
 עין משפט
 נר מצוה

 א א מיי׳ פ״ל מהלכות
 שחיטה הלכה ד סמג
 עשי! סג טוש״ע י״ד סימן
 א סעיף א ועיין נהגה׳׳ה:
 ב ב מיי׳ שס הלכה ה

 טיש״ע שם סעי׳ ה:
 ג ג מיי׳ פ״א מהלכות

 ממורה הלכה ז:
 ד ד מיי׳ שס הלכה א:

 ה [מיי׳ סייח מהלכות
 ערכין הי״כ]:

 ה ו מיי׳ פי׳׳ג מהלכות
 נלריס הלכה כל כה
 סמג לאוין רמנ טוש״ע י״ל
 סימן רג סעיף (ג) [ל]:

 שיטה מקובצת
 א] אלא הכל מעריכין.
 נמחק מלת אלא:3] ורישא
 ה״ק הכל תורת תמורה:
 ג] קטן היודע להפלות
 ולפרש לשם מי נדר
 ולשם מי הקדיש ואם
 סמוך: ד] איצטריך
 למיתני׳ כדמפרש בריש
 תמורה: ה] דילמא אתי
 למטעי להכשיר שחיטתן:

 י] עסקינן כמו כרישא:

 רבינו גרשום
 הכל שוחטין ושתיטתן
 כשרה. כלומר הכל
 שוחטין משמע לכתחלה
 ושחיטתן כשרה דאיעבד
 וקשיא רישא לסיפא:
 התם כדקתני טעם כלומר
 ןדאסור] לכתחלה: הכל
 מעריכין. דאמר ערך פלוני
 נותן הכל לפי שהוא אם בן
 המשים כבן חמשים אם בן
 עשרים כבן עשרים אם בן
 חדש כבן חדש: ונערכץ
 דיכול להעריך עצמו ונותן
 ערכו הכל לפי הזמן א) וזה
 הערך: נודרין. רשאי לומר
 דמי פלוני עלי ונותן(דמיו
 כר עד נותן) דמיו ושמין
 אותו כעבד: ונידרץ. רשאי
 לומר דמי עלי ונותן דמיו:
 טוב מזה ומזה שאינו
 נודר כל עיקר. כלומר טוב
 ממי שנודר ומשלם וממי
 שנודר ואינו משלם. ואיזה
 זה מי שאינו נודר כל עיקר
 ונותן בלא נדר שמי שנודר
 ואינו משלם חיישינן שמא
 יהא עוכר םכל תאחר:

 א) נראה לצ״ל הכל לפי הזמן
 ולפי זה הנערך נצ״ל. ור׳׳ל
 לפי מה שהוא אס הוא איש או
 אשה לנאשה הוא ערך אחר

 כמש״נ נפרשה.

 הכל שוחטין פרק ראשון חולין ב.
 הכל שוחנוין. כל היכא לתני הכל כולהו מייתי להו בשמעתא הכל שוחטין. כתוב בהלכות ארץ ישראל לגשיס לא ישחטו מפגי
 שרעתן קלות ואין נראה לאפילו במוקלשין שוחטות לכתחלה
 ל)כראמרינן פרק כל הפסולין ממזיס דף לא:) כל הפסולים ששחטו
 ליעבד אין לכתחלה לא ורמינהי ושחט מלמל שהשחיטה כשרה כר
 ומשני הוא הלין לאפילו לכתחלה
 אלא משוס לבעי למיתני טמא
 במוקלשיס ללכתחלה לא תנא נמי
 ששחטו ולא קאמר משוס לבעי למיתני
 נשים לתנא להו בדשא אלא ולאי
 משוס לנשים שוחטות לכתחלה אפילו
 במוקלשין והא ללא קתני הכל שוחטין
 אחל אנשים ואחל נשים כלקתני
 בתמורה (דף כ.) התם אצטריך
 למיתנייהי] כלפירש בריש תמורה
 משוס רכל הפרשה כולה נאמרה בלשון
 זכר אבל הכא אין חילוש באשה יותר
 מבאיש ובפרק כל הפכןולין (לף לא:)
 גבי קלשיס איצטריך למיתני נשים
 משוס לבשאר עבולות נשים פסולות
 אפילו כהנות: שמא יקלקלו בו׳.
 בגמרא (לקמן יב:< לייק מלקתני שמא
 יקלקלו ולא קתני שמא קלקלו ש״מ
 אין מוסרין להן חולין לכתחלה ופ״ה
 אפילו אחרים רואין אותן וק׳ לפירושו
 להא מסיפא שמעינן לה וכולן ששחטו
 ואחרים רואין אותן כר למשמע ליעבל
 לוקא וליכא למימר לליעבל נקט
 משוס טמא במוקלשין או אין מומחין
 אבל חש״ו אפילו לכתחלה שוחטין
 באחרים רואין אותן להא רבא הוא
 ללייק שמא קלקלו לא קתני ולרבא לא
 קאי וכולן ששחטו אלא אחש״ו כלאמרינן
 בגמרא וי״מ לגרס לקמן רבה אבל
 רבא לא לייק בין יקלקלו לקלקלו
 כי היכי ללא חייש בהא ללא קתני
 ואם שחטו ור״ת מפרש לאין מוסלין להן חולין לכחחלה לשחוט אפילו
 כלי להשליך לכלבים ללמא אתי ׳]למיכל שיטעו להכשיר שחיטתן
 מתוך שיראו שמוסרים להן כלפטר לקמף< שחיטתן מכסוי ללמא אתי
 למימר שחיטה מעלייתא היא וניחא השתא לבאין אחרים רואין אותן
 ']עסקינן בדשא: התם כדקתגי טעמא. פירש בקונטרס לעקר
 ליה להכל לרישא ללא תימא לכתחלה הוא ולשון כלקתני טעמא לא
 משמע כפירושו ומה שפירש נמי במסקנא גבי לאי ליעבל תרתי
 ליעבל למה לי ואע״ג לבתמורה נמי תני והלר מפרש התם לא תנא
 כי האי גוונא הכל ממירין ותמורתן תמורה גבי הללי ואי משום לא
 שהאלס רשאי להמיר משום לבעי לאסוקי וסופג את הארבעים
 לאשמועינן ללוקין על לאו שאין בו מעשה אין נראה למשוס וסופג
 את הארבעים לחוליה לא הוה ליה למיתני תרתי ליעבל להוה מצי
 למיתני הכל ממירים והממיר סופג את הארבעים ועול לבדש תמורה
 (לף o פריך הכל ממידם לכתחלה ולא שהאלס רשאי להמיר ליעבל
 ומשני התם רב יהולה הכי קתני הכל מתפיסים בתמורה ׳)אחל שוגג
 ואחל מזיל והוה ליה לשנויי לתנא ליה משוס וסופג את הארבעים
 כלפירש בקונטרס כאן ונראה לרבינו תם לשינויא להכא הוי כההיא
 לתמורה והט קאמר התם כלקתני טעמא ללהכי תנא הכל ממידם
 למשמע לכתחלה לאשמעינן שאפילו המיר במזיל להיינו לכתחלה
 מומר ללא תימא ארבעים בכתפיה וכשר כלאמרן בהתולה (מנחות פא.)
 וקשה לפירושו לבסוף פרק קמא לתמורה (לף יג.) משמע למן
 הרין ראוי להיות תמורה במזיל יותר מבשוגג לקאמר יהיה לרבות שוגג
 כמזיל ויש לומר ללענין בהמה שתהא כשרה למזבח פשוט לן שוגג
 יותר ממזיל אי נמי התם איירי במזיל ולא אתרו ביה ללא הוו ארבעים
 בכתפיה וההוא מזיל פשוט לן יותר משוגג: וםופג את הארבעים.
 וא״ת הוה ליה למימר וסופג שמונים להא תרי לאוי כתיב לא יחליפנו
 ולא ימיר ויש לומר לחל בשלו וחל בשל חברו כלאמר בתמורה (לף
 ט.) וכגון לאמר חברו כל הרוצה להמיר בבהמתו ימיר לבענין אחר
 אין ממירין בשל אחדס והכי איתא בהליא בתמורה פ״קס):
 וכתיב טוב אשר לא תדור. מעיקרא מייתי מרבד תורה

חוץ מחרש שוטה שוחטין ושחיטתן כשרה נ  א

ת שחיטתן ב<וכולן ששחטו א ,  וקטן שמא יקלקלו א
 ואחרים רואין אותן שחיטתן כשרה: גמ' הכל
 שוחטין (א) לכתחלה ושחיטתן כשרה ריעבר
 אמר ליה רב אחא בריה ררבא לרב אשי
ל כ ה  וכל הכל לכתחלה הוא אלא מעתה״ ג
 ממירין אחר האנשים ואחר הנשים ה״נ
א יחליפנו ולא ל  רלכתחלה הוא והא כתיב 1
 ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב התם
ם רשאי להמיר ד א ה ש (  כרקתני טעמא לא י
 אלא שאם המיר מומר י וסופג את הארבעים
 & אלא ה<הכל מעריכין ונערכין נוררין וניררין
א כתיב 2וכי׳ תחדל ה ו  הכי נמי רלכתחלה ה
ב אשר ו ט  לנהור לא יהיה בך חטא וכתיב 3
 לא תרור משחרור ולא תשלם ותניא ייטוב מזה
 ומזה ישאינו נוהר כל עיקר רברי רבי מאיר ר׳
 יהורה אומר טוב מזה ומזה נוהר ומשלם ואפי׳
הרי זו (  רבי יהודה לא קאמר אלא באומר )

 אבל

 קמייתא לערכין נב.] ומפרש הכל לאתרי מאי. והכל שוחט
 למתניתין פליגי בה אמוראי בגמרא למר לאתויי טמא בחולין ולמר
 לאתרי כותי או מומר״): וכולן. בגמראט) מפרש מאי וכולן: גמ׳ ושחיטהן

 כשרה דיעבד. בתמיה. וקשה דשא
 למשמע לההוא לאתרבי מהכל לכתחלה
 אתרבי ואילו סיפא משמע לכי מרבינן
 מהכל ליעבל מרבינן לה אבל לכתחלה
 לא אתרבי והא ליכא למימר כולה
 מתניתין לכתחלה וחלא קתני לכיון
 לתנא הכל שוחטין פשיטא לכשרה:
 וכל הכל לכהחלה הוא. לתקשה לך
 ולא תוכל לומר כולה ליעבל וה״ק
 הכל תורת שחיטה נוהגת בהן שאס
 שחטו אותן הפסולין למתרבי תהא
 שחיטתן כשרה: אלא הכל ממירים.
 מי מצית למימר לכחחלה יביא בהמת
 תולין אצל בהמת קלשיס ויאמר זו
 תמורת זו. הכל לתמורה מפרש התם
 נערטן 3.] לאתרי יורש שממיר בקרבן אביו
 לאחר מיתת אביו להתס תכן *t אין
 ממידן בשל אחדס: טונ. תם:
 רע. בעל מום: ההם כדקהני טעמא.
 לעקר להכל לדשא ללא תימא לכתחלה
 הוא אבל הכל שוחטין בלוכתיה קאי
 לכל כמה ללא עקר ליה ותנא לא
 שיהו הפסולים רשאים לשחוט כלעקר
 התם משמע ללכתחלה רבינהו והלר
 תני ושחיטתן כשרה למשמע ליעבל:
 לא שהאדם רשאי. לכתיב לא יחליפנו
 ורישא הכי קאמר הכל «]לין תמורה
 נוהגת בהם והא לתנא ברישא הכל
 ממירין ואיצטריך ליה תו לפרושי לא
 שהאלם רשאי כר ולא נקט ברישא
 לשון קצרה הכל שהמירו תמורתם

 תמורה לשון התנאים הוא זה כמו הכל שוחטין הכל סומכין [ממות צג.] הכל
 חייביף) הלכך הכא אע״ג להוצרך להאדך לא שינה התנא את לשונו:
 מומר. נתפסת השניה ושתיהן קלושות: וסופג אה הארבעים.
 משוס לאו ללא ימיר: הכל מעריכין. התם [ערכין ב.] מפרש לאתרי מופלא
 סמוך לאיש קטן היולע להפלות«] לשם מי מקלישין ואס סמוך
 לפרקו הוא כגון בן י״ב שנה רום אחל לבדו קיימין אע״פ שעדיין
 קטן הוא על י״ג שנה ויום אחל: מעריכין. תורת מעדכין עליהם
 שאם אמר ערט עלי או ערך פלוני עלי נלרו קייס ואע׳יג לקטן הוא
: [  זה הנולר חייב ליתן כפי שניס של נערך והלמיס קצובין בפרשה [ויקרא ס
 הכל(ערכין. יש להם ערך ואפילו מוכה שחין שאינו שוה כלום לימכר
 בשוק יש לו ערך הכתוב בפרשה ואס אמר על עצמו ערכי עלי
 או אמר על אחר ערך מוכה שחין זה עלי לא אמדנן הואיל ולמים
 אין לו ערך נמי אין לו: הכל נודרים. למי עלי או רמי פלוני עלי.
 והתם נערכין ג.] מפרש לאיילי לבעי למיתני הכל נילרין תנא נמי הכל נולריס:
 הכל נידרים. כל אלם השוה כלוס יש לו למיס ואס אמר למי עלי או
 אמר על אחר למי פלוני עלי נותן לפי מה שהוא נמכר בשוק ואפילו היה
 הנילר זה פחות מבן חלש ואמר למי תינוק זה עלי יתן למיו ואע״פ
 שאין פחות מבן חלש נערך ואס אמר ערכו עלי פטור מכלום שלא
 נתנה בו תורה ערך לכתיב (ויקרא כ0 ואם מבן חלש ועל בן חמש
 שניס למיס מיהא יש לו לפי שרו ואס אמר בתורת למיס נותן
 למיו: לא יהיה בך חטא. הא אם תלור יהיה בך חטא: טוב
 אשר לא מדור. לעיל מיניה כתיב את אשר תרור שלם ואפילו הט
 טוב אשר לא תלור שמא תרור ולא תשלם הט מפרש ליה רבי
 מאיר: טוב מזה ומזה. מנולר ומשלם ומנולר ואינו משלם: שאינו
 נודר כל עיקר. שהרגיל בנלדס בא לילי לא יחל לברו נבמלבר ל]: רבי
 יהודה אומר טוב מזה ומזה נודר ומשלם. להט משמע טוב אשר לא
 תרור משתרור ולא תשלם אבל משתרור ותשלם לא שהוא טוב מכולם:
 ואפילו ר׳ יהודה לא קאמר אלא דאמר הרי זו. ראם מתה או נגנבה
 אינו חייב באחריותה. אי נמי כיון לאפרשה תו לא הלר ביה:

 אבל
 והלר מייתי מלבד קבלה: טוב מזה ומזה שאיגו גודר בל עיקר. פ״ה ללעיל מיניה כתיב את אשר תלור שלם ואפילו הכי
 טוב אשר לא תלור שמא תלור ולא תשלם וקשה לר״ת ללא מייתי בגמרא ההוא קרא כלל ונראה לר״ת לכולי מלתא לדש מהאי
 קרא להוה ליה למיכתב טוב אשר לא תלור משתלור ואנא ילענא למשתלור ולא תשלם קאמר אלא להט קאמר ולא תשלם לגלרי על
 משתלור למשתלור כלרך הנולרין קאמר שנוררין ומשלמין כלאמר גבי שטר ותושב בא זה ולימל על זה (קדושין לף ל.):

 אבל

 מסורת הש״ם
 א) [במשנה שבמשניות
 וכ׳׳ה נרי׳׳ף ונרא״ש גרסי׳
 גשחיטמן], ב) [לקמן לא.],
 >) תמורה ב., י) תמורה
 נ. נ״מ צא., ה) ערכין
 נ., י) נלריס ט. [תוספתא
 פ׳׳ב ה״ה יע׳׳ש], 0 ר״ה
 ו. נלריס י. מגילה ח.
 קינין פ״א מ״א, ח) עי׳
 רש״י שברי״ף. מ) [נ:
 ג:], י) [עי׳ תמורה
 ט:], כ) [כגון חגיגה
 נ.], ל) [ועיין פוס׳
 כחוכות כל: ל״ה חל וכוי
 ומפורש יופר בקלושין עו:
 סל״ה אין מלקי[ וקצ״ע],
 מ) [לף פו.], 0 שס אימא
 אחל אנשים ואחל נשיס,
 ס) נוע״ע מוס׳ ממורה ג.

 ל״ה וסופג],

 תורה אור השלם
ר י מ א י ל ו ו נ פ י ל ח א י  1 . ל

ע ו ר ע א ר ב ב ו ו ט ת  א

ר י מ ר ; מ ם ה א ב ו ו ט  ב

א ו ה ה י ה ה ו מ ה ב ה ב מ ה  ב

: ש ד ה ק י ה ו י ת ך ו מ ת  ו

 ויקרא כז י
א ר ל ד נ ל ל ד ח י ת ב  2. ו

: א ט ף ח ה ב י ה  י

 דכרים כג כג
ר ד א ת ר ל ש ב א ו  3. ט

: ם ל ש א ת ל ר ו ו ד ת ש  מ

 קהלת ה ד

 הגהות הב״ח
 (א) גם׳ הכל שוחטין
 (לכתחלה) תז״מ ונ״נ ס״א

 נמחק:

 מוסף רש״י
 וכולן ששחטו. חרש
 שוטה וקטן !לקמן לא

נא לקמן נ:).  ועי־ש יב: הו
 הכל ממירין. בהממ
 חולץ, זו מחת זו של הקלש
 !:תמורה ב.). לא שהאדם
 רשאי להמיר. להא כתיב
 לא ימיר «שם). אלא שאם
 המיר מומר. יש גהן כח
 למסוס כחמורה נליעבל
ן לממפיס עלה א  ןכ-מ צ
 קלושה ושמיהן קלושית
 (תמורה ב.<. וסופג את
 הארבעים. משוס לא
 יחליפנו ;ב-מ צא.). הכל
 מעדיכין. אס אמר על
 אחל ערך סלוני עלי, נותן
 ערך אותו פלוני כפי שניו,
 שהערך ניחן לסי השניס
 הכמונ כפרשמ ערכין ואחר
 שנות הנערטס הולטס,
 ונערכין. אם אמר ערט
 עלי, או אס אמר אחר עליו
. ; .  ערך פלוני עלי (ערכין נ
 נודהין. למי פלוני עלי,
 ושמין אומו כעגל הנמכר
 כשוק, ונידרין. למי עלי,
 או אס אמר אחר עליו למי
 סלוני עלי 1שם). שאינו
 נודר כל עיקר. להט
 לריש ר׳ מאיר לקרא אמ
 אשר מלור שלם טונ אשר
 לא מלור משמלור ולא
 משלם, וטוב שאינו נולר
 כל עיקר מזה שנולד ואינו
 משלס ואפילו מזה שנולד
 ומשלס ןנדריס ט.). נודר
 ומשלם. למשמע ליה לר׳
 יהולה להאי טוב קאי
 אקרא ללקמיה, הט לריש
 ליה אמ אשר מלוד שלס,
 טוב אותו שנולד ומשלס
 (טוב) מאשר לא חלור
 ומשחרור ולא תשלם ,ישם).



 מסורת הש״ם

 א) וערכין ג:ן, ב) [שם
 מנחות מג.], ג) ומנחות
 צג. ע״ש ערכין נ. ע׳׳שן,
 ד) וחפשנו בכל המקומות
 ולא מציגו כן כשום מקום
 נש״ס ואדרבה איסכא מציגו
 ואפילו לדני ייסי ורבי
 שמעון איני אלא רשות
 וצ׳׳ען, ה) וחגיגה יט: גלה
 עא:ן, י) ולאו לזקא להא
 עזרה רשות הרבים היא
 וספיקו טהור תוס׳ גלה
 ה: ל״ה ואס אי אפשר
 כי ועיין תוס׳ דהכא דייה
 לליתיה קמ; כוי וצע״ק שלא
 הקלימו לבריהס אלהכא],
 ז) זבח־ס לא:, ח) (ויקרא
 פז!, נו) וערכין נ: ן,
 י) ושסן, כ) וערכין נ.ן,
 ל) עיין ההרש״א ימהר״ס,
 מ) וצ״ל שוחט הטמא ן,
 נ) ושבת יג.ן, ס) ושהייה
 לקמן לב. לרסס שם ל:
 חללה שם לב.ן, ע) [יומא
 כז.|, פ) וצ״ל קאמרן,
 צ) צ״ל מנולנ. מהר״ס,
 p) ועיי סוטה ל: וע״ע
 בע״ז נו. יברש״י ותוס׳ שם
 ועי׳ תוס׳ לקמן לל: ל״ה
 והשלישי ותוספות כריתות
 יג. ל״ה התירו ן, ר) ןלא
 Tעתי מקומו ועי׳ ברכות
 נג: יומא לט. ושביעות יח:
 לרשינן והתקדשתם למילתא
 אחריתא לגמר־ו, ש) ןעי׳
 תיס׳ לקמן ל. ל״ה והתנןן,
 ס) ומלות ס״נ מ״הן,
 א) ו עיין תיספית זבחים לא:

 ל׳׳ה ינטמאיסן,

 גל־ון הש״ם
 תום׳ דייה אב־ וכוי שיהיו
 נודרים בעת צרת. עיין
 תשובת מהר״ס סאלוו׳

 סימן עט בסופי:

 הגהות מהר״י
 לנדא

 (א| תד״ה טמא בחולין
 כלדרשיגן והתקדשתם וכוי.
 נ״נ כללרשינן בתנא לבי
 אליהו הינא בילקוט פ׳ כי
 תשא סוף רמז שס״י:
 [בן ר״ה יבמיקלשין יכו׳
 לאמרינן לקמן דף ל' ע״א

 כצ׳׳ל:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] תיפ' לי׳ה טמא יכו׳
 באוכלי; טמאי! כללרשינן.
 נ״נ נחנא לבי אליהו חלק
 א׳ פרק ט״י לף כ״ב ע׳יא
 והובא בילקוט שמעוני פ׳
 כי תשא סוף רמז שפ״ו
 לף ק״ו ע״נ יעיש״ה ועיין
 נטור א״ח סי׳ תר״נ מ״ש
 בשם הירישלמי ולריק ועיין
 במשנה למלך פט״ז מהל׳
 טומאת אוכלין הלכה יו־׳ל
 ולו״ק. שונ ראית• בש״ס
 חלש עס הגהות הגאון
 מהר״י פיק ינדפס. על
 הגליון שלא מצא לרשה זי
 בשוס מקים יממיהני שלא
 עיין על זה בילקוט ותנא

 לני אליהו:

 ב: הכל שוחטין פרק ראשון חולין
 אבל אמר הרי עלי לא. דלמא פשע ולא מקיים והכי מוקמינן לה
 בנדרים בפ״ק >לף י.) לר׳ יהודה תני נודב ומשלם. אלמא מעריטן
 ונולדן לכתחלה לא להרי עלי הוא לליכא למימר בהו הרי זו על לאמר
 בדשא ערכי עלי והלר יהיב כפי הקצוב בפרשה ח< ולמי עלי נמי לבעי
 למשיימיה כעבלא להיט מצי למימר
ד אלו לערכים אם לא נלר תחלה  ה
 בערך: וכל ההל לאו לכחחלה הוא.
 וכי אין לך הכל שהוא לכתחלה: הכל
 חייבים בסוכה. לאתרי קנון שאינו
 צריך לאמוט): הכל חייבים בציצית.
 לאתרי קטן היולע להתעטף,): חייבי!
 לא קאמינא. היכא לתני חייבין מוכח
 ולאי רלכתחלה קאמר: הכל סומכין.
 לאתרי יורש והא ולאי לכתחלה קאמר
 למצוה רמיא עליה על כרחיה: תרחי
 דיעבד למה לי. הכי איבעי ליה
 למיתני שחיטת הכל כשרה חוץ מחש״ו
 למשמע שפיר להנך דמרנינן מהכל
 ליעבל קמרבינן אבל לא לכתחלה א״נ
 ניתני הכל שוחטין לחוליה כלתגף) גבי
 מעריכין ונולרין ולא מפרש למה לי
 למיתני הכל שוחטין ואצטדך לפרושי
 ושחיטתן כשרה למימר לשוחטין לרישא
 ליעבל הוא. ל<ואי קשיא בתמורה נמי
 הא תני והלר מפרש התם לא קתני
 כה״ג הכל ממירין ותמורתן תמורה
 בהלי הללי ואי משוס לא שאלם רשאי
 משוס לבעי לאסוקי וסופג את
 הארבעים לאשמועינן ללוקין על לאו
 שאין בו מעשה: הכי קחגי. לכתחלה
 וליעבל למתטתין הכל שוחטין לכתחלה
 לאתרי טמא בחולין: פשיטא. להא
 לא הוזהרו ישראל על טהרת חוליהן:
 שנעשו על נוהרח קדש. לקבל עליה
 לאכול בטהרת קדש שרוצה להרגיל
 עצמו בטהרת קדשים שאם יאכל שלמים
 או תודה יהא בקי בשמירתן: כקדש
 דמו. וחייב להבלל מדרבנן מכל
 טומאות הפוסלות בהן ואפילו הכי
 «)(שחיט טמא) לכתחלה ובסכין ארוכה
 כלמפרש: ובמוקדשין. לכתחלה לא
 ישחוט ואפילו בסכין ארוכה י] טון
 למוזהר מן התורה שלא יטמא כלכתיב
 וכמדבר יח< ואני הנה נתתי לך את
 משמרת תרומותי אלמא בעינן שמירה
 גזור בהו רבנן לכתחלה משוס נ) לך
 לך אמדנן נזירא סחור סחור לכרמא
 לא תקרב: שחיטחן כשרה. והיינו ליעבל למתניתין. ולקמן מפרש
 אמאי לא מטמאה! גברא לסכין והלר ניטמייה לבשר: גרידי.
 שלא קבל עליו ייטהרת כהן: שמא ישהו. והר נבלה כלתנן לכולהו
 בפ״בס): דיעבד נמי לא שמא ישהו. כלומר שמא שהו. ולקמן 1לף ינ:<
 מפרש אמאי נקט שמא יקלקלו במתניתין לשון עתיד לאשמועינן שאין
 מוסלין להן חולין לכתחלה ואפילו אחרים רואין אותס למועליס הן
 לקלקל תמיד: דעלה קאי. מינייהו קא סליק מאי וכולן למשמע לקאי
 נמי אאחדני ואם שחטו מבעי ליה: ואלא אטמא במוקדשין. דאמרת
 דאיירי בה מתניתין ואמר לא ישחוט מאי איריא אחדס רואין אותן הא
 אמרת איהו מהימן אי אמר בד לי: מהכא נפקא. כלומר הכא סתמו
 רבי במתניתין הא בשחיטת קלשים סתמיה ללכתחלה לא וליעבד כשר:
 כל הפםולין. י! כגון זר ואונן טמא ובעל מום וכיוצא בהן: ששחטו.
 קרבן: בזרים. לכתיב(ויקרא א) ושחט את בן הבקר לפני ה׳ והקריבו בני
 אהרן מקבלה ואילך מצות כהונה לימל על שחיטת קלשיס שכשרה בזרים״)
 וה״ה לשאר פסולין: הכא עיקר. לכולה פרקין בתורת שחיטה איירי:

 חרב

 א! אבל אמר הרי עלי לא וכל הכל לאו

הכל חייבים בסוכה ( f t לכתחלה הוא אלא 
יהכל חייבין בציצית הכי נמי הלאו לכתחלה  נ

 חייבין לא קאמינא אלא מ מעתה ״הכל סומכין
 אחד האנשים י׳ ואחד הנשים הכי נמי הלאו
ך ידו ונרצה אין מ ס ו  לכתחלה והא כתיב 1
 איכא הכל לכתחלה ואיכא הכל דיעבד אלא
 הכל דהכא ממאי דלכתחלה הוא דתקשי לך
 דלמא דיעבד הוא ולא תקשי לך א״ל אנא
 שחיטתן כשרה קשיא לי מדקתני שחיטתן כשר׳
 דיעבד מכלל דהכל לכתחלה הוא דאי דיעבד
 תרתי דיעבד למה לי אמר רבה בר עולא הכי
 קתני הכל שוחטין ואפי׳ >! טמא בחולין טמא
 בחולין מאי למימרא בחולין שנעשו על
חולין שנעשו על (  טהרת הקדש וקסבר ה
 טהרת הקדש כקדש דמו כיצד הוא עושה
 מביא סכין ארוכה ושוחט בה כדי שלא
 יגע בבשר ובמוקדשים לא ישחוט שמא יגע
 בבשר ואם שחט ואומר ייברי לי שלא נגעתי
 שחיטתו כשרה חוץ מחרש שוטה וקטן
 דאפילו בחולין גרידי דיעבד נמי לא שמא
 ישהו שמא ידרסו ושמא יחלידו וכולן ששחטו
 אהייא אילימא אחרש שוטה וקטן עלה קאי
 ואם שחטו מיבעי ליה אלא אטמא בחולין הא
 אמרת לכתחלה נמי שחיט ואלא אטמא
 במוקדשים בברי לי םגי דליתיה קמן
 דנשייליה האי טמא במוסדשים מהכא נפקא
ל הפסולין ששחטו שחיטתן כ א ו  מהתם נפקא ז
 כשרה שהשחיטה כשרה בזרים בנשים
 ובעבדים ובטמאים ואפילו בקדשי קדשים
 ובלבד שלא יהיו טמאין נוגעין בבשר הכא
 עיקר התם איידי דתנא שאר פסולין תנא נמי
 טמא במוקדשים ואב״א התם עיקר דבקדשים
 קאי הכא איידי דתנא טמא בחולין תני נמי טמא
 במוקדשים האי טמא דאיטמא במאי אילימא
בחלל חרב אמר רחמנא  דאיטמי במת 2

 חרב

 אבל אמר הרי עלי לא. הך סוגיא כלישנא בתרא לפ״ק לנלרים
 >לף י.) לקאמר לפליגי בנולב אבל ללישנא קמא «)לקאמר
 לפליגי בנולר אבל בנולב מולה רבי מאיר וא״ת טון לקרא בנלר
 כתיב מנא ליה לרבי מאיר לאין נולב טוב ל)מנולר ומשלם ולרבי

 יהולה נמי אמאי אם אמר הרי עלי
 לא הא כל היכא לכתיב נלר הוי נלר
 לוקא ונלבה הוי נלבה לוקא כלמוכח
 בדש מנחוח >לף ב.) וזבחים (לף ב.ו
 גבי כאשר נלרת לה׳ אלהיך נלבה
 לפדך האי נלבה נלר הוא וי״מ
 להתס פדך משום לשני קרא בלבודה
 ר״ל רקסבר כיון לחייש קרא לתקלה
 בנלר ה״ה בנלבה להא איכא למיחש
 לתקלה לאפי׳ מביאה לעזרה ומקלישה
 יכול להנות ולמעול בה ולבא לילי
 תקלה בכמה עניינים לכ״ע לא בקיאי
 כהלל למעולס לא מעל אדם בעולתו
 (פסחיס לף שו:) ולרבי יהולה נמי
 משמע ליה קרא לוקא בנלבה אע״ג
 לבנלר כתיב להא בנלר לא מצי למימר
 לנולר ומשלם טוב שהרי כתיב וכי
 תחלל לנלור לא יהיה בך חטא הא
 אס תלור יהיה בך חטא וללישנא קמא
 לנלדס מפרשינן לקרא הא אס תלור
 אפשר שיהיה בך חטא אם לא תשלם
 וא״ת לרבי מאיר לאין טוב שיהא נודב
 ומשלם כל עיקר אפילו מביא כבשתו
 לעזרה להאי לישנא בתרא ח] לנדרים
 היאך אכלו ישראל שלמים במדבר וי״ל
 כיון שנאסרו בענין אחר בבשרנו] הוו
 כאילו צוה להם המקום לאכול על ידי
 שלמים וא״ת והא כתיב (בראשית כח1
 רלר יעקב נדר וכתיב (ימה ב< את
 אשר נררתי אשלמה ר״ל לבשעת צרה
 שרי כראמדנן בבראשית רבה רלר
 יעקב נלר לאמר לאמר ללורות

 ']8שיהיו נולריס בעת צרה:
 אנא שחיטתן כשרה קא קשיא לי.
 משמע שרב אשי הקשה אותה

 קושיא ואע״פ שהיא סוגיית הגמרא
 ומכאן ראיה שרב אשי סילר הגמרא
 אע״ג ראביי ורבא נמי אתו לשנויי הך
 קושיא והס קלמו הרבה לרב אשי
 שמא גס בימיהם הקשוה כבר:
 טמא כחולק מאי למימרא. ואע״ג
 לאסור לגרום טומאה לחולין שבא״י
 ק) היינו לוקא כפירות לשייכא בהו

 חרומה אבל בשר לא ואפילו יהא אסור לטמאות גופו א! באוכלין טמאין
 נא] כללרשינן חוהתקלשתס והייתם קלושים אזהרה לבני ישראל שיאכלו
 חוליהן בטהרה מכל מקום יכול לטמאותן ולאוכלן בימי טומאתו:
 ובמוקדשין לא ׳שחוט שמא יגע ככשר. אע״ג ראמרינן
 לקמן w >לף קכא:< יא!למפרכסת הרי היא כחיה חיישינן שמא יגע
 אחר פירכוס א״נ לוקא לענין העמלה והערכה הויא כחיה אבל
 לענין טומאה כיון ששחט שניס או רוב שניס מקבלת טומאה דחשיב
 אוכל כלאמר בהעור והרוטב (לקמן שם< השוחט בהמה טמאה לעובל
 כוכבים ומפרכסת מטמאה טומאת אוכלין אבל לא טומאת נבילותש):
 שמא יגע כבשר. אע״ג דלם קלשיס אינו מכשיר חיבת הקרש
 מכשרת או שהעבירה בנהר ועליין משקה טופח עליה כלקאמר בפ״ק
 לפסחים >לף כ.) וא״ת ואמאי לא קאמר ללא ישחוט משוס ללמא
 אתי לימשך בפנים לאפילו טהור גמור לבן זומא לאמר (יומא לף ל.ו
 הנכנס למקלש טעון טבילה ואסור לשחוט בסטן ארוכה ללמא אתי
 לאמשוט ר״ל לבטהור איכא למגזר טפי לילמא אתי לאמשוט אבל
 טמא מזהר זהיר ומילכר אי נמי נקט הכא שמא יגע בבשר משום

 לבעי למימר ואס שחט ואמר ברי לי שלא נגעתי הקשה רבינו אפדם איך יתכן שתהא סכין ארוכה כל כך מהר הבית על עזרת ישראל להאי
 טמא מוקמינן לה בסמוך אף בטמא מת ותנן בפ״ק לכלים ומ״ח) החיל מקולש מהר הבית שאין טמא מת ועובלי כוכבים נכנסים לשס עזרת
 נשים מקולשת הימנו שאין טבול יום נכנס לשם ואפילו למאן רמוקי לה בנטמא בשרץ והלא עזרת נשים ארוכה קל״ה אמה ח) ואיך יתכן
 שתהא סטן ארוכה כל כך ר״ל ללמאי לפיר״ת בעלמא ללא גזור היכא לנטמא בפנים ניחא וכן לפירוש ר״י לפירש ללא החמירו אלא בעזרת
 נשים שהוא מקום כניסה ויציאה אבל בשאר מקומות יכול ליכנס על סמוך למחנה שכינה ממש אתי נמי שפיר ואין כאן מקומוא) ר״מ רהכא
 מייד בבמה ובזה יתיישב נמי בסמוך: שמא ישהו. ולהגרמה ועיקור לא חיישינן למינכר ומיהו עיקור לסטן פגומה לא מינכר:
 אילימא אחש״ו עלה קאי. פירוש עלה לחולה קאי אבל הא פשיטא לעלייהו נמי קאי ללייקינן עלה לקמן ולף יב:) מאן תנא
 ללא בעי כוונה לשחיטה: דליתיה קמץ הגש״ליה. ואע״ג לעזרה רה״ר היא כלאמר בפ״ק לפסחים (לף יכו:! והיה לנו לטהר
 כאן מספק האי ספק לא למי לשאר ספק טומאה ברה״ר משום לרוב פעמים לא יכול להזהר מליגע ואי איירי בבמה אתי שפיר:

 כגון

 שיטה מקובצת
 א) אבל אמר הרי עלי.

 נ״ב עי׳ הוס׳ מנחות
 (דף פא ע״או: כ] אלא
 הכל סומכין ה״נ דלאו:
 ג] טמא בחולין. נ״ב
 ע״ תום׳ כריתות דף ינ
 ע״א: ד] ואפי• בסכין
 ארוכה דכיון דמוזהר
 מן התורה לשמרן שלא
 יטמאו כדכתיכ ואני:
 ה] אמאי לא מיטמא סכין
 מגברא: י] שלא קבל עליו

 טהרה בהן: ו] כל הפסולין לעבודה כגון זר: ח] להאי לישנא בתרא כדאמרי׳ כנדרים היאך: נו] בענין אחר בבשר תאוה הוי כאילו: י| שיהיו נודרים בעת צרה. אבל אמר הרי עלי לא פי־ בקונטרס וערך לא מתוקם אלא
 בהרי עלי וקשה האשכחנא לה כגון דאמר הריני בערכין ממעות שלפני ע״מ שלא אתהייב באחריותה א״נ כגון שהמעות כבר ביד הגזבר מקודם דתו ליכא תקלה ונודרין ונידרי; בנדבה ותני נודב א״נ כעת צרת רשרי

 אלא סתם ערכין ונדרים לאו בהכי מי־דו: זה הדיבור חסר מן התוספות ונמצא בתוס׳ כ״י אנא שחיטתן וכוי: יא) דאמדי׳ לקמן בפי שני דמפרכסת:

 עין משפט
 נר מצוה

 ו א מיי׳ פ׳׳א מהלכות
 פסולי המוקרשין הלכה
 א ןופ׳׳ט מהלכות ניאת
 מקלש הלכה ו ופ׳׳ה
 מהלכות מעשה הקרכנות

 הלכה א1:

 תורה אור השלם
ש א ל ר ו ע ד ך י מ ס  1. ו
ר פ כ ו ל ה ל צ ר נ ה ו ל ע  ה
קרא א ד י : ו ו י ל  ע

י נ ל פ ע ע ג ר י ש ל א כ  2. ו
ו ב א ר ל ח ל ח ה ב ד ש  ה
ו ם א ך ם א צ ע ו ב ת א מ  ב
ה ע ב א ש מ ט ר י ב ק  ב
ז ט ט ר י ם ד מ : ב ם י מ  ן

 מוסף רש״י
 בחולין שנעשו על
 טהרת הקדש. אלס
 הרגיל לאכול קלשיס
 מקבל עליו לאכול חוליו
 בטהרח הקלש, כלי שיהו
 גני ביחו זהירין ובקיאי!
 גטהרת הקלש וחגיגה יט0.
 אילימא אחדש שוטה
 וקטן. וכולן ששחטו קאי
 נמי אחרש שוטה וקטן
 והא דפרכינן אי נימא
 אחרש שוטה וקטן עלה
 קאי, הכי סרכינן אי נימא
 אחרש שוטה וקטן לחוליה
 קאי, עלה קאי, מיניה
 קא סליק ט׳ (לקטן ינ::ן.
 שהשחיטה כשרה כו׳
 ובטמאים. גטמא שרץ
 קאמר שאינו מטמא כלי
 ללאו אנ הטומאה הוא,
 או נטמא מת וכגון שכלק
 קרומית של קנה ושחט
 בה, אבל נסטן לא, שהוא
 מטמא את הסטן והסטן
 מטמא את הבשר, וכגון
 לעניל סטן אריכא ושחיט

 (זבחים לא.׳׳.

 רבינו גרשום
 ממאי. דלכתחלה הוא
 ותיקשי לך או דיעכד
 כדאקשינן ברישא: וקסבד
 חולין שנשחט שנעשו
 על טהרת הקדש כקדש
 דמי נילמימר אע״פ שוחט
 כענין זה דבעינן למימר
 כיצד הוא עושה: שמא
 ישהו כלומר שמא ישהו
 כשיעור שהייה דקה לדקה
 וגסה לגסה: שמא ידרוסו.
 לא יעשה הולכה והבאה
 כדין שחיטה ושמא יחלידו
 הסכין בין סימן לסימן
 ויחתכו הסימנים ממטה
 למעלה. ולמה לא תנן
 שמא יגרימו ושמא יעקרו
 בדין הוא דליתני ואמאי
 לא תני יש מהם דצריך
 לעמוד עליהם שישחטו
 [יפה] ואיזו זו וו שהייה
 ודרסה וחלדה שאי אפשר
 להבחין [אחר כך] אי שהה
 אידרםוהחלידאולאאבל
 הגרמה ועיקור אפיי לאחר
 ששחט אפשר לראות אם
 הגרים או עקר או לאו:
 אלא עד כמה ליתני וליזיל.
 עלהקאי ואם שחטומיבעי
 ליה כלומה כיון דסליק
 מחרש שוטה וקטן אם
 שחטו מבעי ליה למיתנא:

 או נראה דצ״ל ותקשה לך
 מסיפא לתגי ושחיטתן כשרה
 למשמע דיעכל כלאקשיק
 וכוי. גו אילי צ״ל ואיצטריך
 למימר לאפפ״כ שוחט כעגין



 עין משפט
 נר מצוה

ה מהלכות ״ ׳ פ י  ז א מי

: ת הלכה ג מ ת ה א מ ו  מ

ד מהלכי ״ ׳ פ י מי  ב [

: [ ז ו טה הלכה נ  שחי

ת ו ב מהלכ ״ י ׳ פ י  ח ג מי

ת הלכה רו ת אסו  מאכלו

ע ״ ש ו ח ט מ ג לאוין ק מ  יז ס

ף א י ע ט ס כ מן ק ל סי ״  י

: [ ף י י ע ח ס ן קי מ י ס ו ] 

ג הלכה ׳ ׳ י ׳ שם ס י  ט ד מי

ג מ ש הלכה ג] ס ״ ע ו  ד [

ן קלא מ י ע שס ס ״ ש ו  שס ט

: ף א י ע  ס

ת ו ד מהלכ ״ ׳ פ י י  י ה ו מ

ן י ל ועי טה הלכה י  שחי

ע ״ ש ו ן ס! ט ג עשי מ מ ס ״ כ  כ

: ף נ י ע ן נ ס מ י ל ס ״  י

 שיטה מקובצת
 א] ועשאה כעין כלי. נ״ב
 עי׳ תוס׳ מנחות (לף צו
] ואע״ג דקי״ל כר•  ע״נ): נ
 דאמר אין עושין: >] לא
 בעינן כלי שרת אע״ג דבפ׳
 התודה אמרי׳ ונ״ב (לף
 עמ ע״3): ד] אבל קשה

 דאמתני׳ דהמקנא:

 רבינו גרשום
 אלא דאיטמי בשרץ. והוי
 אדם ראשון ואין כלי
 מטמא אלא מחמת אם
 הטומאה: וכגון שםדק
 קרומית של קנה ושחט
 בה. דאין פשוטי כלי
 עץ מקבלין טומאה:
 אע״פ שיוצא ונכנס מותר.
 כלומר אע״פ שאין ישהאל
 יושב ומשמר אלא יוצא
 ונכנס מותר הבא נמי
 לענין שחיטה אע״פ
 שיוצא ונכנס מותר:
 לאכול נבילה לתיאבון.
 כלומר מתאב לאכול בשר
 ואוכל נבילה לתיאבון:

 הכל שוחטין פרק ראשון חולין ג.
 כגון הבדק קרומית של קנה. ואס תאמר והיאך ישחוט בקרומית
0 נ  של קנה והא בעינן כלי כלמוכח בסוף התולה (מנחות לף פ
ס לף צו:) ללריש מלכתיב ויקח את המאכלת י ח ב  ובסוף לס חטאת 0
 לשחוט את בנו לעולה טעונה כלי וילפינן כולהו מעולה וי״ל כגון
 לתיקנה לקרומית אזועשאה כעין כלי
 ואע״ג לקיימא לן כרבי י]לאמר פ׳
0 אין עושין כלי שרת  החליל(סוכה לף נ
 של עץ ופליג ארי יוסי בר רבי יהולה
 לאמר בפרק התליל עושי! כלי שרת
 של עץ לשחיטת קלשיס לא בעינן כלי
 שרת *]לבפרק התולה (מנחות לף עח:)
 אמרי׳ לסכין מקלשה ככלי שרת וכן
 משמע בתוספתא ׳)לקתני חומר בקמיצה
 מבשחיטה שהקמיצה טעונה כלי
 והשחיטה אינה טעונה כלי אלא
 אפילו קרומית של קנה ועל כרחך
 לא בעי למימר לאינה טעונה כלי
 כלל להא ילפינן מעולה לטעונה כלי
 אלא לאינה טעונה כלי שרת קאמר
 מיהו יש ללחות ללא בעינן כלי יפה
 קאמר ולא פסלינן קרומית של קנה
 משוס הקריבהו נא לפחתך (מלאכי א<
 כלפריך גמרא בסוטה (לף יל:) גבי
 כפיפה מצרית להתס לורון הוא לדרך
 להביאו בכלי נאה אבל בשחיטה לא
 חיישינן אי נמי כפיפה מצרית מכוערת
 יותר מקרומית של קנה ורבינו אפרים
 היה מביא ראיה מלתנן בפרק איזהו
 מקומן (זבחים דף מז.) שחיטתן בצפון
 וקבול למן בכלי שרת בצפון ואילו
 שחיטתן בכלי שרת לא קתני כלקתני
 גבי קבלה ואין זה ראיה לגבי קבלה
 נמי לא הזכיר אלא לאשמועינן לבעי
 שיהא גס הכלי בצפון לאפוקי אס הכלי
 בלרוס והבהמה בצפון והלם מקלח
 בתוכו תלע לבקלשיס קליס ללא בעי
 צפון לא חש להזכיר קבלה בכלי שרת
 ובפי כל הזבחים שקבל למן (שם ט.)
 ><לתנן קלשיס קלים שחיטתן בפנים
 וקבול למן בכלי שרת בפנים התם
 נמי אתא לאשמועינן לצריך שיהא
 הכלי בפנים לאפיקי אס רוב הכלי
 בחוץ ומיעוטו בפנים ומקבל הלם
 במיעוט שבפנים אע״ג שאין נפסל
 ביוצאל): המניח קתגי דיעכד.
 לאו לשנויי אליבא לאביי קאתי להא
 אביי נמי לא שרי׳ בליעבל בלא חותך כזית בשר אלא בא להקשות
 על לברי רבא שמידקרק מכאן לשרי אף לכתחלה אי נמי כל זמן שיכול
 לחקן על ילי חותך כזית בשר יש לו לתקן אבל אי ליתא לכותי קמן
 שרי: המניח קתגי דיעכד. לא בעי למימר למשמע ליעבל
 ולא לכתתלה דהא מסיק דשרי לכתחלה אלא קאמר לאף ליעבל
 משמע וא״ת דלקמן(לף כור:) גבי השוחט במגל יד וגבי השוחט אחד
 בעוף (לקמן לף 0.) דייק השוחט דיעבד אין כר וי״ל דאשחיטתן
 כשרה סמיך התם למשמע ליעבד אבל קשה מממתניתין דהמקנא

ב הרי הוא כחלל אב הטומאה הוא ר ח א (  א

 לטמייה לםכין ואזל םכין וטמיתיה לבשר
 אלא דאיטמי בשרץ ואי בעית אימא לעולם
 דאיטמי במת וכגון שבדק קרומית של קנה
 ושחט בה דתניא ״בכל שוחטים כין בצור
 בין בזכוכית בין בקרומית של קנה אביי
ואפילו כותי  אמר הכי קתני הכל שוחטין ב
 במה דברים אמורים כשישראל עומד על
 גביו אבל יוצא ונכנם לא ישחוט ואם שחט
 חותך כזית בשר ונותן לו אכלו מותר
 לאכול משחיטתו לא אכלו אםור לאכול
 משחיטתו חוץ מחרש שוטה וקטן דאפילו
 דיעבד נמי לא שמא ישהו שמא ידרםו ושמא
 יחלידו וכולן ששחטו אהייא אילימא אחדש
 שוטה וקטן עלה קאי ואם שחטו מבעי ליה
 אלא אכותי הא אמרת כשישראל עומד על
 גביו שחיט אפילו לכתחלה קשיא אמר רבא
המניח  ויוצא ונכנם לכתחלה לא ״והתנן ג
 עובד כוכבים בחנותו וישראל יוצא ונכנס
 מותר התם מי קתני מניח המניח קתבי דיעבד
יאין השומר צריך להיות יושב (  אלא מהכא י
 ומשמר אלא אע״פ שיוצא ונכנם מותר אלא
 אמר רבא הכי קתני הכל שוחטין ואפי׳ כותי
 בד״א כשישראל יוצא ונכנם אבל בא ומצאו
 ששחט חותך כזית בשר ונותן לו אכלו מותר
 לאכול משחיטתו לא אכלו אסור לאכול
 משחיטתו חוץ מחרש שוטה וקטן דאפילו
 דיעבד נמי לא שמא ישהו ושמא ידרםו ושמא
 יחלידו וכולן ששחטו אהייא אילימא אחרש
 שוטה וקטן עלה קאי ואם שחטו מבעי ליה
 אלא אכותי הא אמרת אפילו יוצא ונכנם
 שחיט לכתחלה קשיא רב אשי אמר הכי קתני
מומר ( ואפילו ישראל מומר ה  הכל שוחטין ה
 למאי לאכול נבילות לתיאבון וכדרבא יידאמר
 רבא י ישראל מומר אוכל נבילות לתיאבון

 בודס

 חרב הרי הוא כחלל. טומאות י< של מת הראויות לטמא כלי כגון מת
 והנוגע בו להוי מיהא אב הטומאה אם נגע בהם מתכות נעשה
 כיוצא בו ואם נגע במת הד אבי אבות [הטומאה] ואם בטמא מת
 נגע הר אב אבל ראשון ושני אין מטמאין כלים והאי סכין נעשה

 אב. והאי חרב הרי הוא כחלל הכא
 לא איצטריך לבלאו הט נמי מצי
 מטמא בשר לגברא הוי אב הטומאה
 וסכין ראשון ובשר שני אלא רבותא
 קאמר לאפילו ראשון הוי האי בשר:
 דאינומי בשרן. להוי האי גברא
 ראשון ולא מטמא הסכין שאין כלי
 מקבל טומאה אלא מאב הטומאה
 דלא מצינו בתורה דמקבל טומאה
 מראשון ושני אלא אוכל ומשקה
 כדכתיב (יקרא יא) כל אשר בתוכו
 יטמא וסמיך ליה מכל האוכל אשר
 יאכל אוכלים ומשקים מיטמאים מארר
 כלי חרס שהוא ראשון ועושה למה
 שבתוכו שני ואין כלי מיטמא מאויר
 כלי חרס שאס היה כלי נתון בתוכו
 ונטמא החיצון השני טהור והכי מפרש
 בשלהי פירקיןיי): קרומית של קנה.
 פשוטי כלי עץ ולא מקבלי טומאה:
 אביי מהלר לתרוצי לכתחלה וליעבל
 למתניתין: ואפילו כוחי. מוסרין לו
 בהמה לכתחלה לשחוט למצוה
 שהחזיקו בה היא אבל ישראל יוצא
 ונכנס לא ימסור לו לשחוט לאע״ג
 להוחזקו בה לעצמס אין מקפילין אם
 יאכלו מ) ישראל נבילות ללית להו לפני
 עור לא תתן מכשול (שם יט) אלא
 כמשמעו שלא יתן אבן בלרך עור
 להפילו: אכלו מוהר לאכול. להא
 לעצמו זהיר בה והיינו ליעבל למתניתין:
 חון מחש׳׳ו דאפילו דיעבד נמי לא.
 להא אדיעבד קיימינן: שמא ישהו.
 לקמן ניב:! מפרש אמאי נקט לשון עתיד:
 אפילו לכתחלה. והכא קתני באחרים
 רואין אותס ששחטו דיעבד: אמר
 רבא. והיכא דישראל יוצא ונכנס
 לא ימסור לכותי לכתחלה בתמיה:
 והא תגן. בפרק בתרא דמסכת ע״ז
 דאע״פ שישראל יוצא ונכנס מותר
 אלמא מסתפי עובד כוכבים ללמא
 אתי ישראל ולא נגע הכא נמי מסתפי
 השתא אתי וחזי ליה: מי קחני

 מניח. אדם עובד כוכבים בחנותו ויוצא ונכנס דמשמע לכתחלה: אין
 השומר. את היין: צריך שיהא יושב ומשמר כוי. רישא אסיפא
 לא תקשי דלא זו אף זו קתני כלומר לא בדיעבד דווקא אלא
 אפילו לכתחלה: רב אשי אמר גרס: לחיאבון. כי לא משכת
 היתר אכיל נבילות ומאחר שהסכין בדוקה ונתונה בידו שחיט
 שפיר דכל כמה דמצי למיכל היתירא לא אכיל איסורא וכי אין
 לו סכין בדוק לא טרח להדורי בתר סכין יפה אם זו פגומה:

 נמצאת
 לאשתו (סוטה לף ב.) ופ׳ חבית (שבת לף קמ1.) גבי הרותץ במי מערה לייק בגמרא ליעבל אין לכתחלה לא: נועיין תוס׳ סוטה ב. ל״ה המקנא
 ליעבלך. אלא מהבא. גרס ולא גרס מסיפא להך להמניח בפ״ב למסכת ע״ז (דף סט.) וההיא לאין השומר היא בפ׳ ד ישמעאל

 ישם סא.): אין השומר צריך בו׳. משמע הכא לאין צריך משמע לכתחלה וקשה לבריש גיטין (לף ל:) גבי הא לאמר רבה לפי
 שאין בקיאין לשמה פריך עלה מהא לתנן המביא גט ממלינה למלינה במלינת היס צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם הא באותה מלינה
 לא צריך ומשני לא תימא הא באותה מלינה לא צריך אלא הא ממלינה למלינה בא״י לא צריך ופריך הא בהליא קתני לה המביא גט בא״י
 אין צריך כו׳ ומשני אי מההיא ה״א ה״מ ליעבל כו׳ והיכי ה״א ליעבל הא אין צריך משמע לכתתלה כלמשמע הכא ובקונטרס פי׳ שם להט פריך
 הא בהליא קתני לה וכיון לאשמועינן לה מליוקא לרישא סיפא למאי איצטריך ומשני לאי מרישא ה״א לוקא ליעבל להט אצטריך סיפא לאשמועינן
 אפילו לכתחלה אבל לשון אי מההיא לא משמע הכי ר׳׳ל להתם כיון שיכול לתקן בליעבל כדקאמר בההוא פרקא (שס ה:< שיטלנו הימנה ויחזור
 רתמו לה בפני שנים ויאמר בפני נכתב ובפני נחתם שייך למיתני אין צריך כלומר אין צריך לחזור וליטול אותו הימנה א״נ התם ה״א ה״מ
 ליעבל ללכתחלה צריך שיראה כתיבת הגט וחתימה ואם לא ראה ה״א אין צריך לחזור ולכתוב אלא יתן לה אע״פ שלא ראה קמ״ל ללכתחלה
 נמי אין צריך לראות ועי״ל להכא לייק משום לקאי ארישא לקתני בפ׳ ר׳ ישמעאל(ע״ז לף סא.) בעיר שכולה עובלי כוכבים אסור על שיהא
 שם שומר והלר תני אין השומר צריך כוי משמע שבא לפרש ליוצא ונכנס חשיב כשומר גמור והיינו כשומר לרישא: אבל נא ומצאו ששחט
 חותל בזית כשר ונותן לו. ואס תאמר כיון לרבא מלמה שחיטה ליין נסך בא ומצאו לישתרי בלא חותך כזית בשר ונותן לו כמו ביין נסך לשרי במתניתין
 בפ׳ ר׳ ישמעאל(ע׳׳ז לף ס:) בעובל כוכבים שנמצא בצל הבור כשאין לו מלוה עליו ר״ל כלפרישית לעיל טון שיכול לברר על ילי כזית נשר יש לו לברר:

 בולק
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 שיטה מקובצת
 א] דסברא דרוב מצויץ
 אצל שחיטה מומחין הן:
 3] משום דקשיא להו

 וכולן:

 ג: הכל שוחטין פרק ראשון חולין
 נמצאה סכינו יפה מוהר. והיינו ליעבל למתניתץ: חון מחש׳יו
 ואפילו. נמצאת סכינו יפה לא לאיכא קלקולא אחרינא שהייה לרסה
 חללה ללא ילעי לאזלהורי בהו. ולוקא אוכל לתיאבון אבל להכעיס
 אפילו נמצאת סכינו יפה לא למועל לנבל בכוונה בילים: שוחט
 לפחחלה. אפילו בלא אחרים רואין
 אותו: ליבדקיה השהא. למה לי
 אתרים רואין: מאי הוי. הא לא
 בדקו הסכין: מומחין. ויולעיף) הלכות
 שחיטה: ואע״פ שאין מוחזקין. שלא
 שחטו לפנינו ג׳ פעמים לראות אס
 יש בהם כח שאינן מתעלפין בשחיטה
 שיבאו לילי שהייה או אין יולעין
 לאמן אח יליהס לכך: בד״א. לחשיבי
 מומחין: שיודעין בו. אלו המוסרים לו
 בהמה לשחוט מכירין בו ובלקוהו
 שיולע הלכות שחיטה: דאפי׳ דיעבד.
 ויולעין הלכות שחיטה לא לתמיל הס
 מוחזקים לקלקל שאין בהן לעת:
 מוחזקים. שראינו ששחטו כמה פעמים
 יפה ולא קלקלו: ואע״פ שאין מומחין.
 ללא ילעינן בהו שיולעיס לומר הלכות
 שחיטה אם לא: נחעלןז. לשון עייפות
 ותלישות הלב שאין יכול לראות מכת
 תרב וסכין אפילו בבהמה כמו
 תתעלפנה הבתולות (עמוס ח): אביי
 ורבא ורב אשי לא מצו לתרוצי לעיל
 וכולן למתניתין: אדרבה החם עיקר.
 ולא איבעי ליה למתנייה הכא:
 ודקאמר איידי דחנא כוי: לאו כקדש
 דמו. ואין חייב ליזהר בהו ופשיטא
 דשוחטין טמאים לכתחלה: מומחין הן.
 הלכך לא בעי למיבדקיה: כי קושייה.
 דאותביה מהמניח עובד כוכבים
 בחנותו: ואביי לא אמר כרבא. דיליף
 מהשומר את החנות דיוצא ונכנס
 לכתחלה: התם לא נגע. ההוא עובד
 כוכבים ביין בשעה שהוא פורש ממנו:
 הכא. בהמה זו ביד הכותי נתונה
 כהרף עץ שוהה או דורס הלכך לא
 סמכינן איוצא ונכנס: לא סבירא
 ליה הא דרבא. דאמר דיהא ישראל
 מומרי) שוחט לכחחלה בבדיקת סטן:
 אלא רבא. כיון דאמר ישראל מומר
 מותר לכתחלה בבדיקת סכין: אמאי
 לא אמר כשמעחיה. אמאי לא אוקמיה
 מתניתין בישראל מומר ולכתתלה
 דקתני בבדק סכין ודיעבד דקתני
 בשלא בדק כדאוקמה רב אשי בתר
 שמעתיה דרבא: לדבריו דאגיי. דלא
 ס״ל הא דרבא ואוקמה בכותי ואוקי
 לכתחלה בישראל עומד על גביו ואוקי
 דיעבד ביוצא ונכנס ואמר ליה רבא
 לדידך דלא סבירת לך במומר ומוקמת
 ליה הכי אפילו ביוצא ונכנס מצית
 לאוקומי לכתחלה ודיעבד אוקי בבא
 ומצאו ששחט: מותרי). לכתחלה:

 דקוריא

 בוהק סכין ונותן לו ומותר לאכול משחיטתו
 אבל לא בדק ונתן לו לא ישחוט ואם שחט
 ״בודה םכינו אחריו נמצאת סכינו יפה מותר
 לאכול משחיטתו ואם לאו אסור לאכול
 משחיטתו חוץ מחרש שוטה וקטן דאפילו
 דיעבד נמי לא שמא ישהו שמא ידרסו ושמא
 יחלידו וכולן ששחטו אהייא אילימא אחדש
 שוטה וקטן עלה קאי ואם שחטו מיבעי ליה
 אלא אישראל מומרא< אי דבדק םכין ונותן לו
 הא אמרת שוחט לכתחלה אלא דלא בדק אי
 ראיתיה לםכין ליבדקיה השתא ואי דליתיה
 לסכין כי אחרים רואין אותו מאי הוי דלמא
 בסכין פגומה שחיט קשיא רבינא אמר הכי
ל מומחין שוחטין כ ה  קתני הכל שוחטין ב
 מומחין ואע״פ שאין מוחזקין בד״א שיודעין
 בו שיודע לומר הלכות שחיטה אבל אין
 יודעין בו שיודע לומר הלכות שחיטה לא
 ישחוט ואם שחט בודקין אותו אם יודע לומר
 הלכות שחיטה מותר לאכול משחיטתו ואם
 לאו אסור לאכול משחיטתו חוץ מחרש שוטה
 וקטן דאפילו דיעבד נמי לא שמא ישהו שמא
 ידרסו ושמא יחלידו וכולן ששחטו אהייא
 אילימא אחדש שוטה וקטן עלה קאי ואם
 שחטו מבעי ליה אלא אשאין מומחין בבודקין
 אותו סגי דליתיה לקמן דליבדקיה ואיכא
 דאמרי רבינא אמר הכי קתני הכל שוחטין
 הכל מוחזקין שוחטין מוחזקין אע״פ שאין
 מומחין בד״א ששחטו לפנינו ב׳ וג׳ פעמים
 ולא נתעלף אבל לא שחט לפנינו ב׳ וגי
 פעמים לא ישחוט שמא יתעלף ואם שחט
 ואמר ברי לי שלא נתעלפתי שחיטתו כשרה
 חוץ מחרש שוטה וקטן דאפילו דיעבד נמי
 לא שמא ישהו שמא ידרסו ושמא יחלידו
 וכולן ששחטו אהייא אילימא אחדש שוטה
 וקטן עלה קאי ואם שחטו מיבעי ליה אלא
 אשאין מוחזקין והאמרת בברי לי סגי דליתיה
 קמן דלישייליה רבינא ורבה בר עולא כאביי
 ורבא ורב אשי לא אמרי משום דקשיא להו
 וכולן כולהו כרבה בר עולא לא אמרי להך
 לישנא דאמרת הכא עיקר אדרבה התם
 עיקר דבקדשים קאי להך לישנא דאמרת
 התם עיקר והכא איידי דתנא טמא בחולין
 תנא נמי טמא במוקדשין טמא בחולין גופיה
חולין שנעשו על טהרת נ (  לא איצטריכא ליה נ

 קדש לאו כקדש דמו כולהו כרבינא לא לאו
 אמרי לחך לישנא דאמר מומחין אין שאין

 מומחין לא ג<ירוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן להך לישנא דאמר מוחזקין
לעלופי לא חיישינן רבא לא אמר כאביי כי קושייה  אין שאין מוחזקין לא ה
 אביי לא אמר כרבא התם לא נגע הכא נגע רב אשי לא אמר כתרוייהו
 קםבר ״כותים גרי אריות הן אביי לא אמר כרב אשי לא םבירא ליה
 הא דרבא אלא רבא מאי טעמא לא אמר כשמעתיה לדבריו דאביי קאמר
 וליה לא סבירא ליה: תנו רבנן שחיטת כותי מותרת במה דברים אמורים
 כשישראל עומד על גביו אבל בא ומצאו ששחט חותך כזית ונותן לו אכלו
 מותר לאכול משחיטתו ואם לאו אסור לאכול משחיטתו כיוצא בו מצא בידו

 דמוריא

 בודק סכין ונותן לו. ולא חיישינן שמא ישהה וידרוס דלא שביק
 היתירא ואכיל איסורא ואפילו לא יאכל ממנה דחייש אלפני
 עור לא תתן מכשול אפי׳ אין אחר עומד על גביו ולא יוצא ונכנס אבל
 כותי יש לו דין אחר דאי ישראל יוצא ונכנס לא בעי בדיקת סכין

 דמרתת דלא מצינו בשום מקום גבי
 כותי שיהא צריך בדיקת סטן ואי אין
 ישראל יוצא ונכנס אפי׳ בדק סכין
 לא מהני דחיישינן שמא שהה ושמא
 דרס דלא חייש אלפני עור לא תתן
 מכשול ותימה דאמאי לא מהני נמי
 במומר יוצא ונכנס כמו בכותי דקאמר
 בסמוך אי דליתא לסכין כי אתרים
 רואין אותו מאי הוי וי״ל דישראל
 מומר לא מירתת דאין סבור שיבדקו
 הסטן אחריו לפי שהוא מחזיק עצמו
 כישראל לכל דבריו ואין להקשות
 דאמאי צריך לכתתלה לבדוק הסטן
 במומר ולהיות יוצא ונכנס גבי כותי
 יניחנו לשתוט לכתחלה ואחרי כן
 יבדוק הסטן או לכותי יתן כזית
 בשר וי״ל דחיישינן דלמא משתלי
 ואכיל כמו שפירש ר״ת גבי חרש
 שוטה וקטן דאין מוסרים להן חולין
 לכתחלה: ואם שחט בודקין אותו.
 ואע״ג דאיכא ברייתא לקמן (לף יב.)
 א]לסבר דרוב מצרין אצל שתיטה

 מומחין הן גבי מצא תרנגולת שחוטה
 הא מייתי תנאי בתר הכי אע״ג
 דהתס דחי לה: דליתיה קמן
 דלכדקיה. תימה דמשמע הא איתא
 קמן ולא ידע אין שתיטתו כשרה
 אע״ג דאחריס רואין אותו דשחט
 שפיר ולקמן בפירקין (לף יכ.) גבי
 הא דאמר רב נחמן ראה אחד ששחט
 אם ראהו מתחלה ועד סוף מותר
 לאכול משתיטתו ואם לאו אסור פדך
 אי דידע דלא גמיר פשיטאיז):
 אע״פ שאין מומחץ. פירוש דלא
 ידעינן אי גמיר אי לא
 גמיר דאי ידעינן ביה דלא גמיר אפי׳
 בדיעבד שחיטתו פסולה כדאמר רב
 יהודה לקמן (לף מ.) כל טבח שאינו

 יודע הלכות שחיטה כוי:
 חול ין שנעשו על טהרת קדש לאו
 בקדש דמו. האי טעמא
 הוה מצי למימר נמי ללישנא קמא:
 רוב מצויץ אצל שחיטה מומחין
 הן. ושוחטין אף לכתחלה
 אבל אין לפרש דדיעבד הוא דהרא
 שחיטתו כשרה אע״פ שאין אחרים
 האין אותו ולא מצי לאוקומי מתניתין
 בהט משום דקשיא י] לן וכולן דהא
 לאביי ורבא ורב אשי לא מיתוקס
 נמי וכולן אלא אחרש שוטה וקטן:
 קסבר כותים גרי אריות הן.
 ושתיטתן פסולה כמו
 של עובדי כוכבים נו<מוז3חת מה
 שאתה זובת אתה אוכל כלומר אותו
 שהוא בר זניחה לאפוקי עובד כוכבים
 ואוכל נבלות להכעיס ואע״ג דאמר
 בסוף פ״ב דיבמות (לף כל:) אתד
 גרי אדות ואתד גד חלומות כולם
 גדם גמורים היינו כשמתגייר לגמרי
 מפחד אדות אבל כותייס לא נתגיירו
 לגמרי כדבתיב במלטם (ב י0 את
 ה׳ היו יראים ואת אלהיהס היו
 עובלים ומאן לאמר גד אמת הן

 עין משפט
 נר מצוה

ד מהלכות ״ ׳ פ י  יא א מי
ג מ ל ס מה הלכה י  שחי
׳ נ י ל ס ״ ו ע י ״ ש ו  עשי! סז ט

: ף נ י ע  ס
: [ ׳ שם הלכה נ ו י  ב [מי

א מהלכות ״ י ׳ פ י  יב ג מי
ת הלכה ו א מ ו ט מ ה ו נ  א

:  ט
ת ל מהלכו ״ ׳ ס י ה מי ד נ  י

ח] טה הלכה ז נ  שחי
ל ׳ ׳ ע י ״ ש ו ג ט ג עשין ס מ  ס

: ף א י ע ן א ס מ י  ס

 רבינו גרשום
 הכל מומחין שוחטין
 שיודעין הלכות שחיטה
 אע״פ שאין מוחזקין שאין
 בקיאין עדיין: דליתיה קמן
 דליבהקיה. כלומד לפיכך
 אס אחרים רואין אותן
 כשהן שוחטין שיאמרו
 דשפיר שחטי אוכלין
 משחיטתן ואם לאו אין
 אוכלין: ולא נתעלף. לשון
 עיוף ואיכא דאמרי ולא
 נתבייש לשון ויתעלף:
 בחולין גופ׳ לא איצטריכא
 ליה. כלומר לא איצטריכא
 ליה למיתני דטמא יכול
 לשחוט בחולין מ״ט חולין
 שנעשו על טהרת הקדש
 לאו כקודש דמו דלאו
 כולי עלמא אוכלין חוליהן
 בטהרה: רבא לא אמר
 כאביי כי קושיא. כלומר
 דקשיא ליה לאביי: אכיי
 לא אמר כרבא. התם
 גוגע כלומר הא דאקשת
 לי יוצא ונכנס לכתחלה
 [לא] והא המגיח גכרי
 בחגותו דמותר אפילו
 ישראל יוצא וגכגס (מותר)
 לכתחילה משום דהתם
 בהגות לא נגע הגכרי אבל
 הכא גגע דכותי עצמו
 שוחט ולפיכך יוצא וגכגס
 לכתחלה לא: רב אשי
 לא אמר כתרוייהו קסבר
 כותים גירי אריות הם
 לא סבירא ליה לרב אשי
 שכותי יכול לשחוט לפיכך
 לא פבירא ליה לדאכיי
 ולדרכא דמוקמי הכל
 שוחטין בכותי: אביי לא
 אמר כרב אשי. לא סבירא
 ליה הא דרבא דמומר
 אוכל גבילות לתיאבון
 יכול לשחוט דכיון דאוכל
 גבילות הוא לא קפיד
 אשחיטה: אלא רםא מ״ט
 לא אמר כשמעתיה. כלומר
 רבא אדמוקי הכל שוחטין
 בכותי אמאי לא מוקי
 בישראל מומר כשמעתיה:
 לדבריו דאב״ קאמר.

 כלומר לדידי
 הכל שוחטין
 מומר לאכול

 אלא לדידך
 ליה בכותי וישראל עומד
 על גביו מצית לאוקמא
 למתניתין הכל שוחטין
 בכותי ואפי׳ יוצא ונכנס:

 מקמינן
 בישראל
 נבילות
 דמוקמת

 קסבר לשוב נתגיירו לגמרי:
 מאי טעמא לא אמר כשמעתיה. תימה להא קתני במתניתין תרי הכל שוחטץ ומפרש רבא לקמן (לף יז.) תרא לאתרי כותי

 וחלא לאתרי ישראל מומר אלמא מוקי חלא כשמעתיה ר״ל להט פריך רקמייתא איבעי ליה לאוקומי כשמעתיה:
 לקוריא



 גליו? הש״פ

. י ה וכו ס ר ׳ ד י י  גט׳ שה
א ו  אשגירות דלישנא ה
א בקרא ג י ה כמ ס ר א ל ה  ל
ב ״ ף ל ע נן לקמן ל  כללרשי
כ ״ כ ו ט אלא ומשך [ ח ש ן ו  אי
א ׳ ׳ ף מ ע  רש׳׳י לקמן ל
ה ללא] אלא כיון שהוא ״  ל
׳ ביחל  שגור להזכיר אלי ה
ט לה. רשב״א במשמרת ק  נ
ף ד טה ל ת הלכות שחי  הבי
. אבל בחילושי לקמן ב ״  ע
ן לרשה ה ב כתב ל ״ ס  ר
ררסה א ו ת כ מ ס א א י ל ה  הטי
: י נ י ס ה למשה מ כ ל ה כ מ ״  ג

 לעזי דש״י
. ציפורים שחוטות ט ״ ש י  ר

 מושתלות על חבל.

 שיטה מקובצת
 א] מותרת לאכילה ולא
] דתניא  חיישינן לחמץ: ג
 הקמחין ובצקות: ג] דהא
 באין כקיאין בדקדוקי
 מצות תליא טעמא והם
 אינם כוי ורבן שמעון בן
 גמליאל אתא: ד] ולאו
 היינו תנאי דאמרי׳ לעיל
 אחזוק ולא אחזוק תגאי
 היא אלא עד מסקנא:
 ה] וכיון דאוקמינן דאהנך
 דאיירי בהו לעיל קאי
 דהיינו בדכתיבן למעוטי
 אתא היכא דלא אחווק:
 \] ואיכא היתרא ואיסורא
 קמיה לא שביק: ז] דרב
 מגשה דהך מכילתאן הן:

 הכל שוחטין פרק ראשון חולין ד.
 דקודיא. סל כמו דקוריא לפרק השוכר את הפועלים (ב״מ דף
 פד.) ודמפנין (שבת קכז.): מכנים איומל בזכרים.

 סימני שמעתתא לרב מנשה י] להא מכילתא הן הך לממיס תחת
 כנפיו ולקמן בפרק שני >דף לא.) איזמל שאין לו קרניס ובפרק
 אלו טרפות (לקמן דף נא.) הנהו ריכרי
 לגנבי גנבי אין חוששין לריסוק אברים
 מיהו גם במקומות אתרים יש
 כלאשכחנא בפרק ב׳ ליבמות (לף
 כה.) ראמר רב מנשה גזלן לרבריהם
 כשר לעלות אשה ובפרק מי שהחשיך
 (שבת קני.) אמר רב מנשה חלא קמי
 חלא תרי קמי תרי שפיר למי:
 מצת בותי מותרת. וא״ת והלא
 גזרו על פתן ל<לפי שהיו מבטלץ בנין
 בית המקלש בימי עזרא (*< כלאמר
 בפירקין לר״א «)(פ׳ לח) וליכא למימר
 להיינו בכותים ראשונים לכתיב בהם
 ואת אלהיהם היו עובליס ב]להא קאמר
 התם מכאן אמר ר״א כל האוכל פת
 כותי כאילו אוכל בשר חזיר ותנינא
 נמי לקמן (לף יג.) שחיטת צדוקי
 לעבולת כוכבים פתו פת כותי ואומר
 ר״ת למיירי הכא בעיסה לישראל
 שעשה הכותי ממנה מצה וא״ת והיאך
 יוצא בה ושמא הוא לא שמר לשם מצה
 להא חשילי אלפני עור לא תתן מכשול
 וי״ל כגון שלא אכל הכותי מצה אחרת
 כל הלילה: איכא בינייהו דלא
 כתיבא ואחזיקו בה כוי. בפ״ק
 לגיטין (לף י.) מוכת לכתיבא ולא
 אחזיק ו בה נמי איכא בינייהו ללת״ק
 מהני ולרשב״ג לא מהט והכא לא
 נקט אלא לא כתיבא ואחזיקו בה משוס
 לאשחיטת כותי בעי לאתויי תנאי א״נ
 ללא אתא לשנויי אלא מה שהקשה
 אס החזיקו בה מבעי ליה ושם פירשנו:

 בקיאי בשימור קמ״ל ר״א אוםר לפי שאין מותר
 בקיאין ברקדוקי מצות קםבר לא בקיאי בשימור רשב״ג אומר כל מצות
 שהחזיקו בה כותים הרבה מרקדקין בה יותר מישראל היינו ת״ק איכא בינייהו
 דכתיבא ולא אחזיקו בה ת״ק םבר כיון דכתיבא אע״ג הלא אחזיקו בה
 ורשב״ג סבר אי אחזוק אין אי לא אחזוק לא אי הכי כל מצוה שהחזיקו
 בה כותים אם החזיקו מיבעי ליה אלא איכא בינייהו הלא כתיבא ואחזיקו
 בה תנא קמא םבר כיון הלא כתיבא אע״ג ראחזיקו בה נמי לא רשב״ג סבר
) אוכל נבילות לתיאבון בודק ה ר דכא ישראל מומר מ א (  כיון דאחזוק אחזוק גופא י
 סכין ונותן לו ומותר לאכול משחיטתו מאי טעמא כיון דאיכא התירא ואיםורא
 יי לא שביק התירא ואכיל איםורא אי הכי כי לא בדק נמי מיטרח לא טרח
 אמרו ליה רבנן לרבא תניא דמסייע לך ״חמצן של עוברי עבירה אחר הפסח

 מותר

 רבינו נרשום
 דקוריא של צפורין. קישור
 של עופות שחוטין מצא
 בידו של כותי: אמר רב
 אשי במכגיפן תחת כגפיו.
 כלומר במכניסן הצפרים
 תחת גלימא שלו וקוטע
 ראשו של אחד מהן.
 דהכותי אינו יודע מאיזה
 מהם גחן לו: דמסמסי ליה
 מסמוסי. כלומר שמלכלכו
 בטיט שאפי׳ יש לו
 סימן אין מכיר הסימן:
 ולטעמיך שהייה דרסה
 חלדה הגרמה ועקור מי
 כתיבן. כלומר את אמרת
 ודלמא קא סכרי כותים אין
 שחיטה לעוף מן התורה
 ובהמה ראכלינן משחיטת׳
 דמן התורה [הוא] שהייה
 דרסה חלדה הגרמה ועקוד
 מי כתיבן דיהו כקיאין בהו
 דמציגן למימר דמחמירין
 בהן לפיכך אכליגן בהמה
 ששחטו והא לא כתיבי
 באורייתא לענין בהמה
 אלא כיון דאחזיקו םהו
 אחזוק ואכליגן משחיטתן
 אפיי מבהמה הכא נמי
 לענין עוף כיון דאחזוק
 אחווק אע״ג דלא כתיב:
 דאחווק ולא אחזוק בדלא
 כתיבא. כלומר אי חשיבא
 חזקתן חזקה במילתא
 הלא כתיבא כגון עוף
 אי לא חשיב: תנאי
 היא. לפי שאין בקיאין
 בדקדוקי מצות. כלומר
 אין בקיאין בשימור שלא
 יחמיץ. כדאמרינן במס׳
 פסחים שלש גשים עוסקות
 בבצק: רשב״ג אומר כל
 מצוה שהחזיקו בה כותים.

 א) כלומר היינו תנא קמא דרבי אלעזר: אי הכי כל מצוה שהחזיקו כה כותים אם החזיקו מבעי ליה. כלומר כיון דרשב״ג
 מחמיר יותר מתייק אם החזיקו מיבעי: כיון דאיכא היתירא ואיסורא. כלומר דיכול לשחוט שפיר לא שביק היתר ואכיל

 [איסורא] שלא ישחוט יפה: חמצן של עוברי עביהה. מניחין חמצן אחר הפסח בבית אחד הן הן

 דקוריא של צפרים קוטע ראשו של אחד מהן
 ונותן לו אכלו מותר לאכול משחיטתו ואם
 לאו אסור לאכול משחיטתו אביי דייק מרישא
 רבא דייק מסיפא אביי דייק מרישא טעמא
 דישראל עומד על גביו אבל יוצא ונכנס לא
 דכא דייק מסיפא טעמא דבא ומצאו ששחט
 אבל יוצא ונכנס שפיר דמי ולאביי קשיא
 סיפא אמר לך יוצא ונכנס נמי בא ומצאו קרי
 ליה ולרבא קשיא רישא אמר לך יוצא ונכנם
 נמי כעומד על גביו דמי כיוצא בו מצא בידו
 דקוריא של צפרין קוטע ראשו כר אמאי
 ליחוש דלמא האי הוא דהוה שחיט שפיר
 אמר רב מנשה (סימן מכני״ם איזמ״ל
ת כנפיו ודלמא םימנא ח  בזכרי׳׳ם) במכניסן ת
 הוה יהיב ליה בגויה אמר רב משרשיא
 דממםמם ליה מסמוסי ודלמא קםברי כותים
 6יאין שחיטה לעוף מן התורה ולטעמיך

יה דרםה חלדה הגרמה ועיקור מי שהי 8 

 כתיבן אלא כיון דאחזיקו בהו אחזיקו בהו
 ה״נ כיון דאחזיקו אחזיקו ואחזוק ולא אחזוק
<דתניא מצת כותי  בדלא כתיבא תנאי היא נ
 מותרת ואדם יוצא בה ידי חובתו בפםח ר״א
 אוסר לפי שאין בקיאין בדקדוקי מצות
 כישראל רשב״ג אומר ״כל מצוה שהחזיקו
 בה כותים הרבה מדקדקין בה יותר מישראל
 אמר מר מצת כותי מותרת ואדם יוצא בה
 ידי חובתו בפסח פשיטא מהו דתימא לא

 דקוריא. מתרוזות של צפרים שחוטין. רייש״ט בלע״ז: אביי. לאמר
 לעיל נג.] יוצא ונכנס לכתחלה לא שרינן גבי שחיטה דייק מדשא: ורבא.
 לשד נשם] דייק מסיפא דלא מצדך תנא בדיקה אלא היכא דבא ומצאו:
 העומד על גביו דמי. ועומד על גביו דקתני תנא היינו יוצא ונכנס:

 האי הוא דהוי שחינו שפיר. אותו עוף
 לבדו שחוט יפה וזה היה מכירו ואכלו
 ואנן היכי נסמוך לאכול האחדם:
 במכניסן חחח הנפיו. ישראל זה
 הבולקו מכניס כל הצפרים תחת כנפי
 כסותו ואין הכותי מכיר איזה נתן
 לו: ממסמס. ממעכו ומכתשו:
 אין שחיטה לטו^ מן ההורה. משוס
 ללא כתיב זביחה בהליא אלא בבקר
 וצאן לכתיב ה וזבחת מבקרך ומצאנך
 ואנן ילפינן בהקישא לקמן >דף כז:)
 מזאת תורת הבהמה והעוףט): ולטעמיך.
 הך זביחה לכתיב בבקר ובצאן מי
 מפרשן הלכותיה בתורה ואפ״ה סמכי
 עלייהו משוס לאחזיק׳) להו לאחזיקו
 בה: זאחזזק ולא אחזוק בדלא כחיבא
 הנאי היא. מצוה שאינה כתובה
 בפירוש בתורה וראינו שהחזיקו בה אי
 אמדנן כיון דאחזוק לדידהו אחזוק
 נמי לדידן לסמוך עלייהו כי עבדי
 לצורך עצמן או אי אמדנן אע״ג
 דאחזוק לדידהו לא אחזוק לדידן כלומר
 לא חשבינן ליה חזקה למסמך עלייהו
 תנאי פליגי בה. אחזוק ולא אחזוק
 כלומר חזקה או אינה חזקה: א]מזהר.
 לאוכלה ולא חיישינן לחמץ בפסח:
 ואדם יוצא ידי חובחו. שהכתוב קבעו
 חובה לאכול מצה בלילה ראשונה
 דכתיב (שמות יב) בערב תאכלו
 מצות ואם ישב ולא אכל עבר בעשה.
 ולקמן פדך כיון דתנא מותר פשיטא
 דיוצא בה: אסור. אפילו לאוכלה:
 שאין בקיאין. אין יודעין לשומרה
 ולהבחין בין שיאור לסידוק בין הכסיפו
 פניו ללא הכסיפו פניו: פשיטא.
 דיוצא בה כיון דמותרת: מהו דתימא.
 אע״ג דפשיטא לן דלא הניתוה להחמיץ
 ומותרת באכילה מיהו לא בקיאי בהא
 לבעי למיעבד שימור לשם מצה של
 מצוה וכיון ללא עביל בה שימור לא
 נפקינן בה מילי להוה אקמחין ובצקות
 של עובלי כוכבים הבאים לפנינו קולם
 שאפאה עובל כוכבים א] וראינו שלא
 החמיץ לקיימא לן למותר ולא נפקינן
 בהו ג]לתנף< הקמחין ובצקות של

 מסורת הש״ס

: כח. לקמן כ. כז  א) [

. א . קדושין ע ו : פ ה  פ

. ו ן ע , ב) קדושי [ .  גזיר כט

ם י ח ס א פ ת פ ס ו ח ן י. [ טי  גי

, ג) ג״ז שס [ נ ״ ב ה ״  ס

, ד) [לעיל : ז  ברכות מ

, [ מל א: משו ׳ ׳ בס , ה) נ [ .  ג

׳נ], ן לז: וש׳ טי י ג  ו) [

ג ״ ס פ י ח ס א פ ת פ ס ו ת  ז) [

, ס יב] , ח) [לברי [ ג ״  ה

: א ״ ס , י) נ א] א י ר ק ד  ט) [

ן נ , נ) [צ׳׳ל לאמרי ׳ י  לחז

ן י , ל) [עי [ ם מ.  בפסחי

, [ י ״ ח מ ״ ט שביעית פ ״ י ו  ת

ס ייניציא], ו ס ל  מ) [

 הגהות הב״ח
ה מצת וכר ״ ׳ ל ם ו  (א) ת

׳ י ר מ א ד רא כ י עז מ י  נ

׳ אליעזר י לר ק ר י פ  ב

 וליכא:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

א מ י ח ו ל ה ה מ ״  א] רש״י ל
ג וכוי וראינו שלא ״ ע  א
ר ת ו מ א לן ל מ י י ק ץ ל  החמי
ן ן בהו לתג נ  ולא גפקי
ן תיבת וראינו . מ ן י  הקמח
נ ״ ג . ו ק ח מ ן נ י ח מ ק ר ה  ע
ר ת ו מ ץ ל מ ח  וראינו שלא ה
ל ״ ו לקי ה ן נ נ  ולא נפקי
ל ״ כ ת וכוי ע צקו נ ן ו י ח מ ק  ה
א ו ן ה  וכצ״ל. ומלת לתג
ה נ ש ן זה מ . לאי ת ו ע  ט
ה ״ ר א ל ר מ י מ ם ו ו ק  נשום מ
. א ״ ׳ ע ם מ י ח ס פ א ב  הי
ת חיים שגה בזה ר ו ל ת ע נ  ו
א ה שלימה הי נ למשג ש מ  ו
: ו ה ע ט ס ה ו ס ל ת ה ו ע ט  ו
׳ ה מצת יכו ״ ׳ ל ם ו ] ת  כ
. ם מכאן ת ר ה מ א א ק ה  ל
ח ״ ת ס עי י ׳ שנ נ עי ״  נ
: ס ט ש ״ ׳ י ס ו ת נ ׳ ו ה י  משג

 עובלי כוכבים אלם ממלא כדסו
 מהם ובלבל שיאכל כזית מצה באתרונה: ורבי אליעזר אוסר. אפילו לאוכלה: קסבר לא בקיאי כשימור לא גרסינן. וטעמו משוס
 חימוץ. ולמאן רגריס ליה הכי מפרש לא בקיאי לשומרו מלהתמיץ. וי״מ ור״א אוסר לצאת בה ילי חובתו בפסח ולאו מילתא היא שאין זה לשון
 איסור: איהא בינייהו. מילתא לכתיבא באורייתא ולא ילעינן בהו לאחזיקו בה: ת״ק. ללא איירי בחזקה כלל אכתיבא לאורייתא קסיל ותנא
 מצה וה״ה לכל הכתובים בתורה אע״ג ללא ילעינן אי אחזיקו בה אי לא אתזוק סמכינן עלייהו לטון לכתיבא ולאי אחזוק בה ור״א אוסר
 אפילו אחזיקו בה להא >]אינם בקיאין בלקלוקי מצות ורשב״ג אתא למימר אחזוק אין לא אחזוק לא. ולאו היינו תנאי י]לאמר לעיל על
 מסקנא למילתא: כל מצוה. משמע ללרבויי אתא אפילו הנך ללא איירי בהו וטון מלאוקמן לאהני לאיירי בהו לעיל קאי להיינו בלכתיבי
 למעוטי אתא: אם החזיקו מיבעי ליה. להשתא הוי משמע שפיר לפליג אתרוייהו לת״ק לשרי בלא חזקה ולר״א לאוסר אפילו החזיקו ואתא
 איהו למימר אם החזיקו מדקדקין בה ומותר וללא כר״א הא לא אחזיקו אסור וללא כת״ק דשד בלא אחזיקו אבל השתא לקתני כל משמע לאפילו
 הנך ללא כתיבין נמי קאמר דסמטנן אחזקייהו: אלא איכא בינייהו דלא כחיבא ואחזוק בה תייק סהר. מצה וכל לדמיא ליה דכתיבא סמכינן
 עלייהי בין אחזיק בין לא אתזוק וללא כתיבא לא סמכינן עלייהו ואפילו אחזוק ור״א סבר אפילו כתיבא ואחזיק לא סמכינן עלייהו ורשב״ג סבר
 כל מציה שהחזיקו ואע״ג ללא כתיבא סמטנן עלייהו טון לאחזוק אחזוק. והיינו תנאי ללעיל ת״ק ורשב״ג: כיון דאיכא התירא ואיסורא.
 קמיה שבילו להכשירה יבילו לנבלה: מטרח לא טרח. אם לא ימצאנה יפה לא יחזור אחר סכין אחרת: הניא דמסייע לך. לכל מי שאינו
 עושה להכעיס ואיכא התיראי] קמיה לא שביק התירא ואכיל איסורא: של עוברי מבירה. שאין מבעדן חמץ בפסח מפני הפסידה:

 מותר

 מוסף רש״י
ן ף מ ו ע ה ל ט י ח ן ש י  א
י ר נ ל . אלא מ ה ר ו ת  ה
ם (לקמן כ ועי־ש י ר פ ו  ס
. ת ר ת ו י מ ת ו ח כ צ . מ (  מ:
ח ואין בה ס פ  לאנלה נ
ס חששא לחימוץ  משו
טץ י ז ג ־ ן עו. וכעי  !קדושי
ה א ב צ ו ם י ד א  י<. ו
. ח ס פ ו ב ת ב ו י ח ד  י
ן ת לילה הראשו נ ו ס ח  משו
 שהוא חייב לאכול מצה
ח ו מ ש ) נ י ת כ ל , כ ת ר מ ת ש מ  ה
נ תאכלו מצות, ר ע  יב) נ
ן בה ללא נ לעי  ואפילו י
ק בה אלא י פ צה לא נ  החמי
ל לה שימיר ב ס כן ע  א
ב  לשס חובת מצה, לכתי
ת, ת המצו  (שס) ושמרתם א
ן שצריכה  וכותים בקיאי! ה
 להשתמר לשמה ועושין לה
ה  שימור (גיטיו י.) ויוצא נ
ן ונציקות י י כקממ  ללא הו
ס שלא י נ כ ו י כ ל נ ו  של ע
( ם מ פסחי ל ( ״  חימצו לקי
ס ה א כריסו מ ל מ ס מ ל  א
ל שיאכל כזית מצה נ ל נ  י
ם  אחרת באחרונה, משי
ה בעינן שימור ו מ מל צ מ נ  ל
 לשם מצוה, אבל מצח כותי
 אין צריך לאכול מצה אחרת
אי במצות ה, לבקי נ  נאחרי
א ׳ ׳  שימור (קדושיו עו<. ר
ף באכילה כל . א ר ס ו  א
נן להי , לסשלי ח ס פ ת ה ו מ  י
ו י.ו. גיטי ן !  שמא מחמצי

ס רה א נה כתובה בתו ם ואי י ר פ ו י ס ף מצוה שהיא מרכר א א מ א ק נ ת . לאתי ר״ש לאוסוסי א ה ו ב ק י ז ח א א ו ב י ת א כ ל  ד
ה נ תו נ קה ו ו ן בל ר שהסכי ת א מ ל נבלות ו ט תר א . כי לא משכת הי ן ו ב א י ת ת ל ו ל י ב ל נ כ ו יהו !שם). א ן עלי נ ט מ קו בה ס י  החז
ה פ ן י ט ח להלורי בתר ס ר ! בלוק לא ט ט ט אי! לו ס סורא ו ל אי ט תירא לא א ה למצי למיכל הי מ י שחיט שסיר, לכל כ ל י  נ

ה !:לעיל ג.). מ י ג ס זו פ  א

 א) צ״ל היינו מ״ק. כלומר ומי.



 מסורת הש״פ

א לקמן ה.1, ״ פ ׳ ר ס ו פ  א) [

ק , ו מל : משו א ״ ס כ ] (3 

, [ . ן קו י הדר סנ  להלן.], ג) ו
, ה) צ״ל [ ם לא: י ח ס פ  ד) ו

, מד : משו א ״ ס  רבי, י) כ
, [ ן ה. לקמ  וכן להלן, 1) [
, מ ״  ח) I שבת יז:],p) עיין ר

: ט ס כ י ח ס ׳ פ ס ו ן ח י  י) [עי
ין , כ) עי ר ביה] ד ה ה ״  ל
, מד : משו א ״ ס , ל) ב א ״ ש ר  נ
, ן : מי א ״ ס  וכן להלן, מ) נ
: ף ס א ט י ׳ ס  וכן להלן, נ) נ

מר,  כו

 תורה אור השלם
 1. וירד לקץ שנים אל
 אחאב לשמרון ןיזבח לו
 אחאב צאן ובקר לרב
 ולעם אשר עמו ויסיתהו
 לעלות אל יבדה

 גלעד:
 דברי הימים ב יח ב
 2. בי יסיתך אחיף בן
 אמף או כנף או בתך או
 אשת חיקך או רעף אשר
 כנפשך בסתר לאמר
 נלבה ונעבךה אלהים
 אחרים אשר לא ידעת

 אתה ואבותיך:
 דברים יג ז
 3. ויאמר י; אל השטן
 השמת לבך אל עבדי
 איוב כי אין כמהו בארץ
 איש תם וישר ירא
 אלהים וסר מרע ועדנו
 מחזיק בתמתו ותסיתני

 בו לבלעו חנם:
 איוב ב ג
 4. והשארתי בישךאל
 שבעת אלפים בל
 הכרכים אשר לא כרעו
 לבעל וכל הפה אשר לא
 נשק לו: מלכים א יט יח
 5. משל מקשיב על דבר
 שקר כל משרתיו
 רשעים: משלי כט יב

 בליון הש״ם
ל ש ו נ מ י ת כ ד ד ״ א ם  גמ׳ ל
ן ן מ . אין למלי י ב וכו י ש ק  מ
י של י ח  הכללות צא ולמל מ
ס ודורי של צלקיה קי י הו  י
ג ף ק ן ד תא בסנהדרי  כלאי
ן ר הלי קי ר חי מ א  ועיין מ

: נ ״ א פ ״  ח

 ד: הכל שוחטין פרק ראשון חולין
 מוהר מיד. ואע״ג דלא שהה כזי לאפוח לולאי עבר עליה הפסח
 מוחר לכשרים לאכול מחמצן מיד: מפני שהן מחליפין. בשל עובדי
 כוכבים דכיון דמצי לאכול התירא דחמץ של עובד כוכבים שעבר
 עליו הפסח מותר לא אכיל דידיה דחמץ של ישראל שעבר עליו הפסח
 אסור. ואע׳׳ג דהשתא נמי איסור הוא
 לגביה דהא מתהגי מחמץ שעבר עליו
 הפסח דאי לא דיהיב ליה לעובד
 כוכבים לא הוה יהיב ליה דידיה אפ״ה
 כל מה דמצי למעבד בהיתירא פורתא
 עגיד ולדידן מיהא שרי דאין לך איסור
 הנאה תופס חליפין חוץ מעבודת
 כוכבים והקדש ושביעית. וי״א שאף
 לעצמו מותר וטעות הוא בידם דא״כ
 מצינו דמים לחמץ בפסח ולשור
 הנסקל שאם רצה מוכרו לעובד כוכבים
 ותנן האוכל תרומת חמץ בפסח
 פטור מן התשלומין ומדמי עציםי):
 א] כרבי ה) יהודה. בפ׳ כל שעה (פסחים
 כח:ו: איסור דאורייתא. ואע״ג
 דאורייתא היא סמכינן אהחליפו:
 בדאורייחא לא מקיליק. כגון כבלה:
 מי קחני שאני אומר החליפו. דהוי
 משמע דלא פשיטא לן דהחליפו ואנן
 הוא דתלינן לקולא משוס דאיסור
 דרבנן הוא: מפני שהן מחליפין קחני
 דודאי מחליפין. וא״נ אוקמינן לה
 כר׳יש כ״ש דמסייע ליה טפי לרבא
 דהשתא ומה בדרבנן דקילא איסורא
 ידעינן בהו דהיכא דמשכח היתירא
 לא אכל איסורא דרבנן כ״ש נבלה
 דאורייתא: לימא מסייע ליה. לרבא:
 מומריי לערלות. מבעט במצוה זו:
 לא הוי מומר לכל התורה כולה.
 ושחיט שפיר: אי מומר לדבר אחר.
 למצוה אחרת דלא לשחיטה ולא
 ראינוהו מומר לנבלות: לאותו דבר.
 לנבילות לתיאבון ואיצטריך לאשמועינן
 דאפילו למצוה דחשיד עלה כי מזמנין
 ליה היתירא סמכינן עליה: כהיהירא
 דמי ליה. וליכא למימר לא שביק
 היתירא ואכיל איסורא דהא(א) היתירא
 חשיב ליה: אלא מומר. דקתני
 לעבודת כוכבים ואיצטריך לאשמועינן
 משום דאמר מר חמורה עבודת
 כוכבים שכל והכופר בה כמודה בכל
 התורה כולה י) ואפ״ה סמכינן עליה
 כרב ענן כוי: אחאב וסיעתו חזינן
 בהו דעובדי עבודת כוכבים הוו
 ובנבלה לא אשכחן בהו דפקרי ואיכא
 למימר דיצרא דעבודת כוכבים תקיף
 עלייהו גזויהושפט צדיק גמור היה:
 מיזבח זבח. שהיה סבור שיאכל יז
 עמו: מיכל לא אכל. יהושפט:
 ויסיתהו. לעלות ה! על רמות (לראות)
 גלעד: למעלה שאני. דאין אכילה
 לפניו אבל אלס דצריך לאכילה עיקר
 הסתה דידיה באכילה ושתיה: מאי
 שנא שהיה. תימצא הוא: אכילה
 נמי. בניחותא: סתם יינם הוא.
 שלא ראינוהו שנסכו לעבודת כוכבים
 דליתסרי] דכתיב (לברים ל3) ישתו
 יין נסיכם ואפילו חשבת ליה מומר
 לכל התורה כולה שרי דעדיין לא
 נאסר יו יינם של עובדי כוכבים
 למי״ח דבר דתלמידי שמאי והלל הוא״):
 לא הוה ספיק. לא היה מספיק לבדו
 לשחוט לכולם: שבעת אלפים
 (0 הכרכים אשר לא כרעו לבעל.
 באחאב כתיב: גברי דאחאב.
 הממונים על ביתו ושוחטין לו וכיון
 דהוו בבית אחאב לא הוו יראין
 ממונה על ביתי וצדיק גמור היה:

 לא

 מותר מיה מפני שהן מחליפין םברוה הא
 מני רבי יהודה היא דאמר חמץ אחר הפסח
 דאורייתא וקתני מפני שהן מחליפין אלמא
 לא שביק התירא ואכיל איםורא ממאי
 דלמא ר״ש היא דאמר חמץ אחר הפסח
 דרבנן וכי מקילינן בדרבנן בדאורייתא לא
 מקילינן ותיהוי נמי ר״ש מי קתני שאני
 אומר החליפו מפני שמחליפין קתני דודאי
 מחליפין ומה בדרבנן לא שביק התירא ואכיל
 איסורא בדאורייתא לא כ״ש לימא מסייע
הכל שוחטין ואפילו כותי ואפילו ערל >  ליה א
) האי ערל ה״ד אילימא ג  ואפילו ישראל מומר
י ישראל א ה  מתו אחיו מחמת מילה א
מומר לערלות  מעליא הוא אלא פשיטא ב
 וקא סבר מומר לדבר אחד לא הוי מומר
 לכל התורה כולה אימא סיפא ואפילו ישראל
 מומר האי מומר ה״ד אי מומר לדבר אחר
 היינו מומר לערלות אלא לאו מומר לאותו
 דבר וכדרבא לא לעולם אימא לך מומר
 לאותו דבר לא מ״ט כיון דדש ביה כהתירא
 דמי ליה אלא מומר לעבודת כוכבים וכדרב
 ענן דאמר רב ענן אמר שמואל ישראל מומר
 לעבודת כוכבים מותר לאכול משחיטתו
 גופא אמר רב ענן אמר שמואל ישראל
 מומר לעבודת כוכבים מותר לאכול משחיטתו
 שכן מצינו ביהושפט מלך יהודה שנהנה
ויזבח לו אחאב צאן  מסעודת אחאב שנאמר נ
 ובקר לרוב ולעם אשר עמו ויסיתהו לעלות
 אל רמות גלעד ודלמא מיזבח זבח מיכל
 לא אכל ויסיתהו כתיב ודלמא בדברים
כי יסיתך  אין הסתה בדברים ולא והכתיב 2
ותסיתני  אחיך באכילה ובשתיה והכתיב 3
 בו לבלעו חנם למעלה שאני ודלמא משתא
 אשתי מיכל לא אכל מאי שנא שהיה
 דאמרינן מומר לעבודת כוכבים לא הוי מומר
 לכל התורה כולה אכילה נמי מומר לעבודת
 כוכבים לא הוי מומר לכל התורה כולה הכי
 השתא שתיה סתם יינן הוא ״ועדיין לא נאסר
 יינן של עובדי כוכבים אבל אכילה אימא לך
 מומר לעבודת כוכבים הוי מומר לכל התורה
 כולה איבעית אימא לאו אורחיה דמלכא
 משתיא בלא מיכלא ואיבעית אימא ויזבח
 ויסיתהו כתיב במה הסיתו בזביחה ודלמא
 עובדיה זבח לרוב כתיב עוברית לא הוה
 םפיק ודלמא שבעת אלפים זבוח דכתיב
והשארתי בישראל שבעת אלפים כל 4 

 הברכים אשר לא כרעו לבעל וגו׳ טמורי הוו
 מיטמרי מאיזבל ודלמא גברי דאחאב הוו
מושל מקשיב על א ס״ד דכתיב 5 ל  מעלו 6
 דבר שקר כל משרתיו רשעים ודלמא גברי
 דיהושפט נמי לא הוו מעלו זבוח גברי
 דאהאב אכול גברי דיהושפט זבוח עובדיה
 אכל יהושפט לא םלקא דעתך מדמושל
 מקשיב על דבר שקר כל משרתיו רשעים
 הא לדבר אמת משרתיו צדיקים ודלמא
 זבוח גברי דאחאב אכל אחאב וגבריה
 זבוח גברי דיהושפט אכל יהושפט וגבריה

 לא
 מאיזבל דהא עובדיה

 מותר מיד מפני שהן מחליפין. פירוש מותר בהנאה למוכרו או
 להאכילו לפועלים עובדי כוכבים או לכלבים אבל לישראל
 אסור באכילה דגזרו על פתן של עובדי כוכבים ט)א״נ כדפירש ר״ת
 דבבצק איירי דמותר באכילה והשתא א״ש דלא תקשי 0היכי סברוה

 דאתיא כרבי יהודה הא אית ליה בפ׳
 כל שעה (פסחים לף כח:) לחמץ של

 עובל כוכבים שעבר עליו הפסח
 אסור בהנאה אלא בבצק איירי ומחלפי
 בבצק של עובלי כוכבים שלשו אחר
 הפסח ומותר מיל לקאמר היינו
 כשיעור לישה ומה שפירש בקונטרס
 שמרויחין לללידן מיהא שרי לאין
 תופס את למיו ללוקא לליריה אסור
 שבא לו מחמת חמץ בפסח ונראה
 שמררחין נמי לגבי לילהו למאי לס״ל
 השתא להוי לאורייתא לבחליפין לא
 אסור אלא מררבנן כמו שפירש
 בקונטרס בע״ז בפרק רבי ישמעאל
 (דף נל:< גבי כי חרס הוא ולריש
 הוא למעוטי ערלה וכלאי הכרס
 שאם מכרם וקדש בדמיהם מקודשת
 ופי׳ בקונטרס דדוקא בקדושי אשה
 אבל בשאר חליפין אסור מדרבנן
 ונראה שפשוט לו לרש״י דאסור
 מדרבנן מטעם שפירש כאן דא״כ
 מצינו דמיס לחמץ בפסח ואין זה דיוקא
 דאפילו יהיו הדמים מותרין כשמכרן
 מ״מ כיון דלכתחלה אסור למכור לאו
 בר דמים הוא ומיהו נראה שיש לאסור
 מדרבנן דבנדריס פרק השותפין (לף
 cm בעי רמי בר חמא קונס פירות
 הללו על פלוני מהו בחליפין ת״ש
 המקדש בערלה כו׳ מכרן וקדש בדמיהן
 מקודשת ש״מ דחליפי איסורי הנאה
 מותרין ודחי דלמא לכתחלה הוא דלא
 הא דיעבד עבד יז] מ ומיהו אע״ג
 דבשאר חליפין אסור באשה שרי משום
 פריה ורביה א״נ לא אסרו אלא כגון
 פירות וכלים שהוא דבר הניכר ונראה
 וא״ת מאי פדך בריש פרק בחרא
 דע״ז (לף סב.) גבי השוכר«]
 הפועל לעשות עמו «< יין נסך
 שכרו אסור מ״ט אילימא משוס דיין
 נסך אסור בהנאה שכרו נמי אסור
 והד ערלה וכלאי הכרס דאסור
 בהנאה ותנן מכרם וקדש בדמיהם
 מקודשת ומאי ק שיא הא לכתחלה
 אסור ליהנות וי״ל דמשמע ליה שכרו
 אסור גס לאחרים כמו יין נסך עצמו
 ולהכי פריך שפיר דאי אסור גס
 לאחרים כמו יין נסך אמאי מקודשת
 כיון דגם היא אסורה ליהנות ונהי
 דאמדנן בריש כל שעה ופסחים לף כא:1
 דהמקדש בשעות דרבנן וחמץ דרבנן
 לחוששין לקדושין מ״מ מקודשת גמורה
 לא הויא לאס בא אחר וקלשה חוששין
 לקידושי שניהם: שמתו אחיו
 מחמת מילה. שנימולו כשהן גלולים
 ומתו לאי בשמיני ללמא משוס ללא
 נבלע בהם הלס כלאמר במסכת
 שבת (לף קלל.) א׳׳נ אפילו בשמיני
 וכגון שהציצו בהן וראו שנבלע בהן
 למן: אלא מומרל) לאותו דבר.
 ולתיאבון לאי להכעיס פשיטא לפסולה:
 מומר לעבודת כוכבים מותר
 לאכול משחיטתו. תימה לבפרק
 בחרא להודות (לף יא.) פליגי בה
 רב אחא ורבינא במומר להכעיס אי
 הוי צדוקי״) או מומר אבל עובל עבולת
 כוכבים לכולי עלמא הוי צדוקי ולקמן
 (לף יג.) תני שחיטת צלוקי לעבולת

 כוכבי׳ י״ל לצלוקי ללקמן היינו׳) לעבולת כוכבים שעובל לכוכבים תמיל

 על

 עין משפט
 נר מצוה

ן מ י ל ס ״ ע י ״ ש ו ד א ב ט  י

ף ז: י ע  ב ס

 הגהות הב״ח
ה כהיתירא ״  (א) רש״־ ל

: א ר י ת י ה א כ ה ׳ ל  וכי
ל ס כ ה ו׳ אלפי ״  (3) ד

ה ״ ׳ ד ם ו : (ג) ת ס י  הברכ
ו מ ׳ לעשות ע ר יכו ת ו  מ

: ך ס ן נ י  בי

 שיטה מקובצת
 א] ר׳ יהודה כפ׳
 כל שעה חמץ של
 ישראל שעבר עליו הפסח
 אסור מדאורייתא ואע״ג
 דאיסורא דאורייתא היא
 סמכינן אהחליפו ש״מ
 פשיטא לן המחליפין.
 בדאורייתא לא מקילינן
 וכוי: 3] דאמר מר
 חמורה עבודת כוכםים
 שכל המודה [בה] ככופר
 בכל התורה כולה ואפי׳
 הכי: (] דעכוהת כוכבים
 תקיף עלייהו ויהושפט.
 נ״ב נ״א בס״י עלייהו
 יהושפט וכוי: ד] שהיה
 סבור שיאכל יהושפט
 עמו: ה] ויסיתהו לעלות
 לרמות גלעד הס״ד
 ומה״ד באכילה ושתיה
 תירוצא הוא הס״ד ומה״ד
 למעלה שאני: ו] שנסכו
 לעבודת כוכבים דליתסר
 מדאורייתא הכתיב ישתו
 יין גסיכם: t] דעדיץ לא
 נאסר סתם יינם: ח] הא
 ריעכר עבד ואע״ג דבשאר
 חליפין אסור באשה:
 ט] גבי השוכר את הפועל

 לעשות עמו ביין נסך:

 רבינו גרשום
 עוברי עבירה ולמה
 קורא אותן עוברי עבירה
 שעוברין בלאו דלא יראה:
 הא מני ר׳ יהודה היא
 דאמר חמץ אחר הפסח
 וכוי. במסכת פסחים דר׳
 יהודה סבר תלתא לאוי
 כתיבי חד לפני זמנו
 משש שעות ולמעלה וחד
 בתוך ומנו וחד לאחר
 זמגו האי הניח אותו
 ועבר עליו הפסח אסור:
 וכי מקילינן בדרבנן. כגון
 חמץ אחר הפסח אבל
 שחיטה דאורייתא לא
 מקילינן: לימא מסייע׳
 ליה הכל שוחטי׳ כלומר
 לרבא מסייעא דאמר מומר
 אוכל נבילות לתיאםון
 בודק סכין ונותן לו ומותר
 לאכול משחיטתו: אלא
 פשיטא מומר לערלות.
 כלומר ישראל הוא אלא
 שאינו רוצה למול:
 כיון דדש ביה. כלומר
 דרגיל לאכול נבילות:
 סתם יינם הוא. כלומר
 זהו סתם יינם שלא
 פירש לנסך יינו לע״ז:
 ועובךןה לא הוה ספק
 לזבוח ליהושפט ולגבריה:
 ודלמא גבריה ראחאב
 הוו מעלו. כלומר והם
 שחטו ליהושפט וגבריה



 עין משפט
 נר מצוה

 טו א מיי׳ פ״א מהלכות
 סנהדרין הלכה ג:

 טז ב מיי׳ פ׳׳נ מהלכות
 ע״ז הלכה ד:

 יז ג מיי־ סייג מהלכות
 מעשה הקדמות הלכה
 ד [ופ״ג מהלכות שגנומ

 הלכה ז]:
 יח ד מיי׳ פ״ג מהלכות

 מעה׳יק הלכה נ:
 יט ה מיי׳ שס הלכה ד:

 ו [מיי׳ ס״ל מהלכות שבת
 הלכה מ״ו]:

 ז [מיי׳ פ״נ מהלכות ע״ז
 הלכה הו טוש״ע י׳׳ד סימן

 נ סעיף ה:

 תורה אור השלם
 1. ויאמר אל יהושפט
 ההל־־ אתי למלחמה
 רמת גלעד ויאמר
 יהושפט אל מלך ישראל
 כמוני כמוך כעמי כעמף

 כסוסי כסוסיך:
 מלכים א כב ד
 2. ומלך ישראל
 ויהושפט מלך יהוךה
 ישבים איש על כסאו
 מלבשים בגדים בגיךן
 פתח שער שמרון וכל
 הנביאים מתנבאים
 לפניהם: מלכים א כב י
 3. והערבים מביאים לו
 לחם ובשר בבקר ולחם
 ובשר בערב ומן הנחל
 ישתה: מלכים א יז ו
 4. וילכדו שני שרי מדין
 את ערב ואת זאב ויהרגו
 את עורב בצור עורב
 ואה זאב הרגו ביקב זאב
 וירדפו אל מדין וראש
 עירב וזאב הביאו אל

 גדעון מעבר לירדן:
 שופטים ז כה
 5. וארם יצאו גדודים
 וישבו מארץ ישראל
 נערה קטנה ותהי לפני

 אשת געמן:
 מלכים ב ה ב
 6. דבר אל בני ישראל
 ואמרת אלהם אדם כי
 יקריב מכם קרבן ליי מן
 הבהמה מן הבקר ומן
 הצאן תקריבו את
 קרבנבם: ויקרא א ב

 הגהות הב״ח
 (6) תום׳ ד״ה מכס וכוי
 ולגזילה מקודשת איצמריך
 שלא עלתה לבעלים
 לשם חובה ומביתו לא
 נפקא אלא שאין יכול

 להקדיש הס״ד:

 הכל שוחטין פרק ראשון חולין ה.
 על פי הדבור שאגי. וא״ת ולמאי לס״ל א1ללא הוי ע״פ הזכור
 תקשי דהא אמר רכ כשר שנתעלם מן העין אסור לקמן (לף
 צה.) ויש לומר דזה היה יודע שהיה סומך ע״פ הדכור דלאו משל
 עובד כוכבים קא מייתי אבל לא ס״ד שבא הדבור להתיר האיסור

 שחיטת טבחים דאתאב:
 קרי לה נערה וקרי לה קטנה.
 בפרק בתרא דסוטה >דף מו:)
 דריש נערים שהיו מנוערים מן
 המצות והכא לא שייך למדרש הכי:
 דמן נעורן. שם מקום דכתיב
 (3ד״ה א ז) למזרח נערן
 ולמערב גזר: עורביים מבעי
 ל־ה. ואף על גב דכחיב עברים
 מצרים ולא כתיב עבריים מצריים
 התם ליכא למיטעי: מכם ולא
 כולכם להוציא את המומר. תימה דהא
 איצטריך לכדדרשינן בריש לולב הגזול
 (סוכה דף ל.) אי לפני יאוש אדם כי
 יקריב מכם אמר רחמנא והאי לאו
 דידיה הוא וי״ל דהתס לאו משוס
 דתיפוק לן מהאי קרא גזול לפני
 יאוש דהאי מביתו נפקא כדאמרינן
 במרובה (3״ק דף סז:< קרבנו ולא
 הגזול אימת אילימא לפני יאוש ל״ל
 קרא כלומר וכי יכול להקדיש ביתו
 אמר רחמנא ולא מייתי התם קרא
 דכי יקריב יו אלא לומר דקרבן אמר
 רחמנא והאי לאו קרבן הוא שאין
 בידו להקדישו לפני יאוש ח]נו)ועול י״ל
 דתרתי שמעינן ממכם ולגזילה
 מקודשת איצטריך (א) ומביתו לא
 נפקא אלא שלא עלתה לשם חובה:
 כדי שיחזרו בהם בתשובה. לאו
 טעמא דקרא קא דריש אלא נותן טעם
 לדבר טומדרבינן מהא מומר׳) לדבר
 אחד טפי ממומר לכל התורה כולה ולא
 מוקמינן קרא במילחא אחריתי וקאמר
 דמומר לדבר אחד בקל יחזור בתשובה
 ולכך מקבלין מהם כדי שיחזרו:

 מעם

 לא הוה מפליג נפשיה מיניה מנלן אילימא
כמוני כמוך כעמי כעמך אלא  מהכתיב 1
 מעתה כסוסי כםוםיך הכי נמי אלא מה ההוי
 אםוםיך תהוי אםוםי ה״נ מאי ההוי עלך ועילוי
 עמך תיהוי עלי ועילוי עמי אלא מהכא
מלך ישראל ויהושפט מלך יהורה יושבים ו 2 

 איש על כםאו מלובשים בגדים בגורן פתח
 שער שומרון מאי גורן אילימא גורן ממש אטו
דתנן (  שער שומרון גורן הוה אלא כי גורן א
סנהדרין היתה כחצי גורן עגולה כדי  א

 שיהו רואין זה את זה לימא מסייע ליה
והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבקר 3 

ואמר רב יהודה אמר רב 1  ולחם ובשר בערב 5
 מבי טבחי דאחאב על פי הדבור שאני מאי
 עורבים אמר רבינא עורבים ממש א׳׳ל רב
 אדא בר מניומי ודלמא תרי גברי דהוי שמייהו
ויהרגו את עורב בצור  עורבים מי לא כתיב 4
 עורב ואת זאב וגו׳ א״ל איתרמאי מילתא
 דתרוייהו הוה שמייהו עורבים ״ודלמא על
וארם יצאו גדודים  שם מקומן מי לא כתיב 5
 וישבו מארץ ישראל נערה קטנה וקשיא לן קרי
 לה נערה וקרי לה קטנה וא״ר פדת קטנה דמן
 נעורן אם כן עורביים מיבעי ליה לימא מםייע
ל שוחטין ואפילו כותי ואפילו ערל כ ה (  ליה ד
מומר האי ערל ה״ד אילימא ,  ואפילו ישראל ה
 שמתו אחיו מחמת מילה האי ישראל מעליא
 הוא אלא פשיטא מומר לערלות אימא סיפא
 ואפילו ישראל מומר ה״ד אי מומר לדבר
 אחד היינו מומר לערלות אלא לאו מומר
 לעבודת כוכבים וכדרב ענן לא לעולם אימא
 לך מומר לעבודת כוכבים לא דאמר מרי׳

חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולה אלא מומר  ב

להוציא את המומר מכם בכם ם ״ולא כולכם נ כ מ  לאותו דבר וכדרבא מיתיבי 6
 חלקתי י ולא באומות מן הבהמה להביא בני אדם שדומים לבהמה מכאן
מקבלין קרבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו בהן בתשובה חוץ  אמרו ה
 מן המומר ומנסך את היין ומחלל שבתות בפרהסיא הא גופא קשיא
 אמרת מכם ולא כולכם להוציא את המומר והדר תני מקבלין קרבנות
 מפושעי ישראל הא לא קשיא רישא א! מומר לכל התורה כולה מציעתא מומר
 לדבר אחד אימא סיפא חוץ מן המומר ומנסך את היין ומחלל שבת בפרהסיא
 האי מומר היכי דמי אי מומר לכל התורה כולה היינו רישא ואי מומר לדבר
 אחד קשיא מציעתא אלא לאו יהכי קאמר חוץ מן המומר לנסך את היין ולחלל
 שבתות בפרהסיא ׳אלמא מומר לעבודת כוכבים הוה מומר לכל התורה
 כולה ותיובתא דרב ענן תיובתא והא מהכא נפקא מהתם נפקא

 מעם
 דכתיב איש אישגו מבית ישראל אשר יקריב קרבן לכל נדריכם וגו׳ בפרשת מומין (ויקרא כבו ותניא לקמן בפירקין (דף יג:< איש מה תלמוד
 לומר איש איש לרבות העובלי כוכבים שנודרים נדרים ונדבות כישראל וגבי דידהו לא כתיב מיעוטא דלכתוב מן האדם כי יקריב
 קרבן דמשמע ולא כל האדם שמע מינה בכם חלקתי שכשרין מביאין ולא המומרין ולא באומות שכולן מתנדבין ומקבלין מהם:
 יועם הדומה לבהמה. שאין מקיימין את המצות: מן לכתיב גבי בהמה למעוטי רובע ונרבע יו הכי דריש ליה בבבא קמא
0 ובבכורות (דף מא.< ובתמורה (דף כח.<: מפושעי ישראל. משמע מזידין כדתניא במסכת יומא (לף צי:) פשעיס אלו המרדים  (דף מ
 וכן הוא אומר נמ״3 ג] מלך מואב פשע בי והיינו מומר. ולקמן מפרש לה ואזיל: ומנסך את היין. לעבודת כוכביסיו: אי מומר לדבר אחד קשיא מציעהא.
 דקתני מקבלין אסיפא: אלא לאו ה״ק. מקבלין קרבנות מפושעי ישראל במומר לדבר אחד חוץ מן המומר לנסך את היין ולחלל שבתות דהני חמירי
 אלמא מומר לעבודת כוכבים כמומר לכל התורה כולה דמי. האי תנא חמירא ליה שבת כעבודת כוכבים דהעובד עבודת כוכבים כופר בהקב״ה
 והמחלל שבת כופר במעשיו ומעיד שקר שלא שבת הקב״ה במעשה בראשית: והא מהנא נפקא מהתם נפקא. דאין מקבלין קרבן מן המומדן:

 מעם

 שיטה מקובצת
 א] הא לא קשיא
 רישא במומר לכל התורה
 מציעתא במומר לדבר
 אחד: נ] דמשמע הרי אתם
 במותינו: נ] דכתיב איש
 איש מבית ישראל וגוי
 אישר יקריב קרבנו לכל
] עם  נדריהם כפרשת: ו
 הדומים לבהמה נמחק
 תיבת עם: ה] למעוטי
 רובע ונרכע כדדריש ליה
 בב״ק: ו] ומנסך לעבודת
 כוכבים. נ״כ נ״א בם״י
 ומנסך את היין עובד ע״ז:
 1| אלא לומר דקרבן אמר
 רחמנא. נ״ב נ״א בם״י
 דקרבנו אמר רחמנא והאי

 לאו קרבנו הוא וכוי: ח] ועוד י״ל דהרתי שמעינן ממכם ולגזלה המקודשת אצטריך דמביתו לא נפקא. ונ״ב נ״א בתוס׳
 כ״י ועי״ל דתרתי ש״מ ולמלה המקודשת אצטריך שלא עלתה לשם חובה דמקרא נדרש לפניו ולאחריו דהיינו אאדם
 וקרבן. ובס״י אחו׳ כתוב נ״א ועי״ל דתרתי שמעינן ממכם וגזלה מקודשח איצטריך שלא עלתה לו לשם חובה: נו] אלא

 נותן טעם לדבר אתא דמרבינן מומר לדבר אחד:

 לא הוה מפליג נפשיה מיניה. לא היה יהושפט נזהר ונבדל ממנו
 משוס חשד כלל אלמא אע״ג דמומריז) לעבודת כוכבים היה לא הוי
 מומר לכל התורה כולה: כעמי כעמך. למשמע הרי נו אתה
 כמותינו לסומכין עלייהו: כסוסי כסוסיך ה״נ. ללענין איסור והיתר

 קאמר אלא על כרחך לענין המלתמה
 קאמר ליה: בגורן. כי גורן היו
 יושבים בחיבה ובדעות ובאגולה
 א׳ כסנהלדן שאין חושלין זה את זה:
 שיהו רואין זה את זה. להיות שומעין
 איש את חבירו ומתווכחין זה עם זה
 על שתצא הוראה כהלכה שאילו היו
 יושבין כשורה שלא בעגולה אין בני
 ראש השורה רואין בני סוף שורתו
 וכעגולה שלימה לא היו יושבין כלי
 שיהא מקום לצאת ולבא: מסייע
 ליה. לרב ענן: על פי הדבור שאני.
 שהקב״ה התירו לפי שעה דכתיב
 (מלטס א יז1 ואת העורבים צדתי
 שם לכלכלך: ואחרמי מילתא כוי.
 בתמיהה: ודלמא על שם מקומן.
 שהיו מצור עורב: מי לא כתיב. שאדם
 נקרא על שם מקומו ואפילו יחיד ואף
 ע״פ שאין מדבר בכל אנשי המקום
 כגון פלשתים גבעונים אלא באיש אחד
 כדכתיב נערה קטנה: וקשיא לן קרי
 לה נערה. דהביאה ב׳ שערות וקד
 לה קטנה דמשמע שלא הביאה שתי
 שערות: ואייר פדה. האי נערה לאו
 נערה ממש אלא על שם מקומה דמן
 נעורן. וה״נ אע׳יג דלאו בכל בני
 המקום קאמר שהד ודאי לכולן לא
 גילה שהרי נחבא היה מ״מ איכא
 למימר דתד גברי הוו וקראן על
 שם מקומן ואין מזטר שמס: עורביים
 מגעי ליה. דלא אתי למטעי בעורכים
 ממש: ישראל מעליא הוא. דאנוס
 הוא: אי נימא מומר לדבר אחד.
 לאחד מכל המצות לאשמועינן דלא
 הוה מומר לכל התורה כולה: שכל
 הכופר בה כמודה בכל התורה.
 כדכתיב (3מד3ר w וכי חשגו ולא
 תעשו את כל המצות האלה וגו׳ וילפינן
 בהוריות (דף ח.) דבעבודת כוכבים
 מייד: מומר לאותו דבר. לשחיטה
 ולתיאבון ואיצטריך לאשמועינן דלא
 תימא כיון לדש ביה כהיתירא דמי
 ליה אלא ולאי כאיסורא למי ליה
 ולתיאבון הוא לעבר עליה וכי מזמנינן
 ליה סכין לא שביק היתירא ואטל
 איסורא: מכם. אלם ט יקריב מכס
 קרבן וגבי נלר או נלבה כתיב להא
 ט יקריב משמע כשירצו להקריב:
 להוציא המומר. שאין מקבלין נלבתו:
 מכם בכם חילקתי. כלומר מרכתיב
 האי מיעוטא בישראל ולא באומות

 מסורת הש״ס

 א) סנהדרין לו:, 9) שם
 קיג., ג) סוטה מו:,
) [לעיל ד:], ה) ןבס״א:  ו
 משומד, יכן להלן],
 ו) [שטעות כט. נדריס כה.
 קדושין מ.], ז) (שטעות
 כט.) [לקמן יג: עירוני!
 סט:], ח) בכךא:
 דמשומל, יכן נכה׳יע,
 p) עי׳ נמהרש״ל מהרש״א
 ומהר׳׳ס שגר גרסאות,
 י) נס׳׳א: משומד, וכן להלן,

 הגהות מהר״ב
 תשבות

 א] תד״ה על סי הלניר
 וכי׳ ללא הוי על סי הדנור.
 ג׳׳ג עיין תפארת שמואל

 בהשגותיו על מהרש״א:

 מוסף רש״י
 סנהדרין. אף של כ״ג,
 היתה כחצי גורן
 עגולה. בעגולה היו
 יושבי! כדי שיהי כולן ריאין
 !ה את זה, לפי שאס
 היו יושבי! בשורה אי! פני
 הראשונים ריאין זה את זה,
 ובעגולה שלמה אי! יושבי!
 לפי שצריטן בעלי הלין
 יהעלים לימס ללגר בפני
 כולס, שיהו כולן רואי!
 אפ העלים ימלקלקין
 נלגריהס ולא שיהא פני
 העליס לשורה זו ואחיריהס
 לזו (םנהדר־ו לו:). מומר
 לערלות. מבעט במצוה
ל ד:,. להוציא  זי (לעי
 את המומר. לאין מקבלין
 קרבנומ, למכס משמע
! סט:!. י נ ו ר עי  מקצתכם !
 מכם בכם חלקתי.
 להוציא את המימר :לקח!
 יג:: מלכמינ האי מיעיטא
 גגי ישראל ולא כתיב
 ט יקריב מן האלם
 קרבן, ש״מ בישראל הוא
 לחלק ומיעט מומר, ולא
 באומות. שמקבלי! קרב!
 מכולם, כלתניא איש מה
 ת״ל איש איש, לרבות
 את הנכרים שנולרי! נלריס
!  ונדבות בישראל !עירובי
 סט! דאפילו המינין כשרי!
 !לקמ! יג:<. שדומים
 לבהמה. רשעים שעשי
 עצמן כבהמה שאינה
 מכרת את בוראה, מקנלין
! שם:. בי רו  מהן קרבן !עי
 מקבלין קרבנות. של
 נדנה, מפושעי ישראל.
 דהאי קרא ננדריס ונדבות
 משתעי, דכתינ כי יקרינ
 1שם). כדי שיחזרו בהן
 בתשובה. לאי לחיק להו
ס תו לא הלרי !שם׳:. י  מ
 אלא לאו הכי קאמר.
 מקנלין קרננית מפישעי
 ישראל המומרים ללבד
 אחל, חון מן המומר לנסך
 את היין או לחלל שנח,
 לכמומר לכל התורה למי,
 לאימעיט ליה מכס ולא

 כולכם !שם!.

 רבינו גרשום
 דלאו עע״ז הוו: אלא
 מעתה כסוסי כסוסיך הכי
 נמי כן דלא הוו מפלגי
 סוסיו דיהושפט מסוסיו
 דאחאב. הכא נמי מאי
 דהויא עלי ועילוי עמי

 תהוי עלך ועילוי עמך ועדיין אומר לך דיהושפט לא אכיל כהדי אחאב ומומר לע״ו הוי מומר לכל התורה: אלא מהכא
 ואחאב מלך ישראל כוי. דלא הוה מפליג נפשיה מיניה: נימא מסייעא ליה והעורכים מביאץ לו לחם. כלומר סייעתא לרב
 ענן דאמר מומר לע״ז לא הוי מומר לכל התורה דכתיב והעורבים: לא על פי דיבור שאני. כלומר גזרת הקב״ה הוה אבל
 דבר זה במקום אחר אימא לך מומר לדבר אחה הוי מומר לכל התורה כולה: חמורה ע״ז שכל הכופר בה כמודה ככל
 התורה כולה דכתיכ ועשה אחת מכל מצות ה׳ איזוהי מצוה ששקולה ככל המצות הוי אומר זו ע״ז: מיתיבי מכם ולא

 כולכם להוציא וכוי אדם כי יקריב מכם קרבן לה׳ בכם חלקתי ולא באומות כלומר האומות כולן יכולין להקריב דקיימא לן ערל משלח קרבנותיו טמא משלח קרבנותיו



 מסורת הש׳׳ם

 א) הוריות ג. יא.,
 ג) [בס״א: משומד, וכן
 להלן], ג) יומא ש. נשכת
 סט. ע״ש שטעות ט:],
 ד) [עירובי! טו. וש״נ],
 ה) [יבמות צט: כתובות
 כח: גיטין ז. לקמן ו. ז.],
 ו) נס״א: היושב, ז) [יקרא
 לבורא דחובא פרשה
 ז) , ה) נס״א: משומד.
 וכן להלן, נ1) ןע״א],
 י) בס״א: משומד. וכן להלן,
 כ) ובבכורות לא ידעתי
 מקומו אלא בב״ק לח:],
 ל) צ״ל בפ״ב, מ) [פרשה
 ס׳], נ) [גס בב״ר גופיה
 קאמר עלה אס הראשונים

 כמלאטס טין,

 תורה אור השלם
 1 . ואם נפש אחת תחטא
 בשגגה מעם הארץ
 בעשותה ארזת ממצות ין
 אשר לא תעשינה
 ואשם: ויקרא ד כז
 2. אשר נשיא יחטא
 ועשה אתת מכל מצות
 יי אלדד,־ אשר לא
 תעשיגה בשגגה ואשם:

 ויקרא ד כב
 3. צךקתך בהררי אל
 משפטף תהום רבה אךם

 ובהמה תושיע ין:
 תהלים לו ז
 4. הנה ימים באים נאם
 ין וזרעתי את בית
 ישראל ואת בית יהוךה

 זרע אדם וזרע בהמה:
 ירמיהו לא כו

 הגהות הב׳׳ח
 (א) תום' ד״ה דיג ובית
 דינו וכי׳ ה״ז אוסר פי׳
 איגי מודה: (3) כא״ז־
 רב אמי ורב אסי עובדי
 כוכבים גמורים ולספרים
 דגרסי בפ׳ הדר רשב״ג
 ור׳ יוחנן ס״ל בכל
 דוכתי הלכה כרשב״ג
 במשנתינו אע׳׳ג דר׳
 יוחנן פוסק כר׳ אליעזר
 ב׳׳י. נ״ב כג׳׳ל להגיה ועיי!

 תוס׳ פרק הדר:

 מוסף רש״י
 מעם הארץ. ולא כל
 עס הארן, פרט למומר.
 דאינו מביא קרבן על
 שגגתו, דאין מקבלי! מידו
 ;הוריות ב.). אשר לא
 תעשינה. משמע שאילו
 ידע לא עשה אבל בשגגה
. ;  עשה יאשס !:יומא פ
 השב מידיעתו כוי.
 ומומר לא שב מידיעתו
 הוא לפיכך אינו מביא קרנן

ת ב.). ו י ו הו  על שגגתו ;

 ה: הכל שוחטין פרק ראשון חולין
 מעם. ולא כל עם וגבי חטאת כתיב שבא מע״י השוגג: ר״ש בן
 יוסי אומר. מכאן אתה למל: אשר לא תעשינה בשגגה ואשם. וסמיך
 ליה או הולע אליו חטאתו אשר חטא והביא אשמו למשמע אשר לא
 תעשינה אס היה יורע שהוא אסור ושגגה היתה לו וחטא ואשם הוא
 יביא: השבי) מידיעתו. שאם היה
 יולע שהוא חלב היה יושב ומבטל
 מעבירה זו. ואית לגריס השב והוא
 נמי הפורש ונבלל מתחלה ואין עובר
 אס היה יולע שהוא אסור ובת״כי) גרס
 היושב: מאי בינייהו. מ״מ מומרי» לא
 מקבלינן מיניה בין למר בין למר
 ואפילו שוגג להא אילו היה יולע
 מחחלה נמי היה אוכלו ואין שב
 מיליעתו: והביא קרבן על הדם.
 ששגג בו ואילו היה יולע שהוא לס
 לא היה אוכלו לת״ק מומר שמו ולא
 מקבלינן מיניה ולר״ש שב מידיעתו
 הוא בדם ומקבלינן מיניה: מכם ולא
 כולכם. דלעיל בעולת נדבה משתעי
 קרא דכתיב בתריה אס עולה
 קרבנו וגר: דלכפרה הוא. וכיון
 דדעתו להזיד ולחזור על עבירתו
 ובהא מיהא אתרמי דשגג ולא הזיד
 א״כ אמאי נקבל מיניה הא לאו בר
 כפרה הוא: דלאו תיובא. ולאו אורח
 ארעא לקבולי דורון מיניה דכפיב זבח
 רשעים תועבה >משלי כא<: אבל חעאת
 דחובה. רמיא עליה: אימא נקבל
 מיניה. שלא יהא חוטא נשכר:
 גריעותא הוא. לאוקמת לעילט) לפושעים
 קרי בהמה: שהן ערומים בדעת.
 כאדם הראשון ומשימין עצמן כבהמה
 דכאי רוח: וזרע בהמה. ומוקמינן
 לה במסכת סוטה >דף כב.) לא קרא
 ולא שנה ולא שמש תלמידי חכמים
 עליו הכתוב אומר וזרעתי את בית
 ישראל זרע אדם וזרע בהמה כלומר
 התכמיס והבוריס כולם אזרעס
 לפדותם ולרמתם: ר״ג. בנו של ר׳
 יהודה הנשיא שהיה מן האחרונים
 ובית דינו נמנו על שחיטת כותי לאחר
 שנשנית משנתינו דהכל שוחטין ואפילו
 כותי ואסרוה: לא שמע רבי כוי.
 והיינו נמי כי מתניתין: למימרא בעי.
 חוט לא פשיטא לן דלית להו לפני
 עור לא תתן מכשול (ויקרא יטו:

 קבלה מיניה. רבי זירא מר׳ יעקב
 לאפילז כשישראל עומל על גביו
 אסור או לא קבלה: אכל משחיטת
 כוחי. בישראל עומל על גביו או ע״י
 שחתך כזית נשר ונתן לו ואכל ואף
 ר׳ אסי אכל: ותהי בה רבי זירא גרסינן. מתמיה עליהן שאכלוה
 ומבעיא ליה בלביה הט: לא שמיע להו. הא יזלנמנו ר״ג ראי
 שמיע להו הוו מקבלי או דלמא שמיע ולא קבלוה: והדר פשינו.
 ר׳ זירא לנפשיה: מסחברא שמיע להו ולא קבלוה דאי סייד לא
 שמיע להו ואי שמיע להו הוו מקבלי לה: היכי מסתייע מילתא למיכל
 ״!כוי. היאך יגרום שוס שטן לפני צדיקים ע״י שוגג שוס דבר
 עון: השתא בהמתן של צדיקים. חמרא דר׳ פנחס בן יאיר לקמן נז.ה
 אץ הקב״ה מגיא חקלה על ידן. שתאכל הבהמה דבר האסור לה:

 ואי
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אשר לא תעשינה בשגגה ואשם  משום ר״ש 2
 ״השב מידיעתו מביא קרבן על שגגתו אינו
 שב מידיעתו אינו מביא קרבן על שגגתו
 ואמרינן מאי בינייהו ואמר רב המנונא מומר
 לאכול חלב והביא קרבן על הדם איכא
 בינייהו חדא בחטאת וחדא בעולה וצריכי
 דאי אשמעינן חטאת משום דלכפרה הוא
 אבל עולה דדורון הוא אימא לקבל מיניה
 ואי אשמעינן עולה משום דלאו חיובא הוא
 אבל חטאת דחיובא הוא אימא לקבל מיניה
 ״צריכא וכל היכא דכתיב בהמה גריעותא
ם ובהמה תושיע ה׳ ואמר ד א  היא והכתיב 3
 רב יהודה אמר רב אלו בני אדם שהן
 ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמה התם
 כתיב אדם ובהמה הכא בהמה לחודיה כתיב
 וכל ודכא הכתיב אהם ובהמה מעליותא
וזרעתי את בית ישראל זרע  היא והא כתיב 4
 אדם וזרע בהמה התם הא חלקיה קרא זרע
 אדם לחוד וזרע בהמה לחוד (סימן נקלף)
 א״ר חנן א״ר יעקב בר אידי א״ר יהושע בן
נמנו על  לוי משום בר קפרא ר״ג ובית דינו ב
 שחיטת כותי ואסרוה א׳׳ל רבי זירא לרבי
 יעקב בר אידי שמא לא שמע רבי אלא
דמי ,  א! בשאין ישראל עומד על גביו א״ל ד

 האי מרבנן כדלא גמירי אינשי שמעתא
 בשאין ישראל עומד על גביו למימרא בעי
 קבלה מיניה או לא קבלה מיניה ת״ש
 5] דאמר ר״נ בר יצחק א״ר אםי אני ראיתי
 את רבי יוחנן «ו שאכל משחיטת כותי אף
 רבי אםי אכל משחיטת כותי ותהי בה רבי
 זירא לא שמיעא להו ראי ח הוה שמיעא
 להו הוו מקבלי לה או דלמא שמיע להו ולא
 קבלוה הדר פשיט לנפשיה מםתברא
 השמיע להו ולא קבלוה דאי ס״ד לא שמיע
 להו ואי הוה שמיע להו הוו מקבלי לה היכי
א ת ש ה (  מסתייעא מילתא למיכל איםורא ה
 בהמתן של צדיקים אין המב״ה מביא
 תקלה על ידן צדיקים עצמן לא כל שכן

 ואי

 מעם הארץ פרט למומרי). תימה דמאי קאמר הא מהכא נפקא
 מהתם נפקא ט] הא אדרבה הך פליגא דאפילו מומר לדבר
 אחד קאמר ת״ק דאין מקבלין דהא מוקמינן ׳!דפליגי באוכל חלב
 והפריש קרבן על הדס ודוחק לומר דפריך מדר״ש ומפרש ר״ת דמומר

 לאכול חלב היינו מומר לכל התורה חוץ
 מדם כדאשכחן שכולל כל החטאות
 בכלל חטאת חלב בפ״ק דמנחות ודף
 ו.) ובפרק היה מביא (סוטה דף נוו.)
 דאמר בדין שתהא חטאת חלב טעונה
 נסכים והשתא קאמר דלת״ק כשהוא
 מומר לכל התורה כולה תוץ מדם אינו
 מביא קרבן על הדס ולר״ש מביא כיון
 שהוא שב מידיעתו מדם אבל מומר
 לדבר אחד דברי הכל מביא ועוי״ל
 ללוקא בחלב ולס פליגי לפי שהם
 שרן שיש כרת בשניהן ועולין לגבוה
 ונאמרו בלאו אחל כל חלב וכל לס לא
 תאכלו ללת״ק חשיב ליה מומר לאוחו
 לבר כאילו הוא מומר ללס עצמו
 יא] ואינו מניח בשביל האיסור אלא
 משוס דנפשו קצה לאכול דס אבל
 מומר לאחד משאר איסורים פשיטא
 דמביא קרבן על הדם ולר״ש אפילו
 מומר לאכול חלב מביא קרבן על הדס:
 אינו שב מידיעתו אינו מביא קרבן
 על שגגתו. חימה מה צריך
 קרא למעט לאינו שב מידיעתו ועומד
 ברשעו הא הוי זבח רשעים והיכי
 תיסק אדעתין לומר דמביא רש לומר
 דאיצטריך להיכא דחזר בתשובה
 אח״כ ובשעה שאכל לא היה שב
 מידיעתו: ר״ג ובית דינו נמנו על
 שחיטת כותי ואסרוה. פירש בקונטרס
 ר״ג בנו של ר׳ יהודה הנשיא שהיה
 אתרון וכן משמע קצת דקאמר בסמוך
 ר״ ג ובית דינו כר״מ ס״ל דחייש
 למיעוטא משמע שהוא ר״ג אחרון
 שהיה אחר ר״מ ומיהו קשה דא״כ
 הויא ליה לפרושי בהדיא ר״ג בגו של
 ר״י הנשיא כדחנן במס׳ אבות >פ״3
 מ״3< ר״ג בנו של ר׳ יהודה הנשיא
 אומר יפה תלמוד תורה עס דרך
 ארץ ועוד תימה דגזר ר״מ על סתם
 יינם ולא גזר על שחיטה דאורייתא
 אבל אס הוא ר״ג דיבנה ניחא והא
 דקאמר כר״מ סבירא להו משוס דר״מ
 ס״ל הכי בהדיא אבל קשה דא״כ סבר
 ר״ג ליבנה לכותים גרי אמת הן כיון
 לשחיטתן הרא שריא קולם גזירה
 ובריש הלר (עימכין סא.) תנן הלר עם
 העובל כוכבים או עם מי שאינו מולה

 בעירוב ה״ז יא) אסור פירוש אינו מולה בעירוב היינו כותי כלאמר
 בפרק בכל מערכין (שס לא:) ר״א ב״ר יעקב אומר על שיהיו שני
 ישראלים אוסרים זה על זה ר״ג אומר צלוקי אינו כעובל כוכבים
 ופירש בקונטרס אבל כותי הר כעובל כוכבים לקסבר כותים גד
 אריות הן מיהו ע״כ א״א לומר כפירוש הקונטרס להא ר״ג ליבנה
 אית ליה בהליא בפ״ק לגיטין (לף י.) לגד אמת הן שהכשיר גט
 שעליו עלי כותים והיינו יכולין לפרש אבל כותי הוי כעובל כוכבים
 משוס לאינו מולה בעירוב להיינו נמי טעמא לתייק לאסר שהוא
 ר״מ כלמוכח התם בגמרא ור״מ אית ליה התס ׳)(בבכורות) לכותים

 גד אמת הן אבל קשה כיון ללכ״ע כותי אוסר אע״ג לגרי אמת הן א״כ מה באו לחלש ר׳ אמי ור׳ אסי שעשאוס עובלי כוכבים
 גמודן לבטל רשות וליתן רשות הא מעיקרא נמי הכי הוה לכ״ע אלא י״ל ללר״ג כותי נמי אינו כעובל כוכבים ותנן צלוקי אינו כעובל
 כוכבים זה״ה לכותים לגד אמת הן והיו סבודן לגד אמת הן כר״ג על שעשאוס (נ) רבי אמי ור׳ אסי עובלי כוכבים גמודן ינ]אע״ג
 לרבי יוחנן פסק כר׳ אליעזר בר׳ יעקב ור׳ אליעזר בר׳ יעקב לא פליג את״ק שאוסר כותי ר׳ יוחנן לא בא לפסוק כמותו אלא במה
 שצריך שיהו שני ישראלים אוסרים זה על זה: צדיקים עצמן לא כ״ש. תימה להא אשכחן יהולה בן טבאי שהרג על זומם בפ״ק
 למכות (דף ה:) ור׳ ישמעאל שקרא והטה בפ״ק לשבת (לף י3:) ואור״י ללוקא במידי דאכילה אין הקב״ה מביא תקלה על ידן שגנאי
C גבי העלה עבל לכהונה על פיו השתא בהמתן של צליקיס כר משוס M הוא לצליק שאוכל לבר איסור ולספרים לגרסי ל)(3פ״ק) לכתובות (דף 
 לאתי לילי אכילת איסור שמאטל בת ישראל שנשאת לו בתרומה והוא עבל ואין לו בה קרושין ומיהו ברוב ספדס לא גרסינן ליה והיינו
 משוס לליכא למפרך אלא כשהצליק עצמו אוכל האיסור ובר״ה (לף כא.ו לאמר כמה בסים תבשילא לבבלאי בצומא רבא למערבא ובערבי פסחים
 (דף קו:) ר׳ ירמיה בר אבא איקלע לבי רב אסי ואשתלי וטעם קולס הבללה אע״ג למיתתו באסכרה התם אטלת היתר הוא אלא שאוכל בשעה
 האסורה ובבראשית רבה«) גרס ר׳ ירמיה לשלר לר׳ זירא כלכלה לפירי בין לין לרין אתאכיל פירי בטבלייהו ומיהו ההוא עובלא איתא במסכתא
 שקלים (דף ח.) וקאמר עלה י<ר׳ זירא אס הראשונים כמלאטס אנו כבר אינש ואס הראשונים כבני אינש אנו כחמורים ולא כחמורו לר׳ פנחס

 p יאיר: [ע״ע תוס׳ ש3ת דף י3: ד״ה ר3י נתן ותוספות פסחים קו: ד״ה אישסלי ותוספות י3מות צט: ד״ה ס״ד ותוספות גיטין ז. ד״ה השתא]:
 אשכחיה

 עין משפט
 נר מצוה

 כ א מיי׳ פ״ג מהלכות
 מעשה קרבגית הלכה

 ל:
א ב מיי׳ פ״ב מהלכות  כ
 אבות הטומאה הלכי
 י טוש׳׳ע י״ל סימן נ סעיף

 ח:

 שיטה מקובצת
 א] שמא לא שמע רבי

 אלא כשאין ישראל עומד
 על גביו אמר דמי האי:
 3] דאמר רב גחמן בר
 יצחק. נ״ב נ״א בס״י
 בר כהן: 1] אני ראיתי
 את ר• יוחנן. נ״ב עיי
 תום׳ בכורות (לף כו ע״כ):
 ד] דאי הוה שמיעא נמחק
 תיבת הוה: ס] כתיב שבא
 על השוגג: ו] למימרא כעי
 בתמיה וכי לא פשיטא:
 t] לא שמיעא להו הא
 דאימני עלה דייג דאי:
 ח] מילתא למיכל איםורא
 היאך יגרום שום שטן
 תיבת כוי נמחק: ע] מהתם
 נפקא אדרבה: י] דתא
 מוקמינן לה דפליגי:
 יא] לדם עצמו דאינו מניח:
 יג] עובדי כוכבים גמורים
 כד״ג אע״ג. נ״ב פי׳ כר״ג

 ההכא דס״ל כר״מ:

 רבינו גרשום
 מעם הארץ פרט
 לאפיקורוס. כלומר מעם
 הארץ בעשותה אחת מכל
 מצות ה׳ ואמר רב המגוגא
 אפיקורוס לאכול חלב
 והביא קרבן על הדם
 איכא בינייהו למ״ד פרט
 למומר כיון דמומר לאכול
 חלב אין מקבלין ממנו
 קרבן על הדם. ולמ״ד
 השב מידיעתו מביא קרבן
 על שגגתו. כיון דמדם
 שב מידיעתו אם הביא
 קרבן על הדם מקבלין
 ממנו: חדא בחטאת וחדא
 בעולה וצריכי. כלומר
 מכם זהו בעולה מעם
 הארי!׳ והו בחטאת וצריכין
 תרווייהו להוציא את
 המומר: והכתיב וזרעתי
 את בית ישראל זרע אהם
 וזרע בהמה. כלומר בין
 זרע חכמים ובין זדע עמי
 האp אשבח את זרעם
 כאדם שזורע תבואתו
 בשדה ומשביח כך אשכח
 את זרעם ומכל מקום
 חזינן הכא זרע בהמה
 אלו עמי הארץ שדומים
 לבהמה: קיבלה מיגיה או
 לא קיבלה מיגיה. דאפילו
 ישראל עומד על גביו
 אסור לאכול משחיטתו:
 תהי בה ר׳ וירא לא שמיע
 ליה וכוי לא שמיע ליה
 דרבן גמליאל ובית דינו
 אסרוה: ואי סייד הלא
 קיבלה. כלומר דישראל
 עומד על גביו שרי בי
 תהי ר׳ זירא כששמע
 שר׳ יוחנן ורב אסי אכלו
 משחיטת כותי לישגי ליה
 כאן כשישראל עומר על
 גביו כוי אמאי תהי לישגי
 ליי מה דאכלו ר׳ יוחגן ורב
 אסי כשישראל עומה על
 גביו ומה דאסר ד״ג כשאין
 ישראל עומד על גביו.



 עין משפט
 נד מצוה

ב א מיי׳ פ״ב מהלכות  כ
 אבות הטומאה הלכה י
 טושי׳ע י״ל סי׳ נ סעיף ח
 [וברב אלפס נגיטין פ״א לף

 קמו]:
 בג ב טוש״ע א׳׳ח סי׳ שפה
 סעיף 3 [וברב אלפס

 שס]:
ד ג מיי׳ פ״כ מהלכות  כ
 עירוגין הלכה טז סמג
 עשי! מל״ס טוש׳׳ע א״ח סי׳

 שפה סעיף ג:
ה ד מיי׳ שס סמג שם  כ
 טיש״ע א׳׳ח סי׳ שפ

 סעיף א:
ו ה מיי׳ שם הל׳ י וסמג  כ
 שס טוש״ע א״ח סימן
 שפכ סעיף א [וכרב אלפס

 שם]:
 בז ו מיי׳ שס הלכה טז
 [נרמג״ס שס ליתא]
 סמג שס טיש״ע שס סי׳ שפ

 סעיף א:
 כח ז מיי׳ סי׳׳ג מהלכות

 מעשר הלכה יח:
ט ח ט מיי׳ שס פי״א  כ
 הלכה יג [טוש׳יע י״ל

 סימן קיט סעיף ג]:
 ל י מיי׳ שס פי״ג הלכה יח
 נופנו״ז מהלכות מאכלות

 אסורות הל״נ]:
 כ [מיי׳ פ״ח מהלכות
 מאכלות אסורות הלכה י]:

א ל מיי׳ פי״א מהלכות  ל
 מעשר הלכה יג וע׳׳ש
 טוש׳׳ע י״ל סי׳ קיט ס״ג:

 הכל שוחטין פרק ראשון חולין ו.
 אשכחיה ההוא םכא. י״מ דכל מקום שהוא מזמר ההוא
 שבא הוא אליהו ואי אפשר לומר כן בפרק במה
 מדליקין (שבת לף לד.) בעובדא דרבי שמעון בן יוחאי:
 בראש הר גריזים. במדרש יש שהיא עבודת כוכבים שהטמין
 יעקב תתת האלה בהר בשכם (בראשית
 לה): אם בעל נפש אתה פרוש
 הימנו. דבסיפא דקרא כתיב ואל
 תתאו למטעמותיו: אינו חושש
 לשאור ותבלין שבה לא משום מעשר
 ולא משום שביעית. משמע דתבלין
 חייבין במעשר ותימה דבפרק בא
 סימן (נדה נ.) מנן כל שחייב במעשר
 מטמא טומאת אוכלים ובהעור והרוטב
 (לקמן דף קיז0 תנן והקיפה מצטרפין

 לטמא טומאת אוכלין וקאמר בגמרא
 »מאי קיפה תבלין אלמא תבלין אין
 להם טומאת אוכלין אלא על ידי צירוף
 אע״ג דחייב במעשר ויש לומר דמשוס
 מעשר דקאמר הכא לא קאי אתבלין אלא
 אשאור ושביעית קאי אף אתבלין דהא
 במאכל בהמה נמי נהגה שביעיתמ:

 התם

 ואי םלקא רעתיך לא קבלה מיניה לישני
 ליה כאן כשישראל עומד על גביו כאן
 כשאין ישראל עומד על גביו אלא לאו
 ש״מ קבלה מיניה ש״מ ומ״ט גזרו בהו
 רבנן *כי הא דר״ש בן אלעזר שדריה ר״מ
 לאתויי חמרא מבי כותאי אשכחיה ההוא
ושמת םכין בלועך אם בעל  םבא א״ל 1
 נפש אתה הלך ר״ש בן אלעזר ומפר דברים
 לפני ר״מ וגזר עליהן מאי טעמא אמר רב
 נחמן בר יצחק דמות יונה מצאו להן בראש
 הר גריזים שהיו עובדין אותה א<ור״מ לטעמיה
 דחייש למיעוטא וגזר רובא אטו מיעוטא
 ורבן גמליאל ובית דינו נמי כר״מ םבירא לחו
פשטיה דקרא במאי כתיב בתלמיד היושב (  נ

כי תשב ללחום  לפני רבו דתני רבי חייא 2
 את מושל בין תבין את אשר לפניך ושמת סכין בלועך אם בעל נפש
 אתה אם יודע תלמיד ברבו שיודע להחזיר לו טעם בין ואם לאו תבין את
 אשר לפניך ושמת םכין בלועך אם בעל נפש אתה פרוש הימנו רבי יצחק
 בן יוםף שדריה רבי אבהו לאתויי חמרא מבי כותאי אשכחיה ההוא סבא
 א״ל לית כאן שומרי תורה הלך רבי יצחק וםפר דברים לפני רבי אבהו והלך
לא זזו משם עד שעשאום ו  רבי אבהו וםפר דברים לפני רבי אמי ורבי אםי א
 עובדי כוכבים גמורין למאי אי לשחיטה ויין נםך מהתם גזרו בהו רבנן
 אינהו גזור ולא קבלו מינייהו אתו רבי אמי ורבי אםי גזרו וקבלו מינייהו מאי
וכדתניא ( לבטל רשות וליתן רשות ג  עובדי כוכבים גמורין אמר ר״נ בר יצחק ב
ישראל מומרי, משמר שבתו בשוק א! מבטל רשות ונותן רשות ושאינו  ג

 משמר שבתו בשוק אינו מבטל רשות ונותן רשות מפני שאמרו י ישראל
ובעובד כוכבים עד שישכור כיצד אמר לו רשותי  נותן רשות ומבטל רשות ה
 קנויה לך רשותי מבוטלת לך קנה י ואינו צריך לזכות רבי זירא ורב אםי
 איקלעו לפונדקא דיאי אייתו לקמייהו ביצים המצומקות ביין רבי זירא לא אכל
 ורב אםי אכל א״ל רבי זירא לרב אםי ולא חייש מר לתערובת דמאי א״ל מלאו
 אדעתאי א״ר זירא אפשר גזרו על התערובת דמאי ומםתייעא מילתא דרב אםי
 למיכל איםורא יי השתא בהמתן של צדיקים אין הקב״ה מביא תקלה על
קח יין הלו ז (  ידן צדיקים עצמן לא כל שכן נפק רבי זירא דק ואשכח ״דתנן ח
ת לתוך המוריים או לתוך האלונתית כרשינין לעשות מהן טחינין עדשים ת  ל
 לעשות מהן רםיםין חייב משום רמאי ואין צריך לומר משום ודאי והן עצמן
 מותרין מפני שהן תערובת ולא גזרו על תערובת דמאי והתניא ״הנותן לשכנתו
א משום ל  עיסה לאפות וקדירה לבשל « אינו חושש לשאור ותבלין שבה 8
מעשר *1 ואם אמר לה עשי לי משליכי חושש לשאור ,  שביעית ולא משום ט
דכיון דקאמר לה עשי  ותבלין שבה משום שביעית ומשום מעשר שאני התם ט
 לי משליכי כמאן דעריב בידים דמי רפרם אמר שאני שאור י) ותבלין דלטעמא
הנותן לחמותו מעשר את ל ( ולחלופי לא חיישינן והתנן כ  עביד ־וטעמא לא בטיל 2
 שהוא נותן לה ואת שהוא נוטל ממנה מפני שחשודה מחלפת המתקלקל
רוצה היא בתקנת בתה ובושה מחתנה (  התם ליכדתניא טעמא א״ר יהודה מ

 ולעלמא
 דשבת (דף לז0: ביין. ואח״כ ערבוס וטרפום ביין ואיכא ביין משוס דמאי והכא משוס דליתיה בעיניה וע״י תערובת אייתי לקמייהו לא חשו
 למילתא: אפשר. אי איתא דגזרו חכמים על תערובת דמאי מסתייע מילתא דיגרום עון שלא ישיס על לבו דגזרו עליו דשכת הגזרה
 ויאכל בשוגג: דק ואשפת. ללא גזרו: לתת לתוך המורייס. לסוסו לאוכלו ליין זה על ידי תערובת דמורייס וכן לתת לתוך אלונתית
 פוישו״ן שנותן מיס דין ושמן אפרסמון כדאמרינן במסכת עבודה זרה (לף ל.:!: עחינין. מאכל של גריסיןי) ותבלין מעורבין בו וכן
 רסיסין מעדשיס אע״פ שסוף כל אלו לערב הואיל ובאין לידו של חבר מעם הארץ בעינייהו שלא בתערובת תייב להפריש »] דמאי
 אס ספק הוא כגון שלקתו מעם הארץ ואין צריך לומר משוס ודאי אס אמר לו המוכר לא הפרשתי מהם: והם עצמם. הלוקח מעם
 הארץ את האוכלין עצמן אין צדך להפריש למאי הואיל ובתערובת בא לידו: לשכנתו. אשת עם הארץ: עיסה לאפות. ומסר לה שאור:
 וקדרה לבשל. ונתן לה התבלין אינו חושש שמא התליפה ונתנה משלה שאין מתוקן לפי שאין חשולין על הגזל: עשה לי משליכי. השאור
 והתבלין: חושש. וצריך להפריש עליהם דמאי ואע״ג דתערובת הוא: כיון דאמר לה עשי לי משליכי. הוי כמו שלקחן הימנה קודם תערובתן
 ואח״כ צרפן דהא ע״פ עשתה ונעשית שלוחו: ונועמא לא בטיל. לפי שהוא מתקן הכל והוא עיקר ואפילו לקח קדרה מבושלת מעם הארץ
 שלא נעשה שלוחו כשעירבן אסור אבל יין במודים ויין בביצים אינו עיקר: ולחלופי לא חיישינן. דקתני אס נתן לה הכל אין חוששין
 שמא החליפה: הנותן לחמותו. עיסתו לאפות: מפני שחשודה מחלפה המתקלקל. אם יתקלקל הלחם מחליסתו הלכך מעשר את שהוא
 נותן לה דאי מיחלפא ליה שלא יהא חבר זה נותן לפניה מכשול: ואת שהוא נוטל הימנה. שמא החליפה אלמא מיחלפא: התם
 כדקתני נועמא. דלטובה היא מתכוונת אבל על הגזל כגון לאדם נכד שאין דעתה להחליף להטיב לו אף להרע אינה חשודה:

 ולעלמא

 תורה אור השלם
 1 . ושמח שכץ בלעף אם

 בעל נפש אתה:
 משלי כג ב
 2. כי תשב ללחום אה
 מושל בין הבין את אשר
 לפניך: משלי כג א

 בליון הש״ס
 גם׳ כ־ הא דרשב״א ובו׳.
 וכ׳׳ה נמד״ר פרשת תצא
 בשינוי לשון קצת: שם לא
 משום שביעית. עיין כתובות
 לף כל ע׳׳א תוס׳ ל׳׳ה שלי
 חלש ובבכורות לף ל ע״א

 תיס׳ ל״ה מתני׳:

 לעזי רש״י
 פוישו׳׳ן. שפע, רוב.

 רבינו גרשום
 אלא לאוש״מ קיבלה מיניה
 ר׳ זירא מר׳ יעקב בר אידי
 דאפילו כשישראל עע״ג
 אסור: דמות יונה מצאו
 בראש הר גריזים. כלומר
 כארץ ישראל שהיו עובדין
 אותה לשום ע״ז. ולמה
 אמר כראש הר גריזים לפי
 שבחוצה לארץ לאו חשובה
 ע״ז אלא מנהג אבותיהם
 םידיהם ואלו מצאו בא״י
 ועובדין אותה: ור׳ מאיר
 לטעמיה דחייש למיעוט.
 כלומר והיכא ר׳ מאיה חייש
 למיעוט לענין תינוק שנמצא
 בצה העיסה ובצק בידו רבי
 מאיר מטהר העיסה ורבנן
 מטמאין ואמרינן מ״ט דרבי
 מאיר רוב תינוקות מטפחין
 ומיעוט אין מטפחין סמוך
 מיעוטא לחזקה העיסה
 זו בחזקת טהרה עומדת
 ואיתרע לה רובה הכא
 נמי לענין כותים חיישינן
 למיעוט וגזר רובה אטו
 מיעוטא: ואם לאו תבין את
 אשר לפניך. כלומר ראה
 מורה שלפניך ואל תלבין
 פניו ואם לאו דלא תזת

 מיניה ותלבין פניו: ושמת סכין בלועך אם בעל נפש אתה. דדעתך ללמוד פרוש ממנו לד׳ אחר: אי לשחיטה ויין נסך מהתם
 גזרו בהו. כלומר רבן גמליאל ור׳ מאיר גזרו עליהן: משמר שבתו בשוק. כלומר בפני בני אדם משמר שבת. בצנעא לא משמר
 כיון דבפני בני אדם משמר שבת מבטל רשות אם שכח ולא עירב עם בני חצר מע״ש אוסר עליהן עד שיבטל להן רשותו
 בשבת דדינו לענין ביטול רשות כישראל אבל אם עובד כוכבים דר עמהם בחצר ושכחו ולא שכרו מע׳׳ש אסור בשבת שאין יכולין לשכור מן העובד כוכבים בשבת ובני חצר אין יכולין לטלטל בחצרו עד שישכרו מן העובד כוכבים: ואין צריך לזכות. כקנין:
 לפונדקא דיאי. כלומר עמי האp היו והיין ספק מעושר ספק אינו מעושר: ביצים מצומקות. של עמי psn: ורפרם אמר משום טעמא העבירי לטעמא וטעמא לא בטיל ומשום הכי לא היה אסור בשאור כר: ומשום חילוף לא חיישינן. ולא והתנן מעשר את
 שנותן לה ואת שהוא נוטל הימנה כלומר את שהוא נותן לה מעשר וכן כשהוא נוטל הימנה מפני שחשודה שמתחלפת המתקלקל כלומר אם מתקלקל הלחם כלומר שנשרף בתנור היא נוטלת המקולקל ונותנת לו יפה: התם משום טעמא דקתני. דאמ״ר יהודה כוי

 ואי ס״ד לא קבלה. רבי זירא מרבי יעקב דר״ג לגמד אסר מאי
 קשיא ליה: לישני ליה. לנפשיה ט אסר ר׳׳ג כשאין ישראל עומד על
 גביו דלית ליה לפני עור לא תתן מכשולי) וכי אכל רבי יוחנן כשישראל
 עומד על גביו: ושמת סכין בלועך. פסוק הוא בספר משלי: אם

 בעל נפש אתה. אס אדם כשר אתה
 כדאמר בפסתיס (לף מ.) בעל נפש
 לא ילתות אלם כשר: בלועך.
 בלחייך. כלומר התחזק על יצרך ולא
 תעשה זאת: י] מצאו להן. אותם
 היושבים בהר גריזיס ונעשו מומדםמ
 לעבולת כוכבים. ואע״ג לרוב כותים
 לאו מהר גדזיס היו רבי מאיר
 לטעמיה לחייש למיעוטא ביבמות
0 קטן וקטנה לא חולצין ולא א  >דף ס
 מיבמין רבד ר״מ אמרו לו לר״מ
 יפה אמרת לא חולצין איש כתיב
 בפרשה«) מפני מה לא מיבמין אמר
 להן קטן שמא ימצא סריס קטנה שמא
 תמצא איילונית ונמצאו פוגעים בערוה
 ולא אמר רוב קטנים אינם סדסיס:
 את מושל. גדול בתורה: אם יודע
 ברבו. שאס ישאלנו ישיב לו ^טעם:
 בין. שאל: ואם לאו תבין את אשר
 לפניך. מעצמך ואל תשאל ותביישנו.
 ושמת סטן בלועך בתריה דהאי קרא
 כתיב כלומר התחזק עצמך ועצור
 פיך מלשאול: אם בעל נפש אתה.
 ומתאוה לשאול ולעמוד על העיקר
 מאי תקנתיה פרוש הימנו: מהתם
 גזרו. ר״מ על היין ורבן גמליאל
 אחדו על השחיטה: וקבלו מינייהו.
 לא שאלו גדולים י] הימנו אלא שבדורו
 של ר״מ לא רצו לקבל עליהם לפרוש
 מן הכותייס לפי שהיו רגילים בהם
 ובדוד של רבי אמי היה אפשר להם
 לפרוש: לבטל רשות. אס דר כותי
 במבר צריך לשכור את רשותו ואפילו
 י] נתן להם במתנה אינה מבוטלת
 על שישכור והיינו כעובל«) כוכבים.
 וישראל ששכח ולא נתן בערוב עס
 בני המבוי והוא לר עמהם ואוסר
 עליהם מבטל להם ישוחו ועובל
 כוכבים על שישכור ישראל הימנו
 וטעמא מפרש בהלר את העובל כוכבי׳
 (עירובי! שט:): משמר שבחו בשוק.

 בפרהסיא אעפ״י שהוא מומרל) לתללו
ד הוא טשראל ואם לא  בצנעה ה
 עירב עם שכניו בתצר או במבוי
 נותן להם רשותו וליו: לזכות.
 בקנין חליפין: לפונדקא דיאי. שס
 העיר ועמי הארץ היו וחשודין על
 הדמאי. ומשוס דאייתינן לעילק) בהמחן של
 צדיקים כו׳ נקט״] ואתי להנך שמעתא
 דמייד נמי בכי האי גוונא: מצומקות.
 צלויות הרבה לשון מצטמק ויפה לו

 מסורת הש״ס

 א) [לקמן יא: פו. יבמות
 סא: קיט. ניטין ב: ע׳׳ז לל:
 מ: בכורות יט: מב: נלה לא:
) [לקמ! קלג. עירובי!  מח.], נ
 מ: כתובות קיא: קדושין
 פ: ערכי! ח:], ג) עירוני!
 סט: ע״ז סל:, י) [בס׳׳א:
 משומל], ה) [ברכות כו.
 ושם נסמ!], 0 [לעיל ה:
 ושס נסמן], ו) [צ״ל לתניא],
 ח) תוספתא ס״א ללמאי
 הי׳׳ח, ט) [עיין תוס׳ בכורות
 ל. ל״ה מעשרות], י) [ביצה
 לח:], כ) למאי ס״ג מ״ו
 גיטי! סא: כל הסוניא,
 ל) [צ״ל כלקתני], גו) [למאי
 פ״ג מ׳׳ו], נ) [יקרא
 יט], ס) בס׳׳א: משומליס,
 נו) [לברים כה], P) בס״א:
 נעובל, צ) בס׳׳א: משומל,
 ק) [לף ה:], ר) בס״א:
 כרישי!, C) שם לף קכ.,
 ה) [וע׳׳ע תוס׳ יומא פא:
 ל׳׳ה שהפלפלין ותוס׳ נלה נ.

 ל״ה כל],

 מוסף רש״י
 וליתן רשות. שאינו יכול
 לימן רשותו לישראל אלא
 אס כ! שכר ממנו מערב
 שבת נעיז סד::. משמר
 שבתו בשוק. בפרהסיא
 ואע׳׳פ שהוא מומר לחלל
ן  שבת בצנעא 1שם וערובי
 סט:). ונותן דשות. אס
 היה פתח ביתו פתוח לחצר
 שישראל לד! בה ושכח ולא
 עירב עמה!, מבטל להס את
 רשותו של חצר ואס לא ביטל
 אסור להוציא מבתיהם לחצר
 רהוה להו מוציאי! מרשות
 המיוחלת לכל אחל לרשות
 שיש לזה חלק בה, וחכמים
 גזרו שלא להוציא מרשותו
 לרשות חנירו 1ע־ז שס<.
ן  כיצד. אישראל קאי וערובי
 שם) ישראל הטת! רשות
 אומר רשותי קנויה לך וזה
 נוטלה ממנו ומוציא לחצר
 >ע־ז שסו. רשותי קנויה
 לך. או רשותי מבוטלת לך
ן m. קנה. הנוטל בי  !ערו
 באמירה בעלמא בלא מתן
 מעות, ואינו צריך לזכות.
 ע״י קני! (ע־ז שם<. לאו
 אדעתאי. לא נתתי לבי
ת כו< שוגג הייתי מ ר ב ! 
 (מנחות לה:) לא הייתי זכור,
 ורבותי פירשו לא סבירא
 לי (שבת צה. וצ־ב אם

 שייך נס כא0. בהמתן של
 צדיקים. ממורו לד פנחס
 בן יאיר לקמן, אין הקב״ה
 מביא תקלה על ידן.
 שתאכל הנהמה לבר האסור
ל ה:<. הנותן  לה (לעי
 לחמותו. עיסה לחקנה לו
 והוא חבר והיא אשת עס
 האp והטבילה לכך 1גינזץ
 סא::. שחשודה מחלפת
 המתקלקל. ונותנח לו
 היפה שלה, הלכך מעשר
 את שהיא נותן לה, שאם
 תחליפנו נמצא מאכילה
 שאינו מעושר, ואח שהוא
 נוטל הימנה, שאס החליפתו
 נמצא אוכל שאינו מעושר
 נשם). רוצה היא כוי. ולא

 לרעה היא מחלפת (שם<.

 שיטה מקובצת
 א] מבטל רשות ונותן רשות
 וכוי נ׳׳ב בקצת ס״י לא
] אינו  גרסי׳ ונותן רשות: נ
 חושש לשאור ותבלין וכוי.
 נ״ב עיי תוס׳ כתובות דף
 כד ע״א: J] ואם אמר לה
 עשי לי וכוי. נ״ב נ״א בקצת
 ס״י בד״א בזמן שאמר לה
 עשי לי משלי אבל אמר
 לה עשי לי משליכי חושש

 וכוי: ו] מצאו להם אותם. נ״ב נ״א בס״י מצאו להם לאותם היושבים בהר וכוי: ס] ישיב לו דבר טעם: 1] לא שאלו גדולים
 מאלו אלא: I] רשותו ואפילו בטלה להם: P] נקיט ואייתי להנך שמעתא: מ] חייב להפריש משום דמאי:



 מם ודת הש״ס

 א) דמאי פ״ג משנה ה,
 נ)(טהרות ס״ז)!תוספתא
 לטהרות פ״מ ה״ ג מיסחא
 אתרינאן, ג) ועל כאן הכל
 נגיטין סא: ע״שו, ו) ועיין
 תוספות פסחים נא. ל״ה
 א־ אתה ותיס׳ מגילה ה:
 ל״ה לבר־סן, ה) ושכח כי-:1,
 ו) לא מצאתי זו נשום משנה
 רק כתוספתא פ״ח לטהרות
 מצאתי ננוסחא אחרת ועיין
 ר״ש ס״ז לטהרות מייל,
 ו) ןצ״ל כדתגיא], ח) עי׳

 ר״ש פ׳׳ו למסכת דמאי,

 תורה אור השלם
 1 . הוא הסיר את הבמות
 ושבר את המצבת וכרת
 את האשרה וכתת נחש
 הנחשי״. אשר עשה
 משה כי עד הימים
 ההמה היו בני ישראל
 מקטרים לו ויקךא לו
 נחשתן: מלכים ב יח ד

 הגהות הכ״ח
 (א) תום׳ ד״ה אשת וכי׳

 מסייעת ירי עינרי:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] תיד״ה אשת חכר וכי׳
 וקשה דהן תוספתא מתניא

 וכי׳ כצ״ל:

 ו: הכל שוחטין פרק ראשון חולין

 מוסף רש״י
 הנותן לפונדקית. תלמיד
 היושנ לפני דכי יגתאכסן
 אצל עם הארץ, סינדקית
 איפה לו את עיסתי
 .:גיטי! םא׳!. שחשודה
 מחלפת. לא גרסינ!
 הכא המתקלקל •שם.•.
 התם נמי. לטובה היא
 מתכוונת ומוריא לעצמה
 הוראת מצוה נחלוף זה
 :שם!. בר בי רב כוי.
 חמימא וקרירא לאחר
 נ׳ ימים אי ג׳ היא
 מחליפה :שם:. טוחנת.
 מסייעתה ,שם:. בזמן
 שהיא טמאה. אשת חכר,
 דכיון דבימי טומאה אינה
 רגילה ליגע נמהרות לא
 חיישינן שמא תטיל ותתן
 לתוך פיה שסי. נותנת
 לה. אלמא חשודה אשת
 עם הארץ לגנינ משל כעלה
 יליתן לחברתה :שם סב.1.
 מוריא. מורה הוראת

 היחד לעצמה :שם..

 ולעלמא. דליכא למימר להטיב מתכוונת: לא חיישינן. שמא תחליף
 ליטול היפה לעצמה: והתנן הנותן לפונדקית שלו. לתקן לו עיסה
 וקדירה: מפני שחשודה מחלפת. והא הכא דלאו לטובה היא לאיש
 נכרי הוא ובמסכת דמאי תנינא לה ולא קתני המתקלקל אלמא
 על הגזל חשודה: התם נמי מוריא
 כוי. התם נמי לטובה היא מתכוונת
 והא דלא תנא בה המתקלקל משוס
 דאסילו אין מתקלקל נמי אס נצטנן
 הלחס קודם שאכלו מחלפת ליה דמוריא
 הוראה לעצמה לטובה אני מתכוונת
 בר בי רב ליכול חמימא כר אבל נותן
 לשכנתו אין לה לחוש עליו ולא מחלפת
 לטובה שהד אין סמוך עליה תמיד
 כאכסנאי ולהרע נמי לא חשידא אגזל:
 ולאיחלופי. לגזול לא חיישינן: טוחנת.
 מסייעת להנהיג את הרחיים כשהיא
 טוחנת את התבואה של עם הארץ:
 בזמן. שאשת חבר טמאה ליכא למיחש
 שמא חשכח ותתן לתוך פיה דבר
 שאינו מעושר לטון לטמאה היא
 אינה רגילה ליגע במה שהיא עסוקה
 בו שמא תטמאה וסתמה עימלת
 מרחוק היא ולא נגעה: אבל לא בזמן
 שהיא טהורה. להואיל וסתמה נוגעת
 חיישינן שמא תשכח ותאכל: שחבירתה
 נותנת לה ואוכלה. אלמא שחשולה
 לגנוב משל בעלה ולהאכיל את
 חבירתה ואשת חבר אע״פ שאינה
 רגילה לא לאכול גזל ולא לאכול לבר
 שאינו מעושר חיישינן לשכחה לעביל
 אינש למינשי ואכיל מאי דיהבי ליה
 אבל לתת לאחרים אי לאו לחשודה
 ורגילה בגזל לא מינשיא: מוריא.
 היתר לעצמה: תורא מדישיה קאכיל. וזו הואיל ומסייעת אותה
 (זו) לא הוי גזל: העיד רבי יהושע. הא נמי משוס אין הקב״ה מביא
 תקלה על ידי הצדיקים ןה:ן נקט לה: עלה של ירק. ולא עישר: והתיר
 רבי. על פי עדות זו: את בית שאן כולה. לאכול ירק שלה ופירות
 האילן בטבלן. קס״ל קסבר רבי מאיר לאו מארץ ישראל היא ומעשר
 לגן בחוצה לארץ הוא נוהג מלרבנן הואיל ובארץ לאורייתא אבל
 מעשר ירק לבארץ גופיה דרבנן לא גזור מידי בחוצה לארץ דאי מא״י
 היא אע״ג לרבי מאיר ורבי אחר חורבן הוו ג! הא קיימא לן מעשר לגן
 דאורייתא וירק דרבנן דקדושה אחרונה לעזרא קלשה אף לעתיל
 לבא כדקתני התיר רבי את בית שאף] מכלל דשאר מקומות
 נוהג בהן: וכתה נחש הנחשת. בחזקיהו מלך יהודה כתיב:

 מקום

תן לפונרקית ו הנ א ,  ולעלמא לא חיישינן והתנן א
 שלו מעשר את שתוא נותן לה ואת שהוא
 נוטל הימנה מפני שהשורה א] מחלפת התם
 נמי מוריא ואמרה בר בי רב ליכול חמימא
 ואנא איכול קרירא ולחלופי לא חיישינן
והתניא אשת חבר טוחנת עם אשת עם ן  נ

 הארץ בזמן שהיא טמאה אבל לא בזמן
 שהיא טהורה רבי שמעון בן אלעזר אומר
 אף בזמן שהיא טמאה לא תטחון מפני
 שחבירתה נותנת לה ואוכלת השתא מיגזל
 גזלה חלופי מיבעיא אמר רב יוסף התם נמי
 מוריא ואמרה תודא מדישיה ״מאכיל העיד
 רבי יהושע בן זרוז בן חמיו של רבי מאיר
 לפני רבי על ר״מ שאכל עלה של ירק בבית
ר רבי את בית שאן כולה על התי ו ב ,  שאן ד
 ידו חברו עליו אחיו ובית אביו אמרו לו מקום
 שאבותיך ואבות אבותיך נהגו בו איסור אתה
 תנהוג בו היתר דרש להן מקרא זה יוכתת
 נחש הנחשת אשר עשה משה כי עד הימים
 התמה היו בני ישראל מקטרים לו ויקרא
יאפשר בא אסא ולא ביערו  לו נחושתן ה
 בא יהושפט ולא ביערו והלא כל עבוהה
 זרה שבעולם אסא ויהושפט ביערום

 אלא

 התם נמ• מוריא ואמרה בר כ• רב ליכול חמימא ואנא איבול
 קרייא. פירש בקונטרס מורה הוראת היתר לעצמה לטובה
 אני מתכוונת בר בי רב ליבול חמימא בניחותא ואין הלשון משמע כן
 למוריא משמע שמורה לעצמה היתר לעכב משלו כמו מודא ואמרה

 תורא מלישיה קאטל ועול תנן
 במתניתין מעשר את שהוא נותן לה
 ואת שהוא מטל הימנה מפני שחשודה
 שמחלפת רבי יוסי אומר אין אנו
 אחראין לרמאים ומפרש רבינו מנחם
 דבתמיה קאמר בר בי רב ליכול
 חמימא ואנא איכול קרירא ואני
 טרחתי בשבילו אבל גבי שכנתו אין
 לחוש לחילוף אע״פ שטורחת בשבילו
 לדרך שכנים שטורחים זה בשביל זה:
 אשת חבר טוחנת עם אשת עם
 הארץ. סי׳ בקונטרס טוחנת
 תבואה של עם הארץ בזמן שהיא
 טמאה אשת חבר לליכא למיחש שמא
 תשכח ותתן לתוך פיה לבר שאינו
 מעושר לטון לטמאה היא אינה נוגעת
 ומסתמא עומלת מרחוק וקשה רהך
 אוי) משנה מתניא במסכת טהרות
 (פ׳׳!) ולפי׳ הקונטרס הוה ליה למיתני
 במסכי למאי ועול קשה לפי׳ לחברתה
 נותנת לה ואוכלת אלמא חשולה לגנוב
 משל בעלה ואין זה גזלה לאין הבעל
 מקפיד בדבר מועט »כלתנן בהגוזל
 בתרא >כ״ק לף קיט.) מקבלין מן הנשים
 דבר מועט לצדקה וגס זה דוחק מאד
 שמחלק בין אשת חבר לאשמ עם
 הארץ דעביד איניש דמינשי ואכיל מה
 דיהבי ליה אבל לתת לאחרים אי לאו
 דרגילה בגזל לא מינשיא ועוד היאך

ד היא מסייעת (א) עובד עבירה  טוחנת עמה אשת חבר ה
 ובסוף הניזקין ןגיטין לף סא.) מוכח דאסור לרבא דמסרש מחניתין
 דמשאלת אשת חבר לאשת עם הארץ נפה וכברה ובוררת וטוחנת
 עמה בעם הארץ דרבי מאיר וטומאה וטהרה דרבנן אבל בסתם עס
 הארץ לא ט היט דלא תטחון עם חברתה החשודה על השביעית
 ולאביי דאמר רוב עמי הארץ מעשרין הן שד לסייעה בכל ענין
 והכא הא אסדנן בזמן שהיא טהורה וליכא לאוקומי ההיא בזמן
 שהיא טמאה וללא כרבי שמעון בן אלעזר להא בהליא קתני בוררת
 ובוררת נוגעת היא ומפרש ר״ח וכן ר״ת שבתבואה של [חבר] איירי
 בזמן שהיא טמאה בזמן שאשת עם הארץ מחזקת עצמה כטמאה
 שאז היא נזהרת מליגע בתבואה אבל לא בזמן שמחזקת עצמה בטהורה
 דאז אין נזהרת מליגע בתבואה ומטמאה לה רבי שמעון בן אלעזר

 אומר אף בזמן שמחזקת עצמה בחזקת טמאה לא תטחון מפני שחברתה אשת עס הארץ אחר שסבורה להיות טהורה נותנת לה ואוכלת
 ובתוספתא דטהרות פ״ח קתני אע״פ שאינה אוכלת נותנת לאחדם ואוכלים והשתא פריך שפיר השתא מגזל גזלה תבואה של אשת חבר
 חילופי מיבעיא: והתיר רבי את בית שאן בולה על ידו. משמע דאין מעשר נוהג בחוצה לארץ וכן משמע בע״ז בפ׳ רבי ישמעאל
 >לף נח:< דקאמר ריש לקיש איקלע [לבצרה] חזינהו דאכלי פירי דלא י] עשרו אסר להו אתא לקמיה דרבי יוחנן א״ל אדמקטורך
 עלך זיל הלר [לבצרה] לאו היינו בצר [לבצרה] בחוצה לארץ היא ואינה חייבת במעשר ותימה דבפרק עד כמה !כנורות כז.< מוכח כולה
 שמעתתא לתרומה נוהגת בחוצה לארץ ואין לומר כלפי׳ הכא בקונטרס ללוקא תרומח לגן חירוש ויצהר להוי בארץ לאורייתא בחוצה לארץ
 הר מלרבנן אבל בשאר פירות לא להא בפ״ק לביצה >לף יב:) גבי אושפיזכניה לרבה בר בר חנה הוה ליה איסודיתא לחרללא משמע
 הסוגיא דחייב במעשר ובריש כיצד מברכין (כרכות לו.) רבי אליעזר אומר צלף מתעשר האביונות והקפריסין רבי עקיבא אומר אין מתעשרין
 אלא האביונות בלבד ואמר רב יהודה צלף ערלה בחוצה לארץ זורק את האביונות ואוכל את הקפריסין ופריך ולימא הלכה כרבי עקיבא
 ומשני ה״א אפילו בארץ קא משמע לן בחוצה לארץ ולימא כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחוצה לארץ אי אמר הכי ה״א הני מילי מעשר
 ירק וצלף דבארץ גופה דרבנן אבל ערלה דבארץ דאודיתא לא משמע בהדיא דמעשר ירק וצלף נוהג בחוצה לארץ ואומר ר״ת דהכא
 ובפרק רבי ישמעאל >ע״ז לף גת0 איירי בדמאי דאינו נוהג בחוצה לארץ כדתנן במסכת דמאי >פ״א מ״0 מכזיב ולהלן פטור מן הרמאי
 אבל ולאי טבל חייב בכל מקום וכן משמע למייד הכא בדמאי מדפריך לקמן ודילמא רבי מאיר נתן עיניו בצד זה ואכל בצד אחר דלא
 שרי אלא בלמאי וקשה מירושלמי לפרק ג׳ דלמאי רבן שמעון בן גמליאל שלח ליה רבי יוסי ברבי אתרוג ואמר ליה זה בא לילי מקסרין
 ולמלתי ממנו שלשה לבדם שהוא ולאי ושהוא טמא ושלא בא לילו אחר שהוא ולאי שפירות קסדן ולאי ושהוא טמא שמרביצין עליו מיס
 פי׳ והוכשר ולא בא לילו אחר שאילו בא לילו אחר היה מעשר ממנו על זה ואס תאמר ולילמא עישר והוצרך להוליעו משום הכשר ויש
 לומר לאם לא היה אלא לבר אחל היה רבי ייסי מודיעו בפירוש ופריך וליעשר ממנו עליו ומשני אין לרך בני אלם ששולחין לחביריהן
 דברים חסרים ופדך ולאו מתניכין היא רבי יוסי מתיר בולאי ובלבל שיוליעו משנה היא באותו פרק שר׳ יוסי מתיר לשלוח לחבירו ולאי
 טבל ובלבד שיודיעו שאינו מעושר ושמא היה ביד רבי יוסי אחר ומה שלא עישר לפי שהודיעו שעל כן היה אומר זה בא לידי מקסרין
 ומשני אע״ג דפליג אדרבנן לא הוה עבד עובדא כוותיה ופריך ולאו מפירות המותדן בקסרין הס דרבי התיר קסדן והתיר בית שאן ומשני
 רשב״ג קולס רבי הוה משמע ללאחר שהותר היה פטור אפילו ולאי לההוא אתרוג ולאי הוה ״)וצ״ל ולאו מפירות דמותדן בקסרין דהתס
 בירושלמי בפרק ב׳ דדמאי אמרינן אלו המינין האסורין בבית שאן ואלו המינין האסורים בקסרין פי׳ משוס דמאי משוס דאלו מינין
 היו רגילין באלו המקימות לבא מא״י והילועין שלא באו מארץ ישראל פטודן משוס דמאי וחייבין משוס ודאי כפי׳ ר״ת ופריך והלא
 אתרוג מפירות המותרין שאין מביאין אותן מא״י אלא בקסדן עצמה גלל ומולו רבנן למותר לשלוח ולאי בחוצה לארץ בהולעה ולא
 נחלקו אלא בטבל בא״י וא״כ מנא לן שלא בא ליל רבי יוסי אחר ואפילו היה בילו אחר היה יכול לשלוח ולאי טבל בהולעה בחוצה לארץ אפילו
 לרבנן ומשני דעליין לא הותרה קסדן בימי רבי יוסי והיו מחזיקין אותה בחזקת א״י ומיהו במקום אחר מצא ר״י בירושלמי במסכת חלה פ׳ שתי

 נשים

 עין משפט
 נר מצוה

 לב א מיי׳ פי״א מהלכות
 מעשר הלכה יג
 וטוש״ע י״ר סימן קיט

 סעיף נ]:
 לג ב מיי׳ פ״א מהלכות

 תרומות הלכה ה:

 שיטה מקובצת
 א] מפני שחשודה
] הא קי״ל  ימחלפת: נ
 מעשר דגן בזמן הזה
 ־אורייתא: נ] את בית שאן
 כולה מכלל: ד] דאכלי
 פירי דלא מעשרן ואסר:

 רבינו גרשום
 ־הכא תי־שינן אבל לעלמא
 •יא חיישינן כלומר בשאור
 ־תבלין: ולעלמא לא
 תיישינן והתנן הגותן
 לפונדקית. כלומר אכסניה
 מעשר את שהוא כוי
 מפני שחשודה שמתחלפת
 המתקלקל כלומר מחלפת
 טוב ונותנת לו רע. התם
 :פונדקית דה־א אומרת
 :ר בי רב אכיל חמימא
-אנא איכול קרירא ומשום
 דכי חיישינן ואי פרכינן
 לו) למה מי שנותן
 ^שכינתו לא חי־שינן
 ־•'חלופי ולפונדק״ חיישינן
 ׳־1חלופי והכי תרצינן
 •זכסניא כאן היום ולמחר
 הולך לדרכו: אשת חכר
 טוחנת עם אשת ע׳-ה וכוי
 ״מה בזמן שהיא טמאה
-לא בזמן שהיא טהורה
 שבזמן שהיא טמאת רגילה
 עם בעלה שאינה נוגעת
 בשום דבר ועכשיו כשהיא
 טמא• לא תגע בשום דבר
 י-א תאכל !על הכל) מכל
 אשר לה מאשת ע״ה ולא
 חיישינן שמא תקח מן
 דחטים או מן הקמח שלה
 וההן לתוך פית ואוכלת
 דבר שתוא דמאי אכל
 כשהיא טהורת לא תיטתן
 עמה שמא תקח ותתן
 לתוך פיה דמאי: ר• אלעזר
 אומר אף בזמן שהיא
 טמאה: השתא מגזל גזלה
 כלומר לבעלה דאמרינן
 חברתה נותנת לה ואוכלת
 וגוזלת לבעלה חלופי
 מיבעיא שתחלף לאחרים
 טוב ברע: אמר רכ יוסף
 לאו חשוב גזל הוא מה
 שהיא נותנת לאשת חבר
 שטוחנת עמה דמוריא
 ואמרה תודא מדישיה קא
 אכיל. והא איתתא נמי
 דטוחנת עמי בדי־ הוא
 שאתן לה ועדיין לחלופי
 לעלמא לא חיישינ־(אלא)
 ןוהלכךן הכא בשאור וכו
 לא חיישינן: בן זירה
 גרסינן שאכל עלה של ירק
 בבית שאן כלומר בלא
 מעשר אכל ותתיר ר, את
 בית שאן על ידו של ר׳
 מאיר כלומר דכיון דאכל
 ר׳ מאיר בלא מעשר ודאי
 לא מארץ ישראל או בית
 שאן נהגו בו איסור כלומר
 שמעולם לא אכלו כבית
 שאן בלא מעשר. דרש
 לה׳ מקרא הזה. כלומר ר•
 הנהג בו היתר. ו וחזקיהו
 הוד) ותוא כיתה נחש
 הנחשת 0 אלא מקום
 הניחו לו אבותיו כלומר
 ןמד. לעשות גדר) ולהתגדר
 בון כלומר שיהא נקרא על
 שמו ועל ידו אף אני מקום
 הניחו לי אכותי מה שהיו

 או נראה דצריך לציין אמרו לי
 מקים שאמתין ונו׳ בית שאן
 וכוי. נו צ״ל מזזקיה נתיב:

. ׳ ט  אלא י



 עין משפט
 נר מצוה

 לד א ב ג מיי׳ פ״א
 מהלכות תרומות
 הלכה ה [ופ׳׳ו מהלכות
 ניס הנחירה הלכה מז]:

 לה ד מיי׳ פ׳׳ג מהלכות
 מעשר הלכה נו:

 שיטה מקובצת
 א] ת״ח האומר דבר הלכה
] משקצים את  של הדוש: נ
 דבריו. נ״ב נ״א משקעין:
 ג] מה״ד ולא הוריש וגו׳
 אלא הניחום למס עובד
 וישבו ביניהן: 1] ולא
 לעתיד לבא כשיגלו בימי
 גבוכדנאצר: ה] מאגודה
 אכליה דמשנאגד אסור
 למיכליה אכילת עראי:

 ו] לתהום שלא מן המוקף
 מן שאינו סמוך לו:
 ז] הכגולה היו מפרישין
 תרומות ומעשרות ואתא
 ר• אבא: ת] וא״ת דתנן
 בפי במה מדליקין. נ״ב
 עי׳ תוס׳ מנחות דף
 נה ע״א ובכורות דף

 נט ע״א:

 ״* ׳?!יכר-

 רבינו גרשום
 אוסדים שאני עתיד להתיר.
 מזהיהין לשון גסות
 משרבו זהוהי הלב שלא
 חזרו תלמודן כל צורכן
 (הלב) ולא דקדקו כפני
 רבן כל צורכן רבו
 מחלוקות בישראל דאחד
 אוסר ואחד מתיר אחד
 מטהר ואחד מטמא:הכתי׳
 לא הוריש מנשה את
 בית שאן ואת בנותיה
 כלומר לכדה ולא הוריש
 יושבי העיר אכל היו
 להם למס עובה: ולא
 קידשום עולי בכל וקא
 סברי קדושה ראשונה וכוי
 קהושה ראשונה שקידשה
 יהושע קידשה לשעתה
 כלומר במקהש ראשון
 ולא קידשה במקדש שני
 והניחום שלא קידשום
 בפעם שניה כשעלו מבבל
 שלא יהו לא בכלל
 מעשר ולא בכלל שביעית
 שיחדשו ויזרעו בשביעית
 שיסמכו עניים עליהם
 בשביעית ובית שאן נמי
 לא כבשוה עולי בבל
 דמשום הכי לא היתה
 חייכת לא במעשר ולא
 בשביעי׳ ולפיכך אכל
 ר׳ מאיר עלה של ירק
 בלא מעשר: ודילמא
 ממקום אחר עשר ליה.
 כלומר שהוא היה במהינה
 [אחרת] ונתן עשור לשם
 להתיר עלה וו שבמדינה
 וו: לא נחשהו חברים
 לתרום שלא מן המוקף.
 כלומר א) לא נחשרו אותו
 שום אדם שבעולם דהוא
 הוה תורם אלא משלפניו
 ומשום הכי אכל עלה. אלא
 תדע שמותר היה לאכול
 בלא מעשר. ודילמא נתן
 עיניו בצד זה ואכל וכוי
 כלומר מאגודה עצמו נתן
 מעשה שהוא אכל בצד זה
 ונתן מעשר מצד אחר. חזי
 מאן גברא אסהיד עליה
 שלא נתן מעשר על הכל.
 אני תולך לעשות כלומר
 אני הולך כמת שגזר עלי
 הב״ה דכתיב כל הנחלים
 וכוי. דלא לימא כך עושים
 לבני לוויה כשבא למברא
 הוא עבר ואותו שלוה זה
 לא עברו: ממשה רבינו
 ושיתין ריבוואן כלומר
 שחלק להן הב״ה היינו
 שהיו ישראל ששים רבוא
 שש מאות אלף רגלי אלו

 ששים רבוא.

 הכל שוחטין פרק ראשון חולין ז.
 נשים לירק בחוצה לארץ אינו נוהג בו לא מעשר ולא תרומה ובשאר
 פירות נוהגת תרומה גדולה אבל לא מעשר אבל דגן תירוש ויצהר
 חייבין לגמד בין בתרומה בין במעשר והכי איתא התם אמר ר׳ יוחנן
 רבותינו שבגולה היו מפדשין תרומות ומעשרות עד שבאו הרובים
 ובטלום מאן נינהו הרובים תרגמוניא
 א״ר זעירא רב יהודה בשם שמואל
 אומר חלת חוצה לארץ ותרומת חוצה
 לארץ אוכל והולך ואחר כך מפריש ר
 אבא בשם רבי שמואל אמר לא חשו
 אלא לתרומת דגן תירוש ויצהר ומשמע
ד יוחנן לאמר לבגולה היו  לקאי א
 מפדשין תרומות (0 י]ואתא רבי
 אבא לאשמועינן ללוקא בלגן תירוש
 ויצהר היו מפרישין תרומות ומעשרות
 ולאו לוקא נקט תרומה להוא הלין
 מעשר אבל שאר פירות לא חשו לענין
 מעשר אלא לתרומה גלולה כמו
 שמפרש רבי שילא בשם ר״ש אח״כ ר׳
 שילא בשם דיש אמר לא חשו אלא
 לתרומה גלולה אבל לירקוח אפילו
 לתרומה גלולה לא חשו לתני אישי
 בשם רבי עקיבא מעשרות לירק
 מלבריהם פירוש שאין להם אסמכתא
 מן הפסוק כמו שיש לשאר פירות
 ראסמכו רבנן אקרא ולפי זה לא ק שיא
 מילי מהך לשמעתין לרבי מאיר אכל
 עלה של ירק וההוא למסכת ע״ז
 לאכל פירי ללא מעשרן בשאר פירות
 קאמר שהורמה מהן תרומה גלולה
 אבל לא מעשר ובברכות ודף לו.) לא
 גרסינן ירק לבצלף איירי ולאו ירק
 הוא ול״ג נמי מעשר אלא הני מילי
 גבי צלף לכל שאר פירות אינו נוהג
 מעשר אלא תרומה וכן הוא בספרים
 מלויקים ואההיא לבירושלמי רקאמר
 שבאו הרובין ובטלום סמכינן עכשיו
 שאין אנו מפדשין תרומות ומעשרות
 ור״ת מפרש לאין השלות חשובות
 כמו שלנו לפי שנותנין מהן מס ולפי
 זה בימיהם לא היו מפדשין אלא
 מהנהו ללא יהבי טסקא לאיכא ללא
 יהבי כלאמר בהמקבל(ב״מ קי.) ארעא
 ללית לה כרגא וטסקא מאי ועול יש
 לפרש שמא הרחוקים מארץ ישראל
 כמונו לא תקנו חכמים ועול יש מפרשים
 שנמצא בירושלמי להא לקאמר למכזיב
 ולהלן פטור מן הלמאי לאו לוקא למאי
 אלא אף מן הולאי ואהא סמכינן:
 אלא מקום הגיחו לו אבותיו
 להתגדר בו. תימה ללא משני הט
 בפרק במה בהמה (שבת דף מ:)
 ללרשינן ואת הבמות אשר על פני
 ירושלים אשר בנה שלמה (אותם בער
 יאשיהו) כו׳ אפשר בא אסא כר אלא
 מקיש ראשונים לאחרונים מה אתרוניס
 לא עשו ותלה בהן אף כוי ואמאי לא
 משני דמקוס הניחו לו אבותיו להתגדר
 בו כדמשני הכא ויש לומר דבשלמא
 הכא גבי נחש הנחושת לפי שנעשה
 הדבור טעו בו הראשונים והיו סבודם שהיה אסור לבערו

 אלא התם במה היו טועין שלא לבער אותן הבמות:
 ודילמא נתן עיניו בצד זה ואבל בצד אחר. יזזוא״ת דתנן בפרק
 במה מדליקין (שנת לף לי.) ספק חשכה מעשדן את
 הלמאי הא ודאי חשכה לא אמאי כיון לאפשר ע״י נותן עיניו בצד זה
 ואוכל בצל אחר אם כן יהא מותר להפריש בשבת כלמוכח בפרק נוטל
 (שס דף קמא:< לתנן רבי יהולה אומר אף מעלין את המלומע באחל

 ומאה ופריך בגמרא לשם לף קמב.) והא מתקן הוא ומשני הא מני רבי

 אלא מקום הניחו לו אבותיו להת1:רר בו אף
 אני מקום הניתו לי אבותי להתבהר בו מכאן
 לתלמיר חכם שאמר הבר הלכה שאין
 מזיחין אותו ואמרי לה אין מזניחין אותו
 ואמרי לה אין מזחיחין אותו מאן דאמר
לא יזח החשן ומאן דאמר ו  מזיחין כדכתיב 1
כי לא יזנח לעולם ה׳  אין מזניחין הכתיב 2
 ומאן ראמר מזחיחין אידתנן משרבו זחוחי
יהודה (  הלב רבו מחלוקות בישראל מתקיף לה נ
 בריה דר׳ שמעון בן פזי ומי איכא למאן ראמר
 דבית שאן לאו מארץ ישראל הייא והכתיב
לא הוריש מנשה את בית שאן ואת בנותיה ו 3 

 ואת תענך ואת בנותיה אישתמיטתיה הא
 דאמר ר׳ שמעון בן אליקים משום ר׳ אלעזר
 בן פדת שאמר משום ר׳ אלעזר בן שמוע
ה כרכים כבשום עולי מצרים ולא ב ר ה א (  ג

קדושה ראשונה  כבשום עולי בבל ייוקםבר נ
 קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא
והניחום כדי שיסמכו עליהן עניים בשביעית  ג

 אמר ליה ר׳ ירמיה לרבי זירא והא ר׳ מאיר
 עלה בעלמא הוא דאכיל אמר ליה מאגודה
 אכליה ה<ותנן יירק הנאגד משיאגד ודלמא
 לאו אדעתיה ייהשתא בהמתן של צדיקים אין
 הקב״ה מביא תקלה על ידן צדיקים עצמן לא
 כל שכן ודלמא עישר עליהם ממקום אחר
 ״לא נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף
 ודלמא נתן עיניו בצד זה ואכל בצד אחר
חזי מאן גברא רבה קמםהיד (  אמר ליה ח
 עליה מאי בהמתן של צדיקים דרבי פנחס
 בן יאיר הוה קאזיל לפדיון שבויין פגע ביה
 בגינאי נהרא אמר ליה גינאי חלוק לי מימך
 ואעבור בך אמר ליה אתה הולך לעשות
 רצון קונך ואני הולך לעשות רצון קוני אתה
 ספק עושה םפק אי אתה עושה אני ודאי
 עושה אמר ליה אם אי אתה חולק גוזרני
 עליך שלא יעברו בך מים לעולם חלק ליה
 הוה ההוא גברא דהוה דארי חיטי לפיםחא
 אמר ליה חלוק ליה נמי להאי דבמצוה עםיק
 חלק ליה הוה ההוא טייעא דלווה בהדייהו
 אמר ליה חלוק ליה נמי להאי דלא לימא כך
 עושים לבני לרה חלק ליה אמו־ רב יוםף
 כמה נפיש גברא ממשה ושתין רבוון
 דאילו התם חד זימנא והכא תלתא
 זימנין ודלמא הכא נמי חדא זימנא אלא
 כמשה ושתין רבוון אקלע לההוא
 אושפיזא רמו ליה שערי לחמריה לא אכל

 רזבטינהו

 ספק עושה. על פ

 מקום הניחו. כשיבאו בנינו אתדנו אס לא ימצאו מה לתקן במה יגדל
 שמס: להתגדר. להתגלל: מבאן. שראינו שקבל רבי עלות זו ולמל
 הימנה אע״פ שדבר תימה הוא שהד מעולם היו נוהגין בו איסור
 למדנו שאין מזיתין תלמיד חכם האומר דבר הלכה א] חידוש לאמר לא

 שמעת. אין מזיחין אין מבדילין אותו
 משמועתו לאמר חזור בך: מזניחין.
 ומשקצים את לבדו: מזחיחין. לומר
 גאותך גרמה לך שלא הטית אוזן לשמוע
 לבר כהלכתו מפי רבך. לישנא אחדנא
 מגביהין ומסלקין אותו מלבדו:
 זחוחי. לשון גבוהי הלב שלא לקלק
 מפי רבו כל צרכו וסמכו על לבס:
 (א) ג] הוריש וגוי. אלא הניחום למס
 עובר ויושבים ביניהם: אשהמינותיה.
 ליהולה בדה לר״ש בן פזי: הרבה
 כרכים כבשו עולי מצרים. וקלשוס
 בקלושת הארץ ולא כבשום עולי בבל
 לקלשס בשניה ולכך לא כבשום
 לקסברי הואיל והותרו הותרו לקלושה
 ראשונה בטלה לכי קלשה יהושע
 לשעתה קלשה ולא לעתיל לבא
 יזכשגלו בימי נבוכלנצר ולא רצו להחזיר
 קלושתה כלי שיהא מותר לחרוש
 ולזרוע שס בשביעית שאין נוהגת
 בחוצה לארץ ויסמכו עליהן עניים
 ליטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני
 ובית שאן מהן היתה ואותן שקלשו הן
 לא בטלו בתורבן שני כלאמרינן
 ביבמות בהערל (דף פג:) והביאך
 ה׳ אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך
 וירשתהט) ירושה ראשונה ושניה יש להם
 שבטלה ירושה ראשונה ונקראת שניה
 ירושה אבל ירושה שלישית אין להם
 שהשניה לא פסקה הלכך בימי רבי
 נהגו איסור בארץ: עלה בעלמא.
 לאכילת עראי היא ושריא בארץ:
 מאגודה מאכליה. למשנאגל אסור
 לאכול עראי: הנאגד. שדרכו לאוגדו:
 משיאגד. הוקבע למעשר ונאסר
 באטלת עראי: לאו אדעתיה. שכח
 ר׳ מאיר ולא עשרו ולעולם סבירא
 ליה דבעי עשורי: ממקום אחר.
 שמא הוי ליה ירק תלוש בביתו ואמר
 הד הוא מעשר על אגודה זו: לתרום
 שלא מן המוקןז. מן חהמחובר וסמוך
 לו כגון אין מקיפין שחי חביות (ביצה
 דף לב:) וכמו מקפת וקורא לה שם
 (נדה לף עא:< לשון מקריב ומגיען
 זה לזה. ואסור לחבר להפריש ממה
 שאין לפניו על מה שלפניו לשמא אותו
 שהוא סומך עליו אינו בעין שנאבל
 או נרקב ונמצא שאין אומר כלום
 ואוכל טבלים: נתן עיניו בצד זה.
 לקרוא לו שס מעשר על צל שני ואכל
 מצל שני: חזי מאן גברא רבה אסהיד
 עליה. ראה כמה אלם גלול העיל
 עליו להיינו רבי יהושע הואיל ובא
 להעיל על זאת יפה כוון ולקלק בלבר
 אל נכון: גינאי. שם הנהר: רצון

 קוני. כל הנחלים הולכים אל הים בגזירת המלך
 שמא לא יתנו לך בפדיון: דבמצזה עםיק. לכתיב (שמות יב) ושמרתם
 את המצות למתחלת טחינה והרקלה בעיא שימור לשם מצה: דלווה
 בהדייהו. נתחבר עמם בלרך: טייעא. סותר ערבי: לך עושין.
 בחמיה: לבני לרה. לבני חבורה שמניחן והולך: דלמא ה״נ חרא זימנא.
 אלא מתיירא היה שלא יחזרו המיס וישטפו השנים והיה מדבר עליהם
 שימתין להם הנהר: כמשה ושחין רגוון. שנחלק להן ים סוף:

 חבטינהו

 מסורת הש״ם

 א) סונוה מה [ושם איתא
 לתניא], ב) [מרכות ט:
 נזכר רבי יהורה נריה לר״ש
 בן פזי], ג) חגיגה ג:,
) שס: מגילה י: ערטן  י
 לב: תמורה כא. זבחיס ס:
 קז: מכוח יט. שבועות טז.,
 ה) מעשרות פ״א מ״ה
 ר״ה ינ., ו) [ינמית צט:
 כמונות כח: ניטין ו. לעיל
 ה: ו.], 1) [עירוני! ל:
 יש׳׳נ], ח) [נרמס ל:],

 p) [לבריס ל],

 תודה אור השלם
 1. וירכסו את החשן
 מטבעותיו אל טבעית
 האפד בפתיל תכלת
 להיות על חשב האפור
 ולא יז-ח החשן מעל
 האפוד: שמות כח כה
 וירכסו את החשן
 מטבעה־״ אל טבעית
 האפיר בפתיל תכלת
 להיית על חשב האפר
 ולא יזרו החשן מעל
 האפיד כאשר צרה יי את
 משה: שמות לט כא

 2. כי לא יזנח לעולם
 אדני: איכה ג לא
 3. ולא הוריש מנשה את
 בית שאן ואת בנותיה
 ואת תענך ואת בניתיה
 ואת יושבי דור ואת
 בנותיה ואת יושבי
 יבלעם ואת בניתיה ואת
 יושבי מגדו ואת בנותיה
 ויואל הכנעני לשבת

 בארץ הזאת:

 שופטים א כז

 הגהות הב״ח
 (א) רשי" ד״ה ולא

 הוריש: (ב) תום׳ ד׳׳ה
 (נעמול הקודם) והתיר
 כי׳ מפרישי! תרומות

 ומעשרות וכוי:

 שמעון בן אלעזר היא לאמר נותן עיניו בצל זה ואוכל בצל אחר ולהט לא חשיב תקון בשבת כשמעלה ויש לומר לשאט מדומע שכבר היה
 נתקן אבל תחלתו של ט3ל לא שרי על ילי לאפשר לימן עיניו בצל זה ולאכול בצל אתר. נוע״ע תוספות גיטין לא. ובמנחות נה. ובבכורות גט. ד״ה במחשבה]:
 אמר ליה אתה הולך לעשות רצון קינה כד. שמא שר של יס השיב לו כך אי נמי רבי פנחס היה מחשב בלבו שלכך היה מניח מלחלוק

(דף יז.) גבי רבי אליעזר בן לורלייא לאמר שמיס בקשו עלי רחמים:  לו וכענין זה צדך לפרש בפרק קמא למסכת ע״ז
 הא

 מוסף רש״י
 זחוחי הלב. שאין מטי!
 את אזנס לשמוע יפה מפי
 רבס וסומכים על נינתס
 ללקלק שמועתם !:סוטה
 cm. קדושה ראשונה.
 שקידשה יהושע לשעתה,
 לא קילשה לעתיד לבא,
 אבל קלושה שניה נתקלשה
 לעולס כלתניא ביבמות
 (פב:) קלושה ראשונה
 ושניה יש להן, שלישית
 אץ לה[ ;חגיגה ג: עי״ש)

 הלכך זורעים בהן בשביעית
 שיסמכו עליה! עניים
 לשכור עצמן לחרוש ולקציר
 ועול ליטול לקט שכחה
 וסאה ומעשר עני !:יבמות
 טז.;. ירק הנאגד. שלרכו
 באגודות, משיאגד. הוי
 גירנו למעשר ואסיר לאכיל
 ממנו עראי עד שיעשר
. בהמתן של ; ב  !ר״ה י
 צדיקים. חמורו לר׳ פנחס
 ב! יאיר לקמן, אין
 הקב״ה מביא תקלה
 על ידן. שתאכל הבהמה
 לבר האסור לה (לעיל ה:).
 שלא מן המוקף. מוקף
 סמוך, כמו (לקמן מו0
 מקיסין בנועי, שסומכים זו
 לזו ורואי! אס דומות זו
 לזו, וכמו מקשת וקורא
 לה שס דמסכת גלה נפרק
 בתרא, שלא מן המוקף
 מדבר שאינו סמוך לו
 באיתו כלי דליהוי מיניה
ן ל i אסיר  יניה (ערובי
 לחבר לומר תבואה שיש לי
 נמקיס פלוני תהא תרומה
 על זו, שמא אותה שעה
 אינה נעין, ואס עשה עשוי

 יגיטי! ל:).

 א) נראה דצ״ל לא נחשד שוס חבר שבעילם לפרוס שלא מן המיקף אלא וידאי ללא היה תורם אלא משלפניו והיני אכל העלה אלא ודאי שמותר וגוי.



 מסורת הש״ם

 א) דמאי פ״א מי׳ג,
) סנהדרין מו. וע״ש,  נ
 ג) יומא מט., ד) סנהדרין
 סז:, ס) נהיינו ע׳׳פ ני׳
 הערוך] [ערן כתש, וראה
 דק״ס שטעות ל:], י) ןפ׳׳א

 ה״ג],

 תורה אור השלם
ם ו ד ת ל ם א ח ל ל ת  1. א

ו י א ת ל ת א ן ו י ע ע  ר
ג ו י כ ל ש : מ ו י ת מ ע ט מ ל  ׳

י נ פ ל ש ו ר ל ח ל ק א ת  2. ל

ל ש כ ן מ ת א ת ר ל ו  ע
י: י י נ ך א י ה ל א ת מ א ר  ד

ד ט י  ויקרא י
ם י מ ר י י ל ע ר א ו צ י ת  3. כ

ה י ל ם ע ח ל ה ם ל י ב  ר

ת ת א י ח ש א ת ה ל ש פ ת  ל

י ן כ ז ר ו ג י ל ח ע ר נ ה ל צ  ע

א ו ל ת א ל ו כ א ו ת נ מ  מ

ץ ם ע ד א י ה ת כ ר ב  ת

ף י נ פ א מ ה לבי ך ש  ה

ט ם כ י י ר ב : ד ר ו צ מ  ב

ש י ם א י ר ב ם ק י ה ה י  4. ו

ד ו ד ג ת ה ו א א ה ר נ ה  ו

ר ב ק ש ב י א ת ה ו א כ י ל ש י  ו

ש י א ע ה ג ך ף ל י ע ו ש י ל  א

י ח י ע ו ש י ל ת א ו מ צ ע  ב

ה י ל ג ר . ל יקבי ע  ו
א ם ב ע כ י כ ל  מ

ו ה י ל א ם ו ך ב ע י כ ה  5. ף
ל א ע ש ש י ל ל א ר א מ  א
ם ־ י ט ך ב ה ל ש ע ה א  מ
ר מ א י ך י מ ע ח מ ק ל  א
ם י נ י ש א פ י נ ה י ע ו ש י ל  א

: י ל ך א ח ו ר  ב

ם ב ב ט י כ ל  מ

ת מ י כ ה א ת ל נ  6. א
ו מ ם א ו ד ר ו מ ת א צ ר ב ש  א

: רו י בעז צ ל ח כ א י  ו

ב ב י ר י ב ד מ  ב
י ת ב ע ך ! ל ך א ך ה ה ת  7. א
ד ו ן ע י ם א י ה ל א א ה ו י ה  י
ה ם ד ל י : דבר י ד ב ל  מ

ו נ נ ו ר כ ב י ג ד ע צ ן מ י  8. מ

: ץ פ ח ו י כ ר ד  ו

ג ז כ ם ל י ל ה  ת

ם ך א ר ו ב י ג ד ע צ י מ י  9. מ
: ו כ ר ן ד י ב ה ;  מ

ד י כ כ ל ש  מ

—s^»e+^s 

 לעזי רש״י
, לכבוד. [ ר ״ י נ ו א [ ״ ר י נ י ו  ו

, [ ר ״ י פ ו צ א ר [ ״ י י פ ו ש י  א

 להכות, לדפוק.

 ז: הכל שוחטין פרק ראשון חולין

 רנינו נרשום(המשך)
 ועמד מקברו ולאחר
 שעמד מקברו ונסתלק
 משם מיד נפל ומת דכתיב
 ולביתו לא הלך ואי
 כדקא אמרת משום ברכתא
 דאליהו היה הולך לביתו
 וחיה כשאר בני אדם אלא
 ודאי לא חי אלא כהי
 שיסתלק מעל אלישע: אי
 הכי היינו רכתי׳ על רגליו
 עמד ולביתו לא הלך
 אלא במאי בו התקיים
 כרכתא דאליהו. שריפא
 צרעת נעמן שהיא שקולה
 וכוי: אימא וחיית כלומר
 שהיא חייה אלא המכה
 לא מיתסי: דחיוורן רישי
 כרעיהו קא אמרינן. כלומר
 ההיא עצמה שחורה ורישי
 כרעייהו חיוורן. (אין עוד
 שמכחישיןן אין אדם נוקף
 אצבעו מלמטה. לשון
 ניקוף כשמכה אדם רגלו
 כאבן ויוצא ממנו דם והו
 גיקוף: בגודל ימין ובניקוף
 שני כלומר דברגל של
 ימין שסע אדם ביותר
 מן שמאל וכשמכה אדם
 ברגלו באבן ברגלו ומנקפו
 ביותר ובניקוף שני שפעם
 ויש לו מכה וניקף בו בפעם

 חגטינהו. ננפה תנטינהו לנקותם וויניר״א בלע״ז. וליכא למימר לשון
 לישה למעיקרא היו עומלים בקליפתן לאם כן אמאי לא אכלה
 מעיקרא הרי לא נתחייבו במעשר ער שיתמרחו בכרי לכתיב י ראשית
0 מאכיל לבהמה לתיה ולעופות על ״  למך [לברים יח! ותנן בהליא(פאה פ״א מ
 אשר ימרח לכל אכילת בהמה תשיב
 אכילת עראי: נקרינהו. בילים מן
 האבנים והפסולת: ומי מיחייבא.
 מאכל בהמה הנלקח מעם הארץ כלום
 גזרו עליו משוס למאי ואע״פ שאילו
 ולאי לא עישרו היה מחייב לעשר על
 ספק מיהא לא >* גזור לתנן הלוקח
 מעם הארץ פירות מן השוק לזרע
 ולבהמה אע״פ שהזרע ומאכל בהמה
 בכלל שאר תבואה הן וחייבין במעשרות
 לא גזרו עליהם משוס למאי למסתמא
 רוב עמי הארץ מעשרין הן ולא
 החמירו תכמיס על הלמאי כל כך:
 לעורות. לעבדן: והתניא. בניחותא.
 והנך שעודם לאלם לקחום מתחלה:
 שמע רבי. להוה קאתי ר׳ פינחס:
 רצונך סעוד אצלי. יהי רצונך לסעוד
 אצלי: צהגו פניו. שמת מפני שלא
 היה ר׳ פינחס רגיל ליהנות משל
 אחרים כדלקמן: אמר ליה. רבי
 פינחס וכי סבור היית שמודר הנאה
 מישראל אני: ישראל קדושים הם.
 וראויין ליהנות מהם: אצל יש רוצה.
 לההנות אחרים משלו ואין יכולת בידו
 וממנו איני רוצה ליהנות שלא אכביד
 עליו: ויש שיש. יכולת בידו ואינו
 רוצה לההנות אחרים ואע״פ שאומר
 בא וסעוד אין לבו חפץ ואיני נהנה
 ממנו משום דכתיב אל תלחס לחם
 רע עין: אל תלחם. אל תסעוד.
 לחם לשון סעודה כדכתיב(שמואל א כ<
 לא בא אל הלחם וכתיב (לניאל ה<
 בלשאצר מלכא עבד לחם רב: פמו
 שער. כאילו אתה פוחח שער בבטנו.
 וי״א לשון מרירות כמו (ירמיה כנו)
 כתאנים השוערים: מסרהיבנא.
 לשון בהלה ומהירות כלומר צדך למהר
 ולילך לדבר מצוה ואין פנאי לסעוד:
 פודנייתא. פרדות ושל רבי היו:
 מלאך המות. שמכה ושוב אין המכה
 חיה כדלקמן: ולפני עזר וגוי. דכי
 היכי דאסירן לך אסירן לאחריני. והא
 ליכא למימר דמזבן להו לעובדי כוכבים
 דתגן אין מוכרין להם בהמה גסה
 >ע״ז לף יל:)־. מפקרנא להו. אשלחם
 ביערות דעלמא להפקר: מפשח
 היזיקא. דמתוך שלא יהיו נשמרות
 ירבו נזקיהן: עקרנא. שלא יוכלו
 לבעט ובל תשחית ליכא שיהו ראויות

 הא אתמר עלה אמר רב־ יוחנן כר. במסכת שקלים (פ״ה ה״א)
 ובמסכת דמאי בירושלמי 0 ובבראשית רבה (פ׳ ס׳< לא משני
 מידי אלא השיב להם דמתמרא אנפשה: ויש שיש לו ואינו רוצה.
 ואפ״ה איקרו קדושים שמזמן את חבירו לאכול אצלו מפני הבושת:

 מםרהבנא. ממהר אני
 כדמתרגמינן וימהרו

 לשפוך דם (משלי א) ויסרהבון:
 גדולים צדיקים במיתתן יותר
 מבחייהם כר. פירש
 בקונטרס דדריש ממה שהחיה
 בנגיעה בעלמא כדכתיב ויגע ויחי
 וקשה דא״כ מאי פריך ודילמא
 לקיומי ברכתא דאליהו מ״מ היה גדול
 במה שטרח להחיותו בחייו יותר
 מכמותו ונראה דנפקא ליה ממה
 שבחיי הצדיקים נוגעים בהם כמה
 רשעים דושביס אצלם ושם לא היה

 לו רשות להתעכב אצלו:
 והא

 חבטינהו לא אכל נקרינהו לא אכל אמר
 להו דלמא לא מעשרן עשרינהו ואכל אמר
 ענייה זו הולכת לעשות רצון קונה ואתם
 מאכילין אותה טבלים « ומי מיחייבא והתנן
ח לזרע ולבהמה וקמח לעורות ק ו ל ה א (  א

 ושמן לנר ושמן לסוך בו את הכלים פטור
 מהדמאי התם הא אתמר עלה אמר רבי
 יוחנן לא שנו אלא שלקחן מתחלה לבהמה
 אבל לקחן מתחלה לאדם ונמלך עליהם
הלוקח פירות חייב לעשר והתניא ג  לבהמה ב
 מן השוק לאכילה ונמלך עליהן לבהמה
 הרי זה לא יתן לא לפני בהמתו ולא לפני
 בהמת חברו אלא אם כן עישר שמע רבי
 נפק לאפיה אמר ליה רצונך םעוד אצלי אמר לו הן צהבו פניו של רבי אמר
 לו במהומה אתה שמודד הנאה מישראל אני ישראל קהושים הן יש רוצה
ל תלחם [את] לחם רע עין ואל א  ואין לו ויש שיש לו ואינו רוצה וכתיב 1
 תתאו למטעמותיו כי כמו שער בנפשו כן הוא אכול ושתה יאמר לך ולבו
 בל עמך ואתה רוצה ויש לך מיהא השתא « מםרהיבנא דבמלתא דמצוה
 קא טרחנא כי הדרנא אתינא עיילנא לגבך כי אתא איתרמי על בההוא
 פיתחא דהוו קיימין ביה כודנייתא חוורתא אמר מלאך המות בביתו של זה
 ואני אםעור אצלו שמע רבי נפק לאפיה אמר ליה מזבנינא להר אמר ליה
ולפני עור לא תתן מכשול מפקרנא להו מפשת היזקא עקרנא להו איכא 2 

בל תשחית הוה קא מבתש בית טובא  צער בעלי חיים קטילנא לחו איכא 3
 גבה טורא בינייהו בכה רבי ואמר מה בחייהן כך במיתתן על אחת כמה
ידאמר ר׳ חמא בר חנינא גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן  וכמה 3
ויהי הם קוברים איש והנה ראו [את] הגדוד וישליכו את האיש  שנאמר 4
 בקבר אלישע וילך ויגע תאיש בעצמות אלישע ויחי ויקם על רגליו אמר ליה
ויהי נא פי שנים  רב פפא לאביי ודילמא לקיומי בית ברכתא דאליהו דכתיב 5
 ברוחך אלי אמר ליה אי הכי היינו דתניא על רגליו עמד ולביתו לא הלך
 אלא במה אקיים כדאמר ר׳ יוחנן שריפא צרעת נעמן שהיא שקולה כמת
ל נא תהי כמת אמר ר׳ יהושע בן לוי למה נקרא שמן ימים א  שנאמר 6
 שאימתם מוטלת על הבריות ״דאמר ר׳ חנינא מימי לא שאלני אדם על
 מכת פרדה לבנה וחיה והא קחזינא דחיי אימא וחיית והא קחזינא דמיתםי
אין עוד מלבדו אמר רבי חנינא ואפילו  דחיוורן ריש כרעייהו קא אמרינן 7
 כשפים ההיא איתתא דהות קא מהדרא למישקל עפרא מתותיה כרעיה
 דרבי חנינא אמר לה שקולי לא מםתייעא מילתיך אין עוד מלבדו כתיב
 ייוהאמר ר׳ יוחנן למה נקרא שמן כשפים *׳שמכחישין פמליא של מעלה שאני
 ר׳ חנינא דנפישא זכותיה ואמר ר׳ חנינא אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא
אדם מה יבין ו מה׳ מצעדי גבר כוננו 9  א״כ מכריזין עליו מלמעלה שנאמר 8
 דרכו א״ר אלעזר דם ניקוף מרצה כדם עולה אמר רבא בגודל ימין ובניקוף
 שני והוא דקאזיל לדבר מצוה אמרו עליו על ר׳ פנחם בן יאיר ימימיו לא
 בצע על פרוסה שאינה שלו ומיום שעמד על דעתו לא נהנה מסעודת אביו:

 לדישה: עקרנא. מנשר פרסותיהן א״ר
 ועדיין הן יכולין לילך: מבחש. מפציר וחברו בשבועות (לף ל:). מ מכתש גרסינן בבי״ת ולא בכ״ף: גבה טורא בינייהו. והבדילן:
 בחייהן. של צליקים כך נותן הקלוש ברוך הוא לבו על תאותס שלא להעביר רעתם שגרם הלבר שנכנס בפתת הפרדות שיפרוש ולא
 יעבור על דעתו הראשונה שאין דרכו לסעול משל אתרים כללקמן: על אחת כמה ופמה. שהד במיתתן גלולים יותר מבחייהן כלאמר
 רבי חמא: קוברים איש. רשע היה ולא ניתן להיקבר אצל צדיקים: ויגע האיש בעצמות אלישע ויחי. ואילו בחייו כשרצה להתיות בן
 השונמיח הוצרך לשוס פיו על פיו ועיניו על עיניו ולבקש רחמים: ודלמא לקיומי ברכתא דאליהו. ללא סגי שלא תתקיים לכתיב בצריקים
 (איוב כב) ותגזר אומר ויקס לך ולאו משום אלישע הוה: פי שנים. אליהו החיה בן הצרפית ואלישע בן השונמית וצריך להתיות עוד אחר:

 אי הכי. דליקיומי ברכתא דאליהו: היינו דחניא. בתמיה. (ג< ואי משום ברכתא דאליהו היה צדך להחיות ממש כמו שעשה אותו שהחיה
 אליהו אלא לאו ש״מ משוס אלישע הוה ולא הוה צריך לאלישע אלא לסלקו מאצלו והתייהו עד שנסתלק משם: אל נא חהי כמת. בצרעת
 מריס כתיב: למה נקרא שמם. דכודנייתא ימים דכתיב (בראשית לו) אשר מצא את הימים: לא שאלני. רבי תנינא רופא היה ומהכא
 מייתי לה במסכת יומא בהוציאו לו: וחיה. משמע שמת המוכה: וחיית. לשון נקבה ואמכה קאי שאין המכה מתרפאת: אין עוד מלבדו.
 משום רבי חנינא נקט לה: אפילו כשפים. אינן מלבדו כלומר שלא מדעתו שאס אין גזירה מלפניו אין מריעין לו לאדם: מהדרא. מחזרת
 וטורחת שלא יבין: למשקל עפרא. ולעשות לו כשפים להמיתו: כשפים. נוטריקון מכחישים פמליא של מעלה שלא גזרו על אדם
 זה למות והוא מת על ידי כשפים: נוקןו. מגף אישופיי״ר בלע״ז: מכריזין. גזרו עליו: מרצה. מכפר: גודל ימין. מפני
 שהוא נוגף בכח ומצטער הרבה: וגניקוןי שני. קודם שנתרפא הראשון: בצע. ברכת המוציא שלא רצה לאכול כזית משל אתרים:

 ליבן

 יסתלק מעל אלישע אחת כבר ניקף

 עין משפט
 נר מצוה

 לו א מיי׳ פי״ג מהלכות
 מעשר הלכה T סמג

 עשי! קלה:
 לז ב ג מיי׳ שם הלכה טו:
 לח ד [מיי׳ פייה מהל׳

 ליעופ הלכה נ]:

 גליון הש״ס
 ;מ׳ שטכחישי; פמליא
 של מעלה. עיין תשונת

 הרינ״ש סי׳ 5נ:

 הגהות הב״ח
 א) רש״י ד״ה ומי מיחיינא
 ־כוי לא גזור הסייד ואמ׳׳כ
 r׳v והתנן: (ב) ד״ה
 היינו וכוי דאי משוס וכוי

 להחיותו ממש:

 מוםף רש״י
 •יחי ויקם על רגליו.
 יומו הנקנר נניא השקר
 זיה, הוא הנביא אשר השיג
 ״ת עידו לאכול ולשתות
 בית אל ונענש עידו על
 יזו והמיתו הארי, וכשמת
 אחר ימיס קברוהו אצל
 ־לישע ולא הוכשר אצל
 •מקום שיקבר אצלי
 ־חייהו (סנהדרין נח.).
 ׳.:שפים. נוטריקון בחש
 ׳מליא של מעלה, שעל מי
 :נגזר לחיות ממיתין
ץ סז:<. נוקף. לשון ו ד ח ) : 
 •זבטה ומכה !:סוטה םח.).

 שיטה מקובצת
 ׳:] ומי מיחייבא.
 יב ומי מחייב:
 :] מסרהיבנא דבמילתא.
 . יב נ״א מסרהיבנא
 מילתא דמצוה כי הדרנא

 כוי:

 דבינו גרשום
 : ןרינהו ולא אכל כלומר
 י1ביררום מן הצרורות ומן
 י פסולת ועדיין לא אכל
 . :חשינה). [חבטינהו]
 י-׳ככרום בכברה: לזרע
 י ורוע כשדה וכוי פטורין
 י ן ההמאי וכן הכי בבהמה
 י זא איתמר עלה לא שנו
 ״. והא תניא הלוקח
 י:ו׳ כלומר בניחותא: קא
 תי וכוי. ר׳ נפק לאפיה
 י ־בי פינחס שהלך לפדיון
 י :ו־ צהבו פניו של רבי
 י לומר שמח. אמר ליה
 .־ מהומה אתה כוי כלומר
 י מה שמחת כל כך: כי
 נ מו שער בנפשו כוי
 נ לומר רע עין איהומה
 1 עיניו מי האוכל בלחמו
 ו :לומר) כמו שיש לו שער
 כנפשו ושער לשון כמו
 ־::חורים שערוריתא ויאכל
 נ־ ל מה שיש בשלחנו.
 ו ?י הא בלומר מכל
 נקום מסרהבנא בדבר
 נ צוה כלומר עכשיו אני
 נ מהר לדבר מצוה ואיני
 י ול עכשו לסעוד אצלך:
 נ דנייתא חיורייתא כלומר
 נ ־דות לבנות: עקרנא להו
 י &ון ואת סוסיהם תעקר.
 ו יה קא מכתש ביה טובא
 נ 1ומר מבקש ממנו יותר
 נ ־י עד שכועס. גבה
 נירא בינייהו. ויגע האיש
 ב גצמות אלישע כוי האיש
 ע קוכרין היה רשע ולא
 רעה הב״ה שיגע בעצמות
 ז•.לישע ושיקבר בקרוב לו
 ו־־חייהו קבה״ו שיעמוד וי

 א נראה לצ״ל דומה בעיניו ני האוכל בלחמי נמו שיש לו שער בנפשו ושער לשון מרורים נמו כתאניס השועייס כלומר שחושב שיאכל וכוי.



 עץ משפט
 נר מצוה

 לח א מיי׳ פ״א מהלכות
 שחיטה הלכה כנ שמג
 עשין פג טיש׳׳ע י״ל סימן

 ט:
 לט כ מיי׳ פ״ה מהלכות
 טומאת צרעת הלכה

 ז:
 ג [מיי׳ שס הלכה ה ו]:
 מ ד ה מיי׳ שס הלכה א:
 מא ו מיי׳ שס הלכה ו:
 טב ז ח ט מיי׳ שס הלכה

 ב:
 מג י כ מיי׳ פ״ז מהלכות
 ע׳׳ו הלכה יט סמג
 לאוין מה טוש״ע י״ל סימן
 י סעיף א [וסימן קמנ

 סעיף נ]:

 לעז• רש״י
. נוקב. ט ׳ ׳ ג י ו  פ

 שיטה מקובצת
 א] ואין נוגע בסימן אלא
] והכה  חדודו של סכין: נ
 בו מכה בכת כצ״ל:ג] אין
 מצטרפין לדונו צרעת אלא
 טהור הוא הסייד: ד] לקה
 באבן הכהו האבן בכה
 אפי׳ כצ״ל: ס] נהפך אותו
 חצי גהיס ונעשה: ו] לעגין
 בעיין דלעיל התבעי לן:
 י] ואתי הבל שבא אחרון
 ומבטל: P] ודקיימי
 לשלחן דורון נ״כ בס״י
 נ״א והוה מקיימן לשלחן
 וכוי: ט] דבעו הסגר שנית

 וי״ל הה״נ קאמר:

 רבעו גרשום(המ׳שך)
 לחבטא והוה ליה שחין
 ומכוה ואין מצטרפין לא
 חדוד שאני ומשום הכי
 אמרינן הכא דחבטא קדים
 אבל התם אמרינן דהבלא
 קדים ואתי חבטא ומבטל
 להבלא והוה ליה שחין
 ושחין ועדיין שואל אני
 שאלתי דלא יכלינן למילף
 מהכא. ת״ש ליבן שפוד
 והכה בו כוי אלמא חבטא
 קדים וילפינן זה מזה התם
 נמי דברזיה מיברז דהיינו
 חדוד כלומר בדין הכא
 דחבטא קדים דנעץ אותו
 בשפוד ומשום הכי אמרינן
 הכא דחבטא קדים אכל
 התם לא אמרינן דחבטא
 קדים אלא הכלא ואתי
 חבטא ומבטל להבלא
 והוה ליה שחק ושחין
 ועדיין לא יכילינן למילף
 מהכא: סכין של ע״ז
 מותר לשחוט בה. מפני
 שמקלקל: ואסור לחתוך
 בה בשר. מפני שמתקן:
 פעמים שהשוחט אסור
 במסוכנת. כלומר דמתקן
 הוא: באטמי דקיימי
 לקורבנא כלומר דהוי
 רוצה ליתנם ואינו רוצה
 שיתחתכו איכרים [אברים]
 עכשיו כשיחתכם מקלקל
 הוא: ותיפוק לי משום
 שמנונית דאיסורא אסור
 לשחוט א) בהמה אחרת
 ולא משום דאסור לחתוך
 בה כשר דמתקן. לא כסכין

 חדש כלומר שאינו

 א) נראה דצ״ל אסור לשחוט
 נה וגס לחתוך נה נשר נלאו

 איסור למתקן.

 הכל שוחטין פרק ראשון חולין ח.
 והא איכא צדדין. משמע מכאן שאס בשעת שחיטה ניקב הוושט
 כנגד מה ששתט טריפה דהכא הוה בעי למיסר משום צלזין
 אי לאו משוס דמרווח רווח: מטמאים כשבוע אחד בשני
 םימגיס כשער לכן וכפםיון. כך דינו דבסוף שבוע ראשון מטמא אס
 פשה או אפי׳ לא פשה מטמא כי
 איכא שער לבן וכן בתחלה מטמא
 בשער לבן אבל בסוף שבוע אס אין
 שער לבן ולא פשה אע״ג דעמד
 בעיניו ולא כהה טהור אבל שאר נגעים
 בעי הסגר פעם שנית והלשון קצת
 קשה דלא הוה ליה למימר מטמאים
 אלא מטהרים שאין כן בשאר נגעים
 דבעו הסגר טזוי״ל דה״נ קאמר
 מטמא בשער לבן ובפסיון דוקא אבל
 אי אין שער לבן ולא פשה אע״ג דלא
 כהה טהור: בחמי טכר״א וכל
 דכר שלא כא מחמת האור. אפילו
 רבי יוסי דתשיב ליה בפ׳ כירה >שבת
 רף לט.) תולדת האור משוס דמיתלפא
 אפיתתא דגיהנם שמא כאן היה מודה
 דנדון משוס שחין ולא משוס מכוה

 כיון דהאי אור בידי שמיס:
 מותר לשחוט בה מקלקל הוא.
 אע״ג לבסוף פרק אלו
 לברים בפסחים (לף עג.) מחייב
 לענין שבת גבי שוחט בשבת בחוץ
 לעבולת כוכבים משום תיקון כל להו
 לתקן להוציא מילי אבר מן החי שאני
 שבת למלאכת מחשבת אסרה תורה
 וכיון שיש תקון פורתא תשיב מלאכת
 מחשבת שלכך נתכוין אע״פ שקלקולו
 יתר על תקונו אבל לענין נהנה
 מעבורת כוכבים לא תשיב הנאה כיון

 שקלקולו יתר על תקונו:
 ')שלבנה באור. הא לתנן
 בסוף מסכת ע״ז
 (לף עה0 סטן שפה בקרקע
 והיא טהורה לסגי בנעיצה בקרקע
 עשר פעמים ולא בעי ליבון היינו
 לתתוך בה צונן כלאמר התם בגמרא
 והכא רמוקי לה כשליבנה באור כלי
 ליישב אפילו יהא בית השחיטה רותח
 ותימה למשמע הכא לבעי ליבון
 וכן משמע נמי התם בתוספתא
 למסכת ע״ז (ס״טו לקתני השפוליס
 והאסכלאות והסכינים מלבנן באור
 ותימה רבפרק כל שעה (פסחים לף ל:< משמע לסגי בהגעלה לקאמר
 הני סטני לפ׳יסחא היכי עבלינן להו ומסקינן הלכתא אירי ואילי
 ברותחין ואור״ת ליש לחלק גבי חמץ משוס להיתירא בלע לבענין זה
 מתלק בסוף מסכת ע״ז(לף עו.) אע״ג להשתא ׳)לבליעי הוי איסורא
 מ״מ בשעת בליעה הוי התירא אע״ג לרב אשי גופיה מחלק
 כן במסכת ע״ז (לף עו.) ובפסחים (לף ל:< קאמר רב אשי
 ללילי חלתי עבלי לי מחמיר על עצמו היה ונראה להא למסיק
 והלכתא אילי ואילי ברותחין הוי מסקנא למילתא לרב אשי ועול
 אור״ת להכא ובתוספתא איירי בסכינין גלולים שצולין בהן בשר והוי
 תשמישן על ילי האור ולהט בעי ליבון וליקא נמי לקא חשיב להו
 בתוספתא בהלי שפולין ואסכלאות אבל סטני רפיסחא מייד בקטנים
 והסטניס ישנים שאנו לוקחים מן העובלי כוכבים היה אומר הר״י
 בן ה״ר מאיר שצריכין ליבון מפני שררך העובלי כוכבים לתקן בהן נר
 שלולק בהן חלב וגם מהסטן בהן בשר על גבי גחלים וחותכין ור״ת
 היה אומר כיון לאין עיקר תשמישן לכך לא חיישינן רלמא אתרמי ועבל
 הכי ועול אפיילו אתרמי ואשתמש בו על ילי האור סגי בהגעלה
 לבל מה שסופי לפלוט על ילי רותתין פולט בהגעלה ראשונה
 ואין זה ליוק דלילמצ טון שנשתמש בו על ילי האור אין יוצא מילי
 לופיו לעולם בהגעלה בלא ליבון ופולט תמיל בכל הגעלותיו מילי
 רהוה אכלי חרס ללא סגי ליה בהגעלה ולא אמר כל מה שעתיל
 לפלוט פולט !:הגעלה ראשונה אלא אינו יוצא מילי לופיו לעולםל):

 השוחט

 א<אא״ר זירא אמר שמואל ליבן סכין ושחט

 בה שחיטתו כשרה חיהוהה קורם לליבונה
 והאיכא צהרין בית השחיטה מירווח רווח
 איבעיא להו ליבן שפוד והכה בו משום שחין
 נדון או משום מכוה נדון למאי נפקא מינה
ן ומכוה מטמאין בשבוע שחי ב (  לכדתניא י
יולמה  אחד בשני םימנין בשער לבן ובפסיון ג
שאין מצטרפין זה עם  חלקן הכתוב לומר ג
יאיזהו שחין ואיזהו מכוה לקה ,  זה ״ותניא ה
 בעץ באבן בגפת בחמי טבריא ובכל דבר
 שלא בא מחמת האור לאתויי אבד מעיקרו
ואיזהו י<מבוה נכוה בגחלת ברמץ  זהו שחין ה
 בסיד רותח בגפםית רותח ובכל דבר הבא
 מחמת תאור לאתרי חמי האור זו היא מכוה
 ותניא ״ישחין ומכוה אם שחין קודם למכוה
 בטל מכוה את השחין ואם מכוח קודמת
 לשחין בטל שחין את המכוה ודוכא היכי
 דמי כגון דהוה ביה חצי גרים שחין מעיקרא
 וליבן שפוד והכה בו ונפק ביה חצי גרים
 אחר מאי חבטא קדים ואתי הבלא ומבטל
 ליה לחבטא והוה ליה שחין ומכות ולא
 מצטרפין או דלמא הבלא קדים ואתי חבטא
 ומבטל ליה להבלא והוה ליה שחין ושחין
 ומצטרף ת״ש דאמר ר׳ זירא אמד שמואל
 ליבן םכין ושחט בה שחיטתו כשירה חידודה
 קודם לליבונה אלמא חבטא קדים יחדור
ליבן שפוד והכה בו נדון משום  שאני ת״ש ה
 מכות אש אלמא חבטא קהים התם נמי
דברזייה מיברז ההיינו חדוד: אמר רב נחמן  ט

 אמר רבה בר אבוה ־םכין של עבודת כוכבים
 מותר לשחוט בה ואסור לחתוך בה בשר מותר
 לשחוט בה מקלקל הוא ואסור לחתוך בה
פעמים שהשוחט  בשר מתקן הוא אמר רבא כ
 אסור במסוכנת ומחתך מותר באטמי דקיימין
 לקורבנא ותיפוק ליה משום שמנונית דאיםורא

 בחדשה

 ליבן. באור. בלשון חכמים נקרא ליבון ובלשון הלועזים קודן
 באלמותי׳: שמיטתו כשרה. ולא אמר שריפה היא זו ולא שחיטה:
 חידודה קודם לליבונה. מקרים וממהר לחתוך קולס שתכוה הבהמה
 מן האור: והאיכא צדדין. דסטן כשנכנס לתוך החתך קודם שתשחט

 רוב הסימנים היא שורפת את
 הסימנים ונמצאת שהיא נשרפה מ קודם
 שחיטה שהד ושט נקובתו במשהו
 ליטרף ושדפה בנקב הוא: מירווח
 רווח. מתרתב התתך מצדי הסטן
 מכאן ומכאן ואין נוגע א) הסימן אלא
 חידודי של סכין: והפה בו. נ] את
 האדם מכה בכח: משום שחין נדון.
 לענין נגעים כדמפרש לקמן. שחין
 בא ע״י חוס שמתחמם מחמת כח
 ההכאה ומכוה באה מחמת האור
 והכא דאיכא תרוייהו בהי מינייהו
 דיינינן ליה: למאי נפקא מינה.
 באיזה דבר חלוק דין מכוה משחין
 דתיבעי לך: מטמאים בשבוע אחד
 בשני סימנים בשער לבן ובפסיון.
 שאין בהן הסגר שני כמו שכתוב
 מיקרא יג< בשאת ובספחת ב׳ הסגרות

 שאס עמד בעיניו ולא פשה שבוע
 ראשון מסגיר אותו בשניה שמא
 יפשה ויחליטנו אבל בשחין ומכוה לא
 נאמר אלא הסגר אחד ואם עמד
 בעיניו בשבוע ראשון שוב אין מסגירו
 לטמאו אלא פוטרו והולך: בשני
 סימנין. הנך דמפרש: שער לבן
 ופסיון. אס פשה ולא כנתק שסימן
 טומאתו בשער צהוב: ולמה חלקן
 הפתוב. בשתי פרשיות ופירש משפט
 כל אחת בה ולא צירפם יתד שהד
 משפטן שוה והיה לו לכתוב כי יהיה
 בו בעורו שחין או מכוה: שאין
 מצטרפין זה עם זה. לשיעור נגע
 כגדס חצי פול שאס עלה בו חצי
 גריס מחמת חוס מכה שלא ע״י האור
 וחצי גריס אצלה ע״י כויית האור אין
 מצטרפיף]: שחין. לשון חמימות
 כמו רומא לף נג0 שנה שחונה

 וכדמתרגס יונתן חמותי ראיתי אור
 שחינית (ישעיה מל): לקה באבן.
 הכהו י1בכח באבן אפילו בלא חבורה
 דכל מכה מתחמם הבשר מיד ע״י
 ההכאה: בנפת. שהטמין ידו בפסולת

 של זיתים והוא חם מאל מאיליו ונכוה: אבר מעיקרו. ממקום שעוקדם
 העופרת והוא חם: גחלת. פתס שלא כבה: רמן. אפר תם וכך שמו
 בלשון ערבי: גפסית. מין סיל ושורפין אותו כמין סיל: ותניא שחין
 ומפוה פו׳. כולהי הנך מתנייתא מצטרט הכא לפרושי מאי תיבעי לן
 להא בעיא ללעיל הט איבעיא לן ליבן שפול והכה בו איזה הבל
 קולס לבא הבל המכה או הבל האור ונפקא מינה לכלתניא להולטן
 אחר האחרון לתניא שחין ומטה במקום אחל באותו מקום שלקה
 בראשון לקה בשני באותו גריס עצמו: ביטל אחרון את הראשון.
 ונפקא מינה לענין צירוף שאס היה בו חצי גריס שתין ולקה באור
 באותו חצי גריס נהפך אותן ה]«)גדס ונעשה מכוה ואס חזר ולקה
 לאחר זמן אצל מכוה זו שלא ע״י האור ונולל בו חצי גדס שתין אחר
 ונעשה שלם אין מצטרף עם הראשון וטהור והשתא אהני ליה ביטול
 שאילו לא ביטל חצי גריס הראשון היה זה מצטרף עמו: והכא ה״ד.
 לענין בעיא דלעיל י]היכי מתבעי לן: וליבן שפוד והפה בו. ובהכאה
 זו יש תורת שחין ותורת מכוה ואיבעיא לן הי קדים ואתי דליתי בתרא
 ונבטליה: חבטא קדים. כח ההכאה קדים להרע לו לאדם והוי שחין
 ואתי הבל י] האור אחרון ומבטל ליה וה״ל מכוה ולא מצטרף בהדיה
 חצי גדס קמא דה״ל שתין ומטה: חידוד שאני. דמתוך שהוא חד אין
 הבל האור שבו תזק ותתיכתו קדם להבלו: אלמא חבטא קדים. ואתי
 הבלא ומבטל ליה: דברזייה מברז. שלא הכהו בכח אלא דקרו ואין
 כאן חבטא אלא הבל אבל הכהו דאיכא חבטא אימא דהא הוה בתרא
 ומבטל הבלא: מברז. פויינ״ט בלע״ז: של עבודת פזפבים.

 מםורת הש״ס

 א) [לקמן יו:], ג) נגעים
 פ״ג מ״ל ופייט מ״א,
 ג) [תוספתא לנגעים פ״נ
 הי׳׳נ], ד) [צ׳יל ותנן],
 ס) גגעיס פ״ט מ״א ע״ש,
 ו) ססחיס עה., t) תוספתא
 לנגעים פ״ג [הי׳׳נ],
 ח) [נטרפה רש״ש], p) צ׳׳ל
 חצי גריס, י) [שייך לע״נ],
 כ) [צ״ל לפליט], ל) [וע״ע
 מוס׳ ע״ז עו: ל״ה אמר],

 מוםף רש׳׳י
 חידודה קודם לליבונה.
 קודס שיכוינה הסימן
 נלינון הוא נחתך בחילול
 ילקמו יז:<. ברמץ. אפר
 רותח ופסחים ער!.).
 בגפסית. מין סיד הוא

.(DIC) 

• • ^>o«g» 

 רבינו גרשום
 שניה עכשיו כואב לו
 ביותר והוא מרצה כדם
 עולה כי אזיל לדבר
 מצוה. לא בצע על פרוסה
 כלומר לא היה נהנה: ליבן
 סכין ששרפו באור עד
 שהיה אדום. חידודה קודם
 לליבונה כלומר מחמת
 חידוה נשחטה לא מחמת
 האור שזו ליבון: מטמאץ
 בשבוע אחד כלומר
 הבשניהם כתיבי והסגירו
 שבעת ימים שנאמר בשתי
 סימנים בשער לכן וכפסיק
 כלומר הבשניהם כתיב
 אס פשה תפשה והנה
 נהפך שער לבן בבהרת
 אלא למה חלקום זה מזה
 כלומר עכשיו ששניהם
 יש דין אחד לומר שאין
 מצטרפין זה עם זה
 שאם היה חצי גריס
 שחין וחצי נהיס (בהרת)
 [מכוה] אין מצטרפין:
 לקה בעץ או באבן כלומר
 שחס אותו עץ או אבן
 במקום שחותכין אותו:
 בגפת פסולת הזיתים.
 לאייתויי אבר מעיקרו
 כלומ׳ כשחותכין אבר
 מעקרו חם הוא ביותר
 והוא שחין. ואי זהו
 מכוה [נכוה] ברמץ באפר
 עם גחלים דקים בסיד
 רותח כשעושין הסיד חם
 הוא כמה ימים לאחר
 עשייתו. כגפסים רותח
 פסולת הברזל שהנפח
 משליך מכירתו וכל דבר
 הבא מחמת האור כגון
 אלו זו מכוה. ותניא אם
 שחין קודם למכוה כלומר
 שאם הוה שחין עליו והיה
 מוסגר ב• ימים או ג׳
 ואח׳׳כ בא על השחין
 מכוה ביטל מכוה את
 השחין ומחחיל ימי הסגירו
 והכא היכי דמי כגון דהוה
 חצי גריס וכוי כלומר מאי
 חכטא קדים כלומר המכה
 והיינו שחין ואתי הכלא
 כלומר הלבון והיינו מכוה
 ומבטל ליה לחבטא כמו
 דלא היה שם כלל עכשיו
 הוה ליה שחין ומכוה
 ולא מצטיף או רילמא
 הכלא קדים ואתי חבטא
 ומבטלי להבלא והוה ליה
 חבטא ושחק ומצטרפין:
 ת״ש דאמר זירא ליבן סכין
 ושחט כוי אלמא חבטא
 קדים וכך הכא דחבטא
 קדים ואתי הכלא ומבטל

 שמשמשים בה קרבנות של עבודת כוכבים ואסורה בהנאה כדאמדנן במסכת ע״ז (לף נא:< אבד תאבדון את כל המקומות [לבדם יב]
 בכלים שנשתמשו לעבודת כוכבים הכתוב מדבר: מקלקל הוא. ואין זו הנאה שבחייה היו דמיה מרובין מלאחר שחיטה שבתייה
 היא עומדת לג׳ דברים לגדל ולדות ולחדשה ולאכילה: לחתוך. מתקן הוא דטון דשחטה להט קיימא: במסופנת. דהוי מתקן
 והוי הנאה שאס לא ישחטנה תמות: באטמי דקיימי לקורבנא. נתתים טובים ירך וכתף וחזה חודקיימי לשלחן דורון לאדם
 חשוב וזה שחתכן הפסיק: ותיפוק ליה. אף על גב דהוא מקלקל אסור לחתוך משוס שמנונית דאיסורא דנבלות שנבלעו בסכין:

 בחדשה



 מסורת הש״ם

 א) נע״ז יט: יש״נ], ב) צ״ל
 שלש, ג) [צ׳׳ל ואחמו,
) וצ״ל ואחת], ה) ובשלום  י
 ובמישור תרגומי בשלמא
 ובתרוצא ועיין בערוך ערך
 מרץן, ו) ןע״ו t.], ז) וצ״ל
 בגירון קיסר], ח) נס״א:
 אצבעו, «) וובחי׳ כה. צג:
 וע״ש נרש״יו, י) עיין רש״י
 שברי״ף, כ) ולף לט.ן,
 ל) ולף לט:1, מ) ןוע׳׳ע
 תוס׳ ע״ו לח: ל״ה אי
 משוס ן, נ) ר״מ מ״ז,

 D) ושבת קכג:ן,

 הגהות הב״ח
 (א) גט׳ למי סבר בית

 השחיטה רותח ומר וכוי
ן לא לכ״ע: נ  השחיטה צו
 (ג) רש'" ל״ה למיכסרי׳
 וכוי כפורי והב. נ״נ זבחיס

 לף כ״ה ע׳׳א בסופה:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] ישי" ל״ה ואחר כך
 יחתוך וכי׳ יישכח ולא
 יקנח. נ״ב כאן הס״ל
 ואח״כ מה״ל מיחלף ליה
 וכוי עכ״ל וכצ׳׳ל. ומלות

 יאתי לאחלופי נמחק:

 לעזי רש״י
 אשפר״א. מחוספס.

 טייל״א. קרום.
 פלאנק״ש [פלנק״ש].

 כסלים (השרירים הפנימיים
 של הירך סמוך לכליה).

 מוסף רש״י
 בין לר׳ ישמעאל בין
 לר׳ עקיבא. לפליגי
 בעבודת כיכביס עצמה
 מאימתי נאסרת, ובתשמיש
 מולי לאינ! אסירין . ע׳׳ז
 יט עד שיעבדו. על
 שישתמשו בהן לעבודת

 כוכבים :שם).

 שיטה מקובצת
 א] מדיח במים. ני׳ב
 נ״א בס ״י מדיח במים
 את בית השחיטה: רותח.
 ובולע בשר את שמנונית
 הנדבק בו בדפני הסכין:
 ג] והלכתא אפיי כצונן
 וגבי וכוי נ״ב נ״א בס״י
 ואע״ג ראיפםיקא הלכתא
 בית השחיטה צונן גבי
 סכין של היתר הוא דפסק
 וכר: נ] הלא איתסר
 בבליעה דו דקשה הוא
] בגד ישנה  לבלוע: י
 של וילון שהיא קשה
 וכוי: ה) דפרסא וילון
 כדמתרגמינן: 1] ונתקן
 חדא לחלביב ולבשר
 ויחתוך בשר ואח״כ
 חלבים ואע״ג דהדר מחתך
 בה כשר כשתבא בהמה
 אחרת כיון דחלביס צונן
 הן בהדחה סגי ליה או
 בקינוח הסייד. ומה״ד גזרה
 שמא יחתוך בה חלבים
 ואח״כ בשר בבהמה
 אחת ומחמת שהוא טרוד
 במלאכתו: t] אלמא קסבר
 בית השחיטה רותח ואפייה

 לחתוך בה צונן:

 ח: הכל שוחטין פרק ראשון חולין
 בחדשה. שלא חתכו כה מעולם: חדשה. אמאי מיתסרא משוס
 עבודת כוכבים דהא האי סכין לאו עבודת כוכבים עצמה היא אלא
 משמשי עבודת כוכבים ובין לרבי ישמעאל ובין לר״ע לסליגי בסרק
 רבי ישמעאל(ע׳׳ז נא: ו בעבודת כוכבים עצמה איכא למ״ד אסורה מיד
 ואיכא למ״ד לכשתעבד כולהו מודו
 בכלים דאינס אסורים עד שיעבדו
 עד שיעשו בהם שימוש לעבודת
 כוכבים: גוהא. חתיכות עצים:
 ואיבעיח אימא אפילו בישנה. וכגון
 שליבנה באור ואין כאן איסור שמנונית:
 קולן*. בית השחיטה מפני שבלעה
 שמנונית הסכין: א!מדיח. במים:
 בית השחיטה רותח. ובלע: צונן.
 כלומר אין חום בית השחיטה חזק
 לבלוע ומיהו הדחה בעי שהרי נתקנח
 בה שמנוניח ואע״פ שלא נבלע בבשר
 הרי הוא בדפנות בית השחיטה שא״א
 לדופני הסכין בלא שמנונית: טרידי
 סימנים לאפוקי דם. כלומר בהוצאת
 דם הס עסוקים ולא בבליעה:
 דוחקא דספין. שמשפשפו בבשר
 בדוחק בלעה. וכיון ללא איפסיק הלכתא
 ואיסורא דאורייתא הוא עבדינן לחומרא
 לקי״לי) בשל תורה הלך אחר המחמיר
 ומ״מ לכתחלה לא ישחוט דהא השוחט
 קאמר: סכין טריפה. ששחט בה
 טריפה: בחמין. צריך להגעילה
 לסטן מפני שבלעה שמנונית הטריפה:
 בצונן• קסבר בית השחיטה צונן ולא
 בלע הסכין דלא נתחמם: נזוהלפתא
 אפילו בצונן. וגבי סכין של היתר הוא
 דססק הלכתא להיתרא דלא איתסר
 בבליעה זו ג!וקשה הוא לבלוע אלא
י רתיחה אבל גבי סכין דאיסורא ״  ע
 של עובדי כוכבים בפלוגתא דלעיל
 לא פסק מפני שהסטן אסורה והבשר
 רך לבלוע: בליתא דפרסא למיפפריה.
 חתיכת בגד ישנה ח קשה אשפר״א
 בלע״ז ויפה לקנח: בליתא. חתיכה
 בלויה: דפרסא. ׳]כדמתרגמינן מסך
 הפתח פרסא (שמות להן: למיכפריה.
 לקנחו וחבירו בגיטין 1דף נו.)
 בנבחראקי) ובעי לכפורי ידיה
 בההוא גברא ובעזרא (א) קרי
 למזרקיס כפורי (« זהב על שם
 שמקנח בס באצבעות) מן הדםט):
 משום דקא בלע. שמנונית דטריפה
 אבל אבליעת לס לא חייש שהסכין
 קשה הוא ואין לס נבלע בו אלא
 שמנונית שהיא נבלעת בין ברך בין
 בקשה: דהיתירא נמי. כי שחיט בה בהמה כשרה נבעי הגעלה להא
 בלעה שמנונית דאבר מן החי קודם גמר שחיטה: אתת ששוחט בה.
 ולא יחתוך בה דבר אחר שלא תפגס ומתקלקל ופעמים שיבא לידי
 איסור שישחוט בלא בדיקה: חלבים. למכור בשוק: ונתקן חדא.
 לחלביס ולבשר ויחתוך בשר ואח״כ חלביםי)י]: ואחר פך. יחתוך בה
 בשר בבהמה אחת מחמת שהוא טרוד במלאכתו וישכח ולא יקנח א]
 ואחי לאיחלופי של חלבים בשל בשר ויחתוך בלא קינוח שסבור הוא
 שהוא סכין של בשר: היכירא אית ליה. עושה בה סימן: שמא ידיח
י שפשוף הידים ׳  חלבים. תחלה ויהיו המיס מפוטמות מן השמנונית ע׳
 ואע״ג שהוא צונן ואחר כך ילבק בדפנות הבשר ואע״ג שאין נבלע
 בו נלבק הוא מבחוץ: לא ליסתוןז איניש כפלי. כל הכסלים שחלב
 הכליות לבוק שס לא יהא כופה אותם על גבי בשר אחר שהחלב מוטל
 על הבשר ומחחמם וזב על הבשר: כי תריצי נמי. כשהן מונחים על
 הלף כלרכן החלב למעלה הא בלעי כפלי גופייהו מחלב הלבוק בהן:
 קרמא. קרוס טיל״א: מפסיק. בין תלב לבשר והוא אותו קרוס
 שאנו נוטלין מן הכסליס שקורין סלאנק״ש ועב וחזק הוא לכך אסור
 שחלב נבלע בו אבל אין נבלע כל כך שיהא זב לבשר שתחתיו:

 מעילאי

בחהשה חהשה בין לר׳ ישמעאל בין לר׳  א

ימשמשי עבוהת כוכבים הן ומשמשי  עקיבא א
אינן אםורין עה שיעבדו  עבודת כוכבים ב
 איבעית אימא הפםק ביה גווזא לעבודת
 כוכבים ואיבעית אימא בישנה שליבנת באור
 אתמר השוחט בםכין של עובדי כוכבים רב
מדיח  אמר קולף ורבה בר בר חנה אמר ג
 לימא בהא קמיפלגי דמר סבר בית
 השחיטה >» צונן ומר סבר בית השחיטה
 רותח לא דכ״ע בית השחיטה רותח הוא מאן
 דאמר קולף שפיר ומאן דאמר מדיח איידי
 דטרידי סימנין לאפוקי דם לא בלעי איכא
 דאמרי דכ״ע בית השחיטה צונן מאן דאמר
 מדיח שפיר מאן דאמר קולף אגב דוחקא
 דםכינא בלע םכין טריפה פליגי בה רב
 אחא ורבינא חד אמר בחמין וחד אמר בצונן
 יוהלכתא אפילו בצונן ואי איכא בליתא
 דפרםא למיכפריה לא צריך ולמאן דאמר
 בחמין מ״ט משום דקא בלעה איסורא דהיתירא
 נמי בלעה אבר מן החי אימת בלעה לכי
 חיימא אימת קא חיימא לכי גמרה שחיטה
ההיא שעתא היתירא הוה: אמר רב יהוהה  ה

שלשה מכינין אחת (  אמר רב י הטבח צריך נ
 ששוחט בה ״ואחה שמחתך בה בשר ייואחד
 שמחתך בה חלבים וליתקן ליה חהא וליחתוך
 בה בשר והדר ליחתוך בה חלבים גזירה
 שמא יחתוך חלבים ואחר כך בשר השתא
 נמי מיחלף ליה כיון דאצרכינהו תרי אית
 ליה היכרא וא״ר יהוהה אמר רב יהטבח צריך
 שני כלים של מים אחה שמהיח בו בשר
 ואחד שמהיח בו חלבים וניתקן ליה חהא
 ונדיח בו בשר והדר נדיח בו חלבים גזירה
 שמא ידיח חלבים ואח״כ בשר השתא נמי
 מיחלפי ליה כיון דאצרכיניה תרתי אית ליה
א ל  היכרא אמר אמימר משמיה דרב פפא ח
 ליסחוף איניש כפלי עילוי בישרא ההאיב תרבא
תריצי נמי דאיב תרבא (  ובלע בישרא אי הכי כי ה
 ובלע בשרא קרמא מפםיק מתתאי אי הכי

 מעילאי

 השוחט כסכין של עוכרי כוככים רכ אמר קולף. צריך להעמיל
 ביולעין בה שהיא בת יומא ראי לאו הכי אמאי קולף
 לרב הא סתס כלים של עובלי כוכבים אינן בני יומן .וגבי עכברא
 בשיכרא בפרק בתרא למסכת ע״ז (לף סח:) מסופק ליה לגמרא אס

 סבר רב נותן טעם לפגם מותר או
 אסור וראיה לסתם כלי עובלי כוכבים
 אינן בני יומן משמן של עובלי כוכבים
 רתנן בפרק אין מעמילין(ע״! דף לה:ו
 לאסור ומפרש שמואל בגמרא משוס
 לזליפתן של כלים אוסרתן וקאמר
 לרבי יהולה נשיאה ובית לינו נמנו
 עליו והתירוהו משוס לקסברי נותן טעם
 לפגם מותר וטעם לפגם לקאמר
 היינו משוס לאינן בני יומן לאין לומר
 לאפילו הוה השמנונית בעין הוא נותן
 טעם לפגם בשמן לא״כ קשיא מתני׳
 להתםי) לשריא לבש ומפרש בגמרא
 למאי ניחוש לה אי משוס איערובי
 מסרי סרי ואי משוס גיעולי עובלי
 כוכבים נותן טעם לפגם מותר וגבי
 שמן אסורה אלא היינו טעמא לגבי
 לבש אפילו שמנונית בעין נותן טעם
 בלבש לפגם אבל השמן אין הפגם
 אלא משום שאינו בן יומו ועול למפרש
 התסל< טעמא לקורט של חלתית
 לאסור משוס למפסקי ליה בסכינא
 אע״ג לנותן טעם לפגם מותר אגב
 חורפא לחילתית מחליא ליה ומשויא ליה
 לשבח ואי סתמייהו בני יומא טנהו לא
 הוה צדך לאותו טעס«): אגב דוחקא
 דפכינא כלעה. הר׳ יצחק בר מאיר
 היה מצריך מתוך כך לאחר שנקרו
 החלב מן הבהמה לחזור ולקלוף בכל
 המקומות שחחך בסכין משוס לבלע
 מן החלב אגב לוחקא לסבינא וכן
 כשמביאין בשר מטבחי עובלי כוכבים
 מצדך לקלוף בכל מקום שחתך עובד
 כוכבי׳ בקופיץ שלו או בסכינו ויש למצוא
 טעם על המנהג שלנו שנהגו להקל
 ודילמא בית השחיטה דוקא שרותח
 קצת מהני דוחקא דסכינא תדע
 מללייקינן בסמוך דהתירא נמי קא
 בלע מאבר מן החי ומשני לאימת קא
 בלע לט חיימא כו׳ והשתא ללישנא
 ללוחקא לסכינא תקשי ליה הכי
 רהתירא נמי אגב לוחקא לסכינא קא
 בלע ללא מצי לשנויי הט אלא ולאי
 אגב לוחקא לסכינא נמי לא בלע
 אלא בסוף השחיטה לחיימא ועול
 אמר בפרק כל הבשר ולקמן דף קיא:)

 צנון שחתכו בסכין של בשר אסור לאוכלו בכותח לאגב חורפא

 לצנון פליט הסטן ובלע צנון אבל משוס לוחקא לא:
 םכיץ טריפה פליגי כר. משמע לסטן כשרה לכולי עלמא בצונן
 והיינו לוקא לענין לשחוט בה פעם אחרח ואע״פ למלוכלך
 הסטן בלם הרבה בלאו הכי יש לס הרבה בבית השחיטה מן הבהמה
 עצמה ולא בלע ליה משוס דטרידי סימנין לפלוט לס אבל לחתוך בה
 רותח אפילו שחט בה כשרה אסור ואמר בפרק כל הבשר >ג״ז שסו
 סטן ששחט בה אסור לחתוך בה רותח: והלכתא אפילו כצונן
 ואי איכא בל־תא דפרסא כוי. והא דבעי בסוף מסכת ע״ז (דף עו:
 ישם ד״ה אמר* נעיצה י׳ פעמים בקרקע לחתוך בה צונן בסטן של
 עובדי כוכבים לא דמי לסכין טריפה דהכא דבאקראי בעלמא אבל
 בסטן של עובדי כוכבים מתוך שחותכין בו איסור תמיד נדבק בו
 השמנונית ואין יוצא ממנו בלא נעיצה ור״ת פירש משוס דהתס חותך
 בו איסור רוחח אבל הכא קסבר בית השחיטה צונן וקשה לפירושו
 דבפ׳ כל הבשר (לקמן לף קיא:) אמר שמואל סטן ששחט בה אסור
 לחתוך בה רוחח ואפילו הדיחה כדמשמע בחר הט דקאמר לחתוך בה
 צונן אמרי לה בעי׳ הדחה פירוש הסטן ולא כפי׳ הקונטרס דפירש
 התס לאבשר קאי מלנקט בעיא לשון נקבה ועול לתקנח סכין אתא

 עין משפט
 נר מצוה

 מד א טוש״ע יו״ד סימן
 י סעיף א ו וסימן

 קמב סעיף ב]:
 מה ב מיי׳ פ״ו מהלכות
 ע״ו הלכה ל סמג
 לאוין מה טיש״ע י״ל סי׳

 קלט סעיף א:
 מו ג מיי׳ סי״ז מהלכות
 מאכלות אסורות
 הלכה ז סמג לאוין קלח
 טוש״ע י״ל סימן י סעיף

 א:
 מז ד מיי׳ שס הלכה ח

 טוש׳׳ע שס סעיף ג:
 מח ה שס סעיף ב:

 מט ו ז מיי׳ ס׳׳ו שס
 הלכה r יח סמג שס
 טוש׳׳ע י־׳ל סימן סל סעיף

 טז:
 נ ח מיי׳ שס הלכה יט

 טוש׳׳ע שס סעיף יח:

 דביינו גרשום
 אסור אלא משום שאסור
 לתנות מע״ז: איכעי תימא
 דפסק ביה גוזא לע״ז.
 כלומר שחתך חתיכה של
 עץ לע״ז איבעי תימא
 שליבנה באור כלומר האין
 לחשוש משום שמנונית
 אלא משום שאסור להנות
 מע״ז: קולף כלומ׳ קולף
 בית השחיטת רבה בר
 בר חנה אומר מדיח
 כלומ׳ בית השחיטה אגב
 דוחקא דסכינא כלומר
 דסכין דוחק לשחיטה
 בלעי [בית השחיטה]
 מסכין (לשחיטה! ואסור.
 סכין טרפה כלומר ששחט
 בה טרפה: ואי איכא
 בליתא דפריםא למיכפריה
 כלומר אי איכא בגד כלוי
 מידיעה לקנחו לא צריך
 להדיח. מ״ט משום דקא
 בלע דאיסורא כלומר דקא
 בלע דטר־פה: דהיתירא
 נמ׳ הא קא בלע אבר מן
 החי כלומר אפיי שחט
 בהמה דתיתירא נמי דקא
 בלע אבר מן החי ולצריך
 נמי חמין. אימת קא חיימא
 כלומר אימת בית שחיטה
 רותח לכי גמרי שחיטה
 האי שעתא היתירא הות
 כלומר שהיא מתה ואינה
 אבר מן החי: לא ליסחוף
 איניש כפלי משמע זו
 כפלי שהוא נוטל מבשר
 אחר ואינו טךיבונו בלשון
 כנען לא ליסחוף על בשר
 אחד שהיא טר־כונו כלומר
 לא לנח כפלי עילוי בשרא
 כלומר אאיך: אי הכי
 כי תריצי נמי. כי תריצי
 משמע אנטיר בלשון לעז
 כלומר את אמרת לא לנח
 אינ־ש כפלי עילוי בשרא
 כלומד משום דדאיב תדכא
 דבלע בשרא דכפלי מונח
 עליו אי הכי אפילו אין
 מניחן על שוס בשר אלא
 אפילו מניחן לחודייתו
 דייב תדכא ובלע׳ כפלי:
 קדמא מפסיק מתתאי
 כלומר קרמא מפסיק בין
 החלב ובין הבשר מתתאי
 הכי. אי (קרמא נמי).

 לאשמועינן כלקאמר אסור לחתוך בה רותח וכן לחתוך בה צונן אלמא קסבר בית השחיטה רותח ׳]אפילו הכי לחתוך בה צונן לא בעי
 נעיצה ויש לומר שאני התם לליכא איסורא אלא משוס לס ולס ><(צרכן) לא בלע כל כך ללס משרק שריק ומכל מקום אסור
 לחתוך בה רותח או אפילו צונן בלא הלחה או קינוח לאמרי לה ללא בעי הלחה משום שיש רוב לס על הסטן כמו כבלא עילוי
 בישרא לאסור לכתחלה ולא אמר משרק שריק לפי שיש רוב לס בכבל: וליתקן חרא ולחתוך בה בשר כוי. ופעס אחרח
 כשירצה לחזור ולחתוך בשר יהא זכור להכשירה ועל הסכין ששחט בה לא פריך שישחוט והלר יחתוך לסכין ששוחטין בה רגילין
 לשומרה שלא תתקלקל ולענין שבת נמי אמרמ לכיתל של מחרישה למי: לא ליםחוף איגיש כפלי עילוי בישרא. היינו
 לאחר ניתוח מיל קולס שנצטנן הבשר אבל לאחר שנצטנן אין לחוש כלכתיב (יקרא ט< וישימו את החלבים על החזות:

 ואילך



 עין משפט
 נר מצוה

 נא א מיי׳ ס״ז מהלכות
 מאכלות אסורות

 הלכה יט:
 ב [מיי׳ פ׳׳ג מהלכות

 מסלין הלכה יג]:
 נב ג ד מיי׳ פ״ד מהלכות
 שחיטה הלכה א נ סמג
 עשין סג א] טיש״ע י״ל
 סימן א סעיף א [נ ג]

 וסימן כג סעיף א:
 נג ה מיי׳ פ״א מהלכות
 שחיטה הלכה יכ סמג
 עשץ סג טוש״ע י״ל סימן

 כה סעיף א:
 נד ו מיי׳ שס הלכה יב:
 נד! ז מיי׳ שס הלכה יג
 טוש״ע י״ל סימן כה

 סעיף ג נהג״ה:
 ח נמיי׳ שס פי״א הלכה יג
 טוש״ע י״ל סימן לט סעיף

 ג):
 נו u מיי׳ פ״ו מהלכות
 שחיטה הלכה יד סמג
 עשי! סג טוש״ע י״ל סימן
 כה סעיף ג ניסימ! לו סעי׳

 ה וסי׳ נ סעי׳ א[:
 U י מיי׳ פי״ג מהלכות
 רוצח הלכה נ סמג
 עשי! עט (טוש״ע) נטור[

 י״ל סימן קנח:

 רבינו גרשום
 מעילאי נמי קרמא איכא
 ולא א) יכול לומר
 ולא לסחוף: לא איידי
 דמשמש׳ וכוי. מיפרכת
 כלומר ששומטין אותה
 ולא שומטין קרמא תתאה:
 ואידך הני שכיחי כלומ׳
 אלו אין צריך ללמוד דהני
 שכיהן שאנשים אחרים
 יודעין אית דאי כתב
 שחיטה ומילה שכיחי בכל
 עידנא: מאי קמ״ל כולהו
 תננהי. כלומר והא אמרינן
 לעיל בודק אם יודע
 לומר הלכות שחיטה מותר
 לאכול משחיטתו ואם לאו
 אסור לאכול משחיטתו:
 אם שהה כדי ביקור
 כלומר דיבדוק הסימנין
 כוי לא כדי ביקור חכם
 לא כדסברת כדי ביקור
 סימנים אלא שיבדוק
 אותו סכין חכם: אם
 כן נתת דבריך לשיעורין.
 כלומר פעמים שהוא עומד
 בקרוב ופעמים ברחוק
 וזו היא שעורין: אלא
 כדי ביקור טבח חכם.
 טבח עצמו ששחט שהוא
 חכם: והשתא מתה היא.
 כלומה נבלה: ומר סבר
 בחזקת איסור קאמרינן
 ולא נבלה. ולימא נשחטה
 הותרה מפני מה את אמרת
 בחזקת היתר. הא קמ״ל
 דאע״ג דאיתיילידא בה
 ריעותא כדבעא מיניה ר׳
 אבא [מרב הונא] משום זה
 בעיא צריך לומר בחזקת
 היתר עומדת עד שיודע
 במה נטרפה: נטל הא
 ליתנהי. כלומר מה אנו
 יודעין אם נקבן ואם
 לאו ומשום הכי נ) אמר
 בחזקת היתר עד שיודע
 כוי. חיישינן שמא במקום
 נקב נקב כלומר ואסור
 שטרפה היתה שנקובה
 היתה או דילמא דזאב
 עצמו עשה נקב זה ומותר.
 אמר ליה לא חיישינן
 שמא מעיקהא היתה נקובה
 ומותרת: המנקה. כלומר
 דאכל בתאנה: באבטיח
 כמו אבטיחין. חיישינן
 שמא במקום נקב של נחש

 א) אולי צ״ל ואמאי אמר ללא
 לשיזוף. נ) נראה דצ׳׳ל
 ומשוס הכי לא הוי הוצרך
 לומר לבחזקפ הימר עומדת.

 הכל שוחטין פרק ראשון חולין ט.
 ואידך הני שכיהן. כדאמר >ב״מ לף מן:) תפילין בי בר חבו
 משכש שטחי מכאן מדקדק רבינו תם דאין צדך לקשור בכל יום
 תפילין כשמניחן שרבינו אליהו היה מצדך לקושרן מדקאמר בהקומץ
 רבה (מנחות לה: ע״ש כמוס׳ ד״ה משעת) תפילין מאימתי מברך עליהן
 משעת הנתה ועד שעת קשירה ולרבינו
 תם נראה דההיא קשירה היינו הידוק
 שמהדקו סביב ראשו כמו (גדה דף
 ט:) שליא קשורה בו וכמו (ע״ז
 לף ה.) קשורה בו ככלב דאי קשירה
 ממש וכי בכל יום ילך אצל בר חבו
 ועוד דבדש המוצא תפילין (עירובין
 דף צז. ושם) משמע דאסור לקשור קשר
 של תפילין בשבת משוס דהוי קשר של
 קיימא דקאמרינן ישנות מכניסן זוג
 זוג אבל חלשות לא ומפרש בגמרא
ד שאינן מקושרות ואס היה  לחלשות ק
 עשוי לקשור ולהתיר בכל יוס א״כ לא

 הוי קשר של קיימא:
 כולהו תנינהו. פירש בקונטרס
 עקור לתנן שתט את
 הושט ופסק את הגרגרת ותימה לאין
 זה שייך להלכות שחיטה לזה פסול
 מפני שלא שתטו ולא למי לשאר
 הלכות שחיטה ויש לומר ראיירי
 ששחט בסטן פגומה או במגל וזה
 נקרא פסק את הגרגרת ופסולה הוי
 משוס לאין שוחטין אלא חונקין כלתנן
 בפירקין (לקמן דף נוו0 חוץ מן המגל

 והמגירה כו׳ ובהלכות גלולות פירש
 עקור שנעקר הסימן ׳)ונשחט תוץ
 ממקומו ותימה למה ענין זה להלכות
 שחיטה והלא לא עשה כלום אלא
 שהסימן נשמט מאליו ואפילו « שחטו
 בסכין תיפוק ליה מטעם הגרמה ויש
 לומר לאיירי כשנשמט הסימן ואחר
 כך שחטו וכולהו תנינהו לקאמר היינו
 מלתנן בפרק כסוי הלם (לקמן דף פה.)
 הנוחר והמעקר פטור מלכסות ואם
 תאמר פשיטא ללא מהניא ביה שחיטה
 שכבר נטרף ויש לומר ללבד הלכות
 גלולות לאו טרפה היא אלא שכן
 הלכה למשה מסיני לאין שחיטה
 מועלת בסימן שמוט הנשמט חוץ
 למקום חיבורו בין בושט בין בקנה
 ואפילו עוף שהכשרו בסימן אחל
 אם נשמט האחל אין שחיטה מועלת
 בשני ואס תאמר ולמה אינו מונה
 בהלכות שחיטה פסק הגרגרת בסכין
 פגומה כמו שמונה לפירוש הקונטרס
 ויש לומר להתס אין כאן שחיטה
 שאינו אלא חונק ולפירוש הקונטרס
 ניחא שאינו מונה שמוטה להלכות
 גלולות להוי טרפה ששחטה ואין
 צדך להזכירו ומיהו לא הוי השתא
 עקור לפירוש הלכות גלולות מעין שאר הלכות שחיטה שהן בגוף
 השחיטה ועקור אינו בגוף השחיטה אלא ששוחט סימן שנעקר וגס
 קצת קשה לשון נוחר ומעקר משמע שאינו אלא מעקר הסימן ואין
 עושה שחיטה אחרת רק שמיתתו בעיקור כמו בנחירה ואינו בן
 שבכך לא היה מת ומה שקשה מלקמן >0 לפירוש הקונטרס ומפרק
 אלו טרפות וליישב הלכות גלולות אפרש כל אחל במקומו בעזרת
 השס יתברך: כדי כיקוד טכח חכם. ואף על פי שיש סטן
 גלולה וסכין קטנה משעדנן לכל בהמה בסטן שיש בה כמלא צואר
 וחוץ לצואר כמלא צואר: ואסורה כאכילה. משוס לרוב
 פעמים שוחט שפיר ושריא מלאורייתא לא החמירו לעשות נבלה:
 אמר ליה אין חוששין שמא כמקום נקכ נקכ. ואפילו יש שם
 נקבים הרבה שלא במקום שיניו מסתברא לתלינן כולהו
 בזאב כי היט למכשרינן (לקמן מס.) היכא לממשמשא ילא רטבחא:

 התם
 ומאי ספקא איכא: מי איישינן שמא כמקום נקב. שהיה בו תחלה

איידי דממשמשא  מעילאי נמי קדמא איכא א
 ידא דטבחא מפתת ואמר רב יהודה אמר
 רב תלמיד חכם צריך שילמוד ג׳ דברים
 כתב שחיטה ומילה ורב חנניא בר שלמיא
ף קשר של תפילין א  משמיה דרב אמר :
 וברכת חתנים וציצית ואידך הני שכיחן
כל טבח ;  ואמר רב יהודה אמר שמואל ;
 שאינו יודע הלכות שחיטה אסור לאכול
 משחיטתו ואלו הן הלכות שחיטה שהייה
 דרםה חלדה הגרמה ועיקור מאי קמ״ל
 כולהו תנינהו לא צריכא ששחט לפנינו ב׳
 וג׳ פעמים ושחט שפיר מהו דתימא מדאידך
 שחט שפיר האי נמי שחט שפיר קמ״ל כיון
 דלא גמר יזימנין דשהי ודרים ולא ידע
ח צריך ב ט ה  ואמר רב יהודה אמר שמואל ה
 שיבדוק בסימנים לאחר שחיטה אמר רב
ר״ש אומר אם (  יוסף אף אנן נמי תנינא א
 שהה כדי ביקור מאי לאו כדי ביקור םימנין
 א״ל אביי לא הכי נ<א״ר יוחנן כדי ביקור
ינתת דבריך לשיעורים אלא כדי  חכם א״כ ג
 ביקור טבח חכם לא בדק מאי ר׳ אליעזר
 בן אנטיגנום משום רבי אלעזר בר׳ ינאי אמר
 טרפה ואסורה באכילה במתניתא תנא
 י נבלה ומטמאה במשא במאי קמיפלגי בדרב
 הונא י׳דאמרה< >א< •בהמה בחייה בחזקת
 איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה
 ״נשחטה הרי היא בחזקת היתר עד שיודע
 לך במה נטרפה מר סבר בחזקת איסור
 קיימא והשתא מתה היא ומר סבר בחזקת
 איסור אמרינן בחזקת טומאה לא אמרינן
 גופא אמר רב הונא בהמה בחייה בחזקת
 איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה
 נשחטה בחזקת היתר עומדת עד שיודע לך
 במה נטרפה ולימא נשחטה הותרה הא
 קמ״ל דאע״ג האיתיליה בה ריעותא כדבעא
 מיניה רבי אבא מרב הונא בא זאב ונטל בני
 מעים מהו נטל הא ליתנהו אלא נקב בני
 מעים מהו נקב הא קא חזינן דהוא נקבינהו
 אלא נטלן והחזירן כשהן נקובק מהו מי
 חיישי׳ שמא במקום נקב נקב או לא א״ל ייטאין
ראה י (  חוששין שמא במקום נקב נקב איתיביה )
 צפור המנקר בתאנה ועכבר המנקר באבטיחים

 חוששין

 מעילאי נמי. ט סתיף להו על גבי בשר איכא קרמא מפסיק שאין
 חלב שאין לו קרוס לק מלמעלה: ממשמשא. מניי״ר: מפתת. לשון
 פתות אותה פתים (ויקרא ב<: פתב. לכתוב שילע לחתום שמו אילו
 ישב בדין או לעלות: שחיטה. לאמן ילו לכך אפילו שבקי בהלכותיה:

 קשר של תפילין. יש בו אומנות שעשוי
 כמו אות ללי״ת שיהא נראה בה שלי
 השי״ן חקוקה בקמטי התפר כעין
 שי״ן ורצועה קטנה כפולה א] ותלויה
 כעין יו״ל והקשר עשר כעין ר׳: הגי
 שפיחן. תפילין וציצית וברכת חתנים
 מצרין תליר הלכך הכל בקיאין בהם
 ואין צדטן לימול שמעצמו יהיה בקי
 בהם: שהייה דרסה חלדה הגרמה
 ועיקור. בפרק השותט תנן לכולהו
 שהייה (לקמן ל3.) אם שהה כלי שחיטת
 בהמה כוי. משחט והתיז הראש בבת
 אחת שלא הוליך והביא היינו לרסה.
 ״)שחט הוושט ופסק והגרגרת הרי
 עיקור. ')או שהחליל את הסטן הוי
 חללה כחוללה זו התחובה בחורין.
 ס השוחט מתוך הטבעת הוי הגרמה
 והתם ןיח.] מפרש לה ואזיל ולשון הגרמה
 שמכדע ירו לצאת חוץ ממקום הכשר
 שחיטה וכמו היה שוקל עין בעין נותן
 לו גירומיו ג] גבי הכרעה כבבא בתרא
 (לף פח:): פולהו י1תנן. במתניתין
 פרק השוחט ל) שבהמה מתנכלת בהן
 וטון שאין בקי בהן פשיטא לאסור
 לאכול וכי שמואל לאמורא הוא מתני׳
 אתא לאשמועינן שכבר המשנה שנויה
 ועומדת: ולא ידע. אינו יולע שאסור
 לעשות כן ומאטלה לנו: אם שהה
 פדי ביקור. והוא שיעור שהייה: לאו
 פדי ביקור סימגין. אלמא יש בהן
 תורת ביקור: פדי ביקור חפם.
 לבדוק הסטן שהטבח צדך להראות
 הסכין לחכם העיר מפני כבוד החכם
 כלאמרינן לקמן(לף י:) אע״ג שהטבח
 בקי בהלכות בליקה: אם פן נחה
 דבריך לשיעורים. פעמים שהחכם
 רחוק מהטבח פעמים שהוא קרוב:
 טבח חפם. שהשוחט תלמיד חכם
 ואין מופלא בעיר ממנו כלומר לא תלוי
 השיעור אלא בשהיית בדיקת סכין
 לחודיה: לא בדק. בסימניםי) מאי:
 טרפה שחוטה אינה מטמאה כדאמרי׳
 בהעור והרוטב(לקמן קכח0 מן הבהמה״)
 מקצת בהמה מטמאה ומקצתה אינה
 מטמאה ואיזו זו טרפה ששחטה:
 נבלה. דלאו בחזקת שחוטה מחזקינן
 לה כדרב הונא חבפירקין: בהמה
 בחייה בחזקת איסור. שהד אסורה
 משוס אבר מן החי הלכך אס נולד
 ספק בשחיטה ובאת להעמידה על

 חזקתה שהרי בכל י1לבר אתה אומר העמד דבר על חזקתו שהיה
 מתחלה שאין יכול להוציאה ממנה על ידי ספק נמצאת אומר שבהמה זו
 אסורה שהרי בחזקת איסור היתה תחלה ומספק אתה בא להתירה שמא
 נשחטה כראוי אל תתירנה מספק על שיודע לך שנשחטה כראוי: נשחטה
 הרי היא בחזקת היתרח] עד שיודע לך במה נטרפה. ולקמן מפרש
 מאי נפקא מינה. ובדשא למילתיה קמיסלגי להשתא נולד לנו ספק
 בשחיטה שמא לא נשחט הרוב: מר סבר בחזקת איסור. הראשון
 עומלת שלא היתה שחוטה וטון לבחזקת שאינה שחוטה מזמוקמית
 לה הד מתה ומטמאה: ומר סבר בחזקת איסור אמרינן. ולאכילה הוא
 יזשנאסרה קורס שחיטה: לא אמרינן. שהרי בשר מן החי אינה
 מטמאה: ונימא נשחטה הותרה. ללשון חזקה לא שייך אלא בלבר ספק
 לנימא העמל לבר על תזקתו: דאע״ג דאיתיליד בה ריעוהא. שנולל בה
 ספק טריפות ספק קולס שחיטה היה בה דש לתלותו בלאחר שחיטה
 מוקמינן לה אחזקת היתר לסתם בהמה אינה טרפה ותלינן בלאתר

 שחיטה וכשרה: נטל הא ליתנהו. ולא חזינן בהו שוס דעותא

 מסורת הש״ם

) [לקמן  6) לקמן לכ., נ
 לב.], «) [שבת לה: וש״ג],
 ד) ביצה כה., ה) [עיין
 תוס׳ יבמות ל: ל״ה אשה
 וע״ע תוספות ביצה כה.
 ל׳׳ה בחזקת שהשיגו על
 פרש״י להכא], ו) [לקמן
 מט.], ז) [תוספתא תרומות
 פ״ז ה״כ], ח) נלף ל:],
 נו) נדף לב.], י) ]שס],
 כ) [לף יח.], ל) [לקמן
 ל: לב. ירו.], מ) [ויקרא
 יא], 0 נ״א ונשמט. ר״מ,

 פ) נ״א שמטו. ר״מ,

 הגהות הב״ח
 (6) נס׳ לאמר רב הונא
 נהמה: (ב) תומי ל״ה
 כולהו וכי׳ ומה שקשה
 מלקמן דף כ לפי׳ הקונט׳
 ומפי אלי טרפות דף

 מד וליישב:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] בעץ משפט סי׳ נ״נ
 טוש״ע י״ל סי׳ א׳ סעיף
 ג׳ וסי׳ כ״ג סעיף א׳
 וסעיף נ׳ וסי׳ נ״ל ס״א
 וס״ז יסי״נ יעו׳׳ש כצ״ל:

 לעזי רש״י
 מניי״ר. למשמש.

 קרו״ט. חורים.

 מוסף רש״י
 בהמה בחייה בחזקת
 איסור. אבר מן המי,
 עומדת. ונפקא מינה
 שאס אירע ספק בשחיטחה
 נעמירנה על חזקתה
 ואסורה על שיולע לך ברור
 שנשחטה כראוי, ומנשחטה
 כראוי הרי היא גחזתק
 הימר, לספס בהמות אינן
 טרפות ואס נמצא בה
 נקב בריאה או בבני
 מעיס ויש לתלותו לאחר
 שחיטה ולהכשיר ובקולם
 שחיטה ולאסור, העמילנה
 על חזקתה שהיתה בה
 קולס שנמצא נה ספק זה
 ומותרת על שיולע לך אמס
 שהיא טרפה (ניצה כה.!.

 שיטה מקובצת
 6] ורצועי קטנה כפולה
 תלויה בה כעין יוד:
 כ] ופסק את הגרגרת היינו
 עיקור: ג] נותן לו גירומיו
 הכרעות כבבא בתרא:
 ד] כולהו תננהי במתני•
 פ׳ השוחט: ה] לא בדק
 םםימנים לאחר שחיטה
 מאי: י] כדרב הונא
 בפירושא דמילתיה הסייד:
 t] שהרי בכל ספק אתה
 אומר העמד דבר על
 חזקתו שהיה מתחלה
 שאינך יכול: ח] נשחטה
 הרי היא בחזקת היתר
 דרוב בהמות שנשחטו הרי
 הן בחוקת היתר ולקמן
 מפי מאי נפקא מינה:
 ט] מוקמינן לה הרי היא
 מתה ומטמאה: י] הוא
 שנאסרת קודם שחיטה:
 לא אמרינן שהרי בשר מן
 החי אינה מטמאה נ״ב
 שכס״י לא נמצא כל זה:

 אתרמי ליה השתא שהכניס בו שיניו וטרפה לנקבו הלקין אחל משמונה עשר טרפיח הוא [לקמן מב.]: מנקר. לשון נקבים קרו״ט בלע״ז:
 שמא



 מםורת הש״ם

 א) [טהרות פ״ל מי״א],
 ב) [ע״ז לז:], ג) [טהרות
 פ״ל מ״נ עליות פ״ג
 מ״ו], ד) פרה פרק יא
 נמ״א ע״ש שוהו שבכאן
 ברייתא היא וע״ע תוס׳
 להנא ל״ה אי שירל בת],
 ה) ובמלבר ה], ו) [צ״ל
 אצל], t) [במלבר י«,
 ח) נצ״ל מלקת רנן גמליאל
 אומר אף הנחש מפני שהיא
 מקיאה], נו) נרש״ש מח״ז],
 י) עיין ר״מ נזה הלינור,
 ל) [וע׳׳ע תיש׳ חגיגה כג.
 ל״ה שפופרת ויומא ב.
 ל״ה שכל ותוספות סיכה
 לו. ל״ה נפל], ל) [ועיין
 פיס׳ ססתים י: ל״ה שאני],
 מ) [צ׳׳ל הראשון], נ) נפ״ט
 לפרה ה״ל], ס) [וע״ע
 מיס׳ פסחים יח. ל״ה נטלו
 ותוספות גיטין פו: ל׳׳ה
 כל], ט) שס איתא מלקת,

 פ) ןפי״א מ״א],

 הגהות הב״ח
 (א) תום' ל״ה החס

 וכוי א׳ מכס שנטמא
 ואיני יודע איזה מכם
 שניהס: (5) ד״ה אס
 יכולה וכר אלא כשישתה
 היינו משקין דמיפסלי

 משוס משקה:

 מוסף רש״י
 הלכתא גמידי לה
 מסוטה. דטהור, דכל
 איסור ספק טומאה מהמס
 נפקא, דאסיק לה קרא
 בלשון טומאה, ונסתרה
 והיא נטמאה, מג? לך
 הכתונ שעל הספק אסור,
 מכאן אתה דן לשרן
 לטמא מספק (ע״ו לז:ו.
 מה סוטה ברה״י. שהד
 אץ סתירה נרה״ר, אף
 טומאת ספק נשרץ אינה

 אלא ברה״י :שם וכעי״ז
 סוטה כח:).

 שיטה מקובצת
 א] משום סכנת נפשות אם
 היה במקום מגולה. הס״ד:
 ג] ונסתרה כתכ קרא
 ונטמאה: ג] וקשה לפי׳
 זה וכי מה מלאכה שייכא
 בשתיה ונראה לפרש דאי
 קוהם: ד] אי נמי פסולה
 בהזאה אחת קאמר כמו
 וכוי. נ״כ לשון הרא״ש
 ו״ל כי ההיא דחולדה
 דמודה כה ר׳ אליעזר:
 ה] טעמא דר׳ יהושע דאמר
 דאף במים מקודשין לא
 פסל כשיטה כמו שאמר
 ר׳ אליעזר אלא כשישתה

 משום משקה פיו:

 ט: הכל שוחטין פרק ראשון חולין
 שמא במקום נקב. של נחש נקב ואסור משוס שמח נפשותא]:
 ספק טומאה ברה״ר ספקו נןהור. כלמפרש לקמן: ספק מים מגולין.
 מים שנשארו מגולין בלילה ספק שתה מהן נחש ספק לא שתה וקיימא
 לן לאסירי: הלפתא גמירי לה מסוטה. לברה״ר ספקו כוהור וגזרת
 הכתוב הוא להא ברה״י לתומרא
 אזלינן וכל ספק לאיסורא נמי לחומרא
 בעינן למיזל שמא יעבור: מה סוטה.
 שקינא לה בעלה אל תסתרי עס
 פלוני ונסתרה ג] כתיב מ ונטמאה ב׳
 פעמים אחל לבעל כר שנאסרת עליו
 בסתירה זו על שיבלקוה המים וכל
 סתירה אינה אלא ברה״י והתס הוא
 לאסר רחמנא מספיקא אבל ברה״ר
 שריא ללאו סתירה היא וטומאה
 מהתם גמרינן לטומאה קרייה רתמנא:
 שרן. מת: ספק נגע. השרץ המת
 בתרומה: ספקו טהור. ואפילו ברה״י
 ואילו ספק גלוי אסור אלמא שאני
 איסורא מסכנתא: שיש בה דעת
 לשאל. אס נטמאה אם לאו ואסורה
 מן הספק ברה״י: אן». כל ספק
 טומאות המאורעות במי שיש בהן
 דעת לישאל כגון אדם שעבר אבלי)
 שרץ או נבלה ספק נגע ספק לא נגע
 ברה״י ספקו טמא אבל ככרות שאין
 בהן דעת לישאל לא: צלוחית. שמלאוה
 מיס חיים למי חטאת ועדיין לא
 נתקלשו באפר לאס נתקדשו טמאה
 לקתני למאי אי לאיססולי ליתני פסולה
 אי לטמויי אתריני בלאו הכי מי חטאת
 מטמאין אפילו במשא: טמאה. ומטמאה אוכלין ומשקין וכ״ש לפסולה
 לקידוש להא כל מעשיה במעלות טהרה הס לחטאת קרייה רחמנאי):
0 כל השרצים ״  אם יפולה חולדה לשתות ממנה. לתנן (פרה פ׳׳ט מ
 אינן פוסלין במי חטאת חוץ מן החולדה מפני שהיא ״)(מקיאה רבן
 גמליאל אומר אף הנחש) דכל המקיא פוסל דהואיל והפרישו מהן
 לשתות הרי נעשה בהן מלאכה ונפסלו וכשמקיאות פוסלות את
 הראשונות למי חטאת נפסלו במלאכה אחרתט) כדאמרינן במסכת גיטין
 (לף נג.<. ואית לתלי טעמא משוס למיס חיים בעינן דבתיב (במדבר
 יכו) מיס חיים אל כלי שתהא חיותן ככלי שלא ימלא כלי זה ויערה
 בכלי אחר קולם קידוש זה שמעתי והגון הוא: אם יפזלה חולדה
 לשחות. שאין תלוי באויר: או נחש לדברי ר״ג. שהוא אומר
 אף הנחש כתולדה: או שירד בה טל גלילה. דרך טל לירד בלילה:
 פסולה. דלאו מיס חיים נינהו אבל בטומאה לא מספקינן לה
 ואינה מטמאה אחריני: ואמר רבי יהושע בן לוי מה טעם.
 לא חיישינן שמא אדם טמא גילה אותה ותטמא אחרים:

 מפני

 חוששין שמא במקום נקב נקב אמר ליה מי
 קא מדמית איםורא לסכנתא םכנה שאני א״ל
 רבא מאי שנא ספה םכנתא לחומרא םפמ
 איסורא נמי לחומרא א״ל אביי ולא שאני
ק טומאה פ ס א (  בין איםורא לםכנתא והא אילו א
 ברה״ר ספימו טהור ואילו םפק מים מגולין
א גמירי לה ת כ ל ה (  אםורין א״ל התם נ
 מםוטה מה סוטה ברה״י אף טומאה ברה׳׳י
שרץ בפי חולדה וחולדה ב (  מתיב רב שימי ג
 מהלכת על גבי ככרות של תרומה םפק
 נגע ספק לא נגע םפיקו טתור ואילו ספק
 מים מגולין אםורין התם נמי הלכתא גמירי
 לה מסוטה מה םוטה דבר שיש בה דעת
 לישאל אף הכא נמי דבר שיש בו העת
ת חי צלו ; (  לישאל אמר רב אשי ת״ש ל
 שהניחה מגולה ובא ומצאה מכוסה טמאת
 שאני אומר אדם טמא נכנם לשם וכיםה
 הניחה מכוסה ובא ומצאה מגולה אם יכולה
 חולדה לשתות ממנה או נחש לדברי
 רבן גמליאל י או שירד בה טל בלילה
 פםולה ואמר רבי יהושע בן לוי מה טעם

 מפני

 התם הלכתא גמירי לה מסוטה. תימה דמשמע הכא דהא
 דמטהרין ספק טומאה ברה״ר מסוטה גמרינן לה ')וקשה
, מכס  דבפרק ב׳ נזירים (נזיר גז. ושם) תנן אמר להם אחד ראיתי א
 שנטמא >א< שניהם מביאין קרבן טומאה וקרבן טהרה ופריך בגמרא

 דהני ב׳ נזירים והך דקאי גבייהו הרי
 תלתא והוה ליה ספק טומאה ברה׳׳ר
 וספקו טהור ולא היה להם להביא כלל
 קרבן טומאה אלא קרבן טהרה ומשני
 באומר ראיתי טומאה שנזרקה ביניכם
 ואכתי מאי תירץ דהשתא הוה ליה
 ספק טומאה ברה״י והוה ליה ודאי
 טמא כדמוכח בריש נדה (דף ב: ושס<
 גבי מקוה שנמלל ונמצא חסר לקאמר
 ר׳ שמעון ברה״י תולין ופריך הש״ס
 ואי מסוטה גמרינן לה אמאי תולין
 ואס כן תרדיהו לייתי קרבן טומאה
 ולא קרבן טהרה כמו מעיקרא לס״ר
 להד רה׳׳ר לפריך ללייתי קרבן טהרה
 אלא ולאי היינו טעמא ללא מייתו
 קרבן טומאה גרילא כי הוי רה״י
 משוס ללא ילפינן מסוטה אלא לבר
 שיכול להיות כמו סוטה וזה ולאי
 שלא נטמאו שניהם אבל מעיקרא לס״ל
 להוי רה״ר ניחא למייתו שניהם קרבן
 טהרה אע״ג שולאי האחל מהן נטמא
 ללאו מסוטה גמרינן להו אלא מטהרין
 להו מכח למוקמינן בל חל וחל בחזקת
 טהרה ד״ל רמסוטה גמרינן לטהר
 ברה״ר היכא רליכא חזקה לטהרה כי
 ההיא למקוה שנמלר ונמצא חסר

 לליכא חזקה לטהרה לאי משום העמל המקוה בחזקת שלם אלרבה
 העמל טמא על חזקתו ומטהר ר׳ שמעון ברה״ר משוס לגמרינן
 מסוטה והשתא רבעי למימר ללא מוקמינן באיסור אחזקתיה כמו
 בסכנתא אפילו היכא לאיכא חזקה ילפינן מסוטה והיכא ללא אפשר
 למילף מסוטה כי ההיא לשני נזירים (דף גז.) לא נטהר מספק מכת
 חזקה וההיא פרכא להתס הד לפי המסקנא להכא לאזלינן כתר
 תזקה וכן לבר שאין בו לעת לישאל להוי ספקו טהור לילפינן מסוטה
 היינו היכא לליכא חזקה כי ההיא (טהרומ פ״ג מ״ח) לתינוק שנמצא
 בצל העיסה למטהר רבי מאיר משום לאין בו לעת לישאל מטעם
 סמוך מיעוטא לחזקה והויא ליה פלגא וסלגא כלאמרינן ביבמות (דף
 קיט:) ואם תאמר ומסוטה היכי מצי למילף והא סוטה אית לה חזקת
 טהרה דייל כיון רקינא לה ונסתרה יש רגלים ללבר ואתרע לה
 חזקתה ואס תאמר כל ספק טומאה ברה״י מנא לן דטמא היכא
 דאיכא חזקת טהרה אי מסוטה הא אתרע לה חזקה וי״ל דגמרינן
 שפיר מסוטה לעשאה הכתוב כודאי ולא מוקמינן לה אחזקתיה דאע״ג
 לאיתרע לה חזקתה מ״מ אי מוקמינן לה אחזקתה לא היה לה להיות

 ולאי טמאה והא לקאמרינן בפרק כשם (שוטה פט. ושם) לאיצטריך סוטה לטהר ברה״ר לאי מלרב גילל ה״א לבר שיש בו לעת לישאל
 אפילו ברה״ר ספקו טמא ה״מ למימר לאיצטריך לטומאה ברהי׳י אפילו היכא ראיכא חזקה לטהרה לאי מלרב גילל לילמא היינו היכא
 לליכא חזקה לטהרה: טמאה שאגי אומר כר. פירוש גס הצלוחית ראע״ג שכל מעשה פרה בכלי גללים כלי אבנים כלי אלמה כלאיתא
 בריש יומא (לף ב.) ובריש פרק הישן (סוכה כא.) היינו קולס שריפת הפרה כלתנן במסכת פרה (פ״ג מ״א 0 ז׳ ימים קולס שריפת הפרה
 היו מביאין כר לפי שכל מעשיה בכלי גללים כלי אבנים כלי אלמה אבל לאחר שריפת הפרה היו מקלשיס בכל הכלים כלתנן במסכת פרה
 פרק המביא כלי חרס לחטאת (מ״ה) בכל מקלשין ואפילו בכלי גללים כלי אבניס כלי אלמה משמע לכ״ש בשאר כלים והנך איצטריך
י אומד אדם וכר. וא״ת להכא תלינן באלס טמא וכן בפ״ק לפסחים נ א ש c m :(5 לף) סל״א לאו כלים נינהו כלאמרינן בפ״ק לשבת 
 (לף י:) גבי קרלוס שאבל בבית ואילו בפ׳׳ק לנרה (לף ל.) גבי ככר הנתונה על גבי הלף תלינן באלם טהור ואומר ר״ת להיינו טעמא
 להכא ולפסחים משום דגזרו על ספק כלים הנמצאים אבל על ספק אוכלים לא גזרו ועול י״ל לההיא לנלה שמלף טמא מונח חחתיה ואי
 אפשר לככר ליפול אלא אס כן נגע למלף טמא שייך לתלות באלם טהור שנטלה במתכוין שלא תטמא הככר אבל אלם טמא למה היה נוטלה
 וכן בההיא לכסוי הלם (לקמן פו.) לרוב תינוקות מטפחין לפי מה שמפרש ר״ת מטפחין בעיסה ומיעוט אין מטפחין ותלינן באלם טהור
 שנתן לו לפי שהיה חושש שלא יטמא התינוק את העיסהל): אם יכולה חולדה לשתות. פירוש בקונטרס בלשון ״)(אחל) לכל המקיא פוסל
 הואיל והפריש מהן לשתות הרי נעשית בהן מלאכה ונפסלו וכשמקיאה פוסלת הראשונות וקשה ׳]לפירושו וט מה מלאכה שייכא בשתייה
 ונראה לומר לאי קולס קילוש איירי מפסלי משוס ללא הוי מיס חיים אל כלי שיהא חיותן בכלי שלא ימלא כלי זה ויערה בכלי אחר קולם קילוש
 כרפירש בקונטרס כלשון אחר ואי אחר קילוש איירי ונקט טמאה משוס כלי או כמו שאפרש אחר כך מיפסלי משום ריק שבפיהן המעורב במים
 וקסבר יש בילה והזאה צריכה שיעור וללא כר׳ אליעזר לפרק התערובת (זבחים פ.) לאמר יזה שתי הזיות י) אי נמי פסולה בהזאה אחה קאמר
 כמו לר׳ אליעזר לר׳ אליעזר נמי איירי בה שהוא מוסיף אף העכבר ה״נ מפרש בתוספתא 0 ה]טעמא לר׳ יהושע לאמר במים מקולשין לא פסל
 כשיטה כמו שאמר ר׳ אליעזר אלא כשישתה(«) ומפסלי משוס משקה פיו המעורב במים ולכך אם גירגר כשר היינו ששופך המיס תוך גרונו שאין
 שם משקה פיו והשתא הד לומיא רירל בה טל בלילה למפסלי מטעם תערובתמ: או גחש לדכרי ר״ג. משנה היא במסכת פרה (פ״נו מ״ג) כל
 השרצים אין פוסלין כמי חטאת חוץ מן החוללה מפני שהיא *מקיאה ר״ג אומר אף הנחש מפני שהוא מקיא ר״א אומר אף העכבר והא ללא תנא
 הכא אף העכבר ללברי ר״א משום לר׳ אליעזר שמותי הוא: או שירד כה טל כלילה פםולה. ברייתא היא זו לבמשנה במסכת פרה«) ברישא
 נמי קתני פסולה ותימה שלא הביא כאן המשנה ושמא ניחא ליה להביא הברייתא שמפורש בה שאני אומר אלם טמא נכנס לשם ובמשנה אינו
 כן ואע״ג לבמשנה תני ברישא נמי פסולה ובברייתא קתני ברישא טמאה משוס לאיכא למ״ל בפרק לס חטאת מבחיס צג.) מי חטאת שנטמאו
 מטהרין אי נמי לפי שהפסול בא מחמת טומאה קתני ברישא טמאה ועול משום לגס הצלוחית עצמה טמאה טון לתלינן באלם
 טמא אבל בסיפא הצלוחית טהורה ועול יש חילוק בין מי חטאת שנטמאו למי תטאת שנפסלו כלתנן במסכת פרה פרק תשיעי (מ״מ):

 וישתה

 עין משפט
 נר מצוה

 נח א מיי׳ פט״י מהלכות
 אבות הטומאה הלכי

 ח:
 נט ב (מיי׳ פי״נ וסי״ג
 מהלכות רוצח סמג
 עשי! מט טוש״ע י״ד סי׳
 קטז סעיף א) [צ״ל מיי׳
 סט׳׳ו מהלכות אבות

 הטומאה הלכה ז]:
 ם ג (מיי׳ פט״ו מהלכות
 אבות הטומאה הלכה 1)
 [צ״ל מיי׳ פייט מהלכות

 פרה הלכה טז]:
 םא ד מיי׳ פ״ט מהלכות

 פרה הלכה טז:

 רבינו גרשום
 גקב צפוה זה. וכך
 הכא תיישינן בבגי מעין
 וטרפה: אמר ליה מי קא
 מדמית איסורא לםכנתא.
 כלומר בני מעיים [שזו]
 איסורא לנחש שזו סכנתא.
 מאי שנא ספק סכנתא
 לחומדא ספק איסורא
 לחומרא כלומר דהכא
 באיסורא אתה אומר לא
 חיישינן. הא ספק טומאה
 ברשות הרבים ספיקו כוי
 כלומר כגון זב שהיה הולך
 ברשות הרבים ונפל מידו
 שוס חפץ או מחט או
 שום דבר ונמצא אחר א)
 (אותדאמרינן לא נפל חפץ
 מזב אלא מאדם טהור
 נפל ספקו טהור. אלא
 ברשות היחיד נפל ספקו
 טמא דאמר מר מזב היה
 כו•) וגמרינן לה מסוטה
 מה סוטה ברה״י. כלומר
 ההיא עצמה ני מן יחיד
 היא וספקו טמא דמספק
 משקה לה ממים המאררים
 ומאותה שעה דקינה לה
 בעלה [ונסתרה] היתה
 טמאה לו אף כל טומאה
 ברשות היחיד ספקו טמא:
 מתיב. לזה שאמר לא
 שני בין איסורא לסכנתא
 ובו׳ [התם נמי] ועדיין לא
 יכול למילף מהכא משום
 דגמירי לה מסוטה מה
 סוטה דבר שיש בו דעת
 לישאל (כלומר) וספיקא
 טמא אף כל דבר שיש
 בו דעת לישאל ספיקו
 טמא וחולהה אין בו
-עת לישאל אי נגעא אי
 לא נגעא לפיכך ספיקו
 טהור. אבל בזאב הכא אין
-ינו כך [ולא שני] בין
 איסור לסכנתא: צלוחית
 שהניחה מגולה ובא
 ימצאה מכוסה. כלומר
 ללוחית של מי חטאת.
 > שירד טל כלילה
 !שאובין הן או נחש
 'רברי רבן גמליאל כלומר
 ־אמהינן כל השרצים אינם
 •וסלין במי חטאת חוץ
 זן החולדה אם שתת
 :והן [מפני] שמקיאה
 :שעת שתייתה ונופל
 :?פיה המשקה לתוך הכלי
 הוו להו מים שאוכץ
 פוסלין ומנין ששאובין
 ־!וסלין דכתיב מים חיים
 >ול כלי שתהא הווייתן
 ::כלי (חוץ מן הנחש
 •?פני שהוא שותה ואינו
 ?קיא) רבן גמליאל אומר
 יוף הגחש ששותה ומקיא
 פוסל כשאר שרצים
 אמר ריב״ל מה טעם

 ) אולי צ״ל ונמצא אח״כ
 סן גרה״ר אמריק רלא נפל
 ; החפץ מהזב אלא מאלס
 הור וספיקי טהור אבל
 יס ברה״י נפל ספיקו טמא
 •אמרינן למזנ הוא. נ) אולי
 יל להיא עצמה נסחרה עם

 הבועל והר כרה״י.



 עין משפט
 נר מצוה

 א [טיש׳׳ע י״ל סימן קטו
 סעיף ה נסג״ה]:

 פב ב מיי׳ פי׳׳א מהלכות
 רוצת הלכה ו סמג
 עשי! סט טיש״ע י׳׳ד סימן
 קנח סעיף א [וברב אלפס

 ע״ז פרק שני דף שמ.]:
 פג ג ד מיי׳ שס הלכה יא
 נוברכ אלפס שס] [טור

 שס]:

 םד ה מיי׳ ס״נ מהלכות
 מקואות הלכה כג
 סמג לאוין קיא טוש״ע י״ד
 סימן א] קצט סעיף י וע׳׳ש

 בבאר הגולה:
 םה ו מיי׳ שס הלכה כג:
 סו ז מיי׳ ס״ג מהלכות
 שחיטה הלכה יל טו
 סמג עשין סנ טוש״ע י״ד

 סימן כד סעיף טו:
 םו ח מיי׳ שס הלכה סו

 טוש״ע שס סעיף יז:
 ט [ש״ע י׳׳ד סימן כה

 סעיף ג בהגייה]:
 םח י מיי׳ שס הלכה יח:

 הגהות הב״ח
 (6) רש״• ד״ה הא קא חזי
 וכוי לשס שיעור שיכול

 הנחש לחזור:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] בעין משפט סי׳ ס״ד
 טיש״ע י״י סי׳ י״א וסי׳
 קצ״ט וע״ש נבאר הגולה

 ונש״ן ס״ק ט״ז כצ״ל:

 שיטה מקובצת
 א] ולא למתלייה באדם
 טמא: נ] דמאי סכגת
 נפשות אשמועינן בה
 דאקיל לן גבי איסור
 טומאה: 1] דהא רישא
 איכא למיתלי: ד] כיון
 שלא שהה שיעור שיכול
 הנחש לחזור לחורו:
 ה] הא קחזי ליה האי
 בתזרתו: ו] פגומה ויודע
 הוא שכששחט. נ״ב נ״א
 ויודע השוחט שבדקה
 קודם וכוי: ז] קודם
 שחיטה והיתה יפה:
 ח] שמא בעור הבהמה
 נפגמה ונמצא: P] שהפגם
 קורע וקרא כתיב וזבחת
 והס״ד: י] עד תליסר
 חיותא איכא דאמהי דלא

 כרב חסהא:

 הכל שוחטין פרק ראשון חולין
 וישתה הא קא חזי ליה. כירושלמי מחרץ כחוט השערה
 ושפיפון שמו ורשות נתנה לקרקע להבקע לפניו ולא
 נתנה רשות לכלי להבקע מפניו: טבל ועלה בו׳. הך להכא
 לא שייך לאתויי כפ׳ כל היל (נדה דף טי:) וכפרק כל הצלמים (ע״ז לף
0 וכס״ק לפשתים (לף ט.) להתם א  מ
 נמי פריך ואין ספק מוציא מילי ולאי
 לשאני הכא דלחומרא אתא ספק
 איסורא ומוציא מילי ולאי היתר והנך
 רמייתי התם לא שייך לאתרי הכא
 להתס הר משוס להר ספק הרגיל:
 עד שיאמר ברי לי. הכא לא
 מפליג בין טבל סמוך לתפיפה
 ללא טבל סמוך לחפיפה כרמפליג
 בפרק בתרא לנלה (לף סו:< לאמר
 רבא טבלה ועלתה ונמצאת עליה
 לבר חוצץ אס סמוך לחפיפה טבלה
 אינה צריכה לחזור לחוף ולטבול ואס
 כו׳ ואומר ר״ת להכא מיירי כנמצא
 בגוף והתם מיירי בנמצא בראש
 רתפיפה לא תקן עזרא אלא בראש
 כראמרינן במרובה (ב׳׳ק לף פב.)
 לאורייתא לעיוני לילמא מיקטר ומיקטר
 לא שייך אלא כראש ועול נמי תנן
 י) נזיר חופף ומפספס אכל לא סורק
 ובפ׳ בתרא לנלה (לף סו:) אמר לאשה
 לא תחוף אלא בחמין אבל בקרירי לא
 משוס למשרו מדיה אבל בשאר הגוף
 שייך לומר לשון הלתה כלאמר התם
 רבה לעולם ילמול אלם בתוך ביתו
 שתהא מליתה קמטיה במים ומשמע
 נמי קמטים לוקא אבל לא שאר הגוף
 ואע״ג לאיכא למימר לנקט קמטים
 לרבותא לאע״ג לביאת מיס לא בעיא
 ראוי לביאת מיס בעינן ליכא למימר
 הכי מללא נקט אפילו קמטיה משמע
 קמטיס לוקא והא לאמר רב נחמן
 לחמותו לולי חסרת (צלה לף סח.)
 משמע לכל הגוף בעי חפיפה התם
 לאו משום חובה אלא משוס שהיתה
 רגילה לרחוץ בחמין כמו שנוהגים גס
 עכשיו לרחוץ כל הגוף בחמין ועול
 אומר רבינו תס להכא מייד לטהרות
 ובנלה איירי לבעלה שהחמירו לטהרות
 יותר מלבעלה כמו שמשמע בנלה
 בכמה מקומות ועול יש להעמיל הך
 לשמעתין ככהניס לאין בהן חפיפה
 משוס שטובלין תמיל כדמשמע
 בירושלמי בריש פסחים: והא הבא
 דודאי טבל. פירוש קרוב לולאי הוא
 לטבל שסיר ביון שנתעסק באותו המין
 אח״כ: םכין אתרעאי בהמה לא
 אתרעאי. תימה לליכא לשנויי הכי אההיא למקוה שנמלל ונמצא
 חסר לבדש נלה (לף ב:< לקאמר התם לכל הטהרות שנעשו על
 גביו למפרע כולן טמאות משוס להא חסר לפניך והעמל טמא
 על חזקתו ולא אמדנן מקוה אתרעאי אלם לא אתרעאי והכא
 נמי נימא העמל בהמה על חזקתה ואימא לא נשחטה להרי
 הסכין פגום לפניך ר״ל לשאני התם לאיכא למימר חסר ואתאי
 כלקאמר התם ועי״ל להכא טעמא משום לעצם ולאי סוגם וכ״ת
 התם נמי ולא,, טבל כראמר הכא גבי טבל ועלה לא למי למה
 שנתעסק באותו המין אחר כך עושה אותו ולאי טבל למסתמא מאותו
 מין שנתעסק בא אבל התם מה שייך לומר ולאי טבל הרי
 במקוה חסר מבל ואין זו טבילה והא ראמדנן נסמוך גבי רב
 יוסף לטרף נ:ל תליסר חיותא ׳]איכא למימר ללא כרב חסלא
 ללרב חסלא אפילו בתרייתא כשרה לפי שקרוב לולאי לבעצם
 של מפרקת של בתרייתא אפגים לסי שבראשונות רגיל להזהר
 שלא ללתוק את הסטן בכח במסרקת לפי שעליין צדך לשתוט
 אחרות אבל באחרונה לא חייש ועי״ל למה לי אתיליל ריעותא
 בסכין ומה לי אתיליל דעותא בבהמה אלא על כרחך הבי
 קאמר סכין אתרעאי פירוש ואיכא ספיקי טובא שמא בעצם

 מפני שדרכן של שרצים לגלות ואין דרכן
(אי נמי טעמא דהניחה מגולה ובא (  לכםות א
 ומצאה מכוםה מכוםה ובא ומצאה מגולה
 הא מצאה כמה שהניחה לא טומאה איכא
 ולא פסולה איכא) ואילו םפק מים מגולים
חמירא םכנתא מאיםורא ש״מ  אםורין ש׳׳מ א
ג׳ משקין אםורין משום גלוי  ג*תנן התם ב

 מים ויין וחלב כמה ישהו ויהיו אסורין כדי
כמה ו  שיצא הרחש ממקום קרוב וישתה ג
 מקום קרוב א״ר יצחק בדיה דרב יהוהה
ת אוזן כלי וישתה ישתה הא ח ת  כדי שיצא מ
 קא חזי ליה י אלא ישתה ויחזור לחורו:
 ״איתמר השוחט בםכין ונמצאת פגומה אמר
 רב הונא אפילו שיבר בה עצמות כל היום
 פסולה חיישינן שמא בעור נפגמה ורב חסדא
 אמר כשרה שמא בעצם נפגמה בשלמא רב
 תונא כשמעתיה אלא רב חםדא מאי טעמא
 אמר לך עצם ודאי פוגם עור ספק פוגם ספק
 לא פוגם הוי ספק וודאי י, ואין ספק מוציא
 מידי ודאי מתיב רבא לסיועיה לרב הונא
ל ועלה ונמצא עליו דבר חוצץ אע״פ ב ט  ה

 שנתעםק באותו המין כל היום כולו לא
 עלתה לו טבילה עד שיאמר ברי לי שלא
 היה עלי קודם לכן והא הכא דודאי טבל ספק
 הוה עליה ספק לא הוה עליה וקאתי םפק
 ומוציא מידי ודאי שאני התם ידאיכא למימר
 העמד טמא על חזקתו ואימא לא טבל ה״נ
 העמה בהמה על חזקתה ואימר לא נשחטה
 הרי שחוטה לפניך ה״נ הרי טבל לפניך הא
 איתילידא ביה ריעותא ה״נ איתיליהא בה
 ריעותא םכין איתרעאי בהמה לא איתרעאי
ט את הושט ואח״כ נשמטה ח ש ז (  מיתיבי ה
 הגרגרת כשרה נשמטה הגרגרת ואח״כ שחט
ט את הושט ונמצא ח ש  את הושט פםולה ח
 הגרגרת שמוטה ואינו יודע אם קודם שחיטה
 נשמטה אם לאחר שחיטה נשמטה זה היה
ל ספק בשחיטה פםול כל כ  מעשה ואמרו ט
 ספק בשחיטת לאתויי מאי לאו ׳לאתויי
 כה״ג לא לאתויי םפק שהה ספק דרס

 ומאי

 מפני שדרכן של שרצים לגלות. ואע״ג לאלם נמי לרכו לגלות איכא
 למיתלי באלם טהור ובשרצים לטהר ובאלם טמא לטמא תלינן בתר
 רובא לטהר: ואין דרכן לכסות. הלכך דשא ליכא למיתלי בשרצים
 וטמאים וטהורים שטחי וחיישינן לטמאים. אלמא במילי לאיסורא

 תלינן בתר מבא לשטחי ואף על גב
 ללקולא. אי נמי טעמא להניתה מגולה
 ומצאה מכוסה מכוסה ומצאה מגולה
 הא מצאה כמו שהניחה לא טומאה
 איכא ולא פסולה איכא ואילו ספק
 מים מגולין אסורין גרסינן ואע״ג
 לאיכא למימר אלם נכנס לשם שגילה
 אותה ושאר שרצים גילו אותה שאין
 בהן סכנה והוו להו נחשים מיעוטא
 תלינן בנחשים ואסירי אי נמי פשיטא
 ליה להוא עצמו גילה אותה ושהה
 בגילר כלי שיכול נתש לשתות מהן
 אמדנן לקמן לאסירי ואע״ג למצאה
 כמו שהניחה: ש״מ חמירא סכנחא
 מאיסורא ש״מ. ואית לילסי להא לרב
 אשי רחמירא סכנתא מאיסורא מרקתני
 אס יכולה חוללה לשתות כו׳ פסולה
 ולא קתני טמאה לניחא ליה לתנא
 למיתלי בשרצים לשמעינן ממילא
 לאסורה משוס סכנת נפשות ואע״ג
 ללגבי איסור קולא היא ללא מטמא
 ולא א1מיתלי באלם טמא ואע״ג
 ללרכו נמי לגלות משוס לאי הוה קתני
 טמאה לא הוה שמעינן מיניה איסור
 סכנת נפשות ולא גריס ואילו ספק
 מיס מגולין אסורין. וקשיא לי בגויה
 טובא חלא להא לרבנן חוללה קתני
 ולא נחש ולר״ג גופיה או חוללה או
 נחש קתני ואם יכולה חוללה לשתות
 ולא נחש כגון שמונחת על לף גבוה
 קתני נמי פסולה ולא טמאה והכא
 איבעי ליה למיתני טמאה למאי סכנת
 נפשות נ1איכא לאקילו ביה גבי
 איסור טומאה ועול כנחש נמי ליתני
 פסולה משוס שרצים וטמאה משוס
 אלם טמא ואשמועינן תרריהו וניחוש
 נמי לאיסורא להא רישא >] מצי למיתלי
 באלם טהור ובאלס טמא ותלינן
 באלם טמא לחומרא אלא לאו שמע
 מינה טעמא לאו משום סכנה הוא
 אלא משוס לתלינן ברובא לשטחא:
 כמה ישהו. המיס בגלוין היכא להוא
 עצמו הניחן מגולים: הרחש. הנחש.
 רחש תרגום של שרץי): מהחח אוזן
 כלי. חוששין שמא היה שם שרץ ושתה:
 הא קא חזי ליה. כיון שלא שהה
 י! לשם (א) הנחש שיעור שיכול לחזור

 לחורו אלא כלי שיוכל לבא לשתות הא ולאי לא אתא לאי אתא
 הא קא חזי ליה מ בחזרתו לחורו תחת אוזן הכלי בקרקע: השוחט
 בספין ואח״פ נמצאת ח פגומה. רלוע הוא שכששחט בלק קולס
 שחיטה י] והיה יפה אבל לא בלק אחר שחיטה מיל: אפילו שבר
 בה עצמות. בין שחיטה לבליקה אתרונה לאיכא למיתלי בעצמות
 פסולה השחיטה: שמא בעור. ח)השחיטה: נפגמה. ונמצא שלא
 נשחטו הסימנים אלא נקרעו שהפגם קולע ט!וזבתת כתיב (לבריס
 יב<: בעלם נפגמה. באותו ששיבר בה: פשמטתיה. לאמר לעיל
 (לף ט.) בחזקת איסור עומלת על שיוולע לך במה נשחטה וזו נולל
 בה ספק בשחיטה: פל היום פולו. לאחר טבילה: בהמה לא
 אתרעאי. וכיון ללאו בגופה ממש אתיליל אלא בלבר אחר לא
 למי לטכילה ולא אתי ספק לדעותא לסטן ומוציא אותו מילי שחיטה
 ולאית לולאי עצם פגם: שחט אח הושט. בעוף שהכשרו בסימן
 אחר תו לא פיישינן לעיקור לשני. והא לנקט שחיטה בושט ושמוטה
 בגרגרת הוא הלין לאפילו איפכא נמי אלא משוס לגרגרת עבילא
 לאשתמוטי והכי מיתוקמא בהשוחט (לקמן כח.): נשמטה הגרגרת.
 תחלה הרי נטרפה: פהאי גוונא. שנולל בה ספק בסטן:

 ומאי
 נפגמה ואפילו בעור נפגמה שמא לא נשחטו הסימנין כנגל הפגימה והוי כספק ספיקא והשתא פריך שפיר בתר הט כל ספק
 לאתרי מאי לאו לאתרי כה״ג למשמע שבא לרבות אפילו לבר שנוטה להתיר יותר מלאסור ומשני לא לאתרי ספק שהה ספק לרס
 ואף על גב דלא עביד דשהי ודדס דמסתמא שחט כדרך השוחטין ופדך מאי שנא כיון לתרוייהו קרובים לולאי להכשיר:

 ודילמא

 מסורת הש״ס

 א) נרש״ל מ״ז וע״ש],
 כ) תרומות פ״ח מ׳׳ד לקמן
 מט:, ג) [לקמן מג:],
 ד) ססחיס ט. ע״! מא: נדה
 טו: [יבמות יט: לח.],
 ה) לקמן כח. [תוספתא ס״ג
 ה״א], ו) [בראשית א],

 ז) [גזיר מב.],

 רבעו גרשום
 מפגי שדרכן של שרצים
 וכוי. והכא דתלינן
 בשרצים ולא תלינן באדם
 טמא דאי(נותן) הוי תלינן
 באדם טמא הוה להו
 תקנתא בהשקה כדאמרינן
 במס׳ פסחים השיקו ואחר
 כך הקדישן טהורים כלומר
 שמניחין הצלוחית במעין
 דצף על מיס חיים ומיד
 הם טהורים אבל אי
 תלינן בשרצים לעולם לית
 להו תקנתא אלא ש״מ
 סכנתא חמירא מאיםורא.
 אלא ישתה ויחדור לחורו
 דלא ידעינן אם שתה
 אם לאו וספק םכנתא
 לחומרא: בשלמא רב
 הוגא כשמעתיה כלומר רב
 הונא דאמר חיישינן בעור
 נפגמה ואסור הוא דאמר
 כשמעתיה דאמר בחזקת
 איסור עומדת עד שיודע
 לך וכוי והלא נודע לך
 דאיפגים סכין וקא אתי
 ספק [ומוציא] מידי ודאי
 כלומר אף דודאי יש לנו
 לומר שעצמות עשה סכין
 פגום ועור ספק פוגם ספק
 לא פוגם אפייה אמרינן
 דמעור איפגים: ורם חסדא
 אמר לך עצם ודאי פגים
 כוי והוי ספק (והוי) וודאי
 (ועכשיו) ואין ספק מוציא
 מידי ודאי כלומר דבתר
 ודאי אולינן: ונמצא עליו
 דבר חוצץ. כלומר (כמו)
 שהסופר הוא אומנותו
 נמצא (עליו כלומר) על
 בשרו מעט מדיו כוי והא
 הכא דקא אתי ספק מוציא
 מידי ודאי כלומר דלא
 עלתה טבילה עד שיאמר
 ברי לי: סכין איתרעאי
 [בהמה לא איתרעאי]
 כלומר דאיפגים ובהמה
 עצמה היתה שחוטה שפיר
 ומשום הכי אמרינן א! הכא
 העמד טמא על חזקתו
 והכא אמדינן בבהמה
 בחזקת היתר עומדת: עד
 שיודע לך סכין איתרעאי
 בהמה לא איתרעאי ומשום
 הכי אמרינן בחזקת היתר
 עומדת עד שיודע לך כמה
 גטרפה וכוי: מיתיבי שחט
 וכוי נשמטה הגרגרת.
 כלומר דומפייד: לאו
 לאיתויי כי האי גוונא
 כלומר דנמצאת סכין
 פגומה לאחר שחיטה
 פסול וקשיא לרב חסדא
 דאמר כשרה בו (מ ״ט
 שמא בעצם גפגמה וכוי
 ומפגי שאמי שמא משמע
 שספיקה כשרה) לא
 לאייתויי ספק שהה ספק
 דרס הפסול אלא רב
 חסדא עדיין הוא אומר
 דאין ספק מוציא מידי
 ודאי בסכין וכשרה:

 א) נראה דצ״ל ומשו״ה
 אמרינן רמוזקת היפר עומדת
 על שיודע לן במה נטרפה
 אבל החס גני טבילה אמר־נן
 העמל טמא על חוקתי יאימא
 לא טבל. 3) נראה לר״ל
 לאף אס :ימא להנרייתא
 מיירי ננמצא פגום ולא שיבר
 בה עצמוח יהד ספר! גמור
 מ״מ קשה לרב חסדא לטון
 לרב חסלא אמר שמא נעצם
 נפגמה משמע לבספק גמיר
 ג״כ נשר ימלינן לנעצס

 המפרקת נפגמה.



 מסורת הש״ס

 א) ןגיטין נ: ג.ן, ב) ולקמן
 ת:ן, ג) סנהדרין 5כ. נגעים
 פ׳׳ב מ״ג, ד) (יימא ננ:1,
 ה) נגעים סי״ב מ״ו גדריס
 גי:, ו) וש״א יד], ז) ןדכרים
 יכן, ח) ירש״ל הגיה כאן
 א״נ נדי חבל ארוך כגין
 שהיה נימי סמוך לשס ועיין
 מדריס דף נו: ושס סי׳
 רש״י בע״א, p) ורש״ל
 מ״ון, י) ויעיין תיס׳ נדה ב:
 ד״ה התם וכוי כתבו ישוב
 על והן, כ) צ״ל נמוך וכ״א
 בס״י, ל) ןכדמסורש כיומא
 גג. מדע תוס׳ יומא נב:

 ד״ה יצאו,

 תורה אור השלם
 ו. ויצא הכהן מן הבית
 אל פתח הבית והסגיר

 את הבית שבעת ימים:
 ויקרא יד לח

• הכל שוחטין פרק ראשון חולין י  ו

 מוסף רש״,
 עד אחד נאמן
 באיסורין. שהרי האמינה
 תורה כל אחד ואחד
 מישראל על הפרשת
 תרומה ועל השחיטה יעל
 :יקיר הגיד והחצב גיטיו
. אלא מפני כבודו !  ב
 של חכם. אע״ג שהטבח
 בקי בהלכות בדיקה ••לעיל
. בית אפל אין !  ט
 פותחין בו חלונות
 לראות את עעו. כנגע
 נראה לי בבית כתיב,
 דמשמע נראה ממילא, ועוד
 לכתיב לי ולא לאורי
 •:סנהורץ צב ;. יצא ובא
 לו דרך כניסתו. כשס
 שנמס כשהולך לדרוס עד
 שהגיע לארון פניו כלפי
 דרים, כך כשיצא לא היסב
 את פניי לצאת אלא יוצא
 דרך אחוריו וסגיו לארי!
יומא נב.;. יכול ילך ; 
 לתוך ביתו ויסגיר. על
 יד שלוחו. תלמוד לומר
 אל פתח הבית. של
 מגוגע צריך לעמוד (נדרים
 וו::. תחת המשקוף. הכי
 גרסינן על השקוף, על עובי
 המפתן •ש•:. עד שיצא
 מן הבית כולו. עד שיצא
 מן השקיף, לעל השקוף
 א־קר׳ בית !:שם:. בצד
 המשקוף. בצל השקיף

 מבחוץ >שם;.

 ומאי שנא. הא ספק והא ספק: הלכתא כרב הונא. לחיישינן לעור.
 ועל ילי היה מעשה והורה לי רבינו יעקב 3״ר יקר כעוף לאיסור:
 מכלל דרב חסיא אפילו כשלא שיבר בה עצם. לאחר שחיטה מכשיר
 מלאצטריך למימר הלכתא כרב הונא כשלא שיכר מכלל לפליג רב

 ודילמא

 חסלא עליה: בעצם מפרקת. לאחר
 שחיטה שנגע בעצם הצואר והיא
 המפרקת לכתיב (שמואל א ל) וחשבר
 מפרקתו ולא סבירא לן כוותיה למתלי
 לקולא לההיא נגיעה לעצם מפרקת
 לא פגמה לסכין טפי מעור אבל
 שכירת עצמותא] כההוא ולאי תלינן:
 תליסר תיותא. שלא בלק בין זו לזו
 ולאחר שחיטת כולן נמצאת פגומה:
 כמאן. ס״ל: פרב הונא ואפילו
 בהמה קמייהא. נמי טרפה לחיישינן
 לעור. ולשון בעיא הוא: לא כרב
 חסדא. ומשוס עצם מפרקת רקמייתא
 טרפינהו לכולהו בתרייתא: מכדי
 מיתלא תלינן. להא ודאי נגיעת
 סכין במפרקת לא פגמה טפי מעור
 שהרי אינו מכה עליו בכח ואפילו הכי
 תלי ביה לקולא הלכך כי שחט בהמות
 טובא חלי נמי רב חסלא במפרקת
 לבתרייתא ומכשר להר: למפסל
 קמייתא. בעיא היא. האי למצריך
 בריקה לאחר שחיטת הראשונה מיל
 משום לאי משכח לה פגומה טריף לה
 כרב הונא: לא פרב חסדא. ס״ל
 ללא חייש לעור ומצריך בדיקה שאס
 תמצא פגומה יתקננה ויהיו אחרונוח
 כשרות עם הראשונה לאי לא בלק
 ושחיט ליה לאילך ומשכח לה פגומה
 חיישינן למסרקת לקמייתא ואסירי
 בתרייתא ולית ליה הא דאמרן לעיל
 מכלי מתלא תלינן כו׳ ואע״ג דמשנינא
 הכי דיחויא בעלמא הוא כלומר
 לעולם אימא לך כרב חסדא סבירא
 ליה אבל רב כהנא ודאי כרב הונא
 קאמר למפסל קמייחא כדאוקמינן
 לעיל הלכתא כוותיה והשוחט אפילו
 בהמה אחת צריך לבדוק הסכין אחר
 שחיטה ואס שחט הרבה ולא בדק
 בינתים ואחר כך נמצאת פגומה אף
 הראשונה אסורה: אי הפי. דמשוס
 הא דבעי למישחטיה קא בדיק הוי ליה
 בליקה דקודס שחיטה זתיבעי חכם
 להראות לו את הסכין גןלילפינן
 (לקמן יז:ו מושחטתס בזה ואכלתם 0

 ומללא בעי גז למחוי לחכם ש״מ לאו
 בליקה לקולם שחיטה חשיב ליה:
 עד אחד נאמן באיסורין. לכל יחיל
 ויחיד האמינתו תורה וזבחת מבקרך
 ומצאכןי) ושחט את בן הבקר(ייקרא א)
 ואכלי כהנים על ידו ולא הזקיקו
 להעמיד עדים בדבר ולא הצריכה

 ומאי שנא התם איתילידא בה ריעותא
 בבהמה הבא םכין איתרעאי בהמה לא
והילכתא כוותיה הרב הונא כשלא  איתרעאי א
 שיבר בה עצם והילכתא כוותיה הרב חסרא
 כששיבר בה עצם מכלל הרב חםרא אע״ג
 הלא שיבר בה עצם אלא במאי איפגים אימא
 בעצם המפרקת איפגים הוה עוברא וטרף רב
 יוסף ער תליםר חיותא כמאן כרב הונא
ואפילו בקמייתא לא כרב חסרא ולבר 2 

 מקמייתא ואיבעית אימא לעולם כרב הונא
 האי כרב חםהא מכרי מתלא תלינן ממאי
 דבעצם המפרקת הקמייתא איפגים דלמא
 בעצם המפרקת רבתרייתא איפגים אמר ליה
 רב אחא בריה ררבא לרב אשי רב כהנא
 מצריך בדיקותא בין כל חרא וחרא כמאן
 כרב הונא ולמיפםל קמייתא לא כרב חםרא
 ולאכשורי בתרייתא אי הכי תיבעי נמי
ר אחד נאמן באיםורין ע נ >  בהיקת חכם א
 אי הכי מעיקרא נמי לא האמר רבי יוחנן
 °לא אמרו להראות םכין לחכם אלא מפני
 כבוהו של חכם מנא הא מלתא דאמור רבנן
 אוקי מילתא אחזקיה אמר רבי שמואל בר
ויצא הכהן  נחמני אמר ר׳ יונתן אמר קרא 1
 מן הבית אל פתח הבית והסגיר את הבית
 שבעת ימים דלמא אדנפיק ואתא בצר ליה
 אלא לאו משום דאמרינן אוקי
 מתקיף לה רב אחא בר יעקב
 כגון שיצא דרך אחוריו הקא חזי
 נפק אמר ליה אביי שתי תשובות
 דיציאה דרך אחוריו לא שמה
 אחורי הדלת מאי איכא למימר

 אדנפיק ואתי בצר ליה שיעורא כר. אין להקשות
 היכי מוכח מהכא לאוקי מילתא אחזקיה ללמא הכא
 טמא מספק לספק טומאה ברה׳יי ספיקו טמא לבכל ענין טימא
 הכתוב אפילו הד רה״ר שיש בו הרבה בני אלם ואפילו לבר שאין

 בו רעת לישאל אבל קשה לתינח
 היכא לליכא ריעותא אבל היכא
 לאיכא ריעותא כגון סטן שנמצאת
 פגומה וכן אתל משנים שנטמא ולאי
 ברה״ר למטהדן שניהם מטעם חזקה
 כה״ג מנלן לאזלינן בתר חזקה וי״ל
 לה״נ יש ריעותא גלולה לאע״ג
 לאישתכח שתסר לאתר שבעה אפ״ה
 לא מטהרים למפרע כל אותם שנכנסו
 לבית כימי הסגר ומיהו קשה להך
 מילתא למיא למקוה שנמלל ונמצא
 חסר לשבקינן לתזקה למקוה ומטמאינן
 לגברא שטבל משוס העמל טמא על
 חזקתו והרי חסר לפניך וה׳׳נ הוה
 לן למימר רשבקינן חזקת נגע ואזלינן
 בתר גברא לאוקמינן בחזקת טהרה
 והרי חסר לפניך׳): אלא לאו
 משום ראמדינז אוקמיה אחזקיה. ואין
 לומר לשאני הכא לאזלינן לחומרא
 למלאורייחא אין לחלק ועול לאף
 לקולא מטמאין ליה לשרוף קלשים
 ולהביא קרבן אם נכנס למקלש וקא
 מייחי מספק חולין לעזרה ועול דאף
 לקולא מוקמינן הכא אחזקיה ראי היה
 נגע גלול ובסוף השבוע היה חסר
 ממה שהיה מטהרין וניחוש ללמא
 אלנפיק ואתי בציר ליה שיעורא והיה
 כשיעור שהיה ')בסוף שבוע ונמצא
 שהנגע עומל בעיניו ובעי הסגר שני
 אלא משוס למוקמינן ליה בשעת
 הסגר אחזקיה: כהן גדול ביום
 הכפורים יוכיח. תימה לבפרק
 יליעות הטומאה (שכועומ c:r אמרינן
 הנכנס לבית המנוגע לרך אחוריו
 אפילו כולו מבפנים חון מחוטמו
 טהור ה] והבא אל הבית אמר רחמנא
 לרך ביאה אסרה תורה ויש לחלק בין
 כניסה ליציאה ראורחא למילתא
 ביציאה כתלמיל הנפטר מרבול):

 לקיימי

 שיעורא
 אחזקיה
 ודילמא
 ליה כי

 בדבר חדא
 יציאה ועוד

 רכינו גרשום(המשך)
 להסגיר אלא עדיין אומר
 אני דלא אוקים מילתא
 אחזקתיה אמר אביי שת־
 תשובות בדבר חדא דכהי׳
 ביה יציאה וכוי אלא תדע
 דאע״פ דלא ראה (תדירן
 [אמרינןן דמוקים מילתא
 אחזקיה ועוד אחורי הדלת
 דלא ראה כלל מ־ איכא
 למימי כגון שיצא דרך
 אחוריו כוי. אלא תדע
 דאוקים מילתא וכוי וכי
 תימא דפתח ליה כוותא
 לא׳ לראות נגעו כלומר
 דאתה יכול לאקשי לי
 דתדיר ראה ולא אוקים
 מילתא אחזקתיה. והא תנן
 אין פותחין אלא תדע
 דאוקים מלתא אחזקתיה:
 אייל רבא דקאמרת יציאה
 דרך אחוריו וכוי כהן
 גדול יוכיח דשמה יציאה
 ומשום הכי אוקים מילתא
 אחזקת־ה. (אלא) ןאבל]
 אי דלא קא חזי ליה לא

 אוקיפ מילתא אחזקיה. ודקאמרת אין פותחין לו חלונות לראות וכוי הני מילי היכא דלא איתחזקא שיש בו נגע אכל
 היכא דאיתחזק שיש בו נגע איתחזק כלומר שיכולין לפתוח לו חלונות ולא מצית מהכא למילף דאוקים מילתא אחזקיה:
 תניא דלא כרב אחא כר יעקב מה דאמרינן לזמן כלומר רכ אחא כר יעקב לא ס״ל דאוקים מילהא אחזקיה. ובהא ברייתא
 (דאינן) [חוינן דאמרינן] דאוקים מילתא אחזקיה דאפי׳ הכהן הלך לביתו ולשם צוה להסגירו מוסגר ןאלמא] דאמרינן

 אוקים מלתא. ורב אחא בר יעקב דלא סבירא ליה דאוקים מילתא אחזליה הוא סבר

 עין משפט
 נר מצוה

 0ט א מיי׳ ס״א מהלכות
 שחיטה הלכה כה
 סמג עשין סג טוש׳׳ע י״ד

 סימן יח סעיף טו:
 ע ב מיי׳ שם הלכה כד
 ועיין בהשגוח ובכ׳׳מ
 ונל׳ימ סמג שס טוש״ע שס

 סעיף יא:
 עא ג מיי׳ סי״א מהלכות
 עלות הלכה ו טוש״ע
 י״ל סימן קכו סעיף ג

 ובהג״ה:
 עב ד מיי׳ סי׳׳ל מהלכות
 טומאת צרעת הלכה

 ה:
 עג ה מיי׳ ס״ד מהלכות
 עבודת יוה״כ הלכה

 א:
 עד ו ז מיי׳ פי״ד מהלכות
 טומאת צרעת הלכה

 שיטה מקובצת
 א] אבל שבירת עצמות
 בכח בההוא ודאי תלינן:
 3] להראות לו את הסכין
 דילפינן לקמן נ׳׳ב לכל
 חיותא דילפינן לקמן:
 ג] מושחטתם בזה ואכלתם
 ומדלא בעי וכוי נ״ב נ״א
 תהי דקמייתא מתכשרא
 דלחיותא חדא בדיק סכינו
 אלא לאחריני לא ימצא
 חכם אלא מדלא בעי חכם
 לאחו״ בין כל חדא וחדא
 אלא לחיותא קמא לחודה
 ש״מ לאו בדיקה וכוי:
 ו] דלמא עד תפיק ואתי
 בציר ליה שיעור הגגע
 מכגריס: ה] חוץ מחוטמו
 טהור דהבא אל הבית
 אמרה רחמנא דרך ביאה

 ויש לחלק וכוי:

 רבינו גרשום
 מאי שנא דספק שהה
 כוי דטרפה ומ״ש בסכין
 דאמרינן בחזקת היתר
 עומדת וכוי: והלכתא
 כוותיה דרב הונא בשלא
 שיבר כלומר דאמרינן
 בעור של צואר פגמה
 מכלל דרב חסדא אע״ג
 דלא שיבר הוא אומר
 כשרה א) כלומר אימא
 בעצם דמפרקת איפגים:
 לעולם כרב הונא. ואפילו
 בקמייתא דאמר בעור דאי
 כרב חסדא דאמר בעצם
 המפרקת איפגים מיכדי
 מיתלא תלינן דילמא בעצם
 מפרקת דבתרייתא איפגים
 אלא דמשמע כרב הונא

והתנן יבית (  וכי תימא הפתח ביה כוותא ג
 אפל אין פותחין בו חלונות לראות את נגעו
 א״ל רבא דקאמרת יציאה דרך אחוריו לא
 שמה יציאה כהן גדול ביום הכפורים
א ובא לו דרך כניסתו ודקאמרת צ י ה ,  יוכיח הכתיב ביה יציאה ותנן י
 בית אפל אין פותחין בו חלונות לראות את נגעו הני מילי היכא הלא
 איתחזק אבל היכא דאיתחזק איתחזק תניא דלא כרב אחא בר יעקב
ויצא תכהן מן הבית יכול ילך לתוך ביתו ויסגיר תלמוד לומר אל פתח ,  ה

ת המשקוף ויסגיר תלמוד לומר מן ח ^ הבית אי פתח הבית יכול יעמוד ת ' ף ר ט מ ה ם י ש מ  ו

 הבית עה שיצא מן הבית כולו הא כיצד יעומד בצה המשקוף ומסגיר ומנין
 ׳שאם הלה לתוך ביתו והסגיר או שעמה בתוך הבית והסגיר שהסגרו
 מוסגר תלמוד לומר והסגיר את הבית מכל מקום ורב אחא בר יעקב

 כגון
 תורה עלים אלא לעונש ממון או מיתת בית לין ולעדות לגמרינן(גינוי! צ.) לבר דבר מממון: האמר רבי יוחנן. תירוצא הוא: הא דאמור רבנן פוי.
 במקומות הרבה סמכו על החזקה לאסור ולהתיר ט ההוא דלעיל: ויצא הכהן וגוי. דבעינן דניפוק מכל הבית ואח״כ יסגיר אח הללת ואע״ג
 דאיכא למימר דלמא עד דנפיק ואתי כציר ליה י) שיעודה מכגריס ונמצא שלא היה נגע בשעת הסגר ואין הסגרו הסגר דכמאן דליתיה
 דמי: ועוד אחורי הדלת. אם היה נגע אחורי הדלת ביציאתו היכי חזי ליה: דפתת ביה פוותא. חלון בללת קודם הסגר: אין פוחחין. בית
 אפל שצריך לפתוח לו חלונות לראות הנגע סיטדן אותו לגמרי כלכתיב(ייקרא יל) כנגע נראה לי בבית לי ולא לאוד ןמו״ק ח.1 שאס עמד במקום אסל
 וצדך שם להדליק את הנר אינו נגע: כהן גדול ביום הפפורים. כשהוא יוצא מבית קלשי הקלשיס לאחר הוצאת כף ומחתה כתיב ויצא ועשה
 עולתו וגו׳ באחרי מות [ויקרא ט!]: ושנן. במסכת יומא 1לף נ03: יצא ובא לו דרך כגיסתו. פניו כלפי לפני ולפנים כדרך שנכנס כך מחזר ויוצא דרך
 אחוריו: דלא אתחזק. כל זמן שלא ראה הכהן את הנגע במראותיו שהיה מקום אסל ואין מראהו ניכר אבל נגע שעומד אחורי הדלת
 וכבר הטר שהוא נגע ואין צריך חלון אלא להעמידו בחזקתו פותחין: תניא דלא כרב אחא בר יעקב. דאמר דלא מוקי אחזקתו
 אלא ביצא דרך אחוריו דתזי ליה עד שעת הסגר דהכא קתני שאס הלך לביתו והסגירו הסגרו הסגר והכא ודאי איכסי נגע מיניה
 ומוקמי ליה אחזקיה: יכול. יהא לו רשות לילך לתוך ביתו ולחזור ולסגור הדלתח): תחת המשקוף. מפתן העליון: ט)(הלך לביתו והסגיר.
 על ידי חבל ארוך כגון שהיה ביתו סמוך לשם): בתוך הבית. תחת המשקוף: ורב אחא. אמר לך מהא לא תותבן דאיכא לאוקמי:

 כגון
 טמא על חזקתו ובו׳ דכתיב ויצא הכהן מן הבית והסגיר את הבית שבעת ימים. י׳ימ דילמא איתבצר שיעוריה ליה מן
 הנגע ב) ועכשיו אץ כו דינו של נגע דהוא פחות מכגריס ולא צריך להסגיר אלא תדע דאוקים מילתא אחזקתיה דלא בצר
 כלומר וצריך להסגיר. א״ל רב אחא ודילמא שיצא דרך אחוריו דקא חזי ליה כדנפיק דלא בצר כלל דמשוס הכי צריך

 אמר ליה וכוי כרב הונא
 דמצריך בדיקותא בין כל
 חדא וחדא כלומר דצריך
 לבדוק הסכין ואי לא
 בדק פסול אפי• קמייתא
 דאמריגן בעור של קמייתא
 איפגים: לא כרב חסדא
 ולאכשורי כתרייתא.
 דאמרינן בעצם דמפרקת
 דבתרייתא איפגים: אי הכי
 תיבעי נמי בדיקת חכם.
 כלומר דמצריך בדיקותא
 אכל חדא וכוי עד אחד
 נאמן באיסורין. כלומר
 בטבח עצמו סגיא אי הכי
 מעיקרא נמי לא תיבעי
 כלומר השתא דאמרת
 עד אחר נאמן באיסורין
 ובטבח עצמו םגי מעיקרא
 נמי לא יהא צריך להראות
 סכין לחכם: מנא הא
 מילתא דאמור רבנן אוקים
 מילתא אחזקתי׳ כלומר
 כדאמרינן לעיל העמד

 א) נראה יחסר כאן יצ״ל אלא במאי איסגיס ימשני נעצס המפרקת איפגיס כלומר ונוי. נו ועכשיו אין נוהג גו דין נגע זהיא פחות מכגריש
 ואינו צריך לסגיר.



 עין משפט
 נר מצוה

ה א מיי׳ פ״ו מהלכות  ע
 מעשה קרבנות הלכה

 יט:
 עו ב מיי׳ פ״י מהלכות

 ק״פ הלכה ת:
 עז ג מיי׳ פ״א מהלכות
 מעשה קרבנות הלכה

 יח:
 עד! ד מיי׳ פ׳׳י מהלכות

 רוצת הלכה ג:
ט ה מיי׳ פ״ה מהלכות  ע
 עגולת יוה״כ הלכה

 תורה אור השלם
 1 . לא תהיה אחרי רבים
 לרעת ולא תענה על רב
ת אחרי רבים ט  מ
 להטת: שמות כג ב
 2. והפשיט את העלה

 ונתח אתה לנתחיה:
 ויקרא א ו
 3. בבית אחד יאבל לא
 תוציא מן הבית מן
 הבשר חוצה ועצם לא
 תשברו בו: שמות יב מו
 4. והקריב מזבח
 השלמים אשה ליי חלבו
 האליה תמימה לעמת
 העצה יסירנה ואת
 החלב המכסה את הקרב
 .ואת כל החלב אשר על
 הקרב: ויקרא ג ט
 5. וכל זקני העיר ההוא
 הקרבים אל ההלל
 ירחצו את ידיהם על

 העגלה הערופה בנחל:
 דברים כ א ו
 6. ונתתם אתה אל
ך הכהן והוציא ע ל  א
 אתה אל מחוץ למחנה

 ושחט אתה לפניו:
 כמדבר יט ג
 7. ולקח את שני
 השעירב והעמיד אתם
 לפני ין פתח אהל
 מועד: ויקרא טז ז

 שיטה מקובצת
 א] כגון דקיימי דרא
 דגברי ואמרי לא כצר
 לא בצר כדקאי קאי:
 נ] אתרי רבים להטות
 דוכא. ג״ב עי׳ תום׳
 בכורות דף יט ע״ב:
 ג] וקלי ליה ובדיק
 ליה התגיא אבל השורף
 בעצמות והמחתך בגיהים
 אין בו: ד] דפלי ליה
 מבקעו וחוצהוולא יבדיל:
 פלי פנדיר בלע״ז: ה] לייף
 מחוכר תרגום וחברת
 ותלפיף וג״ב בקצת ס״י
 נמצא דפלי ליה חכרו
 בגט פשוט ההוא גט
 מקושר דאתא לקמיה דרב
 םלא חסידא כל יומא
 הוה פלי ליה לקמיה כך
 מצאתי בס״י: י] והזנב קרי
 ליה אליה תמימה שאין
 רשאי לבקעה ולחלקה
 ואפילו לכוהקה הסייד:
 1] לא מתקרי חוט השדרה
 להטריף בו שכבר כלה
 כחו שכבר הבהמה נסמך
 גבה על יריבה ולא על
 חללה: ת] הא לאו קרבן
 הוא ומהערופה נמי לא
 נפקא לן אלא שתהא
 לעולם: ט] האמר דבי ר׳
 ינאי בקדושין וכוי נ״ב
 נ״א בקצת פ״י האמר דבי
 ר׳ ינאי ילפי׳ מקדשים
 ליאסר בהנאה: י] וא״ת
 כיון שלמדנו ראוליגן בתר
 וכוי: יא] מחזקה לא
 ילפיק מסבהא: י5] גבי
 דבר שנעשה מצותו אין
 מועלין בו אמריגן תרי

 מיעוטי כתיבי:

 הכל שוחטין פרק ראשון חולין "א.
 דלןיימי דרא דגברי. כלא זה היה יכול לומר כגון שהיה אדם
 אחד עומד לשם כשעח הסגר וראה שלא חסר אלא
 רוצה לפרש כאותו ענין שאף הכהן עצמו היה יכול לידע:
 מנא הא מילתא דאמור רבנן דל כתר רוכא. וא״ת טון ׳]דאמרינן
 זיל בתר חזקה כ׳׳ש בתר רובא דרוכא
 ותזקה רובא עדיףט) ד״ל דלרב אחא
 בר יעקב בעי דלא קיס ליה חזקה
 מקרא ולמאי דמפרש רבינו חיים דהא
 דרובא עדיף מחזקה לא יא] מסברא
 אלא ילפינן מפרה אדומה דאזלינן
 בתר רובא אע״ג דאיכא חזקה כנגד
 הרוב דאוקי גברא שמזין עליו בחזקת
 טמא אתי שפיר הכא: אבל היבא
 דלייף ל״ת לן כה. מקשין אמאי לא
 יליף מכל קרכנות דדחו שכת ולא
 חיישינן שמא ימצא קרבן טרפה ונמצא
 שתלל שכת ונ״ל דאין יכול להוכיח
 משם דאיכא למימר דמספק נמי אמר
 רחמנא דלדחי שבת מצות קרבן כמו
 שבפיקוח נפש אמרינן בספ״ק דכתובות
 (לף טו0 דלא הלכו בו אחר הרוב:
 דמנח גומרתא כוי. ואפילו חל
 ערב פסח להיות בשבת
 מלאכה שאי אפשר לעשות מע׳׳ש
 דוחה את השבת: אתיא מעגלה
 ערופה. תימה דלא דחי גבי
 פרה ועגלה טון דלייף לית לן בה
 ד״ל ׳)למשמע דבשעת שריפה ולאחר
 עריפה תהיה שלימה כמו בשעת

 שחיטה ועריפה:
 הערופה כשהיא שלמה. לקמן
 בפרקין (כל.) דרשינן
 נמי מהערופה זאת בעריפה ואין
 אחרת בעריפה ובסוף פרק כל הבשר
 (לקמן קיז:) גבי דבר שנעשה מצותו
 ׳*]אמר תרי מיעוטי כתיבי ושמו
 הערופה ד״ל דמהערופה משמע שפיר
 ההוא מיעוטא דזאת בעריפה ומלסמך
 העגלה להערופה דרשינן העגלה
 שלמה: אתיא מפרה אדומה.
 וא״ת כיון דפרה בת שתי שנים א״כ
 דילמא היינו משוס דאוקמיה אחזקה
 שאינה טרפה למ״ל ')טרפה אינה
 חיה ומיהו כאן י״ל דאיכא חזקה אתרת
 כנגדה דהעמז טמא על חזקתו אבל
 לקמן דיליף מעדים זוממים קשה
 ד״ל דכל חזקה שלא נתבררה ולא
 נודעה אפילו שעה אחת לא אזלינן
 בתרה דש ללמוד מתוך כך הלכה
 למעשה דאם עשה גבינות מכמה
 בהמות ואח״כ נשחטה האחת ונמצאת
 טרפה שכולם אסורות דאין לי
 להעמיד פרה אחזקתה ולומר השתא
 הוא דנטרפה מיהו בטרפה מחמת
 שהריאה היא סרוכה דאס היינו בקיאין לבדוק אפשר שהיה לה
 היתר אין לאסור דהוה ליה ספק ספקא ספק אינה טרפה א] ואס
 תמצא לומר טרפה אימא דאחר כך נטרפה: חטאת קרייה
 רחמגא. תימה דלא קאי האי טעמא בריש אין מעמידין (ע״ן כג0
 לדייק התם גבי׳ פלוגתא דרבי אליעזר ור׳ יהושע על כאן לא
 פליגי אלא בחששא אבל היכא לולאי רבעה פסולה ש׳ימ דפרה
 קלשי מזבח היא ומשני לשאני פרה רקרייה רחמנא חטאת אלא
 מעתה תפסל ביוצא לופן אלמה תניא הקלישה ליוצא לופן פסולה
 ור״ש מכשיר פירוש ואי איתא לההיא ררשה לחטאת מסתמא אקרא
 לא הוה פליג ר״ש ומסיק אלא שאני פרה הואיל ומום פוסל בה
 לבר ערוה ועמלת כוככים פוסלין כה לכך פסולה כרכיעה
 וביוצא לופן כשרה ורבנן לפסלי ביוצא לופן משום לסברי לקלשי

 כגון דקיימי דרא דגברי ואמרי א] כרקאי קאי
 מנא הא מילתא האמור רבנן זיל בתר רובא
אחרי רבים להטות י] אירובא  מנלן הכתיב 1
 ראיתא קמן כגון ט׳ חנויות וסנהדרין לא קא
 מיבעיא ק כי קא מיבעיא לן דוכא הליתיה
 קמן כגון קטן וקטנה מנלן א״ר אלעזר (סימן
 זמן שבח מכנש) אתיא מרישא של עולה
תח אותה לנתחיה אותה נ ו  דאמר קרא 2
»ולא נתחיה לנתחים וניחוש שמא א  לנתחיה °
 ניקב קרום של מוח אלא לאו משום ראמרינן
 זיל בתר רובא ממאי דילמא דפלי ליה ובדק
 ליה ואי משום אותה לנתחיה ולא נתחיה
 לנתחים ה״מ היכא דחתיך ליה לגמרי אבל
 היכא דלייף לית לן בה מר בדיה דרבינא
 אמר אתיא משבירת עצם בפםח דאמר
ועצם לא תשברו בו וניחוש שמא  רחמנא 3
 ניקב קרום של מוח אלא לאו משום ראמרינן
 זיל בתר רובא ממאי דלמא דמנח גומרתא
ך ת ח מ ה (  עליה וקלי ליה ובדיק ליה דתניא ג] ג
אין בו משום  בגידים והשורף בעצמות ב
 שבירת עצם ר״נ בר יצחק אמר אתיא מאליה
חלבו האליה תמימה וליחוש  דאמר רחמנא 4
 שמא נפסקה חוט השדרה אלא לאו משום
 דאמרינן זיל בתר רובא וכי תימא דמתתאי
לעומת העצה אמר רחמנא י»גמקום  פםיק לה 4
 שהכליות יועצות ממאי דלמא דפתח לה
 ובריק לה ואי משום תמימה הני מילי היכא
 דחחכה לגמרי אבל היכא דלייף ליה לן בה
 רב ששת בדיה דרב אידי אמר אתיא
הערופה  מעגלה ערופה דאמר רחמנא 5
 כשהיא שלמה תיהוי וליחוש דלמא טרפה
 היא אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר רובא
אמרי דבי ,  וכי תימא מאי נפקא מינה הא ה
 רבי ינאי יכפרה כתיב בה כקדשים רבה בר
 רב שילא אמר אתיא מפרה אדומה דאמר
ושחט ושרף מה שחיטתה כשהיא  רחמנא 6
 שלמה אף שריפתה כשהיא שלמה וליחוש
 דילמא טרפה היא אלא לאו משום דאמרינן
 זיל בתר רובא וכי תימא מאי נפקא מינה
 חטאת קרייה רחמנא רב אחא בר יעקב אמר
ולקח  אתיא משעיר המשתלח דרחמנא אמר 7
שיהו שניהם שוים וליחוש  את שני השעירים ה

 דילמא

 כגון דקיימי דרא דגברי. האתל עומל במפתן ורואה ומגיל לזה
 וזה לזה על הכהן ללא בציר: מגא הא מילתא. איילי לאיירי במנא
 הא מילתא לחזקה נקט נמי הא: מגלן. בתמיה: תשע חגויות. כולן
 מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נבלה ונמצא בשר בארץ

 הלך אחר הרוב להא קמן חזינא לרוכא
 דהיתירא: וסנהדרין. לתנן (סנהדרין
 לף מ.) י״ב מזטן ר״א מתייבין זכאי:
 קטן וקטנה. דפליגי רבנן עליה
 דר״מ ביבמות (לף סא:) דתנןי) יבם
 קטן שבא על יבמה קטנה יגדלו זה
 עם זה ולא תיישינן שמא תמצא אילונית
 או הוא סריס ונמצא פוגע באשת אחיו
 שלא במקום מצוה דבעי להקים לאחיו
 שם והאי לאו כר הכי הוא אלא אמרינן
 זיל בתר רוב קטנים דעלמא דאינם
 סריסים והיינו רובא דליתיה קמן:
 אתיא מרישא של עולה. שאין יכולין
 לחצוחו ולבדוק בקרוס של מוח שמא
 ניקב והוא אחת מי״ח טרפותי) משוס
 דכתיב (ויקרא א) ונתח אותה לנתחיה
 ולא נתחיה לנתחים שאסור לחתוך
 נתחיה אחל לשנים וקרבן טרפה
 פסולה בשמעתא קמייתא למנחות
 (לף ה a שכשהוא אומר למטה [ויקרא א] מן
 הכקר שאין ת״ל אלא להוציא את
 הטרפה: דפלי ליה. י] קורעו וחוצהו
 ולא יבליל: פלי. פרטי״ר כלע״ז:
 הזליין*. מחובר. תרגום וחברתה)
 ותלפף: גומרתא. גתלת: וקלי ליה.
 לעצם הגולגולת לבלוק ליה לקרוס:
 המחתך בנידין. אע״פ לקשין כעצמות:
 מאליה. המקריכ שלמים או חטאת
 מכבש ואיל קרב אליה עם האימורים.
 מן הכליות ולמטה לצל הזנב והזנב
 קרי ליה אליהי]: חוט השדרה.
 שנפסק טרסה. וכולהו תננהו באלו
 טריפות(לקמן מב.<: דמתחאי פסק ליה.
 שמשפיל לחותכה סמוך לזנב שאפילו
 נפסק החוט באותו אליה אין הבהמה
 נטרפה בו כדאמרינן באלו טריפות
 (שס מה:) עד היכן חוט השדרה עד
 בין הפרשות דהיינו כנגל היריכים
 שהחוט מתפצל שס לג׳ האחד פורש
 לצד עצם ימין האליה שקורץ הנקי׳ש
 בלע״ז והשני לשמאלו והאמצעי הולך
 כדרכו עד סוף הזנב ומבין הפרשות
 והלאה לא מתקד חוט השדרה
 להטריף בו שכבר י] הכהמה נסמך
 על ירכה ולא על חללה ואין צריך
 לחוט והא נמי מבין הפרשות ולמטה
 פסיק לה לאליה ובודק כל החוט
 הנשאר מבין הפרשות ולמעלה על
 המוח של ראש שהוא יוצא משם:
 מקום שהפליות יועצות. למעלה מן

 הפרשות הוא. בברכות (לף סא.) אמרינן לב מבין כליות יועצות: היכא
 דל״ן). שמחובר מבחוץ לצל הגב ואינו פותח לצר הגב אלא לצר
 החלל מכקע את השדרה כולה לארכה: שלמה תהוי. אפילו לאחר
 עריפה עולמית אלמא לא מצימ למיתכר גרמי ולמיכדק אי טרפה
 היא דניתי אחריתי: מאי נפקא מינה. אי טרפה היא הא לאו קרבן
 הוא ומהערופה״] לא נסקא אלא שתהא לעולם כעין עריפה שלא
 ינתחנה לאבדן אבל טרפות מחיים לא שמעינן מינה: האמר ט]ר׳
 ינאי. בקדושין(לף נז.) לענין לאסור בהנאה: פפרה כתיב בה כקדשים.
 כפר לעמך ישראל [לבדם נא] מה קדשים אסורין בהנאה אף היא אסורה
 כהנאה וה״נ לענין טרפה מהתם תיפוק: כשהיא שלמה. שלא
 ינתחנה: חטאת קרייה רחמנא. (במלגר יט) למי נלה חטאת היא:

 ולילמא
 מזכח היא ומיהו על כרחיך אי אפשר לפרשה כן לבכל לוכתא אמדנן שאני פרה לקלשי בלק הבית היא א״כ הוה אתי כר״ש ונראה לפרש להט
 פריך אלא מעתה תפסל כיוצא רופן ופדך לכולהו טעמי בין נפרש לטעמא לרביעה משוס לקלשי מזבח היא בין נפרש משום לחטאת קרייה
 רחמנא למסתמא דיש לא פליג ארבותיו רבי אליעזר ורבי יהושע ומשני שאני פרה הואיל ומום פוסל בה ולא גרסינן אלא וכספרים לא היה
 כתוכ אלא שכקונטרס הגיה וכתב ה״ג אלא וטעמא לתטאת קרייה רחמנא לעולם קאי לרבנן לפסלי ביוצא לופן ואס תאמר לרבי שמעון

 רלית
 מיכמין אי לא מי אזלינן בתר רובה ורובה אין נמצאין לא סריס חמה ולא אילונית אי לא אזלינן בתר רובה ויכולין לחלוץ וליבם: ונתח אותה לגתחיה אותה לגתחים. כלומר הראש יפריש מן גופה ולא הראש עצמה לנתחים וליחוש שמא וכוי
 (וגרוע) [ופסול] הוא לעולה אלא תדע דאולינן בתר רובה דאינו ניקב קרום של מוח: ממאי דלמא דפלי ליה ובדיק ליה. כלומר בקעו לצד אחד !!בל היכא רלייף שמחובר היה עדיין מתחת דלא ניתח אותה כולה לנתחים לית לן בה ולא מצית
 מהכא למילף דויל בתר רובה: דמנח גומרתא עליה וקלי ליה. כלומר על העצם של ראש מניח גחלת ושורף העצם כנגד קרום של מוח ורואה אט ניקב קרום של מוח ואם לאו ועכשיו אין בו משום שבירת עצם. ועדיין לא מצית למילף מהכא
 דזיל בתר רובה: וכי תימא דמתתי ופסיק ליה כלומר דפםיק ליה במקום חוט השדרה למטה מן העצה בלפי הראש. לעומת העצה אמר רחמנא וכוי: אבל היכא דלייף כלומר שמחוברת א) שצריכה תמימה מצה אחה לית לן בה: אתיא מעגלה ערופה

 וכוי. וליחוש שמא טרפה אלא תדע חיל בתר וכוי.

 מםורת הש״ם

 א) [בכורות יט: יבמות
 קיט.], ג) [עי׳ תוס׳ לקמן
 כז. ד״ה מנץ], «) פסחיס
 סל: [תוספתא ססמיס פ״ו
 ה״ז], ד) ננרכות סא.],
 ה) קלושין גז. [זבחים ע:
 מנילה כא. ע״ז כט:],
 ו) [יבמות קיא:], t) [לקמן
 מג.], יז) ושמות כו],
 p) [קדושין פ. יבמות קיט:
 נדה יח:], י) וני׳ מהר״מ
 דמשמע דבשעת שריפה
 ועדיפה תהיה כו׳ ומוחק
 תיבת ולאחר, כ) [לקמן

 מג.],

 גליון הש״ם
 גמ׳ ולא נתד־ה לנתחים.
 ע״ל לף כז ע״א תוס׳ ד״ה

 מנין:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] תד״ה אתיא מפרה
 ארומה וכוי ואס תמצא
 לומר טרפה. נ״נ עיין
 נעיגינא לאיתתא למהר״א
 אלפנלארי נספר סלר אליה
 רנא וזוטא לף ל״ח ע״ל

 מ״ש בזה:

 לעזי רש״י
 פדטי״ר. לסדוק.

 הנק״ש [הנק״א]. ירכי

 מוםף רש״י
 כגון ט׳ חנויות. לתניא
 וננמצא הלך אחר הרונ,
 לטון לחנויוח לפנינו הן
 ואנו רואין שרונן מיכרות
 נשר שחוטה !:יבמות
 קיט וכעי׳׳ו בכורות יט:!.
 וסנהדרין. י״נ מזכין
 וי״א מחיינין דקי״ל לזכאי,
 להואיל ורונ מזכין וקמן
 כינהו ;יבמות שם וכעי״ז
 בכורות שמ1. שהכליות

 יועצות. את הלב עשה
 כן, ומנין שהכליות יועצות
 שנאמר (תהליס טז< אברך
 את ה׳ אשר יעצני אף לילות
 יסרוני כליומי :ברכות סא ׳.

 רבעו גרשום
 אדהכי דכהן הלך לביתו
 עמדו לשם דרא רגברי
 והם ראו דלא בצר כלל
 ומשום הכי צריך להסגיר
 ועדיין אי אני דלאו אוקים
 מילתא אחזקה: כגון תשע
 חנויות וסנהדהין לא קא
 מיבעיא לי. תשע חנויות
 כיצד כולן מוכרות בשר
 שחוטה ואחת מוכרת בשר
 נבלה ומצא אהם חתיכה
 של בשר באp אמריני
 דכל דפריש מרובה פריש
 וכשרה. סנהדרין כיצד
 אי שלשים וששה לזכות
 שלשים והי לחובה אחרי
 רבים להטוה. אלא כי
 קא מיבעיא כגון קטן
 וקטנה כלומר ראמרינן
 קטן וקטנה לא חולצין ולא
 מיבמין קטן שמא ימצא
 סריס חמה ומאי סרים
 חמה שאירע לו מחמת
 חולי כלומר שגפלו לו בני
 מעים שלו בביצים וזו גרבי
 ומאי קטגה שמא תמצא
 אילונית שאין לה דדין
 ואינה ראויה לילד ואינת
 ראויה ליבום ומדליבוס
 אינה ראויה לחליצה נמי
 אינת ראוית והשתא קא
 מיבעיא ליה חולצין או

 א) נראה דצ״ל שמחוברת מצד אחל לעדין היא תמימה ליפ לן בה.



 מםודת הש״ם

 א) (יומא סג: ממורה ו:],
 כ) יומא תז., ג) 1סוטה
) [כתובות יג: גלה  כו.], ו
 ל:], ה) מטת ה:, ו) [לקמן
 כנו:], ז) [לעיל ו. וש״נ],
 ח) [עי׳ מוס׳ לקמן כח:
 סל״ה אתא ט ממסמס],
 ט) [חקת פיס׳ קכל[,
 י) [וכ״א מנחות נא:],
 נ) שייך לע׳׳א, ל) נסנהלרץ
 עח.], ס) [סגהלרין מא.],
 נ) [וע״ע תוס׳ סגהלרץ
 פ: ל׳׳ה הנסקלין ותוס׳
 זבחיס ע: עא. סוף ל״ה

 אפי׳ אחת],

 תורה אור השלם
ת ו ו מ מ א ו ו י ב ה א כ מ  1 . ו
ו א ט ת כ ו מ : ש ת מ ו  י
ר ש א ו ב ם ל ת י ש ע  2• ו
ו י ח א ת ל ו ש ע ם ל מ  ז

: ך ב ר ק ע מ ר ת ה ר ע ב  ו

ט ט י ם י י  דבר

 גליון הש״ם
 גפי וליחוש דילםא לאו
 אכיל הוא. עיין גרמכ״ם
 פ״א הלכה 3 מהלכות
 איסורי ביאה וגחילושי
 בכור שור קדושין לף פ
 ע״א: שם ה״נ דלא אכיל
 בשרא. עיין לקמן לף כח

 ע״א תוס׳ ל״ה אסא:

 מוסף רש״י
 אין אפוטרופוס
 לעריות. אין אתס יכולים
 להיות לה אפימרופיס
 לומר לא נבעלה ;כתובות
 יג:<. ברבי אומר. כך
 היה שמו ;מכות ה:).

 הרגו. שלא הוזמו על
 שנהרג הנדון על פיהס
 !שם). לר״מ דחייש
 למיעוטא. ביבמות (סא:)
 קט! וקטנה לא חולצין ולא
 מיבמין לנרי ר״מ, אמרו
 לו לר״מ יפה אמרח לא
 חולצין, איש כתיב בפרשה,
 מפני מה לא מיינמין, אמר
 להן קטן שמא ימצא סריס,
 קטנה שמא תמצא איילונית
 ונמצאו פוגעים בערוה,
 ולא אמר רוב קטניס אינם

ל ו.). לעי  סריסים !

 שיטה מקובצת
 א] משום דלא אפשר
 הוא דאלת״ה דהני דקתני
 משום דלא אפשר הוא
 הסייד: 5] מדכתיב תמימה
 ולאשר אין בה מום:
 ג] דמשני קדשי כדק הבית
 היא אמאי לא חשיב:
 ר] וא״כ אין להוכיח אלא
 ממאי הקטלינן: ה] ועוד
 אומר ר״ת האף על גב
 וכוי ג״כ עי׳ תוס׳ בכורות
 דף כא ע״א: י] ואחר
 אמר בארירן פטור: t] וי״ל
 דרי יוחנן לא פסיק כותיה
 אלא. נ״ב נ״א בס״י א)

 ואתי אלא וכוי:

 או אולי צ״ל נ״א נס״י כוותיה
 בהא וכוי ולא גרסינן אלא.

 •א: הכל שוחטין פרק ראשון חולין
 ודילמא חד מינייהו. האי לעזאזל טרפה הוא לכשלמא הך ללשם
 כליק ליה לאחר שחיטה אלא חכירו משתלח לצוק ואין נשחט: אין
 הגורל קובע לעזאזל אלא בראוי לשם. שהרי בשעת הגורל אין ילוע
 איזה יעלה לשם הילכך שמעינן ממילא לטרפה לא מייתינן: בדקינן
 ליה. לאחר לחייתו לצוק: אברים
 אברים. ותו לא מצי בלק ליה לאין
 יכול לילע איזו שבירה מחיים:
 קטליה. הורגהו: בבית האסורין.
 שם עברתו אמו ואין לחוש שמא בא
 עליה אחר ששניהן לבלם היו ער
 הוכר העובר: טרפה הוה. ההרוג
 ואין זה ראוי ליהרג לגברא קטילא
 קטיל: ופי תימא משום איבוד נשמה
 דהאי. רוצח דלא לימות משוס דבעינן
 ושפטו העלה והצילו העדה (כמלגר
 לה): נינווליה. להאי נהרג ואי לאו
 משתכח טרפה יהרג רוצח זה:
 ואמאי. ליחוש במקום סייף שהרגו
 בה נקב היה תחלה וטרפה הוא
 וגברא קטילא קטיל: ופי תימא
 דגדקינן ליה. כלומר לכשנהרג על
 ידי עדותן ואח״כ הוזמו מישתעי קרא
 ונבדקים קודם שגהרגס: והתניא
 ברבי אומר. לא ידעינן מנו אלא אחל
 גדול בדורו היה ועל שם כך נקרא
 ברבי כדאשכחן ככיצד מעברין
 בעירובין (דף נג.) אמר רבי אושעיא
 ברבי ובפ״ב (לקמן כח.) רבי אלעזר
 הקפר ברבי: הרגו. קודם שהוזמו:
 אין נהרגים. דכתיב כאשר זמם ולא
 כאשר עשה: אחיא משחיטה עצמה.
 דאיירי בה עד השתא: דלמא במקום
 נקב קא שחיט. נקובת הושט במשהו
 אבל גרגרת ברובא ואס חסרה
 בכאיסר טרפה באלו טרפות (לקמן לף
 מה.): היפא דאפשר. לעמוד על
 בירור בולקין ולא סמכינן ארובא
 וצריכין לבלוק בהמה מכל י״ת טרפות
 אי נמי כגון קטן וקטנה לאפשר
 לנו להמתין על שיגללו ונלע
 שאינו סריס נמתין והנך כולהו
 משוס ללא אפשר הואאו: לרבי
 מאיר. ללא אזיל בתר רובא הכי
 נמי ללא אכל בשרא משוס לשמא במקום נקב קא שחיט:

 פסת

ה מינייהו טריפה הוא אלא לאו ח  הילמא א
 משום ראמרינן זיל בתר רובא וכי תימא
אין גורל קובע (  מאי נפקא לן מינה הא א
 לעזאזל אלא ברבר הראוי לשם וכי תימא
א היה מגיע למחצית ל ב (  הברקינן ליה והתנן נ
 ההר עד שנעשה אברים אברים רב מרי
ה אביו ואמו דאמר רחמנא כ מ מ  אמר אתיא 1
וליחוש דלמא לאו אביו הוא אלא  מטליה 8
ורוב (  לאו משום דאמרינן זיל בתר רובא ג
 בעילות אחר הבעל ממאי דלמא כגון שהיו
 אביו ואמו חבושים בבית האסורין אפילו
 הכי 7׳אין אפוטרופוס לעריות רב כהנא אמר
 אתיא מהורג את הנפש דאמר רחמנא קטליה
 וליחוש דלמא טרפה הוה אלא לאו משום
 דאמרינן זיל בתר רובא וכי תימא דבדקינן
 ליה הא קא מינוול וכי תימא משום איבוד
 נשמה ההאי נינווליה וניחוש שמא במקום
 םייף נקב הוה רבינא אמר אתיא מעדים
ועשיתם לו כאשר  זוממין דאמר רחמנא 2
 זמם וגו׳ וליחוש דלמא הך דאסהידו ביה
 טרפה הוה אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר
 רובא וכי תימא דבדקינן ליה והתניא הי ברבי
א הרגו נהרגין הרגו אין נהרגין רב ל  אומר נ
 אשי אמר אתיא משחיטה עצמה דאמר
 רחמנא שחוט ואכול וליחוש יישמא במקום
 נקב קא שחיט אלא לאו משום דאמרינן זיל
 בתר רובא אמר רב אשי אמריתא לשמעתא
 קמיה דרב כהנא ואמרי לה רב כהנא קמיה
 דרב שימי ואמר ליה ודלמא היכא דאפשר
 אפשר היכא דלא אפשר לא אפשר דאי לא
 תימא הכי ״לר״מ דחייש למיעוטא *הכי נמי
וכי תימא הכי נמי ( ז  דלא אכיל בישרא נ

 פסח

 ללית ליה לחטאת קרייה רתמנא מנא ליה לטרפות פוסל בה וי״ל
 לנפקא ליה מלכתיב תמימה כללרשינן בפ״ק למסכת ע״ז (לף ו.)
 לנח גופיה לאו טרפה הוה מלכתיכ תמים ורכנן אצטריך תמימה
 לכללרשינן בספרי תמימה לאף שתי שערות שחורות פוסלות כה

 ולרבי שמעון תרתי ש״מ מלבתיב
 תמימה נ] בין אלומה לאשר אין בה
 מום ועול יש לומר לבפסול התלוי
 בגופה מולו כולי עלמא כלתנן (סרה
 פ״ל מ״א) שתטה שלא לשמה פסולה
 והיינו מחטאת היא ובספרי ט) נמי
 ׳)לרשינן חטאת היא למועלין בה וכמה
 לרשות ואס תאמר ככל לוכתין למשני
 קלשי כלק הכית «]אמאי לא חשיכ ליה
 כקלשי מזבח משוס לחטאת קרייה
 רחמנא ויש לומר לככל לוכתין מסלק
 לה בקושיא אחריתי ובפרק אלו קלשיס
 (תמורה כ.) לקאמר לאין פרה עושה
 תמורה משום לקלשי בלק הבית היא
 כיון לנפקותא ליתא בגוף הפרה לא
 שייך לרשה לחטאת קרייה רחמנא
 ובככורות (לף כה.) נמי לקאמר לאין
 בה איסור גיזה ועבולה לאחר שנפרית
 משוס לקלשי בלק הבית היא ולא
 הויא כפסולי המוקלשיס שנפלו משוס
 ללאחר פריון שאין תורת פרה עליה
 לא קרייה רחמנא חטאת אי נמי מה
 שנפלית היינו משוס ללב בית לין
 מתנה עליה לאי לא הזצרכוה תהא
 ללמיה כלאמרינן בפרק קמא לשבועות
 (לף יא.): י) ושחט ושרף. אע״פ
 שיש פסוק אחר בינתיס מכל מקוס
 משמע ושרף את הפרה כמו שהיתה
 כשעח שחיטה מללא כתיב ושרף
 אותה: כגון שהיו אביו ואמו
 חבושים כנית האםורץ. ועול
 הוה מצי למילק ולילמא משוס
 ראזלינן בתר חזקה להעמל האס
 בחזקת צלקת: וכי תימא דבדקינן
 ליה. מקשינן לנילף מרוצח גופיה
 לאזלינן בתר רובא ללילמא הרוצח
 הוא טרפה וטרפה שהרג את הנפש
 פטורל< ושמא לאזלינן בתר רובא
 מללא חיישינן להרוג את הטרפה לא

 נילף בעלמא ועוד נראה לי לטעמא לטרפה שהרג פטור להיינו
 משום להוי עלות שאין אפה יכול להזימה ואי קטלינן עלים כשהוזמו

 לא שפיר קטלינן ואם כן אין להוטת אלא י] במאי לקטלינן לעלים ולא תיישינן ללמא הך לאסהילו כיה טרסה הוה כלקאמר בסמוך וכן
 מצינו בשם רכינו מנחם הקלוש אך קשה לי מאי קאמר וט תימא לבלקינן ליה הא מכל מקום הויא ליה התראת ספק אי לא אזלינן בתר רובא
 ושמא קסבר לשמה התראה: ליחוש דלמא במקום םייף גקב הוה. אין להקשות משכחת לה כגון שהטביעו בנהר לאפשר בתר הכי
 למיבלקיה להא קרא בכלי עץ ובכלי ברזל ואכן כתיב אבל קשה למשכתת לה כגון שהיה קרוס של מוח מגולה וראו שהיה שלם ובא זה ונקבו
 והרגו ויש לומר ללוחק הוא להעמיל הפסוק בכך ואם תאמר ובספ״ק למכות (לף ז.) לאמרי רבי טרפון ורבי עקיבא אילו היינו בסנהררין
 לא היה אלם נהרג ומפרש להוו בלקו להו ואמרי ראיתם שטריפה הרג או שלם הרג ואס תמצא לומר שלם הרג שמא במקוס סייף
 נקב הוה והכא משמע ללא חיישינן לאזלינן בתר רובא דש לומר לרבי עקיבא לטעמיה לאמר לחיישינן למיעוטא בפרק הלוקח בהמה
 (כטמת כ:) לקסבר חלב אינו פוטר בבהמה בבכורה אע״ג לרוב בהמות אינן תולבות אא״ב יוללות ואע״ג לאסילו רבי מאיר לחייש למיעוטא

 מולה היכא ללא אפשר רבי עקיבא חשיכ ליה אפשר לאיכא לאוקמי קרא שהיה קרוס מוחו מגולה ונקבו כלפירשנו ורשב״ג לסליג עלייהו
 ואמר אף הס מרבים שופט למיס בישראל אפילו חייש למיעוטא מ״מ חשיב ליה לא אסשר ללוחק הוא להעמיל הפסוק ככך
 ה] ועוד אור׳ית לאף על גב לאי לא שיילינן לעלים קטלינן ליה לסמכינן ארובא היכא ללא אפשר היכא לשיילינן להו ואמרי ללא ילעי
 פטור מילי להוה אסייף וארירף) לאי לא שיילינן להו חייב ואי שיילינן להו ואמר אחל בסייף ואחל יזבארירן פטור אע״ג לבסייף וארירן
 כשאומרים אין אנו יולעין חייב על למכחשי אהללי היינו משום לסייף וארירן לא שייך כל כך בגוף העלות למה לי הרגו בסייף ומה
 לי בארירן אבל במקום סייף נקב הוה לשייך לגוף העלות טפי אי בלקינן להו ואמרו אין אנו יולעין פטור ואחל אומר כליו שחורים
 ואתל אומר כליו לבנים ללא שייך לגוף העלות אע״פ למכחשי אהללי חייב הקשה רבינו יצחק ברבי מרלט להבא ילפינן מרוצח וערים
 זוממים לאזלינן בתר רובא אף בליני נפשות וכן מוכח בריש פ׳ בן סורר ומורה (סנהלרין לף סט.) וכאלו הן הנשרפין (שס לף עט:) אמרינן
 נסקלין בנשרפין ילונו בסקילה הקלה אע״ג לרוב נשרפים נינהו ותירץ ר״ת לטון לממה נפשך הוא נהרג לענין באיזו מיתה הוא
 נהרג לא אזלינן בתר רובא ועול יש לומר להד קבוע וכמתצה על מתצה למי והא לפריך התם מעיקרא כי הוה תני הנשרפין בנסקלין
 תיפוק ליה דרובא נסקלין נינהו הכי פירושו לכל הפחות לא גרע משום דהוו רובא דנסקליף): ודילמא הך דאסהידו ביה טרפה
 הוה. ואס תאמר לחובשים אותו י״ב חדש ואם יחיה לאו טרפה הוא ויש לומר דשמא קסבר טרפה חיה ועוד נראה לי דאי אין הורגין
 העלים כשהוזמו אלא אחר י״ב תלש ללילמא הך לאסהילו ביה טרפה א״כ גס אותו שמעילין עליו אין להורגו על לאחר י״ב חלש
 וכיון ללא באו להורגו אלא אחר י״ב חלש א״כ לא יהרגו הם אף לאחר י״ב חלש לרילמא נעשה טרסה הך לאסהילו ביה בסוף י״ב
 חלשים והרי לא באו אלא להרוג את הטריפה: לרבי מאיר דחייש למיעוטא בוי. מלקאמר לרכי מאיר ולא קאמר היכי אכלינן משמע
 ללא קיימא לן כר׳ מאיר לחייש למיעוטא וקשה לבפרק הלוקח בהמה (כטמי! כל.) פסיק רכי יוחנן כרשב״ג ראמר הלוקח בהמה מניקה מן העובל
 כוכבים לפטורה מן הבכורה כשכנה כרוך אחריה משוס ללא מרתמא ליה אא״כ יללה אבל מטעם תלב לא מיפטר אע״ג לרוב בהמות אינן
 חולבות אא״כ יוללות אלמא חיישינן למיעוטא אע״ג לליכא תזקה בהלי מיעוטא לאי אמרינן אוקי בהמה בחזקת שלא יללה אלרבה העמל וולל
 בחזקת שאינו קדוש בבכורה שהיה חולין במעי אמו י] ויש לומר דרבי יוחנן לא פסיק כוותיה אלא בהא ללא מרחמא אלא אם כן יללה:

 ונפקא

 עין משפט
 נר מצוה

 א [מיי׳ פ״ה מהלכות
 ענולת יוה״כ הלכה יח

 עכ״מ ולח״מ]:
 £ ב מיי׳ ס״ג מהלכות

 עגולת יוה׳׳כ הלכה ז:
 פא ג מיי׳ פ״כ מהלכות

 עלות הלכה נ:

 דבינו גרשום
 וכי תימא מאי נפקא לה
 מיגה דלא איכפת לן בין
 טרפה ובין כשרה הא
 אמרי דבי ר׳ יגאי כפרה
 כתיב בה כקדשים דכתיב
 כפר לעמך ישראל וגו׳
 וצריך שלא יהא בו מום
 בקדשים והכא זיל בתר
 רובה: והתנן לא היה
 מגיע למחצית ההר כלומר
 השעיה וכר ועכשיו לא
 מצית למיבדק אותו אלא
 זיל בתר רובה שאינן
 טרפות: ורוב בעילות אחר
 הבעל. כלומר שמבעלה
 עצמה הוא: וממאי דלמא
 כגון שהיו אביו ואמו
 חבושים בבית האסורין.
 כלומר דקים לן הלא כא
 עליה אלא כעלה דודאי
 לגו דאביו של זה הוא
 ומשום הכי אמריגן הכא
 דחייכ לקטול את זה
 אבל במקום אחר לא
 אמרינן זיל בתר רובה:
 וגיחוש שמא טרפה היה.
 כלומר הגרצח ולא קטלינן
 את הרוצח: וכי תימא
 דבדקינן ליה הא קא
 מגוול (מדמו של רוצח)
 וכי תימא משום איבוד
 גשמה כוי כלומר משום
 דקטליגן הרוצח בדקינן
 ליה ואי טהיפה הוא לא
 קטליגן הרוצח ואי לא
 קטליגן. דלמא כמקום
 הסייף הוא נקב אלא תדע
 דזיל בתר רובה שאינן
 טרפות וקטלינן הרוצח:
 וכי תימא דבדקינן ליה אי
 טרפה הוא על מי שהעדים
 זממו: והתניא ברבי אומר
 לא הרגו נהרגין העהים
 דבעיגן לקיומי ועשיתם לו
 כוי ואם העידו עדות שקר
 דאמרי פלוני הרג את פלוני
 והוזמו ועדיין לא נהרג
 הרוצח על מי שהוזמו
 על פיהם הם עצמם
 נהרגין דאיכא כאשר
 זמם ולא כאשה עשה
 ועכשיו לא מצית אמרת
 המשום איבוד נשמה
 רעדים ווממין נינווליה
 לנהרג על פיהן א) דדוצח
 נינוליה לנרצח האין הורגין
 הרוצח העהים זוממין אלא
 בחייו (של נרצח) של מי
 שהעידו עליו שהרג ואס
 נינווליה לא מהני ליה
 אעפ״כ (לא) קטלינן (את
 זה) לעדים זוממין אלא
 זיל בתר הובה: דלמא
 במקום נקב קא שחיט.
 כלומר שמא תחת העור
 ניקב הושט או [נפסק]
 הגרגרת כמקום שחיטה:
 דלמא היכא דאפשר
 אפשר. כלומר לעולם לא
 אזלינן בתר הובה והיכא
 דאפשר למיבדקא בדקינן
 ליה והיכא דלא אפשר
 למבדקיה אזלינן בתר
 רובה: לר׳ מאיר דחייש
 למיעוטי כדאמריגן לעיל
 דחייש למיעוט. לעגין
 עיסה כלומר משום שהוא
 גור רובה אטו מיעוטא
 כולן פסולות שמיעוט
 נקבות אמריגן הכי מכולם

 א) אולי צ״ל לנהרג על פיהן
 כמו יאמרינן לעיל לנשניל
 איכול נשמה לרוצח נינווליה
 צנרציו לאין הורגין צעדס
 זוממי! אלא מזייו של מי ומי.



 עין משפט
 נר מצוה

ן א מ י ל ס ״ ע י ׳ ׳ ש ו ט  א [

: [ ף ג י ע  ס
ל ״ ׳ פ י  פב ב ג מי

מה ת שמי ו  מהלכ
ג ג עשי! ס מ  הלכה ז ס
ף י ע ן א ס מ י ל ס ״ ע י ״ ש י  ט

: ף ל י ע ס  א ו
ף י ע ע שס ס ׳ ש׳  פג ד ה מו

:  ג

ת ו ל מהלכ ׳ ׳ ׳ פ י י  פד ו ז מ
ת הלכה ו ו מ ו ר  ת
ן שלא מ י ל ס ״ ע י ״ ש ו ט  נ

: [ ל ף ל י ע  ס
׳ שס הלכה ג: י  פה ח מי
ל ׳ ׳ ׳ פ י  פו ט י כ מי
׳ טה הלכ ת שחי ו  מהלכ
מ שהאריך ״ כ ן ג י  ח ועי
ל ״ ע י ״ ש ו ג ט ג עשי! ס מ  ס

: ף ל י ע ' א ס י  ס

 רבינו גרשום
 (אלא תדע) ןודילמא]
 היכא דאפשר למבדקיה
 אפשר ןוהיכא הלא אפשר
 לא אפשר] ולא אמרינן
 במקום נקב קא שחיט: וכי
 תימא א) בפסח וקדשים
 רובא אזלינן מאי וכוי אלא
 היכאדאפשרוכו׳הכא נמי
 (בשחיטה) [לדידן] היכא
 דאפשר אפשר ולעולם
 לא אזלינן בתר רובא
 היכא דיכיליק (למיכדקא)
 למיבדקיה: נ)אמר ליה
 חזקתו שחוט כלומר
 דאמרינן שלוחו שחט או
 ישראל אחר מומחה שחט
 ורוב מצויץ אצל שחיטה
 מומחין הן הכא נמי
 (כשחיטה) [בראה אחה
 ששחט נימא] דרוב מצויץ
 אצל שחיטה מומחין הן
 ולמה ליה לראות מתחלה
 ועה סוף: לעולם [היהע
 דלא גמיר וכגון וכוי]
 שמא שהה ושמא דרס
 ומשום הכי צריך לראות
 מתחלה ועד סוף: אמר
 לו אין חזקתו תרום
 כלומר אע״פ שמצא תהום
 צריך לתרום פעם אחרת
 כדבעינן לפרושי לקמן
 לעולם אין חזקה שליח
 וכוי אכל בשחיטה אי נמי
 איניש וכוי אבל בתרומה
 (קאמר) [רילמא] איניש
 אחרינא שמע כו׳ [והתורם
 שלא מדעת וכוי.] דכתיב
 והרמתםגם אתם.ר׳ יהודה
 [ס״ל] אסור [הלא אמריק]
 דרוב מצויין אצל שחיטה
 וכוי ור׳ חנינא בנו של
 ר׳ יוסי הגלילי סבר דרוב
 מומחין הן כוי: אמר רבי
 נראין דברי רבי יהודה
 שמצאו וכוי (ודמד סבר
 רוב מצויץ אצל שחיטה
 מומחין הן). לעולם דכ״ע
 רוב מצויץ אצל שחיטה
 מומחין באשפה שבשוק
 כולי עלמא לא פליגי
 דאסור דודאי נתנבלו
 בשחיטה (נמי) [והשוחטו]

 (וששחטן) השליכן

 א) נראה לצ״ל וט חימא אה״;
 ללא אטל נשרא נפסח
 וקדשים מאי ונוי. נ) נראה
 רצ״ל אלמא אמרינן רונ מצרין
 אצל שחיטה מומחין הן כלומר

 לאמרינן וכוי.

 הכל שוחטין פרק ראשון חולין ־ב.
 ונסקא מינה להיט שראינוה שהיה לה חלב קודם לידה דההיא לא
 מפטרינן מטעם חלב ואפשר דאף רשב״ג סבר דחלב פומר והשתא
 אתי שפיר דאשכחן רשב״ג דלא חייש למיעוטא בריש כל הצלמים (ע״ז
 דף מ a דלא גזר שאר מקומות אטו אותו מקום כדגזר ר״מ התם ורבי
 יוחנן נמי אכל לעיל(דף ה:< משחיטת
 כותי ולא גזר בהו כדגזר ר״מ וכעשרה
 יוחסין !קידושי! לף פ.) גבי שני דכריס
 שאין בהן דעת לישאל ועשאן הכתוב
 כר משמע נמי דרבי יוחנן כרבנן
 דר״מ ס״ל והא דא׳יר יוחנן בסוף אין
 מעמידין(ע״ז דף למ:) למעוטי מורייס
 וגבינות בית אונייקי וסתמא כר״מ
 התם הד סתם ואח״כ מחלוקת בריש
 כל הצלמים (שס מ:< והא דאמר רשב״ג
 כל ששהה שלשים יום באדם אינו נפל
 הא לא שהה ספק הוי אפילו נפל מן
 הגג או אכלו ארי בסרק ר׳ אליעזר
 דמילה (שגמ דף קלה:) וקיימא לן התם
 כוותיה אע״ג דרוכן אינן נפלים וכן
 תוך שמנה ימים בבהמה אסרינן
 התם ולא אזלינן בתר רובא התם
 משום דלא יבא להקל בערוה והצריכוה
 חליצה במת תוך שלשים ולא רצו לסמוך
 על הרוב ולהתירה לשוק בלא תליצה
 שלא יאמרו העולם שפיהק ומת דבא
 לידי לעז וקלקול ולכך גם לענין
 אבילות פטור שלא יבא להקל בערוה
 ועוד דבלאו הט יש להקל באבילות
 דקי׳יל(מו׳׳ק לף ניח.] כ.) הלכה כדברי
 המיקל באבל ואסרו כמו כן בכהמה
 דגזרו בהמה אטו אדם דאי לא הא לא
 קיימא הא אי נמי אסור בבהמה
 אפי׳ בבריא שלא יבא להתירה בחולה

 שיהא קרוב לפיהק ומת:
 פסח וקדשים מאי איכא למימר.
 יי] מבשר תאוה לא פריך
 משוס דנראה דמדאורייתא לא חייש
 רבי מאיר למיעוטא אלא מדרבנן מ)
 ולהט פריך הכי נמי שמחמיר שלא
 לאכול בשר כלל ואפילו מחמיר כשאר
 בשר פסח וקדשים אין יכול להחמיר
 ומדקדק ט היט דלר״מ יש חילוק
 מדרבנן בין אפשר ללא אפשר ה״ה
 לרבנן׳): או שאמר לשלוחו כוי.
 מעיקרא תנא מצא תרנגולת שחוטה
 בשוק דאיכא למימר בעליה שתטוה
 והדר אמר דאפי׳ אמר לשלותו ומצאו
 השליח שהיא שחוטה דהשתא שלא
 ברשות נשחטה אפ״ה חזקתו שחוטה:
 הכי גרסיגן לעולם אק חיקה שליח
 בו׳. מפורש בפ׳ בכל מערכין
 (עירובי! לב:): הרי שאבדו לו גדייו.

 ה״ה נגנבו דמשוס דחשיד אגנבה
 לא חשיד אנבלה ובתוספתא קתני
 בהדיא נגנכה לו תרנגולת ומצאה כו׳:
 כי פליגי באשפה שבבית. הוא
 הדין לפליגי בשוק בלא אשסה כדמוכת
 באלו מציאות(ב״מ לף כל:) גבי ר׳ תנינא
 שמצא גדי שחוט בין טבריא לציפורי:

 מאן

 יהורה שמצאן באשפה מאי

 פםח וקרשים מאי איכא למימר אלא היכא
 האפשר אפשר היכא הלא אפשר לא אפשר
 ה״נ היכא האפשר אפשר היכא הלא אפשר
 לא אפשר: א״ר נחמן אמר רב ראה אחה
ה ועד סוף מותר ל ח ת מ  ששחט אם ראהו א
 לאכול משחיטתו ואם לאו אסור לאכול
 משחיטתו היכי המי אי היהע רגמיר למה לי
 ראה ואי דידע דלא נמיר פשיטא ואלא הלא
רוב מצויין (  ידע אי נמיר אי לא נמיר א] לימא א
הרי (  אצל שחיטה מומחין הן מי לא תניא נ
 שמצא תרנגולת שחוטה בשוק או שאמר
 לשלוחו צא שחוט והלך ומצא שחוט
ב מצויין רו חזקתו שחוט אלמא אמרינן ג  ב

 אצל שחיטה מומחין הן הכא נמי לימא רוב
 מצויין אצל שחיטה מומחין הן ילעולם היהע
וכגון דשחט קמן חה סימן שפיר  דלא גמיר ה
 מהו דתימא מדהאי שפיר הך נמי שפיר
 קמ״ל האי אתרמויי איתרמי ליה אידך שמא
 שהה שמא דרס בעא מיניה רב דימי בר
 יוסף מרב נחמן האומר לשלוחו צא ושחוט
 והלך ומצא שחוט מהו אמר לו חזקתו שחוט
 האומר לשלוחו צא ותרום והלך ומצא תרום
 מאי אמר ליה י אין חזקתו תרום מה נפשך
 אי ״חזקה שליח עושה שליחותו אפילו
 תרומה נמי ואי אין חזקה שליח עושה שליחותו
 אפילו שחיטה נמי לא אמר ליה ״לכי תיכול
 עלה כורא רמלחא לעולם ׳אין חזקה שליח
 עושה שליחותו ושחיטה אי נמי (א) דילמא
 אינש אחרינא שמע ואזל שחט רוב מצויין
 אצל שחיטה מומחין הן תרומה דילמא אינש
 אחרינא שמע ואזל תרם הוה ליה תורם שלא
 מהעת ״והתורם שלא מרעת אין תרומתו
 תרומה לימא רוב מצויין אצל שחיטה
יהתניא הרי שאברו  מומחין תן תנאי היא ה
 לו גדייו ותרנגוליו והלך ומצאן שחוטים רבי
 יהודה אוםר רבי חנינא בנו של רבי יוםי
 הגלילי מתיר אמר רבי נראין דברים של רבי
 יהודה שמצאן באשפה ודברי רבי חנינא
 בנו של ר׳ יוםי הגלילי שמצאן בבית מאי לאו
 בהא קמיפלגי דמ״ם אמרינן רוב מעויין אצל
 שחיטה מומחין הן ומר םבר לא אמרינן רוב
 מצויין אצל שחיטה מומחין הן אמר רב נחמן
 בר יצחק לא דכולי עלמא רוב מצויין אצל
 שחיטה מומחין תן ובבית דכ״ע לא פליגי
דשרי באשפה שבשוק דכולי עלמא לא פליגי  ט

 ׳דאסור כי פליגי באשפה שבבית מ״ם אדם
 עשוי לתטיל נבלתו באשפת שבבית ומר סבר
אין אהם עשוי להטיל נבלתו באשפה  כ

 שבבית אמר מר אמר רבי נראין דברי רב
 אשפה אילימא אשפה שבשוק הא אמרת דכולי עלמא לא פליגי דאםור אלא
 לאו פשיטא באשפה שבבית אימא סיפא ודברי רבי חנינא בנו של רבי
 יוסי הגלילי שמצאן בבית מאי בית אילימא בית ממש האמרת דכולי
 עלמא לא פליגי דשרי אלא פשיטא באשפה שבבית קשיא דרבי אדרבי

 הכי
 דכרבי חנינא סבירא ליה: קשיא דרבי אדרבי. לברישא נראו לו לברי רבי יהודה דאסר
 באשפה שבבית ובסיפא נראו לו לברי רבי תנינא בנו של רבי יוסי הגלילי למתיר באשפה שבבית אס כן קשיא דרכי אדרבי:

 הכי

 פסח. לאמר רחמנא (שמות יב) ואכלו את הבשר ושלמים לאמר
 רחמנא >שס כט) ואכלו אותם אשר כופר בהם מלמל שהכפרה תלויה
 אף כאטלה מאי איכא למימר אלא ולאי אכיל לסמיך ארוכא היכא
 ללא אפשר ואפי׳ הכי פליג בקטן וקטנה משוס לאפשר. ללילן נמי היכי
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 מסיני*! (0 הא לסמטנן ארובא
 אפי׳ היכא לאפשר אי נמי אחרי
 רביס להטות >שס כג) משמע בין
 רובא לאיתיה קמן בין רובא
 לליתיה קמן למאי שנא האי מהאי
 ואהא מלתא סמכינן ולא כלקינן כל
 י״ח טרפות. ונקובת הריאה משוס
 לשטח בה ריעותא בלקינן והיכא
 לאיתרמי *]לאיפרשה ריאה ולא בלק
 מתאכלא לסמכינן אהא ואלרב הונא
 לאמר (לעיל לף מ.) נשחטה בחזקת
 היתר עומלת ואין מסרסמין הלכר:
 אי דידע דגמיר. שמכיר בו שמלומל
 כהלכות שתיטה: דידט דלא גמיר.
 שמכיר בו שאין יודע הלכות שחיטה:
 פשיטא. דראה מותר דהא לא שהה
 ולא דרס ולא ראה אסור שמא שהה
 או דרס: דלא ידט אי גמיר אי לא
 גמיר. ואשמועינן דלא סמטנן אסתמא
 על שיהא מטר בו שיודע: יזמומחין
 הן. שאם לא היה מומחה לא היה
 שוחט: רוב מצויין אצל שחיטה. כלומר
 רוב השוחטין: ׳]והלך. בעל הבית:
 ומצא תרום. ולא ילע מי תרמו:
 חזקה שליח י] עושה שליחותו. כל
 השלוחין עושין שליחותן ומחזקינן להו
 בכך מאחר שנתרצו בשליתותס: ואם
 אין עושה שליחותו אפילו בשחיטה
 נמי לא. לשמא לא שלוחו שחט אלא
 אתר שאינו בקי בהלכות שחיטה:
 לפי תיפול עלה פורא דמלתא. כשתמלול
 לי כור של מלח בשכר שאומר לך
 ובדיחותא בעלמא הוא: אין חזקה פזי.
 אלא ספק עושה ספק אינו עושה:
 אי גמי שמע איגיש ופו׳. אפילו שמע
 איש אחר: תזרם שלא מדעה אינה
 תרומה. דשליחות דתרומה מגם אתם
 אתרבי י)>גיטין לף כג0 אתם גס אתם י)
 לרכות שלוחכם ומינה מה אתם
 לדעתכם אף שלוחכם לדעתכם: דרך
 נבלות להשליך לאשפה: מדקאמר רבי
 נראין לברי ר׳ יהודה באשפה מכלל
 לפליג רבי חנינא אפילו באשפה
 ומלקאמר לברי ר׳ חנינא בבית מכלל
 לסליג ר׳ יהולה אפילו בבית: דפזלי
 מלמא לא פליגי דשרי. לרוב מצויץ
 אצל שחיטה מומחין הס: דאסור.
 דטון דהשליכס שם ודאי נתנבלה
 בשחיטתה בשהייה או בדרסה: אין
 אדם עשוי להטיל נבלתו באשפה
 שבבית. משום דמסרת ואיכא ריח
 רע: והא אמרת דפולי עלמא ופו'.
 ומאי נראין דברי פלוני י) או דכרי
 פלוני והלא שניהם שדן בה: אלא
 פשיטא. באשפה דקתני היינו אשסה
 שבבית דפליגי בה ואשמועינן דכרבי
 יהודה סבירא ליה: הא אמרת לפולי
 עלמא שרי. ומאי נראין לברי רבי
 חנינא למשמע אבל לברי ר׳ יהולה
 אין נראיף) ר׳ יהולה נמי שרי בה:
 אלא פשיטא. מאי בית באשפה
 שבבית ובה פליגי ואשמועינן רבי

 מםורת הש״ס
א ת ס ס י ת ] ( , נ [ :  א) [לעיל נ

. ל , ג) גיטי! ס [ נ ״ נ ה ״  פ
, [ . נ ! לא: [נזיר י י נ  עירו

ת ל. . שנ נ י  ד) לקמן ק

! לו.], י נ ל) [עירו ׳ קי י פסח ) 

א ת פ ס ו ת ] : ל מ כ ״  ה) נ

ן , י) [קדושי [ נ ׳ ׳ נ ה ״  פ
, ח] ר י נ ל מ נ , ז) [ [ : א  מ
: הא, ף ס ו א נ ״ ס  P) נ
: ו ׳ לקמן ס ס ו ן ת י עי  ט) [ו

ע ׳ ׳ ע ו , י) [ [ ך י מ ה ס ׳ ׳ ף ל ו  כס
ה ואי ״ ת כ. ל רו כו ׳ נ ס י  ת

, מא] ת אי י ע  נ

 גליון הש״ם
ח וכוי אלא ס  דשי" ד״ה פ
 ודאי הלמ״ט. עיי! לקמן
 לף נ ע״נ נרש״י לי׳ה מאי

 יצע״ק:

 הגהות הב״ח
נ אינש כצ״ל ״ ׳ א ט  (א) ג

: ק ח מ למא נ ת לי נ י פ  ו

ח וכוי ס ה פ ׳ ׳ י ל  (3) רש״

: ן נ ט מ ס א ל ו י ה נ  מסי

 מוםף רש״*
א ר ו ה כ ל ל ע ו ב י י ת כ  ל

ר ל ה א א ת ו מ י ל נ . נ א ח ל מ  ד

ל לי כור של  ציה, כשתמלו

ו של מ ע ר לך ט מ ו  מלח א

ן ־ז ערובי ר :שבת ד. וכעי נ  ל

 לו ולקמן קיב.) לישנא
נא לכשתאכל עליה  אחרי

 כור של מלח לא תוכל

 להשוותם זו לזו ישבת שםו.

. שררך ה פ ש א ן ב א צ מ  ש

ה פ ש א  נבילה להשליכה נ

 שיטה מקובצת
 א] לימא רוב מצויץ
 אצל שחיטה. נ״ב עיי
 תוס׳ בכורות דף כ ע״ב:
 ג] הלכה למשה מסיני
 הוא הא: ג] והיכא
 דאתרמי א) האיתפקא
 ריאה: ד] מומחין הן שאם
 לא היה וכוי. נ״ב בקצת
 ס״י כתיב (רוב מצויץ)
 כלומר רוב השוחטים
 מומחים ה3 שאם לא היה
 מומחה לא היה שוחט:
 ה] והלך בעל הבית. (עוד)
 נ״ב בכל הספרי יד נמצא
 והלך אחייב בעל הבית
 ומצאו שחוט ולא ידע מי
 שחטו אם שלוחו אם אחר:
 דשחט חד סימן קמיה
 שפיר והלך לו הרואה
 וגמר זה שחיטתו והלך
 וכוי: י] חזקת שליח וכוי.
 נ״ב בקצת ס״י עושה
 שליחותו כל השלוחין
 מוחוקין בכך דלאחר
 שנתרצו בשליחותן ודאי
 עושים שליחותן: t] ומאי
 נראין דברי פלוני ולא דברי
 פלוני והלא: P] מבשר
 תאוה לא פריך. נ״ב עי׳
 חוס׳ בכורות (לף : עיינו:

 א) [נראה רצ״ל לאיחפרקא.]



 מםורת הש״ם

ה ״ ׳ לעיל כ. ד ס ו ן ח י  א) [עי

ן לא., מ ק , ב) ל  שמא]

, ו ״ ט ז מ ״ י  ג) כליס פ

ת [ה״ט1, במו י א ד ״ י  ד) פ

: כ ץ כ ט י ׳ ג ס ו ן ת י עי  ה) [ו

: ד ת ק במו ׳ י ס ו פ א ו ה ה ו ״  ד
ף ו ס , ו) [ [ א אמרי ה ה ו ״  ד
ן חבריא י מ מ י נ ג א  פרשה י
ר וכוי], ז) [צ״ל בייש ק ב  מ

, ] : ו ף מ  ד

 הגהות הב״ח
ן חבריא מ ה ד ״ י ד  (א) רש״

: א ״ ף ל ל ד ״ ג ע ״  בגי. נ

כר [ ו א ה מ ״ ׳ ד ס ו  (נ) ת

ן ט ה ק ״ : (ג) ד ל ו ד ג ל ד ״  ד

׳ בייש לשס ף פ  וכוי בסו

ס י מר  חולין כצ״ל יתיבת או

: ק ח מ  נ

 לעד רש״י
 גלאנ״ץ [גלנ״ט]. בלוט.

 מוםף רש״י
. ו ל ק ל ק א י מ א ש ל  א
ן נ , לאשמועי ד  לשון עתי
ן להן חולין  שאין מיסרי
ס  לכתחילה ואפילו אחרי
ן ס ה י ד ע ו מ ס ד ת ו  רואי[ א
ל נ:*. י לע ד ! י מ  לקלקל ח
. א י ר ב ן ח מ א ד ר י ע  ז
ראה  צעיר הישיבה, ולי נ
ה גקרא י עירא ה א ו  דאושעי
ן חבריא, שמבני הישיבה מ  ד
. ה י ל נ א ת ו . ה א  :לקמן ל
א ו ה , ו ה מרבו נ ש מ  שונה ה
ו שהלכה ת ע ד . מ ה ר ל מ  א

תן !שם:!. ד נ  כ

 ש: הכל שוחטין פרק ראשון חולין
 הכי קאמר. האי נראין דקאמר לא סברא לידיה הוא דאשמעינן ולא
 רואה אני קאמר אלא פלוגמייהו קמ״ל כמאי פליגי והכי קאמר נראין
 דברי ד יהודה האוסר אפילו לד חנינא כשמצאן כאשפה שבשוק דמודי
 רבי חנינא דאסירי ודברי רבי חנינא כר כלומר שאף רבי חנינא המתיר
 אינו אלא כשמצאן באשפה שבבית ובה
 חולקין אבל באשפה שבשוק מודה
 רבי חנינא וממילא שמעינן מלאוקי
 פלוגתייהו באשפה שבכית מכלל שבבית
 שרו: שמא קלקלו לא קתני. ואע״ג
 לכליעכל קמיירי כלקתני ושחיטתן
 כשרה חוץ מחרש שוטה וקטן: אלא שמא
 יקלקלו. למשמע למועליס הס לקלקל:
 זאת אומרת אין מוסרין להם חולין.
 כלומר אפי׳ חולין לכתחלה ואפילו
 אחדס עומליס על גבן: מאן תנא
 דלא בעינן כוונה לשחיטה. להא חרש
 שוטה וקטן לחתיכה בעלמא מכווני
 ואין להם דעת להתכוין לשחיטה וקתני
 וכולן ששחטו וכר דקאי נמי אחרש
 שוטה וקטן. והא דפרכינן בריש פירקין
 (דף ב:< אי נימא אחרש שוטה וקטן
 עלה קאי ואס שחטו מכעי ליה הכי
 פרכינן אי נימא אחרש שוטה וקטן
 לחודיה קאי עלה קאי מיניה קא סליק
 ואס שחטו מיבעי ליה: דמן חבריא.
 >י» בגי הישיבה: כדרכה. כהוגן:
 הוא תני לה. דאשכח מתניתא וגרסה:
 והוא אמר לה הלכה כרבי נתן. הוא
 אמר לה מדעתו שהלכה כרבי נתן:
 והא בעינן מוליך ומביא. כדתנן
 כפרק שני (לקמן ל:): שהלכה ובאה
 כדרכה. שחתכה בהליכתו והכתה
 בכותל וחזר וחתכה. והוא הדין נמי
 דמצי לחרוצי בסטן שיש בו חוץ לצואר
 כמלא צואר לסגי ליה בהליכתו לחודא כדלקמן (לף ל:) אלא בכל דהו
 מהלר לאוקומי אפילו באיזמל: קטן יש לו מחשבה או אין לו
 מחשבה. כגון בשחיטת קלשים לכעי כוונה כלילפינן בשמעתא
 קמייתא לזבחים (לף ב.) ושחט קטן עולה לשמה מי הדא כוונה או
 לא: אמר ליה רבי אמי. לד חייא בר אבא ותבעי ליה מעשה אי
 לא שמיע לד יוחנן הך מתניתין ללקמן האלון והרמון לתנן בה
 ליש להן מעשה תבעי ליה נמי אפילו א] אס יש מחשבה עם מעשה
 המוכיח עליה שכן הוא כגון לקיימא עולה בררום ואמר הריני מביא
 לצפון לשחטה לעולה שאינה כשרה בלרוס תבעי ליה נמי אי משר
 להאי מעשה כוונה או לא: מ״ש מעשה. רפשיטא ליה משוס
 לשמיע ליה הא לתנן בהאלון והרמון ליש להם מעשה: מחשבה
 נמי לא תבעי ליה. ותיפשוט לה מההיא משנה גופה לתנן בה אין
 להם מחשבה: האלון. פרי הוא שקורין גלאנ״ץ: שחקקום. נקבו
 נקב קטן בצדיהן והוציאו האוכל מתוך׳] הנקב: למוד בהם עפר.
 כדרך שהתינוקות עושין לשחוק: טמאין. מקבלין טומאה: שיש להן
 מעשה. כגון זה שמעשיהן מוכיחין דלשס כלי נתכוונו וגס הס
 אומרים כן ויש כאן מעשה ומחשבה המודדים אותו לתורת כלי:

 ואין

 הכי קאמר נראין דברי רבי יהוהה לרבי
 חנינא בנו של רבי יוםי הגלילי באשפה
 שבשוק שאף רבי חנינא בנו של רבי יוסי
 הגלילי לא נחלק עליו אלא באשפה שבבית
 אבל באשפה שבשוק מוהי ליה ונראין כוי:
 חוץ מחרש שוטה וקטן שמא יקלקלו את
 שחיטתן: שמא קלקלו לא קתני אלא שמא
אין מוסרין , את אומרת א ז  יקלקלו אמר רבא א
 לחן חולין לכתחלה: וכולן ששחטו ואחרים
׳תנא  רואים אותם שחיטתן כשרה: מאן 3
א בעינן כוונה לשחיטה אמר רבא רבי ל ד  ב

 נתן היא דתני אושעיא זעירא דמן חבריא
 זרק סכין לנועצה בכותל והלכה ושחטה
 כדרכה רבי נתן מכשיר וחכמים פוםלין הוא
הלכה כרבי נתן  תני לה והוא אמר לה ג
 והא בעינן מוליך ומביא י שהלכה ובאה
 כדרכה: א״ר חייא בר אבא בעי רבי יוחנן
 קטן יש לו מחשבה או אין לו מחשבה א״ל
 רבי אמי ותיבעי ליה מעשה מ״ש מעשה
 הלא קא מבעיא ליה התנן יש להן מעשה
אין להן  מחשבה נמי לא תיבעי ליה התנן ה
התנן ־האלון והרמון והאגוז שחקקום ,  מחשבה ג
 תינוקות למוה בהן עפר או שהתקינום לכף
 מאזנים טמאין מפני שיש להן מעשה

 ואין

 מאץ תנא דלא בעינן כוונה לשחיטה. תימה דמשמע הכא דחרש
 שוטה וקטן לאו בני כוונה נינהו אפילו אחרים עומדים על
 גבן ובסוף פ״ב רגיטין >לף כב:) תנן הכל כשרים לכתוב את הגט אפיי
 חרש שוטה וקטן ופריך בגמרא והלא לאו בני לעה נינהו ומשני שגלול

 עומל ע״ג אלמא בני כוונה לשמה
 נינהו כשגדול עומד ע״ג ר״ל >נ< בגלול
 עומד ע״ג היינו שמלמדין אותם
 ומזהירין אותם לעשות לשמה אבל
 הכא אחרים רואים אותם בעלמא
 קאמר אע״ג לבריש פירקין (לעיל
 לף ג.) קרי לאחדם רואין אותו גלול
 עומל על גביו וא״ת לבפ׳ מצוח
 חליצה (יבמות קל:< אמר החרש שנחלץ
 והחרשת שחלצה והחולצת מן הקטן
 חליצתה פסולה ומפרש התם חרש
 וחרשת משוס ללאו בני קרייה נינהו
 וקטן משום לאיש כתיב בפרשה
 והשתא תיפוק ליה לבעינן כוונה
 כלאמדנן התם (לף קו.) לחליצה
 פסולה על שיכוונו שניהם ר״ל לחליצה
 ככית לין הוה כגלול עומל על גביו
 שמזהירין אותו לעשות לשמה ומיהו
 קשה מלתניא בתוספתאי) לשוטה לאו
 בר חליצה הוא ואי חשיבי ב״ל כמו
 גדול עומל על גביו אפילו שוטה נמי
 כמו גבי גט ר״ל דלגבי גט מהני
 לבגט מוכחא מילתא טפי דעביל
 לשמה *!כשמניחין לכתוב שמו ושמה
 ושם עירו ושם עירה הלכך אפילו
 בשוטה מהני כשגלול עומד על גביול):
 דמן חבריא. שס מקום כלאמרינן
 בבראשית רבה י)א3ימי חבריא
 מבקר בישיא הוה: זרק םכץ
 לנועצה בכותל. הא חשיב מתכוין

 לחתיכה כלמוכח לקמן בפ״ב 1לף לא.) גבי נפלה סכין ושחטה ונקט
 לרבותא לרבנן לאע״ג למתכוין לחתיכה פסלי על שיתכוין לחתיכת
 סימנין אבל רכי נתן מכשיר אפילו לא מתכוין לחתיכה כגון הפיל

 את הסטן ושחט כלמוכח לקמן בפ״ב(שסו:
 קטן יש לו מחשבה או אץ לו מחשבה. פירש בקונטרס כגון בשחיטת
 קדשים דיליף בדש זבחים >לף ב.! דבעיא לשמה ושחט קטן
 עולה לשמה מי הר כוונה או לאו וא״ת הא התם משמע דסתמא נמי
 כשר משוס דזבחיס סתמא לשמן קיימי ואינו פוסל עד שיכוין שלא
 לשמן רש לומר דסתמא דקטן גרע דאין לו דעת להבין שהם קדשים
 וסבר שהם חולין והוה ליה מתעסק ופסול כדאמרינן בזבחים בסוף
 פרק י!י)(3׳ (לף מ0 ב״ש (ג) אומרים) לשם חולין כשרה משוס חולץ
 פסולה ואפילו אומר הקטן יודע אני שהם קדשים ולשמן אני מתכרן
 מבעיא לן אס כוונתו כוונה ודילמא לא מהניא אס אין מעשיו מוכיחין:
 ותיבעי ליה מעשה. כל הסוגיא פירש בקונטרס למעשה עס
 הלבור חשיב מעשה ומחשבה גדלא היינו לבור בלא
 מעשה ומחשבתו ניכרת מתוך מעשיו היינו מעשה בלא ליבור ואין
 לשון הש״ס משמע כלבריו ליש להם מעשה משמע מעשה גדלא אף
 ע״פ שלא אמד כלום לאת״ל שתלוי באמירה כמו במעשה א״כ

 ט היכי לקתני יש להס מעשה להיינו מעשה עם המחשבה ואין להן מחשבה היינו מחשבה גרילא הכי נמי הוה מצי למימר יש להם
 מחשבה להיינו מחשבה עם המעשה ואין להס מעשה גרילא ועול ללמה ליה למינקט ט קא מיבעיא ליה מחשבתו ניכרת מתוך
 מעשיו כגון לקיימא עולה כר ה״ל למימר כגון אלון ורמון שחקקום סחס ולא פירשו למול בהם עפר ולכף מאזנים ומיהו לפי המסקנא
 לכעי מראורייתא ניחא הא לנקט לקיימא עולה כר ועול הא לקחני העלום חרש שוטה וקטן אע״פ שנתכוונו לכך אינן בכי יותן
 והלא יש מעשה ולבור ובקונטרס לחק לפרש אע״ס שנתכוונו לכך אחר העלאה ואין משמע כן אלא משמע אפילו נתכוונו כשעת העלאה
 קאמר ועול אפילו העלום סתם ולא פירשו מפני הכנימה ליהוי בט יותן לד יוחנן לאמר מחשבה ניכרת מתוך מעשה מועלת להיינו
 מעשה בלא לכור ומיהו שמא אותו מעשה גרע יותר מלאי לשמא מפני הכנימה העלום ועול קשה מרקאמר או ללמא מקום הוא ללא
 איתרמי ליה משמע דאי לאו משוס דאית לן למיתלי בהט לא הוה קא מיבעיא לן אע״פ שהוא מעשה בלא דיבור ונראה לפרש לאמירתו
 לא מועלת ולא מורדת אלא מעשה גמור כגון ההיא דאלון ורמון דפשיטא דהס חוקקיס לצורך בית קיבול ולמוד עפר ולכף מאזנים לנקט
 אורחא דמילתא נקט וה״ה לשוס צורך אחר וכיון דאין חוקקיס אלא כדי לקבל חשיב מעשה גמור אע״פ שלא פירש ומעשה גרוע כמו
 ההיא דהעלוס חרש שוטה וקטן אינו מועיל ה] דבור כדקתני אע״פ שנתכוונו לכך אינם בכי יוחן אבל מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו היינו
 שמוכיח קצת כגון עולה דקיימא בדרום ואתייה בצפון ושחטה קמיבעיא ליה אי חשיב מעשה שכן נראה יותר שלכך נתכוין ומהני אע״פ
 שלא פירש או דילמא לאו מעשה גמור הוא שאני יכול לתלות משוס דמקוס הוא דלא איתרמי ליה ואפילו פירש לא מהני כי ההיא דהעלוס
ד הן בכי יותן אע״פ שגס שס יש לתלות קצת מפני הכנימה י1כדי שיצא לצד השני אלא שיותר  ופשיט מההיא לקא״ר יוחנן אס היפך בהן ה
 ראוי לתלות מפני הטל כיון ללאחר שירל הטל מצל אחל מהפך לצל אחר אבל העלאת קטן סתם לא הוי בכי יותן ואפילו העלאת גלול סתס
 שמא לא היתה מועלת ואין ללקלק מפני הכנימה אינן בכי יותן הא סתמא הרי הוא בט יותן לאלרבה לייק מסיפא רקתני אס נתכוונו
ד הס בכי יותן הא סתמא אינן בכי יותן ומיהו אס בשעת הטל העלום התינוקות משמע בירושלמי שהן בכי יותן לבריש מסכת תרומות  לכך ה
 מייתי הך משנה ומפרש ואיזהו מעשה שלהן אמר רב הונא בתפוש בהן בטל ושמא האי תפוש בהן בטל היינו היפך בהן רקאי׳ר יוחנן
 הכא אי נמי כשהטל יורל מעלה אותן וכשהטל פוסק מורילן ובירושלמי גבי חמשה לא יתרומו ואס תרמו אין תרומתם תרומה

 חרש

 עין משפט
 נר מצוה

ת ד מהלכו ״ ׳ פ י  פו א מי
ה] טה הלכה (ל) נ  שחי

ל ״ ע י ״ ש ו ג ט ג עשי! ס מ  ס
: ף ה י ע ן א ס מ י  ס

ב שס ״ ׳ פ י  £ח ב ג ד מי
ג מ ] ס ג י א נ  הלכה י

: ן ג מ ד סי ״ ע י ״ ש ו  שס ט
ת א מהלכו ״ ׳ פ י  פט ה מי
ן הלכה לי מוקדשי  פסו

:  ו

ת ו ג מהלכ ״ ׳ פ י  צ ו מי
:  כליס הלכה א

 שיטה מקובצת
 א] תבעי ליה נמי אפי׳
 יש עם המחשבה מעשה:
 ג] בצהיהן והוציאו האוכל
 דרך הנקב: ג] טפי העביה
 לשמה כשמבחין לכתוב:
 ד] כדאמרי׳ בזבחים בס״פ
 בייש חטאה לשם חולין
 כשרה: ה] דהעלום חש״ו
 אינו מועיל אפילו עם דבור
 כדקתני: ו] כדי שיצא לצד
 השני אלא שיותר. נ״ב נ״א

 כדי שיצא מצד אחד:

 רבינו גרשום
 לשום נבלות באשפה אלא
 פשיטא באשפה שבבית
 יש מחלוקת שזה אוסר
 וזה מתיר: קשיא דרבי
 אדרבי(ר• התם) [דמתחלה
 אמר] נראין דברי ר׳
 יהודה דאוסר באשפה
 שבבית (והכא) ןואח״כ]
 אמר נראין דברי ר׳ חנינא
 דמתיר באשפה כלומר
 דהכא מטה והכא מטה
 כלומר כמו להטות הכי
 קאמרנראין דברי ר׳ יהודה
 דאסר (אפיי) לר׳ [חנינא
 כנו של דכי] יוסי הגלילי
 באשפה שבשוק וכוי:
 שמא יקלקלו דמשמע
 להבא. זאת אומרת
 אין מוסרין להן חולין
 לכתחילה כלומר חבר
 שאוכל חולץ בטהרה אין
 מוסר להן: וכולן ששחטו
 מאן תנא הלא בעינן
 כוונה לשחיטה. כלומר
 חש״ו ששחטו ואחרים
 רואץ אותן שחיטתן כשרה
 אע״פ שאין מתכוונין
 לשום שחיטה: ר׳ נתן כוי.
 (כלומר) שהלכה ובאה
 כדרכה. כלומר שנתכוץ
 לנעוץ הסכין בכותל ולא
 נעצה ונתגלגלה לאחוריה
 ועשתה הולכה והבאה
 כדרכה: קטן יש לו
 מחשבה או אין לו מחשבה
 כלומר כל הכלים יורהין
 לידי טומאתן במחשבה
 ועכשיו חישב קטן לעשות
 כלי מחתיכה של עץ יורד
 לידי טומאה במחשבתו
 אי לא ותיבעי לך מעשה
 כלומר אם עשה קטן כלי
 אחד אם מקבל טומאה
 ואם לא דגדול לא מיבעיא
 לך משום דלא צריך אלא
 דקטן קא מיבעיא לך.



 עין משפט
 נר מצוה

 צא א מיי׳ ם״א מהלכות
 פסולי מוקדשין הלכה

 ו:
 צב ב ג מיי׳ פי׳׳ל
 מהלכות טומאת

 אוכלין הלכה כ:
 צג ד ה ו מיי׳ שס ופ״א
 מהלכות פסולי

 מוקדשי! הלכה ו:
 צד ז מיי׳ פ״א מהלכות
 פסולי מוקלשין הלכה

 ג:
 צה ח מיי׳ ס״נ מהלכות
 שאר אבות הטומאה
 הלכה י ופ״ל מהלכות
 שחיטה הלכה יא טיש׳׳ע

 י״ל סימן נ סעיף א:

 תודה אור השלם
 1. ושחט את בן הבקר
 לפני יי והקריבו בני
 אהרן הבהנים את הדם
 וזרקו את הדם על
 הנדבה סביב אשר פתח
 אהל מועד: ויקרא א ה
 2. וכי תזבחו זבח
 שלמים לין לרענבם
 תזבחהו: ויקרא יט ה

 לעד רש״י
 כוצונ״ש ןקוצונ״ש].

 חרקים קטנים.

 שיטה מקובצת
 6] מדד בה אלא שלא
 עשה כה מעשה לשם כלי
 אין יורדין לתורת כלי ואם
 בן דעת חשב: 5] לא נראה
 בעיניו מקום תראשון
 פנוי הסייד: נ] אע״פ
 שנתכוין לכך לאחד
 העלאה הס׳יד ומה״ד
 אינן בכי יותן: ד] לא
 שנו הא דקתני דאפילו
 נתכוונו: ה] מוכיחין
 ואע״פ שלא פירש:
 \] הא דאמרינן ששמעתי:
 ז] עולה מדדו׳ לצפון
 דקולא [הוא] ומכשדינן
 (או דרבנן): ח] גבי
 שחיטת עולה ומכשדינן
 ליה: ט] ולחומרא כגון
 גבי היפך: י] דלשם
 עבודת כוכבים כותבין
 וה״נ: יא) והרי גיטין שאין

 כתוב כהן מחשבה:

 רבינו גרשום(ד&שך)
 דניחא להו בטל שעליהן:
 זו לא צריך ליבעי לך.
 ודאי זו א• לא קא
 מכעיא ליה (הא) כי קא
 מבעיא ליה דאורייתא או
 דרבנן כלומר [הא] היש
 להן מעשה דאורייתא או
 דרבנן. מחשבתו נכרת
 מתוך מעשיו מדאורייתא
 אין לו כלומר כגון
 שהעלה פירותיו לגג מפני
 הכנימה והיפך כהן: מניין
 למתעסק בקהשים שפסול.
 כלומר שנתכוון לחתוך
 שום דבר ושחט בקדשים
 חטאת או עולה אינו
 כשר עד שיתכוין לשחיטה
 שנאי ושחט את בן
 הבקר וגוי. אמר לו וו
 בידינו ששחיטת קדשים
 צריכי כונה אלא לעכב
 שפסולין הם כיון דלא
 מכוין לשום שחיטה מנלן:
 ת״ל לרצונכם (תזבחוהו]
 לדעתכם וכוחו שאם חייב
 חטאת או אשם או עולה
 אין מקריבין אותו בע״כ
 אלא מכין אותו עד שיאמר
 רוצה אני: דלא כרי
 אליעזר דאי כרי אליעזר
 האמר סתם מחשבת עובד
 כוכבים לעכוהת כוכבים
 כלומר דאסור אפי• בהנאה
 כוכבים כלומר ישראל משום

 הכל שוחטין פרק ראשון חולין ־ג.
 חרש שוטה וקטן כר פדך ויוטח מעשה שלהן על מחשבתן דתנינן
 תמן העלום תרש שוטה וקטן כר וקצת תימה מה מקשה דבתחלת
 סוגיא דריש מקראי דאין תרומתן תרומה דכר אל כני ישראל ויקחו לי
 תרומה פרט לעובד כוכבים מאת כל איש פרט לקטן אשר ידבנו פרט
 לחרש שוטה (וקטן) ושמא אסמכתא
 כעלמא היא ומתרץ שם ונחשכ לכס
 תרומתכם את שכתוב בו מחשבה אין
 מעשה שלו מוכיח על מחשבתו ושאין
 כתוב בו מחשבה מעשה שלו מוכיח
 על מחשבתו פירוש כיון שעיקר תרומה
 במחשבה וקטן אין לו מחשבה לא
 מסתברא שיוכיח המעשה על מחשבחו
 והדר פדך רבי יוסי קומי דשמואל
 והרי גיטין שאין כתוב יא] בו מחשבה
 ואין מעשה שלו מוטח על מחשבתו
 דתנינא הכל כשדן לכתוב אח הגט
 ואפי׳ חש״ו ואמר רב הונא והוא שיש
 פקח עומד על גביו כו׳ מתרץ תמן
 זה כותכ וזה מגרש הכא הוא החושב
 והוא התורס ותימה לר״י שכא לתרץ
 מגט אתרומה ומזה לא הקשה אלא
 הקשה מגט אההיא דקטן יש לו מעשה
 ובלא ירושלמי יש לנו לדקדק בדברים
 הללו דטון דקטן יש לו מעשה להוכיח
 על מחשבתו לענין גט נמי יועיל בלא
 גדול עומד על גביו ״(ולתרומה נמי

 יועיל בגדול עומד על גביו):
 בעא מיגיה שמואל מרב הונא.
 משמע שהיה שמואל קטן
 מרב הונא וכן בדש גיטין 1לף ה.)
 ובפי יש בערטן(ערכין טז0 הוו יתבי רב
 הונא וחייא בר רב קמי שמואל
 משמע כתלמיד היושב לפני רבו
 ובפרק קמא דגיטין (לף יא:) יתיב רב
 הונא קמי רבי ירמיה ורבי ירמיה
 חבירו של רבי זירא הוה כדמוכח
 בנדה (דף כג.) בעא מיניה רבי ירמיה
 מרבי זירא כו׳ עד כאן הביאו רבי
 ירמיה לרבי זירא לידי גיחוך ולא גחך
 ורבי זירא תלמידו של רב יהודה
 דהוה ס<משתמיט מיניה למיסק לארעא
 דישראל ורב יהודה תלמידו של רב
 ושמואל והיה קורא רבי ירמיה לרב
 הונא דרדקי (גיטין לף יא:) ויש לומר
 דתד רב הונא הוו ומיהו ההוא
 דערטן(לף טז:< על כרחך תלמידו של

 רב הוה כדמוכח התם:
 מנין למתעסק בקדשים שהוא
 פסול. פירש בקונטרס
 מתעסק בסכין להגביהו ולזרוק אותו
 וקשה דבכה״ג אפילו בחולין פסול
 לרבנן אפילו מחכוין לחתיכה כגון לנעצה בכותל כדמוכח בפרק ב׳
 (לקמן לא.) עד שיתכוין לחתיכת סימנין ונראה דהאי מתעסק בקדשים

 היינו דמתכוין לחתיכת סימנים ולא לשם זביחה דכחולין כשר ובקדשים
 פסול ועוד יש מתעסק אחר כגון של קדשים שסכור שהוא חולין ושחטו
 דפסול מטעם מתעסק כדאמדנן בזבחים בסוף פרק ב״ש >לף מי:) דמשום
 חולין פסולה וחרוייהו מושחט את בן הבקר נפקאע): פיתו פת
 בותי. בפירקי דרבי אליעזר (פ׳ לח) יש דעזרא וזרובבל בן שאלתיאל
 ויהושע בן יהוצדק נידו אותן בשלש מאות כהניס ובשלש מאות
 תינוקות ובשלש מאות ספד תורה והיו תוקעין והלויס משוררים
 ומסיימים כה מכאן אמרו כל האוכל פת כותי כאילו אוכל בשר חזיר«):

 נכדם

 ואין להן מחשבה אמר ליה מחשבה גריהתא
 לא קא מיבעיא ליה כי קא מיבעיא ליה
כגון ההוה מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו א ( f < 

 קיימא עולה בדרום ואתיוה בצפון ושחטה
 מאי מהאתייא בצפון ושחט אימין לה או
 הילמא מקום הוא דלא איתרמי ליה הא נמי
ה ל ע מ ה : ,  אמרה רבי יוחנן חהא זימנא התנן נ
 פירותיו לגג מפני הכנימה וירד עליהם טל
 אינן בכי יותן ואם נתכוין לכך הרי הן בכי
 יותן העלום חרש שוטה וקטן אף על פי
 שנתכוונו לכך אינן בכי יותן מפני שיש להן
ל״ש  מעשה ואין להן מחשבה וא״ר יוחנן :
 אלא שלא היפך בהן אבל היפך בהן הרי
 זה בכי יותן הכי קא מיבעיא ליה דאורייתא
 או דרבנן רב נחמן בר יצחק מתני הכי א״ר
 חייא בר אבא בעי רבי יוחנן קטן יש לו
 מעשה או אין לו מעשה אמר ליה רבי אמי
 ותיבעי ליה מחשבה מאי שנא מחשבה דלא
 קא מיבעיא לית דתנן אין להן מחשבה
 מעשה נמי לא תיבעי ליה דתנן יש להן
 מעשה הכי קא מיבעיא ליה דאורייתא או
 דרבנן ופשיט י יש להן מעשה ואפילו
אין להן מחשבה ואפי׳ מדרבנן  מדאורייתא ה
 מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו מדאורייתא
 אין לו י מדרבנן יש לו בעא מיניה שמואל
 מרב הונא גיימנין למתעסק בקדשים שהוא
 פסול שנאמר ׳ושחט את בן הבקר שתהא
 שחיטה לשם בן בקר אמר לו זו בירינו היא
לרצונכם תזבחוהו י(ת״ל) 2  לעכב מנין י
טת עובד שחי  לדעתכם זבוחו: מתני׳ ה
י נבלה ומטמאה במשא: גמ׳ נבלה י (  כוכבים ה
 אין איםור הנאה לא מאן תנא א״ר חייא ברבי
 אבא א״ר יוחנן דלא כרבי אליעזר ראי ר״א
 ״האמר םתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת
 כוכבים רבי אמי אמר הכי קחני שחיטת
 עובה כוכבים נבלה הא המין לעבודת
 כוכבים תנינא להא דת״ר שחיטת מין
 לעבוהת כוכבים פיתו פת כותי יינו יין נסך
 םפריו ספרי קוסמין פירותיו טבלין וי״א אף

 בניו

 ואין להן מחשבה. כגון מצא לקליפת אגוז כמו שהיה״) וחשיב עליה
 למוד או אפילו מדד בה אלא שלא עשה בה מעשה לשם כליא] ואם בן
 דעת חשב עליהן טמאין במחשכה דתנן(כליס פכ״ה מ״ט) כל הכלים יורדין
 לידי טומאתן במחשבה: מחשבה גרידא לא קא מבעיא ליה. דשמיע

 ליה הא: מחשבתו גיפרת ממון מעשיו.
 לפי ראות עינינו אבל אין אנו יודעין
 אם עשה מעשה זה לשם מחשבה זו:
 ואסיוה לצפון. ולא אמר על שם כך
 אני מוליכה לשם לסי שאינה כשרה
 בדרום: או דלמא מקום הוא דלא
 איתרמי ליה. לא נראה בעיניו מקום
 הראשון ב!: מפני הפנימה. כוצונ״ש
 שכפולים ועדשים כמו ותהי הכנס
 (שמוח חן: אינן בפי ייתן. דלא ניחא

 ליה כהאי טל ולא הוה הכשר להודדן
 לידי טומאתן אס יגע כהס שרץ לאחר
 זמן דבעינן כי יותן דומיא דכי יתןט)
 דניחא ליה׳): ואם נתפוין לפך. בין
 בשעת העלאה ובין לאחר מכאן קודם
 שינגב הטל מעליהם: הרי הן בפי
 יותן. דהכי (א) אמדנן בדוכתא
 אחריתי כ) עודהו הטל עליהן ושמח
ד הן בכי יותן ואע״פ שלא נתכוין  ה
 קודם לק אלא כשראה שמח: העלום
 חש׳׳ו. מפני הכנימה: אע״פ שנתפוין
 לפך. לאחרי) שירד הטל עליהם:
 אינן בפי יוחן. שאין מחשבתם
 מחשבה והכשר במחשבה תלוי והאי
 מעשה w דעלייה לאו מעשה הוא
 דמסני הכנימה העלום: לא שנו.
 חדאפילו נתכוונו לא הויא כוונה: אלא
 שלא היפך בהן. לאחר שירד הטל
 עליהם מצד זה כדי שיפול עליהם מצד
 אחר: אבל היפך בהן. דמעשיו
 מוטחין ה]אע״פ שלא פירש מחשבתו
 הואיל וניכר שדעתו לכך הרי הן בכי
 יותן דאי כשפירש מתשבתו בשעת
 מעשה לא איצטדך רבי יוחנן לאשמועינן
 דהא בהדיא תנן דיש להן מעשה:
 הפי קא מיבעיא דאורייתא או דרבנן.
 הא דאמדנן י! ושמעתי מרבותי
 דמחשבתו ניכרת מתוך מעשיו הויא
 מחשבה כאילו פירשה בשעת מעשה:
 דאורייתא היא. וסמכינן עלה אפילו
 לקולא כגון בעיין דלעיל בהביא עולה
 מדרוס לצפוף! ומכשרי: או דרבנן.
 היא וחומרא בעלמא הוא דאמור
 רבנן ניהוי מעשה וכי היפך בהן ניהוי
 הכשר אבל מדאורייתא לא הוי מעשה
 וגבי עולה דקולא הוא לא אמרו כן
 שלא אמרו חכמים דבריהם להקל

 מדבד תורה דנמצאו עוקדן אלא להחמיר ולעשוח סייג: יש להן
 מעשה. אס עשו מעשה מוטח על מתשבתן ופירשו שעל דעת כן
 עושיס וכדפרשינן לעילל< שהביא עולה לצפון ופירש שמפני שדרום
 פסול לה הוא מביאה לצפון: וחיבעי ליה מחשבה. שחיטה גרידתא
 ופירש לשם עולה ושחיטה לאו מעשה מוכיח על המחשבה הוא שכל
 השחיטות שוות: הפי קא מיבעיא ליה. הא דתנן (כליס פי״ז מט״י) גכי
 חקיקת אלון ורמון יש להם מעשה: דאורייתא היא. וסמכינן עלה
 גכי שחיטת עולה ומכשריקח]: או דלמא דרבנן הוא. וחומרא הוא
 דאחמור רבנן לשוויה כלי ליטמא אבל גבי עולה דק ולא הוא לא:
 מדרבנן יש לו. ולחומרא ט! גבי היפך כהס דהכשירן: מדאורייתא
 אין לו. וגבי בעיין קמייתא דעולה לא סמטנן עלה: מנין למתעסק

 בקדשים שהוא פסול. כלומר מנין למתעסק שפסול בקדשים כגון מתעסק בסטן להגכיהו או לזורקו ושחט כקדשים שלא נתכוין לשום
 שחיטה א] אבל נתכוין לשום שחיטה בעלמא כשר אלא שלא עלה לבעלים לשם תובה: זו בידינו היא. מקרא זה הייתי יודע ומכאן אנו
 למדים שמצוה להתכוין ואני שאלתי לעכב מנין שאם לא נתכוין יהא פסול: לרצונפם תזבחוהו. שנה עליו הכתוב לעכב: מתני׳ שחיטת
 עובד פופביםמ. אפילו כהלכתה ואחדס רואין אותו: ומטמאה במשא. בגמרא ןע״ב] פריך פשיטא: גמ׳ הא אמר. לקמן בהשוחט(לח:) דאפי׳ שתטה
 ישראל לצורך עובד כוכבים אסורה בהנאה שסתס מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים: ר׳ אמי מתני הפי שחיטת עובד פופבים נבלה הא דמין
 לעבודת פופבים. במין ישראל קא מייד. והך דוקיא דמתניתין הכי דייק מינה ולסיוע,, לתנא דבדיתא ורבי אמי לא פליג אדרבי חייא דודאי
 מתניתין ללא כרבי אליעזר אלא לא אצטריך ליה למידק דממילא שמעינן לה דמדקד ליה נבלה ש״מ מותרת בהנאה: תנינא להא דת״ר.
 וש״מ דהלכתא כברייתא מדמסייע ליה דוקיא דמתניתין: שחיטת מין. דישראל וכ״ש דעובד כוכבים והא מתניתין מיהא בישראל קיימא מדקאמר סירותיו
 טבלים ובניו ממזרים: בסדר זרעים שנינו אומר היה רבי אליעזר פת כותי כבשר חזיר במסכת שביעית (פ׳׳ח מ״י1: ספריו. תורה נביאים וכתובים
 שכתבן מין: פספרי קוסמין. נביאי הכעל דלשס עכודת כוכבים י] כתבו והבי נמי אמדנן במסכת גיטין(לף מה:< ספר תורה שכתבו מין ישרף:

 בניו
 הכי קתני מתניתין שתיטת נכרי וכוי הא דמין לעבודת

 מסורת הש״ס

 א) [ניצה יט.], ב) מכשירין
 פ״ו מי׳א, ג) לקמן לא:
 זנחיס מז. מנחות קי.,
 ד) [צ״ל אמר ליה יכ״א
 נזנחים מז.], ה) ננס״א:
 נכרי, וכן להלן], 0 [הטעס
 מנואר נתוס׳ לעיל ג: ד״ה
 קסנר כותיס וכוי], 1) לקמן
 לח: קטז: [ניטין מה: ע״ז
 לנ: ע״ש], ח) ושהוא.
 יענ״ץ], ט) ניקרא יא],
) [נ״מ  י) [קידושין נט:], נ
 כב.], ל) נינ: ד״ה אמר
 ליה], מ) בס״א: נכרי, וכן
 להלן, 0 רש׳׳ל מ״ז ועיין
 רש״א ור״מ, ס) [שבח
 מא.], ע) [וע׳׳ע תיס׳
 זבחים מז. ד״ה מנין!,
 פ) [ועיין היטב תוס׳
 לעיל ד. ד״ה מצת ועיין
 תוס׳ גיטין יוד. וחוש׳

 קדושין מו.],

 הגהות הב׳׳ח
 (א) -ש,׳־ ד״ה הרי הן יכו׳
 אמרינן. נ״ג עיין פ׳ אלי
 מציאות דף כב: (ב) ־׳׳ח
 אינן נכי וכי׳ והאי מעשה

 דהעלאה לאו:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורנ

 א] רש״• ד״ה מנין
 למתעסק נקלשיס שהוא
 ססיל יכו׳ אנל נתכיון לשוס
 שחיטה נעלמא כשר. נ״נ

 עיין ראש יוסף לפר״מ:

 מוסף רש״׳
 למתעסק בקדשים.
 שוחט קדשים ילא נכוונה
 אלא כמתעסק נדנריס
 אחליס !:זבחים מז.) או:
 מתעסק נסכין לחתוך דבר
 אחר ישחט נהמת קדשים
 !מנחות קי :. זו בידינו
 היא. דמצות לטין דעתו
 !:שם) ראיה זאת כנר ידענו
 אותה ומיהו מצוה הוא
 דנפקא ל; ולא עיכיכ

 רבינו גרשום
 אמר ליה מחשבה גרידתא
 לא מבעיא לך דודאי אין
 מחשבתומחשבה: ואתייה
 לצפק ושחטת כלומ׳
 ששחיטתן בצפון עכשיו
 מהאתייה לצפון איכווני
 איכוון ליה כלומר לשום
 עולה שדינה לישחוט
 בצפון: או רילמא מקום
 דלא איתרמי ליה בדרום
 ומשום הכי אתייה לצפון
 ולא חשובה עולה: הא נמי
 אמרה חהא זימנא למה
 למימר פעם אחרה. מפני
 הכנימה כלומר שרוצה
 לשוטחן שהיו מרקיבין
 ושוטחן לייבשן שישלוט
 בהן הרוח וירד עליהן טל
 אינו בכי יותן כלומר דלא
 נתכוון לטל ואנן בעינן
 לדעת. ואם נתכוון לכך
 הרי זה ככ׳ יותן. כלומר
 אם נתכוון לטל (ומוכשר)
 [הוכשר]. ואם נגע בהן
 שרץ טמאין דהמו כמו
 שנותן עליהן ממש. העלום
 לאלו חש״ו וכוי: לא
 שנו דאינו בכי ׳ותן אלא
 שלא היפך בהן בשעת
 הטל דלא גלו דעתיהו
 דניחא להו בטל שעליהם
 שלא היתה מחשבתו
 נכרת מתוך מעשיו אבל
 היפך עליתן דעשו מעשה
 עכשיו יש מחשבתו נכרת
 מתוך מעשיו דגלו דעתיהו

 א) נראה לגי׳ רניני היה בגמרא זי לא קמנעי ליה ט קמנעי ליס לאורייתא וני׳.



 מסורת הש״ם

 א) (סגהדרין פכ.]׳
 ג) נס״א: גד, גרס,
) לעיל  ג) אומות, באומות, ו
 ה. [עירוני( סס:], ס) נגדר
 סנ. מגמות עג: תמורה
 נ:], ו) ע׳׳ז לנ: מת:,
 ז) ותוספתא ס״א ה׳׳נ
 לקמן ת.1, ס) נס״א טסף:
 כגון כומר, ט) נס׳יא:
 משומד, וכן להלן, י) נס״א:
 אומות, נאומות, כ) כס״א:
 דגכרי, וכן להלן(או נכריס),
 ל) נס׳׳א נוסף: והמשומדים
 והמסורות, יו) נס׳׳א: מין
 גוי, ג) [ועיין תוס׳ ע״ז
 כו: ד״ה איזהו], ס) נס״א:
 מאומות העולם, וכן להלן,
 ע) צ״ל דמהיכא תיתי
 דמקנלין ולא איצנורין איש
 איש כו׳ ועיין רש״א
 ומהר״מ שהאריכו כאן,
 פ) [ועיין תיס׳ תמורה ז.
 ד״ה ומיד ותוס׳ מנסות עג:

 ד״ה אישן,

 תורה אור השלם
 1. דבר אל בני ישראל
 ואמרת אלהם אדם בי
 יקריב מכם קרבן ליי מן
 הבהמה מן הבקר ומן
 הצאן תקריבו את
 קרבנכם: ויקרא א ב
 2. דבר אל אהרן ואל
 בניו ואל בל בני ישראל
 ואמרת אלהם איש איש
 מבית ישראל ומן הגר
 בישףאל אשר יקריב
 קרבנו לכל נדריהם
 ולכל נדבותם אשר

 יקריבו לין לעלה:
 ויקרא כב יח
 3. ויעמדו לבעל פעור

 וייאכלו זבחי מתים:
 תהלים קו כח

 הגהות הב״ח
 (א) תום' ד״ה תקרונת וכוי
ל ה א  של אוכלי! מטמא ב

 טומאתה לאו:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] תדיח אכל וכר וא״ת
 והא כתינ. נ״נ עיין שו״ת
 מהרי״ט חלק ח״מ סי׳

 קכ״ה:

 מוסף רש״י־
. אדס ם כ ל ו ם ולא כ כ  מ
 כי יקרינ מכס קרנן,
 וגני נדר ונדנה כתינ,
 דהא ט יקרינ משמע
ל ה.). לעי  כשירצו להקרינ ;
. ר מ ו מ א את ה י צ ו ה  ל
 שאי! מקנלין נדנמו (שסו
 דאין מקנלין קרנגות,
 למכס משמע מקצתכם
ם בכם כ ץ סט::׳. מ ב ו ד ע ; 
. מדכתינ האי  חלקתי
 מיעוטא גני ישראל ולא
 כמינ כי יקרינ מן האדס
 קרנן, ש״מ כישראל הוא
 דחלק ומיעט מומר ולא
 נאותות, שמקנלין קרנן
 מכולם, כדתניא איש מה
 ת״ל איש איש לרנומ
 את הנכרים שנולרין נדרים
 ונדנות טשראל (שם! וגני
 דידהי לא כתינ מיעוטא,
 דלכתונ מן האדס ט
 יקרינ קרנ! דמשמע ולא
 כל האדם, שמע מינה
 נכס חלקתי שכשרין מכיאין
 ולא המומרין ולא נאומות,
 שכולן ממנדנין ומקנלין

ל ה <. לעי  מהם !

 יג: הכל שוחטין פרק ראשון חולין
 בגיו ממזרים. שאינו מקפיד על אשתו ומפקירה: מין. זה האדוק בעבודת
 כוכבים ח) ומין ישראל תמור ממומר ט) לעכודת כוכבים שהמין אדוק בה
 וכל מחשבותיו לה: אין רוב עובדי פופבים,) מינין. הלכך הוו להו
 מינין מיעוטא ולמיעוטא לא חיישינן: אמר רב יוסןו בר מגיומי אין
 מינין באומות עובדי כוכבים,). כלומר אין
 תורת מין על מין עובד כוכבים:
 דעובד כוכביםכ) מבעיא. כ״ש שאדוק
)לסתס מחשבותיו לה ואסורה  א

 כהנאה: למורידין. ככור דאמרינן
 באין מעמידין (ע״ז דף כו:< המינים ל)
 מורידין אותן לכור כו׳ אבל העובדי
 כוכבים,) והרועים בהמה דקה אפילו
 ישראל לא מעלין ולא מורידין: לקבל
 מהן קרבן. למקבלין קרבן מכולן
 ומקריבין אותו למזבח אבל במין ישראל
 לא כדקתני סיפא דהך מתניתא חוץ
 מן המומר לנסך את היין ואע״פ
 שאינו מומר לשאר מצות והביא קרבן
 אין מקכלין הימנו כדתריצנא לעיל
 כפירקין (לף ה.): בכם חלקתי.
 להוציא את המומר: ולא בעובדי
 כוכבים,). דאפילו המינין כשרץ. ואע״ג
 דבהדיא תנא לה בהא מתניתא ליכא
 למיסרך תנינא משום דלאו לכולי
 עלמא שמיע להו מתניתא אכל במידי
 דתנא במתניתין כי אמר לה אמורא
 פריך עליה מאי קמ׳׳ל תנינא: איש
 איש. מבית ישראל ומן הגר (הגר)
 בישראל אשר יקריב קרבנו וגר:
 מטמאה במשא. כדכתיב (ויקרא יא)
 והנושא את נכלתה ואע״פ שלא נגע:
 הכי קחני. שחיטת סתם עובד כוכבים
 אין מטמא אלא במשא אבל יש שחיטת
 עובד כוכבים שמטמאה אסילו באהל:
 כר׳ יהודה בן בתירא. לקמן מסרש
 ואזיל: איכא דאמרי וכוי. הכי משמע
 מתניתץ אץ טומאה בשתיטת עובד
 כוכבים אלא כשאר נבילות דמטמאין
 במשא אבל אין אהל בשום שחיטת
 עוכד כוכבים ואסילו שחט לעבודת
 כוכבים. לישנא אחריגא הכי משמע
 שחיטת עובד כוכבים נבלה וטומאתה
 כשאר נבילות והא דקתני ומטמאה
 במשא אתקרובת עבודת כוכבים קאי
 והכי קאמר ועוד יש שתיטה אתרת
 שהיא כזו כלומר אינה תמורה מזו
 שאינה מטמאה אלא במשא כזו:
 לכתחלה לא. ישחיט בלילה שמא לא
 ישחיט רובא והוא לא ידע: בין בראש
 הגג בין בראש הספינה. ואע״ג דתנן
 בהשוחט (לקמן לף מא.) אין שוחטין לא
 לתוך ימים ולא לחוך נהרוח דלא
 לימרו לשר של ים הוא שותט ולא לתוך כלים דלא לימרו הואיל ומקבל
 את הדס לזורקו לעבודת כוכבים הוא צריך אפ״ה בראש הגג שוחטין
 ואין חוששין לשמא יאמרו לצבא השמים עלה לשתוט או אם מקבל בכלי
 הכל יודעין שאי אפשר לו לטנף את נ] הגג ואין כאן חשד ובספינה נמי
 הכל יודעים דכיון דכססינה הוא על כרחו הוא שוחט לתוך הים שאי אפשר
 לו לטנף את הספינה: אר״פ. הא דקתני שוחטין כלילה לכתחלה כשאכוקה
 כנגלו ומתניתין בלא אבוקה: מתניתין תנא לילה וסומא כהלי הדלי:

 מתני׳

אשתו לא מפקר אמר (  בניו ממזרין ות״ק א
• נבלה וניתוש שמא  מר שחיטת עובה כוכבים5
 מין הוא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה
 אין מינין באומות עובדי כוכבים והא קאחזינן
) מינין  דאיכא אימא אין רוב עובדי כוכבים ג
 סבר לה כי תא דאמר ר׳ חייא בר אבא
 א״ר יוחנן נכרים שבחוצה לארץ לאו עובדי
 עבוהת כוכבים הן אלא מנהג אבותיהן ביהיהן
 אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן אין
 מינין באומות עובדי כוכבים״ למאי אילימא
 לשחיטה השתא שתיטת מין דישראל אמרת
׳ מבעיא אלא למורידין  אסירא העובה כוכבים3
 השתא דישראל מוריהין העוברי כוכבים״
 מבעיא אמר רב עוקבא בר חמא לקבל מהן
ם ולא כולכם *להוציא את כ מ  קרבן יידתניא 1
ולא בעובדי כוכבים״  המומר מכם בכם חלקתי ב
 ממאי דלמא הכי קאמר מישראל מצהיקי
 קבל מרשיעי לא תקבל אבל בעובדי כוכבים״
 כלל כלל לא לא ס״ד דתניאה<2 איש מה ת״ל
שנודרים  איש איש לרבות העובהי כוכבים״ ג
 נדרים ונדבות כישראל: ומטמאה במשא:
 פשיטא כיון דנבלה היא מטמאה במשא
 אמר רבא הכי קתני זו מטמאה במשא ויש
 לך אחרת שהיא מטמאה אפילו באהל ואיזו
 זו תקרובת עבודת כוכבים וכרבי יהורה בן
 בתירא איכא דאמרי אמר רבא הכי קתני זו
 מטמאה במשא ויש לך אחרת שהיא כזו
 שמטמאה במשא ואינה מטמאה באהל ואיזו
 יזו תקרובת עבודת כוכבים ודלא כר׳ יהודה
 בן בתירא יידתניא ר׳ יהודה בן בתירא אומר
 מנין לתקרובת עבוהת כוכבים שהיא מטמאה
ח לבעל פעור ויאכלו מ צ י ו  באהל שנאמר 3
 זבחי מתים מה מת מטמא באהל אף תקרובת
חט השו  עבוה׳ כוכבי׳ מטמאה באהל: מתני׳ ה
 בלילה יוכן הסומא ששחט שחיטתו כשרה:
 נמ׳ השוחט דיעבד אין לכתחלה לא ורמינהי

 ״לעולם שוחטין בין ביום ובין בלילה בין
 בראש הגג בין בראש הספינה אר״פ ׳בשאבוקה
 ןיי» UJ׳ ו ען כנגדו אמר רב אשי דיסא נמי דהתני התם

 דומיא דםומא ש״מ:
 מתני׳

 נכרים שבחוצה לארץ לאו עובדי עבודת כוכבים הם. הלכך
 כארץ ישראל נמי אין אדוקין כל כך שיהיו מעשיהם
 לשם עבודת כוכבים: שחיטת מין דישראל אסורה דעובד
 כוכבים מיבעיא. וא״ת ולילמא מין ישראל גרע להא עובד עבודת כוכבי׳

 הוי מין לכ״ע בסרק בתרא להוריות
 (לף יא.) ונכדם אף על פי שרובס
 עובלי עבולת כוככים לא אמדנן
 שחיטתן לעכולת כוכבים וי״ל למכל
 מקום מין עובל כוכבים״) לאלוק
 בעבולת כוכבים יותר פשוט לשחיטתו

 לעכולת כוכבים ממין ישראלנ):
 אבל מעוכרי כוכבים« כלל כלל
 לא. וא״ת א״כ לישתוק
 קרא מיניה «)למהיכא תיתי מקכלין
 הא איצטדך איש איש לרבויינהו וי״ל
 דמ״מ ס״ד דמצדיקי עובלי כוכבים
 נקבל להט אתא קרא למעוטינהו
 לגמד א) ואם תאמר והא כתיב(ויקרא
 כב) ומעוך וכתות ונתוק וכרות וגו׳
 וכתיב (שס< ומיל בן נכר לא תקדכו
 את אלה הא תמימים תקריבו פ<ויש
 לומר רלעולם תמימים נמי לא ואתא
 קרא בבעלי מומין לעבור עליהם
 בלאו ועשה: תקרובת עבודת
 כוכבים ודלא כרבי יהודה בן בתירא.
 משמע הכא דרבנן לא מקשי תקרובת
 עבודת כוכבים למת וכן משמע בסרק
 אין מעמידן (ע״ז רף לב0 גבי בשר
 הנכנס לעכודת כוכבים מותר והיוצא
 אסור וקאמר בגמרא והיוצא אסור
 אי אסשר דליכא תקרובת מני רבי
 יהודה בן בתירא היא והקשה ר״ת
 ללעיל בההוא פירקא (לף כט0
 גבי יין של עובלי כוכבים לאסור
 בהנאה מפרש בגמרא לנסקא לן
 מלאיתקש לזבח וזבח למת ולא קאמר
 רבי יהולה בן בתירא היא כלקאמר
 גבי בשר היוצא ועור הקשה ר״ת
 ללעיל בשמעתין לייק נבלה אץ איסור
 הנאה לא מתניתין ללא כר׳ אליעזר לאי
 ר״א האמר סתם מחשבת עוכל כוכבי׳
 לעכורת כוכבים ומאי קושיא לעולם
 מתניתין כר״א והא ללא אסור כהנאה
 משום ללא אתיא כרבי יהולה בן בתירא
 ומיהא יש ללחות ולסרש לקאמר
 מתניתין ללא כר׳ אליעזר למאי למוקי
 מתניתין כרבי יהולה בן כתירא ונראה
 לפרש ללענץ איסור לא פליגי למקיש
 רחמנא למת לענין איסור הנאה
 להא כתיב אטלה בקרא (תהליס קו)
 ויאכלו זבחי מתים ובטומאה הוא
 לסליגי לרבי יהורה בן בתירא מקיש

 לגמד למת אפילו לענין טומאה וכן משמע לרבי יהולה בן בתירא לא
 נקט אלא טומאה וגבי בשר היוצא למוקי לה כר׳ יהולה בן בתירא
 משום לקתני מפני שהוא כזבחי מתים ללא הוה צדך למתני טון
 לתנא אסור אלא מיתור לשון משמע למטמא באהל המת ומיהו אי
 לאו מיתורא מלשון זבחי מתיס אי אפשר ללקלק מללייק לקמן בס״ב
 (לף מ.) גבי השוחט לשם הדס שחיטתו פסולה פסולה אין זבחי מתים
ד אלו זבחי מתים ומאי קושיא  לא ורמינהו השוחט לשם הריס כו׳ ה
 רלמא ההיא כרבי יהורה בן בתירא ומתניתין כרבנן אלא וראי כיון

 דומיא דיום והכא

 דאסור בהנאה משוס תקרובת שייך למיתני זבחי מתים אף על גב דלא מטמא באהל ואף על גב ללרבנן ליכא טומאת אהל טומאה
 כעלמא *]מיהו מדרכנן איכא כדאמדנן בסרק רבי ישמעאל >ע״ז לף >ב:< איסור דאורייתא לא בטלה טומאה דרבנן בטלה אבל לרבי
 יהודה הויא טומאת אהל דאורייתא והא דתנן בפרק כל הצלמים גשם לף מח:) לא יעבור תחתיה ואס עבר טמא ומפרש בגמרא משוס
 ראי אפשר דליכא תקרובת ומני רבי יהודה בן בתירא היא וקתני סיפא ואס היתה גוזלת את הרבים טהור אע״ג דטומאת אהל
 דאורייתא התם ליכא תקרובת ודאי אלא חששא בעלמא היא והיכא דגוזלת רבים לא גזרו רבנן והא דאמר בפרק העור והרוטב
ד אמרו תקרובת עבולת כוככיס של אוכלים מטמא (א< טומאתה לאו לאורייתא לאי ס׳׳ל לאורייתא מצינו לאוכלין שמטמאין  (לקמן קכט.ו ה
 טומאה חמורה ומשני כששימש מעשה עץ שימש דחוי בעלמא הוא אי נמי כרבי יהורה בן בתירא וא״ת לאמר בפסתיס ס׳ אלו לברים
 (דף עג.) השוחט בשבת בחוץ לעבולת כוכבים חייב ג׳ חטאות ובעי מאי תיקן פירוש ללא מצית אמרת תיקן להוציאו מירי נכלה להא
 אית ליה טומאה מכח תקרובת עכולת כוככיס משמע לאיכא טומאה לאורייתא לאי מלרכנן א״כ תיקן להוציאו מילי טומאה לאורייתא
 ואס אכל קולש או נכנס למקלש סטור ומשמע לאסילו לרבנן מייד מרלא קאמר לרבי יהולה בן בתירא מה תיקן כלאמר התם (לעיל)
 (שם עג.) ללכד האומר מקלקל כחכורה פטור מה תיקן וי״ל להוי מצי לשנויי הכי אלא אין רוצה ללקלק מכאן שיהא טומאת
 התקרובת לאו לאורייתא לפי שהגמרא רוצה ללקלק בהעור והרוטב י] לטומאה לאו לאורייתא ולחי לה ור״ת חירץ בענץ אחר וקשה
 לפירושו ואין להאריך כאן: בין בראש הספינה. פירש בקונטרס אע״ג לאמרינן לקמן (לף מא.) לאין שוחטין לתוך ימים אפילו הט בראש
 הססינה שוחטץ להכל יולעין לטון רבססינה הוא על כרחך הוא שוחט לתוך הים שלא לטנף ספינתו ואי אפשר לומר כן לאפילו עומל
I חוץ לספינה ושוחט ולס שותת ויורל על לופני ספינה: T בספינה אסור לשחוט לתוך היס כלאמדנן לקמן כסוף פרק שני >שס:) אלא מוציא 

 השוחט

 עין משפט
 נר מצוה

 א [מיי׳ ס״ג מהלכות
 מעה״ק הלכה ד):

 ב ג [מיי׳ שס הלכה נ]:
 צו ד מיי׳ ס״ו מהלכות
 אנות הטומאה הלכה

 ז:
 צז ה מיי׳ פ״א מהלכות
 שחיטה הלכה כמ סמג
 עשי! סג טוש״ע י״ד סי׳

 יא סעיף א:
 צה ו מיי׳ פ״ד שס הלכה
 י סמג שס טוש״ע

 י״י סימן א סעיף ט:
 צט ז מיי׳ ס״א מהלכות
 שחיטה הלכה כח
 סמג שס טוש״ע י״י סי׳

 יא סעיף א:

 שיטה מקובצת
 א] כ״ש שאדוק וסתם
 מחשבותיו: כ] לטגף
 אח גגו ואין כאן חשד
 וכראש הספיגה גמי הכל
 יודעים דכיון דבספיגה
 ונ״ב ג״א בקצת ס״י דכיון
 דבראש הספינה הוא וכוי:
 ג] טומאה בעלמא מיהא
 מדרבנן איכא: ד] לדקדק
 בהעור והרוטב דטומאת
 תקרובת עבוהת כוכבים

 לאו דאורייתא:

 רבעו גרשום
 שזו אסור בהנאה ולא
 קשיא לר׳ אליעזר. ותנא
 קמא אשתו לא מפקדה
 כלומר תנא קמא אמאי לא
 אמר בניו ממזרים דאשתו
 לא מפקדה לבני אדם.
 וגיתוש שמא כופר בעיקר
 הוא כלומר כומר לעבודת
 כוכבים הוא ולעבודת
 כוכבים בעי לה ויהא
 (מטמא) אסור בהנאה
 (במשא) אין מינין כאומות
 כלומר אץ חשובין עע״ז
 באומות. והא קא חזינן
 דאיכא כלומר דעע״ז הם:
 אימא אץ רוב אומות
 מינץ וכוי השתא שחיטת
 כופר בעיקר דישראל
 אסורין כלומר כדאמרינן
 לעיל דעובדי כוכבים
 מיבעיא ממאי דבאומות
 דכולהי יכולין לקבל
 קרבניהם דלמא הכי קאמ׳
 מישראל מצדיקי וכוי:
 ורמינהי לעולם שוחטין
 בין ביום ובין בלילה.
 אמר רב פפא בשאבוקה
 כגגרו וכוי התם דומיא
 דיום כלומר בשאבוקה
 כנגדו והכא דוםיא דםומא
 כלומר (בין בלילה)
 [בלילה דומיא רסומא]
 שאינו רואה כל עיקה



 עין משפט
 נר מצוה

 ק א מיי׳ פ״א מהלכות
 שחיטה הלכה כט סמג
 עשי! תג טוש׳׳ע יי׳׳ל סימן יא

 סעיף נ:
א ב מיי׳ פכ״א מהל׳ שבת  ק
 הלכה יח ועי׳ כמ״מ
 ונכ״מ סמג שס טושי׳ע א״ח

 סימן שכד סעי׳ ו ז:
 ג [מיי׳ פ׳׳ז מהלכות מעשר

 הלכה א1:

 שיטה מקובצת
 א] ליומא כל היום ואפי׳ בא
 לאכול כשר חי: ג] אלמא
 אסורה כאכילה ליומא ס״ל.
 נ״ב נ״א אלמא אסורה
 באכילה ליומיה משום
 דקסבר דם״ל לתנא דמתני׳
 כר׳ יהוהה: ג] אפי׳ במזיר
 בעי לאוקומיה בגמ׳ תימה אי
 במזיד: ד] בעי לאוקומיה
 במזיד דר״מ ורבי מאיר אית
 ליה: ס] דחלטי ליה בחלא
 ושרי איהו וחלייה: י] ואמרי•
 נמי התם ככר שחתך עליו
 כשר אסור לאוכלו אבל:
 ז] ונפלט כל הדם מן הבשר
 השרי באכילה לכתחילה אלא
 אפי׳ לא נצלה: ח] אומר ר״ת
 דמיירי כשנתלשו מן
 המחובר: P] דמילי דחיתוך
 תני בההי הדהי ואצטריך
 לאשמועינן הלועין משום
 האקושי טפי: י] משמע
 דקסבר אביי דסתמא לאכילה
 עומדת אע״ג דגבי תרנגולת

 קאמר אביי:

 רבינו גרשום
 מי דמי התם מעיקרא מוכן
 לאדם והשתא מוכן כוי
 כלומר לעגץ גבלה והוה
 ליה כגולד ואסיר והתם
 רבי יהודה אוסר אכל הכא
 מעיקרי מוכן לאדם לעיקר
 שחיט׳ ולאו הלכה זו כמותו
 מה דאמרי׳ שאסורה באכילה
 ליומיה. מי סברת בהמה
 בחייה לאכילה עומדת דאת
 אמרת הכא מעיקרא מוכן
 לאדם וכו• ולאו הלכה וו
 כמותו בהמה כחייה לגהל
 עומדת ולאו מעיקרא מוכן
 לאדם [והוי] דומיא דנבלה
 דמעיקרא לא מוכן לכלבים
 ואסר ר׳ יהודה דאמר אם לא
 היתה נבלה מע״ש שאסורה
 היא לפי שאינה מן המוכן
 הכא נמי כיון דמע״ש לא
 היתה מוכנת לאדם אסורה
 והלכה זו כמותו םבירא.
 אי הכי בהמה לר׳ יהודה
 היכי שחטינן כלומר כיון
 דבהמה בחייה לגהל עומדת
 ולאו הוו מוכן לר׳ יהודה
 דבעי הכנה היכי שחטינן
 ביו״ט מוקצה הוא אלא תדע
 דמוכנת היתה לר׳ יהוהה
 כגון הכי: עומדת לאכילה
 ועומדת לגדל נשחטה הוכרה
 [הלאכילה עומדת] והלכה
 וו דאסורה באכילה לדי
 יהודה סבירא ליה דהוא
 בעי הכנה מע״ש: אי
 הכי הא לית ליה ברירה
 מדתנן הלוקח וכו׳ (ע״ש)
 [עשרה] מעשר ראשון כלומר
 ממאה חייב ליתן עשרים
 ואחד חלקים צריך לאפרושי
 תרומה תרי ממאה וצריך
 לאפרושי י׳ מעשר ראשון
 וצריך לאפרושי מתשעים
 פתות שנים שנשתיירו תשעה
 שזו מעשר שני ועולה ואוכלו
 בירושלים ואם ברחוק מקום
 הוא עליו נאמר וגתת הכסף
 וצרת הכסף וכו׳ ועכשיו
 מיחל ושותה כלומר דהוא
 אומר אפיק זו לחולין ואשתה
 מהן והשאר שנשתיירו יהא
 תרומה (כולו) [ומעשר] ורבי
 יהוהה אוסר כלו׳ מטעם
 זה אוסר דלית ליה ברירה
 הי מעשר והי תרומה והי
 חולין לפיכך אינו רשאי
 לאכול עד דיפריש כולו
 יהודה אית ליה ברירה והתם

 הכל שוחטין פרק ראשון חולין ״ד.
 השוחט בשנת כוי. אפילו במזיד ג] בעי לאוקומיי) מימא אי
 במזיד היאך שחיטתו כשרה והא מומר לחלל שבתות אסור
 לאכול משחיטתו כדמוכח לעיל(לף ה.) ועוד דבגמ׳ בעי י1לאוקומי במזיד
ורבי מאיר אית ליה בפ׳ עד כמה ובכורות ל.) ובס׳ זה כורר  ורבי מאיר 5
 (סנהדרין דף מ.) דמומר לדבר אחד

 הוה מומר לכל התורה כולה וי״ל דהתס
 בסרהסיא והכא כצינעא ומיהו למאי
 דמוקי כרבי מאיר קשה ועוד י״ל דמשוס
 סעס אתת לא תשיכ מומר וכן משמע
 בפרק ב׳ לקמן(דף לט.) דאמר השוחט
 את הבהמה לזרוק דמה לעבודת כוכבים
 ר׳׳ל אמר מותרת ופירש בקונטרס
 מותרת באכילה והתם גברא בר קטלא
 הוא כדאמרינן בפ׳ ד׳ מיתות (סנהדרין
 דף סא.) דמודה ר״ל דבר קטלא הוא
 מידי דהוה אמשתתוה להר דהר מותר
 ועובדו בסייף ועוד אמרינן לקמן בסוף
 סרק שני (דף מא.) אפי׳ למ״ד אדם
 אוסר דבר שאינו שלו ה״מ עובד כוכבים
 אבל ישראל לצעורי בעלמא קא מטין
 ופריך מב׳ אוחזין בסטן ושוחטין אחד
 לשם אחד מכל אלו ואחד לשם דבר
 כשר שחיטתו פסולה ומשני הכא במאי
 עסקינן כישראל מומר והשתא טון
 דמומר הוא בלא שוס אתד מכל אלו
 תיפוק ליה דפסול אבל אי בתדא זימנא
 לא איחסר שחיטתו ניחאיז): אמר רב
 הונא דרש חייא בר רב משמיה בוי.
 תימה דבכל דוכתי משמע דרב הונא היה
 גדול ממנו בס׳ יש בערכין(ערכין דף טז:<
 דהוה מצער ליה רב הונא לתייא בר רב
 ובפי הלוקח בהמה (בכורות דף ככ.)
 דא״ל חייא בר רב לרב הונא רבי סרש
 את דבריך5י): ונסכין חבריא למימר
 רבי יהודה היא. אבל לרבנן שרי באטלה אסילו בו ביום וא״ת והא אין
 יכול למולתה בשבת וי׳׳ל כגון שעבר ומלחה אי נמי בלא מליחה נמי
 שדא באומצא אע׳׳ג דאיכא לאו בדם הנבלע באבדם כדאמר בפרק
אבל כל זמן שלא  דם שחיטה (כריתות דף כא0 ה״מ היכא דפירש לחוץ 8
 סירש מותר כדמוכח כפ׳ כל הבשר (לקמן לף קיא.) שהיו אוכלין כבד
 עד שלא נפלט דמו דחלטי ליה בחלא ׳!ואיהו שרי וחלייה (א) דאי
 תלייה אסור איהו נמי אסור דכי היט דפליט הדר בלע ח ואמר נמי
 התם י) ככר שתתך עליה כשר אסור לאוכלה אכל הכשר עצמו מותר
 ובפרק מפנין(שבת לף קמו.) גבי כשר תפל אסור לטלטלו אמדנן דכר
 אווזא שרי משוס דחזי לאומצא ולקמן בשמעתיף) אמר השותט לחולה

 אסורה באכילה.
 בשר חי: ונסבין

השוחט בשבת וביום הכיפורים א י  מתני׳ א
 אף על פי שמתחייב בנפשו שחיטתו כשרה:
אמר רב הונא הרש תייא בר רב משמיה (  גמ׳ כ

 הרב אסורה באכילה ליומא ונםבין חבריא
 למימר רבי יהודה היא הי רבי יהודה א״ר
ן מחתכי נ >  אבא רבי יהוהה ההבנת היא דתנן נ
 את הרילועין לפני הבהמה ואת הנבלה לפני
 הכלבים רבי יהודה אומר אם לא היתה נבלה
 מערב שבת אסורה לפי שאינה מן המוכן
 אלמא כיון דלא איתכן מאתמול אסורה ה״נ
 כיון דלא איתכן מאתמול אסורה א״ל אביי
 מי דמי התם מעיקרא מוכן לאדם והשתא
 מוכן לכלבים הכא מעיקרא מוכן לאדם
 והשתא מוכן לאדם מי סברת בהמה בחייה
 לאכילה עומדת בהמה בחייה לנדל עומדת
 א״ה בהמה לרבי יהודה בי״ט חיכי שחטינן
 אמר לו עומדת לאכילה ועומדת לגדל
 י, נשחטה הובררה דלאכילה עומדת לא
 נשחטה הובררת דלגדל עומדת והא לית ליה
 לרבי יהודה ברירה מנא לן אי נימא מדתניא
קח יין מבין תכותים אומר שני־ לוגין שאני הלו ,  ה

 עתיד להפריש הרי הן תרומה עשרה מעשר
 ראשון תשעה מעשר שני ומיחל ושותה מיד
אוסרין  דברי ר״מ רבי יהודה ורבי יוםי ור״ש ג

 תתם

 מתני׳ ביום הכסורים. מתחייב כרת: גמ׳
 משוס שחיטת שבת: ליומא. א] ואפילו בא לאכול

 חבריא. בני הישיבה עלה על דעתם לומר דמתני׳ דסירשה רב דאסורה
 באטלה ליומא משוס דקסבר מתני׳ רבי יהודה היא ודייק טעמא לקמן 1טו.]

 מדקתני שבת דומיא דיוס הכסודס
 אלמא אסורה באטלה ליומא ג1ס״ל
 לתנא דמתניתין: הי רבי יהודה. מאיזו
 משנת רבי יהודה שמע רב דאסורה
 באטלה ליומא: את הדילועין. התלושין:
 ואס הנבלה. אפילו מתה היום בשבת:
 שאינה מן המוכן. אתמול כשקדש היום
 לא היתה עומדת למאכל כלכים: דלא
 איתכן. דלא אזדמנה לכך: הכא.
 במתניתין נמי אתמול לא היתה עומדת
 לכך כדמסרש ואזיל לקמיה דלגדל
 ולדות היתה עומדת ואסורה משוס
 מוקצה ומוקצה אסורה מדרמן:
 נשחטה. כשהיא שחוטה מבורר
 דלאכילה עומדת: לא נשחטה. כגון
 זו שלא שחטה אתמול ומסתמא לא
 הניתה על מנת לשחטה בשבת הלכך
 הובררה כשקדש היוס דלגדל עומדת:
 והא ליס ליה לרבי יהודה ברירה. ואי
 בהמה בתייה לאו לאטלה לתודה קיימא
 ט שתיט לה ביום טוב היט מישתריא
 דלמא מאתמול דעתיה לגדל הוה:
 הלוקח יין מצין הכותים. לאשמועינן
 דכותיס חשודן על התרומה ואינן
 כעמי הארץ שהלוקח מהן א״צ להסריש
 תרומה גדולה כדתנן(סוטה דף מח.) לפי
 ששלח יוחנן כהן גדול ככל גבול ישראל
 וראה שאין מפדשין אלא תרומה גדולה
 כלכד אלמא אתרומה לא חשידי
 ואשמועי׳ הכא דכותים חשידי אתרומה

 כדקתני שני לוגין שאני עמיל להפריש כר. ומשנה זו קודם תקנה דגזרו
 על יינם נשנית: אומר שני לוגין כוי. אס אין לו כלים להפריש (ט׳)י)
 או שהיתה חשיכה בליל שבת שאין שהות להפדש: הרי הן תרומה.
 בתוכו למאה לוג: ומיחל. המעשר שני הואיל ויכול לתקנו כאמירה
ד הוא מחולל על מעות שיש לי בתוך הבית לא התירו  בעלמא ולומר ה
 לו תכמיס לשתותו ולסמוך על הבדרה אבל בתרומה ושאר מעשרות
 סמטנן אכדרה ולאתר השכת כשיסדשס אמדנן הוכרר הדכר שזו
 היא התרומה וזה לא שתה אלא חולין: אוסרין. אלמא לרכי יהודה לית

 ליה כדרה וחייש שמא תרומה שתה:

 התם

 מםורת הש״ם

 א) ב״ק עא. כתובות לד.,
 ב) [לקמן טו.], ג) ביצה ב.
 ו: מ: שבח קנו: פסחיס
 נו:, ד) [ביצה ד.], ה) ב״ק
 סט: דמאי ס״ז מייד סוכה
 כג: עירובין לו: מעילה כב.
 גיסי! כה. [כח. יומא נה:
 תוספתא דמאי פ׳׳ח ה״ה],
 י) [אולי צ״ל כולם], t) [לקמ!
 טו.], ח) [ועיי! תוס׳ זבחים
 יוד. ותיס׳ סנהדרי! סא. ד״ה
 ריש לקיש! p) נועי׳ היטב
 תוס׳ מ״ק כה. ד״ה ודבי
 חייא וכו׳ ועי׳ תוס׳ לעיל יג.
 ד״ה בעא], י) ודף קיב.1,
 נ) [דף טו:], ל) [לקמן
 קינ.] [בכריתות ליתא בפנינו],
 מ) [וע״ע תוססות ססחים עד.

 ד״ה האי מולייתא],

 גליון הש״ס
 תום׳ ד״ה השוחט וכו׳
 ור״ם א־ת ליה ובו'. עי׳
 תשובת מהרי״ק שורש קס:
 ד״ה ונסכין וכוי אבל בל יפן
 שלא פירש. עי׳ תוי״ט סי״א
 מ״ז דמנחות ד״ה אוכלים:
 בא״ד והא דאפרי׳ כו׳ גכ־
 רב ששת דטלח גרמא גרםא.
 תמיה לי כיו! ללגין לבלע
 מהאי גיסא ולא יצא ע״י
 מליחה מה בכך להר עתה לס
 שלא פירש מ״מ איך מבשלי!
 אותו לאו יהיה פרוש וצ״ע:

 הגהות הב״ח
 (א) תום׳ ל״ה ונשבץ וכו׳

 ותלייה שרי לאי:

 מוסף רש״י
 מחתכץ את הדילועץ.
 התלושין, ומיהו סתמן לאו
 למאכל בהמה קיימי אלא
: ולא אמריגן ו  לאלס :שבת קנ
 מוקצין הן לבהמה למאכל
 אלס הן (שס קנה:) ולא
 אמרינן טירחא ללאו צורך
 הוא וביצה ב.!. ואת הנבלה.
 שנתנבלה היוס ובין השמשות
 היתה עומלת לאלס ואפילו
! ו  הכי מחתטן !שבת קנ
 ואע״ס שנתננלה נשנת, לנין
 השמשות לא היתה עומלת
 לאכילת נלניס, אפילו הכי
 שרי, ללית לן מוקצה נשנמ
 !ביצה ב.!. הלוקח יין מבין
 הכותים. וסתס כותיס לא
 מפרשי תרומה ואין לזה
 כליס להפריש לתוכן תרומה
ז ־ ן לו: וכעי בי  ומעשר !ערו
 סוכה כג0 או: נערב שבת נין
 השמשות כלתניא נמוספתא
 וקלש עליי היוס ואין לו מה
 לשמות נשנת ואין לו פנאי
 להסריש 1ב־ק סט:; וכותים
 גירי אמת חשינ להו ואין א״י
 נפקעת מקלושתה על יליהס
 והם חשוליס על המעשרות
 ועל התרומה, ולא כעמי
 האק שרונן מעשרי! וכולן
 מפרישי! תרומה, אנל כותיס
 חשוליס על הכל והלוקח
ו טי י נ  מהס צריך לעשר ולאי :
 כה.). שני לוגין שאני
 עתיד להפריש. מן המאה,
! לז 1. ב׳  הדי הן. בתוכו !ערו
 תרומה. גלולה, ואחר כך
 עושה ממה שנשתייר מאה
 מלות, מפריש עשרה למעשר
 ראשון ונשתיירו תשעיס מלות
 ומפריש מהן תשעה למעשר

 שני ןנזעילה כב.!. ומיחל.
 מעשר שני שהוא יכול לתקן
 מיל נלא הפרשה לאחר שקרא
 עליו שס יחללנו בכל מקוס
ן  שהוא על המעות (ערובי
־ז ב־ק סט:!. ושותה  לז. ובעי
 מיד. ולאחר זמן יפריש
 התרומה והמעשר ואמריגן
 הוברר הדבר שזהו תרומה
ן שם) למאחר שקרא בי ו עו ) 
 שס יצא לו חד טבל וכשהוא
 מוציא יין לשתייתו הוא הנברר
 לחולין ולכשיהיו לו כליס הוציא

 מן הנוד לתרומה הוא הנברר לתרומה ויש ברירה ;גיטי! כת:!. ושותה מיד. וישתה ממנו לאלתר אלא שיזהר שיותיר בכלי שיעור
. ר׳ יהודה ור־ יוסי ור״ש אוםרין. ( . ו יומא נ ! וכשיהיו לו כלים יפריש בס החממה ומעשר ; ב  התרומה והמעשרות !מעילה כ

 עד שיפריש ממש, דקסברי אין ברירה ואכל כוס וכיס יש לומר שהוא תרומה ומעשר !מעילה כב < דלית להי בריר:

 בשבת מותר לבריא באומצא ומתוך כך נראה דבשר לצלי לא בעי מליחה כלל דדם האבדס שלא סירש שרי וכן אומר ר״ת ולא מכעיא כשנצלה
 הכשר יסה ונסלט כל הדם מן הכשר דשד יזאלא אפי׳ לא נצלה כ״כ מותר ואע״פ שנפלט מבפנים מצד זה לצד זה אינו אסור עד שיסרוש לחוץ
 כדאמדנן לכריתות דף כא) גבי ככר שחתך עליה בשר דאפי׳ מאן דאסר הככר שרי הבשר אע״ס שלא יצא דמו עדיין *והא דאמדנן בס׳ כל הבשר
ד מ״ט לא משום דפדש מהאי וכלע האי חדא נמי פדש מהאי גיסא וכלע כהאי גיסא התס  (לקמן דף קיג.) גבי רב ששת דמלח גרמא גרמא ת
 פדש לגמרי לחוץ מהאי גיסא קאמר והא דאמדנן בפ״ק דביצה (לף יא.) ושדין שמולחין עליו בשר לצלי לא משום לליתסר בלא מליחה אלא מנהג
 הוא למלוח בשר לצלי ובהקומץ רבה (מנחות דף כא.) דאמר מולחו והופכו וחוזר ומולחו גרסינן אמר רבה וכן לקדירה ולא גרסינן וכן לצלי«):
 מחתכין את הדילועין לפגי הבהמה. אומר ר׳׳ת דמיירי ח] כשנחלש מן המחובר בשבת דומיא דנבלה שנתנבלה בשבת וצ״ל לסירושו דאייד
 כענין שאין לאסור הדילועין לא משוס שמא יעלה ויתלוש ולא משוס דלהוי כגרוגרות וצימוקין לפרי טעמי איכא לאסור דבר הנלקט
 מן המחובר דבדש ביצה (דף ג.) אסדנן סירות הנושרין משוס שמא יעלה ויתלוש ובריש אין צדין(שם דף כד:) גבי עובד כוכבים שהביא דורון
 לישראל אס יש מאותו מין במתובר אסור ופי׳ בקונטרס דאסילו רבי שמעון מודה דהוי כגרוגרות וצימוקין דמדלא לקטן מאתמול אקצינהו וכן
 נראה דכספק מוכן איירי כולה שמעתתא ואייד הכא כגון שיש לו בהמה דהוי מוכן לכהמה אפילו כמתוכר והא דאמרינן כס׳ כל כתבי(שבת
 דף קכב.) ללא יעמיד אדם בהמתו על גבי מוקצה סי׳ עשבים שנתלשו נשכת הא סירש כקונטרס התם כגון שהיו עומדין בתיבורן במקום שלא
 היתה הבהמה יכולה לבא שם אי נמי הכא איירי ביושב ומצפה מתי יתלשו ובהמה נמי איירי ביושב ומצסה שמא ישחטנה חש״ו ואחרים רואין
 אותם וכן צ״ל על כרחך להא בדש המביא בביצה >דף ל:< מוכח רכל היכא לאין יושב ומצפה אית ליה לרבי שמעון מוקצה וליכא למיתש נמי
 שמא יתלוש אלא בסירות האילן שהם קליס להשיר ועול לאלם מתאוה להם ושוכח וכן במשקה שמא יסחוט שקל לסחוט אבל בלכר לכעי
 מרא ותצינא לא וכן לגיס שנצולו בי״ט לאסירי לא משוס שמא יצול אלא משוס מוקצה כגרוגרות תלע להא עובל כוכבים שמילא מיס לבהמתו
 לסוף כל כתבי(שבת לף קכב.) ועשה ככש לירל כו לא אסדנן לישראל גזרה שמא יעשנו ומה שמרמה לקמן שמא ישחוט לשמא יסתוט אפרש לקמן
 כע״ה ועור יש לפרש ראיירי כנתלשו מע״ש וכי תימא מאי למימרא קמ״ל לשד למטרת באוכלא או לשוייה אוכלא לרכ הונא כלאית ליה בסרק
 בתרא לשבת (לף קנה.) ולרכ יהולה כלאית ליה והא ללא תנא ליה החס גבי פקיעי עמיר ואינך ללעיל משוס למילי לחיתוך תני כהלי הללי«]:
 אם לא היתה גבלה מע״ש. גרסינן ולא גרסינן מעיו״ט כלמוכח בדש מס׳ ביצה >דף ב.) לקאמר גבי שבת סתם לן תנא כר״ש לתנן מחתטן
 את הלילועין כו׳ והא לקד ליה מוכן לאלם לא שהיה ראוי לשוחטה אלא כלומר עומלת לארס ואם תאמר בפ״ק לביצה (לף ו.) גבי אסרוח
 שנולל בי׳׳ט רב אמר אסור וקאמר התם אמרו לו מה בין זה לעגל שנולל מן הטרסה שתיק רכ וסדך אמאי שתיק רכ לימא להו הואיל ומוכן אגכ
 אמו לכלבים ומשני השתא מוכן לאלם לא הוי מוכן לכלבים לתנן אס לא היתה נבלה כר מוכן לכלבים הוי מוכן לאלס והשתא אמאי לא מפרש
 טעמא משום להוי מוקצה מתמת איסור וט תימא כעוף וטלה שראוי ליתנו חי לסני נץ וארי למה ליה לאוקמיה כט האי גוונא לוקמה לאין ראוי
 להאטלו חי להוי מוקצה מתמת איסור ומפרש ה״ר יוסף רממשנה יתירא לייק לטון לתנא אסור למה ליה למתני תו לפי שאינו מן המוכן אלא
 משמע לאי ליכא טעמא למוקצה מחמת איסור כגון בלבר שראוי להאכילו חי או בי״ט אסור מטעם שאינו מוכן ועומל למה שהיה עומל בתחלה:
 בהמה לרבי יהודה בי״ט היבי שחטיגן. משמע לקסבר אביי לסתמא לאכילה עומרת ׳!וגבי תרנגולת אמר אביי בדש כיצה (לף ל.) לעומלת
 לאטלה ועומלת לגלל ביצים: מדתניא הלוקח יין. לא גרסינן לתנן דבמשנה לא תני אלא מילתיה לרכי מאיר וכולה ברירה

 מפורש בפרק כל הגט (גיטין לף כה.) ובמרובה (ב״ק לף סט:) וכפרק ככל מערכין (עירובי! לף לו:<:

 התם

 דאינו יודע מאי זה אוכל ונמצא שזה שותה טבלים: לא לעולם לרבי

 לומר מן המילין הוא שותה ותרומה ומעשר ראשון נותרין בגוד 1ב־ק סט:ו.



 מסורת הש׳׳ם

 א) ועיריבץ לז: יש״נן,
 ב) ניצה לז: עירוני( לי: ויומא
 נו:], ג) ןנ״נ ם: וש׳׳נן,
 ד) שנת קכל:, ה) ניצה
 ג. שנת קמג:, ו) שנת
 שס, ז) ושם איתא נויתיסן,
 ת) ובשבת קמנ: איתי בזיתים],
 ט) שנת מל., י) [צי׳ל לתניא],
 כ) עיין מהר״ס, ל) [עיין היטב
 רש״י ניצה ג. ד״ה שמא יסחוט
 וע״ע היטנ רש״י נשנת קמנ:
 ל״ה אין סוחטין לה״ל מפרק

 תוללה לדישהן,

 ״ד: הכל שוחטין פרק ראשון חולין

 מוסף דש •״יי
 שמא יבקע הנוד. קולס
 שיפריש הימנו ונמצא ששתה
 טנלין למפרע, לבשלמא כי
 מפריש לה לאחר ומן איכא
 למימר הך למטא השתא לחלק
 כהן יש נרירה למעיקרא
 נמוך הנול נמי דליה הואי
 משעת קריאת שם וחולין
 שתה, אבל ט נקע הנול ולא
 איברר לה תרומה מיציה מאי
 יש ברירה איכא למימר, הא
 אפילי לבסוף לאו לכלל תרומה
 אתאי :ערובין ל: : שהרי
 לא הובררה התרומה מעולם
. לכשיבקע. נעיין :  !•גימיו מ.
 בלנר לאוסרו, כלימר ללא
 חיישיגן להט ללא שטח,
 לאי בעי מסר ליה לשומר
 וערובין לו: וכעי״: יומא נו:
 וסוכה כד.! כשינא לילי כך
 ילאי טנליס שתה, אנל אי;
 לחוש לכך ללא שטח ל־נקע
 !•ניטיו נו.:.. אין אדם מתנה
 על שני דברים כאחד.
 לומר בא לכאן ולכאן למקום
 שארצה אלך, דאין ברירה,
 אלא על אחל ואינו יודע
 להיכן יבא יכול להתנות ילומר
! י נ ו י ע  נא חכם למזרח כי׳ !
 לו:; אינו מתנה על שני
 חכמים לימר למהר אברור,
 לכי נורר למחר מי יימר
 לערוב של אותו רוח קנה לו
 נין השמשות, והוברר למפרע
: לסי ז ניצה ל  לא אמרינו ;
 שקניית עירוב בין השמשות
 היא, יכשזה נורד למחר איתו
 שירצה לא סמטנן אברירה
 לומר הוברר שהעירוב לצל
 חכם זה קנה שביתה אמש,
 אלא על חכם אחל ואיני יודע
 לאיזה רוח יבא הוא מחנה אס
 בא למזרח עירובי של מזרח
 יקנה ואס בא למערב עירובי
 של מערב יקנה, ואילו לכאן
 ולכאן על שני חכמים למקום
 שארצה אלך לא, לאין ברירה
 !יומא ט•!. מאי שנא לכאן
 ולכאן. דתלה עצמי לומר
 באיזה שארצה אלך, ללא שרי
; לקס״ל ו ! ל י נ ו ו ע  ר׳ יהולה ;
 בין השמשות עדין מכס לא
 גא יהוא באלכסון ייכול לבוא
 משתחשך למזרח ולמערב ונא
 לו לאחל מהם יומא שם!
 או: לקס״ד זמנין לחכם לא
 בא על לאחר בין השמשות
 כנין שחשכה לו נמוך החחוס
 שנאותו מקוס נית המלרש או
 נתוך ל׳ אלפים יהיא מטר
 אילן או גדר לשיף אלפים
 למקום שחשכה לי ואמר
 שניתתי תחתיו, ליכיצ להלך
 משחשכה ל׳ אלפים אמית
 כלאמר נערינין ומט: ו הלכך
 הינא לנשעמ קניית עירונ לא
 אתי חכם לההוא אתרא והלר
 אתי מי יימר לקנה ההוא
 עירינ למפרע, ללמא חכם
 נין השמשות לא היה דעתו
 לנא לכאן, אי לא סמטנן
 אנרירה לומר הוברר ללרוח
 זה היה חכם עתיד לנא תה
 התנה ללמקוס שינא החכם
 יהא ערינו קינה למפרע
צה לח... דאין ברירה. י נ ! 

 המם. טעמא לאו משום דאין ברירה הוא אלא דחייש לשמא יבקע
 הנול והוברר שלא היה עתיד לבא לידי הפרשה ושתה טבלים
 למפרע: לכשיבקע. נראה כלומר ללא חיישינן להכי: איו. שם
 חכם: אין אדם מתנה. בעירובין (לף לו:< אמרינן מתנה אלם על
 עירובו ומניח שני עירובין אחד בסוף
 אלפים למזרח עירו ואחד בסוף
 אלפים למערב ואומר אס בא חכס
 למזרח שהיה חכם עתיד לבא ממקום
 אחר ולשבות חוץ לתחום ולדרוש
 עירובי של מזרח יקנה לי שביתה
 למזרח ואהיה בשבת במקום עירובי
 ויש לי משם והלאה אלפים ואס יגידו
 לי שכא חכס למערב יקנה עירובי
 שבמערב בא לכאן ולכאן אס יכאו
 שני חכמים זה למזרח וזה למערב
 לאיזה מהם שארצה אבחר הליכתי
 ועל שס ברירה של מחר יקנה לי
 עירובי היום לכל קניית עירוב בין
 השמשות היא ותני איו דסליג רבי
 יהודה אסיפא דקתני בא לכאן ולכאן
 וקאמר רבי יהודה אין אדס מתנה
 על שני דברים שני חכמים: אלא אם
 בא חכם כוי. על חכם אחד שבא
 ואין ידוע לו לאיזו רוח יבא מתנה:
 והיינן בה מאי שנא כוי דאין ברירה.
 (א) כשיבא למחר למזרח שמא בין
 השמשות לא היחה דעתו לכך וקנה
 לו עירובו של מערב והרי הוא כמי
 ששבת במערב וממקום אותה שביתה
 יש לו אלפיס לכל רוח ונמצאו האלפים
 האחרונות המזרחיות כלות לביתו ואין
 לו מביתו ולמזרח אפיי פסיעה אחת:
 מזרח ומערב נמי. כשהתנה על
 חכם אחד וחלה תנאו בביאת חכם
 נמי אין ברירה דאס בא חכם למזרח
 לאחר שקדש היום שמא כשקדש היום
 היה בדעתו למערב וזה תלה בדעתו של
 חכס ׳)והחכם יכול לילך בשבת ארבעת
 אלפים אמה כדאמרינן בעירובין (לף
 מט: ו אס ראה שחשכה והיה מכיר אילן
 או גדר שהוא בסוף אלפים אמה
 אומר שביתפי בעיקרו ומהלך ממקום
 רגליו ועד עיקרו אלפים ומעיקרו
 ולהלן אלפים והכא נמי איכא למימר
 חכם זה בשעת קניית עירוב לא בא
 למזרח עדיין ודעתו היה למערב:
 ואמר רבי יוחנן וכבר בא חכם.
 מתניחין בהט עסקינן שכבר בא חכם
 קודם קנין העירוב אבל זה לא ידע
 להיכן בא ואין כאן צריך ברירה שכך
 מתנה לצד שהחכם בא יהא עירובי
 קונה ואין הדבר תלוי אלא א] גלויי
 מילתא כשיגידו למחר שבמזרח בא
 נמצא שקנה עירוב המזרחי: שבריהן ניטלין. אפילו נשתברו היום
 בשבת: שיהו עישין בהן מעין מלאכה. שתהא תורת כלי עליהם:
 מעין מלאכה. כלומר אע״פ שאין ראויה למלאכה ממש אלא לכסוי
 מעין עיסה: הכא נמי כיון דלא אימכן מאתמול. לאכילה: הכא

אמרו לו לרבי מאיר ,  תתם כרקתני טעמא א
 אי אתה מוהה שמא יבקע הנור ונמצא
 שותה טבלים למפרע אמר להן לכשיבקע
 אלא מדתני איו נ<דתני איו רבי יהודה
 אומר אין אדם מתנת על שני דברים כאחד
 אלא אם בא תכם למזרת עירובו למזרח
 למערב עירובו למערב ואילו לכאן ולכאן
 לא ותוינן בת מאי שנא לכאן ולכאן דלא
 ״האין ברירה מזרח ומערב נמי אין ברירה
 ואמר רבי יוחנן וכבר בא חכם אלא אמר
 רב יוםף רבי יהודה הכלים היא ל׳דתנן
ל הכלים תניטלין בשבת שבריהן ניטלין כ  א

 ובלבה שיהו עושין מעין מלאכה שברי
 עריבת לכםות בתן פי תבית שברי זכוכית
 לכםות בהן פי הפך רבי יהודה אומר
 ובלבה שיהו עושין מעין מלאכתן שברי
 עריבה לצוק לתוכן מקפה שברי זכוכית
 לצוק לתוכן שמן מעין מלאכתן אין מעין
 מלאכה אחרת לא אלמא כיון דלא איתכן
 מאתמול להך מלאכה אסירי הכא נמי כיון
 דלא איתכן מאתמול אסורה אמר ליה אביי
 מי המי התם מעיקרא כלי והשתא שבר
 כלי והוה ליה נולד ואסור הכא מעיקרא
 אוכלא ולבסוף אוכל אוכלא דאיפרת הוא
 ושמעינן ליה לרבי יהודה דאמר אוכלא
אין םוחטין את  דאיפרת שפיר דמי ה<דתנן נ
 הפירות להוציא מהן משקין ואם יצאו
 מעצמן אסורין רבי יהוהה אומר אם לאוכלין
 היוצא מהן מותר ואם למשקין היוצא מהן
 אסור לאו אתמר עלה י<אמר רב יהוהה אמר
 שמואל מודה היה רבי יהוהה לחכמים
 ״בסלי זיתים וענבים אלמא כיון הלםחיטה
 קיימי יהיב העתית תכא נמי כיון דלשחיטה
 מיימא יהיב העתיה מיהי הוא טעמא אלא
 לרב האמר רב חלוק היה רבי יהוהה אפילו
בסלי זיתים וענבים אלא אמר רב ששת ,  ח

ת תיא ו ר  בדיה דרב אידי רבי יהודת ת
 ״ידתניא מטלטלין נר חדש אבל לא ישן דברי
 רבי יהוהה אימר דשמעת ליה לרבי יהודה
 במוקצה מחמת מיאוס מוקצה מחמת איסור
 מי שמעה ליה אין ׳ידתנן רבי יהוהה אומר

 כל

 התם בדקתנ־ טעמא ובו׳. קשיא לי דהכא אליבא דרב קיימינן
 ורב לית ליה דטעמא משוס בקיעת הנוד בפ׳ בכל מערכין
 (עירובין דף לו a דקאמר ליתא למתניתין מקמי איו והלוקח יין ואית

 ליה דטעמא דרבי יהודה משוס דאין ברירה ורבינו שמשון מקוצי
 הקשה להיט מייתי הכא ההיא לאיו
 אחר שלוחה ההיא להלוקח הא כפ׳
 בכל מערכין (גס זה שסו משמע לאי
 לאו ההיא להלוקת הוה אמינא לליתא
 ללאיו מקמי מתניתין לסריך התם
 לרב אלרבה ליתא ללאיו מקמי מתני׳
 ומשני לא ס״ל לשמעינן ליה לרבי
 יהודה ללית ליה ברירה לתניא הלוקח
 יין כוי ונ״ל דהכא דיחרא בעלמא
 הוא דקאמר התם כדקתני טעמא
 ועיקר סמיך אדאיו דאין להוטח
 מההיא דהלוקח דלית ליה ברירה כל
 כמה ללא מייתי לדאיו דליתיה מקמי
 מתניתין לעירובין להט מייתי ללאיו
 רהשתא ליתא מתניתין מקמי תרווייהו:
 מודה רב• יהודה בםל׳ זתים
 וענבים. תימה בלאו הכי
 אמאי לא מדמה למשקים לגזרינן
 שמא יסתוט ה״נ גבי בהמה לגזור
 שמא ישחוט ועוד אמאי נסבין חבריא
 למימר לרבי יהודה היא כ״ש דאתיא
 כרבנן לגזרי שמא יסחוט אפי׳ בשאר
 פירות ועול להיט מדמה שמא יסחוט
 לשמא ישחוט שקל הרבה לסחוט
 מלשחוט וי׳׳ל לולאי לא רמי ולהט
 לא מלמה לה למשקין אבל מלמה שמא
 ישחוט לבהמה העומלת לשחיטה לשמא
 יסחוט לסירות העומלות לאכילה אבל
 כרבנן לא אתיא ללא אשכחן דגזרינן
 שמא יסחוט אלא כעומלים למשקי!
 והא לאסרי לכולהו משוס דגזרינן
 עומלין לאכילה אטו עומלין למשקין
 אבל לרבי יהולה לשרי בשאר סירות
 העומלין לאכילה ואסר בזיתים וענבים
 ואף על גב דעומדיס לאכילה משוס
 דמימלך וסחיט וה״ה בבהמה דגזרינן:
 אימר דשמעת ליה לרבי יהודה
 במוקצה מחמת מיאוס בו׳.
 דיחויא בעלמא הוא דמוקצה מחמת
 איסור יותר חמור ממוקצה מחמת
 מיאוס להא לקמן אמר עד כאן לא
 שרי רבי מאיר אלא במבשל אבל
 שוחט לאינו ראוי לכוס לא ובהריא
 שמעינן ליה לרבי מאיר בסרק כירה
 «שגמ לף מל.! לליח ליה מוקצה מחמת
 מיאוס לקאמר כל הנרות מטלטלין
 אפילו נר ישן חוץ מנר שהלליקו בה
 באוחה שבת >» ומוקי מתני׳ כרבי
 יהולה למבשל משום ללא מיתוקמא

 מתניתין משום מוקצה מחמת איסור למשמע ליה יושבת לומיא
 ליום הכפוריס אפילו היה לו חולה והבריא כמו שאפרש בסמוך:

 המבשל

 עין משפט
 נר מצוה

 קב א מיי׳ פנייה מהל׳ שנת
 הל׳ ינ סמנ לאין סה
 טיש״ע א״מ סי׳ שת סעיף ו:
 קג ב מיי׳ פכ״א מהל׳ שנת
 הל׳ ינ וטו] טיש״ע אי׳ח

 שימן שכ סעיף א:

 הגהות הב״ח
 (א) רש״• ל״ה והרנן וכו׳
 לאין נדרה כשילך למחר:
 (ב) תום׳ ל״ה אימר וכו׳
 יאותה שנת והא דמוקי

 מתני׳:

 שיטה מקובצת
 א] ואין הדבר תלוי אלא
 כגלויי מלתא: ג] דמשמע
 ליה מתני• שכת דומיא

 דיוה״כ:

 בעלמא: מעין מלאכתן. הראשונה: מקפה. תבשיל עב להיינו
 מעיקרא אוכלא. לע״כ בהמה בחייה לאכילה עומדת כדאוקמינן לעיל ןע״א] לאי לגדל בהמה לרבי יהולה היכי שחטינן בי׳׳ט: דאיפרת.
 נשבר ונפרש וחבירו [בסרק בהמה המקשה] (לקמן לף עג.< חבורי אוכלין כמאן דמפרתי דמו: ש״ד. ללאו נולד חשבינן ליה: סחיטה
 ל) אב מלאכה היא: אסורין. וטעמא דמשקין שזבו אסורין מפרשינן בשמעתא קמייתא דביצה (לף ג.) גזירה שמא יסחוט: אם לאוכלין
 היוצא מהם מותר. אם היו עומדין לאכילה ולא לסחוט היוצא מהם מותר דטון דלא ניחא ליה ליכא למיגזר אי שרית להי בשתייה היום אתי
 לסחוט דהא לאו להט קיימי: ואם למשקין. הואיל ינתקיימה מחשבתו אי שרית להו כשזבו איכא למיגזר בהו שמא יסחוט להא להט
 קיימי. שמע מינה מיהא דמשום נולד לא אסר להו רבי יהודה: מודה רבי יהודה בסלי זיתים וענבים. שאפילו הצניען לאכילה הואיל
 ורוב בני אדם סוחטין אותס האי נמי ממליך עלייהו ואי שרית למשקין שזבו מהן אתי למיסחט: כיון דלהכי קיימי. סתם ענבים: יהיב
 דעתיה. עלייהו למשקין וכי הוו משקין הוה ליה נתקיימה מחשבתו וגזרה שמא יסחוט וסלוגתייהו בתותים ורימונים: ה״נ כיון דלשחיטה קיימא
 יהיב דעתיה. דאי משחטה אכיל לה וכיון דדעתיה בהט גזרינן בה נמי אי שרית ליה באטלה אתי לכתחלה למישחט: מידי הוא טטמא
 אלא לרב. האי שנויא אליבא לרב משנינן לה דאיהו אמר לרבי יהודה אסורה באכילה ליומא: חלוק היה. ומתיר והכא נמי אמאי אסורה
 ליומא: נר חדש. שלא הדליקו בו מעולם. נר של חרס וכשהוא חלש חזי למרמי ביה פירי: אבל לא ישן. למוקצה הוא מחמת מיאוס שהלעת קצה
 בו. והך כהמה נמי כשקדש היום היא מוקצה מחמת אבר מן החי שלא נשחטה: אימר דשמעת ליה כוי. למילי למאיס מקצה איניש מלעתיה לגמרי:

 הנן
 מ־ שמותר: ;

 שחיטה. אין

 רבינו גרשום
 מאי טעמא לא אמר ברירה
 כדקתני טעמא אמרו לו לרבי
 מאיר אי אתה מודה לאחר
 שבת שמא יבקע הנוד וישפך
 הכל לאה׳!׳ ואין לו יין
 ־1הפריש ונמצא זה שותה
 טבלין למפרע. ור׳ יהודה
 :דיין אומר (אנין דאית ליה
 ;רירה ומדתני איו ל״ל ברירה
 אין אדם מתנה על שני
 ־ברים כאחד כוי. כלומר אין
 יכול להניח עירובו למזרח
 •למערב ולומר למחר אלך
 :נגד רכי למקום שירצה אלא
 •>ם בא חכם למזרח כוי
 ־זרח ומערב נמי אץ ברירה
 :לומר אם בא חכם למזרח
 :ירובי יימזרח למערב עירובי
 •1מערב הא ליה ליה בדירה
 ::איזה רוח יבוא אמאי מתיר
- יהודה ואמר ר׳ יוחנן כבר
 :א חכם כלומר לאו כדסברת
 ־הוא יכול להתנות אם בא
 זכם למזרח ואם בא חכם
 ״מערב אלא אנן קאמרינן
 1ר׳ יהודה אם כבר בא חכם

 :לומד שכבר בא למזרח
 :יע״ש עירובי למזרח ואם
 :בר חכם בא למערב מע״ש
 עירובי למערב ועכשיו לית
י יהודה ברירה והלכך נ י  י
 !באיסור ליומיה כולו ולא
 רלכה כמותו) אי אלא אמר
 רב יוסף ר׳ -הודה היא
 והלכה כמותו בהלכה דכלים
 ו יהודה אמר ובלבד ש־הו
 לושין ן מעין] מלאכתן כלומר
 ניעין מלאכתן שהיו עושין
 מתחילה קודם שבירתן:
 יצוק לתוכן מקפה וכוי
 אלמא כיון דלא איכוון
 יהאי מלאכה מע״ש וכי׳
 והלכה זו דאמרי׳ אסורה
 כאכילה ליומיה הלכה
 כמותו: ולבסוף אוכלא
 אוכלא דאיפרת הוא. כלומר
 כענין פרו ורבו ושמעינן לה
 ל־כי יהודה דאוכלא דאיפרת
 שפיר דמי ומותר אע׳׳פ
 שאינו מוכן מע״ש: דתנן אין
 כיחטין כו׳ רבי יהודה אומר
 אס לאוכל היוצא מהן מותר.
 כלומר מה דאמרת אם יצאו
 מעצמן אסורה אם לאוכלץ
 היה רוצה הפירות היוצא
 מהן מותר כלומר דאוכלא
 דאיפדת הוא אם ל משק ץ
 היוצא מהן אסור דהוה ליה
 נולד ואסיר: ולאו איתמר
 עלה מוהה היה ר׳ יהוהה
 ככלי זיתים כיון דלסחיטה
 קיימי וכו• ואסור בהנאה
 הכא נמי כיון דלשחיטה וכוי.
 והא אסורה לשחוט וביייטן
 [בשבת]. מידי הוא טעמא
 אלא לרב כלומר לדעת מי
 באה כולה הלכה אלא לרב

 והאמד דב חלוק היה ד׳ יהודה אפ״ כסל־ זיתים וענבים דלסחיטה קי
 כלומר כשם דאית ליה מוקצה לענץ נרות כך אית ליה מוקצה לענין

 או אינו מוגן ואולי צ״ל והילכך תו ליי! לן ראיה לאסורה גאטלה ליומא לר״י ממשנה לאם לא היתה גבלה מע״ש יכו׳.

 לכי נדר למחר אמריגן שמא
 אתמיל ט קנה ע־ריב לאו לעחיה אהך הוה אצא אאידך ערוב-! לו... מזדה ומערב נמי. כשתלה וה עירוני נדעת החכם
ו נשלא נא  לומר יקנה עירונ לריח שהחכם נא לה, אין ברירה. שמא נין השמשות היה כלעתו של חנם לרוח שכנגלה !יומא !
 אלא אחל, וקס״ל השתא לבין השמשות עדין לא נא חכם למזרח, שעליין היה רחוק מן העירונ ששה אלפים סחוח שתי אמות
 ומשחשיכה הלך אלפיס ונמס לתץ ארנעת אלפים של עיר, יזה שהניח עידונו ותלה נדעח החכם ואמר אס יבוא למזרח עירובי
 למזרח ואס לא יבא לא לכאן ולא לכאן הריני כנן עירי ולא יהא עירונ, ולמחר שמע שנא למזרח מי יאמר דנשעח קניית עירונ
. וכבר בא חכם. הא דאמר ר׳ יהידה אם נא חכם . . ! לו י נ ו י ע  היה לעת החנם ליכנס לתוך ל׳ אלפים של עיר, דלמא לא היה בלעתי לזוז •לא קנה עירובו של זה, ירי יהירה קאמר לקני, לאמרינן הוברר הלבד לסופי הוטח שנין השמשית היה לעתו לכאן .
 למזרח וכוי לעל חכם יכול להתנות, כשכנר נא קולס נין השמשות עסקינן, מך זה איני יולע לאיזה רוח נא וקאמר לאוחו רוח שנא לו יהא עיריני קונה, לאין קנייתו על ילי נדרה אלא קנייה יראימ ולמחר גלוי מילחא בעלמא הוא ללרוח שישמע זה שהיה בו
בץ שש. מעין מלאכה. שיס מלאכה, ואפילו אינה מעין הראשונה !שבת קכד:!. לצוק לתוכן מקםה. ענה, לומיא לעיסה מעורנת נמים :שם:!. אץ סוחטין את הסירות. להוה ציה מסרק להוא תיללה ללישה רו  החכם קנה עירוכו :ביצה לח, וכעי׳׳ז עי
! שמא יסחוט לכתחילה !•שבח שש. אם לאוכלין. הס מכונסין אותם סירות, היוצא מהן מותר. ללא ניחא ליה במאי לנפקא מינייהי ונתקיימה מחשבתו יאיכא למיגזר שמא יסחיט, יהד אמרינן בביצה  :שח קמג:!. אסורין. בו ביוס גזירה שמא יסחוט !ביצה נ
 לטעמא למשקי! שזבו משוס שמא יסחוט הוא !שם•׳. בסלי זיתים וענבים. לאע״ג להכניסן לאיכלץ היוצא מהן אסור, לטון לרובן לסחיטה קיימי ט אתי לילי משקה יהיג לעמיה למיהיי ניחא ליה בהט !שבח שם:. אפילו בסלי זיתים וענבים. הואיל והני

. .  לאיכלין נכנסו;שחו. מטלטלין נר חדש. שאינו מאוס וחד לאישתמושי ביה להליא שלא ללק בו נר מעולם, אבל לא ישן. למוקצה מחמח מיאוס הוא ;שם חד



 עין משפט
 נד מצוה

׳ ל ׳ D׳r מה י  קד א מי

ג מ ג ש  שבת הלכה כ

ח ״ ע א ׳ ש׳  לאדן שה מו

: ף א י ע מן שיח ס  סי

 רבעו גרשום
 כל הנרות של מתכת
 מטלטלין כוי. והא הכא
 כנרות של מתכת של זהב
 ושל כסף ושל נחשת אין
 בו משום מיאוס וקאמר
 המוקצה מחמת איסור
 שהדליקו בו באותה שבת:
 שאני הכא הדחייה בידים
 כלומר דלא רצה לנגוע
 בו כלל אבל במקום אחר
 הוא אומר דמותר ולאו
 הלכה זה כמותו א) דאמרי׳
 אסור באכילה ליומיה אלא
 מהלכה דמבשל כלומר
 דרבי יהודה סבר בשוגג
 יאכל במוצאי שבת אבל
 שבת עצמה אסור וכך
 הכא הוא אמר דאסור:
 ונוקמה במזיד ורבי מאיר
 כלומר מתנית׳ דאומר
 דאסורה באכילה נוקמה
 ששחט במזיד ורבי מאיר
 ההוא א׳ במזיד לא יאכל.
 לא סייד דקתני במתניה•
 (דאמר) השוחט בשבת
 ויוה״כ ודומיא דיוה״כ
 מה יוה״כ לא שנא שוגג
 (לאיסור) ןל״ש מזיד לא
 אכיל] ה״נ לא אכיל: ומי
 מצית מוקמת [לה] בשוגג
 ור׳ יהוהה. והא מתנית׳
 אע״פ שמתחייב בנפשו
 [קתני] י' במזיד הכא
 בשוגג שחיטתו כשרה
 ויכול לאוקומי כר׳ יהודה:
 ר׳ יוחנן הסנדלר קא מפליג
 וכו׳ הכא שחיטתו כשרה
 לא שנא לו ולא שנא
 לאחרים כלומר שמותרת
 למוצאי שבת אפי׳ מזיד
 ולא יכול לאקומי כרי יוחנן
 הסנדלר: משוס דםבירא
 ליה כרבי יהודה ותנא
 הוא תני כר׳ מאיר לעיל
 המחלוקת ומשום דרב
 סבר ליה כרבי יהודה וכוי:
 ומי סבר לה רב כרבי
 יהוהה והאמר רב חנן כי
 מורי וכוי כלומר וכך הלכה
 כרבי מאיר ומ״ט משחיק
 וכי תימא משום עמי הארץ
 טעמא דמשתיק אותו
 דתנא כפרקא תנא קמיה
 כלומר בבית המדרש קדם
 כולי עלמא כלומר בפני
 עמי הארץ משום קילותא
 דע״ה כו״ע לתנא בלשון
 הקודש צייתי לאמורא
 צייתי כלומר למתרגם
 ועדיין מ״ט משתיק אותו
 אמר רב נחמן שוחט תנא
 קמיה דמשום הכי משתיק
 אותו וכו׳ אלא במבשל
 ראוי לכוס כלומר בלשון
 לעז משייר אכל שוחט
 ואינו ראוי לכוס כלומר
 דבשחיטה קיימי ושחיטה

 אסורה ביום. לא

 א) נראה יצ״ל אלא הא
 לאמרינן לאסורה באכילה
 ליומא ד״י הוא שמעינן לה
 מהלכה למבשל כלומר וכוי.
 נ) צ״ל הכי קאמר אע״פ
 לנמזיל מתחייב בנפשי הכא

 לבשיגג יכו׳.

 הכל שוחטין פרק ראשון חולין טו.
 המבשל בשבת בשוגג יאכל. אפילו יזכו ביום דר״מ לא קניס
 כלל שוגג אטו מזיד כדמוכח בהטזקין (גיטין נג0 וצפ׳
 כירה (שבת דף לח.) נמי משמע דשרי צו ציום גצי הא דבעי מרכי
 חייא צר אכא שכח קדירה ע״ג טרה כו׳ כמזיד לא יאכל לא הוא ולא
 אחרים צו ציום אכל כמוצ״ש שרי
 אפי׳ לדידיה מדצעי לאוקמי מתניתין
 ר״מ וצמזיד ומתניחין דומיא דיוה״כ
 קחני דאסור צו ציום צין לו צין לאחרים
 ושחיטתו כשרה קחני לא שנא לו ולא
 שנא לאחרים כדאמרינן כסמוך ועוד אי
 כמזיד לא יאכל עולמית לר״מ א״כ היינו
 מזיד דרכי יהודה כמו שאסרש וכן שוגג
 דרכי יהודה דהא מוקי מתניתין צשוגג
 ורכי יהודה וכמזיד לא יאכל עולמית
 הוא אכל אחרים אוכלים למוצאי שכת
 דאי לא יאכלו עולמית א״כ היינו מזיל
 דרכי יותנן הסנדלר ועוד דצמרוצה
 >ב״ק דף עא.) מוקי דרכנן דסטרו צטצח
 צשכת מתשלומי ד׳ וה׳ כרבי יוחנן
 הסנדלר ולא מוקי לה כר׳ יהודה וצעי
 נמי התם מאי טעמא דר׳ יוחנן הסנדלר
ד יהודה כללא  ולא 3עי ג1מ״ט ד
 דמילתא מדד דר״מ שוגג דר׳ יהודה
 מדד דרצי יהודה שוגג דרכי יוחנן
 הסנדלר: מורי להו בר״מ. משמע
 שכן הלכה וכן לרש רכא כס׳ כירה(שבת
 דף לח. ע״שו כר״מ וקשה מכאן לסי׳
 הקונטרס לכריש אין צדין(ביצה דף כד:)
 גכי עוכל כוכצים שהציא רורון לישראל
 אס יש מאותו המין צמחוכר אסודן
 ולערב נמי אסורין בכלי שיעשו וסירש
 הקונט׳ לטעמא לאסורין בכלי שיעשו
 כלי שלא יהנה ממלאכת י״ט והרי
 מכשל כשכת לכשוגג יאכל אע״ג לנהנה
 ממלאכת שבת ומיהו י״ל לאין נהנה
 כ״כ כיון לבלאו בישול ראוי לכוס אכל
 קשה משותט כשכת כשוגג ליאכל לר״מ
 היכא להיה לו תולה מבעול יום והכריא
 כלאמרינן כסמוך משוס ללא הוי מוקצה
 ולא אסר מטעם שנהנה ממלאכת שבת
 א1וי״ל לכמילתא ללא שטח לא גזרוי]:
 כי שרי ר״מ בגון שהיה לו חולה
 מבעוד יום. וא׳׳ת ונוקי מתניתין
 בשוגג ור״מ ולא היה לו חולה כלל וי״ל
 ללומיא ליוה״כ קתני לאסור אף על גב
 להיה לו תולה וא״ת והא על כרחיך לא
 הוה לגמד לומיא ליוה״כ לבשבת אס
 לא הבדא מותר אסי׳ לרכי יהולה וי״ל
 לבמקוס ששייך חיוב קא מלמה שבת
 ליוה״כ כלתני אע״ס שמתחייב בנסשו:

 כגון

 ליומא
 שרי

 ונםבין חבריא
 כי שרי רבי

ת מטלטלין חוץ מן הנר כ ת ל נרות של מ כ ,  א

 שהחליקו בו באותה שבת ורלמא שאני
 התם ההוא דחי ליה בירים אלא אמר
ן דתנ (  רב אשי רבי יהוהה המבשל היא נ
תמבשל בשבת בשוגג יאכל במזיד לא (  ג

 יאכל דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר
בשוגג יאכל במוצאי שבת במזיד לא  א

 יאכל עולמית רבי יוחנן הסנדלר אומר
 בשוגג יאכל למוצאי שבת לאחרים ולא
 לו במזיד לא יאכל עולמית לא לו ולא
 לאחרים ונוקמה במזיד ורבי מאיר לא םלקא
 דעתך דקתני דומיא דיום הכפורים מה יום
 הכפורים לא שנא בשוגג ולא שנא במזיד
 לא אכיל אף הכא נמי לא שנא בשוגג
 ולא שנא במזיה לא אכיל ומי מצית מוקמת
 לה בשוגג ורבי יהודה והא אף על פי
 שמתחייב בנפשו קתני הכי קאמר אע׳׳פ
 הבמזיה מתחייב בנפשו הוא תכא הבשוגג
 שחיטתו כשרה ונוקמה כרבי יוחנן הסנדלר
 דאמר לא שנא בשוגג ולא שנא במזיד לא
 אכיל רבי יוחנן הסנדלר קמפלייג במוצאי
 שבת לאחרים ולא לו תנא דידן שחיטתו כשרה
 קתני לא שנא לו ולא שנא לאחרים תני
ל בשבת בשוגג ש ב מ ה (  תנא קמיה דרב י
 יאכל במזיה לא יאכל ומשתיק ליה רב
אילי!מא משום ,  מאי טעמא משתיק ליה ה
 דםבירא ליה כרבי יהוהת ותנא תני כרבי
 מאיר משום דםבירא ליה כרבי יהודה מאן
 דתני כרבי מאיר משתיק ליה ועוד מי םבר
 לה כרבי יהודה והאמר רב חנן בר אמי
 כי מורי לתו רב לתלמידיה מורי להו כר׳
 מאיר וכי דריש בפירקא דריש כרבי יהודה
 משום עמי הארץ וכי תימא תנא בפירקיה
 תנא קמיה אטו כולי עלמא לתנא צייתי
 לאמורא צייתי אמר רב נתמן בר יצתק
 תנא שוחט תנא קמיה דרב השוחט בשבת
 בשוגג יאכל במזיד לא יאכל אמר ליה
 מאי דעתיך כרבי מאיר עד כאן לא קשרי
 רבי מאיר אלא במבשל דראוי לכום אבל
 שוחט דאין ראוי לכום לא והא מתניתין
 השוחט הוא יי ואמר רב הונא דרש חייא

 בר רב משמיה דרב אסורה באכילה
 רבי יהודה היא הא רבי מאיר

 כל הנרות של מסכה מטלטלים. לשל מתכות לא מאיסי אסילו ישנים
 כגון של נחושת וכיוצא כהן: א) הדולק בשבת. שהיה נר לולק כו
 כין השמשות למוקצה מחמת איסור שאסור לכבות הנר נאסר גס הוא
 לטלטל וטון שהוקצה לכין השמשות הוקצה לכל היוס: בידים. שהלליקו

 כו הנר אכל כהמה לממילא מילתיא
 אימר להלר חדא: יאכל. הוא עצמו
 ובו ביום ואין צריך להמתין על הערכ
 ככלי שיעשו להא ראמרינן בעלמא י)
 לערב בכלי שיעשו לית ליה לר״מ אלא
 היכא לעבל ישראל איסורא ובמזיל
 לאיכא חיובא ללא נמטייה הנאה
 מאיסורא אכל כשוגג לא: במזיד.
 דאיכא איסורא: לא יאכל. בו ביום
 עד שתחשך ובכדי שיעשו. והוא הלין
 לאחרים נמי דאסור למיכליה בו ביום
 דטעמא משוס דלא נמטייה הנאה
 מאיסורא הוא וט שהי לאורתא ככדי
 שיעשו לא מטי לו הנאה מיניה ואיידי
 דתנא דשא בדידה דאשמעינן רבותא
 להתירא תנא נמי סיסא בלידיה:
 רבי יהודה אומר בשוגג יאכל במוצאי
 שבת. ולא בשבת. וה״ה לאחריני דאע״ג
 דבשוגג חיוב סקילה ליכא עבירה מיהא
 איכא וכעינן ככדי שיעשו דלא גימטיה
 הנאה מעבירה ואיידי רבעי למחני
 סיסא לא יאכל עולמית בלידיה אבל
 לאחריני שרי לאיהו לעכל איסורא
 קנסוהו רבנן אבל אחדני לא תנא
 רישא נמי בליליה ומתניתין נמי לקתני
 אסורה באכילה ליומיה לליליה ולאחריני
 בשוגג מתוקמא ורבי יהולה היא ולקמן
 פדך והא מתחייב בנסשו קתני י»והא
 ליכא למימר רישא נמי לוקא איהו אבל
 אתריני שרו כו כיוס ואיהו אסור משוס
 לקנסו שוגג אטו מזיל ומתניתין לאסר
 ליה ליומיה אפילו לאתריני לאו רכי
 יהולה היא לא״כ לקנסא לדשא אטו
 מזיל הוא אמאי מישתד הוא לאורתא
 הא קתני גבי מזיל לא יאכל עולמית
 אלא טעמא משום ללא ליתהני מעבירה
 הוא ולא שנא הוא ולא שנא אחדני:
 ר' יוחנן הסנדלר אומר בשוגג יאכל
 למוצאי שבת. ככדי שיעשו כר׳ יהודה
 למשוי ליה עבירה אף בשוגג ועדיסא
 מלרבי יהולה לאילו רבי יהולה שרי
 ליה לאורתא אסי׳ לליליה ללא קניס
 שוגג אטו מזיל ורבי יוחנן קניס שוגג
 אטו מזיל הלכך איהו לעבל איסורא
 קנסו רבנן אחדני ללא עכלי איסורא
 לא קנסו אלא בכלי שיעשו ימתינו ללא
 ניתהני מעבירה: במזיד לא יאכל
 עולמית כוי. לאו משוס קנסא הוא
 להא אחריני לא עבוד איסורא אלא
 מקראי יליף לה רבי יוחנן בכתובות
 באלו נערות (דף לד: ו ובב״ק בסרק

 למימר
 מאיר

 כגון
 מרובה >דף עא.) ושמרתם את השבת ט קלש וגו׳!שמות לא](א) מה קלש אסור באכילה אף מעשה שבת אסורים באכילה יכול אסילו בשוגג ת׳׳ל
 מחלליה מות יומת נשם] במזיד אמרתי ולא כשוגג: ונוקמה במזיד ור״מ היא. לאמר אסורה ליומא: מה יום הכפורים כוי. לא יאכל בו
 כיוס דהא יום עינד הוא: ונוקמה כר׳ יוחנן הסנדלר דאמר כוי. לא יאכל בו ביום לא הוא ולא אחרים. ואיח דמסרשי דהאי במזיד
 לא יאכל לרבי מאיר ובשוגג לא יאכל לרבי יהודה לא יאכל הוא אכל לאחרים שד והאי אסורה כאכילה ליומיה דקאמר רכ נמי לדידיה
 קאמר אבל לאחריני שרי ולאו מילתא להא לומיא ליום הכסוריס קתני ללא שנא לו ולא שנא לאחרים אסור ועול אסורה באכילה
 ליומא לגמרי משמע: כי מורי להו רב לתלמידיה. במבשל בשבת הוראה כיחיל מורי להו כרבי מאיר למיקל: בפירקא. ביום השבת
 ברבים: וכי תימא תנא בפירקיה תנא קמיה. ברבים היה שונה משנה זו ביום הדרשה ותייש רב לעמי הארץ שלא ישמעו קולו: אטו.
 בני הכנסת הבאיס לשמוע מה שהיה רכ דורש: לתנא צייתי. כלומרט) הס מטין אוזן לשמוע מן התלמידים היושבים שם ושונין איש משנתו
 לעצמו: לאמורא. שהיה עומד בפני רב ומשמיע לרביס מה שראש הדרשה לותש לו אליו היו שומעין: עד פאן לא קשרי ר׳׳מ אלא במבשל.
 כשוגג דטון דאיסור שבת ליכא דשוגג הוא איסור מוקצה נמי ליכא דמעיקרא הוי חוי לכוס חיה: אבל שוחט. בשוגג נהי דאיסור שבת ליכא
 משום מוקצה מיהא אסורה דבין השמשות לא הויא חזיא לכוס. כל אכילה שלא כדרכה קרי כוסס כמו (ברכות דף לו.) הכיסס את התיטין
 הכוסס את האורז כס סילסלי כיומא דכסוד (שס דף לו:): הא ר״מ שרי. מדאיצטריך לאוקמה כרבי יהודה מכלל דקסבר רב דר׳׳מ שד:

 שהיה

 מסורת הש״ס

, ב) נצ״ל . ת מל  א) שנ

תא נגינוין א וכן אי י  לתנ
. ק עא ״ , ג) נ ש שס] ״ מ ע  ו
ת ו מ ו ר : ת ז : ביצה י ג ן ג  גיטי
ת לח. כתובות ג שנ ׳ ׳ נ מ ״  פ
ג ״ ת פ נ ש ׳ ל ס ו ס  לל. ו
נ ״ ת ס מו , ד) (תרו [ ג ״  ה
, [ : נ ת ק נ ש , ה) [ ן ג ״  מ
! י נ רו , ז) [עי [ ל.  ו) [לעיל י

׳א, ׳ רש״ל ורש׳ י , ח) ע [ .  מ
: כלוס, א ״ ס  נו) נ

 הגהות הב״ח
׳ ל וכו י ז מ ה נ ׳ ׳  (א) רש״• ל

ה א נ ה ר כ ה קלש אסו י מ  א

ן י ר ו ס ת א נ ת ש ש ע ף מ  א

ם כ ל ל ״ ה ת א נ ה  ב

א יכול אפילו ה ם י כ ל  ש

גג:  בשו

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

׳ וי״ל י וכו ר ה מו ״ ד  א] ת

נ ״ . נ ח ט לתא דלא ש מי נ  ד

׳ יס סי ח חי ר י א ׳ נייח נ י  ע

: ה ש מ ״  שי׳׳ח מ

 מוסף דש״י
ו א עצמ ו . ה ל כ א ג י ג ו ש  ב
ץ נג: ט י ג ת ; נ ש אף נ  ו
 וכעי״ו כתובות לד ונ״ק
. ל כ א א י ד ל י ז מ . ב . א  ע
ן א הדי הו ס ו ו י ו נ  נ
י רישא נ  לאחרים, ואיידי דת
א ס י מי ס י נ נ ה ח י ד י ד  נ
י לן ע נ י ט א ה , ו ה י ד י ד  נ
ל שוחטי! :ב״ק כ ה  לפרושי נ
א ו : לא יאכל ה ו  שם; א
ס ישראלים ל אחרי נ  לעולס א
 אוכלים :כתובות לד. וכעי־ז
ה ד ו ה ׳ י . ר ( .  לקמן קנו
. ל כ א ג י ג ו ש ר ב מ ו  א
א עצמו למוצאי שכת י  ה
י שיעשו, כד ן נ  לאחר שהמתי
ס י נ ק ת לא, ד נ ש ל נ  אנ
! נג. ד !גיסי ד ו מ ט גג א  שו
ו נ  וכעי״ז כתובות לד.) ו
א ולא אחרים, י ס לא ה ו י  נ
א פ י י ס י למיתנ ע נ  ואיידי ד
י נרישא מ א נ ה תנ י ל י ל  נ
ד י ז מ ה 1ב״ק שם:. ב י ל י ל  נ
ת למי א עו ו . ה ל כ א א י  ל
ס איכליס !שם ל אמרי  אנ
ו א ל  ובחובות שם!. ל
. ישראל, ם י ר ח א א ל ל  ו
י ל נ כרו וניתכו לעו ל מו  אנ
ס (כתובות שם). י נ כ  מ
ס . משו ה ל י כ א ה ב ר ו ס  א
. כל א מ ו י ת, ל טת שנ  שמי
א לאכול ס ואפילו נ י  הי

ל יד.!. לעי  נשר מי !

 שיטה מקובצת
 א] הדולק כשבה. נ׳׳כ
 שהדליק׳ בו באותו שבת:
 3] המבשל בשבת בשוגג
 יאכל אפ״ הוא ואפי׳ בו
 ביום דר״מ: ג] ולא בעי
 גמי מ״ט: ד] דכמלתא
 דלא שכיח לא גזרו ביה

 רבנן והס״ד:



 מסורת הש״ס

 א) ג״ק מא:, ב) [לקמן
 יין.], ג) נ״ק מא: [לעיל
 ג. לקמן טז: ת. קלושץ
 נו: תיספתא פ״א ה״נן,
 ד) [בסי׳א נוסף: תניא],
 ה) נסוספתא פ״א ה״בן,
 ו) [לקמן טז:1, ו) [פירש״י
 על ננא זו בדש עמ׳ הנא],
 ח) [שונג כמזיל נאיסור.
 יענ״ן], ט) [נמ״א: היכאן,
 י) [נראשית מ], כ) [ועי׳
 היטנ תוס׳ שנת קט. ד״ה
 רוחצין וסוס׳ שס קמז.

 ד׳׳ה דיענד],

 גליון הש״ם
 תום׳ ד״ה כגון בוי
ת עומדת ע ל  וי״ל ביו; ״
 לאדם. לפ״ז למאי נדחקו
 לעיל דף יד ע״א ד״ה
 מחתכין הא נפשיטות
 י״ל נחלושה ותליא שפיר
 נפלוגתא דר״י ור״ש
 דניה״ש היה עומד לאדם
 וכיון דא״י לנשל נשנת
 הוי מוקצה יכשנא נשנת
 לחתכו לכלניס נעשה
 עתה מוכן לנהמה והוי
 כמו נכילה דפליגי אי
 אמדנן מגו דאתקצאי לנין

 השמשות וצ״ע:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] תד״ה כגון שקצץ ונו׳
 לפי שדרך לקיצצן נחחיכות
 גדולות. מלת גדולות נמחק.
 ונ״נ קטנות כצ״ל לענ״ד
 ועיין חידושי רשנ״א ישס

 מוכרח הט:

 לעזי רש״י
.  רפש״א [שרפ״א]

 מזמרה.
 פלציל״א. חרמש.

 סייג״א. משור.
 טו״ד [טור״[]. כננת.

 שיטה מקובצת
 א] צור יוצא מן הכותל או
 שהיה קנה עולה מאליו:
] מוקצה הואי ולא היתה  נ
 עומדח לישחט בשבת:
 ג] מן הבשר ועוד שקצץ
 מן המחובר: ד] אלא
 חיתוך כמו מחתכין את
 הדלועץ: ה] המשתחוה
 לאילן לא אסרו אלא
 תוספת דוקא. ג״ב עיי
 פ׳ כל הצלמים דף מח
 ע״א. ועיין תוס׳ שם דף

 מה ע״ב:

 טו: הכל שוחטין פרק ראשון חולין
 שהיה לו חולה. מע״ש למון דשוגג הוא כלאוקמינן וליכא איסור שבת
 איסור מוקצה כמי ליכא לעומלת לשתיטה היתה בין השמשות ואסילו
 בשבת משוס לחולי דסיקוח נסש דותה את השבת: מ״מ דרבי יהודה.
 הא אסי׳ במזיל איסור שבת ליכא וכ״ש בשוגג: והבריא. היום בשבת
 איסור מוקצה ליכא להא בין השמשות
 חולה היה הלכך לר״מ ללאו משד שוגג
 לאיסור״) שבת שרי ולרבי יהולה אסור
 לאיסור שבת לשוגג איכא להא
 הבריא: וכי הא. כלומר הא לאוקימנא
 למשוס איסור מוקצה שתקיה רב לתנא
 ואע׳׳ג רבאיסור שבת שוגג הוה היינו
 כי הא ראמר רב: השוחט לחולה.
 שנתלה ביום השבת: אסור. לאכול
 בריא מאותה בהמה בו ביום לאע״ג
 לאיסור שכת ליכא לסיקוח נסש לוחה
 את השכת איסור מוקצה מיהא איכא
 לכין השמשות מוקצה הואי ולא היתה
 ג] ראויה לישחט בשבת להא עליין לא
 היה חולה: המבשל. בשר שהיתה
 שחוטה מאתמול ובשלה היום לחולה
 שנחלה היום מותר לבריא: מ״ט האי.
 בשר הוה חזי להאי בריא בין השמשות
 לכוס חי הילכך אין כאן איסור מוקצה
 ואיסור שכת נמי אין כאן להא לחולה
 בשלה: והאי. שוחט לא היה בין
 השמשות ראוי לכוס ואיכא איסור
 מוקצה אע״ג לאיסור שכת ליכא:
 פעמים שהשוחט. לחולה מותר לבריא
 לטס כגון שהיה לו חולה מבעול יום
 לאין כאן לא איסור מוקצה ולא איסור
 שבח: והמבשל. לחולה שנחלה היום
 אסור לבריא: כגון שקצן דלעת. מן
 המחוכר וכשלה לו דיש כאן איסור
 מוקצה דמתוכרת היתה כין השמשות.
 ואית דמסרשי בדלעת תלושה ומוקצה
 דידה משוס דקשה היא ולא היא חלא
 דדלעת רכה היא יותר מן הבשר ועוד
 >]קצץ מן המחוכר משמע דאי בתלושה
 לא שייך קציצה אלא חיתוך י] כגון
 (שבת לף קט:) מחתכין את הלילועין
 לסני הכהמה: הלכתא השוחט לחולה
 בשבת. לחולה מבעול יום: באומצא.
 לכוס: אדעתא דחולה קא שחיט. וליכא
 למגזר שמא ירבה בשחיטה בשכיל
 בטא דהא משוס ההוא זית דחולה בעי
 למשחט כולה: מתני׳ במגל יד.
 רסש״א כלע״ז ויש לה שתי סיות האחת
 חלקה כסכין והאחת יש בה פגימות:
 הפל שוחטין ובפל שוחטין. כולה מסרש
 בגמרא נטז: יז.1: מגל קציר. שקוצרין בה
 התבואה פלציל״א בלע״ז שסגימותיה
 נוטות כולן לצד אתד בשיסוע: מגירה.
 סטן מלא פגימות ואין משוסעות כשל
 מגל קציר אלא מכוונות שיש לפגימה
 מורשא מכאן ומכאן כסתס פגימות
 אוגרת. ומגירה בלע״ז סייג״א: שינים.
 התחובים בלחי של בהמה: והלפורן.
 מתוברת: שהם חונקין. שאין חותטן
 אלא קורעין מחמת הסגימות. והאי

 חונקין אשארא קאי ולאו אצסורן

 כגון שהיה לו חולה מבעוה יום אי הכי
 מאי טעמא הרבי יהוהה דאםר כגון שהיה
 לו חולה והבריא וכי הא ראמר רב אחא
 בר אדא אמר רב ואמרי לה אמר רבי
 יצחק בר ארא אמר רב השוחט לחולה
 בשבת אםור לבריא המבשל לחולה בשבת
 מותר לבריא מאי טעמא האי ראוי לכום
 ותאי אינו ראוי לכוס אמר רב פפא פעמים
 שחשוחט מותר כגון שהיה לו חולה מבעור
 יום מבשל אסור כגון שקצץ לו רלעת אמר
 רב הימי מנהרהעא הלכתא השוחט לחולה
ת מותר לבריא באומצא מ״ט כיון ב ש ב  א

 דאי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה כי קא
 שתיט אדעתא החולה קא שחיט המבשל
 לחולה בשבת אםור לבריא גזירה שמא ירבה
ט במגל יד בצור ח ו ש ה ב ו  בשבילו: מתני׳ א
 ובקנה שחיטתו כשרה הכל שוחטין v לעולם
ץ ממגל קציר ו ח ה (  שוחטין י ובכל שוחטין ג
 והמגירה והשינים והציפורן מפני שהם חונקין:
 גמ׳ י השוחט דיעבד אין לכתחלה לא

דלמא אתי למעבד  בשלמא במגל יד ז
 באידך גיסא אלא צור וקנת לכתחלה לא
ל שוחטין בין בצור בין בזכוכית כ ב ה (  ורמינהי ג
 בין בקרומית של קנה לא קשיא כאן בתלוש
 כאן במחובר דאמר רב ייכהנא השוחט
רבי פוסל ור׳ חייא מכשיר  במחובר לקרקע ט
 עד כאן לא קא מכשיר רבי חייא אלא
 בהיעבה אבל לכתחלה לא במאי אוקימתא
ל כ ב ,  כרבי חייא והיעבה אלא הא התניא ה
 שוחטין בין בתלוש בין במחובר י״בין שהסכין
 למעלה וצואר בהמה למטה בין שהסכין
 למטה וצואר בהמה למעלה מני לא רבי
 ולא ר׳ חייא אי ר׳ תייא היעבה אין לכתחלה
 לא אי רבי דיעבד נמי לא לעולם רבי חייא
 ואפילו לכתחלה והאי דקמיפלגי בדיעבד
 להודיעך כחו דרבי ואלא מתניתין הקתני
 השוחט דיעבה אין לכתחלה לא מני לא
 רבי ולא רבי חייא אי רבי חייא אפילו
 לכתחלה אי רבי דיעבד נמי לא לעולם
 רבי חייא ואפילו לכתחלה ומתניתין דקתני
 השוחט רבי היא קשיא דרבי אדרבי לא קשיא
 ׳כאן במחובר מעיקרו כאן בתלוש ולבסוף
 חיברו ומנא תימרא דשני לן בין מחובר
חט השו  מעיקרו לתלוש ולבסוף חיברו דתניא נ
 במוכני שתיטתו כשרה י׳ במחובר לקרקע
נעץ סכין בכותל ושחט בה ל (  שחיטתו כשרה י
היה ״צור יוצא מן הכותל או א] (  שחיטתו כשרה י
 קנה עולה מאליו ושחט בו שחיטתו פסולה

 קשיין

 כגון שהיה לו חולה והבריא. וא״ת אם יש מוקצה לתצי שבת אמאי
 שרי לר״מ בשוחט לחולה והבריא ור׳ יהודה נמי אמאי לא אסר
 משוס מוקצה דלא אסר אלא משוס דקניס שוגג אטו מזיד כדאמרינן
 בהניזקין (גיטין נג:) דבעיא היא כשילהי אין צדין >3יצה דף מ:) אס יש

 מוקצה לתצי שבת אס לאו וי״ ל כיון
 שרגילות הוא שחוזר לחוליו לא הוי
 מוקצה כמו גמרו בידי אדם דשרי התם
 אי נמי רב גופיה מססקא ליה לשמא
 אין מוקצה לתצי שכת ולהט לא אוקמיה
 כר״מ אלא כר׳ יהולה לאסר משוס
 לקניס שוגג אטו מזיל: כגון שקצץ לו
 דלעת. סירש כקונטרס מלנקט
 קצץ משמע לאיירי מן המחובר וקשה
 לא״כ מאי איריא מבשל אסילו ט לא
 נתכשל נמי אסור ואומר ר״ת לכתלושה
 אייד ושייך נמי בתלושה לשון קציצה
 כמו כאן קיצץ בן עזאי תורמוסי תרומה
 בס׳ כמה מלליקין(שבת דף לד.) וכריש
 פרק אחל ליני ממונות (סנהדרין דף לג0
 אלמוקלך יקול קוץ קרך וצלי לבתלושה
 איירי והא ללא נקט לשון חתיכה כלתנן
 (שכת דף קט:) מחתכין את הלילועין
 אולפי שלרך לקוצצן כתתיכות גלולות
 כשבאין לבשל שייך כו לשון קציצה
 ומבשל אסור משוס לללעת לא תזיא
 לכוס כלאמרינן במס׳ תמיד >דף co כל
 מילי לא תפלט קמי רכך כר מקרא חייא
 לכפתילה של אכר למיא וא״ת והא חזיא
 לבהמה ומוכן לכלבים הוי מוכן לאלם
 כלמסיק בפ״ק לביצה >דף ו:) גבי אפרוח
ר״ל טון דללעח עומלח  שנולדה כי״ט 8
 לאלם ואינה ראויה לאדם הוי מוקצה
 אע״ג לחזיא לבהמה: אלא צור
 וקנה לבתחלה לא. וא׳׳ח וללמא נקט
 לשון ליעכל משוס מגל יל כלאשכחן
 כריש כל הססולין (זבחים דף לב.) לנקט
 ששחט משום טמא אע״ג לזריס ונשים
 ועכליס שוחטין לכתחלה וי״ל דהחס
 ניחא ליה למינקט כל הפסולין במכולה
 יחל לשחיטה כשרה אבל כאן מה לו
 לשנות יחל כשריס לכתחלה עם כשרים
 בליעבל וא״ח לכפ׳ חכית (שבת קמז.)
 קתני הרוחץ דיעבל משוס מי מערה
 אע״ג דחמי טבריא אפי׳ לכתתלה וי״ל
 דמש״ה קתני חמי טבריא בהדי מי
 מערה למידק נמי דמי מערה תמין
 דומיא דמי טבריא כדאמר המס׳):
 ורמינהי בכל שוחטץ בין בצור.
 הוה מצי למימר בשלמא
 קנה אקנה לא קשיא הא בסימוניא
 דאגמא הא בשאר קנה כמו שמחלק
 לקמן (דף טז:) אלא צור אצור קשיא:
 להודיעך כחו דרבי. ולא חייש
 לאשמועי׳ כח דהיחירא
 לרכי חייא דכבר אשמועינן בברייתא
 לבכל שותטין כין כתלוש כין כמחוכר:
 כאן במחובר מעיקרו. לעיל גבי
 רבי חייא לא הוה מצי לשנויי
 הט לטון למחובר מעיקרו כשר
 בליעבל למה יאסור לכתחלה לאי משום

 שמא ילרוס א״כ תלוש ולבסוף חיברו יי׳* יי לטעמא לצפורן מפרש בגמרא ןיח.] משוס
 נמי: או שהיה קנה עומד מאליו. לאו למעוטי נטעו אדם קאתי מחובר: גמ׳ דלמא אתי למעבד באידך גיסא. במקום הסגימות.
 דההוא נמי תשיב מתובר מעיקרו דאסי׳ למאן דאמר המשתחוה לביח ושמעינן מהא דסטן סגומה ויש בה כדי לשחוט מן הסגס ולהלן אסור
 אסרו הזהמשתחוה לאילן לא אסרו אלא תוספת דוקא ולא נקט לשתוט בה לכתתלה דהא הכא גזרינן משום אידך גיסא וכל שכן הכאני)
 הכא עולה מאליו אלא לגלות על צור היוצא מן הכותל לאיירי דבההיא גיסא גוסהסגומה: קרומית. צלע של קנה: רבי פוסל. לקמן 1טז.]
 בכותל מערה לומיא לקנה העומל מאליו: נסקא לן מויקח את המאכלת׳): ורבי חייא מפשיר. ומתניתין לקתני
 אבל שחיטתו כשרה לא מתוקמא כרבי אלא כרבי חייא ולכתחלה מיהת
 לא שחטינן ואשמועינן מתני׳ לעל כאן כוי: בין שהספין למעלה. כעין כל השחיטות: ובין שהספין למטה וצואר בהמה למעלה.
 ולא חיישינן שמא יכבל הצואר על הסטן ויתיז בבח אחת קולם שיוליך ויביא: לעולם רבי חייא ואפי׳ לכתחלה. נמי מכשר: קשיא
 דרבי אדרבי. להא קתני בברייתא רבי פוסל למשמע ליעבל: מחובר מעיקרו. פיסל ואסילו בליעבל: במופני. גלגל שקורץ טו״ר

 והשכיב בו הסטן חודו למעלה וגלגל ושחט: נען ספין גפזתל. והוליך והביא צואר בהמה עליה:

 קשיין

 עין משפט
 נר מצוה

 y ומיי׳ פ״נ מהל׳ שנת
 זל׳ ט טוש״ע א״ח סי׳

 שיח סעיף נ]:
ה ב מיי׳ ס״א מהל׳  ״
 שחיטה הל׳ [יד] כנ
 שמג עשין סג טוש״ע י״ר

 סי׳ ו סעיף א:
 קו ג מיי׳ שס הל׳ כח
 סמג שם טוש״ע י״ד

 סימן יא סעיף א:
 ״ז ד מיי׳ שס הל׳ יד סמג
 שס טוש״ע י״ד סימן י

 סעיף א:
 *ח ה מיי׳ שס והל׳ יט
 ועי׳ ככ״מ טוש״ע

 שם סעיף נ:
 ״ט ו ז ח מיי׳ שם הל׳
 יד כנ טוש״ע שס

 סעי׳ א:
 קי ט י מיי׳ שס הלכה יט

 כ טוש״ע שס סעיף נ:
 קיא כ מיי׳ פ״נ שס הל׳
 יג סמג שם טוש״ע

 י״ד סי׳ ז:
 קיב ל מיי׳ שס הל׳ ח
 סמג שם טיש״ע שס

 סימן ו סעיף ד:

 רבינו גרשום
 :גץ שהיה לו חולה
 ז,בעוד יום וכוי כלומר
 זע״ש היה חולה שיש לו
 :כנה דראוי לחלל עליו
 •!ת השבת: אמר רבא
 !עמים שהשוחט [בשבת]
 זותר לבריא כלומר מה
 6נותר לחולה מן הבשר
 :גון שהיה לו חולה מע״ש
 ׳מוכגת היה לשחוט מע״ש
 ״לא הבריא החולה ומבשל
 אסור כגון שקצץ לו
 ״לעת במחובר דלא היה
 ׳אוי מע״ש וביום השבת
 קצץ ובישל ועכשיו עשה
 איסורא: אמר רב דימי
 תילכך השוחט לחולה
 ::שבת וכו׳ באומצא חי
 ־־כוס כלומר חתיכה קטנה
 של בשר: במגל יד
 זכץ של פועלים שחותכין
 הכרמים שמקופל ראשו
 ־1פניו לחתוך חפציו:
 דילמא אתי למעבד באידך
 גיסא שהיא עשויה כמו
 ברזל ואתי לידי דרסה: לא
 קשיא כאן בתלוש כשרה
 כאן במחובר [פסולה]:
 ייהודיעך כחו דרבי דאפילו
 בדיעבד פוסל קשיא דרבי
 אירבי דמתנית׳ א׳ השוחט
 במחובר דאיעכד כשרה
 ןור׳ פוסל) והכא א<
 במחובר לקרקע ודאיעבד
 ופוסל וכוי: במוכני.
 כלומר גלגל שקשר הסכין
 במוכני וכדרך גלגולו
 שהיה מגלגלו שחט
 ועכשיו כיון דכא מכח
 אדם שחיטתו כשרה:
 קשיין אהדדי רישא וסיפא
 כלומר דרישא משמע
 כמחובר לקרקע שחיטתו
 כשרה וסיפא א׳ היה צור
 יוצא מן הכותל וכו׳ כלומר
 דמחובר הוא ופסול:

 א! נראה לצ״ל והכא ננדיתא
 פיסל רני נמחונר לקרקע

 אפי׳ דענד.



 עין משפט
 נר מצוה

 הכל שוחטין פרק ראשון חולין טז.
 קיג א מיי׳ פ״א מהל׳
 שחיטה הלי׳׳ט כ׳ סמג
 עשין סג טוש׳׳ע יו׳יל סי׳ ו

 סעי׳ נ:
 ק״ד ב מיי׳ שם ס״ב הלי״ג
 סמג שס טוש״ע יו״ד

 סי׳ ז:
 קטו ג מיי׳ ס׳׳ג מהלי רוצח

 (הל׳׳ט) נהל״ג]:
 קטז ד מיי׳ ס׳׳א מהל׳
 שמיטה הלי״ט סמג
 עשי! סג טיש״ע יו״ל סי׳ ו

 סעי׳ נ:
 קיז ה מיי׳ ס״ח מהל׳ ע״ז
 הל״ל סמג עשין סג
 טיש״ע יו״ד סי׳ קמה סעיף

 ג:
 ׳ שס הל׳׳א מיח ו מיי׳

 טוש״ע שם סעי׳ א:
 קיט ז ח מיי׳ סי״נ מהל׳
 טומאת אוכלי! הלכה

 תודה אור השלם
 1. וישלח אברהם את ידו
 ויקח אח המאכלת לשחיט
 אח בנו: בראשית כב י
 2. אבד תאבדון את בל
 המקמות אשר עבדו שם
 הגוים אשר אתם ירשים
 אתם את אלהיהם על
 ההרים הרמים ועל
 הגבעות ותחת בל עץ
 רענן: דברים יכ ב

 רבינו גרשום
 אלא לאו ש״מ א) מאי
 דאמרי׳ במחובר לקרקע
 שחיטתו כשרה. כלומר רישא
 תדע דמשמע דתלוש ולבסוף
 חיברו לדקא תני נעץ סכץ
 (קרוב לו וכשרו): הא כסרנא
 דפחרא. כשרה דאתי מכח
 גברא בכל שעה: בסרנא
 דמיא דאתי מכח ראשון של
 אדם וכשר ואח״כ אתי מכח
 מיא ופסול: דכתוב אאופתא.
 כלומר כמו סדוקה שבעץ
 שהומה היא כמו זו כלומר
 ביקוע מה אותו ביקוע אץ בו
 יתרון לכל דבר אף דבר זה
 אין בו ראיה וקרא וריוותיה
 [דאברהם קמ״ל] ולא מציגו
 למשמע דלא תהא שחיטה
 כשרה במחובר: פשיטא לי
 דלענין ע״ז הוי תלוש ואסור:
 דאמר רב המשתחוה לבית
 אסרו לכל דבר כלומר שהוא
 תלוש ולבסוף חיברו: ואי
 ס״ד דמחובר הוא אמר
 רחמגא (דכתיכ) אשר אתם
 יורשים אותם את אלהיהם
 דמשמע אלהיהם על ההרים
 כלומר שהוא דבר תלוש
 ממש ולא ההרים עצמן שהן
 מחוברץ ולאו חשוב אלהיהם
 והא הקא חזינן המשתחוה
 לבית אסרו שמעינן מינה
 דלאו חשוב כמחובר ועריץ
 לא מצינן למשמע דלא
 תהא שחיטה כשרה כמחובר.
 לענין הכשר זהעים תנאי היא
 דאי תלוש ולבסוף תיברו
 הוי תלוש ואי לאו. דתנן
 הכופה קערה על הכותל וכוי
 להדיח הקערה הרי זה בכי
 יותן ואס בשביל שלא ילקה
 בלומה שמגין על הכותל מן
 המים שאינו צריך לאותן
 מים על הכלי אינו בכי יותן
 (הקערה): הא גופא קשיא
 אמהת בשביל שיוהח הכותל
 הרי זה בכי יותן וכוי: אמר
 ר׳ אלעור תברא. כלומר דשני
 תנאים למדוה ולא קשיא לך
 דאמור הכי מי ששנה זו לא
 שגה זו (לעולם לר׳ אלעזר
 דתברא תגאי היא) ולמאן
 דאמד איגו בכי יותן הוא סבר
 התלוש ולבסוף חיברו הוי
 תלוש: רב פפא אמר לעולם
 כולה חד תגא היא ולא קשיא
 הא בכותל מעהה והא בכותל
 בגין. בה״א בכותל מערה

 דאינו בכי

 אבל בכה שגי נרמא בעלמא הוא. ואכפימה לא מיחייב ללא מיבעיא
 היה עומד שם וכסתו במקומו לסטור אפילו היה סוף מיס
 לבא עליו ללא מיה רחמנא מצמצם אלא כמקום שהחחיל ההיזק כבר
 כגון ככש עליו לתוך האש או לתוך המים כלתנן בהנשרסין (סנהדרין
 עז. ושם ד״ה סוף) אבל סוף חום לבא

 וסוף מים לבא סטור אסילו כסתו
 במקום אחר והביאו שם פטור אע״ג
 לאם היה סוף מים לבא עליו היה
 חייב למאן לאמר אשו משום חציו
 למאי שנא מאשו ברוח מצויה לאין
 חילוק בין מקרב האש אצל הלבר
ר אצל האש להא כוסף מ  למקרב ה
 קומתו של חבירו לסני הלליקה שיכולה
 לבא ברוח מצויה חייב כלאמר בריש
 הכונס (ב״ק נו. ושס ד״ה אילימא) מ״מ
 הכא פטור שכשעה שהכיאו שם לא
 היה סוף מיס לכא אי לאו לאשקיליא]
 אחר כך ואמה לאשקיל לא מיחייכ
 בכת שני ולומה לזרק תן ותריס בילו
 וקלם בעצמו וסילק את התריס לסטור:
 מנין לשחיטה שהיא כתלוש
 שנאמר רקח את המאכלת.
 ואם תאמר והא האי קרא בקרשים כתיב
 מסרק התולה (מנחות דף סב: ושס ד״ה
 ייקח) ובסוף ס׳ לס חטאת (זבחים דף צז:

 ושם ד״ה והתם) נסקא לן מהכא לקלשיס

 טעונין כלי ואומר ר״ת ללענין תלוש
 גמרינן נמי אחולין מלכתיכ לשחוט
 את בנו ולא כתיכ לשחוט את העולה
 אכל כלי לא שייך למילף בחולין אלא
 כקלשים בשאר עבולות מעו כלי
 שרת ומלכתיב ויקח ולא כתיב ויכין
 לרשינן תלוש בחולין ומלכתיכ מאכלת
 ולא כתיכ המחתך ררשינן כלי בקלשיס
 ואע״ג להכא לחי רכי חייא א] לזריזותיה
 לאברהם קמ״ל התם לא שייך ׳גזלמימר
 הט: לענין עבודת כוכבים הוי
 תלוש דאמר רב המשתחוה לבית
 כר. לא כעי לאתויי הכא סלוגתא
 דרבי יוסי ורכנן דסליגי במשתחוה
 לאילן בפרק כל הצלמים (ע״ז דף מח.)
 יגזדאפילו רבנן דשרו התם היינו
 דוקא אילן שנשרש «» ויוצא מן
 הקרקע וחשיב כמחובר מעיקרו ולא
 דמי לבית ומתניתין דכל הצלמים (שם
 דף מ!.) דמי שהיה כותלו סמוך
 לעכודת כוככיס ונסל כר אכניו ועציו
 ועסרו מטמאין כשרץ לא מצי נמי לאתויי דהתם כשבנאו מתחלה לשם
 עכולת כוככים או השתחוה מקולס לכל אבן ואבן: אמר רבי
 אלעזר תברא כוי. לא שייך לשנויי הכא הא כשכיל שיולח הכותל
 נעשה כמי שלא ילקה הכותל טון לאין לו לתלות זה כזה לאין
 הטעמים שוין להא ללא הוי בכי יותן בשכיל שיולח היינו משוס
 רחשיב כמחובר ובשביל שלא ילקה הר משוס ללא ניחא ליה ולא למי
 לנתן הוא ואמרה היא מפ״ק לקלושין(דף ה:) למשני התם נעשה כמי
 שנתנה היא ואמרה היא לחל טעמא הוא משום לכתיכ(דבריס כד) כי
 יקח איש אשה ולא שתקח את עצמה ואס תאמר להכא משמע לסליגי
 תנאי בתלוש ולבסוף חברו לענין הכשר זרעים ולרב פפא הוי לכ״ע
 כתלוש וא״כ מאי קא מבעיא ליה לרב יוסף בפ׳ המוכר את הבית (ב״ב
 דף סו: ושם ד״ה בעי) מי גשמים שחשכ עליהם להליח את האיצטרובל
 מהו להכשיר כהן את הזרעים וי״ל ללרכי אלעזר לאמר תכרא למ״ל
 מחובר הוי מבעיא ליה לשמא איצטרובל לא הר מתוכר כמו כית:

 תלוש

 קשיין אההרי אלא לאו ש״מ *שאני בין מתובר
 מעיקרו לתלוש ולבםוף חברו ש״מ אמר מר
 חשוחט במוכני שחיטתו כשרה ותתניא
 שחיטתו פסולה ל״ק הא בםרנא רפחרא הא
 בסדנא רמיא ואיבעית אימא הא והא בםרנא
ח ראשון הא בכח כ ב  דמיא ולא קשיא הא ב
האי מאן  שני וכי הא א<דאמר רב פפא נ
 דכפתיה לחבריה ואשקיל עליה בידקא דמיא
 ומית חייב מ״ט נירי דידיה הוא דאהני בית
 וה״מ בכח ראשון אבל בכח שני גרמא
 בעלמא תוא ״יתיב רב אחוריה הרבי חייא
 ורבי חייא קמיה דרבי ויתיב רבי וקאמר מנין
ויקח את  לשחיטה ישהוא בתלוש שנאמר 1
 המאכלת לשחוט א״ל רב לרבי חייא מאי
 קאמר א״ל ״וי״ו דכתיב אאופתא קאמר והא
 קרא קאמר קרא זריזותיה דאברתם קמ״ל
 אמר רבא פשיטא לי תלוש ולבסוף תברו
 לענין עבודת כוכבים הוי תלוש י׳דאמר
ה לבית שלו אסרו יאי ם״ד המשתחו  (א) א] מר ה

אלהיהם על ההרים י ולא ההרים  הוי מחובר 2
 אלהיהם לענין הכשר זרעים תנאי היא
 ה<דתנן ׳הכופה קערה על הכותל בשביל

 שתודח הרי זה בכי יותן & בשביל שלא ילקה
 הכותל אינו בכי יותן תא גופא קשיא אמרת
 בשביל שתוהח הרי זה בכי יותן הא בשביל
 שיודח תכותל אין זה בכי יותן והדר תני
 בשביל שלא ילקה הכותל אינו בכי יותן הא
א״ר  בשביל שיוהח הכותל ת״ז בכי יותן 8
 אלעזר תברא מי ששנה זו לא שנה זו רב
 פפא אמר כולת חד תנא הוא תא בכותל
 מערה הא בכותל בנין וה״ק הכופה קערה
 על הכותל בשביל שתודח ה״ז בכי יותן הא
בד״א  בשביל שיודת תכותל אין זה בכי יותן ח
 בכותל מערה אבל בכותל בנין בשביל
 שלא ילקה הכותל הוא דאינו בכי יותן תא
 בשביל שיודח הכותל ה״ז בכי יותן בעי רבא

 תלוש

 קשיין אהדדי. לקחני רישא במחובר לקרקע שחיטתו כשרה אלמא
 בדיעכד שסיר דמי והדר תני היה צור יוצא כר: אלא לאו ש״מ לוי.
 והא מתניתין רבי היא לאי רבי חייא אסילו לכתחלה מכשיר: י) צור
 יוצא מן הפוסל. היינו מתובר מעיקרו רמוקמי׳ ליה לקמן נע״מ ככותל

 מערה שלא נבנה הכותל ע״י אלם
 אלא חוקק כקרקע והכותל עומד
 מאליו ודשא בתלוש ולבסוף חכרו
ץ סכין ככותל ע א נ נ  והאי דהדי ח
 איצטדך לאשמועינן דאף על גב דלא
 מבטל ליה אפילו הכי לכתחלה לא
 ישתוט. >] קנה עומד מאליו שלא נטעו
 אדם שם אלא מעצמו עלה: בסרנא
 דפחרא. גלגל של יוצדס של חרס
 ויש להם מוכני שמגלגלין כו כשחוקקין
 את הכלי: פחרא. חרס וחבירו
 כדניאל (ב) כתלומו של נכוכדנצר
 חסף די פתר: סרנא דפחרא.
 שתיטתו כשרה שאדם מגלגלו: דמיא.
 שתיטתו פסולה שהמים מגלגלין אותו
 ואין שחיטה זו מכח אדם ותנן לקמן
 (לף לא.) נסלה ושחטה שחיטתו
 פסולה דכתיכ וזכחת ואכלת נדבריס כז] מה
 שאתה זובח אתה אוכל כר: בפח
 ראשון. מיד כשנטל הדף המעכב
 את המים והתחיל לגלגל ובתחלת
 גלגולו שתט י] מכת אדם שנטל הדף:
 בפח שני. לאחר שגלגלו המים את
 הגלגל פעם ראשונה ושניה: דפפתיה.
 קשרו: דאשקיל טליה בידקא דמיא.
 שהפנה המיס לעבור עליו וניערוהו:
 חייב. דהרגו ממש באותן המיס
 והן הן כלי זיינו ולא הוי גרמא:
 בפח ראשון. שקשרו סמוך לשפת
 המיס וטון שנקב נקב כשסת המיס
 מיד באו המיס לסיו: אבל בפח
 שני. שקשרו כרתוק והמים הלכו שם
 אע״פ שהוא נקכ הנקכ והפכוי) לשם
 פטור דגרמא כעלמא הוא: מאי
 קאמר. היכי יליף טעמא מהכא:
 אמר ליה וי״ו דפתיב אאופמא קאמר.
 כלומר טעם שאינו נכון קאמר כמו
 שכותב וי״ו על הבקעת מ וכולה
 מנותחת לפרקים מפני שיני הבקעת שהן
 עשויין חדצין חריצין ואינה תלקה.
ד ר״ו. רבי  לשון אחר אותן חדצין ק
 חייא לטעמיה דמכשיר לעיל שחיטה
 כמחוכר: וקפדך גמרא והא קרא

 קאמר: קרא זריווחיה דאברהם קמ״ל. שחש ונזהר שמא לא ימצא
 צור אפילו מחובר והכיא עמו מאכלת: ל״א רכ לא שמע דכדו של
 רבי אלא מקרא שמע יוצא מפיו ולא ידע על מה ואמר ליה רב לרבי
 חייא מאי קאמר רבי אמר ליה טעם הביא לשחיטה שנססלה במחובר
 י] ומן המקרא אבל אינו עיקר אמר ליה והא קרא קאמר כוי:
 לענין עבודת פופבים. דקיימא לן (ע״ז דף מה:) שעובד את ההדס
 אינן נאסרים ההדס ככך דכתיב ודברים יבן את אלהיהס על ההרים י] ולא
 ההדס אלהיהס ה״מ הר דמחובר מעיקרו אבל תלוש ולכסוף חברו
 ומשחברו עבלו נאסר משום לא ילבק בידך״): המשחחוה לבית שלו. אבל
 של חברו אינו יכול לאסור: לענין הפשר זרעים חנאי היא. אי הוי מחובר
 אי הוה תלוש לאי אחשבינהו לגשמים בירילתן לצורך שום לבר ואחר כן
 נפלו פירות לתוכה אע״פ שלא ילע כשהוכשרו אותן סירות ולא ניתא
 ליה כההוא הכשר הוו מוכשדן לתנן כתחלת מסכת מכשירין(משנה א)
 כל משקה שתחלתו לרצון אע״ס שאין סופו לרצון מכשיר. וה״מ
 ט אתשבינהו בירילתן לצורך לכר תלוש אכל אי אחשכינהו לצורך

 א) נראה לצ״ל אלא צאי ש״מ
 שאגי וכו• כלומר דשא לאמר
 נמיוונר לקרקע שחיטתו כשרה
 מייד כתלוש ולנשוף מנד ופלע
p סכין בכותל.  למייד'בתלוש ולבסוף חנרו לקת׳, ׳

 מחוכר לא מכשד להט תניא כת״כ נשמיני פרשה ח] אשר יכא עליו מיסט) אין לי אלא מיס וכו׳ יכול אפילו הן בכורות שיחין ומערות יהו מכשירין ת״ל
 כלי אין לי אלא שמלאן ככלי מלשתות מנין לגכל כהן את הטיט ולכבש כהן את הכלם ת״ל בכל יטמא אי בכל יטמא יכול אסילו בכורות
 שיחין ומערות ת״ל כלי מה כלי מיוחל שהוא תלוש מן הקרקע אף כל כו׳ יכול אסילו חישב עליהם שיררו בבורות ושיתין ומערות יהו מכשידן ת״ל
 אשר ישתה אין לי אלא טזשמלאן לשתיה מנין שאס חישב עליהן להליח עציס ואבנים ת״ל מים כו׳ אלמא אחשבינהו לצורך תלוש מכשירין לצורך
 מחובר לא מכשירין אא״כ ניחא ליה בנפילת הפירות לתוכן דהיינו הלר אחשבינהו לתלוש. ׳]והא לאמרינן בפסחים (דף נח.) מחובדן
 מכשידן היינו דניחא ליה שיפלו פירות לתוכן או להושיט ידיו להדיתן כשיוציא הסירות מן המים: בשביל שתודח. הקערה הרי הן בכי יותן
 אס נפלו אחר כך על הפירות אפילו לאחר זמן הוכשרו דאחשבינהו להנך משקין להדחת קערה וניחא ליה בהך נפילה אפילו לא אחשכינהו
 לצורך הנך פירות כי יותן קרינא ביה דניחא ליה בהך נפילה: בשביל שלא ילקה הפיתל. ונפלו על הקערה וממנו לפירות לא הוכשרו
 דלא ניתא ליה בהנך גשמים ובנסילתן: הא בשביל שיודח הפותל. כגון שהיו נוסלין סמוך לכותל ונתן שם קערה שתביאס לכותל: אינו
 בפי יוחן. ואע״ג דאחשכינהו לצורך הכותל תשיבות דמתובר לאו תשיבות הוא עד דליתשבינהו לצורך דבר תלוש כדאמרן: תברא. קשיא הך
 רישא לסיסא ותרי תנאי נינהו מר חשיב ליה תלוש להאי כותל ומר חשיב ליה מחובר מר חשיכ ליה תלוש הואיל ולאו מחוכר מעיקרו הוא
 שכבר היו אבניו תלושות וחברם בבנין ומר חשיב ליה מחובר והיינו תנאי דאמר לעיל: חד תנא הוא. ודכ״ע תלוש ולבסוף חברו הר
 תלוש: בפוהל מערה. שהוא עשר מאליו שחוקק הקרקע והכותל עומד מאליו ומתובר מעיקרו הוא אכל ככותל בנין שהוא
 תלוש בשביל שלא ילקה הכותל דלא ניתא ליה בהו אינו בט יותן אכל כשכיל שיודח דאחשכינהו לצורך כותל מכשד זרעים לטומאה:

 לענין
 כל הצלמים דאפי׳ רבנן דשרו התם היינו דוקא. נ״ב עיין תוס׳ שם (דף מה ע״ב):

 מםורת הש״ם

 א) סנהדדן עז:, 5) מנחות
 סנ: זנחים צז:, >) [ונמיס
 יט:], ו) ע״ז מז: [מעילה
 כ.], ה) שבת יא: מכשידן
 ס״ל נמ׳׳ג], ו) נשייך לדף טו
 סוע״נ], t) נס׳׳א: והיפנן,
 או: והפנו, ח) [לנדם ינ],

 נו) [הקרא יא],

 גליון הש״ס
 גמ׳ אמר רב־ אלעור תברא.
 שנת לף צנ ע״כ כמונות לף
 עה ע״נ כדתות לף כל ע׳׳נ:

 הגהות הב״ח
 (א) נם׳ לאמר רב המשחחוה
 לנית: (S) תום׳ ל״ה לענין
 וכו׳ שנשרש ויונק מן

 הקרקע:

 הגהות מהר׳׳ב
 רנשבורג

 א] תד״ה מנין לשמיטה וכו׳
 דזדזותיה דאכרהס קמי׳ל.
 נ״נ עיין זנחיס דף צז ע״נ
 תוס׳ ד״ה והתם ומנחות
 פנ ע״נ תום׳ ד״ה רקח

 יכו׳ ודוק:

 מוסף רש״י
 דכפתיה לחבריה. קשר
 ידו ורגליו על שפת
 היס (סנהדרין עז:<. ואשקיל
 עליה בידקא דמיא. הסנה
 את מרוצת המיס עליו (שם).
 גירי דידיה הוא. הן הן
 חציו והד הוא מורק נו
 חן וכדמסרש ואזיל שהמיס
 נאיס נכח ראשון עליו מיד
 כגון שהגיחו סמוך לשסת הים
 והשפה מדרון >שם!. בכח
 ראשון. כשפינה להס דרך
 לצל זה מיד נפלו עליו דהר
 כמו(שם<. בכח שני. שהניחו

 רחוק קצת ולא נסלו המיס
 מיל בצאתי מגררומיהן עליו
 אלא לאחר מכאן הלכו על
 המקוס שהיא שס נרמא הוא
 ולא מכחו(שם<. וי״ו דכתיב
 אאופתא. ד״י על הכקעת,
 אות שאין ניכרת מפני
 שורות הנקעח שמפסיקות
 נה הפסקות הרנה, לשון
 אחר השורות עצמו קד להו
 יר״ן שלימין לה, כלומר אין
 זה טעס !זבחים ימ0. תלוש
 ולבסוף חברו. אנני כיח
 תלושי! וננאן וחנק נקרקע
 !ע־׳ז מז:). הכופה קערה
 על הכותל. שיורד! גשמים
 עליו (שבת יא:ו. הרי זה
 בכי יותן. לאחשנינהו להנך
 משקין, הראה נלעמו שצדך
 להן, ואע״ג ללא ניחא ליה
 נפילה שנפלו על הפירומ
 לאחר זמן, הר מוכשד! למנ!
 (מכשידן פ״א) כל משקה
 שתחלמי לרצי! אע״פ שאי!
 סופו לרצון מכשיר!שבת שםו.

 שיטה מקובצת
 א] דאמר רכ המשתחוה
] בשביל שלא ילקה  לבית: נ
 הכותל. נ״ב עי׳ תוס׳ כריתות
 (ד׳ טו ע״ב): ג] קגה
 עומד מאליו שלא נטעו אהם
 אלא מעצמו עלה. בקצת
 ס״י לא נמצא זה הלשון:
 ד] ובתחלת גלגולו שחט
 הוי מכח אדם: ה] וכולה
 מגותחת לפרקים פרקים מפני
 שיבי הבקעת: \] טעם הביא
 לשחיטה שנפסלה במחובר
 וממקרא זה אבל אינו עיקר:
 t] על ההרים ומשמע ולא
 ההרים אלהיהם: ח] אץ לי
 אלא שמלאן ככלי מגץ מילא
 מים לגבל כהן: מ] אין לי
 אלא לשתיה מגין: י] והא
 ראמרי׳ בפסחים. נ״ב עי׳
 תוס׳ (לקמן דף לא ע״ב):
 יא] אי לאו דאשקיל עליה
 בדקא דמיא אח״כ ואמאי:
 '5] קמ״ל התם לא שייך

 למהחי הכי: יג] בפ



 מסורת הש״ס

 א) [לעיל טו:], כ) [שם],
) [עיין מוס׳  ג) 1שס], י
 נמרית לא: י׳׳ה אם],
 ה) נלעילטו:יש״נ], ו) שנס
 סנ. ע״ש, ו) נס״א:
 ומשומד, ח) עי׳ רש״ל

 ירש״א,

 תורה אור השלם
ף י ה ל י א ב י י ח ר י י  1. כ
ר ב ר ד ש א ך כ ל ו ב ת ג  א
ר ש ה ב ל כ ת א ר מ א ך ו  ל
ל כ א ך ל ש פ ה נ ו א י ת  כ
ף ש פ ת נ ו ל א כ ר ב ש  ב

: ר ש ל ב כ א  ת

 דברים יב כ

 הגהות מהר״ב
 רנשבוךג

 א] רש״־ ד״ה! מאן מגא
 דמתגימין וכו׳ יעל סופו.
 נ״נ מן מינמ דהא עד
 כחולין זה שיין לעיל סוף
 ד״ה הכל כשחיטה והנן

 ודו״ק:

 לעזי רש״י
 לישק״א. כריך (צמח).

 קלי״ר. בהיר. צלול.
 מירדויי״ר [מידידוי־יד].

 מראה.

 מוםף רש״י
 נעץ סכין בכותל. והוליך
 והניא לואר נהמה עליה
 !:לעיל טו:<. בקרומית.
 צלע של קנה ;שסו. שיניו
 נושרות. שיני הסה

 מכרכשא !:שבת פב.!.

 טז: הכל שוחטין פרק ראשון חולין

 רבינו גרשום(המשך)
 לא ידעינן אי כתלוש אי
 כמחובר: ת״ש במחובר
 לקרקע שחיטתו כשרה
 כלומר במחובר מעיקרו:
 דילמא פרושא וכו׳ והוא
 תלוש ועדין א׳ אני דלא
 ידעינן וכוי: והתניא בין
 שהסכין מחובר לקרקע
 הוא רישא ונעץ סכין
 בכותל זו סיפא: הכי גרסי׳
 גופא נעץ סכין בכותל
 וכו׳ והתגיא בץ שהסכין
 למטה וכו׳ דשפיר שחיטה
 היא: אמר רב זביד לצדדץ
 קתני כלומר לחלקים קתני
 כלומר סכין למטה וצואר
 בהמה וכו׳ בתלוש ושחיט׳
 שפיר: סכין למעלה וצואר
 בהמה למטה במחובר
 דשפיר שחיטה היא. רב
 פפא אמר בעופא דקליל
 מה דאמרינן בין שהצואר
 בהמה וכו׳ וכץ שצואר
 בהמה למעלה וסכין
 בהמה למטה. בעופא
 דקליל שקל הוא להחזירו
 בכל עניינים שהוא רוצה.
 כי תניא ההיא בסימונא
 דאגמא כלומר ברוחב
 עלה שגדל כאגמא כלומר
 דרומה כמו לשקא כלע״ו:
 דזיגי כלומר צלולים הם
 כלומר שהוא יכול למיחזי
 אם נשתייר בו כלום ואם
 לאו ואין בו סכנה: בדבר
 שהאור שולטת כו שיניו
 נושרות וכו׳. אינו אומר
 בדבר שהאור שורף שכל
 דבר האור שורף אלא דבר
 שבמהרה האור שורפו
 כגון קרומית של קנה
 יבש. (שיניו נושרות שיני
 דכרכשתא דהאי כרכשתא
 אתלת שיני קאי. אמר רב
 במשכן כתיב ואל פתח אהל

 לטנין שחיטה מאי. ומההוא דלעיל לא משמע ליה לרבא כלמפרש
 ואזיל: תא שמע במחובר לקרקע לוי. ואוקימנא לעיל ןע״א] בתלוש ולבסוף
 סברו: דלמא פרושי קא מפרש לה. בסיסא מאי מחובר לקרקע
 דאמינא לך כשרה כגון נעץ סכין בכותל דלאו חבור הוא דודאי לא
 מכטל ליה התם דהא גכי הדדי קתט
 להו לעיל א] וכעץ סכין ככותל סיסא
 דההוא דמחוכר לקרקע הוא ואיכא
 למימר דסירושא דרישא הוא: לא
 שני• מעץ סכין ככותל כשרה:
 אלא שהספין למעלה. סיו כלסי
 קרקע: וצואר בהמה למטה. ומוליך
 ומביא צואר בהמה: חיישינן שמא
 ידרוס. מתוך שהצואר מכביד על
 הסכין: והא קתני. לעיל >דף מו:<
 גבי מחובר בין שהסכין למעלה כר:
 לצדדין קחני. דהא רישא לברייתא
 תנא תלוש ומחוכר כלקתני בכל
 שוחטין בין בתלוש בין כמתוכר וכי הלר
 וסייס סיסא בין שהסכין למעלה כר
 לאו תרווייהו אתלוש ותרוריהו אמחובר
 קיימי אלא חלא אתלוש ותרא אמחובר:
 ספין למטה ולואר בהמה למעלה
 אתלוש. לאלם אוחז בסכין למטה
 ושוחט והבהמה תלויה באדר וזה
 מוליך ומביא הסטן והא לקתני סכין
 למעלה וצואר בהמה למטה אמחובר
 כלומר אף אמחובר: רב פפא אמר.
 לא תוקמא כשינרא לחיקא אלא
 תרוריהו אתלוש ואמתוכר קיימי
 ואסילו הכי לא תקשי לרב ענן להא
 לקתני סטן למטה וצואר למעלה
 במתובר בעוסא לקליל ובהמה לקתני
 לאו לוקא: ה׳ דברים פוי. כולהו
 משוס שכשלוחקין אותה קיסמין
 ניתזין ומפרשים הימנה ואיכא סכנתא
 במילה שלא תנקוב הגיל ומשר ליה
 כרות שפכה וגבי שחיטה ללמא
 מנקכא להו לסימנין וכן לגכי קינות
 ללמא מנקבא לכרכשיה: בסימונא
 דאגמא. עשב הגלל באגמי מיס
 וקרי לישק״א וכשהוא יבש חלוד וחותך
 ואין קיסמין נבללים הימנו: דזיגי.
 צלולים ואס יכנס בהם קיסם נראה:
 זיג. קלי״ר כלע״ז כעין מראה שקורין
 מירדרי״ר: דרפיך. ואין צריך ללוחקו
 בתתיכתו ואין קסמין נבדלין: שיניו
 נושרות. 5)שיני הסרק ושיני הכרכשא
 שהיא מתוברת בהן לעצמותיהן כעין
 תלתולי בשר: הפל בשחיטה. והכי
 משמע את הכל צריך לשחוט ואסילו
 עוף ואע״ג דלא כתיב ביה שחיטה
 בהדיא: לעולם שותטין. לעולם מותר
ץ ג] תנא. א  לשתוט ולאכול: מ
 למתניתין לאיצטריך ליה למימר
 לישראל מותרין לשחוט ולאכול א] להא
 תנא ליה רישא [כ.] הכל שותטין לאתרי
 כל הנך לאצטריכו לאתרי שראוין
 לשחוט כגון כותי ומומר» וטמא
 כחולין: להתיר להם בשר סאוה. כשיכואו לארץ יוכלו לאכול
 בשר לתאותן בלא שוס הקרבה: שמתחלה. כשהיו במדבר משהוקם
 המשכן: נאסר להם גשר תאוה. שאין יכולין לאכול אלא בשר

 תלוש ולבסוף חברו לענין שחיטה מאי תא
 שמע *היה צור יוצא מן הכותל או שהיה קנת
 עולה מאליו ושחט בו שחיטתו פסולה הכא
 במאי עסקינן בכותל מערה ריקא נמי דקתני
נעץ  הומיא הקנה עולה מאליו ש״מ ת״ש 15 א
 סכין בכותל ושחט בה שחיטתו כשרה שאני
 סכין הלא מבטל ליה ת״ש ״במחובר לקרקע
 שחיטתו כשרה רלמא ״פרושי קא מפרש לה
 מאי מחובר לקרקע סכין הלא מבטל ליה
 אמר מר נעץ סכין בכותל ושחט בה שחיטתו
 כשרה אמר רב ענן אמר שמואל לא שנו
א שהסכין למעלה וצואר בהמה למטה ל א  נ

 אבל סכין למטה וצואר בהמה למעלה
 חיישינן שמא יהרוס והא קתני בין שהסכין
 למטה וצואר בהמה למעלה בין שהסכין
 למעלה וצואר בהמה למטה אמר רב זביד
 לצההין קתני סכין למטה וצואר בהמה למעלה
 בתלוש סכין למעלה וצואר בהמה למטה
ב פפא אמר בעופא הקליל אמר ר  במחובר ג
 רב חםרא א״ר יצחק ואמרי לה במתניתא
 תנא ת׳ דברים נאמרו בקרומית של קנה
ואין מלין בת ואין מחתכין  י אין שוחטין בה ה

 בה בשר ואין מחצצין בה שינים ואין מקנחים
ל שוחטין כ ב (  בה אין שוחטין בה והתניא ה
 בין בצור בין בזכוכית בין בקרומית של קנה
 אמר רב פפא בסימונא דאגמא ואין מחתכין
ך בה קרבי דגים חיני ת ח  בה בשר רב פפא מ
ך בה עופא דרכיך ת ח  רבה בר רב הונא מ
 ואין מקנחין בה תיפוק ליה משום דאמר מר
 יי המקנח בדבר שתאור שולטת בו שיניו

 נושרות אמר רב פפא קינוח פי מכה
 קאמרינן: הכל שותטין ולעולם שוחטין:
 הכל שוחטין הכל בשחיטה י ואפילו עוף לעולם
 שוחטין מאן תנא אמר רבה רבי ישמעאל היא
י ירחיב ה׳ אלהיך את גבולך כאשר כ  דתניא נ
 דבר לך ואמרת אוכלה בשר וגו׳ ר׳ ישמעאל
 אומר לא בא הכתוב אלא להתיר להם בשר
 תאוה שבתחלה נאסר להם בשר תאוה
 משנכנסו לארץ הותר להם בשר תאוה ועכשיו
 שגלו יכול יחזרו לאיסורן הראשון לכך שנינו
 לעולם שוחטין מתקיף לה רב יוסף האי
 לעולם שוחטין לעולם שוחטין ואוכלין
 מבעי ליה ועוד מעיקרא מאי טעמא איתםר
 משום ההוו מקרבי למשכן ולבסוף מאי
 טעמא אישתרו החוו מרחקי ממשכן

 וכ״ש

 תלוש ולבסוף חברו לענק שחיטה מאי. תימה מאי קמיבעיא
 ליה הא אסיקנא לעיל (דף טו:) ללרבי דיעכד כשר ולרבי
 חייא כשר נמי לכתתלה ואי לא ילע הנהו ברייתות מכל מקום על
 כרתך מיש להוטת ממתניתין לתלוש ולבסוף חברו בליעבל כשר ולא

 לכתחלה לאפילו מוקי מתניתין
 במתובר מעיקרו ואסור לכתתלה
 שמא ילרוס ה״נ תלוש ולבסוף
 תכרו יאסר לכתתלה מהאי טעמא
 רש לומר לאליבא לרבי מבעיא ליה
 לללמא הר כתלוש וכשרה כראמרי׳
 לעיל או שמא לרכי אין חילוק בין
 תלוש ולבסוף חברו למחוכר מעיקרו
 ופסולה ומתניתין למכשיר ליעבל
 כרבי תייא ולכתחלה לא שמא ילרוס
 וברייתא למכשר לכתחלה בעוסא
 לקליל כלמשני לקמן אע״ג לקתני
 בה בהמה אי נמי כרב זביל לאמר
 לצללין קתני ובצואר בהמה למטה
 שרי לכתחלה אסילו במחובר מעיקרו
 וכשצואר כהמה למעלה אסור לכתחלה
 שמא ילרוס ובכל מחובר איירי וקא
 בעי למיסשט מברייתא להיה צור יוצא
 מן הכותל לשחיטתה פסולה ע״כ רבי
 היא אבל קשה להיט מצי לאוקומי
 מתניתין כרבי חייא הא פסול צפורן
 יזכמחוכרת כמתניתין אפילו ליעכל
 ואמאי רהוה כעי לאוקומי לעיל
 מתניתין כרבי חייא לא ק שיא ללא
 קיימא מסקנא הכי: אמר שמואל
 לא שנו אלא שהסכין למעלה בר.
 משמע לאסילו בט האי גוונא לא
 מכשר אלא בליעבל לאברייתא מעץ
 סכין קאי ולא אההיא לככל שומטין
 בין בתלוש בין במחובר ואם כן
 בצואר כהמה למעלה וסכין למטה
 קא פסול אסילו בליעבל וקשה ראם
 כן הוה ליה למימר חיישינן שמא
 לרס כיון לאתא לפסול ליעכר ויש
 לומר לאפילו אמר ברי לי שלא לרסתי
 ססולה שמא ילרוס פעם אחרת וכהאי
 גוונא אמרינן גבי השוחט במגל קציר
 לרך הליכתה בית הלל מכשירין ואמר
 רבי יוחנן אף בית הלל לא הכשירו
 אלא לטהרה מילי נבלה אבל כאכילה
 אסורה אף על גב ללא שחט אלא
 לרך הליכתה לגזרינן זימנא אחריתי

 שמא יוליך ויביא:
 שבתחלה נאסר להמ כשד
 תאוה. פירש
 בקונטרס מרכתיב (ויקרא p) אשר
 ישחט מחוץ למחנה ואל פתח אהל
 מועל לא הביאו וקשה רההוא קרא
 לא איירי אלא בקלשיס ובשחוטי חוץ
 ולקמן נמי לקאמר אלא לרבי ישמעאל
 לאמר בשר תאוה איתסר להו צבי
 ואיל גוסייהו מי הר שרי הא סשיטא
 לההוא קרא לא איירי אלא בקרבן
 בהמה ונראה לסרש מלאיצטריך קרא

 להתיר להם כשר תאוה לייק מכלל למעיקרא אסור ומהאי טעמא לייק
 נמי רבי עקיבא שבתחלה הותר להם בשר נחירה מלאיצטריך קרא לאסור:

 וכל

 עין משפט
 נר מצוה

 קכ א מיי׳ (פ״א) [פ״כ]
 מהל׳ שחיטה הל׳
 (יט) [ח] סמג עשין סג
 טוש״ע י׳׳ל סי׳ ו סעי׳(נ)

 [ל]:
 קפא ב ג מיי׳ שס פ״ב
 הל״ח סמג שס
 טוש״ע יו״ל סי׳ ו סעי׳ ל:
 קבב ד מיי׳ שס פ״א
 הלי״ל סמנ שס
 טיש״ע יו״ל סי׳ י סעי׳ א

 נהג״ה:
 ק בג ה מיי׳ ס ״נ מהל׳
 מילה הל״א סמג
 עשי! כח טוש״ע יי״ל סי׳

 רסל סעי׳ נ:
 קבד ו מיי׳ פ״א סהל׳
 שחיטה הל״א סמנ
 עשי! סג טוש״ע יו״ל סי׳

 יג סעי׳ א:

 שיטה מקובצת
 א] ונעץ סכין ככותל סיפא
 דההיא. נ״ב בקצת ם״י
 כתוב ונעץ סכין ככותל
 דלאו חבור הוא סיפא
] שיניו  דההיא וכוי: נ
 נושרות שיני הפה ושיני
 בית הנקב שהכרכשא
 מחוברת בהן לעצמות והן
 כעין תלתולי בשר: ג] מאן
 תנא דמתני׳ דאצטריך ליה
 למתני לעולם ישראל
pמותר: ל] נכנסו לא 
 שנתרחקו: ה] ולהכי תנא
 דלעולם שוחטין ואוכלין
 דלא תימא: י] הא פסול
 צפורן מחוברת דמתני׳
 אפי• דיעכד דבמחוברת
 מוקי לה לקמן ואמאי

 ההוה בעי:

 רבינו גרשום
 יותן כלומר דמחובר
 מעיקרו אבל בכותל
 בנין כלומר שהוא תלוש
 ולבסוף חיברו בשביל
 שלא ילקה וכו׳ הא בשביל
 שיודח הכותל הרי זה בכי
 יותן: ת״ש היה צור יוצא
 מן הכותל. כלומר המשמע
 בתלוש ולבסוף חיברו
 (הכא לאו ואין סכנה):
 בדבר שהאור שולט בו
 שיניו נושרות. כלומר
 (שיני) דכרכשא אתלת
 שיני קאי: אמר רב פפא
 קינוח פי מכה קא אמרי׳
 דאין מקנחין: שבתחילה
 נאסר להן בשר תאוה
 כלומר במשכן כתיב ואל
 פתח אהל מועד לא הביאו
 להקריב וגו׳ דדינן להקריב
 אימורין מכל הבהמה
 ששוחט לצורכו שאם
 תאוה לאכול בשר אינו
 יכול לאכול עד שיקרי׳
 אימורין משנכנסו לאח
 הותר להם בשר תאוה בלא
 אימורין וכוי: א) (וכ״ש
 השתא דאיהרחקי להו טפי
 ועדיין אני אומר דלא צריך
 לומר לעולם שותטין:
 אלא מה דאמרי׳ לעולם
 שוחטין לר׳ עקיבא דתניא
 כי יהחק ממך המקום וגו׳
 (הפסוק) וזבחת ומשום
 הכי לעולם שוחטין: לר׳
 עקיבא סבר בשר תאוה
 כוי ולא צריך לומר לעולם
 שוחטץ ור׳ ישמעאל סבר
 בשר נחירה לא אישתרי
 ומשום הכי צריך לומר
 לעולם שוחטץ: אלא לדי
 עקיבא דאמר לא איתסר
 כלל מאי ושחט קדשים
 שאני כלומר משום קדשים
 דצריכי שחיטה: בשלמא
 לר׳ ישמעאל דאמר בשר
 נחיר׳ לא אישתרי כלל
 משום הכי היינו דכתיב

 ישחט וכוי) 0 אלא הכא במאי עסקינן ככותל מערה [דיקא נמי] דמשמע דמחובר מעיקרא דקתני סמוך לו או שהיה קנה פפא קינוח פי מכה קאמרי׳ כלומר דאין מקנחין: שבתחילה נאסר להן בשר תאוה כלומר
 עולה וכוי: שאני סכין דלא מבטיל ליה כלומר הוא לא הניח לעולם סכינו בכותל וחשיב כתלוש אלא במקום דמבטל עדיין מועד לא הביאו ההינו להקריב אימורין מכל

 שלמים ואס היו שותטין כלא קרכן היו ענושים כרת כדכתיב (ויקרא יז) ואל סתת אהל מועד לא הביאו וגר: נפנםו לארץ. י] נתרחקו
 מן המזבת: הותר להם. מן המקרא הזה שיזבתו כשר לתאותן ויאכלו: ועכשיו שגלו כוי. לאו רבי ישמעאל קאמר ליה אלא רבה
 קאמר ליה לאוקמי דמתניתין דרכי ישמעאל היא כלומר ולהט תנא י] לעולם שותטין דלא תימא עכשיו שגלו יחזרו לאיסורן כמו
 שהיו קולס שנכנסו לארץ לכך שנינו כר: לעולם שוחטין ואופלין מבעי ליה. כיון דלאו להלכות שחיטה אתי לאוררי אלא
 להתיר אכילת בשר חוצה לארץ ליתני לעולם שוחטין ואוכלין והיכי שבק לעיקר מילתא ונקט שחיטה לחולה ומלשבק לאטלה
 ש״מ לא איצטריך לאורויי לן אלא מילי לשחיטה ועול למה ליה לאשמועינן הא וכי מהיכן תיסק אלעתין למימר יחזרו לאיסורן
 הראשון: מעיקרא. במדבר: מאי טטמא אימסר משום דהוי מיקרבי למשפן. והיו יכולין להקריכ קרכנות מכל בשר תאותן ויקריבו
 הדס והחלב לבדו ואוכלין הבשר ולכסוף כשנכנסו לארץ והיתה ארצם רחכה והרחוקים לא היו יכולים לכא כירושלים ככל יום:

 וכל

 א) מן מי׳ וכ״פ על תי׳ ישחט ונוי שייך ללף יז ע״א. נ) מכאן על תי׳ של קנה ינש שייך לעיל.



 עין משפט
 נר מצוה

׳ ל ה ל מ ״ ׳ ס י  קכה א מי
״ו מה הלי  שמי

:[ ו י ׳ ׳ י ] 

 שיטה מקובצת
 א] אין צריכין ליאכל
 בטהרת הקדש כקדשים
] ודרוש  אלא כצבי: נ
 וכוי ואע״פ שכבר עכר מי
 אמרי׳ כי אסר רחמנא בשר
 נחירה לאחר כיאה ה״מ
 לנחור אח״כ ולאכול אבל
 הנחורות ובאות מן המדבר
 הואיל ובשעת נחיהתן
 היתר היתה תו לא מתסרי
 או דלמא לא שנא הס״ד
 ומה״ד כחלי דחזירי:
 ג] הדבור המתחיל אלא
 לאחר מכאן נמחק כולו
 משם: ד] ויש לפגם שני
 עוקצים שכשאתה מוליך:
 ה] צפרנך חוגרת בעוקץ
 של סופה. נ״ב וכתוב בס״י
 לשון קצר שהצפורן נכנסת
 בתוך הפגימה ועוקצי
 הפגם מעכבין אותה לצאת
 לראשה של סכין ולא
 לסופה כך מצאתי בסי
 ישן מפי׳ רש״י ז״ל:

 רבינו גרשום
 בהמות ששוהט לצורכו
 שאם תאוה לאכול בשר
 אינו יכול לאכול עד
 שיקרי׳ אימורין משנכנסו
 לארץ הותר להן בשר
 תאוה בלא אימורין):
 בשלמא לר׳ ישמעאל
 היינו דתנן השוחט
 ונתנכלה ביהו כלומר
 דמעולם לא היתה גחירה
 במקום שחיטה לפיכך
 הנוחר פטור מלכסות אלא
 לדי עקיבא לא כבר היתה
 נחירה במקום שחיטה
 ןואמאי] פטורה מלכסות:
 אלא לר׳ ישמעאל צבי
 ואיל גופיהו וכו׳ כלומר
 מי הוכשרו בלא אימורין:
 קתלי דחזירי. חזירים
 יבשים שקורץ בקונ׳׳ש
 בלע״ז: שגית הכל שוחטין
 ולעולם שוחטין וכו׳
 כלומר הכל שוחטין
 תרציגן כהלכתא קמייתא
 אליבא דאמוראי לעולם
 שוחטין לר׳ ישמעאל
 כדאית ליה לר׳ עקיבא
 כדאית ליה: אי הגך
 בשוחטין וכו׳ כלומד
 [אי] מוקמת הני תרתי
 הכל שוחטץ ולעולם
 שוחטץ בנשחטין הכל
 בשחיטה ואפי׳ עוף: אלא
 אמר דכא הכל שוחטין
 חרא לאייתויי כותי וכוי:
 דתרין זמנין במתניתץ
 הכל שוחטין חד בתחלת
 הפרק וחד הכא. לעולם
 שוהטץ כוי כלומר וכולהו
 תלהא מוקמינן בשוחטין:
 pn ממגל קציר והמגירה
 מגל קציר שישלא בלע״ז.
 מגירה עשוי כמגל קציר
 לחתוך חפציו: אוגרת
 פסול וכו׳ א< בזה
 ענין: מסכסכת מרוח

 א) :ראה לצ״ל משתי רוחות
 נוה ענין מסוכסכת ונוי.

 הכל שוחטין פרק ראשון חולין ץ.
 וכל שכן השתא דארח־קו להו הובא• לספרים דגרכןי כאלו הן
 הלוקין (ממש יף יט.) לעולם לא קידשה לעתיד לכא אס כן
 לד ישמעאל הותרו הכמות וקשה דאס כן מאי קאמר הכא לר׳ ישמעאל
 דארחיקו להו טפי אדרבה אקדבו להו טסי טון דהותרו הבמות:
 רבי עקיבא םבר בשר תאוה לא
 איתמר כלל. תימה מנא ליה
 הא דלמא מר אמר חדא ומר אמר
 חדא ולא סליגי וי׳׳ל אי לרבי עקיבא
 מיתסר בשר תאוה אם כן היכי
 הותרה להם בשר נחירה דבקדשים
 מודה דכעיא שתיטה כדמשמע בסמוך
 ואי בצבי ואיל הא בקרא דדרשינן
 מיניה היתר נתירה כתיב בקר וצאן
 כדבתיב ט ירחק ממך וזבתת מבקרך
 ומצאנך מכלל דמעיקרא לא כעו
 זביחה ומיהו קשה דהוה ליה לאוקומי
 קרא דהיתר נחירה בבעלי מומין דלא
 חזו להקרבה: כי אישתרי שלל של
 עובדי כוכבים דידהו לא אישתרי. לא
 גרסינן או דלמא לא שנא דהלשון היה
 משמע שהיה מסתפק אי אישתד כתלי
 דחזירי דידהו אי לא וזה אינו דמתתלה
 לא נסתסק מכתלי דחזירי דידהו או
 במה שנחרו כשבאו אלא במה שנחרו
 במדבר בהיתר והש״ס הקשה לו דאסי׳
 דכר טמא אשתד להו כלומר דאסילו
 לנחור בתחלה הם מותרים כל שכן
 מה שנחרו קודם ומשני דלמא שלל של
 עובדי כוכבים אישתרי להו ולא דידהו
 ולכך אסור לנחור והשתא שסיר
 מיבעיא לן במה שנחרו כהיתר:

 כאן

 וכ״ש תשתא רארהיקו להו טפי אלא אמר
כי ירחק  רב יוםף רבי עקיבא היא דתניא 1
 ממך המקום אשר יבחר ה׳ אלהיך לשום
 שמו שם וזבחת מבקרך ומצאנך ר׳ עקיבא
 אומר לא בא תכתוב אלא ״לאסור להן בשר
 נחירת שבתחלה תותר להן בשר נחירה
 משנכנסו לארץ נאסר להן בשר נחירה
 ועכשיו שגלו יכול יחזרו להתירן הראשון
 לכך שנינו לעולם שוחטין: במאי קמיפלגי
 רבי עקיבא סבר בשר תאוה לא איתםר כלל
 ר׳ ישמעאל סבר בשר נחירת לא אישתרי
 כלל בשלמא לרבי ישמעאל חיינו הכתיב
-י ושחט את בן הבקר אלא לרבי עקיבא מאי
 ושחט קדשים שאני בשלמא לרבי ישמעאל
הצאן ובקר ישחט להם אלא  היינו הכתיב 3
 לר׳ עקיבא מאי הצאן ובקר ישחט להם ינחר
 להם מיבעי ליה נחירה שלהן זו היא שחיטתן
התנן השוחט (  בשלמא לר׳ ישמעאל היינו א
 ונתנבלה ביהו והנוחר והמעקר פטור מלכסות
 אלא לר׳ עקיבא אמאי פטור מלכסות הואיל
 ואיתםר איתםר בשלמא לר׳ עקיבא דאמר
ך א  בשר תאוה לא איתםר כלל היינו דכתיב 4
 כאשר יאכל את תצבי ואת האיל כן תאכלנו
 אלא לרבי ישמעאל צבי ואיל גופיה מי תוי

 שרי כי אםר רחמנא בהמה החזיא להקרבה אבל חיה הלא חזיא להקרבה
 לא אסר רחמנא בעי רבי ירמיה א ו אברי בשר נחירה שהכניסו ישראל עמהן
 לארץ מהו אימה אילימא בשבע שכבשו השתא דבר טמא אישתרי לחו
כתלי 1 ובתים מלאים כל טוב ואמר ר׳ ירמיה בר אבא אמר רב 3  דכתיב 5
 דחזירי בשר נחירה מבעיא אלא לאחר מכאן ואיבעית אימא לעולם בשבע
 שכבשו כי אשתרי להו שלל של עובדי כוכבים דידהו לא אישתרי תיקו
 אמר ״רבת שנית הכל שוחטין ולעולם שוחטין בכל שוחטים מאי משנית
 ליה וכי תימא בין בצור בין בזכוכית בין בקרומית של קנה הא דומיא דהנך
 קתני אי הנך בשוחטין האי נמי בשוחטין ואי הנך בנשחטין האי נמי בנשחטין
 אלא אמר רבא הכל שוחטין ״חרא לאתויי כותי וחרא לאתויי ישראל ה<מומר
 יילעולם שוחטין בין ביום בין בלילה בין בראש הגג בין בראש הספינה ״בכל
 שותטין בין בצור בין בזכוכית בין בקרומית של קנה: חוץ ממגל קציר והמגירה:
 אבוה דשמואל פגם ושדר פגם ושדר שלחו ליה כמגירה שנינו תנו רבנן

 םכין
 כתיב בסרק כסוי הדס (לקמן דף פה.): אלא לר׳ עקיבא. על כסוי הדס במדבר נצטוו ונתירתן היתה שחיטתן והנוחר בזמן הזה נמי נבעי
 כסוי: אך כאשר יאכל. עכשיו צבי ואיל בטומאה כן תאכלנו לכקר וצאן משתכנסו לארץ שאע״ס שאני מטעינן שחיטה לחולין משתכנסו
 לארץ כקדשים של עכשיו אין צדטן ליאכל כטהרת הקודש א] אלא כצבי ואיל של עכשיו שהטמא והטהור אוכלין בקערה אתת. אלא לד ישמעאל
 ט׳: כי אסר רחמנא. בשר תאוה במדבר: שהכניסו ישראל. אליבא דר׳ עקיבא מהו לאוכלן אחר כניסתן ג!מי אמדנן כי אסר רחמנא כשר
 נחירה לאחר כיאה הני מילי לנחור אחד כן לאכול אבל הנחורות ובאות מן המדבר הואיל ובשעת נחירתן היתר היתה תו לא מתסד או דלמא
 לא שנא. ודרוש וקבל שכר הוא שצדטן אנו לעמוד על האמת ואע״פ שכבר עבר: כתלי דחזירי. חזירים יבשים שקורין בקונ״ש: ובתים מלאים
 כל טוב וגוי. סיפיה לקרא ואכלת ושבעת: >1אלא לאתר מכאן. דהיינו בשבע שחלקו דלא שרא להו רחמנא טומאה אלא בשעת שלל כדכתיב
 (דברים 0 ואכלת את שלל אויביך וגו׳. שבע שנים כבשו ושבע שנים חלקו כדאמרי׳ בסרק אין נערטן וערכין דף יכ:<: שלל של עובדי כוכבים.

 כדכתיב(דברים י) אשר לא מלאת וכתיב נמי את שלל אויביך: שנית היל שוחטין. ומוקמת לה כנשחטין כדאמרן נטז:] הכל טעונים שחיטה ואפי׳ עוף:
 ולעולם שוחטין. נמי מוקמת ליה כדאמרן נשם! דאשמעינן דאע״פ שגלו לא חזרו להיחירן הראשון ואין בשר נאכל אלא בשחיטה: וכי מימא בין
 בצור כוי. דלאו בנשחטין אתא לאורויי אלא בשוחטין: אלא אמר רבא. כולה בשוחטין והכל שוחטין תרתי דתני במתני׳: חדא לכוחי וחרא
 למומרט). כדאמרן בריש סירקין (דף ג.<: בין בלילה. כשאבוקה כנגדו כדאוקימנא ולעיל דף יג:<: בין בראש הגג. ולא חיישינן דלימרו לצבא
 השמים עולה לשחוט: בין בראש הספינה. ואע״ג דתנן לקמן>דף מא.) אין שוחטין לתוך ימים בראש הססינה שרי דמוכחא מילתא דלנקר
 ספינתו הוא צריך: פגם ושדר פגם ושדר. עשה בסכין פגימוח הרכה שאינן דומות זו לזו ושדר לא״י לידע איזו אסורה ואיזו כשרה כן
 עשה סעמיס ושלש: שלחו ליה. סימן זה יהא לך כסגימות: פמגירה שנינו. שפגימותיה מכוונות לעומקן ויש לסגס שני עוקצים י] כשאתה
 מוליך צפרנך מסוף הסכין לראשה צסרנך תוגרת בעוקץ של צל הראש וכשאחה בודק מראשה לסוסה יזצסרנך חוגרת בעוקץ של סוסה:

 סטן

 ופל שהן השתא. כשגלו: לאסור להם בשר נחירה. כלכתיב כההוא
 קרא לכי ירחק ממך המקום וגו׳ וזבתת מבקרך ומצאנך וגר:
 שבהחלה. במלבר: הוסר להם בשר נחירה. מהאי קרא נסקא ליה
 לכתיב ט ירחק וזכחת מכלל לעל השתא לא נצטוו על הזביחה:

 ועפשיו שגלו. רב יוסף קאמר ליה:
 בשר האוה לא איססר פלל. וקרא ואל
 פתח אהל מועל לא הביאו (מקרא ח)
 בקלשיס כתיב והאי לכתיב (לבדם
 יב< ככל אות נפשך תאכל בשר לאו
 לאורויי היתירא בבשר תאוה אתא
 אלא כללדש ליה רבי אלעזר בן
 עזדה בפרק כסוי הלס (לקמן דף
 פד.) לימלה תורה לרך ארץ שלא
 יאכל אלם בשר אלא לתיאכון וכי
 ירתק וזבתת בא להזהיר על השתיטה
 כשיכנסו לארץ ואע״ג לקרא בפסולי
 המוקלשין שנסלו על ילי מומין משתעי
 כלמוקמינן כככורות (דף לב.) אסילו
 הט גמרינן חולין מינייהו כלאמרינן
 בס״ב (לקמן דף כח.) מקיש צבי ואיל
 לפסולי המוקלשי׳ מה פסולי המוקלשים
 בשחיטה אף צבי ואיל בשחיטה וצבי
 ואיל חולין נינהו: בשר נחירה לא
 אישתרי כלל. הילכך לא תלה הכתוב
 בביאת הארץ אלא היתר כשר תאוה
 וזביחה לכתיב בהאי קרא לאו בביאת
 הארץ נתלית אלא אורחא לקרא
 למכתב זביתה באטלת בשר אי נמי
 למאי ללרשינן בבכורות (ל׳ טו.) וזבתת
 ואכלת״) אין בפסולי המוקלשין שנפלו
 אלא היתר זביחה ואכילה ולא גיזה
 ועבולה אי נמי לאסור שחיטת חולין
 כעזרה כללרשינן ליה בקלושין (דף
 נז0 כי ירתק וזבתת בריתוק מקום אתה
 זונת ואי אתה זובח בקירוב מקוס:
 ושחט. אלמא נצטוו על השתיטה
 באהל מועל שבמלבר: ונתנבלה.
 כגון על ילי סגימת סטן או שהייה
 או ררסה: והנוחר. מלעת. ולשון
 נחירה שקורעה לאורכה מנחידה ועל
 החזה: והמעקר. סימנין. ובחיה
 קאי לטעונה כסוי כגון צבי ואיל:
 פטור מלכסות. לכתיב נויקרא יז] אשר יאכל
 ושסך וכסה בראוי לאכילה הכתוכ
 מלבר. ואסילו מאן למחייב כסוי
 בשותט ונמצאת טרסה הכא מולה
 לשחיטה מיהא בעינן לגמר שסיבה
 שפיכה משחוטי חוץ והתם שחיטה

 מסורת הש״ס

, [ ף כ!: ד ו ] . ה  א) לקמן פ

, ך]  ב) [צ״ל קותלי ערו

ן ט ר ע , ד) 1  0 וצ״ל רכא]
, [ ד מ ו ש : מ א ״ ס כ  ג.], ה) [

: ו , ז) [לעיל ט [ : ג  ו) [לעיל י

ס י3], י ר ג ל , ח) [ [ ן סמ  ושס נ
: למשומל, א ׳ ׳ ס  P) נ

 תורה אור השלם
 1 . כי ירחק ממך המקום
 אשר יבחר יי אלהיך
 לשום שמו שם וזבחת
 מבקרף ומצאנך אשר
 נתן ין לך כאשר צויתף
 ואכלה בשעריך בכל

 אות נפשך:

 דברים יב כא
 2. ושחט את בן הבקר
 ל?:• ץ והקריבו בני
 אהרן הבהנים את הדם
 וזרקו את הדם על
 המזבח סביב אשר פתח
 אהל מועד: ויקרא א ה
 3. הצאן ובקר ישחט
 להם ומצא להם אם את
 בל דגי ה?ם יאסף להם

 ומצא להם:
 במדבר יא כב
 4. אך באשר יאכל את
 הצבי ואת האיל כן
 תאכלנו הטמא והטהור

 יחדו יאבלנו:
 דברים יב כב
 5. ובתים מלאים בל טוב
 אשר לא מלאת וברת
 חצובים אשר לא חצבת
 ברמים וזיתים אשר לא

 נט?ת ואכלת ושבעת:
 דברים ו יא

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

י נשר נחירה ר נ ׳ א מ  א] ג
ן ה מ  שהכניסו ישראל ע
ר צרור פ נ עיין ס ׳ ׳  לארץ. נ
ג ״ נ ע ׳ ׳ ד ע י ף ק ף ד ס כ  ה

: ה  על ז

 לעזי רש״י
 כקוג״ש. כתלי חזיר

 מלוחיס.

 מוסף רש״י
ן י ג ב ג ש ה א ר ן ב י  ב
ג ״ ע א . ו ה נ י פ ס ש ה א ר  ב
ן שוחטי! לא לתוך ן אי נ  דמ
ת, ללא ס ולא לתוך נהרו מי  י
א ו ס ה  לימרי לשר של י
 שוחט, ולא לתוך כלים ללא
ת ל א נ ק מ  לימרו הואיל ו
ס לזורקו לעכולת ל  ה
א צריך, אפילו ו ס ה י נ כ  מ
ג שוחטי! ג ראש ה  הכי נ
אמרי  ואין חוששי! לשמא י
ס עלה לשחוט, י מ ש  לצנא ה
ל נכלי הכל נ ק ס מ ו א  א
ף ץ שאי אפשר לו לטנ ע ל ו  י
ג ואין כאן חשל ג ח ה  א
ס לעי ו מי הכל י ה נ נ י ס ס נ  ו
א על ה הו נ י פ ס נ  לכיו! ל
ס, חט למוך הי א שו ו  כרחו ה
ת ף א  שאי אפשר לו לטנ

ל ינ ו. לעי ה : נ י פ ס  ה



 ממורת הש״ס

א ״ א ס ת פ ס ו ת  א) ו

, ב) [צ׳׳ל אלעזר], [ ג ״  ה
ת אחרי ש ר  ג) 1גשאלתות פ

, [ : , ד) [לעיל י אז י תא תנ  אי
י וכן  ה) [צ״ל ואתרי ניסנ

חתא ו אתלתא רו ה נ  ככל ה
ן אתרי נ  הנזכרים לקמן נרסי
ן י ׳ שני צדדי הסכ י י פ סנ י  נ
ת נ ש , ו) ו ג השאלתותו ״  כ
, [ , 1) ולעיל ס. ז  נג. וש״נ
, p) עיין ר אחד ו נ  ח) צ״ל ד

,  רש״א, י) ןהצפורן רש״ש]
ה יישר], ״ ) ןצ״ל לפני ד  נ

 תורה אור השלם
ו צ ל פ ו א ר ש מ א י  1. ו
ם ה ם ל ת ר מ א ם ו ע  ב
ו ר ו ש ש י י א ל ו א ש י ג  ה
ם ת ט ח ש ו ו ה י ש ש י א  ו
א ל ם ו ת ל כ א ה ו ז  ב
ל ל א ב א י ל י ו ל א ט ח  ת
ש י ם א ע ל ה ו ב ש ג י ם ו ד  ה
ה ל י ל ו ה ד י ו ב ר ו  ש

: ם ו ש ט ח ש י  ו

 שמואל א יד לד

 הגהות הנ״ח
הוא ה ו ״ ׳ ד ״ ש  (א) ר

ן ה מכשירי ״ ׳ נ מא וכי י י ק  ד
ה ״ : (נ) ד י נ פ ו מ נ י י  ה
א מ ק ו א ד נ  שחיטתו כשרה ו

שא: רי א נ מ י י ק  ד

 לעזי רש״י
 אנמשלי״ר

 [אינמישלי״ר], לסבך.
 אטינבזש״ט

. לרזות.  [אטינכיש״ט]
 ארישט״א. וקן השבל-פ.

 אשפר״א. מחוספס.

 מוסף רש״י
. ת ח ח א ו ר ת מ כ ס כ ו ס  מ
׳ צדדי! נ ה מ מ ג פ  שלא נ
א ל  לגמרי ;ב׳׳ק ו ו. א
. ם כ ל ח ו ש ד ו ב י כ נ פ  מ
ת ו כ ל ה י נ ק ח נ נ ט ה ג ש ״ ע  א
. ר ש י ל ט ׳. י י ע ל ה : ק י ד  נ
ת :שבת סג:׳ ר מ ה א פ  י
ת ,פסחים ר מ א  שסיר ק
. ן ב י  נג: לקמן עה:;!. ל
א ר ק ס נ י מ כ ר, בלשון ח  נאו
 ליבון ובלשון הלועזים
ל ח.!. י ע ל ׳ ! תי ץ באדמי ר ו  ק
. ולא ה ר ש ו כ ת ט י ח  ש
א ולא פה הי ר שרי מ  א
ה ד ו ד י ח טה ,:שס!. ש  שחי
ם י ד ק . מ ה נ ו ב י ל ם ל ד ו  ק
ס ד ו ר לחסוך ק ה מ מ  ו
ר ן האו ה מ מ ה נ  שתכוה ה

 ץ: הכל שוחטין פרק ראשון חולין
 שלין שיש בה פגימוה הרבה חידון כמגירה. ואין בה חילוק בין
 אוגרת למסוכסכת שאסי׳ כולם מסוכסכות פסולה דמסוכסכת היינו
 שאין לפגימה אלא עוקץ אחד ועוקץ השני הוחלק במשחזת ומכשרינן
 לה לקמן כי איכא חדא סגימהא] בשהוליך ולא הביא שלא סגעה
 השחיטה בעוקץ משהגיע לסימניןי״:
 והוא דקיימא ארישא דסכינא. שכשהגיע
 לעוקץ עדיין לא נחתכו העור והבשר
 שיקרע העוקץ את הסימן בירידתו
 אבל כאן שיש סגימות הרבה אסילו
 כולן מסוכסכות עוקץ של סגם הראשון
 מחליש העור והכשר והסגס השני בא
 לסימן וקורעו. ט) והא דתנן (לקמן לף
 יח.< השוחט במגל קציר דרך הליכתה
 בית הלל מכשירין יא) מסני שמגל
 קציר עוקצי הסגימות כסוסים מאד
 מאד ואין קורעים דרך הליכתם כלל
 אבל עוקץ שאינו כסוף קורע אסי׳
 בירידתו f5 שהסימן יורד ממנו ונכנס
 לתוך הסגם: מסוכסכת כשרה.
 וכדמסרש ואזיל: משני רותות. שיש
 כ׳ עוקצים לפגם אחד לראשו ואחל
 לסופו. ג] אוגרת לשון (משלי 0 אגרה
 בקציר מאכלה לשון אסיפה שאוגרת
 הציפורן לתוכה בין ב׳ עוקציה:
 מרוח אתת. שאין לפגימה אלא עוקץ
 אחד והשני הוחלק במשחזת ואינה
 אוגרת אלא ^מסוכסכת הסכין׳)
 והבשר. ולשון סכסוך אנמשלי״ר בלע״ז
 כמו !ישעיה יטו וסכסכתי מצרים

 במצרים: מורשא קמא מחליש. עור
 ובשר לפני השני והשני בא ופוגע
 בסימן וקורעו: חורפא דסכיגא.
 קודם שיגיע לפגם: מחליש. אטינבזש״ט
 בלע״ז כמו (כתובות דף עז.) ח שלי
 דודי וכמו דחשלי מינייהו כלי זיין בפ׳
 לפני אידיהן >ע״ז דף טז.<. וכל עוקצי
 הסגס קורעין הן ואין חותכין בין
 בסוגעו בו ובין כשהוא יורד ממנו
 כך שמעתי וכן היא שהרי שנינו סכין
 שיש בה סגימות הרבה תידון כמגירה
 ואסי׳ מסוכסכות קאמר מדקמסליג
 בחדא בין אוגרת למסוכסכת
 ובטובא לא מפליג ומשמע אפילו כל
 עוקציה לצד אחד לצד ראש הסכין
 והוליך ולא הביא אלמא בירילחו
 נמי קורע: דקיימא ארישא דספינא.
 שכשהתחיל להוליך לא היה כח לסכין

 כאן שהוליך והביא. הוה מצי לשנויי הא לקיימא ארישא לסכינא
 והא לקיימא באמצע: אבישרא ואטופרא. אבישרא
 משוס ושט ואטוסרא משוס קנה: פגימת אוון בבכור פגימת
 מום בקדשים. איצטריך תרוייהו סגימת אוזן בבכור לשחוט עליו

 במדינה וקדשים איצטריך משוס
 ערוה של נקבה דלא הויא בכלל
 בכור אי נמי איצטריך קדשים דלא
 נימא פגימת מום ליפסול מעל גבי
 המזבח הויא פתות מחגירת הצפורן
 והא דלא חשיב בהדייהו פגימת מזבח
 ולימא ד׳ פגימוח הן מצינו למימר
 משוס דפגימת מזבח בהדיא כתיב
 (דברים 0) אבנים שלמות אע׳׳ג
 לבקלשיס נמי כתיב תמים לא משמע
 ממש בלא סגימה לבכמה מקומות לא
 חיישינן אס נחתך ממנו הבשר אז העצם:

 וכמה

ן שיש בה פגימות הרבת תירון כמגירה םכי א (  א

גרת פסולה או  ושאין בה אלא פגימה אחת נ
 מסוכסכת כשרה היכי רמיא אוגרת היכי
 דמיא מסוכסכת א״ר ״אליעזר אוגרת משתי
מםוכםכת מרוח אחת מאי שנא משתי  רוחות ג
 רוחות רמורשא קמא מחליש ומורשא בתרא
 בזע מרוח אחת נמי חורפא רםכינא מחליש
 מורשא בזע ירקאים ארישא רםכינא סוף
כגון  סוף כי אזלא מחלשא כי אתא בזע ה
 שהוליך ולא הביא אמר רבא יג׳ מרות בסכין
 אוגרת לא ישחוט ואם שחט שחיטתו פסולה
עולת ויורד כסכת לא ישחוט בה לכתחלה ואם שחט שחיטתו כשרה ז  מסו
 בסכין שותט בת לכתחלה א״ל רב הונא בדיה דרב נחמיה לרב אשי אמרת
כסכת כשרה לא  לן משמית דרבא מסוכסכת פסולה ותא ״(אמר רבא) מסו
 קשיא כאן שהוליך והביא כאן שהוליך ולא הביא אמר ליה רב אחא בדיה
מאן יהיב לן מבשריה  דרב אויא לרב אשי דמיא לםאסאה מאי אמר ליה ח
ושחטתם  ואכלינן אמר רב חםדא ^מנין לבדיקת סכין מן התורה שנאמר 1
 בזה ואכלתם פשיטא כיון הכי נקב טריפה בעיא בהיקה לחכם קאמרינן והאמר
 יירבי יוחנן לא אמרו להראות סכין לחכם אלא מפני כבודו של חכם מדרבנן
 וקרא אסמכתא בעלמא הוא במערבא בהקי לה בשימשא בנתרדעא בדקו
 לת במיא רב ששת בהק לה בריש לישניה רב אחא בר יעקב בדק לה בחוט
 השערה בםורא אמרי בישרא אכלת בישרא לבדקת אמר רב פפא ־צריכא
(ואתלתא רוחתא) אמר ליה רבינא לרב אשי אמר (  בדיקת אבישרא ואטופרא ה
 לן רב םמא בדיה דרב משרשיא משמך דאמרת ליה משמיה דרבא צריכא
ה אבישרא ואטופרא ואתלתא רוחתא אמר ליה אבישרא ואטופרא ק ה  ב
 אמרי ואתלתא רוחתא לא אמרי איכא דאמרי אבישרא ואטופרא ואתלתא
 רוחתא אמרי משמיה דרבא לא אמרי רבינא ורב אתא בדיה דרבא הוו
 יתבי קמית דרב אשי אייתו סכין לקמיה דרב אשי לבהקה אמר ליה
 לרב אחא בדיה דרבא בידקא בהקה אטופרא ואבישרא ואתלתא רוחתא
 אמר ליה יייישר וכן אמר רב כהנא רב יימר אמר אטופרא ואבישרא צריכא
 אתלתא רוחתא לא צרייא מי לא ״א״ר זירא אמר שמואל ליבן סכין ושחט
 בה שחיטתו כשרה שחידוהה קוהם לליבונה וקשיא לן תאיכא צדדין
 ואמרינן בית השחיטה מרווח רווח הכא נמי בית השחיטה מרווח רווח אמר
 רב תונא בר רב קטינא אמר רבי שמעון בן לקיש שלש פגימות תן פגימת
פגימת אוזן בבכור יפגימת מום בקדשים ורב חסדא אמר אף  עצם בפםח כ
 פגימת סכין ואידך בתולין לא קא מיידי וכולן פגימתן כדי פגימת המזבח

 וכמה
 להתליש על שעבר הסגס ואין כאן ססק שמא נגע העוקץ בסימן: שחיטתו כשירה. יווכלאוקמא »< ברישא לסכינא וכשהוליך ולא הכיא
 ואפ״ה לא ישחוט לכתחלה שמא יוליך ויביא: עולה ויורד. כגון שנפגמה פגם גלול והוחלקו העוקצים במשחזת והוי הסכין נמוך שס:
 מסופספס פסולה. אסי׳ דיעבד: דמיא לסאסאה. ארישט״א זקן השבלים שאינו חלק כך סכין שאין סיה חלק אבל פגם אין לה אשסר״א
 בלע״ז: ושחטתם בזה. בשאול כתיב ומלקאמר בזה ש״מ סטן בדק להם: דפיון דאי נקב. לוושט מיטרפא סשיטא דבעינן בדיקה דהא
 אי איכא סגס נקיב: לא אמרו פוי. ואנן מקרא ילסינן לה: בשימשא. נותנים אותה בשמש ורואין בחולה. מ״ר. לישנא אחרינא הולך ומעמילה
 בשמש תולה למעלה ומסתכל בצילה של סכין ואם יש סגם בסטן ניכר הוא בצל שהחמה נכנסה כסגם: במיא. הופך חולה למטה ומוליכה
 על פני המיס ונוגעה מעט ואס יש פגם עוקץ עושה כמין חריץ במים בהליכתה. ל״א הופך חולה למעלה ואוחזה בילו בשיסוע ראשה למטה
 ומטיף על חולה באצבעו אס יש שם סגס י] כופלים שם ואין יכולים לילך על ראשה. לשון מורי: גישרא אפלה. היא באה לחחוך כשר לפיכך
 עיקר בליקתה בבשר או בריש ל״שנא או בבשר אצבעו אס בשר זה פוגע בפגם כן יפגע בו בשר הסימן אבל בלבר אחר לא הויא בליקה שמא
 לבר קשה עובר על סגס קטן ואינו חוגרי] או לבר שהוא רך יותר מלאי נכנס לתוך סגס קטן אע״ס שאין סגס לקלקל הסימן: אבישרא.
 בשר האצבע: ואחלתא רותתא. באמצע חולו ובצללין שמא נסגס עובי חולה בצילה ונאחז הסימן בעוקץ ונקרע: יישר. יפה עשית: ופן
 אמר רב פהגא. לכך צריכה: 0כל היכא דאמר משמיה לפלוני לא שמעה ממנו אלא מאחרים שמע שקכלוה ממנו כי הא לרב אשי לא
 ראה את רבא מעולם כלאמר בעשרה יוחסין(קדושין דף עב:) יום שמת רבא נולל רב אשי: אחלחא רוחתא לא צריפי. ואם יש שם פגם בצילה לא
 איכפת לן דאין צידי הסטן נוגעין בסימן מטון שחתכו חודה של סטן הוא מתרוות לכאן ולכאן: שחידודה קודם לליבונה. קולם שיכוינה הסימן
 בליבון הוא נתתך בסידור: הא איכא צדדין. ייושנכוו בצידי הסכין קודם שתגמר שחיטה והרי סימני טרפות נולדין בה כיון שהוושט נשרף.
 ואס״ה קי״ל כרב אחא ורב כהנא ורב אשי וכולהו אמוראי דאמרי צריכא אבישרא ואטוסרא ואתלת רוחתא ואס שכת ולא בדק קודם שחיטה
 בולק לאחר שחיטה: ג׳ פגימוח הן. לשיעור אחל: פגימח עצם בפסח. לעבור עליה בלאו דעצס לא תשברו בי ןשמומ יבו: פגימת אוזן בבכור.
 להיות בו מום לישחט עליו במלינה דתנן (בכורות דף לו.) נפגמה אזנו מן הסחוס. וה״ה לשאר מומין של סגימה הנזכרים שם וקמייתא נקט:
 פגימת מום בקדשים. נקבות כגון חטאת ושלמים שיש בהם פגימות שאינן נוהגות בבכור וכרתנן התם בבכורות (לף לט:< נסגס מנהזובן
 בבכור או הערוה שפת בית הרחם של נקבה במוקלשין. ואיצטריך למנקט הכא לאשמועינן לאע״ג ללא מינכרא ביה פגימה כולי האי אסילו הכי
 שיעוריה בכלי שתחגור בה צפורן. ואי קשיא לינקט סגימת מוס בקלשיס וכולן ככלל להא בכור בכלל כל הקלשים הוא אי תנא הכי
 ה״א ליפסל מהקרבה הוא ׳]בטרי חגירת צסורן מיססלא אבל מום גמור לא הוי לישחט עליו במלינה רמומין הרבה פוסלין בבהמה ואין
 הככור נשחט עליהן כלתנן (שם לף מא.) ואלו שאין שוחטין עליהם לא במקלש ולא במרינה כוי ולהט תנא סגימח אוזן בבכור שהוזכרה
 בבכורוח לענין לישחט במדינה: מזבח. שנפגם פסול כדילפינן בשחיטת קדשים בסרק קלשי קלשיס (זבחים לף נט.) וזבחת עליו את עולותיך
 ואת שלמיך וגו׳ נשמות כ1 וכי עליו אתה זובח אלא בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא חסר והאי עליו בשבילו הוא כלומר כשהוא בחזקתו:

 שתחגור

 עין משפט
 נר מצוה

׳ ל ה א מ ״ ׳ פ י  קכו א (מי
ג מ טה הלי״ז) ס  שחי
׳ ד סי ״ ו ע י ״ ש ו ג ט  עשי! ס

: ׳ ה י ע  יח ס
״ד ׳ שס הלי י  קכז ב מי

: ׳ נ י ע שס סע ״ ש ו  ט
ו ״ ט ל ׳ שס ה י  קכח ג מי
ע שס ״ ש ו ז ט ״ ט  י

: ׳ ד י  סע
׳ שס י  קכט ד ה ו מי
ע שם ״ ש ו  ט

: ה ״ ה ג ה  נ
׳ שס הלי״ז י  קל ז מי

: ׳ ח י ע ע שס ס ״ ש י  ט
״ח ׳ שס הלי י  קלא ח מי

: ׳ ו י ע שס סע ׳  טושי
׳ שס הלכה כו י מי  ט [

: [ ף ג י ע ע שס ס ״ ש ו  ט
ג ׳ שם הלכה כ י  קלב י מי

: ׳ ט י ע שס סע ״ ש ו  ט
׳ ז מהל ״ ׳ פ י  קלג כ ל מי
כ ש הל״ ד ק  ביאת מ
ח נ ז ׳ איסורי מ ב מהל ״ פ  ו
׳ ל נ מה ״ פ הל״ד ו א ו ״ ל  ה
ד די ע י ״ ש ו א ט ״ ל מ ה רו ו כ  נ

: ׳ נ י ׳ שט סע  סי

 שיטה מקובצת
 א] כי איכא חדא פגימה

כסכת בשהוליך:  מסו
 3] אפיי בירידתו

 כשהסימן: נ] ואחד
פו ולשון אוגרת  לסו
 כמו אגרה: ד] ואינה
 אוגרת אלא מסכסכת
 הסכין: ה] שחיטתו כשרה
] אם  וכדקיימא ברישא: ו
 יש שם פגם המים נופלים:
 ז] ואינו חוגר בו או

 דבר: ח] הא איכא
 צדדץ שנכויןבצדי הסכין:
 ט] התם בבכורות נפגם

 הזובן בבכור או הערוה
 דהיינו שפת בית הרחם
 של נקבה. ונ״ב הזובן פי־
 נרתק שהכיס חבוי בו:
] ה״א ליפםל מהקרבה  י
 הוא דבכדי חגירת צפורן:

 רביגו גרשום
 אחת בזה ענין: עולה
 ויורד. סכין שאינו שוה
 בחידודו: רמיא לסאסא
 מאי. כלומר דדמ׳ לשערו׳
 שבולת דאינו פגום
 ודמתחזי כפגום: פשיטא
 דכיון דכי ניקבה טרפה
 בעיא בדיקה כלומר כיון
 ששחטו בסכין פגומה דמי
 כמי שניקבה: במערבא
 בדקי לה במיא. היכי בדקי
 לה במיא שמשימין הסכין
 חודו במים והיכן שהמים
 נמשכין מחודו של סכין
 ודאי שם נפגם: א• ואתלת
 ריחתא כלומר לפיכך
 לא צריך לבדוק הסכין
 מצד זה ומצד זה אלא
 במקום חידודו: ופגימת
 אוזן בבכור שחשוב
 מום קבוע: ופגימת מום
 בקדשים. איכא דאמרי
 קדשים ממש ואיכא
 דאמרי בקרשים בקרשי
 המשכן דכתיב בהו תמים:

 א) נראה דצ׳׳ל הנא נמי נית
 השחיטה מרווח רווח כלומר

 לפיכך ומי.



 עין משפט
 נר מצוה

׳ ל ה א מ ״ ׳ פ י  קלד א ב מי
רה הלכה  בית הבחי

: מ ב הל׳ י ״ פ  יד ו
א ״ ׳ פ י  קלה ג ד ה מי
טה הלי ׳ שחי  מהל
ע ״ ש ו ג ט ג עשי! ס מ ו ס  נ
׳ יז י ע ח ס ׳ י י ׳ד ס ׳ ו  י

: ה ״ ג ה נ  ו
׳ כא ׳ שס הל י  קלו ו ז מי
ע ״ ש ו ג שס ט מ  ס
ף י ע ס ו ׳ ג [ י ע ׳ ו ס י ד ס ״ ו  י

: [ ה ׳ ׳ נ ה  א נ

 לעזי רש״י
 אדישטי׳׳ר [ארישטי׳׳ר].

 לעצור.

 שיטה מקובצת
 א] אינה קורעת לבית הלל.
 נ״ב כן נמצא בשני ס״י
 ובם״י אחד אינו כתוב
] תניא בתוספתא  לב״ה: נ
 דאין חלוק מקום שחיטה
 בכל הקנה: ג] ור׳ יוסי
 ברי יהודה סבר אם היה
 רובה מוקף כלבנה כשרה:

 ד] אלא היא שאין הטבעות
 שלמות אלא רצועות בשר:
 ה] והשתא לעבדינהו ע״י
 שמיר. נ״ב ובבית שני
 היה שמיר כמו שהוכיחו
 התוס• בזבחים דף נד ע״א
 ע״ב: ו] אבל לשויי מקום
 שחיטה לא אמר רובו
 ככולו: t] דאדרבא טוב
 הוא שלא ישחוט כלל
 בתוך הטבעות: ח] אבל
 בשאר טבעות לא מהני

 רוב טבעות דאין:

 רבינו גרשום
 כדי פגימת המזבח. שאם
 היה מזבח פגום נפסל
 מלהקריב עליו: לא קשיא
 הא בסידא הא באבנא
 א) שתחגור בה ציפורן
 דכתיב אבנים שלמות:
 דלא סר םכינא. כלומר
 שלא הראהו לחכם: כאן
 שנמצאת סכינו יפה. לא
 מעברינן ליה: ממסמסינן
 ליה. לבישריה בפרתא
 כלומר מלכלכינן ליה
 לבישריה בטינא: הכי
 גרסינן אמר להו ליעיינו
 רבנן במילתיה ולישרו
 ליה: הא במחוברת. כלומר
 מחוברת לא. ואוסהים
 ומתירים חדא מילתא היא
 כלומר ואפי׳ באכילה
 מתיר: השוחט מתוך
 הטבעת ושייר בה מלא
 החוט וכוי. כלומר כל
 השוחט בעינן דלא לשחוט
 בין הטבעות אלא בתוך
 אחת מן הטבעות צריך
 שישחוט ואי שחט בתוך
 אחת מן הטבעות ושייר
 כה מלא החוט על פני
 כולה: ר׳ יוסי בר׳ יהודה
 אומר מלא החוט על פני
 רובה. כלומר אפי׳ לא
 שייר אלא מלא החוט על

 א) נראה דחסר כאן וצ״ל
 נסידא כדי שתחגור בה ציפורן
 נאננא כל להוא לנמינ אנניס

 שלמות.

 הכל שוחטין פרק ראשון חולין
 וכמה פגימת המזבח כדי שתחגור בה צפודן. וא״ת והיאך בנו
 המזבח לאנה ימצאו אבניס בלא פגימה ואס יחליקו בברזל
 איכא איכןורא דלא תניף עליהן ברזל וליכא למימר נמי ע״י שמיר
 לע״כ ע״י שמיר :מי לא יהיו תלקות שלא תתגור בהן הצפורן
 מלאמר במסכת ע״ז פרק רבי

 ישמעאל
 ששקצוס
 חשמונאי
 שלימות

 (לף נב:) גבי אבני מזבח
 אנשי יון וגנזוס בית
 היכי נעביל נתברינהו אבנים
 אמר רחמנא נינסרינהו
 סירוש לעשות בלא סגימה לא תניף
 עליהן ברזל אמר רתמנא ׳]והשתא
 ליעבלינהו ע״י שמיר אלא וראי שמיר
 אין עושה אותם חלקוח שלא תחגור
 בהן הצסורן ויש לומר דבסרק איזהו
 מקומן ממזיס לף ;ל.) משמע שבנו
 אותם באבנים קטנות חלקות שלא היה
 בהם שום סגימה כגון חלוקי אבנים
 של נחל ומיהא קשה דגבי בית המקדש
 ש כתיב י)(נמי) אבן שלמה מסע נבנה
 וקאמר ר׳ יהודה כסרק עגלה ערוסה
 (סוטה לף מח0 דבית המקדש נכנה
 ע״י שמירי): הא בתלושה הא
 במחוברת. גכי שן ה״מ לשנויי הכי
 אלא משוס דבמתני׳ תני והשיניס
 למשמע תרי משום הכי נמי מוקי
 לה בתלושים ופסולין מסני שהם
 חונקים: ולא קתנ׳ אוםרין ומתירין.
 בכמה רוכתי קתני כשר ושריא
 באטלה אלא הכא שאני לאיכא
 למיטעי: אבל בשאר טבעות לא.
 סירש בקונטרס לאין שחיטה כשירה
 בהן כלל אלא בין הטבעות ולא אמר
 ר׳ יוסי רובו ככולו אלא במקום
 שחיטה אבל לשוויי מקום שחיטה לא
 חאמרינן רובו ככולו והשתא כל שכן
 לרבנן שאין השתיטה כשרה בשאר
 הטבעות לפירושו ומה שאין אנו
 נזהרין עכשיו לשחוט בתוך הטבעות
 משום לאין הלכה כן כלסי׳ כקונטרס
 וברייתא לתוססתא שהכיא בקונטרס
 רקתני מצות שחיטה מן הטבעת על
 הריאה צריך לאוקומי כר׳ יוסי ברבי
 יהולה למסקינן בסמוך לבשאר (י)
 נמי מכשיר אי נמי מטבעת הגלולה
 על כנסי הריאה במקום קנה קאמר
 ובתוך שאר טבעות לא איקרי קנה
 כלסי׳ בקונטרס ומסיסא רקתני שייר
 בה כתוט סמוך לראש מוקף את כולה
 כשרה ומלקלק בקונטרס מרקתני
 סמוך לראש ש״מ ללא חייש אי נסיק
 מינה ולמטה אלא ממנה ולמעלה
 ומתוך כך סתר לברי המסרש לבכל

י שתחגור בה ר כ א 8 (  וכמת פגימת המזבח א
 צפורן מיתיבי כמת פגימת המזבח ר׳ שמעון בן
ת ר״א בן יעקב אומר כזית לא פ ט  יוחאי אומר ב
 קשיא הא בסירא הא באבנא אמר רב הונא
א הלא ״סר סכינא קמי חכם ח ב ט  האי ג
 משמתינן ליה ורבא אמר ימעברינן ליה
א פליגי ל ו  ומכרזינן אבשריה הטרפה היא ה
 כאן כשנמצאת םכינו יפה כאן בשלא נמצאת
 סכינו יפה רבינא אמר היכא הלא נמצאת
 סכינו יפה ממםמם ליה בפרתא האפי׳ לעובה
 כוכבים נמי לא מזהבן ההוא טבחא הלא סר
 סכינו קמיה ררבא בר תיננא שמתיה ועבריה
 ואכריז אבשריה הטרפה היא אקלעו מר
 זוטרא ורב אשי לגביה אמר להו ליעיינו ״רבה
 במלתיה התלו ביה טפלי בדקה רב אשי
 לסכיניה ונמצאת יפה ואכשריה אמר ליה מר
 זוטרא ולא ליחוש מר לסבא א״ל שליחותיה
 קא עבדינן אמר רבה בר (א< הונא י׳ י שן
 תלושת וצפורן תלושה מותר לשחוט בה
חוץ ממגל קציר (  לכתחלה והא אנן תנן ה
 והמגירה והשינים והצפורן מפני שהן חונקין
 שן אשן לא קשיא יהא בחדא הא בתרתי
 צפורן אצפורן לא קשיא הא בתלושה הא
 במחוברת: מתני׳ תשוהט במגל קציר בדרך
 הליכתה ב״ש פוסלין וב״ה מכשירין ואם
 החליקו שיניה הרי היא כסכין: גמ' א״ר חייא
 בר אבא א״ר יוחנן אף כשהכשירו ב״ה לא
 הכשירו אלא לטהרה מידי נבילה אבל
 באכילה אסורה א״ר אשי דימא נמי דקתני
 ב״ש פוסלין וב״ה מכשירין ולא קחני ב״ש
 אוםרין וב״ה מתירין וליטעמיך ליתני ב״ש
 מטמאין וב״ה מטהרין אלא פוםלין ומכשירין
 ואוםרין ומתירין חדא מילתא היא: מתני׳
 השוחט מתוך הטבעת ושייר בת מלא תתוט
 על פני כולה שתיטתו כשרה יי ר׳ יוסי בר׳
 יהודה אומר מלא חוט על פני רובה: נמ׳ רב
 ושמואל דאמרי תרוייהו הלכה כר׳ ״חסי בר׳
 יהוהה ואף ר׳ יוסי בר׳ יהודת לא אמר אלא
 בטבעת הגדולה תואיל ומקפת את כל הקנה
 אבל בשאר טבעות לא ובשאר טבעות

 תוהה אומר לא והתניא רבי יוס
 השוחט

 ברבי
 טבעות חשיב הגרמה לרבנן ולרכי
 יוסי למכיון שהחחיל השחיטה בתוך הטבעת צריך שיגמור כל השתיטה
 בחוכה ומיהו לפירוש הקונטרס אין קשה משם לאע״ג לאסשר ליפסל
 נמי לצל מטה אם היה יוצא מטבעת הגלולה והיה נכנס בשאר טבעות
 מ״מ אין צריך לשייר מלא התוט כלסי מטה לאררבה טוב הוא שלא
 י] היה כלל בתוך הטבעות אלא בין טבעת לטבעת ומ״מ לתוק הוא
 לסי׳ הקונטרס ונראה לסרש ל)להכי קאמר לאף רבי יוסי ברבי יהולה
 לא אמר למהני שיור מלא התוט על סני רובה אלא בטבעת הגלולה
 לברובה יש רוב קנה להא מקסת כל הקנה אבל בשאר טבעות לא מהני
 יי] רובה לאין ברוב שלהם רוב הקנה שהרי אין מקיסין כל הקנה:

 יוסף

 שתחגור. אדישטי״ר: באבנא. כל דהו כדכתיבי) אבנים שלמות: דלא
 סר ספינא. שלא הראה סכינו לחכם: מעברינן ליה. מאומנותו
 שלא ימכור בשר עוד: נמצאה ספינו יפה. משמתינן ליה משוס
 אסקירותא שהתציף סניו כלקיימא לן מנדין על כבוד הרב בברכות

 בס׳ מי שמתו (לף יט.<: בפרחא.
 סרש. סרתא תרגום של סרש:
 דאפילו לעובדי פופבים לא מזדבן.
 והיכא לנמצאת סכינו יסה מכרזינן
 עליה לטריסה היא משום קנסא
 ולעובלי כוכבים מיהא שבקינן ליה
 לזבונה: שמתיה ועבריה. לקסבר כי
 אמר רבא מעברינן ליה אסי׳ נמצאת
 סכינו יסה קאמר: לגביה. לרבא
 בר תיננא: במילתיה. של טכס זה
 אולי תמצאו לו זכות: טפלי. בנים
 קטנים תלויים עליו לזון וצריך
 להשתכר. טסלא תרגום של טף נשמות יב]:
 ואפשריה. ח<לקסבר הא לאמר רבא
 מעברינן ליה בשלא נמצאת סכינו
 יסה קאמר: לסבא. לרבא בר תיננא
 שהעכירו ואתה מכשירו: שליחותיה
 קעבדינן. שהרי ציונו למצוא לו
 זכות ועכשיו שמצינו אין אנו צריכין
 לתזור ולהימלך בו: שן תלושה.
 שנתלש הלתי מן האדם או מן הבהמה
 לאסוקי מתוברת דבעלי תיים: הא
 בתרתי. לאסי׳ תלושות מן התי
 וקבועות בלחי הוו כסכין פגומה שיש
 הסרש בין זו לזו: בחדא. כשרה
 ואע״ג לאין בה רוחב הא קיימא
 לן ט) היכא להוליך והביא אפילו סכין
 כל שהוא כשרה: מחוברת. לבעלי
 חייס כרבי ראמר אין שוחטין במחובר:
 מתני׳ מגל קציר. לרך הליכתה
 *]אינה קורעת לבית הלל מפני
 שראשיה כסוסים מאל: גמ׳ אגל
 פאפילה אסירה. גזירה הולכה אטו
 הוכאה: איסור והיתר שייך לענין
 אטלה: אלא פוסלין ומכשירין כוי.
 ולשון פסול והכשר אשחיטה קאי
 לבית שמאי פסולה שחיטתו ונכלה
 היא ולב״ה שחיטתו כשרה אף באכילה
 ולא תילוק מינה סייעתא לרבי יוחנן
 ומיהו לר׳ יוחנן איתא לגמרא גמיר
 ליה מרבו: מתני׳ השוחט מחוך
 הטבעת. בטבעת גלולה שהיא עליונה
 לכולן קאמר שאין טבעת למעלה הימנה:
 ושייר בה מלא החוט על פני פולה. לצל
 הראש שלא הטה לסכין לצאת מן הטבעת
 לצל הראש על שגמר כל הטבעת כולה
 כשרה: מלא החוט. כלומר כל להו. אבל
 אם קולם שגמר את כולה הגרים את
 הסכין לצל הראש ויצא מן הטבעת

 וגמר את השחיטה למעלה מן הטבעת שאינו מקום שתיטה שהיא
 הגרמה שנאמרה למשה מסיני אע״ס שנשחט רוב הקנה במקום שחיטה
 ססלי רבנן הואיל וגמרו בפסול: רבי יוסי בר׳ יהודה אומר מלא
 החוט על פני רובה. אס שייר בה מלא חוט השערה מן הטבעת לצר
 הראש על סני רוב הטבעת כלומר שתתך רוב הקנה בתוך הטבעת
 ובמיעוטם הגרים ויצא ממנו לצל הראש וגמר השחיטה למעלה
 הימנה כשרה לברובא איתכשרת לה שחיטה ואילך כי קשחיט מתתך
 בשר בעלמא הוא. ואית למסרשי לבכל הטבעות חשיב הגרמה לרבנן ולר׳
 יוסי לטון שהתחיל לשחוט בתוך הטבעת צדך שיגמור כל השחיטה
 לתוכה לרבנן או רוכא לר׳ יוסי ואינו כן לבהליא ג] תניא בתוססתא

 לאין תילוק מקוס בתוך הקנה בין תוך הטבעת לאדר שבין טבעת לטבעת וסלוגתייהו כטכעת הגלולה לסי שאין מקום שתיטה למעלה
 הימנה להט תניא בתוספתא(פ״א ה״0 מצות שחיטה מן הטבעת ועל הריאה ומוגרמת פסולה(0 כו׳ משם ולמעלה ורבי חנינא בן אנטיגנוס מכשיר
 שייר בה כתוט סמוך לראש מוקף את כולה כשרה ור׳ יוסי ברבי יהורה >]אומר אס היה רובה מוקף כלכנה כשרה ומלקתני מן הטבעת ועל הריאה
 ש׳׳מ בטבעת גלולה שהיא ראשונה קאמר והא לקרי ליה טבעת סתמא משוס לאין בכל הקנה טבעת גמורה אלא היא י] שאינן שלמות אלא רצועות
 בשר מהלכות לארכו של קנה ומחברים ראשי הטבעות מלקתני סמוך לראש ש״מ ללא חייש אי נסיק מינה ולמטה אלא ממנה ולמעלה משוס ללאו
 מקום שתיטה הוא: גמ׳ הלפה פרבי יוסי ברבי יהודה. לרובא ככולה: ואן! ר׳ יוסי ברבי יהודה לא אמר. כלומר אע״ג רלר׳ יוסי רובא ככולה לא אמר
 שתהא שחיטתו כשרה בתוך הטבעת: אלא בטבעה גדולה שמקפח את כל הקנה. הלכך חשיבא קנה: אבל בשאר טבעות. אין שחיטתו בשרה בתוכן כלל
 אלא בין טבעת לטבעת לטון שאין מקיסין את כל הקנה כלסרישית שרצועת הבשר מתברתן לאו קנה נינהו ואע׳׳ג למקיסין רובא לט אית ליה
 לרבי יוסי רובו ככולו ה״מ במקום שחיטה ושחט רובא להא מילתא אמרינן רובא ככולה אבל לשוויה מקום כשר לשחיטה משום האי טעמא לא
 אמרינן רוכא ככולה. טכעת לא איקרי קנה מלקאמר נע״כ] שאין מקיסין את כל הקנה ש״מ קרים שבתוך הטכעת המכסה אותו מבסניס מיקרי קנה:

 השוחט
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 מוסף דש״י
ה ר ב ו ג ח ת י ש ד  כ
נ בה צפור! נ ע ת . ש ן ד ו פ  צ
ת ק י ל נ תו כ ! או לקי ו ס נ  א
ץ ו ן !בכורות P:;. ח ט  ס

. שקוצרין ר י צ ל ק ג מ  מ
, סלציל״א ה א ו נ ת ה ה  נ
ת טו ו ה נ י ת ו מ ט פ , ש ז לע״  נ
ע סו ר נשי ח  נול! לצל א
. ה ר י ג מ ה ל טו:). ו י ע ל : 
ת ואין ו מ י ג ! מלא פ ט  ס
ת כשל מגל קציר ו ע פ ו ש  מ
ה מ י ג פ נות, שיש ל ו  אלא מכו
! א נ מ  מורשא מכא! ו
גרת, ת או י מ י נ ס פ ת ס  כ
א ״ ג י י ז ס ״ ע ל רה נ י מג  ו
ס י נ ו ח ת . ה ם י נ י ש ה  [01ם<. ו
ה ושם!. מ ה  בלחי של ב
ברת ישם). . מחו ן ר ו פ צ ה  ו
. שאין ן י ק נ ו ן ח ה י ש נ פ  מ
ח מ ח ן מ י רע ן אלא קו ט ת ו  ח
! , והאי חונקי ת ו מ י נ פ  ה
י ילאו אצפור!,  אשארא קא
ש ר פ א לצסורן מ מ ע ט  ל
בר (שם). ס מחו  בגמרא משו



 מסורת הש״פ

 א) ולקמן קלל:ן, ב) ועיין
 תיס׳ ב״ק צט: סוף ל״ה
 מנעך מספקן, ג) ובכורות
 לו:ו, י) [לקמן קי. פסחים
 נ.ן, ה) וססחיס נא.ן,
 ו) ולקמן נז. ע״ש בפרש״ין,
 י) ןע״א ל״ה רבי ייסין,

 ח) בס״א: קילסא,

 תורה אור השלם
ה מ ל ך ש ל מ ח ה ל ש י  1 . ו
ד בנןהו בן יהוח־־ע  בי

פגע בו וימית: י  ו
 מלכים א ב כה
ו כ ר ד ך ל ל יעקב ה  2. ו
י כ א ל יפגעו בו מ  ו
ם: כראשית לכ כ  אלהי

 בליון הש״ם
 גס׳ ־כ אשי אמר אפילו
 תיטא מבבל לאי״. עיין
 לקמן לף צג ע״ב חוס׳ ד״ה

 משוס:

 הגהות הב״ח
 (א) גפ׳ לאחו ממחחא
 אמרי משמיה לרב נממן
 כצ״ל ותיבות אמר רבי זירא

 נמחק:

 לעזי דש״י
. קסדה.  הל״ם (הילמ״אן

 גלנ״ץ. כלוט האלון.

 מוסף רש״יי
ק משמיה דרב כוי. ם  ס
 ספק אמרה לי ר׳
 ירמיה משמיה לרב, ספק
 אמרה לי משמיה לשמואל
 !בכורות לוי!. מתירין את
 הבכור. במומי! מונהקין
 :שם:. מבבל לבבל. מעיר
 לעיל בנבל, לכיון ללא
 כייסי להללי, אס ישנה
 מנהגן לעיניה! יש כא!
 מסגי המחלוקת ופסחים
 נא. עי״ש:. נהרא נהרא
 ופשטיה. אי! פשטי הנהר
 לומין, זה חריף וזה עומר,
 כך אין מנהג המקומות
. בחיטי. ! ז  לומות !לקמ! נ
 יש נחוך חלל הגרגרת
 מבפנים כמו שתי גרגרת
 של חטה, אחת מימין ואחת
 משמאל !הפרדס עמי קלון.

 ״ח: הכל שוחטין פרק ראשון חולין
 השוחט גשאר הטבעות. כל הקנה או רוב חללו: הואיל ומקיפוה
 אס הרוכ. להא מילתא נמי אמרינן רובא ככולה לשוויינהו קנה
 ומקום כשר לשחיטה: ומוגרמת. אפילו רובא בתוך הטבעת ומיעוטא
 למעלה מטבעת הגדולה. ומילתא כאנפי נפשה היא וסתמא היא
 ורבנן קאמרי לה: על מוגרמת
 שהיא פשרה. ואפי׳ כולה למעלה מן
 הטבעת הגדולה וכי אגמריה רחמנא
 הגרמה הלכה למשה מסיני משיפוע
 כוכע ולמעלה אגמריה כדלקמן >לף
 יט.). והכי הלכתא דכל עדות הלכתא
 היא: תרתי אמר. לענין חתיכת
 הקנה אית ליה רובא ככולה דכיון
 דחותך הרוב בהכשר כשרה ולענין
 לשוויי לשאר הטבעות מקום שחיטה
 משוס הקסת הרוב אזאמרינן נמי
 רובא ככולה: ורב ושמואל מברי לה
 כוותיה בחרא. לחתיכת רובא במקום
 שחיטה כחתיכת כולה: ופליגי עליה
 בחרא. ללשווייה שאר הטבעות מקום
 שחיטה משום טעמא לרובא ככולה
 לא משוינן: והא לא אמר קאמרי.
 והא הכי קאמרי רב ושמואל ואף ר׳
 יוסי לא אמר אלמא טעמא ליליה
 קאמרי ולאו טעמא לירהו: הכי
 קאמרי הלכה כוי. והאי לקאמרי לא
 אמר הכי משמע לא אמר ולא כלום
 שאין הלכה כמותו אלא בטבעת גלולה.
 וללישנא אחרינא לסרישנא לעיל 0
 להיוצא מטבעת שהתחיל לשחוט בה
 חשיב הגרמה על שיחתוך כולה לרבנן
 או רובא לר׳ יוסי מפרש כ] לרב
 ושמואל הכי אבל בשאר טבעות לא
 אמר ר׳ יוסי שאס חתך רובו בתוך
 הטבעת והגרים ויצא מולה לפסול
 לרוב הטבעת לא הוי רוב הקנה
 להא אין מקיפין את כולה וליכא
 למימר הכי לא״כ מאי קמותיב לה
 הא וראי שפיר קאמרי וברייתא
 רקמותיב מינה לא קתני הגרים
 וכ״ת הגרים לא איצטריך ליה למיתני
 לאס לא הגרים מאי קא משמע לן
 ובהגרים היכי מצי לאכשורי הא ולאי
 לא שחיט רובא וכי תימא משוס לקא
 משמע לן ליציאה גודשאר טבעות
 לא חשיב הגרמה א״כ מאי קאמר
 הואיל ומקיפין את רוב הקנה האי
 טעמא לאו משום רובא ומיעוטא הוא
 אלא משוס דאין כאן תורת הגרמה.
 לשון שלישי אבל בשאר טבעות לא
 קאמר שאס שחט בשאר טבעות רוב

 השוחט בשאר טבעות אע׳׳פ שאין מקיפות
 את כל הקנה הואיל ומקיפות את רוב הקנה
העיה רבי ומוגרמת פסולה א >  שחיטתו כשרה א
 חנינא בן אנטיגנוס על מוגרמת שהיא כשרה
 אמר רב יוסף רבי יוסי בר יהודת תרתי קאמר
 רב ושמואל םברי כוותיה בחרא ״ופליגי עליה
 בחרא והא לא אמר קאמרי הכי מאמר הלכה
 כמותו בטבעת הגדולה ואין הלכה כמותו
 בשאר טבעות כי סליק רבי זירא אכל מוגרמת
 הרב ושמואל אמרי ליה לאו מאתריה הרב
 ושמואל את אמר להו מאן אמרה יוסף בר
 חייא יוסף בר חייא מכולי עלמא נמיר שמע
 רב יוסף איקפר אמר אנא מכולי עלמא
 גמירנא אנא מרב יהוהה גמירנא האפי׳ םפיקי
 הגברי גרים י־יראמר רב יהוהה אמר ר׳ ירמיה
 בר אבא ספק משמיה דרב ספק משמיה
 השמואל שלשה מתירין את הבכור במקום
 שאין מומחה ור׳ זירא לית ליה י׳נותנין עליו
 חומרי המקום שיצא משם וחומרי המקום
ר אביי חני מילי מבבל מ א (  שהלך לשם ה
 לבבל ומארץ ישראל לארץ ישראל אי נמי
 מארץ ישראל לבבל אבל מבבל לארץ
 ישראל כיון האנן כייפינן להו עברינן כוותייהו
ב אשי אמר אפילו תימא מבבל לארץ ר 8 

 ישראל הני מילי היכא הרעתו לחזור ר׳ זירא
 אין רעתו לחזור הוה אמר ליה אביי לרב
 יוסף והא רבנן ראתו ממחוזא אמרי יא< אמר
 רבי זירא משמיה הרב נחמן מוגרמת כשרה
 א״ל יינהרא נהרא ופשטיה רבי שמעון בן
 לקיש אכשר בחוהא רכובעא קרי עליה רבי
 יוחנן גיםא גיסא אמר רב פפי משמיה ררבא
 פגע בחיטי טרפה איבעיא לחו פגע ונגע בהן
ויפגע בו וימת או רלמא פגע ולא  הכתיב 1
ויפגעו בו מלאכי אלהים איתמר  נגע כדכתיב 2
 אמר רב פפא משמית דרבא שייר בחיטי
 כשרת אמר רב אמימר בר מר ינוקא הוה
 מאימנא קמיה דר׳ חייא בריה הרב אויא ואמר לי שייר בחיטי כשרה א״ל רבינא
שייר  לרב אשי אמר לי רב שמן מסוברא איקלע מר זוטרא לאתרין ודרש כ
 בחיטי כשרה מר בר רב אשי אמר פגע בחיטי כשרה שייר בחיטי טרפה

 כל חלל הקנה והגרים מולה שהיא פסולה גזירה רוב הקנה אטו רוב הטבעות שאינו י רוב הקנה ולא היא חלא לאס כן בהדיא הוו מפרשי
 לה ועול מהךי! מאי קמותיב לה להא לא קתני בה הגרמה כלל ואי כשהגרים מוקמת לה אמאי תלי טעמא בהואיל ומקיפין את רוב הקנה
 הקפה לילהו מאי אהניא הא בתר חתיכת רוב הקנה אזלינן. ולשון ראשון נ״ל ואין כאן מכשול להחליף ההלכה להא לית הלכתא ככולהו אלא
 כרבי חנינא בן אנטיגמס: מוגרממ דרב ושמואל. שחוטה בתוך שאר הטבעות לחשבי ליה אינהו הגרמה לאמרי שאר הטבעות לאו מקום
 שחיטה נינהו וכל שלא במקום שחיטה קרי הגרמה כדאמרינן לקמן (לן־ יט.< הגרים שליש ושחט שליש אלמא תחלת שחיטה שהיא שלא
 כמקומה קרי הגרמה ועדיין אין כאן הטיה: מאן אמרה. להא מילתא משמיה לרב ושמואל אמרו לו יוסף בר חייא אמרה לתריץ לעיל לרב
 ושמואל סברי להו כוותיה בחלא כו׳ רהיינו רב יוסף לכולה הש״ס: מכולי טלמא גמיר. ושמא שמע לבר מסי אחד שלא דקדק בדברים
 כמו שנאמרו: דאפילו ספיקי דגברי גרים. כשהיו אומרים לו שמועה והאומרה לו שכח ממי שמעה היה שונה רב יהולה בשמועתו קבלתיה
 מפי סלוני וססק היה בידו אי מסלוני קבלה או מפלוני קבלה דאמר רב יהודה אמר לי ר׳ ירמיה ספק משמיה דרב ססק כוי: שלשה.
ף כח.< דאפילו מום הגלד צריך להראות ל  הליוטות: מחירין את הבכור. לישחט במרינה במום מבואר וגלוי לכל שהוא מוס דקיי״ל בבכורות 1
 לחכם כלתנן השוחט את הככור ואח״כ הראה את מומו ר״מ אומר הואיל ונשחט שלא על סי מומחה אסור ואוקימנא במומין שבגוף ואע״ס
 שאין משתנין במסכת ביצה באין צלין >לף ס.): ליה ליה כוי. בתמיה והא מתני׳ היא בפסחים במקום שנהגו >לף u: מבבל לבבל. שם
 המדינה בבל ובה מקומות הרבה: דפיון דאגן פייפינן להו. לבני ארץ ישראל לקילוש החלש ולעיבור שנה כלאמרינן בשמעתא בתרא להוריות
 (לף יא:ו ולדיני קנסות שאין סמיכה בבבל: עבדינן פזוסייהו. כי אזלינן גבייהו ואין אנו צריכין לחלוק כבוד למקומינו ובא״י הוו אכלי ליה:
 הא רבנן דאחו ממחוזא אמרי אמר רבי זירא משמיה דרב נתמן מוגרמת. דרב ושמואל כשרה ואנו מבבל נהיגין ביה איסורא: נהרא
 גהרא ופשטיה. כל נהר מתפשט במקום שהוא רגיל שם כלומר כל מקום הולך אחר מנהגו אית לוכתא בבבל לנהיגו כרב ושמואל ואית
 דוכתא דלא נהיגו כוותייהו: בחודא דכובעא. כמין כובע יש למעלה מן הקנה כטבע על הראש ואין זה אוחו בשר קטן שנוסל ע״ס הקנה
 לעכב את הקול אלא כמין כובע ממש הוא עשוי ומאמצעיתו ולמעלה הולך וכלה ונעשה חדוד כמין קולמוס״) שקורין הל״ם ואותו שיסוי נקרא
 שיפוי כובע. בחולא בעליונו של כובע בגגו: גיסא גיסא. הגס הגס כלומר יותר מלאי הכשרת דאין כשר אפי׳ לר׳ חנינא אלא ממקום שחידודו
 מתתיל לעלות: חיטי. גלנ״ץ לומין לחיטין ומונחין על הקנה אצל הכובע: פגע ולא נגע. אבל סמוך להס מאל חתך: שייר בחיטי. הניח
 מקצת לצל הראש ומקצח לצד הקנה כגון שחתכו להיינו פגע ונגע: ה״ג מר בר רב אשי אמר פגע בתיטי פשרה שייר בתיטי טרפה:

 והלכתא

 יוסף כר רכי ח״א מכולי עלמא גמיר. כלומר לא שמעה מרב
 ושמואל ומה שאין אוכלין אותו במקומו תומרא בעלמא
 היא ולא על פי רב ושמואל ופריך ולית ליה לרבי זירא כו׳ לנהי
 ללא אמר רב ושמואל מ״מ היה אסור טון שנהגו במקומו איסור:

 כיון דאגן כייפיגן להו כוי. בפ״ק
 דסנהדרין (לף ה.) משמע
 איסכא לענין ליטול רשות לדון להיות
 פטור מלשלם דקאמר מהכא להתס
 מהני מהתם להכא מאי ואומר ר״ת
 דלענין איסור והיתר בני ארץ ישראל
 עדיסי דתטמי טסי אבל לענין הסקעת
 ממון ראש הגולה עדיף כדאמרינן
 התם דהכא שבט והתם מחוקק
 ואמרינן נמי לא יסור שבט מיהודה
 אלו ראשי גליות שבבבל שרודים את
 העם במקל ומחוקק מבין רגליו אלו
 בני בניו של הלל שמלמדים חורה
 ברבים ואמרינן בפרק ב׳ דהוריות
 >לף יא:) נשיא שבא״י אין מביא שעיר
 משוס דאיכא בבבל ראש גולה ועשיר
 ממנו: הני מילי היבא דדעתו לחזור.
 לפי האי שינויא משמע דחומרי מקוס
 שהלך לשס נותנין עליו אע״ג דדעתו
 לתזור ואי אפשר לומר כן דרב אשי
 גופיה דמשני הכא מוקי צה בפרק
 מקום שנהגו (פסחים לף :א.) באין
 דעתו לחזור גבי רבה בר בר תנה
 דאכל דאייתרא ואין לחוש במאי
 דקתני לצדדין דלעולס נותנין עליו
 חומרי מקום שדעתו להיות שם אי
 נמי מה שמחלק בין לעתו לחזור
 לאין לעתו הני מילי מבבל לא״י ומארץ
 ישראל לבבל שהולכים אחר מקום
 שרעתו לישאר שם אבל מבבל לבבל
 ומא״י לא״י נותנין עליו חומרי מקום
 שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם
 בין לעתו לחזור בין אין לעתו לחזור:
 או דלמא פגע ולא נגע. פי׳
 בקונטרס שחט למטה מן החיטי
 וקשה דא״כ הוה ליה למימר תיקו
 דהא רב ססא דאמר שייר בחיטי
 כשרה ממה נפשך פליג אדרב פפי
 דהא אפי׳ פגע ונגע מכשיר וכל שכן
 פגע ולא נגע ועוד כיון דאחא לפלוגי
 לא הוה ליה למימר איתמר אלא

 רב

 עין משפט
 גר מצוה

 קלז א ב מיי׳ פ״א מהל׳
 שחיטה הל׳׳ז ועי׳
 גכ״מ ונס״ג שס הלי״ב
 סמג עשין סג טוש״ע יריד

 סימן כ סעיף א:

 שיטה מקובצת
 א] משום הקפת הרוכ

 אמר גמי רובא כצ״ל:
 5) מפי לדרב ושמואל

 הכי: ג] דקמ״ל דיציאה
 משאר טבעות: ד] ועוד
 מהך ברייתא מאי קמותיב

 להו דהא:

 רבינו גרשום
 פגי רובה כשרה: ובשאר
 טבעת לא אמר והתגיא
 א״ר יוסי בר׳ יהודה
 כו׳. כלומר השוחט בשאר
 טבעות ושייר כה מלא
ט על פגי רובו  החו
 שחיטתו כשרה: ומוגרמת
ת גדולה ע ב ט  פסולה. מ
 ולמעלה לבד שיהא משפוי
 כובע ולמטה: אמר רב
 יוסף ר׳ יוסי בר׳ יהודה
 תרתי קאמר. כלומר ר•
 יוסי בר׳ יהודה מכשיר
 בין בטבעת גדולה בין
ט  בשאר טבעות מלא החו
 על פני רובה: כי סליק ד׳
 זירא אכל מגרומתא דרב
 ושמואל. כלומר דחזינן
 דרב ושמואל סכרי ליה
 כוותיה [כר״י ב״ר יהודה ן
 בטבעת גדולה מלא החוט
 על פני רובה אבל לא
 שייר על פני רובה מוגרמת
 היא וטרפה אע׳יג דמשפוי
 כובע ולמטה היא ור׳ זירא
 אכל מאותה בהמה דלא
ט על  נשתייר מלא החו
 פני רובה: מאן אמרה
 לשמעחיה יוסף בר׳ חייא:
 שלשה מתירין אח הבכור
 במקום שאין מומחה.
 כלומר במוס קבוע: אנן
 כייפינן להו. בני בבל
 לארץ ישראל דנשיא היה
 בא״י: א״ל אביי לרב
 יוסף והא רבנן דאתו
׳ זירא זא אמרי אמרר  ממחו
 משמיה דרב נחמן מוגרמת
 כשרה. כלומר משפוי
 כובע ולמטה כשרה אע״ג
 שהוא למעלה מטבעת:
 ברי נהרא נהרא ופשטיה.
 לשון גשר. כלומר כשם
 שכל נהר יש לו גשר שלו
 לבהו כך כל המקומות
 אץ להן דעת אחת אלא
 אלו יש להם דעת אחת
 ובמקום אחר דעת שלהם:
 קרי עליה ר׳ יוחנן גיסא
 גיסא. כלומר דמכשיר
 ביותר לשון גיסא: שייר
 בחיטי כשרה. ואפי׳ שחט
 בחיטי ושייר מקצתן כלפי
 הראש כשרה: פגע בחיטי
 (טרפה) [כשרהן. כלומר
 שלא שייר על הכל



 עץ משפט
 נר מצוה

׳ ל א מה ׳ ׳ ׳ פ י  קלח א מי
ג ״ פ טה הל״ז ו  שחי
ג ג עשי; פ מ ׳ב ס ׳  שם הלי
׳ א: י ע ׳ כ ס י ד ס רי ע י ״ ש ו  ט
ג ״ ׳ ס י  קלט כ ג ד מי
טה ׳ שחי ל ה  מ
ג מ מ ס ״ כ ן ב י ג ועי ״ י  הל
׳ ד סי רי ע י ״ ש ו ג ט  עשי! ס

: ג ף י י ע ד ס  כ

 לעזי רש״י
. [ ר ״ י י נ ו קר י ד ד [ ״ י י ג ר ק  ד

 לקרוע לגזרים.

 מוסף רש״י
ן נ נ ר . ד ק ל י א ח  ל
, ן מ י ס ן לחלק ה  למצריכי
ת ע כ ט  שמצריכין לחלק כל ה
א ל י כולו, ו ל סנ  ולשייר ע
ב וסי שמחרי . לד׳ י ק ל י  ב
ן קלח בתוך מ ו ח ן ש מ י ס  ה
ן ו ת והשאר ח ע ב ט  ה
ת (סנהדרין צת: ע ב ט  ל
. ד ח ל א ו ש ב ו  עי׳׳ש). ר
ד (לקמן ח א ד ו ח  של כל א

 רבינו גרשום(המשך)
ת גדולה ע ב ט  ושמואל מ
 ולמעלה שהוא משפוי
 כובע ולמטה עליה א״ר
 זירא משמיה הרב נחמן
 (אמרי) מוגרמת כשרה
 ואותה מוגרמת מכשיר
 ר׳ חנינא בן אנטיגנוס
 כדאמרן דמוגרמת דר׳ יוסי
 ברי יהודה כשרה לר׳
 חנינא בן אנטיגנוס בשחט
 שני שליש והגרים שליש.
 כלומר שחט שני שליש
 בטבעת גהולה והגרים
 שליש חוץ לטבעת כלפי
 הראש: הכי נפקא חיותא
 בעינן דובה כשחיטה
 וכוי. כלומר והכא בשליש
 אמצעי נפקא חיוהא וליכא
 רובא בשחיטה: דרי יוסי
 ב״ר יהודה סבר מידי דחוה
 אחצי קנה פגום כלומר אם
 היה חצי קנה פגום והוסיף
 עליו כל שהוא שחיטה
 כשרה אע״פ שפסול
 היה בחחילה כשהה:
 ורבנן התם מקום שחיטה.
 כלומר מה דאמרינן חצי
 קנה פגום והוסיף עליו
 כל שהוא התם מקום
 שחיטה בחצי קנה פגום
 באותו מקום שוחט הכא
 במקום שהגרים לא הוי
 מקום שחיטה: מתקיף לה
 רב יוסף מאן לימא לן
 דההיא רובה דהתם כוי.
 כלומר לד־ יוסי בר׳ יהודה
 רובו של אחד כמוהו
 ולא רבנן דשמעינן להו
 דפליגי דלר׳ יהודה רובו
 ככולו כדאשכחן כטבעת
 גהולה ולא לרבנן דכי
 נפקא חיוחא בשחיטה
 קא נפקא כלומר באמצע
 שחיטה ובאמצע היתה
 הכשר שחיטה: החם מ״ט
 קא מכשרת בהגרים שליש
 ושחט שליש והגרים

 הכל שוחטין פרק ראשון חולין •ט.
 רב ססא אמר ועוד דלקמן גריס בקונטרס מר בר רב אשי אמר
 סגע בחיטי כשרה שייר בחיטי טרסה וע״כ ההוא סגע היינו סגע
 ולא נגע דשייר בחיטי היינו סגע ונגע א״כ חסשוט מינה דהאי סגע
 דהכא היינו פגע ילא נגע דאע״ג דסליגי דמר סבר טרסה ומר סבר
 כשרה בלשון מיהא לא פליגי דט היט
 דהאי פגע ולא נגע האי נמי פגע ולא
 נגע ונ״ל דסגע ולא נגע היינו
 ששחט למעלה מן החיטי והשתא מייתי
 דרב פפא לפשוט הבעיא דהא
 (א) דקאמר משמיה דרבא שייר
 בחיטי כשרה דהיינו סגע ונגע א״כ
 הא לקאמר רב ססי משמיה דרבא
 סגע בחיטי טרסה סגע ולא נגע הוא
 ששחט למעלה מחיטי ובדמר בר רב
 אשי גרסינן פגע בחיטי טרפה שייר
 בחיטי כשרה אך קשה קצת דלשון
 מר בר רב אשי אמר משמע שבא
 לחלוק על רבינא שלסניו ושמא לסי
 שבא להוסיף סגע בחיטי שלא הזכיר
 רבינא קאמר הכי: אמר רב הונא
 אמד רב אסי. היינו רב אסי חברו
 של רכ כהנא שהיו גדולים ה<ללסבריה
 דרב לא היו צריכין אבל רבי אסי לאו
 היינו רב אסי דקטן מרב הונא היה
 כדאמרי׳ בהניזקין(גיטין ננו:< רבי אמי

 ורבי אסי כהני חשיבי דארעא דישראל

 מיכף טיפי ליה לרב הונא:
 דילמא רבי יוסי ברבי יהודה
 היא. תימה דלא משני
 רובו של אתד היינו וושט ומאי אחד
 מיוחד שבסימניה כרב אדא בר
 אהבה דלקמן בס״ב (לף כח.) ושמא
 רבנן דרבי יוסי ברבי יהודה סליגי

 מושט כמו בקנה:
 י) הגרים שליש ושחט שליש בו׳ רב
 הונא אמר רב בשרה.
 והא דפסיל רב הונא לעיל הגרים
 שליש ושחט שני שליש התם משמיה
 דרב אסי והכא משמיה דרב:

 שחט
 אמר ליה אנא רובא השחיטה

 והלפהא משיפוי נובט ולמטה כשרה. קודם שיתחיל הכובע לשסע
 ולעלות כשרה משם ולהלן טרסה: והיינו דשייר בחיטי. כלומר כמ״ד
 שייר בחיטי כשרה: לא פרבנן ולא פר׳ יוסי. דאפי׳ ר׳ יוסי לא
 מכשר אלא היכא דהואי רובא דשחיטה בתוך הטבעת אבל כולה

א משיפוי כובע ולמטה כשרה והיינו ת כ ל ה ו  א

 רשייר בחיטי רב נחמן אכשר משיפוי כובע
 ולמטה אמר ליה רב חנן בר רב קטינא לרב
 נחמן כמאן לא כרבנן ולא כרבי יוכי ברבי
 יהורה א] אמר ליה אנא לא חילק ידענא ולא
 בילק ידענא אנא שמעתא ידענא הא״ ר חייא
 בר אבא א״ר יוחנן ואמרי לה א״ר אבא בר
 זבדא א״ר חנינא ואמרי לה א״ר יעקב בר אידי
 א״ר יהושע בן לוי משיפוי כובע ולמטה
 כשרה ואריב״ל מוגרמת דרבנן כשרה לרבי
 יוםי בר׳ יהודה ודרבי יוסי ברבי יהודה
 כשרה לרבי חנינא בן אנטיגנוס פשיטא מהו
 דתימא ר״ח בן אנטיגנום אדרבנן קאי קא
 משמע לן ואימא ה״נ א״כ העיה עליה מיבעי
 ליה והלכתא כר׳ חנינא בן אנטיגנום הקאי
 רב נחמן כוותיה אמר רב הונא אמר רב אםי
 מחלוקת כששחט שני שליש והגרים שליש
 דרבנן סברי כולה שחיטה בעינן בטבעת
 גדולה ורבי יוםי ברבי יהודה סבר א* רובו
הגרים שליש ושחט שני שליש (  ככולו אבל נ
 דברי הכל פסולה דכי נפקא חיותא בעינן
 רובא בשחיטה וליכא א״ל רב חםדא אדרבה
 לימא מר איפכא מחלוקת כשהגרים שליש
 ושחט שני שליש דרבי יוסי ברבי יהודה םבר
 מידי ההוה אחצי קנה פגום ורבנן התם מקום
 שחיטה הכא לאו מקום שחיטה אבל שחט
 שני שליש והגרים שליש דברי הכל כשרה
 דהא תנן ״רובו של אחד כמוהו א״ל רב יוסף
 מאן נימא לן דההוא רובא דתתם לאו רבי
 יוםי ברבי יהודת קתני לה דלמא רבי יוסי בר׳
ו כל רובי ט א  יהודה קתני לה אמר ליה אביי 8

 דעלמא רבי יוסי ברבי יהודה קתני להו
 קאמינא השמענא להו דפליגי לישנא אחרינא אמרי לת אמר רב הונא
 אמר רב אםי מחלוקת שהגרים שליש ושחט שני שליש דרבי יוסי בר
מידי דהוה אחצי קנה פגום ורבנן תתם מקום שחיטה הכא  ר׳ יהודה םבר 2
 לאו מקום שחיטה אבל שחט שני שליש והגרים שליש דברי הכל כשרה
 דהא תנן רובו של אחד כמוהו מתקיף לה רב חםדא מאן לימא לן דההוא
 רובא דתתם לאו רבי יוסי ברבי ייהודה קתני לה דלמא רבי יוסי ברבי
 יהודה קתני לה א״ל רב יוסף אטו כל רובי דעלמא רבי יוסי ברבי יהודת
 קתני להו אמר ליה אנא רובא דשחיטה קאמינא דשמענא להו דפליגי
 הגרים שליש ושחט שליש והגרים שליש רב הונא אמר רב כשרה רב
טרפה רב הונא אמד רב כשרה כי נפקא חיותא בשחיטה  יהודה אמר רב ג
 קא נפקא רב יהוהה אמר רב טרפה בעינן רובא בשחיטה וליכא שחט שליש
 והגרים שליש ושחט שליש רב יהודה אמר רב יכשרה אתו שיילוה לרב הונא
ד אמר טריפנא ומכשר ומכשרנא פ ק  אמר להו טרפה שמע רב יהודה א
 טריף אמר רב הונא שפיר קא מיקפה חהא איהו שמיע ליה מיניה דרב
 ואנא לא שמיע לי ועוד האיכא רובא בשחיטה א״ל רב חסהא לא תהדר בך

 דא״כ
 נסקא חיותא לאו רובא כשחיטה. והאי הגרמה דמיעוטא נמי כסגימה בעלמא הוא וט מוסיף עליה ושחט רובא לא מיפסלא ומיהו הכא
 בתיססח כל שהו לא סגי ליה דלא מצטרסא הגרמה לאכשורי לשחיטה הואיל ולאו מקום שחיטה הוא: ורבנן החם. ההוא סגס במקום שחיטה
 הוא וטון דאין טרפות בקנה עד שתפסק רובא כלאמרינן באלו טרפות (לקמן לף מד.) הדין לה כמי שלא נפגמה ואע״ג דכי נפקא ליה חיותא
 לאו כוליה רובא בשחיטה נפק מיהו במקום שחיטה מיהא נפקא טליה חיותא אבל הגרמה לאו שחיטה הוא ולאו מקום שתיטה הוא וכי נפקא
 תיותא ברוב הראשון של סימן בססולא נפק דשלא במקום שחיטה הואי פלגא דמיפק תיותא: דהא תנן. בפ׳ ב׳ (לקמן לף מ.): רובו של אחד
 פמוהו. ואס לא שחט אלא רוב הסימן והלך לו כשרה אלמא רובא ככולה. ולענין הגרמה נמי הא אתכשר ברובו ומתני׳ דקתני מלא התוט
 על סגי כולה למעוטי הגרים שליש תחלה קאתי ולא למעוטי היכא דהגרמה בסוף: אנא רובא דשחיטה קאמינא. כל תנא דאזיל בשחיטה בתר
 רובא קאמינא דרבי יוסי ברבי יהודה היא ולאו רבנן דהא שמעינן להו דפליגי בה ואמרי דלא אזלינן בשתיטה בתר רובא: מיפק
 חיוחא. שליש אמצעי ברוב סימן הוא: ה״ג רב יהודה אמר רב טרפה בעינן רובא בשחיטה ולא גרסינן פי נפקא תיותא בעינן
 רובא בשחיטה. דהא רב יהודה לאו במיסק חיותא חלי טעמא דקאמר בסיפא שחט שליש והגרים שליש ושחט שליש
 כשרה הואיל ורובא בשחיטה ואף על גב לרובא קמא דהוא מיסק חיותא לאו בשחיטה הוא: אחו שיילוה לרב הונא
 אמר להו טרפה. מסברא לנסשיה אמרה ולאו משמיה לרב מללא קאמר להו הכי קאמר רב טרסה ורב יהולה אמרה משמיה דרב:

 רא״ב

 למעלה מטבעת הגלולה מולה לססולה
 והא כולה למעלה מן הטבעת היא:
 לא חילק ידענא ולא בילק ידענא.
 לא כרבנן שמעתי דמיירי במחלק
 טבעת לשנים ולא כר׳ יוסי שמעתי
 דמיירי במבלק הסימנין דקרניי״ר בלע״ז
 לשון מבולקהי) כך שמעתי. אבל ראיתי
 בחלק (סנהלרין לף צח:) עתידים ישראל
 דאכלי שני משיח ופרכינן פשיטא אלא
 מאן אכיל להו אטו חילק ובילק אכלי
 ליה ולפי הדברים לישנא בעלמא
 הוא: שמעחא. דאמוראי ידענא
 דמכשרי למעלה מן הטבעת ובלבד
 שיהא משיפוי כובע ולמטה והני
 אמוראי סמכי אדרבי חנינא בן
 אנטיגניס שחלק על רבנן ורכי יוסי
 ומכשר מוגרמת לילהו ןיח:1: מוגרמת
 דרבנן. שהגרים מיעוט הקנה לאחר
 ששחט רוכה: מוגרמת דר׳ יוסי.
 ששחט רובה למעלה מן הטבעת או
 טלה: מהו דחימא רבי חנינא.
 דמכשיר: אמוגרמת דרבנן קאי.
 אכל היכא דכולה למעלה מן טבעת
 פסולה קמ״ל: א״פ העיד עליה
 מיבעיא ליה. דמשמע דאסתמא דלעיל
 מיניה קאי דקתני מוגרמת ססולה
 ורבנן היא. העיד עליה רבי חנינא
 כו׳ ומדמהדר ונקט על מוגרמת ש״מ
 אתרוייהו מוגרמת דלעיל מיניה קאי
 והט קאמר לא מיבעיא מוגרמת
 דרבנן דרוכה כטכעת כשרה אלא אף
 מיגרמת דר׳ יוסי דטלה למעלה מן
 הטבעת כשרה: דקאי רב נממן
 פוותיה. דאכשר משיסוי כובע ולמטה
 כדאמרן: מחלוקת. דרכנן ורבי
 יוסי: בששחט. תחלה בתוך הטבעת
 שני שליש הגרגרת דהיינו מלא החוט
 של רובה אח״כ הגרים שליש האחרון:
 פולה שחיטה בעינן בטבעת הגדולה.
 כלומר במקום הראי לשחיטה וכ״ש
 למטה הימנה: רובו פפולו. וגמרה
 לה שחיטה ברובה ומכאן ואילך מחתך
 בבשר שחוטה בעלמא הוא: אגל
 הגרים שליש. תחלה שהתחיל לשחוט
 למעלה מן הטבעת ושחט רוב אחרון
 במקום שחיטה: פסולה. אסי׳ לרבי
 יוסי דיציאח חיותא של בהמה ברוב
 סימן הוא וכשנחתך רוב הסימן לא
 נחתך אותו הרוב בשחיטה: בעינן
 רובא בשחיטה. כלומר ההוא רובא
 דמפיק חיותא ביה כעינן כשחיטה:
 מידי דהוה אחלי קנה פגום. דאמר
 לקמן (לף כט.) הרי שהיה חצי קנה
 סגוס מאליו והוסיף עליו כל שהוא
 וגמרו שחיטתו כשרה ואע״ג לכי

 מסורת הש״ם

, [ . וש״נ  א) [נזיר מכ
ן לקמ  נ) [לקמן כ.], ג) [
, ם כ] חו נ ] (  1.0, ד
, ו) עיין [ : ו ן ל י הדר סנ  ה) ו

מ, ר״  רש׳׳א ו

 גליון הש״ם
. א ם ל ע י ד ב ו ל ר ו כ ט י א פ  נ
דה נ א ו ״ נ ע ף מ ין נזיר ד  עי

: א ״ ט ע ף כ  ד

 הגהות הב״ח
ו ס ד ו ק ד ה ו מ ע כ ה ( ״ ד  (א) ת
א ה א ל י ע ׳ הכ ו נ  או ללמא ו
׳ ר כצ׳׳ל ואות ד מ א  ק

: ק ח מ  נ

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

א לא חילק ׳ א׳׳ל אנ מ  א] ג
נ עיין בעריך ״ א. נ דענ  י

: ק ל ך ח ר  ע

 יבינו גרשום
 כלפי הראש: רכ נחמן
 אכשר משפוי כובע
למטה כלומר אפי׳ חוץ  ו
 מטבעת גדולה כמאן לא
 כרבנן ולא כיי יוסי בר׳
 יהודה לרבנן א< צריך
ט על  שישייר מלא החו
 פני רובו: אייל אנא לא
 חילק ידענא. כלומר מה
 דאמרת לרבנן צריך לחלק
 הטבעת ואין השחיטה
 כשרה אם שחט למעלה
 מן הטבעת ולר׳ יוסי
 ברי יהודה ראמרת אע״פ
 שמבלק הטבעת השחט
 מקצת בטבעת ומקצה
 למעלה היכי דמי ששחט
 וישייר ע״פ רובו לא ידענא.
 בלק לשון מבולקה דבר
 המתקלקל: מוגרמת הרבנן
 כשרה לר׳ יוסי וכוי.
 כלומר דרבנן אמרי מלא
 החוט ע״פ כולה. אבל
 אי שחט חוץ לטבעה
 מוגרמת היא ופסולה.
 כשרה לר׳ יוסי בר׳ יהודה
 דהוא אמר מלא החוט
 ע׳׳פ רוכה ודר׳ יוסי בר׳
 יהודה כשרה לר׳ חנינא
 בן אנטיגנוס: [פשיטא
 הא] דקא חזינן דהעיד
 ר׳ חנינא בן אנטיגנום
גרסת שהיא כשרה:  על מו
 א״כ העיד עליה מיבע׳
 ליה. כלומר דמשמע על
 מוגרמת דרבנן מאי על
 מוגדמת ש״מ על מוגרמת
 דרי יוסי בר• יהודה קאמר:
 והתניא ר׳ יוכי בר• יהודה
 אומר השוחט בשאר
 טבעות וכד ומוגרמת
 פסולה העיד ר׳ חנינא
 בן אנטיגנוס על אותה
 מוגרמת שהיא כשרה:
 והלכתא בותיה דרי חנינא
 כן אנטיגנוס דקם ליה רב
 נחמן כותיה. כלומר דחזינן
 א״ר זירא משמיה דרב
 נחמן אמרי מוגרמת כשרה
 כלומר אותה מוגרמת דרב

 א) צ״ל דאפילו לר״י צריך
 שישייר מלא החוט על פני



 מםורת הש״ם

ן לקמ לקמן ל.], ב) [  א) ו

, [ . ה ! ע י נ רו , נ) [עי [ : א נ  ק
נ רש״י ת . כ ו ז מ ״ ע נ  ד) [

ה וחוקיה ל ו ה א י י י חי נ י ר  מ
מר ו : שג א ׳ ׳ ס , ה) נ [  שמן
מ ״ ן ר י , ו) עי  שחיממו

ן רש״א, י  ורש״א, ז) עי

 תורה אור השלם
 1 . והביא אתם אל הכהן
 והקריב את אשר
 לחטאת ראשונה ומלק
 את ראשו ממול עייפו
 ולא יבדיל: ויקרא ה ח
 2. וישלח מלאכים אל
 בלעם בן בעור פתוךה
י נ  אשר על הנהר ארץ ב
 עמו לקרא לו לאמי־
 הנה עם חנא ממצחם
 הנה כסה את עין הארץ

 והוא ישב ממלי:
 במדבר כב ה
 3. אמרים לעץ אבי
 אתה ולאבן את ילדתנו
 בי פנו אלי ערף ולא
 פנים ובעת רעתם יאמרו

 קומה והושיענו:
 ירמיהו ב כז

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

: ק ח מ ד נ ״ נ ן נ מ י ׳ ס ט  א] ג

 מוסף רש״י
ולה . מג ת ע ר ו פ ה מ ט י ח  ש
ד ח ס א ו ק מ ו נ נ י נכרח דהי  ו
ה א ו ר ל ה ו  !לקמן ל.). מ
א אורך הו . ו ף ר ו ע ת ה  א
רי הצואר :ויקרא  כל אחו

 שיטה מקובצת
 א] ואיידי דבעי למיתני
 המולק מן הצדדים
 מליקתו פסולה תגא נמי:
] והשוחט מן הצדדים  נ
 דקתני רישא כשרה ואפי׳
 בדלא אהדר משום דהא
 משחטי סימנים: ג] וכי
 תימא כלומר אם תאמר
 השתא דאמרת דמול דקרא
 חייגו רואה: ד] ולקמיה
 מותיב להו ממתני׳: ה] אף
 מחזיר מצותו למלוק
 שדרה ומפרקח שלו תחלה
 עד: י] ואם לא החזיר
 אלא חתך השדרה תחלה

 פסולה:

 יט: הכל שוחטין פרק ראשון חולין
 דא״פ מפסדת לקמיימא. לאמרת משמיה דרב הגרים שליש ושחט
 שליש והגרים שליש כשרה אלמא לאו ברובא לשחיטה תליא אלא
 לניפוק חיותא כשחיטה להיינו שליש האמצע: הכא נמי. כמיפק חיותא
 כעי למיתלי וכהגרמה נפקא. וכל הנך הגרים לקאמרי רכ הונא ורכ
 יהולה הכא לאו כהגרמה לרכנן ור׳
 יוסי קאמרי ולא אפלוגתייהו קיימי
 לא״כ קשיא לרכ הונא אררכ הונא
 לאסי׳ כהגרים שליש ושחט שני שלישי
 טריף רכ הונא לעיל נע״א] ללכרי הכל וכ״ש
 כהגריס שליש ושחט שליש והגרים
 שליש אלא ההיא אסלוגחא לרכנן
 ורבי יוסי קיימא ורב הונא משמיה
 לרב אסי קאמר לה והא אמוגרמת
 לשיפוי כובע קיימי כרבי חנינא ורב
 הונא משמיה לרב קאמר לה: לאו
 היינו דרגי אלטזר פוי. לשחיטה זו
 יש לה שינים כמסרק: ודלמא גמקום
 שחיטה. הוא דקא מכשר לה.
 בהגרמה חוץ למקום שחיטה לא
 מכשר רבי אלעזר בר מניומי:
 מפורטה. מגולה ונכרת כמו (במדבר
 ה< וסרע את ראש האשה: ויחיב
 וקאמר פוי. רב כהנא קא כעי לה
 מרב יהודה: שחיטתו השרה. משוס
 דרובא בשחיטה ורב יהודה לאו במיסק
 תיותא תלי טעמא כדאמר לעיל: שחט
 במקום נקב. שהיה חצי קנה סגוס
 כצדו החיצון: שחט ופגע בו נקב.
 שהיה חצי קנה סגוס בצדו הסנימי
 לצד המסרקת: שחט במקום נקב
 נטשה פמי ששתט עובד פופגים.
 תצי קנה וגמר ישראל דקא נסקא
 חיותא בידא דישראל ובסלגא קמייתא
 לא מיטרסא דססוקת הגרגרת
 שיעוריה ברובא: שחט ופגע בו נקב
 נטשה פמי ששחט ישראל וגמר עובד
 פוהבים. דפסול דהא לא עביד
 ישראל שיעור שחיטה ברישא: קרי
 עליה. רבי יוחנן על רבי אלעזר:
 עובד פופבים עובד פופבים. לא
 שהיה קורא לו עובל כוכבים אלא
 ליגלג עליו עובל כוכבים עובל כוכבים
 כלומר בשתיטת עוכל כוכבים אתה
 תולה טעמך וכל היום אתה יכול
 לומר עובל כוכבים עובל כוכבים
 ואין הטעמים לומים כלמפרש רבא:
 בשלמא. שחט ישראל וגמר עובל

 שחט במקום נקב מהו. תימה פשיטא לכשרה מידי רהוה אחצי
 קנה פגום וגמרו וי״ל ללא נקטיה אלא משוס לכעי למיבעי
 אתריתי: י) שחט ופגע בו נקב מהו אמר ליה טרפה. ולא רמי
 לשחט שליש והגרים שליש ושתט שליש לכשרה לרכ יהולה גופיה

 להתס שלא במקום שחיטה אבל שחט
 במקום נקב עליף טפי לפי שהוא
 במקום שחיטה מהגרים שליש ושחט
 שליש הריב״א: ׳)השוחט מן
 הצדדין. מצינן למימר רוקא ליעבל
 ואסי׳ החזיר סימנין גזירה אטו לא

 החזיר ובקונטרס לא סירש כן:
 מסתברא כמאן דאמר אף
 מחדר. תימה ללא
 הוה ליה למימר מסתברא להא
 תיובתא גמורה היא ממתני׳ למ״ל
 מחזיר לוקא ויש לומר רלכתחלה סליגי
 אבל לכולי עלמא בליעבל כשרה
 בכל ענין ולהט קאמר מסתברא
 רהמולק מן העורף משמע כלין
 מליקה לכתחלה שהיא מן העורף:

 לא

 דא״כ מפסדת לת לקמייתא התם מ׳׳ט קא
 מכשרת דכי נפקא חיותא בהכשירה קא נפקא
 הכא נמי כי נפקא חיותא בהגרמה קא נפקא
 איקלע רב נחמן לםורא בעו מיניה שחט
 שליש והגרים שליש ושחט שליש מהו אמר
 להו לאו היינו דר׳ אלעזר בר מניומי דא״ר
שחיטה העשויה כמםרק  אלעזר בר מניומי א
במקום שחיטה במקום שחיטה  כשרה ודלמא ב
ישחיטה  מאי למימרא מהו דתימא בעינן א
 מפורעת וליכא קמ״ל א! (םימן בכ״ד) יתיב רבי
 אבא אחוריה דרב כתנא ויתיב רב כהנא קמית
 דרב יהודת ויתיב וקאמר שחט שליש והגרים
 שליש ושחט שליש מהו א״ל שחיטתו כשרה
 הגרים שליש ושחט שליש והגרים שליש
 מהו א״ל שחיטתו פםולה שחט במקום נסב מהו א״ל שחיטתו כשרה שחט
 ופגע בו נקב מהו א״ל שתיטתו פסולה אזל רבי אבא אמרה קמיה דר׳ אלעזר
 אזל ר״א אמרה קמיה דר׳ יוחנן א״ל מאי שנא א״ל שחט במקום נקב נעשה
 כמי ״ששחט עובד כוכבים וגמר ישראל שחט ופגע בו נקב נעשה כמי
 ששחט ישראל וגמר עובד כוכבים קרי עליה ״עובד כוכבים עובד כוכבים
 אמר רבא שפיר קרי עליה עובד כוכבים עובד כוכבים בשלמא התם מדהוה
 ליה לישראל למשחט רובא ולא שחט כי נפקא חיותא בירא דעובד כוכבים
אלא הכא מכדי משחט שחיט מה לי במקום נקב מה לי פגע בו  קא נפקא ג
לק מן הצדדין מליקתו המו  נקב: מתני׳ יהשוחט מן הצדדין שחיטתו כשרה ה
 פסולה השוחט מן העורף שחיטתו פםולה המולק מן העורף מליקתו כשירה
 השוחט מן הצואר שחיטתו כשרה המולק מן הצואר מליקתו פסולה ישכל
 העורף כשר למליקה יוכל הצואר כשר לשחיטה נמצא כשר בשחיטה
 פםול במליקה כשר במליקה פסול בשחיטה: גמ׳ מאי עורף אילימא עורף
ל ערפו אמר רחמנא ולא ממו  ממש מאי אריא שיחט אפילו מולק נמי 1
 ערפו אלא מאי עורף ממול עורף כדקתני םיפא כל העורף כשר למליקה
 מנתני מילי דתנו רבנן ממול ערפו מול הרואת את העורף וכן הוא אומר
י פנו אלי עורף ולא פנים מאי ואומר וכי כ ותוא יושב ממולי ואומר 3 2 

 תימא עורף גופיה לא ידעינן היכא דנדע מול דידיה היכא תא שמע כי
בני ר׳ חייא מצות (  פנו אלי עורף ולא פנים מכלל דעורף להדי פנים אמרי י
 מליקה מחזיר סימנים לאחורי העורף ומולק איכא דאמרי אף מחזיר ואיכא
 דאמרי מחזיר דוקא ומסתברא כמאן דאמר אף מחזיר ממאי מהקתני
 השוחט מן העורף שחיטתו פסולה תמולק מן תעורף מליקתו כשרה

 ואי
 כוכבים פסולה: מדהוה ליה לישראל למשחט רובא. שהיה הקנה שלם לסניו: ולא שחט. אלא חציו לאו מילי עבל לחיותא בתצי קנה לא
 נסקא והוה ליה כקנה שלם וט אתא עובד כוכבים כתריה דמי כמאן דעביד כולה דהא חיותא בידיה נסקא: אלא הפא. דשחט וסגע בנקב:
 מפרי משחט שחיט. כל הנמצא בה וטרסות בחצי קנה לא הוי והויא לה תחילה כקנה שלמה והרי שחוט לסנינו מה לי במקום נקב כר:
 מתני׳ השוחט מן הצדדין. לצד הצואר: שחיטתו פשרה. ואסי׳ לכתחלה נמי. ואיידי דבעי למתני המולק מן הצדדי! א] תנא נמי
 השותט בדיעבד: המולק מן הצדדין מליקתו פסולה. דבמליקה כתיב ניקרא ה] ממול ערסו דהיינו מאתוריו: השוחט מן העורף. ממול העורף
 מוקי לה בגמרא כלומר מאחורי הצואר: שחיטתו פסולה. ובגמרא נכ.] מוקמינן לה בשלא החזיר הסימנין אחורי העורף אלא תתך המפרקת
 עד שהגיע לסימנין וקודם שהגיע לסימנין נטרסה בשבירת המסרקת ואע״ג דבמליקה כשרה התם הוא דכולה מתחילה ועד סוף הוי
 מן המליקה והוי כשאר שותט שנוקב את הוושט מעט מעט עד שגומרת שתיטתהמ אבל שוחט מן העורף כיון דשחיטה לאו הכי גמירי
 לא הוי שכירת המפרקת מן השחיטה ואיטרפא לה והשוחט מן הצדדין דקתני רישא >:] אפי׳ כדלא אהדר דהא מישחטי סימנין שפיר
 קולם חתיכת מסרקת: המולק מן העורף. ותתך בשר ומסרקת על שהגיע לסימנין: מליקהו פשרה. לזו היא מצות מליקתו לכתחלה
 וכלתניא לקמן (לף כא.) בברייתא חותך שלרה ומסרקת בלא רוב כשר על שמגיע לוושט או לקנה כוי. ואיילי לתנא השוחט
 מן העורף ססולה לאסי׳ בליעבל תנא נמי המולק בליעבר: השוחט מן הצואר. תתת הגרון קט צואר והיא לרך רוכ השתיטות:
 ופל העורף. כל מול העורף: גמ׳ אי נימא עורף ממש. מה שיש מן העורף אחורי הסרצוף קרי עורף כליליף לקמן בסמוך להלי סניס כנגל
 סנים: פדקחני סיפא ופל העורף כשר למליקה. ואי בעורף ממש מאי כל העורף והד לבר מועט הוא אלא ש״מ מול
 עורף קאמר שהוא ארוך: והוא יושב ממולי. אלמא כל היכא לכתיב מול לאו עליו ממש הוא אלא בראייתו להא לאו עליו ממש
 היו יושבים אלא בראייתו שהיה בלק רואה אותם: עורף ולא פנים. מלכתיב עורף ולא סניס ולא כתיב כי פנו אלי עורף ולא צואר
 להיינו גרון ש״מ עורף לקרא לאו כנגל הגרון הוא אלא כנגל הסניס ומול הרואה את העורף הוי כנגל הגרון: מאי ואומר. הא נסקא ליה
 שסיר מוהוא יושב ממולי ומהאי קרא בתרא לא משתמע למול עורף לקרא לאו עורף ממש הוא להאי קרא לא משמע לן אלא מקום עורף
 היכא: ומשני הפי קאמר ופי סימא. כלומר אס תאמר השתא לאמרת >]לקרא היינו רואה את העורף אכתי לא ילעינן עורף מאי ניהו לנלע
 מול ליליה היכא: מחזיר סימנין פוי. וחותך הסימנין לבלן ולקמיה מותיב י] לה ממתניתין: אף מחזיר. מצותו למלוק שלרה ומסרקת
 י] כולה תחלה על שמגיע לסימנין ואס החזיר הסימנין ומלקן לבלן אף זו היא מצותה: ואיפא דאמרי דוקא מחזיר. ואס לא החזיר אלא חתך
 השלרהי] פסולה: ומסתברא פמ״ד. לבני ר׳ חייא אף מחזיר אמרו לאי לוקא מתזיר אמרו הויא מתני׳ תיובתייהו לקחני השוחט מן העורף כוי:

 ואי

 עין משפט
 נר מצוה

׳ נ מהל ״ ׳ ס י  קמ א ב מי
ג מ י ס ״ טה הל  שחי
׳ ׳ד סי ׳ ו ע י ׳ שי ג טו  עשי! ס

: ף ד י ע א ס  נ
א הל׳ ״ ׳ שס ס י  קמא ג מי
ע ׳ ש׳ ג שס טו מ  יא ס

: ף ה י ע ד שס ס ׳ ׳ ו  י
ט ״ ל ׳ שס ה י  קמב ד מי
ע ״ ש ו ג שס ט מ  ס

: ף ג י ע ׳ כ ס ד סי ״ ו  י
׳ ל ו מה ״ ׳ ס י  קמג ה ו מי
ת ו ג נ ר ה ק ש ע  מ

: ג  הלכה פ
׳ א מהל ״ ׳ פ י  קמד ז מי
[ ה טה הל׳ 0) [  שחי
ל ״ ו ע י ״ ש ו נ עשי! ס ט מ  ס

: ף א י ע ׳ כ ס י  ס

 רבינו גרשום
 שליש הכא נמי כי קא
 נפקא חיותא כלומר נשחט
 שליש והגרים שליש
 ונשחט שליש: שחיטה
 העשויה כמסרק. כלומר
 כמסרק הוה של מתכת
 ששיניו (ששיניו) אינן
 שוות אלא שן אחר
 במקום זה ושן אחד
 במקום זה כך שחיטה
 שאינה שוה ומפורעת
 אעפ׳׳כ כשרה: דילמא
 במקום שחיטה. כלומר הא
 דאמרי׳ שחיטה העשויה
 כמסרק כשרה שהכל
 היה כמקום שחיטה אבל
 היכא דהגרים כלפי הראש
 למעלה משפוי כובע לא
 מצית אמרת דכשרה:
 שחט במקום נקב מהו.
 כלומר שהיה בו נקב בקנה
 ושחט והוסיף עליו: שחט
 ופנע כנקב. שנקב היה
 בסוף שחיטה: השוחט מן
 הצדדין שחיטתו כשרה.
 כלומר שהחזיר הסימנץ
 לצד הצואר ושחטן
 שחיטה כשרה: המולק
 מן הצדדין וכוי. כלומר
 דהינה של מליקה דשובה
 מפרקת בלא רוב בשר עד
 שמגיע לסימנין וחולקן
 בציפורן: השוחט מן
 העורף שחיטתו פסולה.
 כלומר ששוחט כעין
 מולק שחותך הצואר עד
 שמגיע לסימנין ואח״כ
 שוחטו שחיטתו פסולה:
 אילימא עורף ממש אחורי
 הראש כנגה הפנים והו
 עורף. מול עורפו זהו
 הצואר אחריו כנגד הגרון:
 אלא מאי עורף מול
 עורף. כלומר (מהוא)
 עורף דקתני השוחט מן
 העורף שתיטתו פסולה
 והמולק מן העורף מליקתו
 כשרה מול עורף והכי
 קאמר השוחט ממול עורף
 וזהו צואר מאחריו כנגד
 הגרון שחותך מפרקת
 ואח״כ הסימנים שחיטתו
 פסולה המולק ממול ערפו
 מליקתו כשרה: איכא
 דאמר אף מחזיר. כלומר
 עיקר מליקתו בלא חזרת
 סימנים אלא שובר מפרקת
 בלא רוב כשר ואם רוצה
 אף מחזיר סימגץ לאחורי
 העורף ומולק בלא שבירת
 מפרקת ואיכא דאמר רוקא
 מחזיר אבל שובר מפרקת
 עד שמגיע לסימנין לא
 סכירא להו: אלא ש״מ אף
 מחזיר ובלא מחזיר עיקר
 מליקה אלא שובר מפרקת
 בלא רוב בשר עד שמגיע
 לםימנין ומתניתין בדלא
 אהדר כלומר ומתניתין
 דקתני כשר במליקה
 פסול בשחיטה כדלא
 אהדר אלא שובר מפרקת
 וכענין זה פסול בשחיטה



 עין משפט

 נר מצוה

ו ״ ׳ פ י י  קמה א ב ג מ

ה ש ע ׳ מ  מהל

: ג ת הלכה כ ו מ י  ק

 שיטה מקובצת
 א] ומתני׳ דקתני מליקתו
 כשרה כשהחזיר: נ] ואיידי
 התנא רישא כשר בשחיטה
 ופסול כמליקה תנא נמי
 סיפא כשר: (] והקריבו
 הכהן אל המזבח ומלק
 וכוי וכי תעלה: ד] וכ״ש
 קוצץ ויורד. נ״ב נ״א
 וה״ה קוצץ וכוי: ה] וגמר
 רוב מליקתו שם דאי
 עבד: ו] אלא מד״ס
 ור׳ אלעזר הקפד אמרה:
 ז] דאיירי בתלושין דלא
 שייך: ח] וכן תימה דקאמד
 בסמוך הא דתני אץ עיקור
 וכו׳ לא אמרן אלא למ״ד
 אץ שחיטה לעוף מן
 החורה אבל למ״ה: ט] ואי
 אמרת אין שחיטה לעוף
 מן התורה נהי נמי דכיון
 דתכר שדרה ומפרקת:
 י] ובשררה ומפרקת
 חשיב טרפה והא מקט
 בהתכלת: יא] כדמוכח
 לקמן מה שהבאתי מפי

 שני אלא כלומר:

 רבינו גרשום
 א״ר ינאי יקבלו הרובץ
 את תשובתן שאומרי׳ אף
 מחזיר ומתניתין ברלא
 אהדר שכן מצינו כשר
 בשחיטה פוסל במליקה
 דקתני כשה וכוי וכשר
 למעוטי מאי שאינו כשר א)
 בשחיטה מאי לאו למעוטי
 שאינו מחזיר סימנים
 לאחורי העורף ושוחט
 כלומר שאינו שוחט
 מאחורי הצואר וזו כשר
 במליקה לאחורי הצואר
 וזו היא שאמרן כשר
 במליקה פסול לא למעוטי
 שן וציפורן כלומד דשן
 וציפורן דפסול בשחיטה:
 שן וצפורן בהדיא קתני
 להו חוץ ממגל קציר
 והמגרה והשינים והציפורן
 וכוי למעוטי מוליך ומביא
 דכשר כשחיטה ופסול
 במליקה: למעוטי מאי
 למעוטי עיקור סימנין.
 כלומד דבשחיטה פסול
 ולמליקה כשר: והחני רכ
 יחזקאל אין עיקור סימנץ
 לעוף כגון דנקט מראשו
 כוי. כלומר דלא שבר
 המפרק׳ ממש במליקה
 אלא כגון דנקט מראשו
 והגרים ואזיל עד דמטא
 תתאי וכדרב הונא אמר
 רב אשי וכו׳ כלומר
 כשם שהגרמה פסול
 בשחיטה כך כמליקה:

 א) נראה למפרש דד ינאי
 פליג על הא דאמרי הרובץ
 למפני׳ נללא אהדר למשמע
 למחזיר סימני! לאחורי העורף
 ושומט כשר וע״ז הוכיח
 ממתני׳ לפסול. ואכן אפשר
 להגיה נלנרי רנינו נכ״מ
 שמוונ לשון שחיטה צ״ל
 לשון מליקה ונמקוס מליקה
 צ״ל שחיטה ובזה יהי׳ עולה

 פירושו מכוון כפירש״י.

 הכל שוחטין פרק ראשון חולין כ.
א למעוט״ שן וצפוי!. מה שהקשה בקונטרס לאותן שמפרשים  ואי סייד מחזיר דוקא. ומתני׳ דקתני א] מליקה כשרה בשהחזיר קמיירי ל
 דאי לא החזיר ססולה שוחט אמאי ססולה מאי שנא עורף מצדדין אלא דאיירי בתלושים י] לא שייך למסרך תנינא מכרייתא אלא אס
 לאו ש״מ אף מחזיר קאמרי ומתני׳ בדלא אהדר ולא הויא מתני׳ לא כן שנויה במשנה נראה דלא קשה דהא נמי שמעינן ממתני׳ בזבחים
 תיובתייהו ולא סייעתייהו: יקבלו הרובין את תשובתן. הנערים בני ר׳ בסרק תטאת העוף (לף סמ.) דתנן מלק בסטן מטמא בגדים
 אבית הבליעה אלמא תלוש פסול
 במליקה ומיהו קשה קושיא אחרת
 שהקשה דה״ל למימר למעוטי תלוש
 והוי כל תלוש בכלל וא״ת ולפירושו
 דאיירי במחוברין היאך שן כשרה
 במליקה הא בעי ימין דמלק בשמאל
 פסול כדתנן בפרק חטאת העוף
 מ״ז שם) וי״ל ללא נקט שן שיהא שן
 כשרה למליקה אלא כלומר ללא
 מיססל מטעם מחוכר כמו בשחיטה
 ועי״ל לשמאל גרע משן כלאשכחן
 לענין חליצה לאמרינן בסרק מצות
 חליצה (יבמות לף קה.) לגילמת חולצת
 בשיניה ובירושלמי משמע לחליצה
 בעי ימין לאמרינן בירושלמי טצל
 היא עושה מתירתו בימין ותוססתו
 כשמאל וגוררתו כימין כלי שתהא
 חליצה כימין והתרה כימין ושמא אין
 כל כך ראיה לרלמא ליכא עיכובא
 בימין אלא לכתחלה כעי ימין והוא
 הלין אס חלצה בשמאל לתליצתה
 כשירה והא ללא קאמר למעוטי לורס
 לכשר למליקה ופסול לשחיטה משוס
 לבהליא קתני לה גכי שחיטה כס׳ ב׳
 (לקמן ל:) לססולה לתנן אס התיז

 את הראש בבת אתת פסולה ואי
 אשמעינן לכשר כמליקה א״כ ה״ל
 למתני אפכא פסול בשחיטה כשר
 במליקה להוה משמע שפשוט לנו
 בשחיטה: אילימא למעוטי
 עיקור סימנים. לפירוש הקונטרס״)
 לבעיקור סימנין הוי טרסה תימה
 אמאי אצטריך לאשמועי׳ לט היכי
 לעיקור פסול בשחיטה פסול נמי
 במליקה מאין היה לנו להכשיר
 במליקה יותר מבשחיטה והלא מלק

 ונמצא טרפה פסול לכולי עלמא
 אלא לסליגי בזבחים'בסרק ע)(קדשי קרשים) (לף סט.) אי מליקה
 מטהרת מטומאת נבלה עוף טהור או לאו וכן חימה לרבא בר
 קיסי לקאמר לא אמר רמי בר יחזקאל אין עיקור סימנים לעוף אלא
 במליקה ולא בשחיטה מאי שנא לנקט עיקור מכל שאר טריסות
 וכן תימה לקאמר בסמוך (א) חונאלא] למ״ל אין שחיטה לעוף מן
 התורה אין עיקור י)(אבל למ״ל יש שחיטה לעוף מן התורה יש עיקור)
 היאך תלוי זה בזה מ״מ הוא אסור משום טרסה למה לי טרסה זו
 ומה לי טרסה אחרת לטון שנטרף העוף שוב אין מועיל לו נחירה
 אלא להוציא כדלי נבילה למאן לאמר אין שחיטה לעוף מן התורה
 כלמוכח בדש השוחט (לקמן כת.) אבל לרברי הלכות גלולות אתיא
 כולה סוגיא שסיר ללא הר טרסה על ילי ׳)שתיטת סימנין ולהט
 קאמר אילימא למעוטי עיקור סימנין כי היכי להלכתא גמירי
 לה לאין השחיטה מועלת שם אף על סי שאינו נטרף בכך כמו
 כן במליקה שוב אינו נמלק אף על פי שאינו טרסה והא תני
 רמי בר יחזקאל כו׳ ופליג אההיא לנשמטה הגרגרת כלפירש
 בקונטרס אבל אהך לתני לויל) כל טרפות שמנו חכמים בבהמה
 כנגלו בעוף לא פליג לאסילו בבהמה אינה טרסה בכך אבל
 לשירוש הקונטרס סליג נמי אלוי וניתא השתא ררבא בר

 קיסי וכולה סוגיא:
א אמין אלא למ״ד אין שחיטה לעוף מן התורה. אין  ל
 להקשות לליליה היכי משכחת נבלת עוף טהור למטמא
 בגלים אבית הבליעה לנהי ללא בעי שחיטה נחירה מיהא בעי
 כסימנין כלמוכח לקמן בריש סרק ב׳ (לף כת.) לקאמר מלק
 בסטן מטמא בגלים אבית הכליעה ואי אמרת אין שחיטה לעוף
 מן התורה ״]כיון לתבר שלרה ומסרקת היא טרסה תיהני
 א] לה סכין לטהרה מילי נבלה אלמא סימנין לוקא מטהרין
 ובשלרה ומסרקת תשיב טרסה ׳1 והשתא ״)(משכתת נבלת עוף
 טהור כשחתך שררה ומסרקת ורוב בשר קולס שהגיע לסימן)
 תיהני ליה סכין לטהורי מילי נכילה והא לנקט בהתכלת
 (מנתות מה.) גט נבלה וטרסה לא יאכלו הכהניס לאצטריך סל״א

 הואיל ואשתרי מליקה גבייהו אשתרי נמי נבלה לאו לוקא
 לנכלה לא הד כלמוכח לקמן יא] כמו שהבאתי מסרק ב׳
 (לקמן לף כת.) אלא כלומר טרפה וקרא נקט נבלה אגכ טרסה:

 מפני

 ואי ם״ד מחזיר רוקא מאי איריא מולק אפי׳
 שוחט נמי אלא לאו שמע מינה אף מהזיר
 ומתני׳ בהלא אהרר א״ר ינאי יקבלו הרובין
 את תשובתן רקתני נמצא כשר בשחיטה
 פםול במליקה כשר במליקה פסול בשחיטה
 למעוטי מאי לאו למעוטי מחזיר םימנין
 לאחורי העורף הלא אמר רבה בר בר חנה
 לא למעוטי שן וצפורן שן וצפורן בהריא
 קתני להו אלא א״ר ירמיה למעוטי מוליך
 ומביא תניתא למ״ד מוליך ומביא במליקה
ר מאי איכא למימר ש כ  פםול אלא למ״ד א
 בני ר׳ חייא םברי לה כמ״ר מוליך ומביא
ת מליקה מצו  במליקה פסול אמר רב כתנא =
 סוצץ ויורה וזו היא מצותה סבר רבי אבין
 למימר קוצץ ויורה אין מוליך ומביא לא
 א״ל ר׳ ירמיה כ״ש המוליך ומביא במליקה
 כשר ומאי זו תיא מצותה אימא אף זו היא
 מצותה: א״ר ירמיה אמר שמואל כל תכשר
 בשחיטה כנגרו בעורף כשר במליקה תא
 פסול בשחיטה פסול במליקה למעוטי מאי
 אילימא למעוטי עיקור םימגין והא תני רמי
אין עיקור םימנין בעוף אמר רב  בר יחזקאל ג
 פפא למעוטי ראשו ראשו פשיטא ׳ממול
 ערפו אמר רחמנא ולא בראשו מאי ראשו
 שיפוי ראשו כגון דנקט משיפוי ראשו
 והגרים ואזל ער דמטא תתאי וכדרב הונא
 אמר רב אםי ראמר רב הונא אמר רב
הגרים שליש ושחט שני שליש פםולה (  אםי א
 אמר ליה רב אחא בריה ררבא לרב אשי הא
 דתני רמי בר יחזקאל אין עיקור םימנין בעוף לא
למ״ה אין שחיטה לעוף מן התורה (  אמרן אלא נ

 אבל

 חייא: למטוטי מאי. אי משוס לעורף
 פסול בשחיטה וכשר למליקה וצואר
 כשר לשחיטה ופסול במליקה הא תנא
 ליה: לאו למעוטי חזרת סימנים.
 דכשר בשחיטה ופסול במליקה ואיידי
 דתנאנ] כשר בשחיטה ופסול במליקה
 תנא נמי כשר במליקה פסול בשחיטה:
 לא למעוטי שן וצפזרן. ומשוס סיפא
 נקט לה כשר במליקה פסול בשחיטה
 למעוטי שן מחוברת וצפורן מתוכרת
 דפסולה בשחיטה והכי קאמר כשר
 במליקה כגון צפורן מחוברח פסול
 בשחיטה וטון דאשמועי׳ צפורן הוא
 הדין לשן דטעמא משוס מחובר הוא
 ואיידי דתנא סיסא תנא נמי דשא:
 שן וצפורן בהדיא תנא להו. לעיל
 (לף טו0 במתני׳ חוץ ממגל קציר
 והמגירה והשיניס והצסורן ואוקמינן
 [ית.] במחוברת. ואית דמסרשי דמרישא
 ממעט שן תלושה וצסורן תלושה דכשר
 בשחיטה ופסול במליקה ולא היא דא״כ
 למה הוזכר שן וצפ ורן לימא הט
 למעוטי תלוש דפסול במליקה אלא
 תלוש לאו מילתא היא דנימא כשר
 בשתיטה ופסול במליקה להא בתלוש
 לא מיקריא מליקה ואפי׳ מליקה
 פסולה לא מיקריא להא פירש לן
 קרא למליקה בעצמו של כהן היתה
 ובכלי לא מיקדא מליקה ללא אשכחן
 בכלי למיקריא מליקה ומנא תימרא
 למליקה בעצמו של כהן לתניא
 בשחיטת קרשים בסרק קלשי קלשים
 חבחיס לף סה.) והקריבו הכהן אל
 המזבח ג] 0 וכי תעלה על לעתך שזר
 קרב גבי מזבח אלא מגיל שלא תהא
 מליקה אלא בעצמו של כהן ולההוא

 לישנא סרכינן שן וצסורן בהריא קתני
 להו בתורת כהניס כלפדשית והא נמי ליתא ללא פרכינן בהליא
 קתני לה אלא א״כ שנויה במשנה לרוב ברייתות שבתורת כהניס
 ושבתוספתא שנאום תכמיס במשנתינו ולא פרטנן הכי אלא היכא
ד זמני או בתל מסכתא או בתרתי: למעוטי  לסתם במתניתין ת
 מוליך ומביא. לכשר בשחיטה ופסול במליקה ומשוס דשא נקט
 לה ואיידי דתנא דשא תנא סיסא: הניחא למאן דאמר כוי. סלוגתא
 דרב הונא חורבה היא לקמן בשמעתין נע״ב]: סברי לה כמ״ד פסול.
 ומוקמינן למתני׳ למעוטי מוליך ומביא: קוצץ ויורד. בלא הולכה
 והובאה: פ״ש כוי. לכל כמה ללא ממעט קרא בהדיא כדממעט
 סטן וצואר כי עביל מליקה בשחיטה׳) טסי עריף: אמר שמואל פל
 הפשר פוי. שמואל לאו בהלכות שחיטה איירי לא״כ איכא למסרך
 טובא ראי סבר מוליך ומביא במליקה פסול הא איכא מוליך ומביא
 לכשר בשחיטה ופסול במליקה ואיכא תלוש ואי קסבר מוליך ומביא
 במליקה כשר י] וכל שכן קוצץ דורד כלאמרינן קשיא סיפא ללייקינן
 הא פסול פסול והא איכא קוצץ דורל לפסול בשחיטה וכשר במליקה
 אלא שמואל בהכשר מקום שחיטה קא מייד כל מקום הראוי בצואר
 לשחיטה ראוי למליקה לעומתו מאחוריו במול עורףי): וסרטנן הא פסול
 פסול. לעל כרחץ שמואל משוס הך ליוקא נקט לה לאי משוס היא
 גוסה לאשמועינן לכל מול העורף כשר למליקה הא בהליא תני לה
 במתני׳ אלא שמואל פסול אתא לאשמועי׳ ולמעוטי מאי לטון לפסול
 בשחיטה יהא פסול במליקה למעוטי למעלה מן הצואר לססול
 במליקה לא אצטריך להיינו עורף ממש ובהליא כחיב ממול ערסו
 ולא ערסו: אילימא למעוטי סימנים שנעקרו. לטון לאין אותו
 צואר כשר לשחיטה אין עורף מגלו כשר למליקה: והא תני רמי.
 לאסי׳ לשחיטה כשר: ראשו פשיטא. קרא בהליא כתיב: שיפוי
 ראשו. משהתחיל הראש לשפע »ואי נמי שיסע מליקתו: והגרים
 ואזל עד דמטא תתאי. לסימנים נגל מקום שחיטה וגמר ׳!מליקתו
 שס דאי עבד רובא בשיסוי הראש דהיינו עורף ממש לא איצטדכא
 ליה לשמואל דהא מול בהדיא כתיב אלא מיעוטא הוא דעבד התם
 ואשמועי׳ שמואל דכי היט דמיססלא שחיטה משוס התחלת אותו
 מקום וכדרב הונא כר אף על גב דרובא במקום שחיטה
 מיססלא נמי מליקה: למ״ד אין שחיטה לעוף מן התורה. אלא
 מדברי סוסריס. י] רבי אלעזר אמרה בסרק השוחט (לקמן לף כמ.):

 אבל

 מסורת הש״ם

: , 5) לקמן כז ] . ט י צ י לע  א) [

. נזיר ן עא : קלושי ה  [כת. פ
, יקרא א] ו , ג) [ [ . לעיל ל. ט  כ
: א ״ ס , ה) ב  ד) [צ״ל ורבא]

טה, 0 [צ״ל לבור  כשחי
, א נמי הו י ו ״ ס , ז) ג [  אחל
, p) [צ׳׳ל [ .  ח) [לעיל ט

, ז ׳ , י) רש״ל מ׳ [ ף ו ע ת ה א ט  ח
, ל) [לקמן טת  כ) צ׳׳ל שמי

א לא גרסינ!, ״ ], מ) ס  גו.

 תורה אור השלם
 1 . והביא אתם אל הכהן
 והקריב את אשר
 לחטאה ראשונה ומלק
 את ראשו ממול ערפו
 ולא יבדיל: ויקרא ה ח

 הגהות הב״ח
׳ ה אילימא יכו ״ ' ד ם ו  (א) ת

ן ר מ א א ך ל ר בסמו מ א ק  ד
טה לעוף  אלא למייל אי! שחי

יל: רה אבל למי ן התו  מ

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

׳ ו נ ה לא אמר! ו ״ ד  א] ת
ת חשיב ק ר פ מ ה ו ד ד ש נ  ו
ד ״ ס ב כאן ה ״ . נ ה פ ר  ט
י ליה הנ ל תי ״ ה נ מ ״ ח א  ו
׳ ושייך רי וכו ! לטהו ט  ס

: ל ״ ע ל נ ל ב׳ כ  לעמו

 מוסף דש״י
. תחילה, ש י ל ם ש י ר ג  ה
ן  שהתחיל לשחוט למעלה מ
ן ת ושחט רוב אחרו ע ב ט  ה
. ה ל ו ס טה, פ ס שחי ו ק מ  ב
ה מ ה פא של ב ו י  ליציאת ח
א וכשנחתך ו ן ה מ י ב ס רו  ג
מ! לא נחחך  רוב הסי
ל לעי ב בשחיטה : חו הרו  או
ה ט י ח ן ש י ד א ׳ ׳ מ  יט.:. ל
. ואפילו ה ר ו ת ן ה ף מ ו ע  ל
ה כ ל ה ה מ על פ ה שנ ר ו ח  מ
י אי! לו, אלא נ  למשה מסי
לת נ , ואי! נ ם פרי י סו ר מ  מ
לה אלא נ ה נ י ף קרו ו  ע
ו ה א ה מאלי ת ס כ! מ  א
ל ילי ה שלא ע כ מ ה נ ג ר  ה
ל גמירה או ם, אנ י מנ  סי
ו ! כשר נ י מנ ר סי ו ק י  ע
ך פ ש ו ! יליף מ  1לקמ1 ם
א מ ל ע כה נ , נשסי ו מ ת ל  א

! עא ו.  !קדושי



 מסורת הש״ס

א רבא. רש״ל, ״  א) נ
׳ . ח ן כ ] לקמ  ב) וזבחיס סח.

, [ : ח י ס ק י ח ס פ  נ) נ

יקרא ו , ה) ! ן : לקמן מ  ד) ו

, ו) רבנן כצ״ל, t) רבא. א]  י
א ״ ס , נו) ב א נ ר ל  רש״ל, ח) א
ר אין מ א ן ד א מ א כ ה : י ף ס ו  נ
, ה ר ו ת ן ה ף מ טה לעו  שחי
ה ד נ ) ו , נ פש]  י) וצ״ל וכל נ
, [ : ה . פ ד לקמן ע ו , ל) [ [ : ג  מ

, מ ״  מ) ר

 הגהות הב״ח
ה וכי לאחר ״  (א) רש׳׳י ד

ן ת אי ו פ ר ה ט ש ע כר מ  ו
ה ותיקשי ״ י ד פ ו  כאן:(3) ת
׳ ר ׳ לר׳ אלעזר ב  וכו

: ך י ר ן פ ו ע מ  ש

 לעזי דש״יי
 קרו״ט. חורים.

 מוסף רש״י
. ואפילו ת ק ר פ ה מ ר ב ש  נ
ת :זבחים סה•!. ס כ ר פ  מ
ף ו . מלק ע ן י כ ס ק ב ל  מ
ן ן נבילה, דאי ם בסכי  קדשי
קה אלא בציפורן ;לקמו  מלי
א י קה לא הו מלי ! ו ח  נ
 דבעצמו של כהן בעינן,
ן נ א כדאמרי י  ושחיטה לא הו
י נ פ מ ד ו י א מתל י שהו נ פ  מ
ס .!בתים סח ... ר ו  שהוא ד

 שיטה מקובצת
 א) אלמא יש שחיטה לעוף

 מן התורה הס״ד: כ] הלכך
ה מ ה ב  כולה מלתא דעוף כ
 תקון הס״ד ומה״ד רבא בר
 קיסי: ג] בה שלא נטמא
 במגעה דמגע בית הסתרים
בטומאת  לא מטמאה ו
 משא נמי אינו טמא שלא
 זז משם עד שבלעה:
 ד] וכתיב בה כלומר בזו

 ולא באחרת וכוי. 1״ב
 נ״א בקצת ס״י כלומר
 בבליעה: ה] שמטמאה
 במגע עד שלא יאכלנה
 כדכתיב והנוגע בנבלתה
 וגומר: ו] הוה ליה
 כשובר מפרקתה וכשמגיע
 לסימני׳ וחותכן כסכין הרי
 זה כשוחט: I] מליקה
 וטרפה ליכא למימר שזהו
 דרך הכשרה דאע״ג דאם
 שהה והניחה לאחר שעשה
 בה מעשה הויא טרפה
 היכא דגמריה למלתיה אין
 כאן טרפות: ח] וכי מתה
 עומד ומולק דהא הא־
 עוף: ט] שנפרקו פרקי

 העצם נינעץ הסכין:

 כ: הכל שוחטין פרק ראשון חולין
 אבל למ״ד יש שתינוה לעון* מן התורה. מתורה שנמסרה למשה על
 סה דהיינו הלכה למשה מסיני. ורבי אמרה דסליג אלרבי אלעזר בפ׳
 השוחט(לקמן לף כח.) דמניא רבי אומר וזבחת כאשר צויתיך!לכריס ימ מלמל
 שנצטווה משה על הלכות שחיטה בעל סה ואע״ס שלא כתבו בתורה
 על הוושט ועל הקנה ועל רוב אחד
 בעוף ועל רוב שנים בבהמה אלמא
 יש שחיטה לעוףא]: אדרבה אפכא
 מסמברא למ״ד [יש] שחיטת העוף
 מן ההורה איפא למימר דהפי
 אגמריה דאין עיקור: ואפי׳ למ־ד.
 דיליף ליה התסי) בהיקישא מזאת תורת
 הבהמה והעוף ה וגמר לעוף מבהמה
 מצי׳ למימר דכיון דהוזכרה שחיטת
 העוף בסיני דהא היקישא בסיגי
 נאמרה אגמריה רחמנא למשה על פה
 דלענין עיקור לא ליהוי כבהמה: אלא
 למ״ד אין שתיטה לעוןו מן התורה
 אלא מדברי סופרים מהיכן גמר לה.
 כלומר אהיכא סמכי לאנןי) לתקון
 ליה שחיטה מבהמה גמרו הילכך כולה
 מלתאג] כבהמה תקון: י)רבין בר
 קיסי. שם חכם: לא אמרן אלא
 במליקה. לכיון ללרסה וחללה לא
 פסלי בה עיקור סימנים נמי לא פסלי
 בה אבל בשחיטה כוי: פל הפשר
 פוי. כל הצואר הכשר לשחיטה כשר
 למליקה מאחוריו: הא פסול פסול.
 ואי צואר שנעקרו סימנין פסול לשחיטה
 היכי מתכשר במליקה: ההוא.
 לרבי ירמיה סליגא מאלרבין בר קיסי
 לרבי ירמיה סבר לאף לשחיטה אין
 עיקור ולית הילכתא כמתניתא לרמי
 בר יחזקאל להא תניא בסירקין ללקמן
 לדף כח.) שחט את הוושט ואח״כ

 מפני שהוא מחליד. פירש בקונטרס לאחר שנפרקו סרקי העצם ט]
 כשנעץ הסכין תחת העצם לפי שאין העצס מתפשט לכאן
 ולכאן כדרך שאר בית השחיטה כשחותכין אותו אלא עומד כמקומו
 וכשחותך הסכין תחת העצם הויא חלדה ״)(ולפיכך) [ולפירושו] לא איירי

 בסטן רחבה ונראה דחשיב חלדה
 לסי ששוחט הסימנין ממטה למעלה
 ואסי׳ בסכין רחבה ובזבחיס פרק
 חטאת העוף (לף סח:) סי׳ בקונטרס
 דמחליד לסי שנועץ ראשו של סטן
 משוס שאינו רוצה לחתוך רוב בשר
 קודם הסימנים וכאן א״א לומר כן
 דקרי ליה מחליד אף על גב לס״ד

 שחותך רוב בשר:
 ותיקשי לר עולת העוף; דבע־א
 שני םימניין. ביין לרבנן
 בין לר׳ אלעזר w פריך כדפי׳ בקונט׳:

 כי

יש שחיטה לעוף מן התורה יש  אבל למ״ה א
 עיקור אמר ליה אררבה איפכא מםתברא
 למאן ראמר יש שחיטה לעוף מן התורה
 איכא למימר ההכי אגמריה דאין עיקור ואפי׳
 למאן דאמר כבהמה לענין עיקור לא ליהוי
 כבהמה אלא למ״ד אין שחיטה לעוף מן
 התורה אלא מדברי םופרים מהיכא גמירי לה
 מבהמה כולה מילתא כבהמה אמר רבינא
רבין בר קיסי הא דתני רמי בר יחזקאל (  אמר לי א
 אין עיקור םימנין בעוף לא אמרן אלא במליקה
ל בשחיטה יש עיקור והא״ר ירמיה אמר ב א  ב

 שמואל כל הכשר בשחיטה כנגדו בעורף כשר במליקה הא פסול פםול ההוא
נשברה מפרקת ורוב בשר עמה נבלה אמר רב חםהא אף  פליגא אמר זעירי ג
 אנן נמי הנינא ״ימלק בסכין מטמא בגהים אבית הבליעה ואי אמרת טרפה הויא
 מליקתה זו תיא שתיטתת תהני לה םכין לטהרה מיהי נבלה אמרי התם משום
 הלאו שחיטה היא כלל מאי טעמא רב הונא אמר מפני שהוא מחליד רבא אמר
 מפני שהוא דורם מ״ד מפני שהוא מחליד מ״ט לא אמר מפני שהוא דורם קםבר
 מוליך ומביא במליקה כשר ומ״ד מפני שהוא דורם מאי טעמא לא אמר מפני
 שהוא מחליד אמר לך חלהה היכי דמי ״כחולדה הדרה בעיקרי בתים המכסיא
 הכא הא מיגליא אמר רבא אי קשיא לי הא קשיא לי וכי מתה עומה ומולק א״ל
ה עומד ומולק אמר ליה ת  אביי ותקשי לך עולת העוף הבעיא שני םימנין וכי מ
 תתם כהי לקיים בה מצות הבהלה אי הכי עור נמי כל המעכב בשחיטת מעכב
 בהבדלה וכל שאינו מעכב בשחיטה אינו מעכב בהבהלה ותא מיעוט
 םימנין לרבנן הלא מעכבי בשחיטה ומעכבי בהבדלה אלא אימא כל
 שישנו בשחיטה ישנו בהבדלה וכל שאינו בשחיטה אינו בהבדלה

 מכל
 נשמטה הגרגרת כשרה נשמטה
 הגרגרת ואח״כ שחט את הוושט פסולה שחט את הוושט ונמצאת הגרגרת שמוטה ואין ידוע אס קודם שחיטה נשמטה או לאחר שחיטה
 זה היה מעשה ואמרו כל ספק בשחיטה פסולה אלמא יש עיקור בעוף דהא בעוף קמיירי מדקתני שחט את הוושט ואח״כ נשמטה הגרגרת
 כשרה לעוף הכשרו בסימן אחד. ואי קשיא לך מתניתא אמחניתא דהא דרמי בר יחזקאל מתניתא היא תריץ הא כמאן דאמר יש שחיטה
 בעוף מן התורהמ). וכיון ללא איפסיק הילכתא קיימא לן נע״ו 1.1 בשל תורה הלך אחר המחמיר: ורוב בשר. שעל המסרקת מאחורי הצואר נפסקה
 עמו: נבלה. ומטמאה מיד אע״ס שהיא מפרכסח דמחה ממש היא ושחיטה ללאחר מכאן לא מטהרה לה מירי נבלה: מלק. עוף קרשים
 בסכין נבלה היא והאוכל נבלת עוף טהור מטמא בגלים שהוא לבוש בשעה שבולעה ולא בגלים שקודם לכן ולא בגדים שלבש אחר שהיא
 במעיו ואין לה טומאת מגע לגמרי אלא טומאת בליעה זו לבלה וכולה ילפינן לה בתורת כהניס [אחרי פרק יא] מנבלה וטרסה לא יאכל לטמאה בה
 (רקרא כב) וכתיב נמי (שס יז< והנסשי) אשר תאכל נבלה וטרפה באזרח ובגר וכבס בגליו ורחץ במיס וטמא ער הערב וטהר ובעוף משתעי
 קרא לתניא ׳)(לקמן לף ק< יכול תהא נבלת בהמה מטמאה אבית הבליעה כגון תחב לו חבירו בבית בליעתו והוא לא נגע בה גזשלא
 נטמא במגעה וטומאת בית הסתרים לא מטמיא טימאת מגע ובטומאת משא נמי אינו טמא שלא זז ער שבלעה ת״ל לא יאכל לטמאה בה
 בה משמע מיעוטא מי שאין לה טומאה אלא אכילתה כלכתיב לא יאכל וכתיב בה כלומר בזו י] בבליעה ולא באחרת יצאת נבלת בהמה
 שמטמאה במגעי] כלכתיב (ויקרא יא! והנוגע בנבלתה וגו׳ הלכך על כרחך בעוף משתעי יכול נבלת העוף תטמא מן הכתוב מהאי קרא
 ונבלת בהמה מק״ו מה העוף שאינו מטמא במגע ובמשא מטמא בבית הבליעה בהמה שמטמאה כו׳ ת״ל בה בה אתה מיטמא בבית הבליעה
 ואי אתה מיטמא בנבלת בהמה בבית הבליעה ואס כן למה נאמר בבהמה והאוכל מנבלתה >שס< ליתן שיעור לנוגע ולנושא כשיעור אכילה
 להיינו כזית וכולה מילתא מפרש התם לאין לה טומאה לנבלת עוף טהור אלא זו בלבל: ואי אמרת. נשברה מפרקת ורוב בשר עמה טרסה
 בעלמא הוה ולא נבלה והא מליקת סכין כיון ללאו מליקה היא הוה יו כשובר מפרקתו כשמגיע לסימנין וחותכן בסכין הרי זו כשוחט אח
 הטרפה וקיימא לן בהעור והרוטב(לקמן לף קכח:ל)< טרפה ששחטה אינה מטמאה ואע״ג לבשל מוקלשיס אמרינן התם 1קכג:ו למטמאה והאי עוף
 נמי לקלשיס היא ההיא מלרבנן היא ובהמה אבל טומאת בית הבליעה לעוף למלאורייתא היא לית לה להחס אמרינן לטומאה מלרבנן
 בעלמא הוא: מליקתה זו היא שתיטחה. להא בסטן היה וכשר לשחיטה: תמי לה ספין. כשמולק הסימן בסכין לטהרה מילי נבלה. ואי
 קשיא לותביה ממתני׳ לקתני במתני׳ השוחט מן העורף שחיטתו פסולה טעמא משוס שבירת מפרקת היא ואיכא למימר לטרפה היא ולא
 נבלה: שהוא מחליד. לאחר שנתפרקו פרקי העצם ;נעץ הסכין תחת העצם לפי שאין העצם מתפשט לכאן ולכאן כלרך שאר בית השחיטה
 כשחותכין אותו אלא עומד במקומו וכשחוחך הסטן תחת העצם הויא לה חלדה: מפני שהוא דורס. ממש ולא מוליך ומביא כדאמרן
 לעיל ולף כ.) קוצץ ויורד וזו היא מצותה: מוליך ומביא במליקה כשר. וההיא דמלק בסטן סתמא קחני לא שנא קוצץ ויורד ולא שנא מוליך
 ומביא: בעיקרי בתים. קרו״ט בלע״ז: הא מיגליא. דאע״פ שאין העצם מתפשט כל כך לגלות בית השחיטה מיהו הסכין נראה ומגולה
 כל זמן חתיכתו: אי קשיא. בהא מילתא דזעירי: הא קשיא לי. טון לאמרת נבלה אלמא מתה היא הא דאמר רחמנא מליקה כשרה
 בקדשים ובעינן חתיכת סימנץ כדלקמן (לף כא.<: וכי. לאחר שהיא כמתה בשבירת העצם ורוב בשר למה עומד ומולק שוב הסימנין אי
 אמרת בשלמא טרפה בעלמא הואי אי נשברה בלא מליקה אבל חיותא מיהא אית בה מש״ה הויא מליקת סימנין מליקה וטרפה ליכא למימר
 י] שזה דרך הכשרה דאם לא שהה והניחה לאחר שעשה בה מעשה (א) אין כאן טרפות וכן בכל השוחטין משנקב הוושט יש כאן מעשה
 טרפה וכי גמר שחיטתו מיתכשרא אס לא שהה שיעור שהייה אלא לזעירי דחשיב לה מתה מה הוא עומד ומולק: ותקשי לך עולת העזן».
 דאמרינן לקמן בשמעתין נ פא. ו דבעיא ב׳ סימנים: וכי מתה עומד ומולק. דהא ח ו ודאי עוף בחד סימן מתה ואמאי מעכב שני: התם. לאו
 משוס מליקה הוא אלא לקיים מצות הבדלה כדילפינן לקמן בשמעתין ןכא:] מומלק והקטיר [ויקרא א] מה הקטרה הראש בעצמו והגוף בעצמו אף מליקה
 הראש בעצמו והגוף בעצמו: אי הכי עור נמי. לבדיל ויחתוך כל הראש אלמא תניא לקמן >לף כא.) שנים לרבנן ורוב שנים לר׳ אלעזר בר ר״ש
 אבל עור ליכא למ״ד: כל המעכב בשחיטה. עור אינו מעכב בשחיטה שאילו קודם שחיטה ניטל כל העור כשרה אבל סימנין שחיטה
 תלה בהו רחמנא ולכתחלה כולהו בעי כדתנן לקמן בהשוחט ולף מ.) הלכך גבי הבדלה מעכבי: והא מיעוט סימנים
 לרבנן. דפליגי לקמן בשמעתין אדרבי אלעזר בר ר״ש ואמרי ללא תסגי ברוב שנים אלא א״כ גמר כולן ואף על גב דלא מעכבי בשחיטה:

 מ״מ

 עין משפט
 נר מצוה

׳ ל א מה ״ ׳ ס י  קמו א מי
נ מ א ס ״ ל טה ה  שמי
׳ ד סי ׳ ׳ ו ע י ׳ ש׳ ג טו  עשין ק

׳ א: י  יג סע
ג שס ״ ׳ ס י  קמז ב מי
ג שם מ ד ס ״ י  הל
ף י ע ד ס ׳ כ ד סי רי ע י ׳ ש׳  טי

: ו  ט
ט ״ י ל ׳ שס ה י  קמח ג מי
׳ שאר ב מהל ״ פ  ו
ג מ א ס ״ ל ה ה א מ ו ט  אבות ה

: ן מ מ ד סי ׳ ׳ י  שס טי
׳ ז מהל ׳ ׳ ס׳ י  קמט ד מי
לי מוקדש־ן  פסו

: ג ״ ל  ה

 רבינו גדשוס
 אלא למ״ד אין שחיטה
 לעוף מן התורה בפרק
קת: נשברה  השוחט מחלו
 מפרקת ורוב בשר עמה
 גבלה. כלומר אע״ג
 דשחטה חשובה כמתה:
א בגדים מ ט  מלק בסכין מ
 אבית הבליעה דדינו
 למלוק בצפורן וכיון
 דמלק בסכין פסל אח
ב כמח  המליקה וחשו
 מאליו דנשברה מפרקח
 ורוב בשר עמה: ואי אמרת
 טרפה וכו׳ כלומר ואי
 אמרת נשברה מפרקת ודוב
 בשר עמה ושחטה טרפה
 תהני לה סכין במליקה
 דנשבר׳ מפרקת לטהרה
 מיה־ נבילה: אמרי התם
 כשנשברה משום הלאו
 שחיטה היא כלל כוי
 כלומר אפיי תימא נשברה
 מפרקת ורוב בשר עמה
 ושחטה אינה אלא טרפה
 ואי אמרת במליקה נמ׳
 תיהני לה סכין לטהרה
 מיהי נבילה משום דלאו
 שחיטה היא מפני שהוא
 מחליה שחותך הסימנים
 ממטה למעלה: רבה אמר
 מפני שהוא דורם. כלומר
 שאינו מוליך ומביא דאין
 דינה של מליקה להיות
 מוליך ומביא: מאן דאמר
 מפני שהוא מחליד מ ״ט
 לא אמר מפני שהוא
 דורס קסבר מוליך ומביא
 במליקה כשר והוא היה
 מוליך ומביא: לאפוקי
 הך דמגלי. כלומר שובר
 מפרקת ואח״כ מוליך [נ״א
 מולק] הסימנין: וכי מתה
 עומד ומולק כלומר אנן
 אמרינן נשברה מפרקת
 ורוב בשר עמה [נבלה]
 והוא שובר מפרקת ורוב
 בשר עמה מתחילה קודם
 שימלוק: אי הכי עור
 נמי. כלומר עור נמי
 יהא מבדיל: כל המעכב
 בשחיטה וכו׳ ועור אינו
 מעכב בשחיטה דאי העור
 פגום כמקום שחיטה אין
 שחיטתן פסולה אלא
 אימא כל שישנו בשחיטה
 וכו׳ ועור אינה בכלל

 שחיטה



 עין משפט
 נר מצוה

 קנ א כ מיי׳ פ״ו מהל׳
 מעשה קרבנות הלכה

 כג נוס״ז הל׳ ו]:
 קנא ג ד ה מיי׳ פ״א
 מהל׳ טומאת מת
 הלט״ו [יברב אלפס פול
 כהל׳ טומאה לף סה]
 [טיש״ע י׳׳ל סימן שע

 סעיף א]:
 קנכ ו ז מיי׳ ס׳׳ג מהל׳
 שחיטה הלי״ט ופ״ב
 מהל׳ אנות הטומאה הלכה

 א:
 קנג ח מיי׳ פ׳׳ג מהל׳

 שחיטה הל׳ יט:
 קנו־ ט י מיי׳ פ״ל מהל׳
 אבות הטומאה

 הלי״ל:
 קגה כ מיי׳ פט׳׳ו מהל׳
 מע״ק הל׳ טו ופ״כ

 מהל׳ חגיגה הל״ח:

 לעזי רש״י
 קיבדור׳׳א [קיבידור״א],

 חור, חלל.

 שיטה מקובצת
 א] או אינו אלא כמשפט
 חטאת העוף דהכי משמע
 טפי דהא מיניה סליק
 הכתיב לעיל מיניה והזה
 מדם החטאת וגו׳ וקאמר
 השתא שתהא עולת
 העוף כחטאת העוף שלא
 תטען הבדלה: 3] הותזו
 ממש נראה. נ״ב נ״א
 כם״י לזעירי דלעיל סגי
 במפרקת ורוב בשר
 וכוי: ג] לוקמיה אחטאת
 דסליק: ד](למילתיה אתא
 כדקאמר חלוקה עולה
 מחטאת) כל זה נרשם
 עליו: ה] לענין הבהלה
 כדקאמר ותירץ כך כתוב
 בתוס׳ כ״י. ובתום׳ שאנץ
 כתוב כדקאמה וכה׳׳ג
 דרשי ר׳ ישמעאל ור״א
 בר״ש ותירץ וכוי: ו] והדין
 עמו דחשיב כמשפט היקש
 ולא בהדיא דהא כאשר
 יורם וכן ועשה לפר כאשר
 עשה לפר החטאת חשיב
 ליה היקש פ׳ איזהו מקומן
 נ׳׳ב שכל זה היא הגהה:
 \] למד בהיקש יותר מן
 חטאת בהמה: ח] אלא את
 פר ותו לא דפרו של אהרן
 ידעינן כר ונ״ב עיין תוס׳
 ריש מנחות: P] דלמא
 הייתי מחלק מוהקריבו
 דכאה אפי• בלילה וי״ל
 דכיום צוותו כתיב:

 י] לעולה דמשמע כל:

 רבינו גרשום
 אבל מיעוט סימנין אע״ג
 דלא מעכבי כשחיטה ישנו
 ככלל שחיטה וישגו גמי
 בכללהבדלה: מ״מ קשיא.
 וכי מתה עומד ומולק.
 עשאה גסטדא שהכה
 בסייף אפסקיה מגבה
 (מעיה) ןגבלה] וחתכה
 בין צלעותיה דחשובה
 כמתה דלא תחיה: תגן
 התם הותזו ראשיהם של
 שרצים טמאים דחשובץ
 כמתים: כהבדלת העוף
 לרבנן ולא פליגיתו. כלומר
 שנים ממש: או דלמא
 כהבדלת עולת העוף
 לר׳ אלעזר ב״ר שמעון
 ופליגיתו דהוא אמר דרוב
 שנים: חלק הכתוב בין
 חטאת העוף לעולת העוף
 וכו׳ כלומר וכשהוא א׳
 והקריבו בעולת העוף חלק

 הכתוב וכר:

 הכל שוחטין פרק ראשון חולק כא.
 כי סליק ר׳ דרא אשבחיה לרבי אמי דקאמר להא שמעתא. פירוש
 לזעירי. ורבי אמי גרסי׳ ולא גרסי׳ >א) אסי לרבי אסי הוא
 לאמר לקמן גבי הותזו ראשיהן להיינו כהבללת עולת העוף:
 הותזו ראשיהן. גבי בהמה חיה ועוף מיתניא במסכת אהלות
 ולא גכי שרצים כלסירש בקונטרס:
 גז הותזו ממש. נראה רסליגי

 אזעירי ללעיל לסגי ליה
 במסרקת ורוב כשר לחול:

 כשהוא אומר והקריבו חילק
 הבתוב כוי. סירוש
 להצדך הבללה בעולת העוף וא״ת
 לב>£ו?ק קלשי קלשיס לזבתיס לף סה.)
 לריש ליה למילתא אח דתי לקאמר לסי
 שנאמר מן התורים או מן בני היונה
 יכול לא יסחות מב׳ סדליס ת״ל
 והקריבו וי״ל להכא מלסמך והקדבו
 לומלק לרשינן לחלוקה מליקת עולח
 העוף ממליקת חטאת עוף לענין
 הבללה: כמשכט חטאת בהמה.
 הקשה בקונטרס למה ליה להאי
 תנא למימר כמשסט חטאת בהמה
 לוקמיה ג] בחטאת העוף לסליק
 מיניה לכאה מן החולין וכולהו איתנהו
 בה וחילוק לוהקריבו חלמילתיה
 אתא כרקאמר חלוקה עולה מחטאת
 לענין הבללה כלקאמר מרבי ישמעאל
 ור״א בדיש ותירץ לבחטאת העוף
 לא כתיב בה חולין בהליא אלא
 בבהמה כתיב כללקמן ובהיקשא יליף
 מלאיקרי חטאת ולבר הלמל בהיקש
 אינו חוזר ומלמל בהיקש גבי קלשיס
 י] והלין עמו לחשיב כמשפט היקש
 ולא כתוב בהליא להא כאשר יורם
 וכן יעשה לפר כאשר עשה לפר
 החטאת חשיב ליה היקש פרק איזהו
 מקומן (זבחים דף מט:< וקשיא לפירושו
 לא״כ מחטאת בהמה גופיה היכי
 יליף הא כמשפט חטאת בהמה
 לקאמר ע״כ לאו אפרו של אהרן קאי
 למה ענינו לכאן אלא אחטאת בהמה
 ללעיל קאי כלסירש כקונטרס שהרי
 עולה זו באה חליסיס לה וחטאת
 בהמה מסרו של אהרן יליף מלאיקרי
 חטאת והיינו נמי למל מן הלמל
 ואמאי חשיב חטאת העוף למל בהיקש
 יותר מן י] בהמה ועול לבס״ב לביצה
 (דף כ.) לדש ויקרב את העולה
 ויעשה כמשסט לימל על עולת חובה
 שטעונה סמיכה כעולת נלבה והשתא
 ל״ל כמשסט תיפוק ליה מלאיקד
 עולה ועול לבפ״ק לזבחים (דף ח.)
 לא ילפינן חטאת נזיר מחטאת חלב
 ולא גמרי מהללי מלאיקרי חטאת
 כיון לאיכא למיסרך וה״נ חטאת העוף
 כאינה באה היכי יליף מסרו של אהרן לאיכא

 אלא למיסרך שכן טעונה כלי בשחיטה
 ול׳ מתנות על ל׳ קרנות ושכן כסרתו מרובה ונכנס למה לפני
 ולסניס להבי סדך פרק קמא לשבועות (דף ט.) וע״ק לחטאת כהמה
 גופיה היכי ילפינן מפרו של אהרן לאי במה מצינו איכא למיסרך
 שכן כסרתו מרובה ונכנס למה לפני ולפנים כלסדשית ואי מהיקשא
 לזאת התורה מהתם נמי תיפוק ליה עולת העוף ול״ל כמשסט ״)ונראה
 לסרש למיתורא לרשינן לגבי סרו של אהרן לא הוה צדך למכתב
 את סר החטאת אשר לו אלא את סר ״]החטאת ותו לא לסרו של
 אהרן ילעינן שפיר לאינו בא אלא מן החולין כיון לנשרף מילי להוה
 אעולות לאין באין אלא מן החולין כראמדנן בסיסד בסרשת ראה
 משוס למעשר טעון אכילה ועולה אינה נאכלת אלא כתיב (ויקרא ט)

 מכל מקום קשיא אמר רבא אימא וכן הוא
ך שדרה ומפרקת בלא רוב בשר ת ו ח  עושה א
 כי םליק רבי זירא אשכחיה לד׳ אמי דיתיב
 וקאמר לה לתא שמעתא אמר ליה וכי מתה
אשתומם כשעה חדא אמר ליה  עומד ומולק 1
 אימא כך הוא עושה חותך שדרה ומפרקת
כיצד מולקין )ב  בלא רוב בשר תניא נמי הכי א
 תטאת העוף תותך שדרת ומפרקת .בלא ־רוב
 בשר עד שמגיע לוושט או לקנה הגיע לוושט
 או לקנה חותך סימן אחד או רובו ודוב בשר
ו רוב שנים מני אי רבנן א  עמו ובעולה שנים 8
 הא אמרי שנים דוקא אי כר״א בר״ש האמר
 רוב שנים אימא שנים לרבנן רוב שנים לרבי
 אלעזר בר״ש ואיבעית אימא הא והא ר׳ אלעזר
 בר״ש ומאי שנים שדומין לשנים אמר רב
נשברה מפרקת ורוב  יהודה אמר שמואל ג
 בשר עמה מטמא באהל וא״ת אותו מעשה
 דעלי מפרקת בלא רוב בשר הואי זקנה
ויהי בהזכירו את ארון האלהים  שאני דכתיב 2
 ויפול מעל הכםא אחורנית בעד יד השער
 ותשבר מפרקתו וימת כי זקן האיש וכבה
 וגו׳ אמר ר׳ שמואל בר נחמני א״ר יוחנן
 יקרעו כדג מטמא באהל א״ר שמואל בר
עשאה גיסטרא ו ( ומגבו אמר ״שמואל ג  יצחק ה
 נבלה ״א״ר אלעזר ׳ניטל הירך וחלל שלה
 ה<(ניכר) נבלה ה״ה חלל שלה(ניכר) אמר רבא

ו הותז ט , ל שרבוצת ונראית חסרת תנן התם י כ  ח

 ראשיתן אע״פ שמפרכםין טמאים ״כזנב
 הלטאה שמפרכסת מאי תותזו ר״ל אמר יהותזו
 ממש ר׳ אםי אמר רבי מני כהברלת עולת
 העוף א״ל ר׳ ירמיה לרבי אסי כתבדלת עולת
כהבדלת ז  העוף לרבנן ולא פלגיתו או דלמא ח
 עולת העוף לר״א בר״ש ופלגיתו א״ל כהבדלת
 עולת תעוף לר״א בר״ש ופליגינן איכא דאמרי
 ר״ש בן לקיש אמר הותזו ממש ר׳ אסי
 א״ר מני כהבדלת עולת העוף לדבי אלעזר
 בר״ש ברוב שנים מאי רבנן ומאי רבי
ת השני יעשה עולה א ו  אלעזר בר״ש דתניא 3
 כמשפט כמשפט חטאת בהמת אתה אומר
 כמשפט חטאת בהמה א! או אינו אלא כמשפט
 חטאת העוף כשהוא אומר והקריבו
 חלק הכתוב בין חטאת תעוף לעולת תעוף
 ומה אני מקיים כמשפט כמשפט חטאת

 בהמה מה חטאת בהמה

 מ״מ קשיא. וכי מתה עומל ומולק: בלא רוב. רוחב הבשר של
 מפרקת לאכתי לאו מתה היא להא זעירי מפרקת ורוב בשר קאמר 1כ:]:
 להא שמעתא. לזעירי: א״ל. הואיל ומתה תשוב כל מליקות לאמר
 רחמנא לכעי לחתוך סימנים וכי ממה עומל ומולק: אשתומם. שתק

 והיה מחשב מה יענה: בחטאת
 העוף כתיב ולא יבליל גבי שמיעת
 הקול כויקרא ןה] הילכך בתל סימן סגי
 לעוף הכשרו בסימן אתל: ורוב כשר
 עמו. לאחר מליקת הסימן: ובעולה.
 לבעי הבללה כרלקמן נע״ס שנים או רוב
ד אלעזר בר ר״ש  שנים: סלוגתא ל
 ורבנן לקמן בשמעתין נפ״ש: האמר רוב
 שנים. לוקא ולא יותר כלקתני לקמן
 (דף כב.) לבעינן שיהא אוחז בראש
 ובגוף כשהוא מזה: שדומים לשנים.
 ללכתחלה בעינן שיחתוך רוב להליא
 שיהא נראה לעיניס שהוא רוב או רוב
 שנים ואסי׳ רוב מצומצם: נשברה
 מפרקת. בארס: וא״ס. הא עלי
 מסרקת בלא רוב בשר הוה וקרי ליה
 מת ותשבר מסרקתו וימת: מטמא
 באהל. ואפי׳ מסרכס: עשאה
 גיסטרא. שחתכה לרחבה או בצוארה
 כולו או בשלרה על החלל. כל לבר
ד גיסטרא: ניטל  החלוק לשנים ק
 הירך. ממקום חיבורו בבוקא לאטמא:
 וחלל שלה. כלומר לא שניטל העצם
 עם קצת הבשר הפנימי ונשאר בשר
 העליון והעור ער חצי הירך או
 שלישיתו וחוסה את המכה להתם
 טרסה הוא להויא כלתנן(לקמן דף עו.)
 בהמה שנחתכו רגליה להיינו האחרונים
 מן הארכובה ולמעלה טרפה אבל
 כשנטל כל הבשר ער שנראית גופה
 של מקום החתך כעין חלל קיבלור״א
 בלע״ז: נבלה. ואפי׳ בחייה מטמאה:
 פל שרבוצה ונראית חסרה. לרך
 הבהמה לרבוץ על יריטה ומתכסת
 ידכה ברביצתה ואס נראית חסרונה
 כשהיא רבוצה«): הותזו ראשיהן.
 בשמנה שרצים קמיירי בסלר טהרות:
 טמאים. לטון לעשויין גיסטרא
 אע״ס שלא הוכללו לגמד כלמפרש
ד הם כמתים: פזנב הלטאה  ואזיל ה
 שמפרכסת. כלומר לאע״פ שמפרכסת
 אין זה חיות שהד זנב הלטאה חותך
 אותה לגמרי והיא מפרכסת חיתוך
 הזנב מפרכס: פהבדלח עולת הטוף
 לרבנן. לבעו כל הסימנין: ולא
 פליגיתו. את ור״ל להיינו נמי הותזו
 ממש: איפא דאמרי. לבהליא אמר
 רב אסי למילתיה כהבדלת רבי
 אלעזר בר״ש ולא בעי רבי ירמיה
 מיניה: ואס השני וגוי. בעולת
 העוף של חובה כתיב גבי שמיעת
 הקול כשהוא מביא בדלות. בפרשה

 עליונה כשהוא מביא בעשירית דיבר בחטאת בהמה: פמשפט.
 משמע שקצוב המשפט במקום אחר ואהיכא קאי אחטאת בהמה
 דלעיל קאי שהרי עולה זו באה חליפין לה הלכך לה אקשה ויליף מיניה
 כדמסרש לקמיה דאינה באה אלא מן החולין כוי: או אינו אלא פמשפט
 תטאת העוף. שלא תיטען הבדלה במליקתה כדכתיב (ייקרא ה)
 בחטאת העוף ממול ערסו ולא יבדיל: כשהוא אומר והקריבו. בעולת העוף
 של נלבה בויקרא והקדבו הכהן אל המזבח ומלק את ראשו וגומר׳) מללא
 כתיב ׳)הקריבל) אלא והקריבו משמע חלוקה הקרבתו של זה מהקרבת
 אחרים גילה לך הכתוב שלא תלמל מליקת עולה ממליקת חטאת:

 אלא

 מסורת הש״ס

 א) לקמן כח. ונחים
 סה:, ב) [נערוך ערך
 גסטר׳ איתא חזקיה וכן
 לקמן לנ: יכ׳׳א נרי״ף
 ורא׳׳ש ונשאלתות פרשת
 אמור סימן קג אימא
 אמר רני שמואל נר יצחק
 אמר חזקיה עשאה גיסטרא
 וכי], ג) לקמן לנ: עי׳ש,
 ד) גם זה שס נדה כד.

 [תמירה יא:], ה) ס״א
 ל״נ, ו) אהלות ס׳׳א משנה
 ו, t) [נ״נ קמנ: וש״נ],
 ח) [לקמן קכג:], מ) נס״א
 נוסף: ננילה, י) נרקרא
) [עיין נרש״י ומיס׳  א], נ
 נזנחים סה. ד״ה והקרינו],
 ל) בסי׳א: והקרינ, מ) עי׳

 מהר׳׳ם,

 תורה אור השלם
 1 . אדין דניאל די שמה
 בלטשאצר אשתומם
 כשעה חדה וךעיניהי
 יבהילנה ענה מלכא
 ואמר בלטשאער חלמא
 ופשךא אל יבהלך ענה
 בלטשאצר ואמר מרי
 חלמא לשנאך ופשרה
: דניאל ד טז ו ר  לע
 2. ויהי בהזכירו את
 ארון האלהים ויפיל מעל
 הכסא אחירנית בעד יד
 השער ותשבר מפרקתו
 ועלת כי זקן האיש וכבד
 והוא שפט את ישראל

 ארבעים שנה:
 שמואל א ד יח
 3. ואת השני יעשה עלה
 כמשפט וכפר עליו הכהן
 מחטאתו אשר חטא
 ונסלח לו: ויקרא ה י

 גלייון הש״ס
 גפי או רוב שנים. עיין
 לקמן דף קכג ע״נ ונתוס׳

 שסד״ה עולת:

 הגהות הב״ח
 (א) תד״ה ט וכו׳ ולא

 גרסינן ד׳ אסי:

 מוסף רש״י
 חותך שדרה. חוט
 השדרה :זבחים םה:).
 ומפרקת. עצס הצואר
 !שם). בלא רוב בשר.
 המקפת סניכ, כדאמרינן
 נשנרה מפרקת ורונ נשר
 עמה ננילה ומטמאה
 ואפילו מפרכסת, הילכך אי
 הוה חותך רוב נשר קידם
 הסימן תויא לה מתה ולא
 מהניא בה מציקה, וסימני!
 הלבה משה מסיני ה! ושם,
 ובעי-ז לקחן כת קרעו
 כדג מטמא באהל. מיד
 ואע״ג שמסרסר :פסחים
 מט::.. עשאה גיסטרא
 נבלה. ואפילו מסרכסת
 ;לקמן לב:;!. ניטל הירך
 וחלל שלה. אע׳׳פ
 שהיא עדיין חיה מטמאה
 כנבלה, דכמתה היא ולא
וה יא::. כזנב  כחיה ;תחו
 הלטאה. אס חותכין
 אותה מפרכסת החתיכה
 ואע״פ שאי! בה חיות

. : ן ז  ;ערכי

 החטאת אשר לו ללמל על כל חטאת אסילו על חטאת העוף שיהא משלו ולא משל מעשר ומיהו קשה ל״ל כמשסט לענין חולין בעולת העוף
 תיסוק לי מלרשא לסיסרי להא אינה נאכלת דייל לס״ל לאתא והקריבו לחלק אף לענין חולין וא״ת א״כ מאי פריך לקמן (לף כב.) מביום צותו
 נפקא רלמא הייתי מתלק מוהקריבו ניזוי״ל לביום צותו כתיב על זאת התורה לעולה י] ומשמע כל עולה אסילו עולת העוף וא״ת כי היט
 לילפי׳ הכא הבללה בעולת העוף חובה מוהקריבו אע״ג לכתיב בעולת עוף נלבה אמאי לא ילפינן נמי בפ״ב לביצה >לף כ.) עולת חובה

 מנלכה



 מסורת הש״ם
, [ . ס  א) [זבחים ס

ף ו ע ת ה א מ מ ח פ ש מ  ב) כ

וא סרשה ז], ן י י ו  כצ׳׳ל, ג) נ
, [ א ז], ה) 1שם ה ר ק י  ד) [

 תורה אור השלם
 1. והקריבו הכהן אל
 המזבח ומלק את ראשו
 והקטיר הנוןבחה ונמצה

 דמו על קיר המזבח:
 ויקרא א טו
 2. ואת השני יעשה עלה
 במשפט ובפר עליו הכהן
 מחטאתו אשר חטא
 ונסלח לו: ויקרא ה י

 הגהות הב״ח
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 כא: הכל שוחטין פרק ראשון חולין
 אלא מן התולין. ולא ממעות מעשר שני ולקמן (לף כב.) יליף לה
 בחטאת א] גופה מנלן: וביום. שאין תטאת קרנה אלא ביום כלכתיב
 כפרשת יה״כ (ויקרא ט0 כי כיום הזה יכפר עליכם וגו׳: ובידו
 הימגית. שאין עכודותיו כשרות אלא בימין לכתיב בה >שס ל)
 ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו
 וקיימא לן במנחות בפ״ק (לף י.) כל

 לומר
 אומר
 להלן

 מקום שנאמר אצבע וכהונה אינו אלא
 ימין. ואי קשיא למה ליה להאי תנא
 למימר כמשפט חטאת בהמה לוקמיה
 אתטאת העוף דסליק מיניה ולילף
 להא מילתא«] מה חטאת העוף מן
 התולין כוי להא כולהו נמי איתנהו
 בה וחלוק רוהקריבו למלתיה אתא
 כלאמר חלוקה עולה מחטאת לענין
 הכללה לאו פירכא היא להא חטאת
 העוף לא כתיבא ביה חולין בהליא
 אלא בכהמה כתיכ כללקמן [«.] ובהיקש
 ילפא מראיקרי חטאת ולבר הלמל
 בהיקש אינו חוזר ג] ולומד בהיקש
 בקדשים דקיימא לן (זבחים לף מט:)
 אוחז ככל התורה למילין למד מלמד חק
 מקרשים: אי מה. בהמה כשרה ברוב שנים אף עולת העוף כרוכ
 שנים: ת״ל. בעולת נלבה ומלק את ראשו והקטיר המזבחה ונמצה
 למו וכי י] אפשר לומר כן מאחר שהוא מקטיר הוא מוצה אלא
 מולקו כלרך הקטרתו מה הקטרה הראש בעצמו והגוף בעצמו כר
 כך שנדה בת״כ!) והתם מפרש מנין להקטרה שהראש בעצמו והגוף
 בעצמו כשהוא אומר לאחר הקטרה זו ושסע אותו בכנפיו והקטיר
 אותו הרי הקטרת הגוף אמורה הא מה אני מקיים הקטרה ראשונה
׳ הקטרות הן והשסוע מבליל ביניהן: אף  בהקטרת הראש אלמא 5
 מליקה עולת העוף הראש בעצמו וכוי. והיינו שנים ואסילו מתובר
 בעור הבללה חשיכא כלאמרן לעיל (לף כ:) ׳]לבמליקה כתב
 רחמנא הך הכללה ומליקה כשחיטה וכל שישנו בשחיטה ישנו בהבללה
 ועור שאין שחיטה י) נזכרת בו בהכללה נמי לא מעכב. ולקמן (לף
 כב.) סריך כיון לנסקא ליה הבללה בעולה מהכא ל״ל והקריבו לחלק
 כין תטאת לעולה הא הכא כהליא כתיב ליבליל והכא כהריא כתיב
 ללא יבליל: ר' ישמעאל אומר כמשפט חטאת הטוף• לסליק מיניה
 ולהט אתקש משום לבחטאת כתיב (ויקרא ה) ממול ערסו ובמליקת
 עולת נלבה לא כתיב אלא ומלק את ראשו והקטיר (שס א) ואין
 מליקה כתיב בעולה אלא בשל נלבה וזו למילה מזו. ולקמן ןכב.] פריך
 ת״ק הא מנא ליה. והך סברא למן התולין וביום ובילו הימנית נפקא
 ליה לרבי ישמעאל בעולת תובה בהיקשא לוזאת התורה לעולה
 ולמנחה וגויי) לאיתקש כולהו להללי וילסי כולהו מתטאת והכי גמד
 ליה בשילהי התולה (מנחות לף סב:) ומשתמע ליה בין עולת בהמה בין
 עולת העוף ות״ק לא משמע ליה מההיא היקשא אלא קרבנות בהמה
 לומיא לשלמים ואשם: !]ואינו מבדיל בסימן אחד. שמחובר בסי׳ אחל
 לטון לכתיב ולא יבלילמ ועוף הכשרו בסימן אחל כל מה לעביל טפי
 מהכשר הכללה היא וכל הסימן הוי מצות שחיטה בעוף לכתחלה הלכך
 במליקה ט מליק לכולו סימן לאו הבללה היא אבל בסימן ב׳ אפי׳
0 לחייבו בב׳ סימנין א״א  מצוה לכתחלה ליכא כלתניא לקמן 0
 שכבר הוקש ללגים: ה׳׳ל והקריבו. משמע שנתן לה הכתוכ הקרבה
 לעצמה וחלוקה מרין הקרבת חטאת ומאחר שכתוב אחל הקישן וכתוכ
 אחל חלקן מסתבר כי אקשינהו למול עורף אקשינהו וט סלגינהו
 מהבללה סלגינהו לרבי ישמעאל נמי אומלק והקטיר לת״ק סמיך
 ונסקא ליה מיניה הראש בעצמו והגוף בעצמו והא לנקט טעמיה
 מוהקדבו משום למומלק והקטיר לתוליה בלא והקריבו לא מצי
 יליף כלאמר לקמן (לף כב.) אליבא לת״ק להא ע״כ ס״ל לר׳
 ישמעאל שנים לוקא כרבנן לטון למוקי היקשא לכמשסט אמול
 עורף ותילוקא לוהקריבו אהבללה ליכא למימר מסימן אתל סלגיה
 ואוקמיה ארוכ שנים להא לא שנים כתיב בקרא ולא רוב שניס כתיב
 בקרא אלא הבללה כתיבא ולא יבליל וכי כתיב והקריבו כעולה
 לחלק וליתן לה הקרבה אחרת להטעינה הברלה בא וכל שישנו
 בשחיטה צריך להכלילה ומיעוט ב׳ סימנין לישנו בשחיטה ישנו
 בהבללה לבשלמא לרבי אלעזר ברבי שמעון לגמר מול עורף
 מגזירה שיה כדלקמן [כב.] לא מיבעי ליה היקישא לכמשפט אמול עורף
 וכמשפט חטאת בהמה לא ניחא ליה למימר משוס למעוף סליק
 גמרה מהיקשא לכמשפט אתיזת חיבור ראש וגוף במיעוט סימנים
 כללקמן וחילוקא לרוכ שנים ללא מתכשר בסימן אתל אלא לרבי
 ישמעאל למפיק היקשא למול עורף והכללה לגמרי משמע
 אתיזת ראש וגוף במיעוט סימנים מנא תיתי אלא כרבנן ס״ל:

 אוחז
 בר״ש מעכב לא״א לעשות הזאה בין סימן ראשון לסימן שני

וביהו הימנית אף וביום ב  אלא מן החולין א
 עולת העוף אינה באה אלא מן החולין וביום
 וביהו הימנית אי מה להלן ברוב שנים אף
ה מ ג ( ומלק ןךןקטי־ך א  כאן ברוב שנים ת״ל 1
 המטרה הראש בעצמו והגוף בעצמו אף
 מליקה הראש בעצמו והגוף בעצמו רבי
 ישמעאל אומר ״כמשפט כמשפט חטאת
 העוף מה תטאת העוף ממול עורף י אף
 עולת העוף ממול עורף אי מה להלן מולק
 ואינו מבדיל בםימן אחד אף כאן מולק

 ואינו מבדיל בסימן אחד תלמוד
והקריבו רבי אלעזר ברבי שמעון 1 

כמשפט כמשפט חטאת העוף מה 2 

 מנלבה לענין סמיכה דייל לסמיכה מילתא אתריתי היא אבל הכא
 ״]שניהן צדטן מליקה ואינו אלא גילוי מילתא בעלמא למגלה לנו
 הבשר מליקת העוף והכללה הויא כמו גמר מליקה ובהקישא לזאת
 התורה לא ילפינן לענין סמיכה ללא ילפינן כהקישא אלא לענין לכר

 שיכול לנהוג בכל הנזכרים בפסוק
 וסמיכה ליכא בככור ומעשר כלתנן
 בס׳ כ׳ מלות (מגמות לף צב:) קרבנו
 ולא הבכור קרבנו ולא המעשר
 [ובזבחיס 00] מלהקריב את קרבניהם
 לרשמן זה בכור ומעשר וססח:
ה חטאת העוף ממול עודף. סי׳  מ
 בקונטרס »]להא סברא למן החולין
 נפקא ליה לרבי ישמעאל בעולת חובה
 בהקישא לזאת התורה לאיתקש כולהו
 להללי וילפי׳ כולהו מתטאת והכי
 גמרינן בשילהי התולה (מנחות פב.)
 ומשמע ליה בין עולת העוף בין עולת
 בהמה ות״ק לא משמע ליה מההוא
 היקישא אלא קרבנות בהמה לומיא
 לאשם ושלמים וקשה רבסמוך פריך
 מביים צותו נפקא אלמא עולת העוף

 נמי בכלל ונראה לטעמייהו לרבנן לקסברי ללא מתוקמא הקישא לזאת
 התורה לתולין משוס ללא שייך בכל הקרבנות לאיכא קרבנות נלבה
 ללא אתו מחולין כלאשכחן נמי לר״א בסוף התולה (שס לף פב:)
 לגמר י] פסח לורות חולין מססח מצדם אע״ג לפסת כתיב בההיא
 הקישא כללרשינן (זבחים לף ז:) להקדב את קרבניהס זה הככור
 מעשר ופסח וש״מ היינו טעמא כלסרישית לעיל משום לאיכא קרבנות
 נלבה ללא אתו מחולין ור׳ ישמעאל סבר רגמדנן הקישא לחולין
 טון למ״מ כל קרבנות תובה או נלר אתו מתולין: ואינו מבדיל
 בסימן אחד. ס״ה לטון לכתיב לא יבליל ועוף הכשרו בסימן אחל
 כל כמה לעכיל טסי מהכשרו הכללה הוא וכל הסימן הד מצוה כעוף
 לכתחלה הילכך במליקה ט מליק כל הסימן לאו הכללה הוא אבל
 סימן השני אפי׳ מצוה לכתחלה ליכא וקשה לפירושו ללקמן בריש פ״ב
 (לף ם.) אמדנן בהליא להא לקתני השוחט ליעבל אאחל כעוף
 ונראה לפרש כיון לליעבל לא בעי שתיטה בסימן שני שייך בו הבללה
 אבל במיעוט הנשאר בסימן ראשון לא חיישינן כיון לבעי שתיטת
 רוב אותו הסימן וא״ת להכא משמע ללר׳ אלעזר בר׳ שמעון אינו
 מולק בחטאת העוף אלא סימן אחל והשני מניח מחובר ליליף מיניה
 עולת העוף שאין תותך אלא רוב שנים ובזבחיס סרק קלשי קלשיס
 ןלף סה0 תניא א״ר אלעזר בר׳ שמעון שמעתי שמבלילין בתטאת
 העוף והאי לכתיב לא יבליל מפרש התם היינו לאין צריך להבליל ואין
 לסרש להא לקאמר לכשהוא אוחז הראש בגוף מזה היינו אס ירצה
 והא לקאמר אי מה להלן בסימן אחל היינו נמי אס ירצה לא יתתוך
 אלא סימן אתל להא אברייתא ללעיל רקתני שנים או רוב שנים
 מפרש ב׳ לרבנן או רוב ב׳ לר׳ אלעזר ב״ר שמעון ולוקמה כולה
 כראב״ש ואי בעי ב׳ ואי בעי רוב ב׳ ובפרק העור והרוטב (לקמן לף
 קכג.) נמי גבי טלית שנקרע רובה שוב אינו חיבור וטהורה ומוקי לה
 כטלית טכולת יום לטון ללא חס עליה יא) ולא טבלה ליכא למיגזר
 רלמא חייס ולא קרע רובה וסדך אלא מעתה עולת העוף לראב״ש
 לגזור ללמא לא אתי למעבל רובא והשתא בשלמא אי אמרת שאסור
 לחתוך כל הסימנים סדך שסיר ללא סגי ברוב מצומצם ער שיפסוק
 רוב הנראה לעיניס סן יחוש לצמצם לסי שירא שלא יתתוך כל הב׳
 אלא אי שרי לחתוך כל הכ׳ למה יש לגזור שם כלל לללמא חייס
 ונראה לפרש ללוקא ר״ש בן אליקיס הוא ראית ליה האי סברא
 אליבא רראב״ש לאית ליה בזבחים (לף שה:) ללא יבליל היינו לאין
 צדך להכליל כל השנים ויכול להכליל כל השנים אסילו קולם הזאה
 והסומא ללעיל ולהעיר והרוטב לא אתיא כותיה אלא כרכ חסלא
 ורבא ואביי להתס (0 ומוקמינן לא יבליל לראב״ש קולס הזאה ואס
 הכדיל ססיל ליה ולא מסרש ליה קרא אין צריך להבדיל אחר הזאה
 אלא מוקמי לה קודם הזאה והכי איתא התם הכדיל כתטאת העוף
 ולא הבדיל בעולה פסולה וקאמר בגמרא מתני׳ דלא כראב״ש דתנן
 א״ר אלעזר בר״ש שמעתי שמבדילין בחטאת העוף מאי בינייהו אמר
 רב חסדא מיצוי חטאת העוף מעככ איכא בינייהו דמצות חטאת העוף
 מולק מזה (בו) ומוצה ובעולה מולק ומוצה ואינו מזה כדתנן התס
 סשתא קא סבד רבנן מיצר חטאת העוף מעכב וכשהזה עדיין לא
 נגמרה כל מצותו הלכך כשהבדיל סימן שני לאחר הזאה לא חשיב
 מחתך בשר בעלמא ופסול שעשה מעשה עולה בחטאת שיש כאן
 הבדלה ומיצוי כמו גבי עולה ור״א בר׳ שמעון סבר מיצוי חטאת
 העוף לא מעכב וכבר נגמר כל מציתו וכשמבליל אחר הזאה אינו
 אלא מחתך בשר בעלמא ורבא מסרש התם שהייה כסימן שני

 בעולת העוף מעכב איכא בינייהו ללרבנן לא מעכב ולרבי אלעזר

 שלא ישהה ואביי מפרש התם רוכ כשר יא] עם סימן העוף מעככ איכא בינייהו ללרבנן לא מעככ ולכך זימנין לא חתיך רוב בשר עם סימן
] סימן הראשון גזרינן אטו היכא ללא )'ג  הראשון לקולס הזאה וכשמבליל אחר הזאה יש כאן מעשה עולה בתטאת ואפי׳ חתך רוב בשר יג
 חתך ופסול ור״א ב״ר שמעון סבר לרוב בשר מעכב ולכך לא פסול לאין כאן מעשה עולה לטון לתתך רוב בשר עם סימן הראשון
 כשמכריל אחר ההזאה מתה עומל ומכליל וכי האי גוונא בעולה לאו הבללה היא ואביי לטעמיה לס״ל למתה אינו עומל ומבליל להא פריך
 לעיל ותקשי לך עולת העוף לבעי ב׳ סימנין וכי מתה עומל ומולק ולית ליה טעמא כלי לקיים מצות הבללה והלר קאמר אמרוה קמיה ר׳
 ירמיה סי׳ הנך טעמי לרב חסלא ורבא ואביי אמר להו לא שמיע להו הא ראמר ר״ש בן אליקים כו׳ מאי לא יבליל אין צריך להכליל

 ואפילו

 עין משפט
 נר מצוה

׳ ל ה ד מ ״ ׳ ס י ו א מי נ  ק

׳ ת הל ו נ נ ר ק ה ה ש ע  מ
:  א

ה ״ ׳ שס ס י ז ב מי נ  ק

׳ ה מהל ׳ ס׳  הלכה ז ו
: ח ש הלכה י ד ק  ביאס מ

׳ ו מהל ״ ׳ ס י ח ג ד מי נ  ק

ח ו נ ג ה קר ש ע  מ
:  הלכה כ

 שיטה מקובצת
 א] ולקמן יליף לה
 בחטאת בהמה גופה מנלן:
 5] ולילף להא מלתא
 היליף מה חטאת העוף:
 ג] ודבר הלמה בהיקש
 אינו חוזר ומלמר בהיקש:
 ד] וכי מאחר שהוא
 מקטיר מה הוא מוצה:
 ה] כדאמרן לעיל דומלק
 כתב רחמנא: 1] ועוד
 שאין שחיטה נזכרת בו.
 נ״ב נ״א נאסרת בו:
 ז] ואינו מבדיל בסימן אחד
 שמחובר. נ״ב נ״א ואינו
 מבדיל כלומר שמולקו
 בסימן אחד ומניחו מחובר
 בסימן אחד דכיון וכוי:
 ח] אבל הכא ששניהם
 צריכים מליקה אינו אלא
 גילוי: ט] פי׳ כקונטרס
 דהך סברא: י] דגמר בפסח
 דורות: יא] ואביי מפרש
 התם רוב בשר מעכב איכא
 ביניהו: ינ] ואפי׳ חתך רוב
 בשר עם סימן הראשון:



 עין משפט
 נר מצוה

׳ ה מהל י י ׳ פ י י  קנט א מ

נ ׳ י ה ו פ י ל ו נ  ע

: ג ״ י ל  ה

׳ ל ה ג מ ״ ׳ פ י  קם ב ג מי

ח הלכה נ ז  איסורי מ

 שיטה מקובצת
 א] דמיניה נפקא
 לן למליקת עולת
 העוף דמצותו למעלה:
 נ] ומהשתא דריש ביה נמי
 מומלק והקטיר דלגמרי
 אתקש מליקה להקטרה
 בין לענין: ג] פסולין
 בזה ובזה כדמפרש
 בגמי: ד] וכשמבהיל כ״ש
 שמתמצה כל הדם ובשעת
 הזאה דוקא קאמר קרא
 דלא יבדיל כלל אבל
 אשעת מצוי בעי למימר
 קרא: ה] לא אתא קרא
 דמוהקריבו נפקא דחילק
 ונ״ב נ״א דמוהקדיבו הוה
 נפיק דחילק: ו] אבל לעיל
 לא צריך למיתני כלל וכו׳
 עד סוף הדבור. נ׳׳ב שלא

 נמצא בס״י:

 הכל שוחטין פרק ראשון חולין כב.
 ואפילו קולס הזאה סליגי וא״ת לרב תסלא ולרבא ואביי אמאי מוקמי
 ממניתין ללא פר״א ב״ר שמעון הא לכאורה מתניתין קולם הזאה
 איירי לומיא לרישא לקתני חמאת העוף כיצל הוא עושה מולק ראשו
 ממול ערפו ואינו מבליל ומזה כר וי״ל למשמע (א) ליה למתניתין
 פוסל בכל ענין אפילו לאתר הזאה
 משוס לקא״ר אלעזר ב״ר שמעון
 שמעתי שמבלילין ומשמע לקאי
 אמתניתין ובא לחלוק עליה ור״ת פירש
 להא רקאמר רבי שמעון בן אליקיס
 מאי לא יבדיל לקרא אינו צריך להכליל
 היינו בשעת מצוי ללדם הוא צריך
 וכשמכליל כל שכן י] שמוציא לס
 ובשעת הזאה לוקא קאמר קרא לא
 יבליל כלל אבל אשעת מיצר קאמר
 קרא לא יבליל אין צריך להבליל
 ושבקינן לקרא לאיהו לחיק ומוקי
 אנפשיה ותרוריהו משתמעי מיניה
 למלאפקיה בלשון לאו קלריש לבשעת
 הזאה לא יבליל ולאסור אף בשעת
w מיצוי מלא אתא קרא למוהקדבו 
 נסקא לחילק הכתוב בין חטאת העוף
 לעולת העוף ולכך י״ל לאתא קרא
 למימר נמי לבשעת מיצר אס ירצה
 לא יבליל והא לקאמר לא שמיע להו
 לר״ש בן אליקים למשמע שבא לחלוק
 על רב חסלא ורבא ואביי היינו
 משום ללר״ש בן אליקיס אין לחוש
 כשמבליל אחר הזאה שעושה מעשה
 עולה בתטאת למצות תטאת נמי כך
 היא לקרא אין צריך להכליל קאמר
 וא״ת ולרב הונא לאמר משמיה לרב
en במעילה בסרק חטאת העוף (לף 
 למיצר תטאת העוף לא מעכב אמאי
 ססלי רבנן כשמבליל אחר הזאה והא
 אין כאן מעשה עולה למתתך בשר
 בעלמא הוא כלסרישית לעיל ולמאי
 לסירשתי ניתא לללמא רב הונא סבר
 «) כרשב״א לסי׳ קולס הזאה
 וסליגי קולס הזאה אכל לסירוש ר״ת
 קשה לאסילו לרשכ׳יא לא סליג אלא לאתר הזאה וליכא למימר ללרכנן
 למתניתין רזבתיס (לף סל:) מיצוי תטאת העוף מעכב לרב הונא
 סבר כר״א ברבי שמעון להא מהלר הש״ס במעילה לאוקמי כל סתמא
 למתניתין כוותיה וי״ל ליעמיל מתניתין לקתני הבליל פסול קולם
 הזאה ואתי אסילו כר״א ברבי שמעון וסומא לזבחים לקאמר מתניתין
 ללא כראב״ש אתי כרב אלא בר אהבה לקאמר במעילה ללם מיצוי
 תטאת העוף מעכב ואיכא רבנן (י) לסלימ עליה לראב״ש אסילו
 לרכ הונא למלקאמר שמעתי שמכלילין משמע רסלימ רכנן עליה
 וסברי למיצוי מעכב אבל סתם מתניתין לזכחים אתי שסיר כוותיה
 כרסירשנו: י<ת״ל והקרינו. מה שסירש כקונטרס דאיסכא ליכא
 למימר לרבי ישמעאל אקרא לומלק והקטיר סמיך אין נראה למומלק
 והקטיר ליכא לאוכוחי מיניה ללא נימא איסכא להא איצטריך לראשו
 של מזבת אלא מסברא בעלמא אית ליה לרבי ישמעאל ללמול עורף
 אקשינהו תלע ללמ״ק ורבי אלעזר לא בעו קרא למול עורף אלא ילסינן
 במה מצינו מליקה ממליקה: ואידך בהונה בעי אצבע. בסוף
 התולה (מנחת פג.) משני ילו הימנית כלי נסבה ובסוף לס תטאת
 30חיס לף צח.) משני תרווייהו(מ כי הכא ׳)ונראה ללמ״ל לבר הלמל
 בג׳יש אינו חוזר ומלמל בהיקש צ״ל לכלי נסבה לאצבע ל)חטאת גוסיה
 יליף בגזרה שוה ממצורע להיינו ימין«)בס״ק לזבחים (לף יג< ובס״ק
 למנתות (לף י.) ואס כן היכי מצי למילף עולת העוף מחטאת
 מהיקישא רכמשסט: נמצא נשר בתורין בוי. אברייתא להכא
 לא שייך למילק האי נמצא למעוטי מאי כללייק לעיל י) אמתניתין
 לנמצא כשר בשחיטה פסול במליקה להך ברייתא אמתניתין קיימא
 לסרושי לחורין גלולים כשרים כר והלר מסיים נמצא כמו שאמרה
 משנתינו ו] אבל לעיל לא צריך למתני כלל נמצא רככר אשמועינן
 רישא לשחיטה מן הצואר ומליקה מן העורף ואס שינה בזה ובזה פסול:
 שיכול והלא דק הוא. בשום לוכתא ל״ג תרווייהו לשיכול
 משמע לאי לאו האי קרא לא הוה אמינא הכי אבל

 אוחז בראש ובגוף ומזה אף כאן אוחז בראש
 ובגוף ומזה מאי קאמר הכי קאמר מה להלן
 כשהוא אחוז הראש בגוף מזה אף כאן
 כשהוא אחוז הראש בגוף מזה אי מה להלן
 בסימן אחד אף כאן בסימן אחד ת״ל והקריבו
א לן מומלק והקטיר ק פ  ות״ק וכי מאחר ת
 והקריבו למה לי אי לאו והקריבו הוה אמינא
 מאי כמשפט כמשפט חטאת העוף ואי משום
 ומלק והקטיר הוה אמינא 6<מה הקטרה
 בראשו של מזבח אף מליקה בראשו של
 מזבח תשתא דכתב רחמנא והקריבו דרוש
<חטאת בהמה דאינה באה אלא  ביה נמי הא ג
 מן החולין מנלן אמר רב חםדא דאמר קרא
והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו 1 

ו ולא משל צבור ולא משל מעשר ביום משל א (  ג

מביום צוותו נפקא יי כהי נםבה ידו תימנית 2 

דאמר רבה בר (  מדרבה בר בר חנה נפקא ה
 בר חנה אר״ש בן לקיש כל מקום שנאמר
 אצבע או כהונה אינה אלא ימין ואידך כהונה
 בעיא אצבע אצבע לא בעיא כהונה ותנא קמא
 ורבי אלעזר בר׳ שמעון ממול העורף מנא להו
ר בחורין ש כ  גמרי מליקה ממליקה: מתני׳ ב
 פסול בבני יונה כשר בבני יונה פםול בחורין
 תחלת הציהוב בזה ובזה פסול: גמ, ת״ר
תוריץ גדולים כשרים קטנים פסולים  נ

 בני יונה קטנים כשרים גדולים פםולין
 נמצא כשר בחורין פסול בבני יונה
 כשר בבני יונה פסול בתורין תנו רבנן
 תורים גדולים ולא קטנים שיכול והלא דין הוא

 ומת

 אוחז בראש ובגוף ומזה. לאתר מליקה הויא הזאה כלכתיב כתטאת
 העוף גבי שמיעת קול (ויקרא ה< והזה מלס החטאת וגו׳: מאי קאמר.
 להא אוחז בראש ובגוף משמע שצריך לאוחזן שניהן בתוך כף ילו
 ולא שגי ליה לאתוז בראש או בגוף ומגא ליה הא בתטאת: פשהוא

 אחוז הראש בגוף. שמחובר הראש
 בגוף בשעת הזאה להא כתיב נשם] ולא
 יבליל: אף פאן פוי. לע״כ היקישא
 להט אתא להא מול עורף מג׳׳ש
 נסקא ליה לקמן וכמשסט חטאת
 בהמה לא אמרינן להא מעוף סליק:
 והקריבו. לבעי הבללה במקצת:
 והקריבו למה לי. לחלק ללא נימא
 כמשסט תטאת העוף בסימן אחל
 להא אתקש מליקה להקטרה: ה״א
 פמשפט חטאת הטוף. לסליק מיניה:
 ואי משום ומלק והקטיר. ההוא הוה
 מסקינן ליה ללרשא אחרינא למיניה
 נסקא לן א] מליקת עולת העוף
 ללמעלה מחוט הסיקרא היא בראש
 המזבח לאילו מליקת תטאת העוף
 למטה כלילסינן לה בזבחים (לף סל:<
 על קיר המזבח 0 זה קיר התחתון כו׳
 בסרק קלשי קלשיס וכיון למיבעי לן
 למילתא אחריתא לא אלים למעקר
 היקישא לכמשסט מההוא לסליק מיניה
 לאיכא למלרש היקישא למליקה
 והקטרה לענין ראש המזכת והיקישא
 לכמשסט לענין אתיזת ראש וגוף:
 השחא דפחיב והקריבו. על כרחך
 עקדה מיניה לחילוק לגמרי משמע
 ליה לתנא קמא ללא תיגמר מיניה
 כלל ואוקמיה אחטאת בהמה ומהשתא
 לרישי] מומלק והקטירי) ללגמרי איתקש
 הקטרה למליקה בין לענין ראשו של
 מזבח בין לענין הראש בעצמו והגוף
 בעצמו: משלו ולא משל ציבור.
 מתרומת הלשכה: משלו ולא משל
 מטשר. רתד אשר לו כתובים
 כסרשה ואסילו לרכי יהורה לאמריז)

 מעשר ממון הליוט הוא להט אתא אשר לו לממעטיה. וביום ובילו הימנית
 נמי בסר יום הכסורים כתיכ ןויקרא מז] ט כיוס הזה יכסר וכתיב ביה אצבע
 וכהונה והזה באצבעו אל סני וגו׳ נשם]: מביום צוותו נפקא. למה ליה
 למילסא מתטאת בהמה הא בבולהו קרבנות כתיב ביום צוותו להקריב
 למשמע ביום ולא בלילה וכל הקרבנות במשמע: פל מקום שנאמר
 אצבע וכהונה. ומוקמינן בס״ק למנתות >לף י.) או אצבע או כהונה
 וגמר ממצורע עני לכתיב ביה [ויקרא יל] וטבל הכהן אצבעו הימנית ומיניה
 ילסינן לכל היכא לכתיכ כהן או אצבע שתהא עבולה בימין וכעולת
 נלבה כתיב כהן נשס א] והקריב הכהן: ואידך. הא לאוקמינן במנחות או
 אצבע או כהונה הני מילי לרבנן אבל לרבי שמעון אוקימנא התם
 לכהונה בעיא אצבע לאע״ג לכתיב כהונה אי לא כתיב בה אצבע
 לא גמרינן בה ימין ות״ק ללעיל כר״ש סבירא ליה: וח״ק. לאמר נכא.]
 כמשפט חטאת בהמה: ור״א בר״ש. לאמר נכא:] כמשפט חטאת העוף
 ומפיק היקישא לאתיזת ראש וגוף: מול עורף. כעולה מנא להו תרתי
 לא מצי גמרינן מיניה לאי מצטרכא לן היקישא למול עורף תו לא ילפת
 מיניה אחיזת ראש וגוף לתילוקא לוהקריבו לגמרי ממעט להכללה
 בעולה מלין תטאת להט משמע תלק הכתוב בעולה ממליקת תטאת
 והטעינה הבללה וכל שישנו בשתיטה ישנו בהכללה: נמרי מליקה
 ממליקה. במה מצינו מה מליקה האמורה בחטאת פירש לך בה הכתוב
 מול עורף אף כל מליקה אינה אלא ממול עורף: מתני׳ בתורין.
 לשון משנה: ה״ג במתניתין תחלה הליהוב שגזה ושבזה פסול.
 תחלת הציהוב כשמתחילין להביא נוצה יסה צהובה סביב לצואר
 ססולין בזה ובזה >]כך מסרש בגמרא ןע״כ] לבבני יונה ססולין משוס
 גוללן ובתורין מסני קוטנן ליצאו מכלל קטנים ולכלל גלולים
 לא באו: גמ׳ ט)תורין גדולים ולא קטנים. אתורים לקרא קאי:
 גדולים ולא קטנים. לקמיה נשם] מסרש מאי משמע: שיפול והלא דין
 הוא. אי לאו דכתיב תורים הוה ילסינן מדינא דקטניס כשרים:

 ומה
 והלא לין הוא משמע לבלאו האי קרא היה לו לומר כן: שיכול ומה בני יונה כוי. פירוש אי לאו קרא דתוריס הייתי מכשיר אפילו
 קטנים מקל ותומר ואס תאמר ואי לא כתיב קרא לתורים לא הוה ירעינן תורין כלל לכשרים לקרבן ויש לומר להט פירושו שיכול
 אי לאו ראקיש רחמנא תורים לבני יונה למינה ילפינן כסמוך לתורין קטנים לא אלא היה כתוב תורים רחוק מבני יונה להשתא היה
 משמע תורים בין גלולים בין קטנים ואפילו בלא קל וחומר הוה ילעינן אלא רניחא ליה למנקט למילף בקל וחומר אי נמי להוה
 מצי למכתב בני יונה ותורים להשתא לא הוה מקיש תורים לבני יונה לאיכא למימר רקאי נמי בני אתוריס ומכל מקום גלולים כשדם מללא
 כתוב בהליא בני יונה ובני תורים והוה אמינא מקל וחומר לכולם כשרים ת׳׳ל תורים למשמע גלולים לוקא כלמפרש לקמן לומיא לבני יונה:

 ומה

 מםורת הש״ם

 א) [זנחיס סה.], ג) זכחיס
 צח. מנחות פג., ג) יומא
 ג״ י) [ר״ה ה. וש׳׳נ],
 ה) (יומא נ.) זנחיס כד:
 צח. מנחוח י. ע״ש ודף פג.,
 ו) [רקרא ה], 1) [ויקרא
 א], ח) [קידושין נג:],
 p) צ״ל מודס, י) שייך לעיל
 דף כא:, נ) [ועיין תוס׳
 סנהדרין סה. ד״ה יצא],
 ל) צ״ל דחטאת, מ) נצ״ל
 נס׳׳ג לזבחים לף כד:],

ף כ.], ל  נ) [

 תורה אור השלם
 1. והקריב אהרן את פר
 החטאת אשר לו וכפר

 בעדו ובעד ביתו:
 ויקרא טו ו
 2. אשר צוה ין את משה
 בהר סיני ביום צרתו את
 בני ישראל להקריב את
 קרבניהכ לין במדבר
 סיני: ויקרא ז לח

 הגהות הב״ח
 (א) תד״ה (בדף הקודם)
 ואינו וכו׳ וי״ל דמשמע
 להו דמתני׳: (נ) כא׳׳ד
 דמוהקריבו הוה נסקא:
 (ג) כא״ר דדילמא רב
 הונא סגר כרשב׳׳א דמוקי
 פלוגתייהו קודס הזאה
 אבל לפי׳ ר״ת כצ״ל ותיבות
 ופליגי קולס הזאה נמחק:
 (י) בא״ד ואיכא רבנן
 ודאי דפליגי: (ה) תוס׳
 ל״ה ואילן וכו׳ משני
 דתרווייהו כדי נסבא
 ואי בעית אימא כי

 הכא ונראה:

 מוסף רש״י
 כדי נסבה. שלא לצורן
 (סוטה יט:) מיל* ללא
 אצטרין למתנייה ותנייה
 בכלי(קדושיו ה:<. מדרכה
 בר בר חנה נפקא.
 וקס׳׳ל או אצבע או כהונה
 ואין לך נכל אלו שלא נאמר
 כהן נהקרנמן יזבחיםצח<.

 רבינו גרשום
 ותייק וכי מאחר דנפקא
 לן מומלק והקטיר. כלומר
 מאחר רנפקא לן הבדלה
 כעולה העוף מומלק
 והקטיר מה הקטהה הראש
 בעצמו והגוף בעצמו
 אף מליקה וכוי כלומה
 והקריבו למה לי השתא
 דכתיב והקריבו שדינו
 מובדל מחטאת העוף
 ררוש ביה נמי הא מה
 הקטרה הראש בעצמו
 והגוף בעצמו אף מליקה
 כוי: יהו הימנית מדרכה
 בר בר חנה נפקא. כלומר
 ובחטאת בהמה כתיב בה
 כהונה: ואידך כהונה בעיא
 אצבע. כלומר אע״ג דכתיב
 כהונה לא נימא יד ימנית
 עד דכתב אצבע אבל
 אי כתב אצבע אע״ג
 דלא כתב כהונה משמע
 יה ימגית והכא בחטאת
 בהמה כהוגה איכא אצבע
 ליכא: הלא לישתמיט
 קרא וליכתוב מן [בני]
 התורים או מן(בני) היונה
 וכו׳ כמה פעמים בתורה
 [כתיב] מן התורין או מן
 בני היונה לא לישתמיט
 קרא פעם א׳ וליכתוב
 מן בני התורים או מן
 היונה. אלא מדכתב מן
 התורים או מן בני היונה



 מסורת הש״ם

: ז ׳ זבחים ט ס י  א) ועיין פ

׳ ת תי ׳ י א ט ד ה כל ח י  ד
, ן תהא ה ו ״ : ד ג ן כ מ ק  ל
א ״ י לעיל ע פ ן תו י  ב) ועי
, יקרא אן י ! ה שיכול], ג) ״  ד
, ה) 1רקרא ן קרא ה י ו  ד) ו
, י) ןישס ד] קרא י י י , 0 ו ן ו  ט

ה ולא עשירי], ״  ז. ד

 תורה אור השלם
ה ל ף ע ו ע ם מן ה א  1. ו
ב מן י ר ק ה ו ליי ו נ ב ר  ק
ה נ ו ו מן בני הי ם א י ר ה  ה
ת קרבנו: ויקרא א יד  א
ם ו ד ע ל ע ו י י ח ר פ א  2. ו
ם ם ש י ל ל ר ח ש א ב  ו
 הוא: איוב לט ל

 גליון הש״ם
נ ״ י א ו כ א ו י ב ה ה י ״ ׳ ־ ם ו  ת
. ן ה כ ; ־'־ד ה א י ב ה • ש ו  כי
ד ״ י ה למלך פ  עיין משנ
ק הל׳ ה ועיין ״ ה ע  מהלי מ
י ״ ש ר א נ ״ ט ע ל ף ק  לקמן ד

: ה ב ר ק ר ה ס ח י מ ה ד ״  ד

 הגהות הב״ח
ה איצטריך כוי ״ י ד כ ו  (א) ת

: ן כ ו ת ם ל י י ו ן המנ  מ

 כב: הכל שוחטין פרק ראשון חולין

 מוסף רש״י
 משיצהיבו. גוצה מוזהבת

.  שסביב הצואר חכחים סה:

 ומה בני יונה שלא הוכשרו בגדולים. להא בני קטנים משמע. ועיכוכא
 דגדולים פסולין לקמן יליף: ה״ל הורים. לקמיה מפרש מאי
 תלמודא: מאי חלמודא. כלומר מאיזה מקרא אנו א! לומדים נהי נמי
 דכני משמע קטנים מיהו עיכובא מנלן דלא מרבינן גדולים מק״ו: לא
 לישתמיט קרא. אי סלקא דעתך
 גדולים נמי כשרים מכל הנך קראי
 דמשתעו בקיניס כגון האי דנדבהג)
 ובשמיעת קולי) וביולדת ובזב ובזבהה<
 ובמצורע י) לא לשתמיט חד קרא
 נ! מכתוב מן בני התורים או מן
 היונה ומרכתיב בכולהו בני ש״מ
 לעכב: ואימא בני היונה דכתיב בהו
 בני. לעיכובא ודאי גדולים פסולין
 אבל תורים בין גלולים בין קטנים
 משמע הלכך אי בעי גלולים לייתי
 אי כעי קטנים לייתי: מה בני יונה.
 אינם כשרים בהכשר תורים: אן»
 חורים. אינם כשרין בהכשר בני
 יונה: יכול יהו כל התורים כשרים.
 משיצאו מכלל קטנות: ויהיו כל בני
 יונה כשרים. כל זמן שלא באו לכלל
 גלולים: החלת הציהוב. כשמתחילין
 לצהב כנסים שסביבות צוארס פסולים
 בזה ובזה ליצאו מכלל קטנים ונפסלו
 מבני יונה ולכלל גלולים לא באו
 שיוכשרו בתורים: משיזהיבו. שיהא
 כנפי גופן גלולים ואלומיס ומזהיבים
 כזהב: משיצהיבו. משיתחילו לצהב:
 מאימתי בני יונה כשרים. לביום
 שנוללו מאוסים הן ומאימתי כשרים:
 משיעלעו. כלמפרש לקמיה: הוא
 תני לה. שונה היה המשנה מפי רבו
 משיעלעו והוא אמר לה מפרש
 המשנה מלעתו למשיעלעו לשון
 אפרוחיו יעלעו לס משיהא להם לס
 מצוי ג!ב3שר לכי שמיט גלפא מיניה
 אתי מיניה למא: מן התורים או מן
 בני היונה. מאיזה מהן שארצה והביא
 משניהן תחלת הציהוב מהו יצא ילי
 נלרו או לא. הא לתנן חחלת הציהוב
 פסול בשניהם משוס ספיקא הוא שמא
 גלולים שמא קטנים הלכך הנולר
 תורים לא יצא שמא קטנים הם והנולד
 בני יונה לא יצא שמא גלולים הס אבל זה שנרר איזה שירצה והביא
 שניהם יצא ממה נפשך אס גלולים הם יצא משוס תורים ואס
 קטנים הס יצא משום בני יונה: או דלמא. לא גלולים נינהו ולא
 קטנים הוו אלא בריה בעלמא הוו דיצאו מכלל קטנים ולכלל
 גדולים לא באו: אמר רבא מא שמע. מדאיצטריך קרא למעוטינהו:
 אי אמרת גשלמא. אשמועינן קרא דבריה נינהו ואפילו היכא
 לליכא למיחש לספיקא כגון בבעיא לידן דפסול שפיר אתא קרא:
 אלא אי אמרת ספיקא נינהו. וקרא לא פסלינהו אלא היכא למיחייב
 תורין בהליא או בני יונה בהליא: אילטריך קרא למעוטי. מי
 איכא ספיקא קמי קולשא כריך הוא אי פשיטא לך לגלולים נינהו
 אייתינהו בתורים ואי פשיטא לך לקטנים נינהו אייתינהו בבני יונה
 וכיון ללא סשיטא לן לא הא ולא הא מהיכא תיסק אלעתין לאכשורינהו:

 למעוטי

ה בני יונה שלא הוכשרו בנהולים מ ו (  א

 הוכשרו בקטנים תורים שהוכשרו בגרולים
תורים  אינו הין שהוכשרו בקטנים ת״ל 1
 גדולים ולא קטנים בני יונה קטנים ולא
<והלא הין הוא ומה תורים  גהולים שיכול נ
 שלא הוכשרו בקטנים הוכשרו בגהולים
 בני יונה שהוכשרו בקטנים אינו הין שהוכשרו
 בגדולים תלמוד לומר בני יונה קטנים ולא
 גדולים מאי תלמודא אמר רבא לא לישתמיט
 קרא ולכתוב מן בני התורים או מן היונה
 אימא בני יונה הכתב בהו רחמנא בני
 סטנים אין גדולים לא תורים אי בעי גהולים
 לייתי אי בעי קטנים לייתי דומיא רבני
 יונה מה בני יונה קטנים אין גדולים לא
 אף תורים גדולים אין קטנים לא ת״ר יכול
 יתו כל תתורים וכל בני היונה כשרים
 תלמוד לומר מן התורים ולא כל תתורים
 מן בני היונה ולא כל בני יונת פרט
 לתחילת הציהוב שבזה ושבזה שפסול
 מאימתי התורים כשרים ״משיזתיבו מאימתי
 בני יונה פםולין משיצהיבו תני יעמב קרחה
 מאימתי בני יונה כשרים משיעלעו הוא
אפרוחיו יעלעו דם  תני לה והוא אמר לה 2
י שמיט גהפא מיניה כ מ  אימת אמר אביי ;
 ואחי דמא בעי רבי זירא האומר הרי עלי
 עולה מן התורים או מן בני היונה והביא
 תחלת הציהוב שבזה ושבזה מהו
ספיקא הוי ונפיק או דילמא בריח הוי  ג

 ולא נפיק אמר רבא תא שמע פרט לתחילת
 הציהוב שבזה ושבזה שפסול אי אמרת
 בשלמא בריה הוי שפיר אלא אי אמרת
 ספיקא הוי איצטריך קרא למעוטי םפיקא

 כי

 ומה כני יונה שלא הוכשרו בגדולים. כלמסרש בסמוך ללא לישתמיט
 קרא דליכתוב מן היונים: ומה תורים שלא הוכשרו
 בקטנים. תימה כיון דאכתי לא קיימא לן דבני יונה הוי קטנים דוקא
 א״כ מנא ליה לתורים לא הוכשרו בקטנים דהיא גופה לא ידעינן

 אלא מלומיא לבני יונה ויש לומר
 להט קאמר לאי מצית למילף מדוכתא
 אחדנא לתורים משמע יז גלולים
 הוה אמינא מק״ו לכני יונה אפילו
 גלולים ובקונטרס פירש ללא בעי אלא
 לעיכוב מנלן להוה לן למילף מק״ ו
 ללא מעכבא אבל לעולם לשון חוטם
 משמע גלולים וקשה לסירושו לאי
 משמע גלולים היכי בעי למלרש בק״ו
 לאסוקי קרא ממשמעותיה ולמימי ללא
 מעכב: לא לשתמיט קרא כוי.
 על כרחיה לאו משוס לאיכא הרבה
 מקראות קא לדש לאסילו לא היה
 כתוב אלא בחל לוכתא תורים ובני
 יונה הוי מצי למלרש מלכתיב בהאי
 בני יונה ובהאי לא כתיב בני דלמה
 יש לו לפסוק לייתר לשונו ולכתוב בני
קט ה! דלא לשתמיט  בחנם והא לנ

 לרבותא בעלמא נקטיה:
 יעלעו דם. צלע מתרגמינן
 עילעא והיינו משיעלעו
 דשמיט גדפא ואתי דם מצלעות ומנחם
 פתר במחברת יעלעו דם ענין בליעה

 כמו (עובדיה א) ושתו ולעו:
 והביא תחלת הציהוב שכזה
 ושבזה מהו םפיקא הר
 ונפיק. וא״ח כיון דממה נפשך האחד
 פסול היאך יכול להקדב וי״ל דמיבעיא
 ליה כגון דאם עבר כהן והקריב
י נמי טון שהביאן ליד הכהן יצא א 8 

 ילי נלרו מאחר דמ״מ האחד מהן
 ראוי להקריב וי״מ לבבמה איירי
 למשמע בירושלמי למסכת מגילה
 שכל עופות כשדן בבמה ואפילו
 תרנגולים ואפילו חיה ולא מיעט אלא
 טמאין וליתא להתס מייד בבמה לבני
 נת לבהליא יליף לה בסוף זבחים
 (דף קמו:) מרבן נח מזבח רקח מכל
 הבהמה הטהורה וגומר אבל נשאר

 במות איכא למ״ל לאין שוס עוף קרב בבמה ואסילו תורים ובני
 יונה ועול לקאמר בירושלמי לעולה אינה צריכה הסשט ונתוח ובסוף
 זבחים (דף קכ.) חשיב לשוותה במה גלולה לבמה קטנה לענין הסשט
 ונתות אלא ודאי בירושלמי איירי בבמת בני נח: איצטריך קרא
 למעוטי פפיקא. תימה לגבי קסץ אחד מן המנויין (א) לתוכו דריש
 פ״ק לב״מ (דף ו:י)) לכולן פטודן לעשירי וראי אמר רחמנא ולא
 עשירי ססק וגבי ססק קלמה בהרת לשער לבן ספק שער לבן קלס
 דרשינן בסוף נזיר (דף סה:< לטהור מרסתח בה הכתוב בטהרה
 תחלה דכתיכ לטהרו או לטמאו ומיהו מהכא לא קשיא דהכא הכי
 פירושו איצטריך קרא למעוטי ססיקא שלא מיעט אותם ודאי אלא
 מספק דקאמר ספקא הוי ונפיק כשהביא מזה ומזה אבל התם כולם
 פטורין ודאי ולא מספק וכן ספק קדמה בהרת לשער לבן ודאי
 טהור אבל גבי כר בפרק בתרא דיומא ודף עד.) מכח פירכא

 מדאיצטריך קרא לרבויי ססקא קאמר דכוי בדה הויא ולא ססקא והשתא מנא ליה דלמא לעולם ספקא הוי ואצטריך לרברי מכל חלבו
 לאסור ודאי חלבו ולא מספק והן בפרק שתי מדות (מנחות דף צא:! גבי פלגס לבסמוך וי״ל לכל ספקא דאי אפשר להתברר כמו גבי
 כהרת ומעשר ללסעמיס שהוא כך ולסעמיס שהוא בענין אחר שייך למעוטי מקרא שסיר מטעם שהם ספק אבל הכא אפשר לברר ססקא
 זו לכל תחלת הציהוב שרן וקמי שמיא גליא אס הס קטנים או גלולים וכן בכר וסלגס כולן שרן הלכך לא אתא קרא למעוטי מטעם שהס
 ססק שאינו ססקא קמי שמיא וכן בסוף על אלו מומין בבכורות >דף מא:) גכי הא לתניא כשהוא אומר למטה הזכר שאין ת״ל אלא להוציא
 טומטום ואנדרוגינוס ופריך מני אילימא ת״ק ססק הוא איצטריך קרא למעוטי ספקא התם נמי פריך מאנדרוגינוס שכולן שרן או כולן זכרים או
 כולן נקבות וקמי שמיא גליא וא״ת והא רב סבר לאנלרוגינוס ספק ו) כדאמרינן בסוף המפלת (נדה דף כח.< מלמטמא בלובן ובאולם ובסוף
 הערל (יכמות דף פג.) פסיק כרבי יוסי ללא הכריעו בו חכמים אס זכר אס נקבה ובדה בפני עצמה רקא״ר יוסי בברייתא לאו לוקא ואס״ה
 ממעט ליה רב לענין ביאת המקלש מדכתיב (במדבר ה! מזכר ועל נקבה חשלחו זכר ולאי נקבה ולאית ולא טומטום ואנדרוגינוס והיט
 אתא קרא למעוטי ספקא ר״ל דבההיא לרב תרי מיעוטי כתיבי לה״מ למכתב מזכר ועל אלם או מנקבה ועל אלס ואתי חל מינייהו
 לאנלרוגינוס וחל לטומטום ואס אנדרוגינוס הוא זכר אתי מזכר למעוטי מטעס שהוא משונה ואס הוא נקבה אתיא מנקבה למעוטי
 מטעמא שהיא משונה והא לפדך בככורות גבי הא רממעט אנדרוגינוס מזכר הזכר יתירא לכתיב גבי עולה מני אי ת״ק ססקא הוא
 אתי קרא למעוטי ספקא התם פדך שפיר לאס בא למעוטי אפילו הוא זכר משוס למשונה הוא משאר זכרים א״כ מלממעט ליה מהזכר
 ש״מ לזכר הוא ולא ספק אלמא לא אתי כת״ק ראמר ספק הוא וא״ת והרי טומטום ליש מהן זכר ויש מהן נקבה וא״א לברר וקאמר רב
 חסלא בסוף על אלו מומין (בטרית דף מכ.) סמי מכאן טומטום משמע לטעמא משוס לססקא הוא ולא אצטדך קרא למעוטי וי״ל
 דקסבר רב חסלא ללא אתא קרא למעוטי מטעם ספק כיון ראם הוא זכר הרי הוא כשאר זכרים ולכך אין להעמיל המיעוט אטומטום
 טון שיש להעמידו אאנדרוגינוס והכי פירושו התם מחלוקת באנדרוגינוס דלרבנן אינו בכור אבל טומטום דברי הכל קדוש מספק
 דהזכריס תקדיש דכתיב גבי בכור איכא לאוקומי למעוטי אנדרוגינוס ולא טומטום כדסירשנו ולכך סדך אלא מעתה בערכין יערך דלא

 נוקי

 עין משפט

 נר מצוה

נ ״ ׳ פ י  יסא א ב מי
׳ איסורי ל  מה

:  מזבח הלכה נ
׳ ז מהל ״ ט ׳ פ י  ״סב ג מי
ח ו ה הקרבנ ש ע  מ

:  הלכה ג

 שיטה מקובצת
 א] מאיזה מקרא אנו
 ״מדים הכי נהי נמי:
 כ] דנכתוב מן בני התורים
 v מן היונה נ״ב בקצת
 י כתוב מן בני התורים
 :ו מן בני היונה ומדכתיב:
 4| דם מצוי בבשרם
 ־ כי שמיט גדפא מנייהו
 ־אתי: ד) אחרינא דתורים
 ־ישמע דוקא גדולים:
 ה] והא דנקט לא לישתמיט
| וא״ת והא רב : ו ,  ־ד
ר דאנדרוגינוס ספק ב  י

 :דפרישנ׳ בסוף המפלת:

 רבינו גרשום
 ׳:.:״מ תורים גדולים בני
 ־ יונה קטנים ותחילת
 דציהוב כוי כשמתחילין
 לצהב הנוצה לענץ תורים
 עדיין קטנים ולענין בני
 יינה חשובים גדולים

 ושניהם פסולין:



 עין משפט

 נר מצוה

 קשג א כ מיי׳ ס״ג מהל׳
 איסורי מזנמ הלכה י

 [ופ״ד ה״א]:
 קםד ג מיי׳ שס ס׳׳ג

 הל״א:
 קםה ד מיי׳ סט׳׳ז מהל׳
 מעשה הקדמות

 הל״ג ועיין בכ״מ:
 קמו ה ו מיי׳ שס פ״ב

 הלכה ו:

 שיטה מקובצת
 א] למעוטי (רובע) נרבע.

 נ״ב עיי חוסי זבחים
] כגון  (דף פה ע״ב): נ
 מחוסר אבר וטעמא משום
 הקריבהו נא: ג] של שני
 עשרונים סלת ושלישית:
 ד] או לאיל האחה וגוי.

 נ״ב כן כחוב בקצת
 ס״י ובקצת ספרים אחהים
 כתיב או לאיל תעשה
 מנחה והכי מוכח בפ׳
 שתי מדות ע״ש: ה] קסכר
 ר׳ יוחנן טעמא דתנא
 דאמר אין עולה לו:
 ו] בפי בתרא דאע״ג:
 t] בת״כ הנהו מעוטי

 דכתיכ בשלמים אבל אם
 זכר כו׳ והשאר נמחק:
 יו] תימה דסותר דרשא

 דברייתא כדי לדחות
 ראייתו ומוקי קרא לדרשא
 אחרת: 9] כפרק המזבח
 מקדיש האיח ליה דיש
 נרבע בעופות דקאמר ר״ע
 מכשיר בבעלי מומין:
 י] הוו ממעטינהו ממן

 בני היונה: יא] אתי
 נמי שפיר לפי המסקנא
 דחד ותיבות כמו שפירש
 נמחק: ע] הוה ממעטינן
 להו אלא או: ע] ולכך
 הוי ספק אלא: יד] א״כ
 לידוק דבריה הוי למ״ד
 דלא: עו] ולר״ש נפקא
 מינה גם לפרה וא״ת
 דבריש. ונ״כ עי׳ תוס׳
 לעיל (דף יא ע״א וע״ב):
 עז] גבי מעשר בהמה

 בטומטום ואנדרוגינוס:

 רבעו גרשום
 למעוטי נרבע (ונעבד)
 כלומר לאדם ונעבד כלומר
 שהיא ע״ז א) אדם את
 הבהמה שהיא פסולה לגבי
 קדש. (נרבע לאדם ונעבד
 כלומר שהיא ע״ז): תמות
 וזכרות בבהמה דכתיב שה
 תמים וכר בן שנה יהיה
 לכם: והביא פלגס מהו.
 כלומר כבש הינו בן שנה
 איל בן ב׳ שנים והביא
 בן שנה וחצי מהו: דתנן
 הקריבו מביא עליו כוי.
 כלומר אמר הרי עלי
 עולת כחמה מן האיל או
 מן הכבש והביא פלגס
 והקריבו אותו פלגס מביא
 עליו נסכי איל ואין עולה
. וא״ת כיון  לו מזבחו
 האין עולה לו מזבחו למה
 מביא נסכים. דאמר ר׳
 יוחנן או לאיל תעשה
 מנחה סלת שני עשרונים
 בלול בשמן שלישית ההין
 לרכות את הפלגס שמביא

 עליו נסכי איל.

 או גראה לצ״ל כלומר שדינו
 שוה לרונע אדס אפ הנהמה
 שהיא פסולה לגני קולש:

 תמות וזכרות וטי.

 הכל שוחטין פרק ראשון חולין כג.
 נוקי הזכר אלא למעט אנדרוגינוס ולא טומטום אלמה הניא הזכר ולא
 טומטום ואנדרוגינוס ומשני סמי מכאן טומטום אע״ג דכערכין איכא
 תרץ מיעוטי הזכר ואס נקבה צריכין תרווייהו לאנדרוגימס דאי כתיכ
 הזכר למעונו־ ה״א דלא גרע מנקבה רהיה בערך אשה וא״ת מאי
 סריך לרכ תסדא מאס זכר ואס נקבה
 דכתיב גבי שלמים דאיכא תרי מיעוטי
 דאס מיעוט הוא כדאמרינן בסרק
 המסלת מלה era אס נקבה על כרתך
 למעוטי טומטוס ויש לסרש דהתס
 גרסינן זכר או נקבה דכתיב בויקרא
 גכי שלמי צאן דהכי דרשינן להו כת״כ
 הנהו מיעוטי דכתיב בשלמים י] ובסי׳ב
CP דבכורות (ל׳ מו:) ובתמורה (ל׳ 
 אבל אם זכר אם נקבה לכתיב גבי
 שלמי בקר לריש ליה בת״כ ובפרק
 ב׳ רככורות (ל׳ כוו:) ובתמורה סרק
 אלו קרשים (לף יז:< לרבות
 ולד בעלי מומין ותמורת בעלי מומין
 והשתא סריך שסיר לרב תסלא
 לבההוא קרא לא כתיב אלא חד
 מיעוטא להוי או למעט כמו או כשב
 פרט לכלאים וא״ת ללעיל אמרינן
 היכא לספק מחמת שאינו שוה
 איצטריך קרא למעוטי ובפ״ק לחגיגה
 1לף ל.) קאמר זכורך להוציא טומטום
 ופריך איצטריך קרא למעוטי ספיקא
 אע״ג לאין כולם שרן התם פריך
 משוס לכלאו האי קרא הייתי סוטרו
 מן הראייה משוס לאינו יכול לסמוך
 אע״ג לסמיכה לא מיעכבא מכל מקום לכתחלה צריך כלאשכתן
 בססחיס בסרק האשה (לף פח:) גבי תמשה שנתערבו עורות
 ססחיהס ונמצא יבלת באתל מהן לפטורין מלעשות ססח שני משוס
 סמיכה ואע״ג לגבי בהמה שנמצאת מירושלים למגרל עדרי) אמדנן
 זכדס עולות נקבות זכחי שלמים ומקריכ אותן כלא סמיכה לפי
 שאין מכירין מי הס בעלים שאני התם לקלושות כבר ואין להם תקנה
 בענין אחר וספק מצורע רמייתי אשמו ולוגויי) התס תיקון גברא שאני
 וא״ת לאשכחן קרא בשביל שלא נטעה אע׳יג (לגבי) לקמי שמיא
 גליא בסוף אלו טרסות (לקמן סו:) לפריך מכלי אנן אקשקשת סמכינן
 סנפיר לכתב רחמנא ל״ל ומשני אי כתב רתמנא קשקשת ולא סנפיר
 הוה אמינא מאי קשקשת סנפיר ואפילו לג טמא נמי השתא לכתב

למעוטי & נרבע ונעבד  כי איצטריך קרא א
כי משחתם  םלקא דעתך אמינא תואיל וכתיב 1
ל כ ותנא דבי רבי ישמעאל : (  בתם מום בם א
 מקום שנאמר השחתה אינו אלא דבר ערוד.
כי השחית  ועבודת כוכבים דבר ערוה דכתיב נ
 כל בשר את דרכו על הארץ עבודת כוכבים
פן תשחיתון ועשיתם לכם פםל כל  דכתיב 3
 שהמום פוםל בו דבר ערות ועבודת כוכבים
 פוםלין בו וכל שאין המום פוםל בו אין דבר
ה ועבוהת כוכבים פוסלין בו והבי עופות ת  ע
ת ו מ ת נ (  הואיל ולא פםיל בהו מומא דאמר מר ג
 וזכרות בבהמת ואין תמות וזכרות בעופות
 אימא דבר ערוה ועבורת כוכבים נמי לא
 לפםול בהו קא משמע לן יבעי רבי זירא
 האומר הרי עלי עולת בהמה מן האיל או מן
 הכבש והביא פלגם מהו אליבא דרבי יוחנן
ן התנ  לא תבעי לך דאמר בדיה הוי 8
ו מביא עליו נםכי איל ואין עולה ב י ר ק ה  ל
ו לאיל ילרבות א  לו מזבחו וא״ר יוחנן 4
 את הפלנם כי תבעי לך אליבא דבר פדא

 דאמר

 למעוטי נרבע ונעבד. ואף על גב לתנא קתני סרט לתחלת הציהוב
 אסמכתא בעלמא הוא ולעולם פסולייהו משום ספיקא. רובע ליכא
 למימר בעוסות דאין לך עוף רובע: הואיל וכתיב. גבי קרבנות: כי
 משחתם בהם מום גם. לא ירצו לכם לבין השתתה בין מוס פוסלים

 בהם ותנא דבי רבי ישמעאל וכר:
 דבר ערוה. רובע ונרבע: עבודת
 כוכבים. נעבד שהשתחוה לבהמתו:
 כי השתית כל בשר. בדור המבול
 כתיב ודור המבול בערוה קלקלו
 כדכתיב (בראשית ו) רקחו להם נשים
 וגוי שהיו נזקקין לנשי ריעיהן ולכל
 בהמה וחיה: בבהמה. כתיב תמים
 זכרי) אבל עוף לא כתיב ביה (א) לא
 תמים ולא זכר הלכך לא פסלי בהו
 מומין קטנים כגון דוקין שבעין אלא
 מומין גדולים כגון מחוסר אכר
 נ] משוס הקריכהו נא לפחתךמ: מן
 האיל או מן הכבש. מאיזה שארצה:
 פלגם. כבש בן שנה בתוך שנתו קרר
 כבש. ואיל משעברו י״ג חדשים שנכנס
 חדש שלם בתוך שנה שניה קרר איל
 על עולם. פלגס בתוך חלש ראשון
 של שנה שניה: הקריבו. משנה היא
 במסכת סרה (פ״א מ״ג) ובסלגס קא
 מייד: ואין עולה לו מזבתו. אס
 היה מחריב איל לכלו או כבש לבלו
 וטעמא לא מסרש תנא אי משום
 ספיקא אי משוס ברית: וא״ר יוחנן.
 מנא לן למביא עליו נסכי איל של

 שני עשרוניס«] ושלישית ההין יין לכתיב כפרשת נסכים בשלח לך
 אנשים י] או לאיל האתל וגו׳ או לרבות את הסלגס בנסכים הללו
 ומראיצטדך קרא לרבויי ש״מ קסבר רבי יוחנן י]לת״ק לאמר
 אין עולה לו מזכחו משוס לכדה הוא ולענין נסכים רחמנא רבייה לאי
 ססיקא הוא לא מרבייה קרא לכיון לשמא איל הוא סשיטא לכעי אתרי
 נסכי איל ואתנויי לאי איל הוא ליהוי ליליה ואי כבש הוא יהא היתר
 נלבה שהד מתנלבין נסכים בלא קרבן כלאמרינן במנחות כפרק
 בתרא (לף קז.) יזואע״ג לתנןי) אין מתנלבין לוג אחל ולא 3׳ וה׳ אלא
 שלשה כרי שיהו קררין נסכי כבש או ארכעה שיהו קרויין נסכי איל
 או ששה הרארן לפר הכא כי האי גוונא בהלי אחדני קרכי:

 מייתי
 רחמנא סנפיר על לאיכא סנפיר וקשקשת רש לומר ללשון קשקשת משמע לבר שאינו שוה וחלק לבר שהיל מסכסכת בו וסנפיר כך הוא
 ונופל בו לשון קשקשת: כי איצטריך קרא למעוטי נרבע ונעבד. ״] תימה לסותר סתמא לש״ס לרשא לברייתא כלי ללחות ראייתו
 ומוקי ליה קרא ללרשא אחרת רש לומר לקים ליה לאצטדך קרא להאי לרשא להא רבי עקיבא אית ליה לרשא למשחתס בפרק בתרא
 לבכורות (לף נז.) לקסבר מעשר בהמה חל על רובע ונרבע כמו שחל על בעלי מומין ומשמע בפרק המזבח מקלש (זבחים לף פה:) לאית
 ליה ניז נרבע בעוסות לקאמר רבי עקיבא מכשיר בעלי מומין ולא קאמר ובנרבע הואיל וכשר כעוסות ומנא ליה אלא ע״כ מהאי קרא
 וא״ת א״כ תפשוט לססיקא הוי לאי כדה הוי אצטריך קרא למעוטי וא״כ מכלן ליש נרבע בעוסות ונ״ל למעיקרא ס״ל ולאי לאיצטריך קרא
 למעוטי אי הוה בדה אבל השתא למסיק לאצטדך קרא לנרבע ונעבל ס״ל ללכדה לא אצטדך קרא למעוטי לממילא אימעיט מכתודם
 לומיא לבני יונה מה בני יונה לוקא קטנים אף תורים לוקא גלולים למעוטי תתלת הציהוב שבזה ושבזה ללא הר לא קטנים ולא גדולים
 ולרשא לכרייתא אסמכתא בעלמא היא ומורי ה״ר אהרן מריגנשסור״ק תירץ לאינו סותר השתא לרשא לבדיתא לתד מיעוטי כתיבי מן
 התורים או מן בני היונה חל למעוטי נרבע ונעבל ולאפוקי מלרשא למשחתס ואילך למעוטי תחלת הציהוב וקמי שמיא ולאי גליא אי
 קטנים הוו אי גלולים הוו ואי קטנים הוו ממעטינהו מן התורים ואי גלולים הוו ממעטינהו י] מבני היונה ואנן הוא ללא ילעינן מהי
 ממעטינהו והשתא אי בדה הוו אתי נמי שפיר (0 יא] כמו שפירש לסי המסקנא לחל למעוטי בדה וחל למעוטי נרבע ונעבל ומעיקרא
 ס״ל לאצטריך תרוייהו לבדה לאי לא הוה כתיב אלא חל מיעוטא לא הוה ינ] ממעטי להו אלא או מגלוליס או מקטניס ואס הביא
 משניהם הוה נפיק ממה נפשך אבל ק״ק על פירושו לאי אתא קרא לאשמועינן שהם או גלולים או קטנים אף ע״ג לקמי שמיא גליא
 א״כ מאי סדך בסוף על אלו מומין שהבאתי לעיל מני אילימא ת״ק ספק הוא איצטריך קרא למעוטי ספיקא נימא לקרא מיעט
 לאנלרוגימס או משום שהוא זכר משונה או משוס לאשמעינן שהוא נקכה ואנן הוא ללא ילעינן ע] מ) הד ססק אלא משמע אם
 קמי שמיא גליא שהוא נקבה לא היה לו להשמיענו והא לאיכא תרי מיעוטי איכא למימר לאתא חל לנרבע וחל לנעבר ויותר נראה מרבע
 ונעבל נפקי מחל מיעוטא אלא אצטדך חל מיעוטא לתודס וחל לבני יונה ולמאי לס״ל נמי מעיקרא לאתא למעוטי בדה אצטריך
ד מיעוטי חל למעוטי תורים וחל לבני יונה: כי משחתם בהם מום בם. כאן משמע ללכ״ע אית להו הך ררשא למשחתס לאי פליג  ת
 אלרשא זו ההוא תנא לרדש מן הבהמה להוציא את הרובע אם כן לילוק לבדה הר יי] למאן ללא לריש לרשא למשחתס אלא ולאי כולהו
 לרשי להו ואפילו הכי איצטריך מן הבהמה ומן הבקר להוציא רובע ונרבע ולא הוי דרשינן ממשחתס להא בהא תליא אלא משוס לאשכחן
 כבר בקדשים ששויס בהן דבר ערוה ועבודת כוכבים ומום ונ״מ דרשא למשחתם למעשר בהמה י) לחל על רובע ונרבע כמו שחל על בעל
 מוס מי](ולרבי ישמעאל) נולר״ש] ׳)נ״מ גס לפרה וא״ת בריש כל האסורין(תמורה לף כת:) אמדנן לתנא למשחתס מוקי קרא דמן הבהמה פרט
 לזקן וחולה ומזוהם ויש לומר לתנא למשתתם ולאי משמע ליה לש״ס למפיק רובע ונרבע ממשחתס לחוליה אבל שאר תנאי לנפקי ממן
 הבהמה אית להו לרשא למשחתם כלפרישית ובן משמע בפרק בתרא לבכורות ודף נז.) לפליגי התם כמה תנאי גבי מעשר בהמה
 טי] גבי טומטום ואנדרוגינוס ובמחוסר זמן ויוצא לופן אבל בנרבע ורובע ומוקצה ונעבל לא אשכחן שום פלוגתא ומשמע לכולהו מולו
 למתעשדן כללרשינן התם ממשחתס ומיהו מהכא איכא למלחי לאפילו מאן ללית ליה לרשא למשחתם איצטריך מן התורים למעוטי נרבע
 לסלקא לעתך כיון לעופות ליתנהו ברובע ליתנהו נמי בנרבע לכה״ג אמר בפרק המזבח מקלש (זבחים פה:<: תמות וזכרות בבהמה.
 בת״כ לדש לה מלכתיב תמים זכר בבקר ככשביס ובעזיס תמות וזכרות בבהמה ואין תמות וזכרות בעופוח ומחוסר אבר לססול בעוף נסקא
 ליה מלכחיכ מן העוף ולא כל העוף כפ״ק לקלושין(לף כל:) ולא כמו שפירש כאן בקונטרס משום הקריבהו נא לפחתך וא״ת ל״ל קרא לפסול
 מחוסר אבר והא אפילו לבני נח נמי אסור לליכא מילי ללישראל שרי ולכני נת אסור ר״ל משוס לאמרינן כפרק ארכע מיתות (סנהדרין
 לף נט.) רכל מצוה שנאמרה לבני נח ולא נשנית בסיני לישראל נאמרה ולא לבני נח ולכך הוצרך לשנותה כלי לאסור לזה ולזה ל)וא״ת
 ל״ל קרא לאין תמות וזכרות כעוסות מראצטריך מן העוף לאסור מחוסר אכר ילעינן לאין מוס פוסל כעוף לאי פוסל למה לי מן העוף
 רש לומר לאי לאו קרא לאין תמות וזכרות בעופות ה״א למום פוסל בעוף ומן העוף אתא לאסור אסילו הנך מומין לשרו ככהמה
 לקרא למן העוף לאסור אתא ולא להתיר ואין להקשות נמי מלאיצטדך מן התודה לנרבע ונעבל שמעינן שפיר לאין מוס פוסל בעופות
 לאיכא למימר לאיצטריך מן התורים משוס לסלקא לעתין כיון לעופות לי־תנהו ברובע ליתנהו נמי מרבע כלפדשית לעיל:
 כי תבעי לך אליבא דבר פרא. בפ׳ שתי מלות (מנחות לף צא:) איתותב בר פלא מהאי קרא לאו לאיל למלרבה סלגס ללא אתא קרא לרבויי ספיקא:

 דאמר

 מם ודת הש״ם

 א) [ע״ז כג: סנהדרין נז.
 נטרות נו. תמורה כת:],
) נקדישין כל: זנחיס קטז.  נ
 מנחות ו. כה. תמורה יל.],
 ג) נפרה ס״א מ׳׳נ מנחות
) [כגון רקרא כנן,  צא:], ו
 ה) [מלאכי א], 0 [מגמות
 קל.], t) וקדושין נה.],
 ח) [זכחים עו:], p) ס״א
 לא וגי׳ מהר״ס ולכן הר,
 י) [כלאיתא נכורות גז.],
) [עי׳ז «:]. רש״ל,  נ
 ל) [וע״ע תום׳ ע״ז ה:
 ל״ה מנין ובתיס׳ !נחים

 סח: ל״ה ושנשמת],

 תורה אור השלם
א ר ל כ ן נ ד ב י מ  1. ו
ם ח ת ל ו א ב י ר ק  ת
י ה כ ל ל א כ ם מ כ י ה ל  א
ם ם ב ו ם מ ה ם ב ת ח ש  מ

: ם כ ו ל צ ך א ן  ל
ה ב כ יקרא כ  ו
ת ם א י ה ל א א ר י  2. ו
י ה כ ת ח ש ה נ נ ה ץ ו ר א  ה
ת ר א ש ל ב ת כ י ח ש  ה

: ץ ר א ל ה ו ע כ ר  ד
כ ת ו י י ש א ר  ב
ם ת י ש ע ן ו ו ת ח ש ן ת  3. פ
ל ת כ נ ו מ ל ת ס ם פ כ  ל
ו ר א כ ת ז י נ ב ל ת מ  ס
ז ם ד ט : דברי ה ב ק  נ
ר ו ש ל ה ׳ ש ע ה י כ  4. כ
ד ח א ל ה י א ו ל ד א ח א  ה
ו ם א י ש ב כ ה ב ש ו ל  א
ו -א ר ט ב ד מ : ב ם י ז ע  ב

 גליון הש״ם
 גט׳ דתנן הקריבו. עיין
 תוספות ר״ה דף י ע״א

 ל׳׳ה כן כ״ל חולש:

 הגהות הב״ח
 (א) רש"• ל״ה נכהתה וכוי
 לא תמים. נ״נ עיין פירש״,
 נקילושץ לף כל ע״נ ל״ה
 ואין תמות: (נ).תום' ל״ה
 כי איצנוריך וכו׳ אתי נמי
 שסיר לפי המסקנא כצ״ל
 ותינות כמו שפירש נמחק:

 מוסף רש״י
 כי השחית בל בשר
 את דרכו. גלר עריות,
 דכתינ (משלי ל) לרן
 גנר נעלמה, ודור המבול
 על העריות נענשי כדכתינ
 (נראשית ו) ייראי נני
 האלהים את בנות האלם
 ט טוביח הגה !סנהדדץ
ז ע״ז כג :. תמות  נו וכעי־
 וזכרות בבהמה. האי
 קרא דריש הנאמר בכל
 הקרבנומ ןרקרא כב) איש
 איש מבית ישראל אשר
 יקריב קרבנו לכל נדריהם
 וגו׳ לרצונכם תמים זכר
 בנקר בכבשים ובעזיס,
 מללא כתיב לרצונכם תמיס
 זכר ולישתוק, לימדן שאין
 מקפיד על תמות תכרית
 אלא על אלו !:קדושין כד:).

 פלגס. כבש כן י״ג חדשים
 יצא מכלל כנש ולכלל איל
 לא בא, לכבש בן שנה
 ואיל בן שתי שניס, כשהוא
 בן י׳׳ג חלשים רוס אחל
 שנמס חלש בשנה שניה
 קרי ליה איל, אבל בתיך
 חלש י״ג קרי ליה סלגס
 (מנחות צא: נדכת״י). ואייר

 יוחנן. מאי טעמא מביא
 עליו נסר איל, לכתיב
 בנסטס או לאיל לרבות את
 הפלגס, ומשום דבדה גפני
 עצמו הוא איצטרין קרא
 לדברי !שםן. לרבות את
 הפלגס. שאם הביא פלגס
 מביא עליו נסטס דאיליס

 כאילו הוא איל !שם׳.



 מסורת הש״ם

 א) [מנחות נג. ונזכר
 עול פסחים מג. מח:],
 0 [כריתות כה. ע״ש],
 ג) גס׳׳א: המי, ד) [עי׳
 פיסי מנחות צא: ל׳־ה
 למיימי וכי׳ ועי׳ סוגיא
 לזגחיס צא: וצ״ע],
 ה) [מנחות סט:], ו) [זנחיס
 פל. מנחות קל: קז.],
 t) [וע״ע תוס׳ מנחות צא:
 ל׳׳ה למייתי], P) רש״ל
 מ״ז, «) [מנחות נל.],
 י) ר׳׳מ מ״!, כ) גי׳ ר״מ
 אכל, ל) [קדושין יל.],
 מ) [וע״ע תוס׳ זבחים טז:
 ל״ה כל חלא], נ) עי׳ רש״א
 ור׳׳מ שכתבו שמכאן על

 סוף הליבור הוא גליו!,

 הגהות הב״ח
 (א) רש״י ל״ה מייתי וכו׳
 עשרו( סולת ורביעית

 ההין ליהוי:

 כג: הכל שוחטין פרק ראשון חולין
 מייתי ומהני. לסבירא ליה ספק הוא והנא קא מבעיא לן אליבא
 לבר פלא במאי מסתפק ומאי מתני ואו לאיל לריש ליה ללרשא אחרינא
 במנחות בפרק שתי מלות (לף צא:) וקא מיבעיא לן הנא מאי מתני מי
 פשינוא ליה לבר פלא ללאו בריה הוא אלא ספק איל ספק כבש הוא
] איל וכבש הוא למתני  וכי מתני נ
 אי איל הוא ליהוי כוליה ליליה ואי
 כבש הוא עשרון סולת (א) רביעית
 היין ליהר ליליה ואינך לנלבה אבל
 בבריה לא צריך לאתנרי ולמימר אי
 בריה הוא ואינו ראוי לנסכיס ליהוי
 כולהו לנלבה וגבי בעיין רלעיל כיון
 לולאי לאו בריה הוא יוצא ילי נלרו
 ממ״נ להא או כבש או איל הוא והוא
 נלר באיזה שירצה: או דלמא גבריה
 נמי. מססקא ליה לבר סלא ללמא
 בריה הוא «] וגבי נסכיס מייתי
 ומתני ראי בריה הוא ליהוי כולהו
 נלבה וגבי בעיין נמי לא נסיק לללמא
 לאו איל ולאו כבש הוא: תולה טעונה
 מ׳ חלות שלשיס של מצה וי׳ של
 חמץ: מן החמן או מן המצה. י׳ חלות
 מאיזה מין שארצה ולקמן בעי היכי
 מייתי י׳ חלות לחולייהו: שיאור.
 שיצא מכלל מצה ולכלל חמץ לא בא:
 ר׳׳מ ורבי יהולה סליגי כאלו עוכרין
 (פסמיס מח:) לר״מ הוי שיאור בהכססת
 פנים ואפילו אין שם סרק ואם נסלק
 אסי׳ כקרני חגבים מיקרי סילוק וחייב
 כרת ושיאור בהכספת סנים אמרינן
 בריש אלו עוברין (שס) לר״מ חייב
 מלקות ורבי יהולה אית ליה תרי קולי
 תלא רהכסיסו סניו אסילו שיאור לא
 מיקרי וכקרני חגכים הוא למקרי
 שיאור ועול קולא אחריתי לבהא
 לקד ליה ר׳ יהולה שיאור לא מחייב
 עליה מלקות: שיאור דמאן אי
 שיאור דר״מ. להכסיסו סניו: לרכי
 יהודה. כלומר וקא מיבעיא לן אליבא
 לרבי יהודה אי נסיק בהאי שיאור אי לא הא ודאי לרבי יהודה מצה
 מעליא הוא ונסיק משוס מצה: אי שיאור דרגי יהודה. לקרני חגבים
 ומיבעי לך אליבא דרבי מאיר הא ודאי לרבי מאיר יצא ידי נדרו ונסיק
 משוס חמץ: ואי דר״מ. דהכסיסו סניו וקא מיבעיא לך אליבא
 דר״מ: מדלקי עליה. דאמרינן התם האוכלו במי: חמן הוא.
 ואע״ג דכרת לא מיתייב משום דלאו תמץ הראוי לאכילה הוא מיהו
 חמץ נוקשה מיקרי מדקא מימייכ עליה מלקות ולענין נדר יצא ידי
 נדרו שהרי הביא חמץ: אלא דרבי יהודה. דקרני חגבים ומבעיא
 לן אליבא דרבי יהודה דאמר בשיאור דידיה ישרף אלמא יש בו צל
 חמץ וקאמר האוכלו סטור אלמא לאו ודאי חמץ הוא והויא התראת
 ססק: מאי ספק הוי ונפיק ממה נפשך או דלמא בריה הויא ולא
 נפיק: ה״ג והא א״ר הונא האומר הרי עלי לחמי סודה מגיא
 סודה ולחמה. לאלם יולע לאין לחם בלא תולה וכיון לאיחייב
 בכולהוי] נהי נמי דלאו בדה הוא היכי נסיק: הא לא ידע אי
 חמן אייתי. דלוסיף עליה ולייתי מצה אי מצה היא דלייתי חמץ ועל
 כרחו יביא ייזחלות כשרים ובהן יוצא ידי נדרו שהד הביא עשר שנדר
 וגס הוסיף עלייהו: לא צריפא דאמר הרי עלי. י׳ חלוח לפטור
 תודתו של סלוני דלא מיחייב עליה בכולהו מ׳: םון» סוןו. כיון דאמר
 לפטור לא נסיק עד דסטר ליה לההוא סלוני מי׳ חלות והאי לא מצי
 סטר ליה בהאי שיאור דלא ידע ההוא פלוני מאי אייתי האיך דלוסיף
ד עלי י׳ חלות לתודתו  עלייהו: לא צריפא דלא אמר לפטור. אלא ה
 של פלוני דכיון דאמר לתודתו של פלוני לא איחייב ליה בתודה ולחמה
 אלא בעשר והא ודאי פשיטא לן דההוא פלוני לא מיסטר בהאי
 שיאור ואיהו נמי לא יזמקבל עליה למפטריה אלא לאתויינהו
 בעלמא וכסבור שיוכלו ליקרב עם המצה>) של תכירו: מיפק גפרא ידי
 נדרו נפיק. ויפלו ויסלו למיהס לנדבה לתודה אחרת או לא נסיק
 תיקו: ומה עגלה שלא הופשרה בשחיטה. כדיליף לקמן >לף כל.<:

 ושחט

 ראמר מייתי ומתני מי אמרינן איל וכבש
 מתנה בבריה לא מתנה או דלמא בבריה
 נמי מתנה ראמר אי ברית הוה ליהוי כוליה
 נדבה תיקו בעי רבי זירא האומר הרי עלי
 לחמי תודה מן החמץ או מן המצה והביא
 א< שיאור מהו שיאור דמאן אי שיאור דר״מ

 לרבי יהוהה מצה מעלייתא היא אי דרבי
 יהוהה לר״מ חמץ הוא ואי דר״מ לד׳ מאיר
 מדלקי עליה חמץ הוא אלא דרבי יהודה
 לרבי יהודה מאי ספיקא הויא ונפיק ממה
 נפשך או דלמא בריה הוא ולא נפיק והאמר
תאומר תרי עלי לתמי תודה מביא  רב הונא א
 תודה ולחמה וכיון דאיחייב ליה בתודה
 ולחמה הא לא ידע תאי גברא אי תמץ הוא
 דליתי מצה אי מצה תוא דליתי חמץ לא
ר תרי עלי תלת א! לפטור תודתו מ א ד  צריכא :
 של פלוני סוף םוף הא לא ידע האי גברא
 אי חמץ הוא דליתי מצה אי מצה הוא דליתי
 חמץ לא צריכא דלא אמר לפטור מיפק
 גברא ידי נדרו נפיק או לא נפיק תיקו: מתני׳
כשר בפרת פסול בעגלת כשר בעגלת פסול (  נ

פרה בשחיטה כשרה  בפרה: גט׳ תנו רבנן ג
 בעריפה פסולה י עגלה בעריפה כשרה
 בשחיטה פסולה נמצאת כשר בפרה פסול
 בעגלה כשר בעגלה פסול בפרה ותהא פרה
 כשרה בעריפה מק״ו ומה עגלה שלא הוכשרה
 בשחיטה הוכשרה בעריפה פרה שהוכשרה
 בשחיטה אינה דין שהוכשרה בעריפה

 אמר

 דאמר מייתי ומתני. הקשה ריב״א בשלמא נסכים יכול להביא
 שיעור נסכי איל ולהתנות שאס הוא כבש שיהא המותר
 לנלבה כרבי עקיבא לאמר בסרק כל התדיר 0מזיס לף צא0 המתנדב
 יין מנסכו לספלים י) ואפילו לרבי טרסון לאמר לאישים משמע ללא

 פליגי אלא באומר הרי עלי יין סתם
 ולא סירש לנסכים אבל אס פירש
 מולה לאזיל לספלים אבל במנחה
 היכי מתני הא אין בלילתן שוה לשל
 כבש בלילתו רכה שלש לוגין לעשרון
 ושל איל בלילתו עבה שני לוגין
 לעשרון ותנן פ״ק רמנתות (לף יא.)
 דבה שמנה או שחיסר פסולה ותנן
 נמי מאין מערכין מנחת כבשים בשל
 אילים וסריס וכי תימא רמייתי שיעור
 מנחת כבש ככלי אחל ושיעור מנחת
 איל בכלי אתל ומתנה שהאחל מהן
 יהיה נלבה אי אסשר לעשות כן
 למנתת נלבה נקמצת ומנתת נסכים
 כולה כליל כלתניא בהליא בפרק אלו
 מנחות (לף על:) ותירץ דב״א לולאי
 כשמתנלב מנתה סתם אז היא נקמצת
 אבל אס מסרש מנחת נסטס הויא
 כולה כליל ואמדנן 0מתנלב אלס
 מנחת נסבים בכל יום והשתא יכול
 להתנות שסירי): אי שיאור דר״מ
 לרבי יהודה מצה מעל״תא היא.
 וא״ת והא בפרק אלו עובדן (פסחים
 לף מג.) תניא שיאור ישרף ונותנו לפני
 כלבו ומפרש התם להיינו שיאור לר״מ
 לרבי יהולה משמע לאסור באכילה
 וי״ל למלרבנן בעלמא אסור למלשרי
 ליתנו לסני כלבו שמע מינה להוי
 מצה מעלייתא: ואי דר״מ לר״מ
 מדלקי עליה המץ הוא. וא״ת ולילמא
 שאני לענין ססת לרבייה קרא בסרק
 אלו עובדן >שם לף מג.) מלכתיב
 כל וט תימא נילף ממץ לתולה מחמץ
 לססח ללמא מחמץ גמור לחייב כרת

 גמדנן אבל האי ללא חשיב חמץ גמור לענין פסח לא חשיב חמץ לענין
 תולה מיהו מצינו לפרש להט קאמר לפשיטא ללא יצא משוס מצה
 ללענין מצה ילפינן תולה מפסח אבל קשה לבדש כל המנתות כאות
 מצה (מנחות נג.) קאמר ואימא לא תאפה חמץ אלא שיאור וקאמר שיאור
 למאן כר ואי לר״מ לרבי מאיר מללקי עליה חמץ הוא ומאי קושיא
 גבי ססח הוא לחשיב חמץ לרבייה קרא ונראה ליש שוס יתור
 ח)(כתוב) בתולה ובמנתות לחמץ נוקשה חשיב חמץ גבייהו והא למשמע
 התם«) ללכולי עלמא אין מחמיצין בחמץ נוקשה גבי תולה לקאמר אין
 מחמיצין בתסוחים והתם משמע לתמץ נוקשה הוי י] ׳)(גבי תולה)
 היינו לכתחלה לכשבא לתמץ שתי הלחם וחלות תולה מצוה לעשות
 כחמץ גמור: ותהא פדה בשרה בעריפה מק״ו. והוא הלין
 לה״מ למפרך הכי ׳)אצל חולין וקלשיס אבל נקט פרה ועגלה ששניהם
 ענין אחל לשניהם קלשים הנשחטים כחוץ ולמו אהללי ליפסל בעול
 ובמה לברים וא״ת למה לי הנך מיעוטי למעוטי פרה מעריסה
 ועגלה משחיטה נימא כיון לאיכא למעבל ק״ו הכי ואיכא למעבל
 ק״ו איפכא כלעביל בסמוך כל חל ותל תיקום אלוכתיה כלאמדנן
 בפ״ב לזבתיס >לף or גבי ותותר אנינות אצל כהן הליוט בקרבן
 צבור מק״ו וי״ל להתס כל ק״ו סותר את חבירו לגמרי שבתתלה אומר
 ותותר אנינות אצל כהן הליוט בקרבן ציבור מק״ו לכהן גלול שהומר
 אנינות אפילו בקרכן יחיל ואח״כ עושה ק״ו להפך ללא תותר אנינות
 אצל כהן גלול בקרכן יחיל מק״ו וכן אתדני להתס להט קאמר טון
 לאיכא למימר הכי ואיכא למימר הכי כל חל וחל תיקום אלוכתיה
 אבל הכא גבי פרה ועגלה שבא ליתן את האמור של זה בזה ולא
 הוי מ ק״ו אלא כמו מה מצינו לא שייך למימר הט לאי לאו מיעוט
 הייתי לומל זה מזה כמה מצינו ואי הוה עכיל ק״ו לא תותר פרה
 בשחיטה אז הוי כההיא לזכתים וכן ל)תהא אשה יוצאה כתליצה מק״ו
 או יבמה בגט מק״ו הוי כמו מה מצינו וא״ת מה לעגלה שכן אינה
 מטהרת וכמה חומרות יש בזה מה שאין בזה וי״ל ללא עביל ק״ו מכח

 עגלה ופרה אלא מכח שחיטה ועדיפה ומה שתיטה שאינה מכשרת כעגלה מכשרת בפרה כו׳ אבל קשה לא״כ ק״ו גמור הוא ולא מה מצינו
 לשחיטה מעריפה ליכא למילף במה מצינו אלא מק״ו א״כ נימא כל חל ותל תיקום בלוכתיה וי״ל לבכל מקום לעכל ק״ו הכי והכי כגון הכא ולקמן
 (ל׳ כה.) גט אויר כלי חרס וגבי כהנים ולוים ובפ״ב לנבא קמא (ל׳ כה:) גבי ותהא שן ורגל חייבין ברה״ר מק״ו והלר קאמר לא תהא שן ורגל חייכין
 ברשות הניזק אלא חצי נזק צריך לומר ריש שוס סברא או קולא או חומרא לעשות ק״ו אחל יותר מאחר וטון שהיינו עושין ק״ו אחל אצטדך קרא
 למעוטי מעתה היינו עושין ק״ו להסך״<: פרה שהיא כשרה בשחיטה. אין ללמול בענין זה מק״ו שתהא סרה כשרה במליקה מק״ו מעוף
0 לרשינן ראשו של זה ממול עורף ולא ראשו של אחר ואין ללמול  שלא הוכשר בשחיטה הוכשר במליקה להא לקמן בדש השוחט (ל׳ ס
 בעוף שיוכשר בשחיטה מק״ו לכהמה שלא הוכשר במליקה ללמאן ליליף רוב שנים מהלכה אין לנין ק״ו ובנין אב מהלכה כלתנן כנזיר
 כפ׳ כהן גלול(לף נו0 >)ונ״ל לטון ראיכא מיעוטי בסרה ובעגלה לענין שחיטה ועדסה תו לא מצי למילף עוף מבהמה ובהמה מעוף לענין
 שחיטה ומליקה לאיכא למימר עריסה תוכיח שאינה כשרה בסרה וכשרה כעגלה ואפ״ה אין שחיטה כשרה בה אף אני אכיא מליקה וכן איפכא:

 אמר

 עין משפט
 נר מצוה

 קפו א ב מיי׳ סי״ז מהל׳
 מעשה הקרבנו׳

 הלכה יא:
 ר,םח ג מיי׳ ס״א מהל׳
 פרה אלומה

 הל״ט:
ט ד מיי׳ פייט מהל׳ ם  ד

 רוצח הל״ג:

 שיטה מקובצת
 א] לפטור תודתו של פי.
 נ •ב עיי תום׳ ערכין(דף ד
] וכי מתני באיל  ׳.״ב): נ
 ו:בש: ג] לגבי נסכים
 1 תנה: ד] וכיון דאיחייב
 נ:ולחו מ׳ נהי נמי דלאו:
 י] וע״כ יביא מ׳ חלות
 :שרות: ו] ואיהו נמי
 י א קביל עליה למפטריה:
 1 והתם משמע החמץ
 נ קשה הוי היינו לכתחל׳:
 י!| ולא הוי האי ק״ו

 אלא כמו:

 רבינו גרשום
י עלי לחמי תודה  ד ־
 נ ן החמץ כוי: שאור
 ד מאן אילימא דרי מאיר
 נ ״ מאי ר׳ מאיר ומאי
 ו יהודה דתנן שיאור
 י זרף והאוכלו פטור
 כ ־רוק ישרף והאוכלו
 ד ייב (מיתה) [כרת] איזהו
 ע יאור ואיזהו סידוק
 י: יאור כקרני הגבים סידוק
 לנתערכו סדקיו זה בזה
 ד כרי ר׳ יהודה ר׳ מאיר
 *־מר זה וזה האוכלו חייב
 ןהיתה) [כרת] אלא איזהו
 שיאור כל שהכסיפו פניו
 כאדם שעמדו שערותיו
 דכי קא מיבעי׳ ליה
 ע יאור המאן אילימ׳ דר׳
 לאיר לד׳ יהודה מצה
 ל גליא הוא ועכשיו יש
 ל מצה יביא חמץ שדינו
 ל זביא ארבעים חלות
 עשר חמץ ועשר מצה
 ע »ר רקיקין ועשר רביכין
 ד זלות היו (רקיקין)
 נ 1ולות בשמן רקיקין כמין
 כ יונית וזו היא כי יונית
 כ ?ו גם: אי דר׳ יהוהה
 ל י׳ מאיר חמץ מעליא
 ו א. דקא חזינן שיאור
 די!טר ר׳ יהודה סבירא
 לה לר׳ מאיר דזה וזה
 ר יב כרת אי דר׳ מאיר
 ל״׳ מאיר א)(מה שבדעת
 ר מאיר חמץ וחייב
 ב שסח לד׳ יהודה מצה
 ל יליא ולא צריך להביא
 ע 1ר ממצה) מדלקי
 ע־ייה חמץ (מדלקי עליהן
 ו: ו׳ (כהלכחא) [ובהך
 הילכתא] גופא במס׳
 כ •:חים מצינו למיחזי דלקי
 ע •'יה על שיאור דר׳ מאיר
 ל י מאיר: מה הן אלא
 די׳ יהודה לר׳ (יהודה)
 [נאיר] חמץ הוא כלומר
 ל ז שחשוב לר׳ יהודה
 מ..יה לר׳ מאיר הוי חמץ
 ויי א צריך להביא אלא מצה
 (: יני) הא לא ידע האי
 ג: רא אימצה היא אי חמץ
 ו יא כלומר שספיקה לו:

 א נראה לממינפ מה על
 ח־מח עשר ממצה אין כאן
 מי־ומו רק שייך לעיל אחר

 פינות מצה מעליא הוא.



 עין משפט
 נר מצוה

 קע א מיי׳ פ׳׳ג מהל׳
 ענולפ יוה״כ הלכה

 ג:
 קעא ב מיי׳ פ׳׳ו מהל׳
 ניאת מקלש הל״א

 שמג לאוין שו:
 קעכ ג ד מיי׳ פ״ג מהל׳
 כלי המקדש הל״ח

 שמג עשי! קסט:
 קעג ה מיי׳ שס הל׳׳ז:

 קעד ו מיי׳ שס הל״ח:

 מוסף רש״י
 הגורל עושה חטאת.
 שעיר שגורל השם עולה
 עליו עושה חמאת (קדושין
. ואין השם עושה ו . ז  י
 חטאת. אס קרא לו שס
 נלא גורל (יומא ם:< אס
 קרא עליו שס חטאת אינו
 נקגע בכך ויסיל עליהם
 נורלות ואס יסול הגורל
 על חנירו יהא זה לעזאזל
 (קדושיו שס1. שיכול.
 כלומר להכי איצטרין האי
 קרא שהייתי יכיל לומר,
 והלא דין הוא ומה
 במקום שלא קדש
 הגורל. כגון גגי קטן
 לכתיג גהס אחל לחטאת
 ואחל לעולה, ואס הטיל
 עליהם גורל איגם נקגעיס
 גנך ויכול לשנותם, לקי״ל
 בסלר יומא (מא.) אין
 הקנין מתסרשות אלא או
 בלקיחת בעלים או כעשיית
 כהן (קדושין שם וכעי״ז

 יומא מ:!. קדש השם.
 אס אמר בשעת לקיחה זו
 לחטאת תו לעולה הוקבעו
ו  ואס שינה פסול !קדושי
 שם) מאחר שקרא לזו
 חטאת ולזו עולה אין הכהן
 רשאי לשנותן כלאמרינן
 (יומא מא.) מולקחה שתי
 מורים או שגי בגי יונה
 אחל לעולה ואחל לחטאת,
 בשעת לקיחה הן נקבפין זו
 לעולה חי לחטאת (שם מ:ו.
 מקום שקדש הגורל.
 כאן שמלינו שהגורל קובע!
 (שם! דכתיב ונתן אהרן

 וגו׳ (קדושין שם).

 רבינו גרשום
 במקום שלא קדש הגורל
 קהש השם כו׳ כל השנה
 כולה באומר זו לחטאת
 וזו לעולה ווה לאשם סגיא
 ולא צריך גורל: כהנים
 במומין פפולין כל איש
 אשר בו מום מזרע אהרן
 וגו׳ לוים פסולין בשנים.
 מבן שלשים שנה ומעלה
 יבא לצבוא צבא וגו׳ ומבן
 המשים שגה ישוב מצבא
 העבוהה וכוי: יכול אף
 בשילה ובבית עולמים כן.
 כלומר שגים פוסלים בהו
 ת״ל לעבור וגו׳ ועבודת
 משא וגו׳ לא אמדתי אלא
 בזמן שהעבודה בכתף
 שגים פוסלות כהן שאין
 יכולין לישא: ואיהך שאגי
 הלכות עבודה דתקיפן.
 כלומר התם צריכי חמש
 שנים ללמור: משיביא
 שתי שערות וכוי. שתי
 שערות שתים בגבו של יד
 או שתים ככריסו: אמר ר׳

 יוסי מאי קראה:

 הכל שוחטין פרק ראשון חולין כד.
 אמר קרא ושחט וחוקה. אומר רבינו תם למשמע בפרק שני
 לזבחים (לף יח.) רחוקה לא הוי עיכוב ממשמעו אלא מגזרה
 שוה לילפינן ההם מגזרה שוה ללא רחוץ יליס חילל מגזירה שוה
 חוקה חוקה משתויי יין: ומה במקום שלא קדש הגורל כוי. ואם
 תאמר קינים גופייהו מנא לן שלא
 קלש הגורל אימא ק״ו איפכא ויש

 לומר לאיכא שוס מיעוט:
 טעמא דכתכ רחמגא ועשהו הא
 לאו הכי דרשיגן ק״ו.
 תימה לבפרק טרף בקלפי (יומא לף
 מא.) מוקי האי ברייתא כרבי יהולה
 משוס לסתם «ססרי רבי יהורה היא
 ורבי יהולה אית ליה בפרק הוציאו
 לו ללא כתיב חוקה אלא בלבריס
 הנעשים בפנים בנגלי לבן והגרלה
 בתוץ הויא ואין לומר לשום תנא לא
 פליג אלרשא מעשהו ולא פליג
 עליה רבי נתמיה לאית ליה לכתיב
 חוקה אנעשה בחוץ להא אשכתן
 רבי שמעון בפרק טרף בקלפי(שס לף
 מ. ושם) לסבר להגרלה לא מיעכבא
 ר״ל לסריך משוס לבפרק טרף בקלפי
 לשם לף לט:) לריש רבי ינאי מאשר
 עלה אשר עלה תרי זמני לעכב וסריך
 אלמא לרשינן ק״ו אע״ג י] לאיכא
 עיכובא (# אלא אמרת נוקמה אשר
 עלה ללרשא אחריתי משוס ק״ו והשר
 מקוצי תירץ להתס יליף מלכתיב
 זאת ללא כתיכ תוקה אלא ברברים
 הנעשים בבגלי לכן כסניס והשתא
 סריך הכא שסיר לאי לא לרשינן ק״ו
 אמאי אצטדך זאת למעוטי ללא
 0קאי חוקה ברברים הנעשים בתוץ
 להא על כרתך לא כתיב חוקה אלא
 בלבריס הנעשים בפנים לאי כתיב
 נמי ברברים הנעשים בחוץ אמאי
 אצטריך ועשהו אלא ולאי אע״ג
 לכתיכ חוקה ררשינן ק״ו ואפילו כתיב
 נמי כחוץ הוה לרשינן ק״ו אי לאו
 לכתיכ ועשהו ולכך אצטריך(« בזאת
 אבל מכל מקום הקשה ה״ר מנוח למאי
 פריך והא לא כתיב חוקה אלא
 אעבולה והגרלה לאו עבולה היא
 וצריך עיון שסי): זאת ללרם ולא
 אחרת ללוים. תימה לכפרק כיצל הרגל
 (ב״ק לף כל.) לריש מחאת תהיה
 טומאתו למעוטי זבה מראיות ופריך
 ואימא למעוטי זב מימים ומשני קאי
 בראיות ממעט ראיות קאי בראיות
 ממעט ימים ואמאי לא קאמר קאי
 בזב ממעט זב קאי בזב וממעט זבה
 להכי מסתבר טפי כלמשמע פשטיה
 לקרא וזאת תהיה טומאתו ולא אחרת
 כללרשינן הכא זאת ללרס ולא אתרת
ויש לומר להכא נמי הוה  ללויס 8
 לרשינן זאת אשר ללויס ולא לכהניס
 אי לאו ללריש ליה מאשר ללויס אי
 נמי הכא לרשינן הכי משום למזכיר
 ללוים בקרא אבל התם אי למעוטי
 זכ קא אתי הוה ליה למכתב זאת
 ל<שהיא טומאת הזכ להזכיר הזב בקרא

 ור״י תירץ לזב וזבה שם אתל הוא
 ולהט לא שייך למימר קאי בזב ממעט

 אמר קרא ושחט וחוקה בשחיטה איין בעריפה
 לא וכל היכא דכתיב ביה חוקה לא דרשינן
 ק״ו והא גבי יום הכפורים דכתיב ביה חוקה
הגורל עושה חטאת ועשהו חטאת א ותניא 1 (  א

והלא דין (  ואין השם עושה חטאת שיכול ב
 הוא ומה במקום שלא קדש הגורל קדש השם
 מקום שקדש הגורל אינו דין שקרש השם
 ת״ל ועשהו חטאת הגורל עושה חטאת ואין
 השם עושה חטאת טעמא דכתב רחמנא
 ועשהו חטאת הא לאו הכי דרשינן ק״ו מיעט
 רחמנא גבי עגלה הערופת זאת בעריפה ואין
 אחרת בעריפת ותהא עגלה כשרה בשחיטה
 מק״ו ומה פרה שלא הוכשרה בעריפה כשרה
 בשחיטה עגלה שכשרה בעריפה אינו הין
וערפו  שהוכשרה בשחיטה אמר קרא 2
 העגלה בעריפה אין בשחיטה לא: מתני׳
 כשר בכהנים פםול בלוים כשר בלוים פסול
 בבחנים: גמ׳ ת״ר יכהנים במומין פסולים
לוים במומין כשרים בשנים  בשנים כשרים ג
 פסולים נמצא כשר בכהנים פסול בליים כשר
את ז  בלוים פסול בבחנים מנה״מ דה״ר 3
ומבן  אשר ללוים מה ת״ל לפי שנאמר 4
 חמשים שנה ישוב למדנו ללוים שהשנים
 פוםלין בהם יכול מומין פוסלין בהם ודין הוא
 ומה כהנים שאין השנים פוםלין בהן מומין
 פוסלין בהן לוים שהשנים פוםלין בהם אינו
 דין שיחו מומין פוםלין בהם ת״ל זאת אשר
 ללוים זאת ללוים ואין אתרת ללוים יכול יהו
 הכהנים פסולין בשנים והלא דין הוא ומת
 לוים שאין מומין פוםלין בהם שניים פוםלין
 בהם כהנים שהמומין פוםלין בהם אינו דין
 שיהו שנים פוסלי? בתם ת״ל אשר ללוים ולא
 אשר לכהנים יכול אף בשילה ובבית עולמים
לעבוד עבודת עבודה ועבודת משא  כן ת״ל 5
 י לא אמרתי אלא בזמן שהעבודה בכתף
מבן חמש ועשרים שנה  ״כתוב אחד אומר 3
מבן שלשים אי  ומעלה וכתוב אחד אומר 6
 אפשר לומר שלשים שכבר נאמר כ״ה ואי
 אפשר לומר כ״ה שכבר נאמר שלשים הא
כ״ה ״ללמוד ושלשים לעבודה מכאן  כיצד ה
 לתלמיד שלא ראה םימן יפה במשנתו ה׳
 שנים שוב אינו רואה ר׳ יוםי אומר ג׳ שנים
ולגדלם שנים שלש וללמדם םפר  שנאמר 7
 ולשון כשדים ואידך שאני לשון כשדים דקליל
 ואידך שאני הלכות עבודה דתקיפין ת״ר כהן
 משיביא שתי שערות עד שיזקין כשר לעבודה
 ומומין פוםלין בו בן לוי מבן שלשים ועד בן
 חמשים כשר לעבודת ושנים פוםלין בו בד״א
 באהל מועד שבמדבר אבל בשילה ובבית
 עולמים אין נפםלין יאלא בקול א״ר יוםי מאי קרא

 ויתי
 זכ כר לכך יש לי למעט זבה כמו זב: יכול אף בשילה ובית עולמים כן. משמע לאי לאו מיעלמ הוו גמרי מהללי וכן בריש עירובין(ל׳ ג.) רסריך
 והא קרא במשכן כתיב ומשני אשכתן מקלש לאיקרי משכן ומשכן לאיקרי מקלש ותימה לבפ׳ ידיעות(שבועות לף טז: ושם) משמע ללא גמרינן מהללי
ד קראי לקאמר התם לכתוב או אילי ואילי מקלש או אילי ואילי משכן וכן בסוטה בפרק היה מביא (ל׳ טז.) מצדך תרי קראי  אי לאו לכתיב ת
 לאתרי שילה ובית עולמים ובסרק שני שעירי (יימא ל׳ סז0 גבי מלבר המלברה ובסרק טרף בקלסי (שם ל׳ מל.) גבי וכל אלם לא יהיה באהל
 מועל ובסרק הוציאו לו (שם נג.) גבי מעלה עשן ותירץ ה״ר נתנאל לבעירובין לא צריך קרא למקלש לעיקר ררשא באה על המקלש
 לכמשכן לא היו ללתות והא להכא סברא היא אס לא היה הססוק שיפסלו אף בשילה ובית עולמים הואיל ואינו תלוי בקלושת המשכן:

 [וע״ע תוס׳ עירובי! ב. ל״ה אשכחן ותוס׳ יומא דף מל. ל״ה בשילה ומושי סוטה ל׳ טז. ל״ה ובית ותום׳ שבועות טז: ל״ה או אילי]:
 נתמלא

 ושחט וחזקה. ושחט אותה לסניו ןבמלבר יט] וכתיכ זאת חוקת התורה: וכל
 היפא דפסיג חוקה. לעיכובא ואיכא לרברי מלתא אחריתא בק״ו
 מי לא לרשינן ק״ו לרברי ועיכובא לתוקה למילי אתרנייתא: הא
 גגי יום הכפורים. לכתיב גורל ןדקרא טז] ונתן אהרן על שני וגו׳ וכתיב

 חוקה בסוף הסרשה ואי לאו לכתיב
 מיעוטא בהליא ללא מקליש בלא גורל
 הוה מרבינן בק״ו לקליש על ילי
 קדאת שם בלא גורל: מדתניא.
 הגורל לה׳ ועשהו חטאת נשם] למשמע
 הגורל עושהו חטאת בנסילתו עליו
 ואין קדאת השם עושהו חטאת שאס
 אמר זה לשם וזה לעזאזל אין נקבעים
 בכך ומגדל עליהם אס הגורל משנה
 את קביעות קריאת שם הולכים אתר
 הגורל: שיכול והלא דין הוא. אי
 לא כתיב הגורל ועשהו אלא קרא
 קמא לונתן אהרן על שני וגו׳ הייתי
 יכול לומר והלא לין הוא להואיל
 והגורל קוכען יהא אף קריאת השם
 קובען: ומה גמקום שלא קדש
 הגורל. כגון קיני זבים רוללות לאחל
 לחטאת וא׳ לעולה שאס הגדל עליהם
 שכחבו על אבן אחת חטאת ועל אבן
 אחת עולה והטילו עליהם בגורל לא
 מצינו שיהא הגורל קובען ואס רצה
 לשנותן הרשות בילו: קידש השם.
 למאחר שסירש זה לחטאת וזה לעולה
 אס שינה פסול לכתיב (לברים כג<
 מוצא שפתיך תשמור אלמא שם קבע
 ואם משנה נמצאת חטאת למעלה
 ועולה למטה. מקום שקלש כר:
 טטמא דכתיג. הגורל ועשהו לאמעיט
 ליה להא מלתא בהליא: הא לאו הכי
 הוה מרגינן מקל וחומר. ומוקמינן
 לחוקה למילי אחרנייתא: הערופה.
 משמע זו ערופה ואין אחרת ערופה:
 וערפו העגלה. שנה עליה הכתוב
 לעכב: לוים פשנים פסולים. פתות
 מבן שלשים ויותר מכן נ׳ כלכתיכ
 זאת אשר ללויס וגו׳ זאת משמע
 מיעוטא: ומה פהנים שאין השנים
 פוםלין פהם. כליליף לקמיה אשר
 ללרס ולא אשר לכהניס: ואת אשר
 ללזים. כוליה יתירא הוא לכולה
 סרשתא בלרס היא והוה ליה למכתב
 מבן חמש ועשרים כר: יפול אן1
 גשילה וגיס עולמים. שאין עבולת
 לרם אלא שועדם ומשוררים א] יהו
 נססלין כשנים: ללמודי). ללמול הלכות
 עבולה: שלא ראה סימן יפה. לומל
 ושוכמו: רגי יוסי אומר גשלשה שנים.
 צדך שיהא רואה סימן יסה במשנתו:
 דתקיפין. להודל המשכן לסרקו
 ולנטותו להעמיד קרסיו וקרשיו והשיר
 לקרבן בפה ובכלי: משיכיא שתי שטרות.
 אבל מקמי הט לא כליליף לקמן נע״ב] איש
 איש מזרעך וגויי): גמה דגרים אמורים.
 שהשנים פוסלות בהן: ירושלים
 נקראת בית עולמים למשנחרבה לא
 היתה אתריה היתר לשאר מקומות
 אבל קלושת שילה היתה אחריה
 היתר לכמות כל ימי נוב וגבעון יז<:

 ויהי

 מםורת הש״ס

 א) יומא מ: מא. [קלושין
 יל. כריתות פנו.], ב) [עיין
 חוס׳ לעיל כב. ל״ה שיכול
 וכו׳ בשוס לוכתא ל״ג וכוי],
 נ) [תוספתא שקליס סס״נ],
 ד) [גס״א: למלמול],
 ה) צ״ל ותניא, 0 בס״א:
 לתלמוד, t) [יקרא כא],
 יו) [ובחיס קיב:], מ) [צ״ל
 ספרא], י) נ״א קיימי
 חוקה אלבריס וכו׳ רש״א
 ועיין ר״מ, כ) [וע״ע תו׳
 יומא מא. ל׳׳ה סמס וסוס׳
 קדושין יל. ל״ה הא],

 ל) נ״א היא ר״מ,

 תורה אור השלם
 1. והקריב אהרן את
 השעיר אשר עלה עליו
 הגורל ליי ועשהו
 חטאת: ויקרא טו ט

 2. והורדו זקני העיר
 ההוא את העגלה אל
 נחל איתן אשר לא יעבד
 בו ולא יזרע וערפו שם

 את העגלה בנחל:
 דברים כ א ד
 3. זאת אשר ללףם מבן
 חמש ועשרים שנה
̂יביא צבא  ומעלה;בוא ל

 בעבידת אהל מועד:
 במדבר ח כד
 4. ומבן המשים שנה
 ןשוב מצבא דזעבךה ולא

 יעבד עוד:
 במדבר ח כה
 5. נלבן שלשים שנה
 ומעלה ועד בן חמשים
 שנה כל הבא לןגבד
 עבדת עבדה ועבדת

 משא באהל מועד:
 במדבר ד מז
 6. מבן שלשים שנה
 ומעלה ועד בן ךומשים
 שנה בל בא לצבא
 לעשות מלאכה באהל
 מועד: במדבר ד ג
 7. ילדים אשר אין בהם
 בל מום וטיב׳ מראה
 ומשכילים בכל חכמה
 וידעי ךעת ומביני מדע
 ואשר בה בהם לעמיד
 בהיכל המלך וללמדם
 ספר ולשון כשדים: וימן
 להם המלך דבר יום
 ביומו מפת בג המלך
 ומיין משהיו ולגדלם
 שנים שלוש ומקצתם

 לעמדו לפני המלך:

 דניאל א ד, ה

 גליון הש״ם
 תום׳ ד״ה זאת ובו׳ ויש
 לומד דהבא נמי וכוי. עיין
 לקמן קל ע״א חוסי ד״ה

 הגהות הב״ח
 (א) תום׳ ד״ה טעמא וכו׳
 אע״ג לאיכא עיכונא
 ואמרת כצ׳׳ל ותינת אלא
 נמחק: (ב) כא״ד ולכך
 איצטריך זאת כצ׳׳ל ואות כ׳

 נמחק:

 שיטה מקובצת
 א] אלא שוערים ומשוררים
 שאין להם משאת כתף יהו
 גפסלים בשנים: 5] ופריך
 אלמא דרשיגן ק׳׳ו אע״ג
 דכתיב עכוכא אלמא
 אמריגן. ונ׳׳ב וחוקה דנקט
 הכא לאו דוקא אלא
 משום דבפרה גקט חוקה.

 הרא״ש ז״ל:



 מם ודת הש״ס
ה ל נ ל [ י ח מי ״ ת פ ו א ו ק  א) מ

ה ג י ג א ח ת פ ס ו ת , ג) [ [ . ג  מ
א ת פ ס ו ת , ג) [ [ ל ״ א ה ״  ס
, ע״ש] ל ו ״ א ה ״ י  זבחים ס
, א שס] ת ס ס ו ח  ד) [

: בכורות ל. ו ת ס כמו  ה) י

א ת פ ס ו ת , 1) ו [ . ל מ י מ מ ] 
, [ לה ת. ג א הי״ב1, 1) ו ״  פ
קרא י ו ] (p , [ א ״ ע  ח) [

א ושוערי. רש״ל, ״ , י) נ  כא]
ע ״ ע ו , ל) [ ז ״ מ מ ״  כ) ר

ג ״ ה ה ״ . ל ת טז ׳ שג  תו
ת לח. ו ר ו ׳ מ ס תו י ו  רש״
, נ) ןצ״ל מ ״ , מ) ר [ ה הרי ״  ל
׳ ס י , ס) 1עי׳ ת  לסרישית]
ה אי לענין ״  שגת צא. ל
, [ לו ה אפי ״ : ל ה ת ל ׳ נ ס תו  ו

 תורה אור השלם
ם י ־ ־ ן ד למתצ ח א י כ ה י  1 . ו
ע י מ ש ה ם ל י ד ר ש מ ל  ו
. ר ו ד ה ל ל ו ל ה ד ל ח ל א ו  ק
ל ו ם ק י ך ה כ ץ ו  ל
ם י ת ל צ מ ב ת ו ו ר צ צ ו ך  ב
י י ל ל ל ה ב ר ו י ש י ה ל כ ב  ו
ו ד ס ם ח ל ו ע י ל ב כ ו י ט  ב

ת יי: י ן ב נ א ע ל ת מ י ב ה  ו
ג ם ב ה י י מ י י ה ר ב  ד

ם א ו ב ת ל י נ ש ה ה נ ש ב  2. ו
־ ם ה ל א ת ה י ל ב  א
י נ ש ש ה ד ח ם ב ל ש ו ר י  ל
ן ל ב ב ב ר ו ז ל ח  ה
ן ע ב ו ש י ל ו א י ת ל א  ש
ם ה י ח ר א א ש ק ו ד צ ו  י
ל ב ם ו י ו ל ה ם ו י ג ה ב  ה
ם ל ש ו ר י י ב ש ה ם מ י א ב  ה
ן ב ם מ י ו ל ת ה ו א ד י מ ע י  ו
ה ל ע מ ה ו נ ם ש י ר ש  ע
ת י ת ב כ א ל ל מ ח ע צ נ  ל
א ג ח ר ז  יץ: ע

י נ ם ב י ו ל ם ה י נ ה ב ה  3. ו
ת ו א ר מ ר ש ש ק א ו ד  צ
ת ו ע ת י ב ש ד ק ת מ ר מ ש  מ
ה מ י ה ל ע ל מ א ר ש י י נ  ב
י נ ת ר ש י ל ל ו א ב ר ק  י
י ב ל י ר ק ה י ל נ פ ו ל ד מ ע  ו
י נ ד ם א א ם נ ד ב ו ל  ח
ו ד ט ל מ א ק ז ח : י ם י ה ל  א

ר י מ א ן ל ר ה ל א ר א ב  4. ד
ם ת י ר ד ך ל ע ר ז ש מ י  א
א ם ל ו ו מ ה ב י ה ר י ש  א
ם ח ב ל י ר ק ה ב ל ר ק  י
א יז קרא כ י : ו ו י ה ל  א

ר ש ש א ר י ח ל ל כ ב  5. ו
ו כיל כ ו ל ת ם א ה  יפיל מ
ו ת א א ו מ ט ו י כ ו ת ר ב ש  א
ג א ל קרא י י : ו ו ר ב ש  ת

 הגהות הב״ח
ה שליח ״ י ד ״ ש  (א) ר

. ס נ ר ת ס ו נ מ ה ל ׳ ו ר וכו ו  צנ
׳ פ ׳ ג ס ו ת כ ה ״ ״ב כ  נ
: י ״ ש ר ש פ ״ ד ע מ ו א ע ר ו ק  ה
ו כצ׳׳ל ה אגל אחי ״  (ב) ד

׳ ם ו : (נ) ת ק ח מ ץ נ ת א ג י ת  ו
ע ג ׳ נ י ׳ אפ ט ו ו נ ג ה ו ״  ד
: א ל ו ל ב ג ב ן ביד ש  שר
. נ ז ט ה ס י ה נ ד ו ״ א  (ל) כ

י נ ל ג ׳ ע י ׳ אפ י נ פ ״  נ
ך ו ר ע ן נ י א ועי מ ס ן מ נ  א
ס פ ד ״ ר נ א ו מ ס ן מ נ ך א ר  ע
ף ל קת נ ו נ י י ת פ נ ת ו ד נ  ה
׳ ל ריש ס ו נ ועיין ע ״ ט ע  ס
׳ ט ה אלא ו ״ : (ה) ד ע ״  ר
י א מ ק ו ו ס ס ך לדרוש ה  האי

: ד ״ ס א ה ו ה ש מ ר ד מ  ל

 מוסף רש״י
. דגשתייר א מ ל ט י ט י ש כ  ל
ו י ויוצא עכשי ר ק ן ה  מ
ק כהרגשה י ס ג דלא נ ״ ע א  ו
ר ק ע י א א ר ק י ע מ  הואיל ו
י נ  כהרגשה :נדה מג.:. ב
ה ו ן ה . וצדוק כה ק ו ד  צ
קרא לבניו הלויס :יבמות  י
ל ה ע ד י ע ה ה ר ו ת  3ו•:.. ה
ט ו ת . כל אשר נ ס ר י ח ל  כ

א ;נדה יז ו. מ ט  י

 כד: הכל שוחטין פרק ראשון חולין
 ויהי כאחד. אפילו זקנים במשמע: קול אחד. שצדכין לבשם את
 קולס שיהא נראה כקול אחד: שילחת. ידיו ורגליו רותתין מאין
 כת: ולא הטיל מים. קולס טבילה: לכשיטיל מים טמא. שמא
ד ויוצא עם מי רגלים ושכבת זרע מטמאה  נשאר בפי האמה צחצוח ק
 בבל שהוא אפילו בכעין חרלל כלתנן
 במסכת נדה לדף מ.): בילד ובבריא
 טהור. דמעיקרא נסיק כוליה: שליח
 ציבור. לכל צרטהס לתקוע שופר ג]
 ולנדות (א) ולמנות סרנס: משיביא
 שתי שטרות. אבל קטן לא דכתיב איש
 מזרעך כדלקמן: לנצח שאני. דמשמע
 לעבוד עבודות ככדות הצריכות ניצות:
 והא האי קרא בלוים כתיב. ואמרן
 בהו״) דאין נפסלים אלא בקול: זזה אחד
 מהם והכהנים הלוים בני צדוק. דע״כ
 צדוק כהן הוה וקד להו לבניו לויס על
 שם שמשבט לוי הם. ואני שמעתי
 לשון לויס שמשים כמו לבמלבר יי!)
 וילוו עליך וגר: איש ולא קטן.
 דהכי משמע איש הוא דבעי מומא
 לאיפסולי ואשר יהיה כו מוס לא יגשט)
 הא קטן אפילו תם לא יגש: אבל(נ)
 אין אחיו הכהנים. הוא דאין מניחין
 אותו אבל רבנן לא פסלוהו: איכא
 דאמרי הא רבי היא. דאמר לעיל
 אומר אני עד שיהיה בן כ׳ ואשמועינן
 הכא דרבי גיסיה לא ססיל ליה
 בליעבל ואפילו מררכנן אלא שאין
 אחיו הכהנים מניחין אותו לכתתלה:
 ואיכא דאמרי לרבי פסול מדרבנן.
 אפילו בליעבל על שיהא בן כ׳:
 והא. מתניתין למכשיר ליה אלא
 שאין אחיו הכהניס מניחין אותו רבנן
 היא ואשמעינן לאפילו רבנן מולו
 ללכתחלה לא והא רמכשרו לעיל
 בליעכל: אויר. הגיע טומאה
 לאוירו ולא נגעה: וגבו טהור.
 אסילו נגעה טומאה בגבו אינו מקבל
 טומאה בכך: אויר כל הכלים טהור.
 כל זמן שלא נגעה בהן הטומאה
 אע״ס שנתלית כאוירו: תזכו. וכל
 כלי חרס אשר יסול מהם >]וגר:
 נאמר תוכו לטמא. כשהכלי מטמא
 אוכלין שבתוכו לכתיב (ויקרא יא) כל
 אשר בתוכו יטמא: ונאמר תופו ליטמא.
 כשהכלי מקבל טומאה מן השרץ לכתיב
 כל אשר יסול מהם אל תוכו: מה תוכו
 האמור לטמא אע״פ שלא נגע. הכלי
 למה שבתוכו הוא מטמא כל אוכלין
 ומשקין הנתונין באוירו כלמפרש לקמיה:
 אן» חופו האמור. לענין הורלת
 טומאה לכלי: אע״פ שלא נגעה. טומאה
 בו: העידה. לכתיכ כל אשר בתוכו:

 ואפילו

ויהי כאחד למחצצרים ולמשוררים להשמיע 1 

 קול אחד: עד שיזקין עד כמה אמר רבי
ד שירתת איתנן התם ע  אלעא אמר ר׳ חנינא א
בעל קרי שטבל ולא הטיל מים לכשיטיל טמא  ב

בחולה ובזקן טמא בילד ובבריא  ר׳ יוםי אומר נ
 טהור ילד עד כמה אמר רבי אלעא אמר
 רבי חנינא יכל שעומד על רגלו אחת וחולץ
 מנעלו ונועל מנעלו אמרו עליו על רבי חנינא
 שהיה בן שמונים שנה והיה עומד על רגלו
 אחת וחולץ מנעלו ונועל מנעלו אמר רבי
 חנינא חמין ושמן שםכתני אמי בילדותי תן
־ נתמלא זקנו ראוי י  עמדו לי בעת זקנותי ת״ר ״
 ליעשות שליח ציבור ולירד לפני התיבה ולישא
 את כפיו ״מאימתי כשר לעבודת משיביא
 שתי שערות רבי אומר אומר אני עד שיהא
 בן עשרים א״ר חםדא מ״ט דרבי יידכתיב
ויעמיהו [את] הלוים מבן עשרים שנה  א! 2

 ומעלה לנצח על מלאכת בית ה׳ ואיהך לנצח
 שאני והא האי קרא בלוים כתיב כהר׳ יהושע
ר רבי יהושע בן לוי בעשרים מ א ד (  בן לוי ה
 וארבעה מקומות נקראו כהנים לוים וזה אחד
איש והכהנים הלוים בני צדוק ת״ר 4  מהן 3
 מזרעך לדורותם מכאן אמר רבי אלעזר יקטן
 פםול לעבודה ואפי׳ תם מאימתי כשר לעבודה
אבל אחיו הכהנים אין  משיביא שתי שערות ז
 מניחין אותו לעבוד עד שיהא בן כ׳ איכא
 דאמרי הא רבי היא ואפי׳ פסול דרבנן לית
 לית ואיכא דאמרי רבי אית ליה פםול מדרבנן
 והא רבנן היא ולכתחלה הוא דלא אבל
ר בכלי טהו ה

 דיעבד עבודתו כשרה: מתני, 
 חרש טמא בכל הכלים טהור בכל הכלים
ר כלי י או ט (  טמא בכלי חרש: נמ׳ ת״ר ו
 חרש טמא וגבו טהור אויר כל הכלים טהור
 וגבן טמא נמצא טהור בכלי חרש טמא בכל
 הכלים טהור בכל הכלים טמא בכלי חרש
 מנתני מילי דת״ר תוכו ואע״פ שלא נגע אתה
 אומר אע״פ שלא נגע או אינו אלא אם כן
 נגע רבי יונתן בן אבטולמום אומר נאמר
כו לטמא ונאמר תוכו ליטמא מה תוכו תו 5 

 האמור לטמא אע״פ שלא נגע אף תוכו האמור
 ליטמא אע״פ שלא נגע והתם מנלן אמר
׳יתתורה העידה על כלי חרם  רבי יונתן 8

 ואפילו
 טומאה מאוירו וי״ל דאסילו לא מקכל טומאה מאוירו כיון דמטמא אמדס מאררו אצטדך שסיר לאוכלים הנתלים תוך תוכו דטהורין ומיהו
 קשה מלכתיכ תוכו של זה ולא תוכו של אחר ש״מ למטמאין מאוירן וי״ל לה״א אם אינו ענין ליטמא תנהו ענין לטמא תוכו של זה מטמא
 אחרים מאוירו ולא תוכו של אחר אי נמי ה״א תוכו של זה מקבל טומאה כמגע ולא תוכו של אחר ולא יקבלו טומאה שאר כלים אסילו
 במגע אלא מגבן «<(ולי נראה לקרא קמא [הוי] מוקמינן שמקכל טומאה מאויר ולא לרשינן תוכו של זה ולא תוכו של אחר אלא נבתר]
א א״כ נגע. ותוכו לכתב רתמנא ע״כ למעוטי גבו וא״ת ל  (כתרא) לקיימא לן מקרא אחרינא שמקכל טומאה מאוירו) (גליון): א
 והא מקרא לצמיל פתיל נסקא ועור הקשה הר״י כהן אס כלי חרס אינו מקכל טומאה מאויר למה לי הוא לכתיב גבי צמיל סתיל
 למימר הא שאר כלים אסילו מוקסות צמיל פתיל טמאיס הא כיון לכלי חרס אינו מטמא מאוירו תו ליכא למעבל ק״ו שלא יהו
 שאר כלים מיטמאין מגבן אלא מתוכן ובנגיעה ומיהו לשינויא קמא שפירשנו לעיל לה״א אס אינו ענין ליטמא תנהו ענין לטמא אתי
 שסיר ראכתי איכא ק״ו שלא יהו שאר כלים מיטמאין מגכן ומה כלי חרס שמטמא אחדס מאויר אינו מקבל טומאה מגכו שאר כלים לא כ״ש
 אבל י] למה ׳)לפריך לה׳׳א תוכו של זה מקבל טומאה במגע ולא תוכו של אחר קשה וי״ל לכל כמה ללא ילעינן לכלי חרס מיטמא מאוירו לא
 מצינן למילרש מכל כלי פתוח הא לררשינן בסמוך איזהו כלי שטומאתו קולמת לפתחו והשתא ולאי לא היינו יולעיס היאך ללרוש הפסוק (ה):
ה העידה על כלי חרם ואפי׳ מלא חרדל. לסי מה שמפרש ר״ת לאין אוכל מקבל טומאה מלאורייתא סחות מכביצה לא נקט חרלל ר ו ת  ה
 לוקא אלא כלומר ואסילו מלא ביצים ונקט חרלל משום למלרבנן מקבל טומאה בכל שהוא ז] מהקשה רבינו אסריס מנלן להיינו
 מטעם אויר רלמא הוי מטעם שכלי חרס מצרף כשכולן נוגעין זה בזה ונוגעין ככלי אבל נתלים באויר לא וכ״ת אס כן צירוף לכתיב
 גבי קלשים למה לי ללרשינן (פסחים לף יט.) כף אתת הפסוק עשה לכל מה שככף אחת איצטריך משוס כלי שטף ויש לומר מלכתיב
 הכא כל משמע אפילו נתלה באויר ועול התם ררשינן צירוף מלכתיב אחח משמע שהכף מצרף ועשה לכל אחת אכל הכא לא כתיב אחת:

 איזהו
ה אין אחיו הכהנים מניחין אותו וכוי. מנהגי מילי דאויר כלי חרס טמא אע״פ שלא נגעו אוכלין ל ח ת כ ה הוא דלא. כלומר לרבנן אע״פ שאומרין כשר משיביא ב׳ שערות אעפ״כ ל ל ח ת כ  ל
 •ן דת״ר תוכו אע״פ שלא נגע הטומאה אלא באויר (אוירו) טמא אתה אומר אע״פ שלא נגע או אין טמא אלא אם כן נגע ככלי חרש נאמר תוכו ליטמא כלומר כלי חרש עצמו ונאמר תוכו

 לטמא אוכלין שבתוכו מה לטמא אע״פ שלא נגע אמרי טמא כדחוינן בחרדל שאמצעי טמא מאויר כלי חרש מכלל דאוירו טמא ומטמא האוכלין מאויר:

א וקנו ראוי ליעשות שליח ציבור ולירד לפני התיבה ולישא ל מ ת  נ
 את כפיו. תימה לבפ׳ הקורא את המגילה (מגילה דף כל.)
 אמרינן קטן קורא בתורה ואינו פורס על שמע ולא יורל לפני
 התיבה ולא נושא את בפיו משמע הא הביא שתי שערות יורל לפני

 התיבה ונושא את כפיו ויש לומר
 לכשהכיא כ׳ שערות יכול לירל לסני
 התיבה אכל ליעשות שליח ציבור
 קבוע או להתסלל בתעניות ובמעמלות
 אינו נעשה על שיתמלא זקנו כלאמרי׳
 במסכת תענית (לף טו.) אין מודלין
 לסני התיבה אלא זקן ורגיל וא״ת לבסוף
 לולב הגזול (סוכה לף מב.) משמע
 לאסילו קטן נושא את כסיו לאמרינן
 קטן שיולע לישא את כפיו מחלקין
 לו תרומה בבית הגרנות ובקונטרס
 פירש לאו לוקא קטן אלא מייד
 כשהביא שתי שערות ולא משמע הכי
 אלא קטן ממש לומיא לקטן היולע
 ללבר אביו מלמלו תורה והיולע
 לשחוט אוכלין משחיטתו למוקי לה
 נגלול עומל על גביו וי״ל להא לקטן
 נושא את כסיו היינו עם הגלולים
 כלאמדנן גבי שיר בין רגלי
 י] הלויס היו עומרין ׳)וצערי הלדם
 היו נקראים בס׳ אין בערכין (ערכין
 יג:< אבל בפני עצמו אינו נושא את

 כפיי על שיביא ב׳ שערות:
 וגבו טהור. היינו ללא מיטמא
 מגבו אכל אס נטמא מתוכו
 נטמא נמי גבו ומטמא אחרים
 כלאמרינן כת״כ מרובה מלת ללטמא
 מליטמא שכלי חרס מטמא אתרים
 מאחוריו ואינו מיטמא מאחוריו
 ואמדנן נמי בסרק על אלו מומין
 לבכורות לף לח.) כלי חרס נטמא

 תוכו נטמא גבו ונראה דגכו טהור
 אסילו נגע שרץ ביד «) י] שבו דלא
 אמר יד להכניס בכלי חרס והא
 דסדך בדש העור והרוטב (לקמן לף
 קיח.) ואימא יד להוציא אבל להכניס
 לא ומשני יד יתירא כתיב תנור
 וכיריס יותץ טמאים הס וטמאים יהיו
 לכם לרכות את הידות ה״ק לרבות
 את הידות להוציא ואייתר יד דזרעיס
 להכניס אכל יד דתנור וכיריס לא
 מכניס כדמשמע בתוססתא דכליס
 דאמר אין טומאה לכלי חרס אלא
 מאוירו (י) ובהיסט ><(הזכ) ע״ג אכן
 מסמא ולא חשיב שיש לו טומאה
 מידו ועוד דקרא דמטהר כלי חרס
 המוקף צמיד פתיל משמע אפילו יש
 לו ידיםל): או אינו אלא אם כן
 נגע. וא״ת והא מלכתב רחמנא תוכו
 ולא תוך תוכו שמע מינה למקבל

 עין משפט
 נר מצוה

ז ״ ׳ פ י  קןןה א מי
ת א י ׳ נ ל  מה

: נ ״ י ל ש ה ד ק  מ
יה ׳ פי י ד מי ג  קעו ב
ת ו נ ׳ שאר א ל ה  מ

: ז ״ ה הל א מ ו ט  ה
׳ ל ה ח מ ״ ׳ ס י  קןןז ה מי
ה הל׳ יא ל פ  ת
ט ג עשין י מ ] ס ל ״ ו ה ״ ט פ ו  נ
ף י ע ג ס ׳ נ ס סי ״ ו ע א ״ ש ו  ט
א ר ו ק ק ה ר ס ס ס ל  ו [וברב א

: [ . ג ע ף ר לה ל י ת המג  א
׳ ה מהל ׳ ׳ ׳ פ י  קעח ו ז מי

: ו ״ ס ל ש ה ל ק  כצי מ
ג ״ י ׳ פ י  קעט ח ט מי
׳ כלים הלכה ל ה  מ

 א:

 גליון הש״ם
ן י . עי ה ד י ע ה ה ר ו ת ׳ ה מ  נ
׳ ס ו ב ת ״ ח ע ף קי  לקמן ד

: ל ה אין י ״  ל

 שיטה מקובצת
 א] דכתיב ויעמידו את

] שליח צבור  הלוים: נ
 לכל צרכיהם לתקוע שופר
ת ולנחות ולימנות  ולחלקו
 פרנס ולירד לפני התיבה
 ולהתפלל. משיביא וכוי:
ם אל תוכו ה מ ל ו פ  ג] אשר י

יס  הסייד: ד] בין רגליהכהנ
 היו עומדים וצוערי לוים
 היו נקראים: ה] אפיי נגע
ק ביה שבגבו דלא  ש
 אמר יד: ו] לא כ״ש אבל
 למאי דפרישית דה״א תוכו
 של זה: I] ונקט חרדל
 משום דמדרבנן מקבל
 טומאה בכל שהוא אי
 נמי משום דבחרדל איכא
 טובא ראשון ושני הקשה

 רבינו אפרים:

 רבינו גרשום
 ויהי כאחד למחצרים
 ולמשוררים כוי. כלומר
 מאי קראה דנפםלין
 בקול שנאמר ויהי כאחד
 למחצרי׳ כוי: עד שירתת.
 כלומר שמרתתין ידיו
ת זקנה: בעל קרי מ ח  מ
 שטבל ולא הטיל מים.
 כלומר ולא הטיל מים
 קוהם לכן לכשיטיל
 מים לאחר טבילה טמא
 דאמריגן עם מי רגלים
 יוצא קרי: ר׳ יוסי אומר
 בחולה וכזקן טמא. כלומר
 שלא היה בו כח כשראה
 קרי שיצא קרי כולו בפעם
 אחד ועכשיו כשיטיל מים
 יצא עם מי רגלים: בילד
 טהור. כלומר בילד אע״פ
 שלא הטיל מים קודם
 טבילה אע״פ כן טהור
 דאמריגן כי ראה קרי
 ראה כולו דיצא בכח:
 שליח צבור. פרנס: ואיהך
 לנצח שאני. כלומד שהיו
 מחזיקים ברמחים. איכא
 דאמרי ר׳ היא. כלומר
 הא דאמרינן מאימתי
 כשר לעבודה משיביא
 כי שערות אבל אין
 אחיו הכהנים מניחין אותו
ד הא ר׳ הוא דחזינן  לעבו
 דר׳ אמר אומר אני עד
 שיהא בן עשרים והכי
 סברינן דלר׳ כשר משיביא
 ב׳ שערות והאי דאמר א׳
 אני עד שיהא בן עשרים
 דאין אחיו הכהנים מניחין
׳ אית  אותו: ואיכא דאמרר
ל מדרבנן דת״ק  ליה דפסו
ת מבן עשרים  אומר פחו
 והוא אומר עד שיהא בן
 עשרים והא דאמרינן כשר
 משהביא כ׳ שערות רבנן
 היא דאמרי מאימתי כשר

 לעבוהה משיביא ב׳ שערות:
 בכלי חרש אלא באויר טמאי



 עין משפט
 נר מצוה

׳ ל ד מה ׳ ׳ י ׳ פ י י  קפ א מ
א ״ כ פ ו א [ ״ ל  כלים ה
: [ א ״ ל מ ה מ מ א מ ו ׳ מ ל ה  מ
׳ ל ה ל מ ״ י ׳ פ י י  קפא כ מ

: ח ט ״ ל ס ה לי  נ
א ״ ׳ שס פ י  קפב ג מי
א ׳ ׳ ה ה ׳ ׳ פ ט י ו ״ ל  ה

: [ ה א נ ״ ח ה ״ ס  ו
ה ״ ׳ שפ פ י  קפג ד מי
ח הלכה ״ ס ו א נ ׳  הל׳

: [  ה

א ״ ׳ שס פ י  ה מי
ח ״ פ ו  הלכה י [

: [ ה ה כ ל  ה
ח ״ ׳ שס פ י  ו מי

: [ ה א נ ״ ל  ה
א ׳ ׳ ׳ שס פ י  ז מי
ח ״ פ ו ט [ ״ ל  ה

: [ ה ״  ה
ה ״ ׳ שם פ י  ח מי

: א ״ ל  ה
ח ״ ׳ שס פ י  ט מי

:  הלכה כ

 הכל שוחטין פרק ראשון חולין כה.

 קפד

 הפה

 קפו

 מפז

 מפח

 לעזי רש״י
 אשפריל״א. שבצבוץ

 (צמח ששימש
 להעביר חספוס).

 אנש״א. אודן, ידית
 (של כלי).

 רבינו גרשום
 ואיזהו כלי שטומאה
 קודמת לפתחו. כלומר
 שאין מטמא מגבו אלא
 דרך פתחו: אמר קרא
 תוכו. כלומר תוכו של
 כלי חרש וכוי: הגי
 תוכו הא דרשינהו. כלומר
 לעיל: לא ארבעה תוכו
 כתיבי תוך תוכו תוך
 תוכו. כלומר מצי למיכתב
 תוך מאי תוכו לדרשא
 הוא דאתא: חד לג״ש.
 כהאמהינן לעיל כלומר
 גאמר תוכו ליטמא וכו׳
 וחד תוכו ולא תוך תוכו
 כלומר דכתב וכל אשר
 בתוכו יטמא ולא תוך תוכו
 יטמא ואפי׳ כר: כלי שטף
 העומד לתוך התנור שתגור
 וו כלי חרש [הוא] וכלי
 שטף אי זו כלי עור אכל
 פירות שבכלי שטף אץ
 טמאין דבלי העומד בתופו
 טמא ולא מה שבתוכו
 ומה אמר אפי׳ כלי שטף
 כלומר לא מבעיא כלי
 חרש דחשיב תוך דידיה
 וחשוב תוך תוכו אלא
 אפי׳ כלי שטף דאין חשוב
 תוך דידיה אפי׳ הכי מציל
 לפירות שבתוכו: ובנגיעה
 כלומר דגגע בתוכו ויהא
 טמא ולא יהו כל הכלים
 מטמאין בגבן כלומה ככלי
 עץ וכו׳ אמר קרא וכל
 כלי פתוח אשר אין צמיד
 פתיל וגו׳ כלומר שזו כלי
 חרש האי הוא דכי אין
 צמיד פתיל טמא שזו כלי
 חרש וכו׳ אלא כל הכלים
 כלומר של עץ בין שיש
 צמיד פתיל וכין שאין
 צמיד וכוי: גולמי כלי עץ
 כדכעינן לפרושי לקמן:
 וכל שעתיד לשוף אפלניר
 בלע״ז. לשבץ קליני״ר.
 לכרכם לשון צרקליש:
 להטיח בטונם שטחין
 אותו להיות אהום: מחוסר
 כן. כלומר שולים על מה

 שהכלי יושב:

 א) נראה לצ״ל וכלי שטף
 דהיינו כלי עור ומתכת ועץ
 היה נחון התנור כל הפירות
 שהיו נתון כלי שטף טהודן

 דכלי ונוי.

 איזהו כלי שטומאתו קודמת לפתהו הוי אומר זה כלי חרם. אבל
 אי לא כתיב פתוח ע״כ הוה מוקמינן ליה בכל הכלים ולא
 הוה ידעינן מאי למידרש מהוא: (לעיל) ומה כל הכלים שאין
 מיטמאק מאוירן כוי. וא״ת מה לכל הכלים שכן נעשו אב הטומאה
 ובסמוך נמי דעבד ק״ו איסכא שיהו
 כל הכלים מיטמאין מאויר איכא
 למיפרך מה לכלי חרס שכן אין לו
 מהרה במקוה וי״ל דלאו מכח כלי
 עביד ק״ו אלא מכח גב ואויר ומיהו
 למאי דסרישית לעיל דהאי ק״ו הוי
 כמו מה מציגו דלא תקשה כל תל וחד
 תיקום אדוכתיה קשה דבמה מצינו
 ליכא למילף ליתן האמור של זה בזה
 דאיכא למיסרך כדסרישית ויש לומר
 כדסרישית לעיל שיש כאן שום סברא
 לעשות ק״ו אתל יותר מאתר ועוד
 האי ק״ו להכא לא נקטיה כלל אלא
 לרווחא למילתא לכסתס כלים כתיב
 טומאח מגע אף מגבן וכל הכלי
 אשר יגע בו הזב יטמא למהיכא
 נמעט כלי חרס ולשאר כלים רילסינן
 טומאת אויר מק ״ו היינו מכח גב
 ואויר ולהכי איצטריך תוכו של זה ולא
 תוכו של אחר: ויהיו כל הכלים
 מיטמאין מאוירן מק״ו. ואס תאמר
 אס כן לא ליטמא מגבו להשתא
 מיתוקמא בכולהו קרא לכל כלי סתוח
 לככולס טומאה קורמת לפתחן וי״ל
 למ״מ לא מוקמינן ליה אלא בכלי תרס
 לכתיב ביה טומאת אויר בהליא:
 ל) וחד לגדרה שוה. מוסנית היא
 להוה מצי למכתב וכל אשר
 יסול מהם בו כל אשר כו:
 ואפילו כלי שטף מציל. סירש
 בקונטרס ללא מיבעיא
 כלי חרס לאין מיטמא מגבו אלא
 אסילו כלי שטף למיטמא מגבו מציל
 שגס כלי שטף אינו מקבל טומאה
 מאויר כלי חרס כדאמרינן בססחים
 (לף כ.) וקשה לסירושו דאם כן מה
 חידוש יש בכלי שטף יותר מבכלי
 חרס ועוד דאיכא חידוש יותר ככלי
 חרס מבכלי שטף כגון אס שרץ
 באדר כלי חרס פנימי ואוכלין בכלי
 חרס חיצון דטהור אף ע״פ שהפנימי
 טמא דהוי רבותא טפי מבכלי שטף
 לאינו מקבל טומאה מאויר ונראה
 לסרש לקרא אצטריך לכלי שטף אף
 על גב ללאו מיניה הוא מחריכ כיה
 אבל כלי חרס למיניה הוא בלאו
 קרא ילעינן לחוצץ ומחריב ביה וכן מוכח בשמעתא קמייתא
 לזבחים (לף ג0 לפריך ומי אמר רבא חטאת ששחטה על מי שמחוייב
 חטאת פסולה על מי שמחוייב עולה כשרה אלמא למינה מחריב בה
 ללא מינה לא מחריכ כה ותנן אסילו כלי שטף מציל ומשני התם

 גלי קראי לארבעה תוכו כתיכי:
 להטיח בטוגס. הקשה ר״ת לבס׳ שני לסנהלרין(ל׳ כ:) ט]אמר כלי
 עץ מאימתי מקבלים טומאה העריסה והמטה משישוסס בעור
 הלג ותירץ לשיסה רהתם היינו להסיר את הקסמים הגלולים שמזיקין
 לישב עליה אבל שפייה להכא אינה אלא לנוי בעלמא להחליקו ולצחצחו:

 מאי

 ואפילו מלא חרדל א״ל רב אדא בר אהבה
 לרבא ויהא כלי חרם מיטמא מגבו מק״ו ומה
 כל הכלים שאין מיטמאין מאוירן מיטמאין
 מגבן כלי חרם שמיטמא מאוירו אינו דין
כל כלי פתוח אשר ו  שיטמא מגבו אמר קרא 1
 אין צמיה פתיל עליו איזהו כלי שטומאתו
 קודמת לפתחו הוי אומר זה כלי חרם וכי אין
א יש צמיד ה א (  צמיד פתיל עליו הוא דטמא א
 פתיל עליו טהור ויהיו כל הכלים מיטמאין
 מאוירן מק״ו ומה ״כלי חרם שאין מיטמא מגבו
 מיטמא מאוירו כל הכלים שמיטמאין מגבן
 אינו דין שמיטמאין מאוירן אמר קרא תוכו
 תוכו של זת ולא תוכו של אחר והני תוכו
ו תוך כ תו  תא דרשינתו ״ארבעת תוכו כתיבי 2
 תוכו תוך חד לגופיה וחד לג״ש וחד תוכו
ו ולא ב תו  של זה ולא תוכו של אחר וחד ב
 תוך תוכו ואפילו כלי שטף >* ולא יתו כל
 הכלים מיטמאין מגבן אלא מתוכן ובנגיעה
 מק״ו ומה כלי חרם שמיטמא מאוית אינו
 מיטמא מגבו כל הכלים שאין מיטמאין
 מאויק אינו דין שאין מיטמאין מגבן אמר
 קרא וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל
 עליו טמא הוא האי תוא דכי אין צמיד פתיל
 עליו טמא הא יש צמיד פתיל עליו טהור הא
 כל הכלים בין שיש צמיה פתיל עליהם בין
 שאין צמיד פתיל עליהם מיטמאין: ׳מתני׳
ר בכלי עץ טמא בכלי מתכות טהור טהו  ג

 בכלי מתכות טמא בכלי עץ: ג,מ׳ תנו
 רבנן ליי גולמי כלי עץ טמאין ייפשוטיתן
 טהורין י גולמי כלי מתכות טהורין
 יפשוטיהן טמאין נמצא טהור בכלי עץ
 טמא בכלי מתכות טהור בכלי מתכות
ואלו הן גולמי כלי עץ  טמא בכלי עץ ה
 כל שעתיד לשוף לשבץ לגרר לכרכב
 להטיח בטונם מחוםר כן או אוגן או אוזן
 טמא מחוסר חטיטה טהור מחוסר חטיטה
ק קפיזא בקבא ח ד (  פשיטא לא צריכא ה
ת כל שעתיד ו תן י< גולמי כלי מתכו אל ו  ט

 לשוף

 ואפילו מלא חרדל. שהכלי אינו נוגע ככולו אלא במה שסמוך ללסנות
 והאמצעיים מיטמאין מן האויר ואי אמה יכול לומר שזה מטמא את
 זה אזשהרי אין ככיצה ככל אמד ועוד אין אוכל מטמא אוכל ועוד
 אם כן זה שני וזה שלישי והשלישי לא יעשה רביעי לטמא את

 האמצעיים: ויהא פלי חרס מיטמא
 מגבו. בנגיעה: מק״ו. דמוכו גלי
] מה שאין בן בשאר בלים  לך קרא נ
 w וגבו בנגיעה ליתי בק״ו מה כלי
 שטף שאין מיטמאין מאוירן בלא
 נגיעה כדיליף לקמיה תוכו של זה ולא
 תוכו של אחר: מיטמאין מגבן.
 כנגיעה כדכתיב (ויקרא יא) וכל אשר
 יסול עליו וגו׳ עליו משמע מגע ולא
 שנא גבו ולא שנא אוירוי): פלי
 פחוח. מדקפיד אסתיחה שמע מינה
 בכלי מרס קאי דאיזהו כלי שטומאתו
 קודמת לסתתו באיזה נ] כלים הרגילה
 תורה אמ הטומאה להשכים ולמהר
 ולכא דרך סתחו: הוי אומר זה פלי
 חרם. דכתב לך בגדה בדוכתא
 אתריתי 1שס] אל תוכו: הא יש צמיד פתיל
 עליו. שמצומדת מגופתו עליו לסיו
 יסה: פחיל. מגופו: טהור. ואף
 על פי שהוא באהל המת דקרא באהל
 המת מישתעי אלמא לא נטמא מגבו:
 ומה פלי חרס שאין מיטמא מגבו.
 כדאמרן: הא דרשינהו. חד לגופיה
 וחד לגזירה שוה דנאמר תוכו לטמא
 כוי: ארבעה קראי כתיבי. תרי
 תוכו ובכל תד הוה מצי למיכתב תוך
 וכתב תוכו: חד לגופיה. תוך האמור
 לטמא לגופיה אתא שיטמא הכלי כל
 אוכלין ומשקין שכאוירו אע״פ שלא
 נגע: וחד לג״ש. ללמוד על הכלי
 שיקכל טומאה מן האויר אע״פ שלא
 נגע בו השרץ כדאמרינן לעיל(לף כל:)
 נאמר תוכו לטמא כוי: חופו ולא
 הוך חופו ואפילו פלי שטן» מציל.
 אם היה כלי מונח בתוך כלי חרס
 וסי הסנימי למעלה מסי החיצון
 כלמפרש בתורת כהניםי» ואוכלים
 ומשקין כפנימי וטומאה כאדר
 החיצון אין האוכלין טמאין ללאו תוכו
 לכלי סרס נינהו אלא תוך תוכו ואפילו
 כלי שטף מציל «< ולא מיבעיא
 יזסנימי אס גם הוא של מרס למציל
 לכיון לאינו מיטמא מגבו לא נטמא
 וחוצץ בסני הטומאה שבאויר החיצון
 אלא אפילו י] כלי שטף למיטמא
 מגבו ואיכא למימר לא יחוץ בפני

 הטומאה מציל על האוכלין שבתוכו שהרי גס הוא לא נטמא וחוצץ ראי
 משוס לנגע בחיצון חיצון ראשון הוא ואין כלי מקכל טומאה אלא
 מאב הטומאה ואי משום לקאי באדר כלי חרס וכתיב(י) וכל אשר
 בתוכו יטמא ה״מ אוכלין ומשקין אבל כלים אין מיטמאיןי] לתניא
 כססחיס (לף כ.) יכול יהו כל הכלים מיטמאין מאויר כלי חרס ת״ל
 כל אשר כחוכו יטמא יסמיך ליה מכל האוכל אשר יאכל אוכל
 ומשקין מיטמאין מאויר כלי חרס ואין כל הכלים מיטמאין מאויר
 כלי חרס: פלי שטן*. כל שאר כלים שאינם כלי חרס מיקרו כלי
 שטף על שם שיש להם טהרה במקוה: אלא מתוכן ובנגיעה. על
 שיפיל לתוכן רגע בהן ונימא להאי אשר יפול עליו על שוליו ועל

 לוסנותיו מתיכו קאמר: מק״ו ומה כלי מרס שמיטמא מאוירו. בלא נגיעה: אין מיטמא מגבו. אפילו בנגיעה כר: אמר קרא וכל כלי
 פתות. למלאלכר סתיחה בכלי חרס קאמר וכתיב הוא למימרא להאי הוא לתלייה רחמנא בצמיל פתיל מכלל לאינך אפילו יש צמיל סתיל
 עליהן טמאין אלמא מגבן י]נטמאו: גולמי. שלא נגמרה כל מלאכתן כלמסרש ואזיל אבל נגמרה חקיקתן ורארין הן לתשמישן: פשוטיהן.
 אפילו נגמרה מלאכתן: טהורין. לאיתקש עץ לשק לכתיב (ויקרא יא) מכל כלי עץ או בגר או עור או שק מה שק מטלטל מלא וריקן אף
 כל מטלטל מלא וריקןט): גולמי כלי מהפות טהורין. ולקמן נע״ב] מסרש טעמא: פשוטיהן טמאין. אס נגמרה כל מלאכתן לכלי מתכות לא
 איתקוש לשק וטומאת כלי מתכות כתוב בפרשת מלין (במלבר לא< אך את הזהב ואת הכסף וגר: לשון*. לשפשף בלבר המחליקן ומצחצחן
 כמו שעישין בעשב שקורין אשפריל״א: לשבץ. לשון משבצית נשמומ כח] מרמצף עשויין כמזלגים קטנים כמו ומפקי ליה ברמצא לפרזלא כמסכת נלה
 (לף סב.) כלומר שמתוסרין לתקוע בהן מסמרות ומשכצות לנר כמו שעושים בארגז הנשים: לגרר. ברהיטנא להחליק: לכרכב. 5)שחוקק
 בהן חקיקות חזגלולות וכרכוב כלרך שעושים בכיסוי תיבות יסססלים: להטיח בטונם. לג הוא כמו ששנינו כאלו טרסות (לקמן סו:) אסונס
 ואטונס ושסין כעורו כלי עץ להחליק וכדאמר בסנהדרין(לף כ:) משישסשף בעור הלג: או שמחוסר כן. בסיס לישב עליו: אוגן. שפה לסיו כמו
 שעושין לכלי ששותין בו יין לנר: אוזן. אנש״א בלע״ז כמו שעושין לקופה ולנפה: מחוסר חטיטה. טהור דלאו כלי הוא: דחק קפיזא בקבא. כלי
 שבלעתו לחוק עד שיחזיק קבא חקק בו ג׳ לוגין ואע״פ שראוי למלאכה הואיל ולשם קב התחיל בו ודעתו להשלימו לא הוי גמר מלאכה:

 לשוף

 מםודת הש״ם

נ ״ נ , ג) [ [ : ד ת פ  א) (שנ

, : ס ג י ת נ  כ.], >) !
, [ נ ״ י א ה ״ א ס ת פ ס ו ת  ד) [

, ש ״ . ע ג ס ק נ  5) ש

נ ״ א דכליס פ ת פ ס ו ת  י) [
ו כ תו , ז) [ [ ה ״ מ ה ״ נ  ד
ה ש ר י פ נ , ח) [שמי  רש״ש]
, [ : ו ה כ נ י נ ת  ו], נו) [
, [ ו מרמצן מ ו נ ר  י) [נדצ״ל ת
ה ש ר י פ ן סרש״ י  כ) [עי

ן י , ל) עי [ ה ״ ה מ פ מ ו ר  ת
׳א,  רש׳

 תורה אור השלם
 1. וכל כלי פתוח אשר
 אין עמיד פתיל עליו

 טמא הוא:
 במדבר יט טו
 2. ובל בלי חרש אשר
 יפיל מהם אל תוכו כל
 אשר בתוכו יטמא ואתו
 תשברו: ויקרא יא לג

 הגהות הב״ח
ל י צ ף מ ט ׳ כלי ש ם  (א) ג

ה ״  ולא: (5) רש״• ד
ו וכו׳ נשאר כלים ״ ק  מ
ו ״ ק ו נ ת י ה ל ע י ג נ ם ב ג  ו
׳ ו נ ו ו כ ה תו ״ : (ג) ד ד ״ ס  ה
א ל ׳ כלי שטף מציל ד אפי  ו
ס י ג מ י נ ם פ א א י ע נ י  מ
נ י ת נ ד ו ״ א : (י) כ ׳ ו כ א ו ו  ה

: ק ח מ ׳ נ ל כצ״ל ואות ו  כ

 מוםף רש״י
. ל ד ר א ח ל ו מ ל י פ א  ו
ור אלא ע כתנ ג ו  שאין נ
ת ו נ פ ד ן שאצל ה  גרגרי
ן א מ מ י כולי ט  ואפילו הכ
ה ע ב ר ל (ודה יז:<. א י  האי
כו . כיצד, תו י ב י ת ו כ כ ו  ת
ן ודרוש ו י ודרוש ח נ מ י ד ר  ת
כתנ ה מצי למי י ה , ד ו נ ו  ת
ו נ ו נ ת כתי ך ו  אל תו
ו ר י נ ח , וכן נ טא עו  למי
ל ו ש כ ו א ת ל  (זבחים ג:). ו
ף ט י כלי ש ט ו . למע ר ח  א
ע ג כ נ ״ א יר א ת או א מ ו ט  מ
ף ק י . לשון ה ב כ ר כ  (שם). ל
; לה ;זבחים סב ו  חריץ עג
ו שעושים חריצי! א כמ הו  ו
ח ו נ י מ י ה  עגולין נקרשי לסנ
ץ !שמות מ ה!. ע י ה ספסל  ו
. א ב ק א ב ז י פ ק ק ח  ד
ו י לחוק נ ו לס גדול הרא ו ג  נ
ק שלש לוגין ;שבת ק נ ח  ק

.  קג. עי־ש)

 שיטה מקובצת
 א] שהרי אין כביצה בכל
 אחד. נ״כ פי׳ ואין פחות
 מכביצה מטמא כך מצאתי
] מק״ו דתוכו  כס״י: נ
 גלי לך קרא שמיטמא
 מאוירו מה שאין כן בשאר
 כלים וגבו בגגיעה ליתי
 בק״ו מכלי שטף שאין:
 J] באיזה כלי הרגילה
 תורה: ד] ולא מיבעיא אם
 פגימי הוא של חרס דמציל
 דכיון: ה] אלא אפי׳ פנימי
 כלי שטף דמיטמא מגבו
.pm ואינא למימר לא 
 ונ״כ פי׳ ואיכא למימר כיון
 דבחיצון שרץ תלוי באויר
 כמאן דמליא טומאה הוי
 וכאילו נגע בה [השק]
 בכלי שטף קמ״ל דמציל.
 [כ״מ בגליון דש״י ו״ל
 כתב יד ישן]: ו] אבל כלים
 אין מיטמאים מאויר כלי
 חרס דתניא בפסחים יכול:
 I] אלמא מגבן מיטמאים
 הס״ד: P] לכרככ שחוקק
 בהם חקיקות עגולות
 ככרכוב כדרך שעושים
 בכסויי תיבות ובםפסלים:
 ע] הקשה ר״ת דבפ׳ שני

 הסנהדרין אמדינן:



 מסורת הש״ם

ך ולהרכב], ׳ הערו  א) ]גי

ה ״ ק נד. ד י י ׳ נ ס ו  ג) נעיין פ

ת ו ר ש ע  קרב לגבי], ג) מ
א ת פ ס ו ת , ד) [ ל ״ א מ ״  פ
, : ח ן כ י נ רו ״ב] עי א הי ״  פ
ר ש ע מ ! שס1, ו) [ י נ רו  ה) [עי

, ז) בכורות [ ג ״ א מ ״  שני פ
א ״ : ושקליס פ ט יצה ל : נ ו  נ
, [ ן , ח) נצ״ל דתנ [ ז ״  מ
: נ ס מ י ח ס נ צז. ס ״  ט) נ

ז ע״ , י) נ ו ״ ה מ ״ ת ס ו  מעשר
נ ״ ׳ נ ס ו ע ת ״ ע ו ] ( , כ [ : ג  ע

, א] ה הו ״  צז. ד

 תורה אור השלם
ר ו י ע ל ל כ כ ד ו ג ל ב כ  1 . ו

ל כ ם ו ד ה ע ש ע ל מ כ  ו

: ו א ט ח ת ץ ת י ע ל  כ

 כמדבר לא כ

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

נתן ד ו מ ת מ ה ה ״ ד  א] ת

ר לעני! ו מ ל ס נ ט ׳ ו כו  ו

נ כצ״ל ״ נ . ו ו נ מי  (שלא) נ

כח כדמו ת שלא ו נ י ק פ  למתו

קא ו ו נ ד ״ ג ע ״ ף ע ז ד  בע״

ל ב ט ר ה ו מ נו ח  לעני! במי

ה נ ש ה מ ״ ח ס ו ר ש ע מ  ועיין נ

ה ״ ד ט שס ב ״ י מ נ ש ו ר״ ׳ נ  ו

: ה ״ ש ו ע ׳ י ר וכו ו ט  ס

 לעזי רש״י
. ץ פ  לימ״א. שו

״ר י  גרוטושי

 [גדטוישיי״רן. לגרוד,

 לר0ק (בפומפייה).
 ניי״ל [ניאי״ל].

 תצריב שחור.
״ן. מין פרס.  גריפו

 הכל שוחטין פרק ראשון חולין
 לשוך*. בשופינא לימ״א בלע״ז: לשב;. במשבצות זהב
 גרוטושיי״ר. לשוף שייך בכלי ברזל לגרר שייך בכלי
 לכרכר. בציורים שקורץ ניי״ל: להקיש בקורגס.

 למי: לגרר.
 זהב וכסף:
 ׳t שיש בו
 נוהור. הואיל ולא נגמרה כל מלאכת
 נויו ולקמן מס רש מעמא: מתוסר
 כסוי טמא. שאין הכסוי ממלאכת
 הכלי שהכסוי כלי אחר הוא ובלא
 כסוי הוא בנויו: מאי שגא. גולמי
 כלי מתכות זטהורין ומאי שנא של

 כה:
 מאי

 מוסף רש״י
ת ו כ ת י מ ל כ ם כ צ י ע ל  כ

ם י א מ ס ט ה י ט ו ש פ . ו ו מ  ד
ם י נ ט ת פא.). ק שנ ; 
ר מ א ג ס שהו . משו ן י ב י י  ח
 פירי שלה!, שכשגדלין
ס 1ערובי1 י ר  געשין מ
. ן י ר ו ט ם פ י ל ו ד  כח:!. ג
נהו י , דלאו אוכל נ ר ש ע מ  מ
׳ ו ם ס י ק ו ת  !ma. מ
. דלא ן י ר ו ט ם פ י נ ט  ק
ה ו ה ו ו (שמו. ז מר ג  נ
ן גדולים י ס נ י ר . מ ר ו ט פ  ל
, גלוליס דלא ס י נ ט  בי! ק
א ר י ם דלא ס י נ ט  אוכלא, ק
ן ו ב ל ק ן כ י ב י י ח ש  >שםי. כ
. ה מ ה ר ב ש ע מ ן מ י ר ו ט  פ
ו לתת קק ז ו  כל ישראל ה
ת ו מ ד ק  מחצית השקל ל
ם י מ כ לו ח  צבור, והטי
ה נ ט ה ק ע הם להוסיף מ  עלי
ט,  להיוח קלבון לסרוטרו
י שהן חצאי שקלים נ ס  מ
ח ונוחי! לאבל ו ק ת ל ו כ י  חח
תן ן או ם שמחליפי י מ ע פ  ו
ן ת ונותגין הקלבו ו ע מ  ב
ן ף, ואף כשמצטרסי  נחלו
לו  שניס לתת שקל שלס הטי
ס שלא י נ ו הם שני קלנ  עלי
ט ע מ ל הם ו י ת מחבר  לפחו
ב א ל ה נ , א ש ל ק ה ת ה  א
ו י נ  שוקל בשניל שני נ
ן ר מקלבו ו ט פ  שקל שלם ו
ג ה ו ה נ מ ה ר נ ש ע  שני. מ
מ הגולליס, ו לל ו  ככל שגה נ
ם י ר ו ט ר של שותפי! פ ל ע  ו
א י , כלתנ ר ש ע מ  הוללות מ
ר ט ) כל פ : ו ת (נ ו ר ו כ נ  נ
ה לך, י ה ה אשר י מ ה  שגר נ
נן ת, ופרכי  ולא של שותפו
א בבכור כתיב, ומשנינן ה  ו
ן לבכור י ני ענ ם אי  א
ב ה בשותפות, לכתי תי  לאי
ס יצאנכס,  ובכורות בקרכ
ן למעשר, יכול י ו ענ ה נ  ת

ן ל יהיה, הלכך אחים שהן שותסי ״ ל שגוללו להס וללות, ת ו לחלוק ירושת! ע ק י פ ס ן שלא ה ת, כגון אחי ת הבי ס י פ ת לו קגו ב  אפי
, ה מ ה ר נ ש ע מ ם מ רי פטו ן לשקל שלס, ו י ר ג ח פ מ , כשאר שגים ה ן ו קה, כגון שחזרו וצשתחפו, חייבי! בקלנ תן לאחר חלו פפו  ששו
א מ י י ק פלה להם הירושה ל , כגון שנשתתפו משנ ה מ ה ר נ ש ע מ ת, וכשחייביס נ ת הבי ס י פ ה לה ת ל ט נ , ל ו ה א מנ מ ל ע ! נ  לשותפי
: עי״ש!. 1 חל !:ביצה לט: וכעי״ו בכורות ! טר! י סו ל ו ח ן א מ מ מ ס ש י ה אביהן קי י , כאילו ה ן ו ג ן הקל ן מ רי , סטו ח י נ ת ה ס י ס  ת
הא ו י , ק א ר מ א ח מ ע ט ה ו ותי ג לחז ׳ ׳ אע , ו ו ת ל , שלא מצא אלא כלי מ ס ן כאן אלא מי . מלעשר שהרי אי ר ו ט ו פ ת ד י מ ד א כ צ מ  ו

א ישם:. מ ע ט ותא ו ר חז ח . דאזיל נ ב י י ח ה מ ד ו ה ׳ י ר יל ביה !פסחים מב:!. ו א דעי ו רא בעלמא ה  דסי

 סחיתות ופושטן בקורנס:

לכרכר להקיש בקורנס (  לשוף לשבץ לגרר א
 מחוסר כן או אוגן או אוזן טהור מחוסר כסוי
 טמא מאי שנא חני ומאי שנא הני רבי יוחנן
 אמר הואיל ולכבור עשויין רב נחמן אמר
 הואיל והמיהן יקרים מאי בינייהו איכא בינייהו
כלי עצם ואזרא רב נחמן לטעמיה דאמר  א

 רב נחמן כלי עצם ככלי מתכות דמו מכלל
 דבלי עצם מקבלי טומאה אין דתניא רבי
 ישמעאל בנו של ר׳ יוחנן בן ברוקה אומר
כל מעשה עזים תתחטאו ו  מה תלמוד לומר 1
להביא דבר הבא מן העזים מן חקרנים ומן  ב

 הטלפים שאר בהמה וחיה מנין תלמוד
ט ר פ ג >  לומר וכל מעשה א״כ מה ת״ל עזים נ
 לעופות: מתני׳ ״החייב בשקדים המרים
 פטור במתוקים החייב במתוקים פטור
 במרים: גמ׳ ״ת״ר שקדים המרים קטנים
 חייבין גדולים פטורין מתוקים גדולים חייבין
 קטנים פטורין רבי ישמעאל בר׳ יוםי אומר
 משום אביו יזה וזה לפטור ואמרי לה זה וזה
 לחיוב אמר רבי אלעא הורה רבי חנינא
 בצפורי כדברי האומר זה וזה לפטור
 ה< ולמאן דאמר זה וזה לחיוב גדולים למאי

 חזו א״ר יוחנן הואיל ויכול למתקן ע״י
ד עד שלא מ ת ה ה ,  תאור: מתני׳ י
ופוסל  החמיץ אינו ניקח בכסף מעשר ו
 את המקוה משהחמיץ ניקח בכסף מעשר
 ואינו פוסל את המקוה ׳*יהאחין השותפין
 כשחייבין בקלבון פטורין ממעשר בתמת
 כשחייבין במעשר בהמה א! פטורין מן הקלבון:
 גמ׳ מני מתניתין לא רבי יהוהה ולא רבנן

ה ונתן מים במהה ומצא מ ת מ ה ח (  ח<דתניא ט

 כדי מדתו פטור ור׳ יהודה מחייב מני אי
 רבנן אע״ג דהחמיץ אי ר׳ יהודה אע״ג דלא
 החמיץ אמר ר״נ אמר רבה בר אבוה

 בשהחמיץ

 עץ לטמאין: הואיל ולכבוד עשויין.
 הנך דמתכת הלכך לא חשיכי כלי
 למילתייהו עד שתגמר כל מלאכת
 כיבודן: הואיל ודמיהן יקרים. ועד
 דעבידי לנוי לא חזו למילמייהו לימכר
 כיוקר כראוי להם: כלי טצם.
 דמיהם יקרים ואין עשויין לכבוד לרב
 נחמן הוו ככלי מתכות ולד יוחנן הוו
 ככלי עץ: דהלי עצם מקבלים טומאה.
 בתמיה ג]והיכא רמיזא: להביא דבר
 הבא מן העזים. מקרניהס ומטלסיהם
 להא כלי עור בהליא כתיב בדשא
 לקרא: מן הקרגים גרסינן ולא
 גרסינן ומן הקרגים: פרט לעופות.
 כגון צפרני גריסו״ן שעושין מהם
 כלים: קטגים מייבין. במעשר
 שלרכן לאוכלן בקוטנם קולם שיהו
 מריס: מתוקים גדולים חייבין.
 שנגמר פדים: קטנים פטורין.
 שאין דרך אכילתן כך: זה וזה לפטור.
 קטנים פטורים בין מריס ובין מתוקים:
 זה וזה לחיוב. גדולים בין מריס ובין
 מתוקים ולקמן מפרש גדולים מדם
 למאי חזו: מתני׳ הממד עד שלא
 הממין. הא נמי להכי תנייה הכא
 משום ללמיא להנך ללעיל אלא לעד
 השתא איירי בתרתי מילי ולבר הנוהג
 בזו אינו נוהג בזו ומהשתא מייד
 בחלא מילתא ויש בה חלוק סרקים
 ובזמן שלבר זה נוהג בה אין לבר זה
 נוהג בה ויש זמן שזה נוהג בה ואין
 זה נוהג בה: יין הוזכר לענין קיחת
 מעשר בירושלים ונתת הכסף ככל
 אשר תאוה נפשך וגוי ןדבריס יל] מה הסרמ
ד מסרי וגילולי קרקע  מפורש פ
 בעירוכין (לף כז0 ומיס הוזכרו לענין
 לפסול את המקוה בשלשה לוגין מים שאובין אס נפלו לתוכן קולס
 שהומשכו בו ארבעים סאה ויין אינו פוסל את המקוה: חמד. מיס
 הנתנים בחרצניס ולכשהחמיץ ותוסס נעשה יין והתמל על שלא
 החמיץ מיס בעלמא הוא ונוהג בו תורת פסול מקוה ואינו נוהג
 בו תורת קיחת מעשר ולאחר שהחמיץ ינהוג בו קיחת מעשר ולא
 ינהוג בו פסול מקוה: ופן האחין השוהפין פשחייבים פוי. האחין
 שהן שותפין בירושתן: פשחייבין בקלבזן פטורים ממעשר בהמה.
 חלקו ולבסוף נשתתסו חייבין בקלכון כשמביאין שקליהן מביאין שני
 חצאי שקלים ונותנין שתי קלבונות והקלבון הוא לשון הכרע
 שחייבין להכדע שקליהן ואם נתנו בין שניהם שקל שלם נותנין שתי
 קלבונות שהיה להן לשקול לחצאין: זפטורין ממעשר בהמה. כל
 הנולרים להם כל ימי שותסותם שהשותסות סוטר ממעשר בהמה
 בבכורות בסרק בתרא ללף נו:) יהיה לך [במדבר יח] ולא של שותסות והתם
 מוקי ליה להאי קרא במעשר ואע״ג לבבכורות כתיב: וכשחייבין
 במעשר בהמה. כגון אס לא חלקו מעולם חייבין במעשר בהמה
 לעשר כל הנוללים להם כל ימי שותםותס לאמר התם יכול אסילו
 קנו בתסוסת הבית תלמול לומר יהיה וסטודן מן הקלבון לגמד
 ששוקלין בין שניהם שקל שלם שממון אביהם בחזקתו עומל ואביהם
 השוקל על בניו או על אחר מבני עירו ופוטרו בשלו סטור מן
 הקלבון לתנן בשקלים לפרק א משנה ז) השוקל על יל עני או על יל
 שכנו או על יל בן עירו פטור ובניו נמי אין מצות שקליהם
 שאס מצא יותר הכל מוליס שחייב לעשר שהד יש כאן יין:
 ר׳ יהודה מחייב. במעשר לכוליה פירא הוא וחכמים פוטרים הואיל ולא נוסף בו כלום אף על פי שיש בו טעם יין אינו כלום:

 בשהחמיץ

 שגא הגי כוי. אגולמייהו האי לפשוטייהו פשיטא לכלי עץ
 הוא דאיתקש לשק: מכלל רכל״ עצם מקבלי טומאה.
 מדאורייתא קא בעי לאתויי דהא פשיטא שיש בהן טומאה דמתניתין
(.ip לף) היא במסכת כלים (פ״3 מ״א) ומייתי לה בפ״ק דשבת 

 כלי עץ וכלי זכוטת וכלי עצם
 סשוטיהן טהורין ומקבליהן טמאין:
 שאר בהמה וחיה מנין ת״ל וכל
 מעשה. ואס תאמר דבפרק
 במה אשה (שגח לף סל.) דדש דבר
 הבא מזנב הסוס ומזנב הפרה מבגד
 ועור תיסוק ליה מובל וי״ל דאין
 לרבות מוכל אלא עצמות שדומין זה
 לזה של עזים ושל בהמה אבל בשער
 לא דמו ואס תאמר והכא תיפוק ליה
 מהתם מבגד ועור וי״ל דלא ידעינן
 אלא לומיא לבגד ועור: זה וזה
 לפטור. פירוש מריס בין גלולים ובין
 קטנים גלולים מפני שמרים ביותר
 וקטנים מפני שלא נגמרו ואמד לה
 זה וזה לחיוב גלולים מפני שנגמרו
 קטנים לפי שטובים יותר ופירוש
 הקונטרס לתוק לפירש זה וזה לפטור
 קטנים מדם ומתוקים זה וזה לחיוב
 גלולים מרים ומתוקים והשתא לא
 הויא מענין אתל ועול לכי בעי
 גלולים למאי חזו הוי ליה לפרושי
 גלולים מריס טון לאיירי נמי במתוקים:
 התמד כוי. פירש בקונטרס
 מיס הנתנים בחרצנים
 ונראה למיירי במים הנתניס בשמרים
 לומיא להמתמל ונתן מים במרה
 דמייתי עלה בגמרא למייד לנתניה
 בשמרים כדמשמע בפרק המוכר
 סירות (ב״ב צז.) ואינם ש וים לגמד
 כדמשמע בס׳ אלו עובדן(פסחים מכ:):
 ופוסל את המקוה. היינו מקוה
 חסר אבל שלם אינו כפסל
 בשוס ענין כדפירשנו בפרק המוכר
 את הבית (ב״ב לף סו: ל״ה מכללן:

 המתמד ונתן מים במדה.

 ואס תאמר ולוקמיה
 ברמו תלתא ואתא ארבעה ויש לומר
 דלכולי עלמא תייב אסילו לא החמיץ
 ואם תאמר ומאי טעמא דרבנן
 דסטד שמדם שיש בהם מעם יין

 ואף על גב שלא החמיץ והלא כל איסור שבתורה שלא במינו בנותן
) שלא במינו י<ועוד שאפילו החמיץ סוטרין  טעם י] וטבל חמור לענין א
 חכמים למאן לאמר בהחמיץ מחלוקת ואפילו בטבל ודאי איירי כדמשמע
 בפ׳ המוכר פירות (ב״נ דף 5ז.) ויש לומר ליין במים אפילו בפחות
 מששים אסילו רמא תלתא ואתא תלתא וסלגא לא חשיב טעם גמור
 לרבנן כבשאר איסודן רהכא לא הוי אלא קיוהא בעלמאל): אי רבי
 יהודה אף על גב דלא החמיץ. אף על גב לרבי יהולה להתמיר אייד
 להתחייב כמעשר והכא להקל הוא לניקת בכסף מעשר ואין פוסל
 את המקוה קסבר הש״ס דלא שנא וקשיא לפירוש רשב״ס לבהמובר
ד הגפן דקאמר  סירות לדף צו:) גבי סלוגתא דאתדם ורבנן בבורא ס
 הש״ס דברמא תלתא ואתא תלתא לא סליגי אלא ברמא תלתא ואתא
 תלתא וסלגא וסדך ליה מהא דפליגי בכדי מדתו ולא יותר ומשני
 ביתר נמי פליגי וכלי מלתו ״] נקט להודיעך כחו דרבי יהודה
 והשתא קשיא למאי משני תקשי אמאי לא מוקי נמי פלוגתייהו לרבנן
 ואחרים בכלי מלתו כי היכי לפליגי ר׳ יהולה ורבנן ותירץ שס רשב״ס
 לרבי יהולה למתייב בכלי מלתו היינו לחומרא ואי אפשר לומר כן
 כדמשמע הכא וצריך לסרש דגמרא ס״ל כרכנן דפמרי ככלי מלתו
 ומוקי אתריס ורבנן כרבנן דרבי יהודה אי נמי משמע ליה דרבי יהודה
 מחייב מדאורייתא ברמא תלתא ואתא תלתא וסלגא לכך מתמיר
 מדרבנן בכדי מדתו ומתגיתין ברמא תלתא ואתא תלתא וסלגא:

 בשהחמיץ
 עליו והוו ליה כשכנו ובן עירו: גמ׳ כדי מדהו. ולא יותר

 עין משפט
 נר מצוה

׳ ל ה מה י י ׳ פ י י  קפט א מ
׳ עי א ו ״ ל  כליס ה

: מ ״ כ ת ו ו  השג
א ״ ׳ שס פ י  קצ ב ג מי

 הל׳ ב:
׳ ב מהל ״ ׳ ס י  קצא ד מי
א ״ ס ה ו ״ ל ר ה ש ע  מ
מן ד סי ״ ע י ״ ש  הלכה ט נ

: [ ל ף ע י ע  שלא ס
׳ ל ה ז מ ״ ׳ פ י  קצב ה מי

: ו ״ ל ר שני ה ש ע  מ
׳ ל ה ז מ ״ ׳ פ י  קצג ו מי
ג מ ל ס ״ ל ת ה ו א ו ק  מ
׳ ל סי ״ ו ע י ״ ש ו ח ט מ  עשי! ר

: ל ף כ י ע  רא ס
׳ ו מהל ״ ׳ ס י  קצד ז מי
א  בכורות הלכה י י
י שקליס הל׳ ל ג מהל ״ ס  ו

:  ה

׳ ל ב מה ״ ׳ פ י  קצה ח מי
: ז ״ ר הל ש ע  מ

 שיטה מקובצת
 א] פטורין מן הקלכון. נ״ב
 עיי תוס׳ בכורות דף נ
 ע״ב: S] להקיש בקורנס
 שהיו בה פחיסות ומרתכן
 ומקישן ופושטן בקורנס:
 ג] בתמיהה דהיכא רמיזא:
 ד] וטבל חמור לענין
 מינו ועוד שאפי׳ בהחמיץ
 פוטרים: ה] וכדי מדתו

 דנקט להודיעך:

 רבינו גרשום
 אוגן. כלומר שפתו או אוזן
 טמא כלומר לכד שיהא
 חטוט כל צרכו כו׳ לא
 צריכא דחק קפיזא חצי קב
 ועדיין לאו גמר כלי הוא
 וטהור: א) מחוסר כסוי
 טמא דאע״פ שאין לו כסוי
 גמר כלי יש בו וטמא. ודי
 יוחנן אמר הואיל ולכבוד
 עשויין כלומר כלי מתכת
 משום הכי [אינם] מקבלים
 טומאה [כשהם גולמי]
 ורב נחמן(מדבריהן) [אמר
 הואיל ודמיהן יקרים]
 כו׳ מאי ביניהו מ״מ
 לדברי הכל פוסלין איכא
 בינייהו כלי (עץ) [עצם]
 כלומר הוךילינקי. למ״ד
 הואיל ולכבוד עשויין ולא
 לאישתמושי אע״ג דלא
 הוי גמר מלאכה יכולץ
 לשתות בהן בכלי עצם
 לפיכך גולמיהון טמאין:
 למ״ד הואיל ודמיהן יקרים
 ה״מ כשגמר מלאכה כהן
 דמיהן יקרין אבל אי לא
 הוי גמר כלי אין דמיהן
 יקרים לפיכך גולמיהן
 טהורים: מכלל דכלי עצם
 מקבל טומאה. כלומר
 [מנ״ל מקרא]. מה ת״ל
 כל מעשה עזים להביא
 דבר הבא מן הקרניים
 כלומר זהו כלי עצם
 פרט לעופות כלי הבא
 מן העצם דעופות דאינן
 מקכלין טומאה: ת״ר
 שקדים המרים. כלומר
 מין אחד שאפי׳ בשעת
 גמר פרי מרים ואותו
 מין כשהם קטנים חייבין
 במעשר דחשובין אוכל
 שקטנים יכולין לאוכלן
 שאינן מרים כ״כ אבל
 כשהן גדולים אין יכולין
 לאוכלן כ״כ ולא חשיב
 אוכל ופטורין מן המעשר:
 מתוקין גרולים חייבין
 כלומר מין מתוקין כשהן
 גדולים הן תייבין במעשר
 אבל כשהן קטנים מרים
 הס ולאו בני אכילה הם
 ופטורים מן המעשר: זה
 וזה לפטור. כלומר מרים
 בין קטנים בין גדולים

 פטורין מן המעשר. ואמרי לה זה ווה לחיוב מרים בין גדולים וכין קטנים [הן חייבין]: 5) התמד עד שלא החמיץ כלומר
 שזו ישנים חרצנים שיוצאין מהם יין הם אינו נלקח בכסף מעשר כלומר ששורין אותם במים ויש בו טעם יין מן הוגים
 עד שלא החמיץ אינו נקח בכסף מעשר כדפרשינן במסכת עירובין הכל נלקח בכסף מעשר חוץ מן המים ומן המלח. ועד
 שלא החמיץ חשוב מים ופוסל את המקוה דחשובין מים שאובין: ומצא כדי מהתו פטורה מן המעשר. הלא הוסיף מתמד
 כלום על המיס כלומר דלא יצא ממנו יין כלום ואינו אלא מים: ור׳ יהודה מחייב. כלומר קא סבר ר׳ יהוהה אפיי לא מצא

 אלא כהי מהתו אי לא הוסיף לו יין לא היה מוצא בו מהתו שהוא שפך בתמה:

 א) על כאן שייך לעמול הקודם. נ< נראה לצ״ל החמל כלומר שזו נעשה מחרצנים ששירין אוחם במים ויוצא מהס טעס יין עד שלא החמין איני ניקח ונוי.



 עין משפט
 נר מצוה

 קצו א מיי׳ פ״ז מהל׳
 מעשר שני ונטע

 רנעי הל״ו:
 קצז ב ג מיי׳ פ׳׳ז מהל׳
 מקואות הל״י
 והלי״א סמג עשי; רמת
 טוש״ע יו״ד סי׳ רא סעיף

 מ:
 קצח ד מיי׳ פ״נ מהל׳
 טומאת אוכלי!

 הלכה כל:

 שיטה מקובצת
 א] עד שלא החמיץ פוסל
 את המקוה ואינו נקח. נ״כ
 נ״א בקצת פירושים פוסל
 את המקוה ולגבי מעשר
 גמי הואיל וחזותא וטעמא
 מיא אינו נקח בכסף וכוי:
 נ] משום דיש להם מראה
 מים והכא נמי: ג] הואיל
 דאיכא שלשה לוגים מראה
 מים פסלי: ו] זה וזה
 משום ההלמא זה סופו
 להחמיץ: ה] שאפי׳ רבגן

 יאמרו זה הלשון:

 רבינו גרשום
 רכא אמר הא מני ר׳
 יוחנן היא. כלומר הא מני
 דתנן עד שלא החמיץ
 אינו נקח בכסף מעשר ר׳
 יוחנן בן נורי שהולך אחר
 המראה דתנן שלשת לוגין
 מים וכוי: קורטוב מדה
 קטנה ומהאיהן כמראה יין
 ונפלו למקוה לא פסלוהו
 כלומר משום דמדאיהן
 כמראה יין ויין אינו
 פוסל את המקוה. שלשת
 למין מים חסר קורטוב
 שנפל לתוכן קורטוב חלב
 ומראיהן כמראה מים
 ונפלו למקוה לא פסלוהו
 כלומר כיון דלא הוו מן
 המים ג׳ לוגין שלימים
 אע״פ שמראה כמהאה מים
 לא פסלוהו: ר׳ יוחנן אומר
 הכל הולך אחר המראה
 כיון שמראיהן כמראה
 מים פסלוהו דהולך אחר
 המראה: לאו אמר ר׳
 יוחנן בן גורי בתה חזותא
 אזלינן. הכא נמי בתמה
 אזיל בתר חזותא וכיון
 דלא החמיץ טעם וחזותא
 מים נינהו: ומה דאמר רב
 גחמן ור׳ יוסי בר׳ חגיגא
 כשהחמיץ מחלוקת (זו)
 פליגי דד׳ אלעזר: שאין
 מפרישין עליו. כלומר מן
 מעשר של יין על התמד
 שעדיין לא החמיץ אלא
 אם כן החמיץ והפל
 מודים מטענה וו אפי• ר׳
 יהודה דמחייב אפי׳ שלא
 החמיץ. קסבר בלא החמיץ
 מחלוקת דד׳ יהודה ורכגן
 ומה דמחייב ר׳ יהודה
 לא מיחייב אלא מיניה
 וביה כלומר להפריש
 עליו מעשר מתמד עצמו
 שעהיין לא החמיץ אבל
 מתמד אחר אין מפרישין
 עליו שמא אתי לאפרושי

 מן הפטור על

 הכל שוחטין פרק ראשון חולין כו.
 בשהחמיץ מחלוקת. לאו לוקא כשהחמץ אלא כיון שסופו
 להחמיץ אע״ג ללא החמיץ כלאמר בסמוך ובודאי
 יין חשיכ לר׳ יהולה מלנקח ככסף מעשר ואסילו יש כו ג׳ לוגין מים
 מלבל היין אינו פוסל את המקוה (א) ט היכי לנחשבינן המיס כסרי
 להיות נקחיס בכסף מעשר לענין
 מקוה נמי נתשביס כסרי ולא ססלי
 ליה ואין לומר הא לנקחין משום
 להוו כקנקן שנקח אגב היין יי) לא
 למי לעל ילי הקנקן משומר היין אבל
 במים שבתמל אין נקחין אלא משוס
 לתשיב טין לסי שיש בה טעם כמו
 יין מזוג ואסילו למאן לתנא חסר
 קורטוב ברישא במשנה למייתי בסמוך
 הא שלש לוגין של מיס ססלי ליה לא
 למי להתס ליכא טעמא רתמרא אלא
 חזותא לבל ולא חיישינן בתזותא כיון
 לליכא טעמא אבל הכא לאיכא
 טעמא חמרא מזגא איקרי והיכא ללא
 החמיץ חשיב ליה כולאי מים מלסוסלין
 את המקוה לססק מיס שאובין למקוה
 כשר: ומתני׳ רבי יהודה היא.
 והא ללא מוקי סלוגתייהו כשלא
 התמיץ ומתניתין כרכנן משוס לאף
 רבי יהולה היה סוטר בלא הממיץ:
 דלמא אי שבקיה הוה מחמיץ.
 לאו אאין נקחין בכסף
 מעשר סריך לבלין הוא לאין נקחין
 מססק אלא אסוסל את המקוה סריך
 למספק אין לפסול כלתניא בתוססתאע)
 מקוה שהניחו ריקן ובא ומצאו מלא
 כשר מסני שהוא ססק מיס שאובין
 למקוה וכן מוכח ככמה משניות:
 רבא אמר הא מגי' רבי יוחנן בן גורי היא. רבא כא לומר שאסילו
 שייר ממנו בכוס והחמיץ חשיב מים כל זמן שלא החמיץ
 לפסול את המקוה כרבי יוחנן בן נורי לאמר שלשה לוגין מיס חסר
 קורטוב שנסל לתוכן קורטוב חלב תשיב כמים לפסול את המקוה
 כיון לטעמא ותזוהא מיא והכא נמי טעמא ותזותא מיא ואף ע״ג
 ללא למי לגמד דההם אותו חלב אין סוסו להיות בו טעם חלב וגס
 לא היה נקת ככסף מעשר אבל הכא סוסו שיהיה בו טעם יין
 כשיתמיץ והמים עצמם נתשביס יין להיות נקתים בכסף מעשר
 כראמר בעירוכין ללף 00 כשכר לרבות תמל משיחמיץ מ״מ מלקלק
 רבא טון לאסילו חלב עצמו נחשב כמים להשלים שיעור שלשה לוגין
 לפסול את המקוה ה״ה להכא הוה פוסל את המקוה אע״ג לסוסו
 להחמיץ טון להשתא מיהא טעמא וחזותא מיא: וטעמא וחזותא
ד אלא חזותא  דהאי מיא ניגהו. אע״ס שלא הזכיר רבי יוחנן בן מ
 מ״מ צדך שלא יהא בו טעם יין ולבך נקט רבא טעמא וחזותא
 לסשיטא ליין לבן שהיה לומה למיס לא היה פוסל את המקוה ואסילו
 מזוג בג׳ לוגים מיס והא ללא נקט רבי יותנן בן מרי הכל הולך
 אחר הטעם והמראה למאן לגדס בדש מכות ללף ג:) תסר קורטוב
 למשמע הא יש בו ג׳ לוגין פוסל את המקוה ואף ע״ג למראיהן יין
 ובא רבי יוחנן בן מרי לתלוק גם על רישא ולומר לאין פוסל טון
 שיש בו מראה יין אע״פ שיש בו טעם מיס לכך לא הזטר טעמא
 אלא מראה ולמאן ללא גריס בדשא חסר קורטוב להשתא לא ׳)קא״ר
 יוחנן בן כורי אלא אסיסא נקט מראה למימר לבין בדשא בין בסיסא
 הולך אחר המראה כלומר ט היכי ׳)למולה ליה ברישא לאזלינן
 אחר המראה אולי ליה נמי בסיפא לאזלינן בתר טעמא ומראה:
 ופליגא דר׳ אלעזר דאמר ר׳ אלעזר הכל מודים כוי. וא״ת
 אמאי סליג הא אתי שסיר כרב נתמן דהכי קאמר
 אע״ג דר׳ יהודה מחייב במעשר משהחמיץ או שסוסו להחמיץ מודה
 דאין מסדשין עליו מתמד אחר אלא א״כ החמיץ זה וזה משום
 י] דלמא זה סופו להחמיץ וזה אין סופו להחמיץ והוה ליה כו׳ וי״ל דלכך
 קאמר דסליגי דמשמע הלשון דמודו בין רבנן בין רבי יהודה שאסילו
 רבנן הזאמרו זה הלשון שאין מסדשין עליו ממקום אחר אלא א״כ
 החמיץ אבל החמיץ מסרישין ורב נחמן דמוקי סלוגתייהו בהחמיץ
 סבר סטרי רבנן אפי׳ החמיץ: התמד עד שלא החמיץ משיקו
 במים וטהור משהחמיץ אץ משיקו במים. וא״ת לרב נחמן דחשיב ליה
 סירי כשסוסו להחמיץ אע״ג דלא החמיץ כמאן לא כרבי יהודה ולא כרבנן
 וי״ל ל)(סיסא) עד שלא החמיץ דהכא אין סוסו להחמיץ ששייר ממנו
 בכוס ולא החמיץ כלסדשית לעיל עד שלא החמיץ דמתניתין:

 הכא

 בשהחמיץ מחלוקת ומתניתין ר׳ יהודה וכן א״ר
 יוםי ברבי חנינא בשהחמיץ מחלוקת וא״ר
ד שלקחו מ ת  נחמן אמר רבה בר אבוה א
 בכםף מעשר ולבםוף החמיץ קנה מעשר מ״ט
 איגלאי מילתא למפרע דפירא הוא אלא
 מתניתין דקתני החמיץ אין לא החמיץ לא
 דלמא אי שבקיה הוה מחמיץ אמר רבה
 כששייר ממנו בכום ולא החמיץ רבא אמר הא
ג׳ לוגין מים  מני ר׳ יוחנן בן נורי היא אידתנן ב
 חסר קורטוב שנפל לתוכן קורטוב יין ומראיהן
ג׳ לוגין  כמראה יין ונפלו למקוה לא פסלוהו נ
 מים חסר קורטוב שנפל לתוכן קורטוב חלב
 ומראיהן כמראה מים ונפלו למקוה לא פסלוהו
 רבי יוחנן בן נורי אומר הכל הולך אחר
 המראה לאו א״ר יוחנן בתר חזותא אזלינן
 הכא נמי זיל בתר חזותא וטעמא וחזותא
 דהאי מיא נינהו ופליגא דרבי אלעזר דא״ר
 אלעזר הכל מודים שאין מפרישין עליו ממקום
 אחר אא״כ החמיץ קםבר בלא החמיץ מחלוקת
 ועד כאן לא מחייב רבי יהודה אלא מיניה
 וביה אבל מעלמא לא דלמא אתי לאפרושי
 מן החיוב על הפטור ומן הפטור על
 חחיוב: ת״ר י התמד עד שלא החמיץ

 משיהו

 גשהחמין מחלוקת. אבל כשלא החמיץ רבי יהולה מולה ללאו סירא
 הוא ורבנן אסילו בשהתמיץ סליגי: ומתגיסין רבי יהודה היא. וכשלא
 החמיץ לא בעי רב נחמן לאוקמי לסלוגתייהו ותיקוס מתניתין כרבנן
 לקסבר ר״נ לטון לכשלא מצא אלא כלי מלתו קא מייד אי לא

 החמיץ לא מחייב עליה רבי יהולה:
 קגה מעשר. ומי שהמעות בילו יכול
 לאכלו מוץ לירושלים מסני שנתחללו
 על התמל לאילו לא התמיץ הוו הנך
 מעות קיימי בקלושתייהו ביל המוכר:
 איגלאי מילסא. לבשעת לקיחה סירא
 הוה לנכנס כהס כח המרצנים אלא
 שעליין לא נגמר וחילול מעליא הוא
 שאם לא היה יין בחרצנים לא היה
 מחמיץ לעולם: אלא מחניתין דקהני.
 לא החמיץ אין נקח בכסף מעשר
 ומשמע דאינה לקיחה והדמים קדושים
 כיד המוכר: דלמא אי שבקיה הוה
 מחמץ. היכא דליתיה קמן ניזיל בתר
 רובא ורובא מחמיצין הן ומלקתני
 אין נקח ופוסל ש״מ כל כמה ללא
 החמיץ אע״פ שעתיל להחמיץ ההיא
 שעתא מיהא לאו פירא הוא ולא הוי
 מלול: כששייר ממנו. מוכר זה בכוס
 ולא החמיץ: ג<רבא אמר. מתניתין
]על שלא החמיץ פוסל את  לקתני א
 המקוה ואינו נקת בכסף מעשר ואע״ג
 לסירא הוא: ר׳ יוחנן גן גורי היא.
 לאזיל בתר חזותא ואמר קורטוב חלב
 משלים לג׳ לוגים לפסול מקוה משוס
 ליש ג] לו מראה מים והבא נמי
 אע״ג לסירא הוא על שלא הממיץ
 הואיל וחזותיה מיא פוסל את המקוה

 ולגבי מעשר נמי הואיל ותזותיה וטעמא מיא אינו נקח «)ורכ נחמן
 לאמר כרבנן ראמד קורטוב תלב לא משלים לפסול את המקוה ואף
 ע״ג לתזותא לכולהו מיא הוא והכא נמי אע״ג לחזותיה מיא הואיל
 וסירא הוה לא ססיל מקוה ולגבי מעשר נמי נקת: לא פסלוהו. לאע״ג
 לאיכא שלשה לוגין שלמים טון לתזותייהו לתמרא לא פסלי: שלשה
 לוגין חסר קורטוב שנפל לחופן קורטוב חלב. שאינו לוחה את מראה
 המיס: ומראיהן כמראה מים. טון לליכא שיעורא כמיא לא ססלי
 לרבנן תרתי בעו שיעורא וחזותא: הכל הולך אמר המראה. לכי
 היט לאזלת ברישא בתר תזותא ואמרת לא פסלוהו סיסא נמי זיל
 בתר חזותא ואימא פסלוהו: לאו א״ר יוחנן פוי. רבא הוא למסיים לה
 למילתיה לאוקי מתניתין כרבי יומנן בן נוד: והפא נמי. לתמל על
 שלא החמיץ ואע״פ שעתיל להחמיץ והשתא סירא הוא הואיל ותזותיה
 מיא ססיל מקוה ואינו נקח ורב נחמן כרבנן לאף ע״ג לחזותיה מיא
 לא ססיל לתרתי בעינן לפסול מקוה י)[שיעורא וחזותא] ולענין מעשר
 נקת לאסירא קסיר רתמנא והא סירא הוא והבא לא בעי תרתי. ולבי
 מהסס י) [משום לדשא משמע לאזיל בתר חזותא וסיסא משמע ללא
 אזיל בתר תזותא] ונראה בעיני לרבא תסר קורטוב תני בדשא
 ומשום לליכא שיעורא קאמר תנא קמא לא פסלוהו אבל שלשה לוגין
 שלמים אסילו מראיהן כמראה יין ססלי לרבנן לא קפלי אחזותא כלל
 והשתא מיתוקמא שסיר לרב נחמן 0 נדאזיל בתר בסוף אף ע״ג
 להשתא תזותא מיא לאמר כת״ק ללא אזיל בתר תזותא ורבא לאמר
 כר״י](לאמר כרבנן) והט אמרינן בסרק קמא למכות [ל.] אליבא לרבא
 לתסר קורטוכ תנינן כדשא ות״ק לא זו אף זו קאמר ור׳ יוחנן
ד ארישא נמי סליג ואתא למימר לאסילו שלשה לוגין שלמים  בן מ
 ומראיהן כמראה יין לא ססלי וכסיסא אף ע״ג לליכא שלשה לוגין
 שלמים מים הואיל ראיכא>] מראה מיס ססלי: ופליגא דר׳ אלטזר.
 הא לאמר רב נממן לעיל בשהחמיץ מחלוקת סליגא אדר׳ אלעזר:
 הפל מודים. אסילו רבי יהולה: שאין מפרישין עליו ממקום אתר.
 מתמל אחר: אלא א״פ החמין. תמד זה שהוא בא לתקן ולהפריש
 עליו ממקום אתר. ומלקאמר ר׳ אלעזר אליבא לרבי יהולה לאין
 מפדשין עליו ממקום אחר מכלל למחייב ליה רבי יהולה בלא החמיץ
 ואתא רכי אלעזר לאשמועינן לעל כאן לא מחייב ליה רבי יהולה
 אלא מיניה וכיה אכל ממקום אתר אפילו הוא כיוצא בו שלא
 החמיץ לא שמא זה עתיל להחמיץ והוי פירא וזה אין עתיל להחמיץ
 וקא מפריש מן הפטור על החיוכ או מן החיוכ על הפטורי) והמפריש
 מן הפטור על החיוב אוכל טבל שהרי אין שם מעשר חל על מעשרותיו
 שאינו ראר לכך ונמצא שלא נתקן זה שהפדש עליו והמפריש מן החיוב על
 הפטור מאכיל טכל לכהן שהרי אין שם תרומה חלה עליו כיון שזה שהוא

 מםורת הש״ם

 א) מכות ג: מקואות פ׳׳ז
 מ״ה, 3) נ״א רכא אמר
 לא צריני! לאוקמא מתני׳
 נשייר בכיס כדאוקמה רכה
 דאסילו כלא שייר גמי כי לא
 החמץ ומתני׳ לקמני וכו׳
 ס״י רש״א, ג) גירסח רש״א
 ורכ נחמן לאזל בתר כסוף
 כרבנן, ד) רש״א, ה) רש״א,
 ו) רש״א, t) [תרומות
 פ״א מ״ה], ח) [עירובי!
 ס:], נו) [רפ״ב למקואות],
 י) קאי ר׳ יוחנן ר״מ, כ) ל״ל
 למוליתו לי כו׳ אולו לי,

 ל) ל״ל שיפרש,

 הגהות הב״ח
 (א) תום׳ ל״ה נשהממין
 וכו׳ לכי היכי דנחשבין

 מוסף רש״י
 ומראיהן כמראה יין
 כוי לא פסלוהו. משוס
 לחסרו קורטוב, אבל אי
 הוו מעיקרא שלשת לוני!
 שלמיס ונפל לתוכן קורטוב
 יי! ומראיה! כמראה
 יי! פסלוהו (וזכות ד.).
 ומראיהן כמראה מים
 כו׳ לא פסלוהו. טעמא
 לסיפא נמי משוס לחסר
 קורטוב הד, וגבי יין
 נמי הד מצי למימני כי
 האי גוונא ברישא וניתנינהו
 גחדא בנא הכי שלשת
 לונץ מיס חסר קורטוב
 שנסל לתוכן קורטוב יין או
 חלב, כי! שמראיה! כמראה
 מיס בי! שמראיהן כמראה
 יין לא פסלוהו, אלא כי
 אורחא למילתא קמני להו,
 שהיי! שהוא ארוס הופך
 את המיס ממראיה! אנל
 החלב אין ררכו להפוך
 את מראיתן (שם). הכל
 הולך אחד המדאה.
 וגבי יי! אפילו הוו מעיקרא
 שלשת לוגי! שלמין, טון
 למראיה! כמראה יין לא

 פסלוהו (שם).

 מפריש עליו א״צ לכך נמצא שנותן לו מטבל זה החייב בתרומה ומאכילו לכהן על חנם וטבל כמיתה אף לכהן כלאמרינן באלו הן הנשרפין(סנהדרין פג.):
 משיקו



 מסורת הש״ם

, , ב) נשם] : ת מ ו נ ו מ  א) כ

ת ו נ ו ת  ג) גדיש, ד) כ
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, : ד י , ה) שבת ק . ו  ב״ב קנ
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 הגהות הב״ח
ן נ י נרסי ה הכ ״ י ד ״ ש  (א) י

: ׳ ת ג ב ׳ מ  וכו

 כו: הכל שוחטין פרק ראשון חולין

 משיקו במים משהחמיץ אין משיקו במים
 אמר רבא לא שנו אלא שתמדו במים טהורים
 ונטמאו אבל טמאים מעיקרא לא אזל רב
 גביהה מבי כתיל אמרת לשמעתא קמית דרב
 אשי מ״ש טמאין מעיקרא דלא דאמרינן איידי
 דמיא יקירי שכני תתאי ופירא קפי מלעיל ולא
 קא םלקא להו השקה למיא א״ה טהורים
ה״נ  ולבסוף נטמאו נמי אלא מבלבלי א
יכל מקום שיש מכר אין  מבלבלי: מתני׳ א
 קנס וכל מקום שיש קנם אין מכר: גמ׳ נ<אמר
 רב יהודה אמר רב זו דברי ר״מ אבל חכמים

דתניא (  אמרו יש קנם במקום מכר ג

 הכא נמי מבלבלי. ורבא סלקא לעמך זכי נטמאו מעיקרא כפני
 עצמן אינו מועיל להן השקה אלא כפני עצמן הקשה ה״ר
 אליעזר ממיץ למה לי טעמא למכלכלי כי נמי קפי פרי מלעיל סלקא
 להו השקה כלאשכתן בפרק התערובת לזבחים עח0 גבי יין וחלב לחץ

 אין תוצצין שלרך היין עוברים המים
 אל גוף האלם ועלתה לו טבילה
 ונראה ללא קשה מילי ללא למי
 לולאי אגבא לגברא או אגבא למנא
 מחלחלי בהו מיא אבל לרך השקה לא:
 אבל חכמים אומרים יש מיאון
 במקום חליצה דתניא. מתני׳
 לבא סימן ח) הוה מצי לאתרי אבל
 מייתי ברייתא משוס למסורש בה ר׳
 מאיר: ןןד שירבה השחור על
 הלבן. פירוש הבשר לבן הוא וקאמר
 ר׳ יהולה לבעי שישתיר אותו המקום
 מן השערות ובשתי שערות סגי
 כלמסורש בפרק בא סימן ולא שירבה
 ממש אלא שיהו שתי שערות שוכבות
 ונראה כמו שריבה השחור כלומר רומה
 כמו שיש שם שערות הרבה ושם פירש
 כקונטרס ללא גרסינן על הלבןמ):

 הדרן עלך הכל שוחטין

 משיקו במים. אס נטמא למיא בעלמא הוא: משהממין אין משיקו
 במים. לתמרא הוא וכלים ואלס ניתנה להם תורת טהרה במקוה
 אבל באוכל ומשקה לא נאמר בהן טבילה ומים מיטהרים כהשקה
 שאס יש לו מים יסיס לשתיה ונטמאו נותנן בכלי ומשקען במי
 המקוה על שנושקין המיס והוי תיבור
 ובטלי לגבי מקוה נ] כתרומה טמאה
 שזרעה בקרקע שבטלה טומאתה
 והיא טהורה והכי מסרש ככל שעה
 (פסחים דף לד.) אבל יין במים לאו

 זריעה היא לטעמא לא בטיל: לא
 שנו. רמשיקו במים: אבל טמאין
 מעיקרא לא. ורב גביהה סריך עלה
 מאי שנא: לשמעתא. כלומר טעמא
 להא מתניתין בעא מיניה מרב אשי:
 יקירי. כבלין: קפי. צף. רצף הברזל
 מתרגמינן וקפא סרזלא (מלכים ב ו):
 מבלבלי. הכל יתל המים והיין של
 תמל הלכך מהניא ליה השקה:
 מתני׳ פל מקום שיש מכר. כל
 זמן שהבת קטנה ואביה זכאי למוכרה:
 אין קנם. אם נאנסה או נתפתתה
 אין לאביה חמשיס כסף לנערה כתיב
 (דברים כב) ונתן האיש השוכב עמה
 לאבי הנערה חמשיס כסף: ופל מקום
 שיש קנס. רהיינו כשהיא נערה:
 אין מפר. דתניא בערכין (דף כט0
 יכול ימכור אדם בתו כשהיא נערה
 אמרת ק״ו ומה מכורה ככר יוצאה
 עכשיו בסימני נערות שאינה מכורה
 אינו לין שלא תימכר: גמ׳ זו דברי
 ר״מ. לאמר קטנה אין לה קנס אבל
 חכמים אומרים יש לה קנס לקטנה
 וטעמא מפרש בכתובות לדף מ:) כל
 מקום שנאמר נער בלא ה״א אסילו
 קטנה במשמע: בה שלש שנים.
 ראויה לכיאה: הכי גרסינן קטנה
 מבת יום אתר עד שתביא שתי שערות
 יש לה מפר ואין לה קנס וחפמים
 אומרים קטנה (א) בת ג' שנים
 שהיא ראויה לביאה יש לה קנס:
 מפר לא. בתמיה והלא קטנה היא
 עד שתביא שתי שערות: אימא אן!
 קנס. יש לה ואע״ס שיש מכר משתראה
 לביאה עד שתביא ב׳ שערות וקודם
 שתראה לביאה יש מכר ואין קנס
 ומשתביא שתי שערות ועד שתיבגר
 יש קנס ולא מכר ובין בגרות לנערות
 ששה חלשים: מתני׳ מיאון.

 כיתומה שקלשוה אמה או אחיה ואסילו ללעתה יכולה למאן ויוצאה בלא גט על שתביא שתי שערות וכל ימי קטנותה אינה ראויה לחליצה
 אס יבמה היא דאיש כתיכ כסרשה ואס לא יחסוץ האיש נדברים כה] ומקשינן אשה לאיש ניבמומ קה:] ומשנראית לתליצה אינה יכולה למאן: גמ׳ זו דברי ר״מ.
 דאמר נערה לא ממאנת: במקום חליצה. דאסילו נערה יכולה למאן: עד שירבה השחור. שיוקף אותו מקום בשער וכמסכת נדה (דף
 נ03 מסרש לא שירבה ממש אלא שיהו שתי שערות ארוכות שוכבות ונראה כמו שריבה השחור: מתני׳ תקיעה. ערבי שבתות רמים

 טובים להכטיל את העם מן המלאכה ובין השמשות תוקעין להבדיל בין קדש לחול: הבדלה. כתסלה ועל הכוס במוצאי שבתות רמים
 טוכים: תוקעין. אע״ס שגם היום יו״ט היה ואין כו מלאכה תוקעין להבדיל ממלאכת אוכל נסש: ולא מבדילין. מסני שהנכנס חמור מן
 היוצא: תל להיות במוצאי שבס מבדילין. לפי שהיוצא חמור מן הנכנס ותקיעה אין כאן: כיצד מבדילין. בין שבת ליום טוב כשהוא
 במוצאי שבת: גמ׳ היכי תוקע. ביו״ט שבע״ש כשהוא תוקע להבדיל בין קדש לחול דבעי שינוי משאר ערבי שכתות שהרי אין קדושה הנכנסת
 שמורה מקדושה דיוצאה כל כך: מתוך תקיעה. קודם שיסיים התקיעה הוא מריע בסופה: בנשימה אחה. ומכל מקום מפסיק הוא בינתיים:
 היפא אמר לה. להאי כין קדש לקדש: בחחימחה. של הכדלה אכל כסתיחתה הוא אומר כין קדש לחול וכך אנו נוהגים: אף בפמיתתה.
 מתחיל המבדיל בין קדש לקדש בין אור לחושך: וליה הלפתא פוותיה. שהרי למנות סדר הבדלות הוא בא בתחלה והבדלה דכתיכה כאורייתא
 בקודש ותול כתיכה נויקרא ׳•]. וכרכי דוסא נמי לית (ליה) הלכתא דלא מזלזלינן ביום טוב לקרותו קודש הקל: באמצע שבת. אס״ה אמרינן בין יום
 השביעי אע״ג דלא שייך יום השביעי הכא כלל: סדר הבדלות. האמורות בתורה הוא מונה ולהכליל בין הקדש וגו׳ [שם]. רבדל בין האור ובין
 התושך [בראשית א]. ואבליל אתכם מן העמיס להיות לי [ייקרא כ]. ובין יום השביעי כו׳ היינו בין קלש לחול ומשוס דבעי למימר מעין חתימה סמוך לחתימתה:

 הדרן עלך הבל שוחטין

 רבינו גרשום
וב כלומר שמא אתי  החי
 לאפרושי מתמה שמעולם
 לא היה מחמיץ על
 התמד הזה שאם משיירץ
 אותו עדיץ הוא מחמיץ:
 משיקו כמים. כלומר אם
 נטמאו בשרץ או באוכלין
 הם טמאין: עד שלא
 החמיץ משיקו במים.
 כיצד משיקו נוטל כלי
 שפיו קצר וממלאו מן
 התמד שהוא טמא ומשים
ה ומציף  הכלי כתוך המקו
 המים על פי הכלי
 וחשוב להו כטבילה והכי
 קאמר עד שלא החמיץ
 דחשוב כמים עושה להו
 השקה: אבל משהחמיץ
ב יין  אין משיקן החשו
 וליין אין עושיז השקה:
 לא שנו אלא שתמדו
 במים טהורים ונטמאו
 ועכשו יועיל להן השקה.
 אלא מבלבלי בין שתמדו
ה ל ח ת כ  במים טהורין ל
 ובין שלא תימדו כמים
ה ומועיל ל ח ת כ  טהוריי ל
 להן השקה בין (לאחד)
 [נטמאו מעקרא] ובין
 לבסוף: האחין השותפין
 שחייבים בקולבון. כלומר
 קולכון זוהי מעה קטנה
 שכל ישראל חייבין מחצית
 השקל בכל שנה ושנה
 ושני מחצית השקל יתירא
 משקל ואם בין שני
 אדם נותנין שקל חייבין
 להוסיף קולבון ואם אדם
 אחד חייב שקל להקדש
 ונותן שקל אין להוסיף
 עליו כלום והכא הכי
 קאמרינן האחין שבענין
 זה הוויין שותפין שהניח
 להן אביהן ביחד ירושתן
 ואח״כ לא חלקו דומין
 לאדם אחד ואין חייבין
 בקולבון אם נותנין כין
 שניהם שקל שלם בשביל
 שני מחצית השקל וחייבים
 במעשר בהמה האין דומין
ת אבל אם חייבין חו  כלקו
 בקולבון דהניח להן ירושה
ת וחלקו  יחד קרקע ובהמו
 ואח״כ נשתתפו דומין
ת שלקח זה חלקו חו  כלקו
 כנגד חלק חברו ודומין
 כמין שני בני אדם וחייכין
 בקולבון ופטורין ממעשר
 בהמה: כל מקום שיש מכר
 אין לה קנס. כלומר באותו
 זמן שיכול למכור אדם את
 בתו לאמה אם אדם אחד
 תפשה ושכב עמה אין
 לה חמשים כסף שכתוב
 בפסוק הנערה והאב אינו
 יכול למוכרה נערה אלא
 קטנה וקטנה אין לה קנס

בה בוגרת: וכל מקום שיש קנס אץ מכר. כלומר בזמן כה נערה ואם מביאה ב׳ שערות ואלו הן ששה חדשים ומכאן ואילך חשו  ובכמה שנים היא חשובה נערה מבת אחת עשרה שנים וחצי עה שתים עשרה שנה חשו
 נערות שיש קנס אין האב יכול למוכרה אבל חכ״א יש קנס כמקום מכר כלומר אפילו בימי קטנותה שהאב יכול למוכרה אם אהם תפשה באותו זמן ושכב עמה יש לה קנס: כל מקום שיש מיאון אין חליצה. כלומר
 באותו זמן שהבת יכולה למאן קודם שתביא ב׳ שערות אינה יכולה לחלוץ ולא ליבם ואינה ראויה לחליצה אלא א״כ יכולה ליבם שמא לאחר ומן תמצא איילונית האינה ראויה לוולד ונמצא פוגם בערוה באשת איש
ב ייבום מ״ט דכעינן להקים לאחיו שם וליכא דאיילונית היא: וחכ״א עד שירבה השחור. כלומר עד שישחיר באותו מקום לרוב שעדות ובאותה זמן יכולה לחלוץ: כל מקום שיש  שלא כדין שייבום איילונית אין חשו
ת אוכל נפש ולא מבדילין בי; קדש כ א ל מ ל אח העם מ כל נפש והיו תוקעין לערב להבטי  תקיעה אין הבדלה. כיצד יו״ט שחל להיות בע״ש כוי תוקעין להבדיל את העם מן המלאכה שביו״ט בע״ש מותרין הוו באו
ל ממלאכה שאינו צריך ששבתו בשבת ולא עשו שום מלאכה: היכא אמר לה. רב יהודה ר אבל חל יו״ט במו״ש מבהילין בין שבת ליו״ט ולא תוקעין את העם להבטי  לקדש שאין מבדילין בין קדש הקל לקרש חמו
 א״ר בחתימתה וכו׳ כלומר היכא אמר לה להבדלה בין קדש לקדש בחתימתה כלומר בחתימת הבדלה כשאנו עושין: רב שישא בדיה דרב אידי אמר אף בפתיחתה כלומר אף בפתיחת הבהלה מבדיל בין קדש לקדש
ל בין האור ובין החשך ואבהיל אתכם מן העמים ויברך אלהים את יום השביעי ל ולהבדי ת בתורה ולהבדיל בין הקדש ובין החו בו  ולית הלכתא כוותיה מ׳יט סדר הבהלות הוא מונה וכו׳ כלומר כל הבהלות האלו כתו

־ פירקא : סלי ל  ויקדש אותו וכתיב להבדיל בץ הקדש ובין החו

קטנה : 

 מבת יום אחד עד שתביא ב׳ שערות יש לה
 מכר ואין לה קנם משתביא ב׳ שערות עד
 שתיבגר יש לה קנם ואין לה מכר דברי רבי
 מאיר שתית רבי מאיר אומר כל מקום שיש
 מכר אין קנם וכל מקום שיש קנם אין מכר
קטנה מבת ג׳ שנים ויום אחד עד שתיבגר יש לה קנם קנם אין מכר  וחכ״א ג
 לא אימא אף קנם במקום מכר: מתני׳ כל מקום שיש מיאון יאין חליצה
אין מיאון: נמ׳ אמר רב יהודה אמר רב זו דברי  וכל מקום שיש חליצה ה
יא יעד מתי הבת דתנ (  ר״מ אבל חכמים אומרים יש מיאון במקום חליצה א] י
 ממאנת עד שתביא שתי שערות דברי ר״מ ר׳ יהודה אומר עד שירבה
 השחור על תלבן: מתני׳ כל מקום שיש תקיעה אין הבדלה וכל מקום
ייו״ט שחד להיות בע״ש תוקעין ולא מבדילין במ״ש (  שיש הבדלה אין תקיעה ה
 מבדילין ולא תוקעין כיצד מבדילין ״המבדיל בין קודש לקודש ר׳ דוםא אומר
 בין קודש חמור לקודש הקל: נמ׳ היכי תוקע אמר רב יהודה תוקע ומריע
 מתוך תקיעה ורב אסי אמר תוקע ומריע בנשימה אחת אתקין רב אםי בהוצל
 כשמעתיה מיתיבי י)יו״ט שחל דתיות בע״ש תוקעין ולא מריעין מאי לאו לא
 מריעין כלל לא רב יהודת מתרץ לטעמיה ורב אםי מתרץ לטעמיה רב יהודה
 מתרץ לטעמיה לא מריעין בפני עצמה אלא מתוך תקיעה ורב אםי מתרץ
 לטעמיה לא מריעין בשתי נשימות אלא בנשימה אחת: ובמוצאי שבת כוי:
בחתימתה וכן אמר ר״נ בחתימתה ורב ששת בדיה  היכא אמר לה א״ר יהודה ט
 דרב אידי אמר אף בפתיחתה ולית הלכתא כוותיה: רבי רוםא אומר בין קדש
 חמור לקדש תקל: ולית הלכתא כוותיה א״ר זירא ייו״ט שחל להיות באמצע
 שבת אומר המבדיל בין קדש לחול ובין אור לחשך ובין ישראל לעמים״ ובין יום

 השביעי לששת ימי המעשה מ״ט םדר הבדלות הוא מונה:

 הדרן עלך הכל שוחטין

 עין משפט
 נר מצוה

׳ ל נ מה ״ ׳ פ י  קצט א מי
׳ ת אוכלי! הל א מ ו  ט

: ד  כ
׳ ל ד מה ״ ׳ פ י  ר ב מי

נ מ א ס ״ ל  עבדים ה
: ה  עשי! פ

׳ א מהל ״ ׳ פ י א ג מי  ר

ה בתולה הצ״ח ר ע  נ
ע ״ ש ו ג עשי! גד ט מ  ס
ף א י ע ז ס ע ׳ ק י ע ס ״ ה  א

: ה ״ ה נ ה  ב
׳ א מהל ״ ׳ פ י ב ד מי  ר

ג מ ״מ ס  יבוס הלי
׳ ע סי ״ ה ע א ״ ש ו  עשי! נ ט

: ף ד י ע ז ס  קס
׳ א מהל ״ י ׳ פ י  דג ה ו מי

׳ י מי ד (ו ״ ל  גירושין ה
ם הל״א) ׳ עבדי ל ה ד מ ״  פ
ע ״ ש ו ג עשי! נא ט מ  ס

: נ ׳ י י ע ה ס נ ׳ ק י ע ס ״ ה  א
ת נ ׳ ש ה מהל ״ ׳ פ י ד ז מי  ר

: א  הל׳ כ
ט ״ כ ׳ שס ס י  דה ח ט מי

ט ג עשי! ס מ נ ס  הל׳ כ
: ג ע ׳ ת מ סי ״ ו ר א י  ט

' שס הל׳ (ג) י י  רו י מ
ע ״ ש ו ג שס ט מ  נכח] ס

: ף א י ע ׳ תצא ס ח סי ״  או

 מוםף רש״י
ם ו י ם ו י נ ׳ ש ת ג ב  מ
אה ואי! . שביאתה כי ד ח  א
! !כתובות מ:ו.  בתוליה חחרי
. ר כ ם מ ו ק מ ס ב נ ף ק  א
ד יה לביאה ע א ראו ה ת ש  מ
ו ו  שתביא שתי שערות ה
יהו ומשהביאת שערוח י  תרי
ר כ ס ילא מ נ ד שתבגר ק  ע
י ת א ש י ב ת ד ש  (שם!. ע
נה אה אי . ומשהבי ת ו ר ע  ש
ת ואפילו לא בעל נ א מ  מ
כן (שס לו.ו.  לאחר מי
ס ע מ ה . להבטיל א ן י ע ק ו  ת
״ט ו ת בי ר ת ו מ ה ה כ א ל מ  מ
ן אוכל נפש, ולהבדיל  כגו
ת ב ש ! ל ו ח ץ ה נ דש ו ו ! הק י  נ
. ן י ל י ד ב א מ ל  קיד:). ו
, דלא ס  במפלה ועל הכו
ו לומר הבדלה אלא נ ק  ת
דש ובכניסת חול  ביציאת קי
יסת קודש וביציאת  ולא בכנ
ס שייך לקדושי ת ה  חול, ד
ס שמקדשי! ו מא וקלוש י ו  י
י היכירא ליליה ל היין הו  ע
. ת ב י ש א צ ו מ  >שם). ב
ט במוצאי שגת, ״ ו אס חל י  ו
. בתפלה ועל ן י ל י ד ב  מ
ן קידש י ל נ י ל נ מ , ה ס ו נ  ה
י שהקודש נ פ  לקודש, מ
ס קל, כנ נ ר יוצא ו ו מ  ח
ד ו ע ב . מ ן י ע ק ו א ת ל  ו
א ה וס להבטיל ולהבליל, ל  י
ס לא עשו ו הי ר ו ו  היוצא חמ

 שוס מלאכה ישם).
! י ט ח ו ל ש כ ך ה ל ק ע ד  ה

 שיטה מקובצת
 א] אבל חכמים אומרים יש

 מיאון במקום חליצה ומאן
 חכמים ר׳ יהודה היא
 דתניא עד מתי: 5] והוי
 חבור ובטלי לגבי מקוה
 כתבואה טמאה שזרעה:



 עץ משפט
 נד מצוה

׳ ל ה א מ ״ ׳ ס י  א א מי

ג מ ט ס ״ ל ה ה ט י ח  ש
׳ ל סי ״ ו ע י ״ ש ו ג ט ן ס  עשי

: ׳ א י  כא סע
׳ כב ד סי ״ ו ע י ״ ש ו  כ ב ט

: ף א י ע  ס
ג שס מ י ס ״ ׳ שם הל י  ג ג מי

׳ כא י ד ס ״ י ע י ״ ש ו  ט
ף ב: י ע  ס

ט ״ ל ׳ שס ה י  ד ד מי

: ף א י ע ע שס ס ׳ ש׳  טו
ע״ש ה ו ׳ ׳ ׳ שס הל י  ה ה מי

ע שם ״ ש ו ג שס ט מ  ס
: ׳ א י ע ׳ כ ס י  ס

ל ״ י ו ד ט ״ ל ׳ שס ה י  ו ו ז מי

: ׳ א י  ס

ה ש ע ׳ מ ו מהל ״ ׳ פ י  ז ח מי
: א ״ י ת הל ו מ ר  ק

 מוסף דש״י
. ו ה ו מ ד כ ח ל א ו ש ב ו ר  ו
אס לא שחט אלא רוב  ו
ן והלך לו כשרה מ י ס  ה
ט ו ח ש י ד ש ל ים.). ע לעי : 
ן י מ דץ מי י . ג ן י ד י ר ו ו ת ה  א
ו !:הפרדס  הלואר ומשמאל
 עמי קלג< כלי שיצא כל
ר כן אלא מ ם ולא א ל  ה
ף הואיל יצולהו כולו ו  בע
ם ו ק מ . מ ל (ברכות ודי ח א  כ
ס ו ק מ ׳ ב י . ס ו ה ט ח ח ס  ש
ו !הפרדס ה ר ה  שמלבר ט

 עמי קבס!.

 שיטה מקובצת
 א] ואיבעית אימא ארובו
 של א׳ כמוהו. נ״כ נ״א
 בס״י אהוב שנים כבהמה:
 S] ואימא דקהע ואזיל
 עד דמטי לדם הנפש
 ותו: ג] מנין לרבות את
 הראש שכבר הותז. נ״כ
 רש״י זבחים דף לה
 ע״א: ד] ששח משמע
 כופף ולא משמע כפוף
 (כופף) מכלל שבדרך
 הליכתו: ה] ולאידך לישנא
 עשה לו הכשר אכילתו
 דהיינו: ו] שהרי כבר הותז
 בשחיטה קודם הפשטה:
 ז] והקרנים והטלפים יעלו
 בזמן שמחוברים שנאמר
 והקטיר הכהן את הכל
 וכוי: D] ואי ר׳ יהודה
 בדיעבד נמי אסר דילמא
 לכתחלה מודו רבנן אבל
 בדיעבד פליגי עליה ואין
 לומר אפי• [בדיעבד]
 ם״ל שיש לפסול משום
 דלדם [הוא] צריך דהא
 בדיעבד אפי׳ בקדשים
 כשר ולא מצריך שיחתוך
 כל השנים אפי׳ בדיעבד
 [אלא לכתחילה] מיהו
 צריך והא דקאמר ר׳ יהודה
 עד שישחוט את הושט
 ואת הורידין בברייתא
 בגמ׳ לפי מאי דפרישית
 דר׳ יהודה איירי לכתחלה
 ה״פ שחט כבר קגה שהוא
 סימן דאשון עדיין צריך
 לכתחלה שישחוט גם את
 הושט ואת הורידים ומיהו
 לפי מאי דהות ס״ה לסיועי
 מיגה לרב אדא כר אהבה
 דאמר וושט ולא קנה הוי
 צריך [לפרש] עד שישחוט
 את הוושט בדיעבד ואת
 הורידים לכתחילה לכך
 נראה דפשיטא ליה דר׳
 יהודה וכו׳ ע״כ מצאתי
 בתוסיכ׳׳י:מ] היכימשמע
 זה מושח׳ ועוד: י] שחיטה
 מן הצואר נמי גמרא נ״ב
 בתוס׳ כ״י זהו דבור כפני
 עצמו הוא מקושר עם
 הדבור האחר: יא] דרחמנא
 אמר אותה לגתחיה ולא
 נתחיה לנתחים וי״ל דהדר
 ערביה ועהכו בגי אהרן:

.  השוחט פרק שני חולץ מ
 השוחט. ר׳ יהודה אומר עד שישחוט את הוורידין. זוקא כעוף
 הואיל וצולהו כולו כאחד מוקי לה כגמרא וכרכי יהודה
 קיימא לן כדאמר בס״ק דברכות ללף en הזהרו נוורידין כר׳ יהודה
 ונראה דדוקא לכתחלה קא״ר יהודה אכל אס צלאו דיעבד ולא נחתכו
 הוורידין שד כדמוכח כגמרא דקאמר
 רב פפא רישא כחולין מהכא לקאמר
 ר׳ יהודה עד שישחוט את הוורידין
 ופליגי רבנן עליה ואי אמרת בקדשים
 אמאי פליגי עליה הוא עצמו לדם
 הוא צריך יי] ואי ר׳ יהודה בדיעבד
 נמי אסר דלמא לכתתלה מודו רבנן
 אכל כדיעכד סליגי עליה לכך נראה
 דסשיטא ליה דרבי יהודה לא קאמר
 אלא לכתחלה והא לקאמר בתוספתא
 דרבי יהודה ס וסל בעוף עד שישחוט
 את הוושט ואת הוודדין לאו דוקא
 ס וסל בדיעבד אלא כלומר אסור:
 חצי אחד בעוף. ה״ה חצי כל
 אחד ואגב רוב אחל נקט
 חצי אחד ומרישא נמי שמיע ליה
 לדוקא רוב בעינן ולא נקטיה אלא
 אגב לבעי למתני אחל וחצי בבהמה
 אע״ג להוי טסי מרוב השנים בין הכל
 שתיטה פסולה: שנים בבהמה
 לכתחלה לא עד כמה לשחוט ול־ירל.
 ואי משום וורירין אפילו ר׳ יהולה
 מולה בבהמה הואיל ומנתחה אבר
 אבר כדלקמן לדף כמ0: ותו שהייה
 דרסה וחלדה כר. בכל הספרים
 גרסינן וליטעמיך ובקונטרס הגיה ותו
 וקשה לפירושו דאי הש״ס קאמר לה
 ומסיק לקרא אתא דלא לשדיה גיסטרא
 וכן בסמוך גבי קרא לוזבחת מוקי
 לקרא ללא לשוייה גיסטרא למה לי
ד קראי להכי ועול למסרש ללא  ת
 לשוייה גיסטרא שלא יחתוך הצואר
 עס הסימנין היכי משמע »1 מושחט
 ועול אמאי ס״ר שיתתוך המסרקת
 אחר שחיטת הסימנין ונראה כגירסת
 הססריס לגרסי וליטעמיך ורב כהנא
 קאמר לה י) שחיטה מן הצואר נמי
 גמרא ולא מאזנו ולא מחוטמו אבל
 אכתי לא ילעינן מהיכן מתחיל אי
 מן העורף כמליקה או מצל הגרון
 בסימנים ולהכי אתא ושתט לומר
 ממקום ששח וקיימא (י) מילתא לרב
 כהנא לקאמר מנין לשחיטה מן
 הצואר להיינו גרון כלתנן לעיל (לף
 יט0 שכל הצואר כשר לשחיטה וכל
 העורף כשר למליקה: מנין לרבות
 את הראש שכבר הותז כוי. משמע
 ללא הוי ככלל ונתח אותה לנתחיה
 ותימה לכס ״ק (לעיל לף יא.) אמר

 אתיא מראשה של עולה לרחמנא אמר
 יא] לנתחיה ולא נתחיה לנתתיס ויש
 לומר להלר ערביה וערכו בני אהרן
 הכהניס את הנחתים ואת הראש:
 מדקאמר את הראש שכבר
 הותז מכלל דשחיטה
 מן הצואר. לא אתא האי תנא
 אלא למעוטי זנבו אכל אכתי לא
 ילעינן אי מן הצואר אי מן העורף:

 וסלר

ד בעוף ושנים בבהמה השוחט ח א  א

 שתיטתו כשרה א< ורובו של אחד
ד שישחוט את ע  כמוהו רבי יהודה אומר ב
 הוורידין נ<גחצי אחד בעוף ואחד וחצי בבהמה
 שחיטתו פםולה ירוב אחד בעוף ורוב שנים
 בבהמת שחיטתו כשרה: גמ' השוחט דיעבד
 אין לכתחלת לא שנים בבתמת לכתחלה לא
 עד כמה לשחוט וליזיל איבעית אימא
ר בעוף *1 ואיבעית אימא ארובו של ח א א 8 

 אחד כמוהו (כמ״ש םימן) אמר רב כהנא
שהיא מן הצואר שנאמר  מנין לשחיטה ה
ושחט את בן הבקר ממקום *ששח חטהו 1 

 ״ממאי דהאי חטהו לישנא דדכויי הוא
א את תבית ואיבעית אימא ט ח ו  דכתיב 2
י באזוב ואטהר ואימא מזנבו תחטאנ  מתכא 3
 שח מכלל שזקוף בעינן והא שח ועומד תוא
 ואימא מאזנו בעינן דם הנפש וליכא ואימא
 דקרע ואזיל עה « הם הנפש ותו שהייה
 דרםה חלדה הגרמה ועיקור מנלן אלא יגמרא
 שחיטה מן הצואר נמי י גמרא וקרא למאי
 אתא דלא לשוייה גיםטרא רב יימר אמר
זבחת ממקום שזב חתהו מאי ו  אמר קרא 4
 משמע דהאי חתתו לישנא דמתבר הוא דכתיב
ת ואימא מחוטמו זב על ח ל תירא ואל ת א 5 

 ידי חתוי בעינן והאי זב מאליו הוא ואימא
 מלבו ותו שהייה דרסה חלדה הגרמה ועיקור
 מנלן אלא גמרא שחיטה מן הצואר נמי גמרא
 וקרא למאי אתא דלא לשוייה גיםטרא דבי
 ר׳ ישמעאל תנא ושחט אל תקרי ושחט אלא
 וסחט ממקום שםח חטתו ואימא מלשונו
 בעינן דם הנפש וליכא ואימא דקרע ואזיל עד
 דם הנפש ותו שהייה דרםה חלדה הגרמה
 ועיקור מנלן אלא גמרא שחיטה מן הצואר
 נמי גמרא וקרא למאי אתא דלא לשוייה
 גיםטרא ותנא מייתי לה מהכא דתניא ר׳
 חייא אמר מנין לשחיטה מן הצואר שנאמר
וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים שאין 6 

 ת״ל את הראש ואת הפדר מה ת״ל את הראש
 ואת הפדר והלא ראש ופדר בכלל כל הנתחי׳
והפשיט את  היו למה יצאו לפי שנאמר 7
 העולה ונתח אץ לי אלא נתחים שישנן בכלל
 הפשטה ה מנין לרבות את הראש שכבר
ת ראשו ואת פדרו וערך א  תותז תלמוד לומר 8
 מדקאמר את הראש שכבר הותז מכלל
 דשחיטה מן הצואר ותנא פתח בראש ופדר
 ומסיים בראשו ופדרו הכי קאמר מנין לרבות
ת הראש ואת א  את הראש שכבר הותז ת״ל 6
 הפדר וראשו ופדרו למה לי מיבעי ליה
 לכדהניא י<מנין לראש ופדר ״שקודמין לכל
 הנתחים ת״ל את ראשו ואת פדרו וערך

 ופדר
 אמוראי מייתי לה מקראי ללעיל או מגמרא כלאמרן אכל תנא לתורת כהניס נויקרא פרק ו] מייתי לה מהכא: אין לי. שקרויין נתתיס: אלא אותן
 שישנם בפלל הפשטה. כלכתיב והפשיט ונתח וגבי עריכה לכתיב נתתים כנתחיס הנפשטים משמע: מטן לרגוס. ככלל עריכה
 גס את הראש שאינו ככלל הסשטה שהדי] הותז כשחיטה קולס הסשטה לכיון מחתכו סימנין קרי ליה הותז מסני שכל
 חיותו תלוי בהן וכמנח בליקולא למיא ובכלל הסשטה אינו אלא קרב כמות שהוא כלאמדנן כזכחיס (א) ללף פה:) צמר יי)[שבראשי
 הכבשים ושער] שבזקן התיישים ״)[והעצמות והגידין] והקרניס והטלפיס י] ״)[שנאמר [ויקרא א] והקטיר הכהן את הכל המזבמה]: מלמוד לומר
 את ראשו ואה פדרו וגו׳. ולקמיה פדך תלמוד לומר את הראש ואת הפדר מיבעי ליה למיתני דהא כיה קיימינן: מפלל
 דשחיטה מן הצואר. דאי לאו הכי כמאי הותז: וסרכינן תנא פתח בראש ופדר. למה נאמר את הראש ואת הסדר וסיים בראשו ופלרו
 לקאמר תלמוד לומר את ראשו ואת סדרו וערך: הכי גרסינן וראשו ופדרו מיבטי ליה לפדתניא פו׳. והכי מסיים תנא למתניתין:

 וסלר

 השוחט. שתיטסו פשרה. כגמרא פרין שנים ככהמה מאי לשון
 ליעבל שייך כיה אלא כמה ישחוט וילך: אחד בעוןז.
 בגמרא ןע״ב] תני טעמא: ורובו של אחד. של כל אחל ואחל: וורידין.
 חוטי הצואר שמקלחין את הדם ובגמרא (לקמן לף כח0 מפרש לאעוף

 קאי ומשוס להוציא את הדס: רוב
 אחד בטון* פוי. בגמרא גשם לף כנו.)
 סריך הא תנא ליה דשא: גמ׳
 השוחט. על כרחך ליעבל משמע
 הלכך קשיא לן ב׳ ככהמה לכתחלה
 לא סגי כהכי בתמיה: אאחד בטוןן.
 קאי השוחט ללכתחלה אצרכוה רבנן
 תרוייהו משוס הרחקה לעבירה ללמא
 לא אתי למיעבל רובא לחל: מן
 הצואר. מן הגרון: ששח. שכוסף:
 חטהו. הכשירהו לאטלה וטהרהו.
 לישנא אחרינא חטהו הוציא את למו
 ונקהו. ולהאי לישנא גרסינן חטהו
 לישנא לרפויי הוא וללישנא קמא
 גרסינן לאכשוד הוא: ואימא מזנבו.
 שכפוף תמיל: ששמ. משמע כופף
 ולאי] כפוף מכלל שכלרך הליכתו הוא
 זוקף: מאזנו. שהוא כופפה כשהוא
 רוצה: דם הנפש. להא בקלשיס
 כתיב ודם הנפש בעינן לזריקה דכתיכ
 דמו כנפשו הוא ואני נתתיו לכם על
 המזכח וגו׳ [ויקרא יז] דם שהנפש יוצאה בו
 מכפרה: ה״ג והו שהייה דרסה חלדה
 פו׳ ולא גרסינן וליטטמיך: וקרא
 למאי אתא. טון דהלכות שחיטה
 הלכה למשה מסיני הן: דלא לשריה
 גיסטרא. שלא יחתוך כל המפרקת
 לשנים דהכי משמע חטהו הוצא את
 דמו ותו לא ולאידך לישנאמ הכשר
 אכילתו דהיינו הסימנין ותו לא. לישנא
 אחדנא דלא לשוויה גיסטרא שלא
 ידרוס אע״ג דהלכות שחיטה הלכה
 למשה מסיגי הס יש מהם שנכתכו
 כגון דרסה דמפקינן לקמן נל:] מושתט
 אין ושחט אלא לשון ומשך וט גמיד
 הלכתא אשארא ודרסה קרי גיסטרא
 כדתנן כמתניתיןי) היה שותט והתיז
 את הראש ככת אחת אלמא דרסה
 לשון התזת ראש בבת אתת קרי לה
 דהיינו גיסטרא מסני שהמוליך ומביא
 אינו חותך אלא לסי דעתו וכשהוא
 רוצה מושך את ידיו אבל הדורס זה
 החותך כמו שחומטן מקל דק או
 דלעת או קפלוכו שחותך נכח ומתיז
 להלן: שזב. שלמו זב: חחהו.
 שברהו כלומר חתכהו: ממוטמו.
 שהוא זב ליחה תמיל להא לס בקרא
 לא כתיב: לבו. אס תתקע בו סטן
 הוא זכ לס הרכה: דלא לשריה
 גיסטרא. ולא יררוס להט משמע
 חתהו על שיזוב ותו לא אבל לורס
 אין בילו למנוע ולמשוך ילו. ובלישנא
 אחרינא כלפדשית חתהו על מקום
 שהוא זב ותו לא. מר יליף מהאי קרא
 ומר יליף מהאי קרא: שסח.
 שמוציא קול: לשון מסייע להוציא
 קול ובבכורות (לף מ.) נמי לענין
 מימין בבהמה תנן ושניטל רוב המלבר
 בלשוניי): ותנא מייתי לה מהפא.

 מסורת הש״ס
, ב) [לקמן [ . ט ) [לעיל י  א
, ׳ש] גדה לא: ע׳ , >) נ ן : ח  כ
ת סי כרי , ה) [ [ : ה מא כ ו י  ד) [

, [ ן ל: לקמ  כב.], ו) [
: שבלשונו, א ״ ס  י) נ

ע״ש, מ ו ׳ ׳ ר ה  ח) מ

 תודה אור השלם
 1. ושחט את בן הבקר
י י; ןהקריבו בני נ פ  ל

 אהרן ךזכיהנים את הדם
 וזרקו את הדם על
 המזבח סביב אשר פתח
 איהל מועד: ויקרא א ה
 2. וחטא את הבית בךם
 הצפוי ובמים החיים
 ובעפר החיה ובעץ הארז

 ובאזיב ובשני התולעת:
 ויקרא יד גב
 3. תחטאני באזוב
 ואטהר תכבסני ומשלג
 אלבין: תהלימ נא ט
 4. בי ירחק ממך המקום
 אשר יבחר יי אלהיף
 לשום שמו שם וזבחת
 מבקךף ומצאנך אשר
י לך באשר צויהך  נתן י
 ואכלת בשעךיף בבל

 אות נפשך:
 דברים יב כא
 5. ראה נתן יי אלהיף
 לפניך את הארץ עילה
י אלה־  רש כאשר ךבר י
 אבותיך לך אל תירא ואל
 תחת: דברים א נא
 6. •ערבו בני אדר־
 הכהנים את הנתחים את
 הראש ואת ךזפךר על
 העצים אשר על האש

 אשר על הנמבח:
 ויקרא א ח
 7. והפשיט את העלה

 ונתח אתה לנתחיה:
 ויקרא א ו
 8- ונתח אתו לנתחיו
 ואת ראשו ואת פדרו
 וערך הכהן אתם על
 העצים אשר על האש

 אשר על המןבח:
 ויקרא א יב

 גליון הש״ס
ן י . עי ף ו ע ר ב ח א ׳ א מ ; 

ה ״ ׳ ל ס ו ב ת ״ ף כא ע  לעיל ל

ח ש ל: שם ש  ואינו מבלי

יס . עיין בתורת חי ו ה ט  ח

א ״ א ל ״ ב ע ף קי ן ל הלרי  סנ

: י נ ה ת י ל א  מ

 הגהות הב״ח
׳ ו נ ן ו י ה מנ ׳ ׳ " ל  (א) דשי

ב י ר ק ה ם ו י ח נ ז ן נ נ  כלאמרי
ת ו ב ר ל ל כ ן את ה ה כ  ה
ת ותו ״ ׳ ל ם ו : (5) ת ר מ  צ
א מילתא ת ש ימא ה קי  וכו׳ ו

: א נ ה  לרב כ

 רבינו גרשום
 ושנים בבהמה לכתחלה
 לא. כלומר בתמיהה עד
 כמה לשחוט וליזיל. איבעי
 תימא אאחה כעוף. כלומר
 [קאי] השוחט: ממקום
 ששח חטהו. כלומה לשון
 וישח אהם וגוי: וקרא
 למאי אתא. כלומר ושחט
 את בן הבקר וכוי:
 אימא מלבו שנועץ סכין
 (לו דמו) [בלב ותזוכ
 הם] הרכה: מקום שסח
 חטייהו. כלומר שגועה
 זהו גרונו: ואימא מלשונו.
 כלומר שגועה מלשונו:
 ותנא דמתניתין מייתי לה
 מהכא וכו׳ מנין לרבות את
 הראש שכבר הותז כלומר
 (מחי) [כבר] הותז בשעת
 שחיטה קודם ההפשיט
 העולה. ראשו ופדרו מה

 ת״ל הא נפקא ליה מאת הראש ואת הפה־ מיבעי ליה וכו



 מסורת הש״ם
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, קרא כב] י ו , ז) [ [ ש ״ נ ע ״  ה

, p) רש״א, [ : ג ה מ ד נ  ח) [

 תורה אור השלם
 1. זאת תורת הבהמה
 והעוף ובל נפש החיה
 הרימשת במים ולבל נפש

 השרצת על הארץ:
 ויקרא יא מו
 2. והביא אתם אל הכהן
 והקריב את אשר
 לחטאת ראשונה ומלק
 את ראשו ממיל עךפו
 ולא יבךיל: ויקרא ה ח
 3. הצאן ובקר ישחט
 להם ומצא להם אם את
 כל דגי הים יאסף להם

 ומצא להם:
 במדבר יא כב
 4. ו;קם העם בל היום
 ההוא וכל הלילה ובל
 יום המחרת ויאספו את
 השלו הממעיט אסף
 עשרה המרים וישטחו
 להם שטוח סביבות
 המחנה: במדבר יא לב
 5. ויאמר אלהים ישרצו
 המים שךץ נפש חיה
 ועוף יעופף על הארץ

 על פני רקיע השמים:
 בראשית א כ
 6. ויצר יי אלהיט מן
 האדמה כל חית השדה
 ואת כל עוף השמים
 ויבא אל האדם לראות
 מה יקרא לו וכל אשר
 יקרא לו האדם נפש חיה

 הוא שמו:
 בראשית ב יט
 7. ואיש איש מבני
 ישראל ומן הגר הגר
 בתוכם אשר יצוד ציד
 חיה או עוף אשר יאבל
 ושפך את ךמו וכסהו
 בעפר: ויקרא יז יג

 הגהות הב״ח
׳ מ ר ו ד פ ה ו ״ ׳ ד ם ו  (א) ת
דם לכל ה דרשינן שקו ו  ה
י א א ו ״ כ ס ״ ם. נ  האברי
ד ב ח ו ח ה כ ו י ה מ  נ
א מ ר ק ד ל פ צ ש א א  ר
ו ה פ ו ח ן ש נ י ש ר ה ד ו  ה
ה ו ה ה ו ט י ח ש ת ה י ל ב  ע
ם ד ו ק ה ש נ י ן מ נ י ע מ  ש
ל ב ם א י ר ב א ל ה כ  ל
ן נ י ע מ א ש ז ל ת ו ר ה ב כ  ש

: י ו א כ ת ש ל ה  אנ

 לעזי רש״י
 גדביל״א. חצץ.

 כז: השוחט פרק שני חולין
 ופדר קמא למה לי. בשלמא ראש איצמריך לרבויי משוס שכבר הותז
 אלא הפדר למה לי: דרך פבוד. שכשמקריב הראש חופה הפלר
 על מקום חמך מפני שמלוכלך בלס: מייסי לה מהפא. שחיטה מן
 הצואר: זאת הורת הבהמה. לעיל מיניה איירי בטומאח נבילופ:
 טון) אינו מטמא במגע ובמשא.
 לכתיכ«< לטמאה בה אין לך אלא מה
 שאמור בה לא יאכל לטמאה כה:
 בהמה אינה מטמאה בביה הבליטה.
 אם תחבה לו חכרו לתניאיז) יכול תהא
 נבלת בהמה מטמאה בבית הבליעה
 ת״ל לא יאכל לטמאה י] מי שאין לה
 טומאה אלא לרך אכילתה יצתה זו שיש
 לה טומאה קולס שיאכלנו: מה
 בהמה בשמיטה. יוצאה מילי נבלה
 לכתיב לויקרא א) ושחט אמ בן הבקר:
 אי מה בהמה ברוב שנים. מלאצטריך
 לעיל ןע״א] לרבות את הראש שככר הותז
 לאי בסימן אחל לאו הותז קריא ליה
 ולא איצטריך לרבדיה: זאת. מיעוטא
 הוא: מה כגוף הכשרו מן הצזאר.
 מליקתו: אןו בהמה הפשרה מן הצזאר.
 שתיטתה והיינו לאמרן ותנא מייתי
 לה מהכא: זאת מאי טביד ליה.
 כיון לעוף לאו מבהמה יליף אלא
 בהמה מעוף ילסא מיעוטא מאי ניהו:
 בסימן אחד. לכתיב בחטאת לויקרא ה)
 ולא יבליל זאת ממעט שלא לכל
 לבריהס הוקשו אלא ללבר אחל:
 הבהמה והעוף. וכל נסש חיה
 הרומשת במים לגיס: להייגו בשני
 סימנים. כבהמה לנסקא לן נע׳׳א] ממנין
 לרכות את הראש שככר הותז: אי
 אפשר שפבר הוקשו לדגים. ללאו
 כני שתיטה נינהו כללקמן: הפא פתיבא
 אסיפה. לילהו אצל שתיטת בהמה
 ומלשני בליבוריה וכתיב בהו אסיסה
 ש״מ לוקא הוא: מן היבשה. לסיכך
 יש לו חיות כריא ותזק: רקק.
 גרביל״א שיש בה מים דבשה: הדט.
 שמן הרקק נבראו: וטוד שאלו.
 קונטריקון ההגמון את רבן גמליאל
 שאלות הרבה והן בבכורות (דף ה.)
 וגס זאת שאלו והכא תניי׳ משום גררא
 דעוסות: שרץ גפש היה ועוף אלמא
 ממיא איתבריאו. עוסות: ולמה הביאן
 אל האדם. ר״ג קאמר לה כלומר
 ולמה נכתכו כאן משוס קריאת שס:
 לקרות להם שם. והכי קאמר דצר מן
 האדמה כל חית השדה ואת כל עוף
 השמים לראות מה יקרא לו ולא
 איצירה קאי: משום דפתיב. ואת כל
 עוף השמים על ויצר למשמע לאיצירה
 נמי קאי. לישנא אתרינא משוס לכתיב
 על ג] כלומר מקרא קמא גוסיה
 משתמע למן הארץ נבראו לכתיב על
 הארץ למשמע למינה איתבריאו וכתיב
 נמי בקרא בתרא ויצר מן האלמה
 זה שמעתי וראשון נראה בעיני:
 אין שמיטה לעוף מן ההורה. והיקשא
 לזאת תורת לאקושי בהמה למליקת
 העוף שתהא שתיטתה מן הצואר
 כלאמרינן לעיל ואפילו מתורה שבעל
 סה מהלכה למשה מסיני אין לו

 ופרר קמא הכתב רחמנא למה לי מיבעי ליה
פת את הפהר חו  א<לכדתניא כיצר הוא עושה א

 על בית השחיטה ומעלהו וזהו דרך כבוד של
 מעלה ותאי תנא מייתי לה מהכא ג<דתניא
זאת תורת הבהמה והעוף וכי באיזו תורה 1 

ה מ ה ב  שוותה בהמה לעוף ועוף לבהמה ב
אינו מטמא  מטמאה במגע ובמשא עוף ג
 במגע ובמשא עוף י מטמא בגדים אבית
 הבליעה בהמה אינה מטמאה בגדים אבית
 הבליעה באיזו תורה שוותה בהמה לעוף ועוף
 לבהמה לומר לך מה בהמה בשחיטה אף
 עוף בשחיטה אי מה להלן ברוב שנים אף
 כאן ברוב שנים ת״ל זאת ר׳ אליעזר אומר
 באיזו תורה שוותה בהמה לעוף ועוף לבהמה
 לומר לך מה עוף הכשרו מן הצואר אף
 בהמה הכשרה מן הצואר אי מה להלן ממול
ומלק את  עורף אף כאן ממול עורף ת״ל 2
 ראשו ממול ערפו ולא יבדיל ראשו של זה
 ממול עורף ואין ראשו של אחר ממול עורף
 ור׳ אליעזר האי זאת מאי עביד ליה אי לאו
 זאת הוה אמינא מה עוף בםימן אחד אף
ב רחמנא זאת תני בר ת  בהמת בםימן אתד כ
 ספרא זאת תורת הבהמה והעוף הטיל הכתוב
 לעוף בין בהמה להגים לחייבו בשני םימנין
 אי אפשר שכבר הוקש לדגים לפוטרו בלא
 כלום אי אפשר שכבר הוקש לבהמה הא
 כיצד הכשרו בסימן אחד דגים דלאו בני
 שחיטה נינהו מנלן אילימא משום דכתיב
הצאן ובקר ישחט להם אם את כל דגי הים 3 

באםיפה בעלמא םגי להו אלא  יאםף להם ה
ויאספו את השליו הכי נמי דלאו בשחיטה והא  מעתה גבי שליו דכתיב 4
 אמרת לפוטרו בולא כלום אי אפשר שכבר הוקש לבהמה תתם לא כתיבא
 אסיפה במקום שחיטה דאחריני הכא כתיבא אסיפה במקום שחיטה דאחריני:
 דרש עובר גלילאה בהמה שנבראת מן היבשה הכשרה בשני סימנים דגים
 שנבראו מן המים הכשירן בולא כלום עוף שנברא מן הרקק הכשרו בסימן אחד
 אמר רב שמואל קפוטקאת תדע שתרי עופות יש לתן קשקשת ברגליהם
ויאמר אלתים ישרצו תמים שרץ נפש  כדגים: ועוד שאלו כתוב אחד אומר 5
ויצר ה׳ אלהים מן האדמה כל  חית ועוף יעופף אלמא ממיא איברו וכתיב 6
 חית השדה ואת כל עוף השמים אלמא מארעא איברו אמר לו ״מן הרקק
 נבראו ראה תלמידיו מסתכלים זה בזה אמר להם קשה בעיניכם שדחיתי
 את אויבי בקש מן המים נבראו ולמת תביאן אל תאדם לקרות להן שם
 ויש אומרים בלשון אחר אמר לאותו הגמון ובלשון הראשון אמר להן
 לתלמידיו משום דכתיב על ויצר אמר רב יהודה משום ר׳ יצחק בן פנחם
אין שחיטה לעוף מן תתורה שנאמר ושפך בשפיכה בעלמא םגי א״ה חית נמי א! (  י

 איתקש לפסולי תמוקדשין עוף נמי איתקש לבהמה דכתיב זאת תורת הבהמה
ושפך את דמו ומאי חזית דשדייה ליה על עוף שריית  והעוף הא כתיב 7
השוחט (  אחיה מםתברא משום דםליק מיניה(םימן נתנבל דם במליקה) מיתיבי ה
 ונתנבלה בידו הנוחר ותמעקר פטור מלכסות ואי אמרת אין שחיטה לעוף
 מן תתורה נחירתו זו היא שחיטתו ליבעי כסוי מי סברת בעוף לא בחית
 ת״ש ״השוחט וצריך לדם חייב לכםוח כיצד הוא עושה או נוחרו או עוקרו

 מאי
 אלא מלכרי סוסריס ואין נכלת עוף קרויה נכלה אלא אס ק מתה מאליה או הרגה כמכה שלא על ילי סימנים אבל נחירה או עיקור
 סימנין כשר בו: חיה נמי. להא חיה נמי בהאי קרא כתיבא: לפסולי המוקדשין. כלאמרינן לקמן בשמעתין [«!.] מקיש צבי
 ואיל לפסולי המוקדשין: איתקש לבהמה. ונימא אין היקש למשצה: דסליק מיניה. או עוף אשר יאכל ושפך את למו: ונסנבלה
 בידו. שלא מדעת: הנוהר והמעקר. מדעת: פטור מלכסות. דאשר יאכל כתיכ (יקרא י0: ליבעי כסוי. דהא כתיכא כסוי אנמירה
 דידיה ומהיכי תיתי למיסטריה: מי סברס בטוף. קאי בחיה קאי דכסוי דידה כי כתיב אהכשרה כתיב והכשרה דידה שתיטה היא:
 השוחט. דבר הצריך כסוי: וצריך לדם. י!כדמפרש נכח.]: חייב לפםות. על כרחו ושוכ לא יראה למלאכה: פיצד עושה. להסטר מן הכסד נוחרו או עוקרו:

 מאי
 סברת בעוף לא

 ופדר קמא למאי אתא. מה שמקשינן לכתוב חד ראש ותרי סדר
 דמחד ראש ידעינן שהוא ככלל עריכה וסדר קמא דדרשינן
 מיניה שתוסהו על בית השחיטה ילעינן לראש קודם לכל אברים
 נראה לאי לא כתיב אלא חל ראש לא הוה לרשינן מיניה שבבר הותז

 אלא הוה לרשמן «)[מיניה שחוסהו על
 בית השחיטה והוה שמעינן מ מיניה]
 >א< שקולם לכל האברים אבל השתא
 מיתורא לבתיב ראש שני אשמועינן
 לשחיטה מן הצואר: באיזו תורה
 שוותה בהמה לעוף. בסרק חטאת
 העוף בזבחים (דף CPP לרשינן מינה
 מה בהמה לבר שמכשירה לאכילה
 מטהר טרפתה מטומאתה אף עוף
 בו׳ תרתי שמע מינה: מה עוף
 בםימן אחד. לכתיב ומלק ולא יבליל:
 דרש בר קפרא. לליליה איצטריך

 זאת לשום לרשא:
 תדע שהרי יש להם קשקשת.
 תימה מה צריך ראיה על
 זה לקרא כתיב כהריא ישרצו המיס
 שרץ נפש מיה ועוף ד״ל למייתי ראיה
 לכיון לכריאת המים ניכרת כהס ראוי

 לדמותם ללגים לענץ שחיטה:
 ועוד שאלו. פירוש קונטריקון
 ההגמון את רבן יוחנן בן
 זכאי ולא כמו שסירש בקונטרס את
 רבן גמליאל וככל לוכתי לאיכא ועול
 שאלו עליה קאי ואע״ג ללא מייתי
 התס כמו בו ביום שבבל הש״ס להוי
 ביום שמינו בו את רבי אלעזר כן
 עזריה נשיא בלאמרינן בפרק תסלת

 השחר (כרכות דף כח.):

 בשפיכה בעלמא. ואסילו לר׳
 מאיר ליליף לקמן
 כסרק כסוי הלם (דף פה.) לשחיטה
 שאינה ראדה שמה שחיטה לגמר
 שסיכה שסיכה משחוטי חוץ מכל
 מקום אין מקרא יוצא מילי פשוטו:

 תיהני

 מוסף דש״י
ית . לסי שנ ד ו ב ך כ ר  ד
ה מלוכלך בדס ט י ח ש  ה
ן י  הראש (יומא כו.). א
ן ף מ ו ע ה ל ט י ח  ש
. אלא מדברי ה ר ו ת  ה
א . ה : ל נ. לעי ם ( י ר פ ו  ס
. ו מ ת ד ך א פ ש ב ו י ת  כ
ן כה בעלמא ;קדושי  גשסי
ה ל ב נ ת נ ט ו ח ו ש  עא.ן. ה
ן על ילי . כגו ו ד י  ב
יה ן או שהי ת סכי מ י ג  פ
ל יז.:. לעי ה ( ס ר  או ד
, ולשון ת ע ל . מ ר ח ו נ  ה
ה לאורכה ע ר ו ק רה ש חי  נ
ה 1שם). ז ל הח ע ה ו רי חי  מנ
ה כחי , ו ה י מנ . סי ר ק ע מ ה  ו
ן י כגו ה כסו נ ו ע ט י ל  קא
ר ו ט  צגי ואיל >שם<. פ
ג אשר י ת כ . ל ת ו ס כ ל  מ

ה ט י ח ש , ל ה ל ו א מ כ , ה ה ס ר נמצאת ט חט ו י כשו כ כסו י ן לסחי א , ואפילו מ ר ג ל ג מ ו ת כ , בראוי לאכילה ה כסה  יאכל ושסך ו
ב י י ם ח ד ך ל י ר צ ט ו ח ו ש ס !שם). ה ל ר ה ס ק כ ר פ ס שחיטה כתיב, כ ת ה כה משחובר חוץ, ו כה שפי ר שפי מ ג , ל ן נ א בעי ה י  מ
. ו ר ק ו ו ע , א נקו . חו ו ר ח ו ו נ , א י ר מ! הכסו ו ט יהא פ . ו ה ש ו א ע ו ד ה צ י ו צרכיו (לקמן פה:). כ נ מ עשה מ . ולא י ת ו ס כ  ל

ם ;שמו. י נ מ ר סי ק ו  ע

 דסליק קרא מעופות דכתיב או עוף ושפך כלומר ששפך סמוך לעוף
 בחיה כלומר הנוחר והמעקר

 עין משפט
 נר מצוה

׳ ״ ו מהל ׳ פ י  ח א מי
ת הלכה ו נ נ ר ה ק ש ע  מ

: א ה י נ ל ה  ה ו
׳ אבות ל ה א מ ״ ׳ פ י  ט ב מי

: א ב ה הל״ א מ ו ט  ה
: א ״ ל ג ה ״ ׳ שם פ י  י ג ד מי
׳ ל א מה ״ ׳ פ י  יא ה מי
ג ועיין ״ ל טה ה  שמי
ג ג עשי! ס מ בל״מ ס מ ו ״ כ  כ
: א ״ ׳ יג ס ד סי ״ ו ע י ״ ש ו  ט

 שיטה מקובצת
 א] אי הכי חיה נמי חיה

 איתקש: 5] ת״ל לא יאכל
 לטמאה בה מי שאין לה:
 ג] ל״א משום הכתיב
 על וייצר כלומר מקרא:
 ד] וצריך לדם למלאכתו
 כדמפרש: ה] והוה שמעי׳

 מיניה נמי שקודם:

 רבינו גרשום
 ופדר קמא דכתב החמנא.
 דאמר את הראש ואת
 הפדר. לוו צריך דחופה
 את הפדר כלומר את
 החלב אשר על הקרב:
 בהמה מטמאה במגע
 ובמשא. כלומר כשהיא
 נבלה ועוף אינו מטמא
 כו׳ עוף מטמא בגדים
 אבית הבליעה דאוקימנא
 והאוכל מנבלתה יכבס
 בגדיו בעוף דאינו מטמ׳
 בגדים אלא בשעת אכילה
 ואיזו היא בשעת אכילה
 כשהיא אבית הבליעה אבל
 לא קודם ולא אחר כן
 אינו מטמא בגדים כו׳ ת״ל
 זאת בשגים כלו׳ הבהמה
 וזה יש דיגה כלומר עוף:
 א) ור׳ אלעור מה עוף
 הכשירו בסי׳ אחד מן
 הצואר כלומר במליקה
 כך בהמה הכשירה מן
 הצואר כלומר בשחיטה:
 ת״ל ראשו של זה במליקה
 ואין ראשו של אחר
 כלומר ולא של בהמה.
 ור׳ אליעזר דלא יליף
 מחאת מאי עבדי ליה. זאת
 תורת הבהמה והעוף וכל
 נפש התיה הרומשת במים
 ועכשו הטיל הכתוב עוף
 בין הבהמה להגים. הכא
 לא כתיב אסיפה במקום
 שחיטה אחריני כלומר
 כשליו דמשמע דכשחיטה
 הם אבל הכא בדגים
 בצאן [כתיב] שחיטה
 לבד ובדגים אסיפה לבד.
 מן הרקק מים ואדמה
 מעורבין זה בזה: ועוד
 שאלו קונטרקוס ההגמון
 את רבן יוחנן בן זכאי
 שאלות מרובות ועוד שאל
 שאלה וו. ולמה הביאן
 אל האדם לקרות להם שם
 כלומר מן המים נבראו.
 ואם תאמרו למה נאמר
 ויצר ה׳ אלהים מן האדמה
 ועוף בכלל לא נכללו
 עופות עם הבהמה אלא
 לקרות להם שם משום
 דכתיב על ויצר כלומר
 בלשון ראשון אמר להן
 לתלמידיו כלומר מן הרקק
 נבראו משום דכתיב על
 וייצר כלומר ויצר ה׳
 אלהים מן האדמה וכתיב
 ועוף יעופף על הארץ
 ולא כתב מן הארץ אלמא
 ממיא נבראו והשתא
 דכתב על ויצר ש״מ מן
 הרקק נבראו. תיה איתקש
 לפסולי המוקדשין דכתיב
 כאשר יאכל את הצבי ואת
 האיל כן תאכלנו מה פסולי
 המוקדשין בשחיטה אף
 חיה בשחיטה. מיסתבהא

 משום הסליק מיניה כלומר

 א) אולי צ״ל רא״א נאיזה תורה שוומה נהמה לעוף. כלומר נאיזה דין שוותה. מה עוף נוי:



 עץ משפט
 נר מצוה

 יב א מיי׳ ס״א מהל׳
 שמימה הל׳׳ל עוש׳׳ע

 יו״ל סי׳ א׳:
 יג ב מיי׳ שס הל״ט סמג
 עשי! סג טוש״ע יו״ל

 סי׳ כא סעי׳ א:
 יד ג מיי׳ שם פ״ג הלי״ל
 טו ועיי! שס סמג שס
 טוש״ע יו״ל סי׳ כל סעי׳
 טו וכרב אלפס פרק זה דף

 רסא:

 ד [מיי׳ פ״א מהלכות
 שחיטה הלכה יא טוש׳׳ע

 יו׳׳ל סי׳ כא סעיף נ]:
 טו ה ו ז מיי׳ שס הל׳׳ה
 ו ז סמג שס טוש׳׳ע
 יו׳׳ל סי׳ ע סעי׳ ה ועיין

 נהג׳׳ה כסעיף כ:
 טז ח מיי׳ שס ס״א הלי״א
 סמג שס טוש״ע יו״ל

 סימ! כא סעיף ה:

 שיטה מקובצת
 6] דתניא ר׳ אלעור
 הקפד ברכי אומר. נ״ב
 עיי תופ׳ בכורות דף
 לב ע׳׳ב: ג] דאמר כי
 האי תנא דקתני עוף אין
 לו שחיטה: ג] דדוקא
 שחיטת בהמה מטהרתה
 מיהי נבלה אלא לר״מ:
 ד] ההכי נמי פריך התם
 לעיל מיניה ולמ׳׳ד כדי
 לחנכו: ה] וראשי אותיות
 למפרע של כאשר הוי:
 ו] וא״ת למאי נ״מ במאי
 רתלינן בכלבא וקניא כיון
 דאפי׳ קניא וכלכא בעי
 בדיקה:1] דהכא בשמעתין
 הויא בדיקה משום םפק

 דרוסה:

 השוחט פרק שני חולין כח.
 תיהני לה סכין לטהרה מידי נבלה. הך סירכא ליתא לד יוסי
 דאמר בזבחים סרק חטאת העוף ללף סט:) גבי מלק
 ונמצאת טרפה לאין מליקה מטהרת מילי נבלה ללווקא «] שחיטה
 מטהרת «) בבהמה אלא לרבי מאיר פדך לקאמר התם נמי למליקה

 מאי לאו בעוף. קאי שהד רמו ראר ליניכא לתולעת הגללה בבגלי
 צמר שקורץ טיני״א כלכתיכל) בבגל אכלו עש וקאמר נותרו ויפטר מן
 הכסוי ואי אין שחיטה לעוף נותרו צריך כסוי שזו היא שחיטתו:
 ללפא. צכע עור אלום שקורץ סרק״א: מלק. עוף קלשים כסכין

 מטהרת: לבי היא דתניא כוי. הוה
 מצי למימר כר קפרא היא אלא
 לניחא ליה לאוקמי משניות ללעיל
 כרבי «)הקשה רכינו אסדם להכא
 ס״ל לרבי ליש שחיטה לעוף מן התורה
 ובסרק מי שאמר הריני נזיר ושמע
 חבירו ואמר ואני לנזיר כט:) קאמר
 גני פלוגתא לרבי ורבנן לכ״ע כלי
 לחנכו במצות וא״כ לרבי הא קא
 אכיל כהן מליקה לה״נ סדך י] לעיל
 מיניה למ״ל כלי לחנכו כמצות קאכיל
 כהן מליקה ומשני קסבר אין שחיטה
 לעוף מן התורה ולרבי ליכא לשנרי
 הכי אס כן תיקשי ואסילו יחזיר
 סימנין ויוליך ויביא נבלה היא לרבי
 לבעי שחיטה בתלוש בפ״ק ילעיל טז.)
 מויקת את המאכלת ועול למ״ל מחזיר
 קסבר מוליך ומביא במליקה פסול
 לבענין אחר לא מימוקמא מתניתין
 לס״ק לשם יט:) לנמצא כשר בשחיטה
 וא״כ ה״ל לורס וי״ל להתם כנזיר
 ליחויא בעלמא הוא למההיא ליכא
 למילק לתהוי סלוגתא לתנאי אי הלכה
 הוא בנזיר או כלי לחנכו אכל מ״מ
 אמת הוא לרבי סכר להלכה הוא
 בנזיר כיון לסבר ליש שחיטה לעוף
 מן התורה א״נ קסבר כלי לתנכו
 ומביא חטאת העוף ואינו נאכל מילי
 להוה אחטאת העוף הבאה על הססק:
 ועל רוב אחד בעוף ועל רוב שנים
 בבהמה. י״מ לרדש בגימטדא
 לכאשר אל״ף אחל בעוף שי״ן שנים
 בבהמה ד״ש רובו של אחל כמוהו
 רוב אחל בעוף ורוב שנים בבהמה
 י] ראשי תיכות למפרע של כאשר הוי
 רובו של אמר כמוהו: אתא כי
 ממםמם קועיה דמא. פירש בקונטרס
 וצריך בליקה בסימנים שמא נססק
 הקנה או ניקב הוושט ומשום ספק
 לרוסה לא בעי בליקה לתלינן ככלבא
 או בקנה לאמר באלו טדסות(לקמן נג.)
 ססק כלבא ספק שונרא אימר כלבא
 וא״ת למאי נפקא מינה י] אי תלינן
 ככלבא או בקניא כיון לאסילו קניא כעי
 בליקה וי״ל לנסקא מינה לאי הוה
 תלינן בשונרא הוה צדך בליקה כנגל
 כל התלל אע״ג רליכא דעותא אלא
 כנגל הסימנין א״נ לענין ססק לרוסה
 אפי׳ לא האלימו הסימנין אלא משהו
 טריפה כלאמר לקמן(לף;ל.) לגרגרת
 לרוסתו כמשהו לזיהרא מיקלא קליא
 ודב״א מסרש להכא בשמעתין הויא י]

 משום

 הוי עלה
 רההוא בר

א כ י נ  מאי לאו בעוף הקא בעי ליה להמיה א)לי
 לא בחיה דקא בעי ליה לדמיה ללכא:
 ת״ש ג<מלק בםכץ מטמא בגדים אבית
 הבליעה ואי אמרת אין שחיטה לעוף מן
 התורה נהי נמי דכי תבר ליה שדרה ומפרקת
 הויא לה טרפה תחני לה סכין לטהרה מידי
 נבלה הוא דאמר כי תאי תנא א! דתניא
 ״ר״א תקפר ברבי אומר מת ת״ל 1אן־ כאשר
 יאכל את הצבי וגו׳ וכי מה למדנו מצבי ואיל
הרי זה בא ללמד ונמצא למר מקיש (  מעתה י
 צבי ואיל לפסולי המוקדשין מה פסולי
 המוקדשין בשחיטה אף צבי ואיל בשחיטה
 ועוף אין לו שחיטה מדברי תורה אלא מדברי
 סופרים מאן תנא דפליג עליה דרבי אלעזר
זבחת ו ידתניא רבי אומר 2  הקפר רבי היא ה
ד ״שנצטוה משה על מ ל מ  כאשר צויתיך א
 הושט ועל הקנה ועל רוב אחד בעוף ועל
 רוב שנים בבהמה: אחד בעוף: איתמר ר״נ
ו וושט או קנה רב אדא בר אהבה א  אמר ב
 אמר וושט ולא קנה ר״נ אמר או וושט או קנה
 אחד קתני אחד כל דהו רב אדא בר אהבה
 אמר וושט ולא קנה מאי אחד מיוחד (סימן
 שחט חצאין גרגרת פגימה דחטאת העוף)
שחט אה הוושט ואחר כך נשמטה ג (  מיתיבי ז
 הגרגרת כשרה נשמטה הגרגרת ואח״כ שחט
 את הוושט פסולה שחט את הוושט ונמצאת
 גרגרת שמוטה ואינו יודע אם קודם שחיטה
 נשמטה אם לאחר שחיטה נשמטה זה היה
 מעשה ואמרו ״יכל ספק בשחיטה פםולה ואילו
 שחיטת בגרגרת לא קתני משום דגרגרת
 עבידא לאישתמוטי ת״ש «<שחט ישני
 חצאי םימנין בעוף פםולה ואין צריך לומר
 בבהמה ר׳ יהודה אומר בעוף עד שישחוט את
 הושט ואת הורידין משום דושט סמוך
ט חצי גרגרת ושהה כדי ח ש ה ״  לורידין ת״ש נ
 שחיטה אחרת וגמר שחיטתו כשרת מאי לאו
 יבעוף ומאי גמרה גמרה לגרגרת לא ׳בבהמה
 ומאי גמרה גמרה לשחיטה כולה ת״ש
הרי שהיה חצי קנה פגום והוסיף עליו כל ח (  י

 שהוא וגמרו שחיטתו כשרה מאי לאו בעוף
 ומאי גמרו גמרו לקנה לא בבהמה ומאי גמרו
כיצד מולהין חטאת העוף (  גמרו לוושט ת״ש כ
 חותך שדרה ומפרקת בלא רוב בשר
 עד שמגיע לוושט או לקנה הגיע לוושט
 או לקנה חותך םימן אחד ורוב בשר
 עמו ובעולה שנים או רוב שנים

 תיובתא דרב אדא בר אהבה תיובתא מאי הוי עלה מא
 כדקאמרת דלמא שאני התם דאיכא שדרה ומפרקת מאי ת״ש

 רבעו נרשום
 פטור מלכסוח דנחירתו
 לאו זו היא שחיטתו:
 מיתיבי השוחט וצריך
 לדם חייב לכסות. עכשיו
 כיצד הוא עושה דיהא
 פטור נוחרו או עוקרו.
 מאי לאו בעוף דקא כעי
 לדמיה לךניבא כלומר עש
 והיאך אמרת דנחירתו זהו
 שחיטתו וחייב לכסות:
 לא בחיה הקא בעי
 לדמיה ללבא כלומר פרייא
 יירמניק ופטור אבל בעוף
 מחייב: מלק בסכין מטמא
 בגדים אבית הבליעה.
 כלומר מי שמולק דינו
 ששובר מפרקת וכיון
 דמלק בסכין לא חשוב
 מליקה ועכשיו חשובה
 נבלת עוף ומטמא (בנבלת
 עוף) אבית הבליעה ואי
 אמרת אין שחיטה לעוף
 מן התורה וכו׳ דכי תבר
 ליה א) כלומה שוו שחיטתו
 תיהני ליה סכין וכוי: הוא
 דאמר אין שחיטה לעוף
 כוי סביהא ליה כרי אלעזר
 הקפר וכוי: הרי זה בא
 ללמד כלומר דכתב כאשר
 יאכל וכוי כן תאכלנו
 כלומר ילפינן דבר אחר
 ממנו והוא עצמו ילפינן
 מפסולי המוקדשין וכו׳
 ודי פליג עליה דהוא א׳
 דשחיטה לעוף מן התורה:
 קתני אחד כל דהו דמשמע
 בין ושט בין קנה. (וכי):
 מאי אחד מיוחד שבסימנין
 כלומר שזהו ושט שהוא
 חמור לענין טרפה יותר
 מקנה שזה אפי׳ ניקב כל
 שהוא טרפה וקנה בכאיסה
 האיטאלקי וכוי: ואילו
 שחיטה בגרגרת לא קחני
 אלא בושט וקשיא לרב
 נחמן. לא משום דגרגרת

 עבידא לאישתמוטי שקשה היא ונשמטה ומה לשון נשמטה רומפיר ועדיין אומר אני או ושט או קנה: ר׳ יהודה א׳ עד
 שישחוט את הושט ולא אמר קנה והיאך אמרת או ושט או קנה: לא משום דושט סמוך לוורידין ועדיין א׳ אני או ושט או
 קנה: ומאי לאו בעוף ומאי גמרה גמרה לגרגהת וש״מ או ושט או קנה ומאי גמרו גמרו לקנה והיאך אמרת ושט ולא קנה
 וכוי: קתני מיהת הגיע לושט או לקגה וקשיא לרב אדא כר אהבה: מאי הוי עלה כלומר השתא באיזה ענין אמרינן(אמריגן)
 או ושט או קנה [או ושט] ולא (ושט) [קנה] אמר ליה כדקאמרינן כלומר כדאקשינן או ושט או קנה לא דלמא שאני

 נבילה לאין מליקה אלא בציסורן:
 נהי נמי [דפי מגר] שדרה ומפרקת.
 בלא רוב בשר כלאמרינן בפ״ק (לעיל
 לף כא.) הויא טרפה משום לסכין
 לאו מליקה הוא: סיהני לה סכין.
 שחותך סימנין לאחר שנטרסה:
 לטהרה מידי נבילה. להא טרסה
 ששחטה אינה מטמאה״) ועול>< נמירתו
 זו היא שחיטתו והך שחיטה מן העורף
 בין שהוא מחליד ובין שהוא דורס
 כדאמרינן בס״ק »ס לף כ:< מ״מ לא
 גרעה מנחירה וטרסה מיהא הויא
 דמודה רבי יצחק שיש טריסה לעוף
 כדתנן (לקמן לף נו.) אלו טרסות בעוף
 ואין כשר בו אלא נחירה שהיא
 בסימנין כדכתיב ושפך ןדקראיז] או עיקור
 אבל הריגה בעלמא לא: הוא דאמר.
 רבי יצמק כן סנחס דאמר כי האי
 תנא5! עוף אין לו שמיטה וכר: גרבי.
 גדול כדורו: אך פאשר יאפל וגו׳.
 בפסולי המוקדשין שנסדו במומן קאי:
 מה למדנו מצבי ואיל. הכי(א) לכתוב
 אך הטמא והטהור יתדו יאכלנו:
 מה פסולי המוקדשין בשחיטה. דלעיל
 מההוא קרא כתיב וזבחת מבקרך וגר.
 כססדס< גרסינן מקיש צכי ואיל לכהמה
 מה בהמה כשחיטה כו׳ ולא מוקי
 להאי קרא דכי ירחיב בפסולי
 המוקלשין אלא בבשר תאוה של חולין:
 מאן תנא. ללעיל רקתני נס:] נוחרו או
 עוקרו לפליג עליה לרבי אלעזר
 הקפר: פאשר צויהיך. למר שנתפרשה
 לו מצות שחיטה על פה להיכן ציוהו
 ככתב: רוב אחד פוי. לאו מקרא
 יליף אלא כלומר על הלכות שחיטה
 נצטוה: וושט. מיותל שכסימניס
 הוא שחיות הבהמה תלוי בו להא
 בנקב במשהו מיטרפא ואילו קנה על
 למיססק רובא: שחט את הוושט.
 בעוף: ואילו שחיטה בגרגרח לא
 קחני. לנימא שחט גרגרת ואח״כ
 נשמט הוושט כשרה אלמא לא
 מיתכשרא בקנה לחוליה: משום
 דגרגרת עבידא לאשתמוטי. להכי
 נקט שחיטה בוושט והשמטה בגרגרת:
 שני חצאי סימנין. פסול דכמו דלא
 עביד מידי דמי דזיל הכא ליכא
 שיעורא וזיל הכא ליכא שיעורא:
 בעוף. שצולהו כולו כאחל וצדך
 שיוציא למו כשחיטה יפה: עד
 שישתוט פוי. ות״ק לא פליג אלא
 אוודדין: משום דושט סמוך לוורידין.
 נקט ליה ומיהו הוא הדין לקנה. הוושט
 הוי בין קנה למסרקת סמוך לוורידין:
 ושהה בה פו׳ פשרה. משוס לחצי
 גרגרת לאו התתלת שחיטה היא
 שאפילו נקרע חציו לא מיטרסא בהכי:
 לא בבהמה. כלומר הא אפילו

 ממורת הש״ם

 א) [צ׳׳ל ליניכא וכ״ה לקמ!
 פה: וכן גרס הערוך],
 ב) לעיל כ: [זנחים סח.],
 ג) [בכורות לנ.],
 ד) [פסחים כה: וש״נ יעיין
 חוס׳ סנהדרי! עג. ד״ה הרי
 זה], ה) יומא עה: לקמן
 פה:, ו) [עיי רש״י נפי׳
 החומש וזנחת כאשר צויתיך
 למדנו שיש צווי נזנחיה
 היאך ישחוט והן הלכות
 שחיטה שנאמרו למשה
 מסיני ע״כ], t) לעיל י.
 [מיספתא פ״כ ה״א],
 ח) [עיין חוס׳ לקמן נל.
 ל״ה יניא ויקיף],
 נו) [תוספתא ריש פ״ב],
 י) נלקמ! כט.], 5) לעיל נא.
 [זנחים סה:], ל) [איוב יג],
 מ) [לקמן ענ:], נ) צ״ל
 ועוף, ס) [ראה יב כג],

 ע) עיין מהר״ס,

 תורה אור השלם
 1 . אך באשר יאכל אה
 הצבי ואת האיל בן
 תאבלנו הטמא והטהור

 יחדו יאכלנו:
 דברים יב כב
 2. כי יךחק נלמף המקום
 אשר יבחר יץ אלהיף
 לשום שמו שם חבחת
 מבקרי ומצאנך אשר
 נתן י; לך כאשר צויתף
 ואכלת בשעךיף בכל

 אות נפשך:

 דברים יב כא

 הגהות הב״ח
 (א) רש״י ד״ה מה למדנו
 וכו׳ הכי ה״ל לכמונ:
 (3) תום׳ ד״ה תיהני וכו׳

 מטהרת כמו נכהמה:

 לעזי דש״י
 טייני״א. עש.

 פרק״א. עור אדום.

 אווזא דחוה בי רבא אתא כי ממסמס קועיה דמא אמר רבא היכי נעביד
 נשחטיה

 בבהמה קאמר להא גמרה לאו אגרגרת קאי אלא אכולה שמיטה קאי: וגמרו• סלקא רעתין וגמרו בהאי כל שהוא שהרי נשחט הרוכ לפגימה קמייתא
 כשלימה למיא והאיכא רוב קמן: גמרו לוושט. והכי קאמר והוסיף עליו כל שהוא רה״ל רובא וגמרו לו לוושט לאחר מכאן: בלא רוב בשר. כלאמרן בס״ק
 (לעיל כא.) ראי חתיך רוב רוחב הכשר עם המסרקת קולם לסימנין הויא לה מתה קולס תתיכת הכדמנין ותו מאי מליק: בעולה. לבעי הכללה כלאמרן
 בס״ק (שם) תותך שנים. קתני מיהא לוושט או לקנה כר״נ: מאי הוי עלה. לענין שחיטה: כדקאמרת. במליקה: דלמא. מליקה שאני לאיכא
 תתיכת שלרה ומסרקת ואזיל ליה תיומיה בכל להו: ממסמס קועיה. מלוכלך צוארו כלמא שנקרע צוארו וצדך לכלוק בסימנין שמא נססק הקנה
 או ניקכ הוושט. ומשום ספק לרוסה לא כעי למכלקיה לתלינן ככלכא או כקניא כלאמרינן התם (לקמן לף גג:) ססק כלבא ססק שונרא אימר כלבא:

 והלר

 א) נראה דצ״ל תבר ליה ונוי תיהני ליה סטן וכוי כלומי שזו שחיטתו: הוא דאמר וכוי.

 מוסף רש״י
 מלק בסכין. ומליקה
 לא הויא, דבעצמו של
 כהן בעינן, ושחיטה לא
 הייא כלאמרינן בהכל
 שוחטי! (לעיל כ:) מסני
 שהוא מחליל ומפני שהוא
 לולס וזבחים סח.). מטמא
 בגדים אבית הבליעה.
 נבלה היא והאוכל נכלת
 עוף טהור מטמא כגדיס
 שהוא לגוש בשעה שבולעה
 ולא בגליס שקולס לפן ולא
 בגלים שלבש אחר שהיא
 במעיו, ואין לה טומאת
 מגע לגמרי אלא טומאת
 בליעה זו לבלה, וכולה
 ילסינ! לה בתו״כ מנגלה
 וטרפה לא יאכל לטמאה
 בה (ויקרא כב) ונתיב נמי
 (שס p) והנפש אשר תאכל
 נגלה וטרפה באזרח ובגר
 וכבס בגליו ורחץ במים
 וטמא על הערכ וסהר
 ובעוף משמעי קרא ולעיל
. כרבי. גלול  כ: עי־שן
 נלורו היה !:לעיל יא:ו.
 כאשר צויתיך. וצא מצינו
 בחורה צווי הזביחה היאך,
 מכאן אמה למל שנמסרו
 לו הלכות שחיטה על סה
 (יומא עד. וכעי״ז לקמן
 פה:). שנצטוה משה
 כוי. על הלכות שחיטה
 בעל פה ואע״פ שלא
ל כ:1. י לע  כתבו בתורה !
 שחט את הוושט. בעוף

 שהכשרו בסימן אחל, מי לא חיישינן לעיקור לשני, והוא לנקט שחיטה בוושט ושמוטה בגרגרת, הוא הלין לאפילו איסכא נמי,
 אלא משוס דגרגרת עבידא לאשתמוטי(לעיל י.<. נשמטה הגרגרת. תחלה, הרי נטרפה >שס). חותך שדרה. חוט השלרה,
 ומפרקת. עצס הצואר, בלא רוב בשר. המקסת סביב כדאמרינן בהכל שוחטין (לעיל כ:) נשברה מפרקת ורוב בשר עמה
 נבילה ומטמאה ואפילו מפרכסת, הלכך אי הוה חותך רוב גשר קודס הסימן הויא לה מתה ולא מהניא בה מליקה וסימני!
 הלכה למשה מסיגי הן ;זבחים סה:). חותך סימן אחד. בחטאת העוף כתיב ולא יבדיל, גבי שמיעת הקול בויקרא, הילכך
 נחל סימן סגי, דעוף הכשרו בסימן אחד ,׳לעיל בא.;. ורוב בשר עמו. לאחר מליקת הסימן !שם). שנים או רוב שנים.

 כהכל שוחטי! (שסו אמרינ! שנים לרבנן רוב שניס לר״א בר״ש והתם הליני בה בקראי(זבחים סה•).
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 שיטה מקובצת
 א] והא דאמד רכי שנצטוד

 משה: נ] אבל כקניא יש
 לוושט: ג] דאי אפשר
 להפשיט העור ולהפריד
 הסימנים ולבדוק דאין מום
 גדול מזה: ד] אמוראי
 הכא במחצה על מחצה:
 ה] היכי שריא מספק והא

 שמא שייר דוכא ואפי׳
 מאן דאסר לא אסר אלא
 משום: י] גבי לחי הבולט

 מדפנו של מבוי:

 כח: השוחט פרק שני חולין
 והדר גיבדקיה. למעלה מבית השחיטה ולמטה: אין לו בדיקה
 מבחוץ. לפי שהוא טריפה בנקב משהו ואינו ניכר וטיפת דס גכנסת
 לו בפנים בנקב ואינו ניכר אבל קרוס הפנימי לבן הוא וטיפת דם
 ניכרת בו אבל החיצון אדום: ונבדקיה לקגה. שהקנה נבדק מבחוץ
 לפי שאינו נטרף אלא ברוב והדר
 נשחטיה לקנה והשחיטה כשרה בסימן
 אחד ואח״כ יטלו הוושט כולו ויעקרוהו
 מן הלחי ויהסכוהו ויכדקוהו: מפים
 יוסף ברי בטרפות כרבי יוחנן.
 דאמרינן כפרק גיל הנשה (לקמן לף
 צה:< לשדר ליה שמואל תליסר גמלי
 ספיקי לטריפתא למיבלקיה בגווייהו.
 לישנא אחדנא כרבי יוחנן בכל מילי:
 הואיל וצולהו פולו פאחד. לסיכך
 צריך להוציא את כל דמו: עד
 שישמוט. ואי ליתנהו בשחיטה אלא
 משום הוצאת הדם בנקיבה בעלמא
 סגי: בשטח שחיטה. שהדם חם
 ויוצא: מאחר שלא הוזכרו וורידין.
 כלומר אין חיות תלויה בהן ואין צריך
 להזכירו אלא משוס דם למה אתה
 מצריכו שחיטה: דרס בהן מהו.
 שחיטה ממש כעי ר׳ יהודה או לא.
 רכי ירמיה לא שמיע ליה הא דרכ
 חסלא: ממצה על מחצה. קס״ד
 לענין שחיטה קאמר כלומר סימן
 שחציו שחוט וחציו אינו שחוט הוי
 כאילו רוכו שחוט וכשר: רחמנא
 למשה. כשמסר למשה הלכות שחיטה
 על פה לא תשייר רובא והא לאמר
 *)שנצטוה משה לשחוט רוב היינו
 מחצה על מחצה לכיון ללא אישתייר
 רובא רוב שחוט קרי ליה: מדרבנן.
 אבל מלאורייתא כשר ונפקא מינה
 ללא מטמא בנגלה: חלקו לשנים.
 תנור שנטמא אין לו טהרה אלא
 נתיצה כרכתיבי) יותץ ואס נשתייר רובו
 שלס לאו נתיצה הוא: שאי אפשר
 לצמצם. שיהו מכוונים אלא ולאי
 במר מינייהו איכא רובא ולא ילעינן
 בהי מינייהו הילכך לא סלקא טומאה
 מינייהו: תרי רובי ליפא למימר בחד
 מנא. דאי האי רובא האי מיעוטא
 אבל לענין שחיטה לא הוזכר רוב
 אלא בחתיכה וכי קרינא סלגא רוב
 חתוך ליכא דמכחיש ליה דהאי
 סלגא דקאי לא מיקרי רוב שלם:

 כדי

דלמא במקום נקב (  נשחטיה וההר נבדקיה א
 קשחיט נבהקיה וההר נשהטיה האמר רבה
ט אין לו בהיקה מבחוץ אלא מבפנים ש ו ו א (  נ

נבהקיה לקנה  אמר ליה רב יוסף בריה ב
 ונשחטיה לקנה ולכשריה וחרר לפכוה לושט
 ולברקיה אמר רבא ״חכים יוסף ברי בטרפות
 כר׳ יוחנן אלמא אחה רקאמר או האי או האי:
 ר׳ יהוהה אומר עד שישחוט: אמר רב חםדא
לא א״ר יהורה אלא בעוף הואיל וצולהו כולו  ג

 כאחד אבל בהמת כיון דמנתחה אבר אבר
 לא צריך למימרא דטעמא דרבי יהוהה
 משום דם הוא והחנן רבי יהוהה אומר עד
 שישחוט את הוורידין אימא עד ישינקב את
 הוורידץ ומאי עד שישחוט עד שינקוב בשעת
 שחיטה תא שמע וורידין בשחיטה דברי ר׳
 יהוהה אימא וורידין צריך לנקבן בשעת
 שחיטה דברי רבי יהודה תא שמע אמרו לו
 לרבי יהודה מאחר שלא הוזכרו ווריהין אלא
 להוציא מהן דם מה לי בשחיטה מה לי
 שלא בשחיטה מכלל דרבי יהודה םבר
 בשחיטה הכי קאמרי >א< לה מה לי לנקבן
 בשעת שחיטה מה לי לנקבן שלא בשעת
 שחיטה והוא סבר יבשעת שחיטת אתי דם
 דחיים שלא בשעת שחיטת לא אתי דם דקריר
 בעי ר׳ ירמיה וורידין לרבי יהודה שהה בהן
 דרם בהן מהו א״ל ההוא סבא הכי אמר רבי
 אלעזר ואמרי לה אמר ליה ההוא םבא לרבי
 אלעזר הכי אמר רבי יוחנן מנקבן בקוץ
 והן כשדין תניא כוותיה דרב חםדא ישחט
 שני חצאי םימנין בעוף פםול ואין צריך לומר
 בבהמה רבי יהודה אומר בעוף עד שישחוט
 את הוושט ואת הוורידין: חצי אחה בעוף
 וכו׳: אתמר רב אמר מחצה על מחצה כרוב
 רב כהנא אמר מחצה על מחצה ׳אינו כרוב
 רב אמר מחצה על מחצה כרוב הכי אמר
 ליה רחמנא למשה לא תשייר רובא רב
 כהנא אמר מחצה על מחצה אינו כרוב
 הכי אמר ליה רחמנא למשה שחוט רובא

 (םימן חצי קטינא גרגרת פגימה) תנן ״חצי אחד בעוף ואחד וחצי
 בבהמה שחיטתו פסולה » אי אמרת מחצה על מחצה כרוב אמאי פסול
 הא עבד ליה רוב מדרבנן דלמא לא אתי למעבד פלגא א״ר קטינא ת״ש
א אפשר ה ו לשנים והן שוץ שניהם טמאץ לפי שאי אפשר לצמצם 8 ק ל ח ח ,  ה

 לצמצם טהורין אמאי טהורין זיל הכא איכא רובא זיל הכא איכא רובא אמר
 רב פפא תרי רובי בחד מנא ליכא ת״ש שחט חצי גרגרת ושהה בה

 כדי
 אפילו תימא במבוי שמונה מה נפשך אי עומל נפיש ניתר בעומל מרובה ואי פרוץ נסיש נילון משוס לחי מאי אמרת לשוו תרוייהו כי
 הדדי הוה ליה ספק דבריהם וכל ססק לבריהס להקל משמע לאי אפשר לצמצם ולברר הלבר וי״ל ללעולם אפשר לברר ולמלול בצמצום
 ע״י טורח אבל לא הטריחוהו חכמים למלול שם מספק כיון לבין עומד נפיש ובין פרוץ נפיש ליכא חשש איסור אא״כ הוא שוה
 ומילתא ללא שכיחא הוא ואין להקשות על רב אשי לאסילו כי שוו כי הללי לשתרי רקי״ל פרוץ כעומר מותר לרב אשי קאי ארב
 הונא בריה לרב יהושע לאמר התם לא אמרו אלא במבוי שמונה אבל במבוי ז׳ ניתר בעומל מרובה על הפרוץ כר ואיהו סבר התם
 לפרוץ כעומל אסור וה״ר שמעון היה מסרש לאמוראי להכא ולסרוץ כעומל מצו סברי כרבנן לאי אפשר לצמצם אסילו בילי אלם
 ופליגי בשלומה לנו להוי מחצה על מחצה ומאן לשרי משום לאימא לשחט רובא ואפילו הן שרן רתמנא אמר לא תשייר רוכא ומאן
 לאסר משום לאימא נשאר רובא קיים ואפילו הן שרן רחמנא אמר שחוט רובא וכן גבי פרוץ כעומל והשתא ניחא טפי ההיא
 לספק לבריהס להקל לאי אפשר לכוין אבל קשה למשמע לבספק לאורייתא הוי אסור משוס חששא שמא הן שוין אע׳׳ג לאי עומל
 נפיש או פרוץ נפיש הוה שרי והכא שריא אסילו באיסור לאורייתא כשההיתר מצוי יותר מן האיסור וכן גבי פרוץ כעומל ואם כן
 בההיא ללחי אפילו הד ספיקא לאורייתא תשתרי ונראה לי לאיכא התם למיחש שמא ח׳ אמות אינם מצומצמות ואפילו פרוץ מרובה
 לא יהא נילון משוס לחי ילהט לווקא בספק לבריהס יש להקל «)אבל קשה לפירושו להיט לייקא בפ״ב לבכורות >לף יז0 מההוא לנמצא
 מכוון בין שתי עיירות לבילי אלם ׳)אפשר לצמצם התם גמי אע״ג ראי אפשר לצמצם ולכוין מכל מקום מורים רבנן למביאין שתי עגלות
 משוס רכל אחת מכיא עגלה ממה נפשך שמא היא קרוכה ואפילו הן מצומצמות הקרוכה אמר רחמנא ואפילו קרוכות ולפירוש קמא אתי
 שפיר דלעולס אי אפשר לצמצם ולהיות שיהיו שדן אלא אחת מהן קרובה יותר ויוצאין בשל תנאי דש לומר דלפי׳ הר״ר שמעון נמי יוצאים
 בשל תנאי ממה נפשך לאס קרובה היא יוצאה בה ואם רחוקה היא תביא בשביל חבירתה מאי אמרת שמא מצומצמות הן זה אינו מצד ואין
 להאריך כאן יותר ובעירובין (לף ה: ל״ה יספק) אפרש בע׳׳ה יותר. ]ויותר מבואר נסוכה טו: תל״ה פרוץ כו׳ ותוספות בכורות יז: ל״ה אפשר]:

 זיל

 משום ססק דרוסה ואתי שפיר לקאמר וושט אין לו בריקה מבחוץ
 אלא מבסנים והיינו משום לאין אלמומית הדרוסה ניכרת בעור
 הוושט החיצון האלום אבל י] בנקובה יש לוושט בליקה אף מבמוץ
 וכן משמע באלו טרפות (לקמן לף מג.) לקאמר רבה וושט אין לו

 בליקה מבחוץ אלא מבפנים ולמאי
 נפקא מינה לספק לרוסה ולא קאמר
 לססק נקוב ועול אמרינן (ש0) שני
 עורות יש לו לוושט ניקב זה בלא
 זה כשר וכשניקב הפנימי היכי ירעינן
 אי ניקב חיצון אי לאו כיון לאין לו
 בליקה מבחוץ אפילו לענין נקב
 ולוחק לומר כגון שניקב הפנימי
 מחמת חולי ובחיצון אין ניכר שוס
 חולי והר״ר אלחנן הקשה אי וושט
 יש לו בליקה מבחוץ אם בן מאי
 פדך י)ור״מ היט אכל בשרא ללמא
 במקום נקב שחט ונימא רהוה אכיל
 ע״י בליקה ונראה לי שיש שוס חולי
 שיאליס כמו לרוסה ואין לו בליקה
 מבחוץ אי נמי הכי פירושו וכי תימא
 ללא הוה אכל בלא בליקה פסח
 וקלשיס מאי איכא למימר לאי אפשר
 >] להפריל העור ולכלוק לאין מוס
 גלול מזה: רב אמר מחצה על
 מחצה כרוב. ובסרק אלי טריפות

 (לקמן לף מל:) גבי י״(פסק את)

 הגרגרת לאתא לקמיה לרב וברקה
 ברוב עוביה מחצה נמי קרי ליה רוב
 ובמסקנא לאמר לכ׳׳ע מחצה על

 מחצה אינו כרוב ניחא טסי:
 לפי שאי אפשר לצמצם. אסילו לר׳
 יוסי הגלילי לאמר בפרק שני
 לבכורות (לף יז.) אפשר לצמצם
 מולה הוא בכלי חרס כרקאמר התם
 הואיל ואית בו גומות ויש להוטח
 מכאן להלכה לבילי אלם אפשר
 לצמצם מלאסליגו אמוראי ח כמחצה
 על מחצה ובפ׳׳ק לעירובי! (לף טו:)
 בפרוץ כעומר ואם אי אפשר לצמצם
 היט שריא מספק הו ואפילו למאן
 דאסר לא אסר אלא משוס להט
 אגמדה למשה שחוט רובא גלור
 רובא ומיהו בידי שמיס נראה להלכה
 לאי אפשר לצמצם לאמר בפ׳ ד׳ אחין
 (יבמות לף כח.) לר׳ יוחנן לאמר אחיות
 איני יולע מי שנאן וטמא נכו׳] ר״י
 הגלילי היא לא סתם תנא כר׳ יוסי
 הגלילי לאמר אפשר לצמצם וכפרק
 הזורק בגיטין >לף עלו.) לפדך והא
 אי אפשר לצמצם גבי מחצה על מחצה
 מגורשת ואינה מגורשת למפרש לאתו
 תרדיהו בהלי הללי בארבע אמות
 התם נמי הוי כבירי שמיס למסתמא
 לא כוונו לבא בבת אחת וא״ת בריש
 עירובין (לף ה:) גבי לחי י] המושך
 מלפגו של מבד לקאמר רב אשי

 עין משפט
 נר מצוה
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ן לג מ י ד ס ״ ו ע י ״ ש ו ג ט  ס

: ח ז ף ו י ע  ס
׳ שס הל׳ ח י  יח ב מי

: ׳ ו י ע שס סע ״ ש ו  ט
״ל ו ע י ״ ש ו  יט ג ד ה ט

: [ נ ף א [ י ע ן כב ס מ י  ס
א הל׳ ׳ ׳ ׳ שס ס י  כ ו ז מי
ע ׳ ש׳ ג שם טו מ  יא ס

׳ ב: י ע ׳ כא ס ד סי ״ ו  י
׳ ל ז מה ״ ט ׳ ס י  כא ח מי

יב:  כלים הל׳

 רבינו גרשום
 התם דאיכא וכו׳ ומשום
 הכי אמרינן או ושט
 או קנה אבל בשחיטה
 (אחהת) מאי: ח״ש דההוא
 אווזא דאתא כי ממסמס
 קועיה דמא. כלומר ראשו
 וגרונו כוי: ושט אץ
 לו בדיקה מבחוץ אלא
 מבפנים שבפנים לבן הוא:
 חכים יוסף ברי בטרפות
 כר׳ יוחנן. בכל התורה
 אלמא או האי או האי:
 הואיל וצוליהו כולו ביחד.
 למימרא טעמיה דר• יהודה
 משום דם הוא ראמר
 עד שישחוט את הורידין
 והתנן ר׳ יהוהה אומר
ל דר׳  עד שישחוט מכל
 יהודה סבר משום שחיטה
 ולא משוס דם: לא אימא
 עד שינקוב ומאי עד
 שישחוט שינקוב בשעת
 שחיטה וכו׳: לא אתי
 [דם] דקריר דר׳ יהודה
 משום דם ולא משום
ב  שחיטה. תניא כותיה דו
 חסדא [ולעולם] בעוף
 ולא בבהמה ומשום דם:
 רב אמר מחצה על
 מחצה. כלומר אם שהט
ד כמאן השחט ח י  מחצה מ
 רוכא דאמד רחמנא למשה
 דלא תשתייר רובא כלומר
 דאמרינן שנצטוה משה
 על הושט ועל הקנה דלא
 תש תייר רוב א מכלל דאם
 תשתייר מחצה חשוב הוא
 כרוב וכוי: גזרה דלא
 אתי למעבד פלגא. חלקו
 לשנים והן שוין. כלומר
 תנור שחלקו לשנים שהיה
 טמא בהחלה והן שוין:
 טמאין. כלומר א) שנגע בו
p דאמרינן י) בכל אחד  ש
 ואחד יש לו רוב כלומר
 דודאי יש לו רוב ומשום
 הכי טמאה ולא אמריגן
 מחצה כרוב: אמר רב פפא

 תרי רובי בחד וכוי

 א) צ״ע לכיון שהיה טמא
י ז  מחחילה מליין לא יצא מ
 טומאתו הראשונה מון
 לנשתייר רונו ואולי לצ״ל
 ואפילו לא נגע נו שרן נוי.
 נ) נראה לצ״ל לאמרינן לגפל
 מינהון איכא רינא ולא ילעינן
 הי מינייהו והלכך עמאין אנל
 אס אפשר לצמצס טהורין ולא

 אמרינן ממצה כרונ.



 עין משפט
 השוחט פרק שני חולין נד מצוה

׳ ל ה א מ ״ ׳ פ י  כב א מי
א ועיין ׳ ׳ טה הלי  שחי
ג ן ס ג עשי מ ה ס נ ש  לשם מ
׳ י ע ׳ כא ס ל סי ״ ו ע י ״ ש ו  ט

:  א
׳ קרבן ז מהל ׳ ס״ י  כג ב מי

: ב ״ ל ח ה ס  פ
א ״ ל ׳ שס ה י  בד ג מי
ת ביאת ד מהלכו ״ ס ו ] 

: [ ז ״ ש הלכה ט ד ק  מ
׳ ל ה ד מ ״ ׳ פ י  בה ד ה מי
מ הלכה ו ה קרבנ ש ע  מ

:  ח

׳ ל ה א מ ׳ ׳ ׳ ס י  כו ו ז מי
ד ״ ל ן ה לי מוקדשי  פסו

: [ ה ] 
׳ ל ד מה ״ ׳ פ י  בו ח מי

: א ״ ל כ ה ה״ ו דת י  עבו

 מזיל הכא איכא רובא. וא״ת מאי קשיא ליה דכי אמר נמי הנא הט
 אגמריה רחמנא למשה לא תשייר רוכא כדלעיל הרי אין כאן רוכ
 יטהורין וי״ל לתלוי הדבר כחשיכות דמשוס דחשיכ ליה מחצה כרוכ
 שרי לעיל דיש כאן שיעור הכשר שחיטה וכאן נמי יש חשיכות מחצה
 דינו כרוכ: דכולי עלמא מחצה
 על מחצה אינו כרוב. וא״ת לבפ״ק
 דעירוכין ללף נח: ושם) פסקינן כרכ
 פפא דאמר פרוץ כעומד מותר והיה
 נראה לחלק נין שאר איסורין כדכר
 התלוי כחיות אי לאו דמייתי עלה לעיל
 לתנור וגס תימה דכעירובין לא מייתי
 לה והנהו למייתי התס לא מייתי הכא
 ושמא יש לתלק רהכא איסור וטומאה
 והתם לענין מחיצות ולא למי:
 איש נדחה ואץ ציבור נדחק.

 תימה לכפ׳יק לסנהלרין
 לדף טז.) גני והוצאת את האיש ההוא
 וגר לרשינן איש ואשה אתה מוציא
 לשעריך ואי אתה מוציא כל השבט
 כולו לשעריך והכא לא ממעטי מאיש
 אלא רוב ישראל וי״ל להתס מצינו
 שחילק הכתוב בין יחיל למרובים
 משום עיר בעלמא לענין עיר הנלחת
 לפיכך מסתברא לחלק משום שבט
 ולומר ללא מיקרי איש א״נ טובא איש
 ואשה כתיבי התם>): אבל בחולין
 דלאו לדם הוא צריך אימא בפלגא
 סגי. והא לקתני חצי אחל בעוף ואתל
 וחצי בבהמה שחיטתה פסולה היינו

 סיפא לאיירי בקלשים:
 ומירק אחי־ שחיטתו על ידו.
 מירק לשון גמר כלאמרינן
 במלרש «מי שהתחיל במצוה אומרים

 לו מרוק:
 אם

 כדי שחיטה אחרת וגמרה שחיטתו כשרה
 ואי אמרת מחצה על מחצה כרוב איטרפא
 לה מי םברת בבהמה לא בעוף ממה נפשך
 אי מחצה על מחצה כרוב הא עביד ליה
 רובא אי מחצה על מחצה אינו כרוב לא
יהרי שהיה חצי קנה  עבד ולא כלום ת׳׳ש א
 פגום והוסיף עליו כל שהוא וגמרו שחיטתו
 כשרת ואי אמרת מחצה על מחצה כרוב
 טרפה הויא אמר רבא ״שאני לענין טרפה
 דבעינן רוב הנראה לעינים א״ל אביי ולא כל
 הכן הוא ומה טרפה הבמשהו מיטרפא היכא
 דבעינן רובא בעינן רוב הנראה לעינים
 שחיטת דעד דאיכא רובא לא מיתכשרא לא
 כ״ש דבעינן רוב הנראה לעינים אלא דכולי
 עלמא מחצה על מחצה אינו כרוב וכי איתמר
׳דדי שהיו  דרב ודרב כהנא לענין פסח אתמר 3
 ישראל מחצה טהורים ומחצה טמאים רב
ה על מחצה כרוב ורב כהנא צ ח מ  אמר נ
 אמר מחצה על מחצה אינו כרוב והתם מ״ט
איש איש כי יהיה טמא לנפש  דרב דכתיב 1
איש נהחה ואין ציבור נדחין: רוב אחד ג (  ג

 בעוף: תנינא חדא זימנא רובו של אחד
 כמוהו (תכש פשח סימן) אמר רב תושעיא
 חדא בחולין י וחרא בקדשים וצריכא האי
 אשמועינן חולין תתם הוא הםגי ליה ברובא

 רבינו גרשום
 ומשום הכי טהורין ולא
 אמרינן הכא מחצה כרוכ
 אבל במקום אחר אמרינן
 מחצה כרוב. אמר רב
 פפא תרי רובי בחד מנא
 ליכא א) וטהורים החלקים
 אבל במקום אחר אמרינן
 מחצה על מחצה כדוב:
 אי אמרת מחצה על מחצה
 כרוב איטרפה ליה הבהמה
 ששהה ברוב הסימן דאי
 אמרינן דאינו חשוב
 כרוב לא איטרפא באותה
 שהייה ששהה בחצי
 סימן דאמרינן שעדיין לא
ת שחיטה ל ח ת  חשובה ה
 אבל אי אמרינן מחצה
ת שחיטה היא: ל ח ת  כרוב ה
 מי סברת בבהמה וחצי
 גרגרת כרוב לא בעוף
 ממה נפשך כלומר שכולה
 חדא טענה היא ובניחותא
 אמרינן כלומר כאיזה ענין
 שאתה אומר היא (יש)
 כשרה כלומר אי מחצה על
 מחצה כרוב הא עבד ליה
 רובא וכשרה אי מחצה
 על מחצה אינו כרוב לא
 עבד לא כלום וכשרה
 דחשבינן כאין. אמר רבה
 שאני לענין טריפה הכא
 בחצי קנה פגום רבעינן
 רוב הנראה לעינים: ומה
 טרפה שבמשהו וכו׳ לענין
 שחיטה האינה כשרה
 עד דאיכא רובה לא
 כ״ש דאינה כשרה אלא
 ברוב ולא אמריני מחצה
 על מחצה אינו כרוב.
 דאיתמר הרי שהיו כד
 ורב אמר מחצה על
 מחצה כרוב הללו עושין
י פסח ראשון) י (אפ  לעצמן
 [כטומאה] והללו עושין
 לעצמן (כלומר טהורים)
 [בטהרה] ורב כהנא אמר
 מחצה על מחצה אינו
 כרוב כלומד שטהורין
 עושין פסח ראשון וטמאין
 עושין את שגי ועכשיו
 מאי טעמא דרב דכתיב
 איש נדחה כלומר טמא
 ואץ צבור נדחים (וזו)
 ופירוש אחר [יש] דרב
 אמר מחצה על מחצה
 כרוב וכו׳ כלומר וטמאין
 אין עושין לא את הראשון
 ולא את השני. ראשון
 לא דהוו להו טהורי׳ רוב
 ורובו לא עבדי בטומאה
 אלא בטהרה שני לא עבדי
ב כרוב  המחצה טמא חשו
ח ס פ  ורובא לא מיהחי ל
 שני: הא לא קשיא איידי
ה מ ה ב  דמתניתין סליק מ
 דקתני רוב אחד ורוב שנים
 בבהמה כלומר דבהמה
 יש סמוך לשחיטתו כשרה
 ועכשיו ושחיטתו כשרה

כד: אלא מאי אחד רוב כל אחד ואחד ובדין הוא דעולת העוף כעי למיתנא רוב שנים כיון דאיכא כוי  המתניתין תני על בהמה ולא על עוף. אלא מכדי רישא דקאי אעוף הקתני השוחט אחד בעוף אי סייד בקדשים ו
לץ [מייר־]. ט ורידין. אי אמרת בשלמא כחולין (דחללי) שפיר דפליגי וכו׳ אלא תדע כיון דפליגי ברישא הבחו  משום הכי לא פסיק ליה דתני רוב אחד ומאי רוב אחד רוב כל אחד ואחד: ופליגי רבנן דלא צריך לשתו
 וקרצו כלומר ששחטו ומאחר ששחט בא אחר ומירק על ידו כלומר (שטיהר) [שגמר] אותה כלומר שקרץ היה בתמיד של יוה״כ ולא היה מופנה הכהן שקרץ לגמור השחיטה שהיה ממהר עצמו (להקטיר קטרת)

 [לקבל הדם]. יכול אם לא מירק אחר שיהא

 משום הלאו להם הוא צריך אבל קדשים
 דלדם הוא צריך אימא לא תיסגי ליה ברובא עה האיכא כוליה ואי אשמועינן
 קדשים משום דלדם הוא צריך אבל חולין דלדם לא צריך אימא בפלגא םגי
 ליה קמ״ל הי בחולין והי בקדשים אמר רב כהנא מיםתברא רישא בחולין
 וסיפא בקדשים ממאי מדקתני השוחט ואי םלקא דעתך רישא במדשים המולק
 מיבעי ליה אלא מאי םיפא בקדשים שחיטתו כשרה מליקתו כשרה
 מיבעי ליה הא ל״ק איידי דםליק מבהמה תנא נמי שחיטתו כשרה אלא רישא
 מכדי על עוף קאי אי ם״ד בקדשים המולק מיבעי ליה רב שימי בר אשי
 אמר רישא בחולין מהכא דקתני אהד בעוף ואי ס״ד בקדשים הא איכא עולת
 העוף דבעי שני סימנים אלא מאי סיפא בקדשים רוב אחה בעוף הא איכא
 עולת העוף דבעי שני םימנין מאי רוב אחד רוב כל אחה ואחה ובהין הוא
 דליתני רוב שנים כיון האיכא חטאת דםגי ליה בחה סימן מש״ה לא פםיקא
 ליה רב פפא אמר רישא בחולין מהכא דקתני רבי יהוהה אומר עד שישחוט
 את הורידין ופליגי רבנן עליה אי אמרת בשלמא בחולין שפיר אלא אי אמרת
אמאי פליגי רבנן עליה ״הוא עצמו לדם הוא צריך רב אשי אמר  בקדשים ה
השוחט שני ראשין כאחד שחיטתו כשרה (  םיפא בקדשים מהכא המתני ה
בקדשים היינו הלכתחלה  השוחט דיעבה אין לכתחלה לא אי אמרת בשלמא 1
 לא משום דתני רב יוםף הזבח ׳שלא יהא שנים שוחטים זבח אחה
תזבחהו שלא יהא אחד שוחט שני זבחים ואמר רב כהנא תזבחהו כתיב 2 

 אלא אי אמרת בתולין אפילו לכתהלה נמי ואף רשב״ל סבר רישא בחולין
 וסיפא בקדשים י<דאמר רשב״ל מאחר ששנינו רובו של אחד כמותו
 למה שנינו רוב אחד בעוף ורוב שנים בבהמה לפי ששנינו ״״הביאו לו אח
 התמיד קרצו ומירק אחר שחיטתו על ידו יכול לא מירק יהא פסול לכך
 שנינו רוב אחד בעוף ורוב שנים בבהמה אמר מר יכול לא מירק יהא פסול

 אם

 כדי שתיטה אתרת. היינו שיעור שהייה: ונמרה. קס״ל בבהמה
 קאי לבעיא רוב שנים ומאי גמרה לשחיטה: ואי (א) מתצה כרוב.
 טון לשהה בחצי אזלא לה שחיטה והויא לה כפגימה בעלמא ואיטרסא
 לה כפסוקת הגרגרת אלא ש״מ אינו כרוב וססוקת הגרגרת ברובא

 בעינן: לא בעוף. לממה נפשך
 כשרה כדמפרש: הא עבד ליה
 רובא. ואיתכשרא מקמי שהייה: לא
 עבד ליה כלום. מעשה טרפה: תצי
 קנה פגום. בעוף: רוב הגראה
 לטינים. כלומר רוב גמור שהוא
 ניכר: מה טרפה. דאיכא מקומות
 מובא דמיטרפא בהו במשהו כגון
 נקובת הוושט והריאה והדקיןח):
 בעינן רוב הנראה לעינים. במקומות
 שהוזכר בהן רוב כגון בקנה«) ובחוט
 השדרה׳): שמיטה דעד דאיפא רובא
 לא מהפשרא. דאפילו מאן דמכשר
 משום לקד ליה רובא הוא וכמיעוטא
 כולהו מולו: מחלה טל מחצה הרוב.
 וטהורים עושין לעצמן בטהרה וטמאין
 עושין לעצמן בטומאה ולא מילחו
 לפסח שני טחילין: אינו פרוב.
 ונלחין הטמאין לשני: והחם מאי
 טטמא דרב. הא בעלמא אמרת ללא
 הוי רובא: דכחיב איש איש פי יהיה
 טמא א]. ידחה לשני ופלגא נהי
 לרוכא לא מיקרי מיהו מכלל יחילין
 נסקי להו ולא מידחו: לדם הוא
 צריך. לזריקה: מליקתו כשרה מיבעי
 ליה. כלומר אעוף איבעי ליה למימני
 מליקתו כשרה והדר ליתני אכהמה
 שחיטתה כשרה: הא לא קשיא. גבי
 הללי תננהו וט סליק מבהמה נקט
 שחיטה: אלא רישא. ט תנא השוחט:
 מכדי נ] בעוף קאי. ובו התחיל
 להורות והיכי סמך ליה שחיטה
 >!בעוף קלשיס המולק מיבעי ליה:
 ה״ג מאי רוב אחד רוב כל אחד
 ואחד ולא גרסינן אלא: לא פסיקא
 ליה. ותנא מילתא דמישתמע בתרוייהו
 דהט משמע רוב כל אחד בעוף כשרה
 היכא דסגי בחד כגון חטאת הוי רובו
 ככולו והיכא דבעי תרתי הוי רוב כל
 אחד ככולו: שפיר. מש״ה פליגי
 רבנן עליה דטון דלא הוזכרו וורידין
 אלא משום דם מה לי בשעת שחיטה
 ומה לי לאחר שחיטה: אלא בקדשים.
 היכי פליגי רבנן עליה: הוא טלמו.
 כל עצמה ועיקרה של שחיטח קדשים
 לדם היא צריכה: תזבח. לרצונכם
 תזבחוהו ואמרינן לקמן חזבחהו כתיכ
 רש אם למסורת תזבח משמע
 ללשוחט יחילי קאמר ולא לשנים מללא
 כתיב תזבחוהו ומלכתיב הואי) משמע
 נמי אזבת שאף הוא יהא יתילי: ואמר
 רב ההנא גרסינן א). הא דר״ל בסדר
 יומא לדף לב:) גבי הביאו לו לכ״ג את
 התמיד: קרצו. מסרשינן התס ברוב שנים
 שלא היה יכול י] למרק ולגמור את
 השחיטה כולה לפי שכל עבודת יה״כ
 אינה כשרה אלא כו דכתיב באחרי מות ל)

 וכפר הכהן אשר ימשח אותו והיה צריך
 לאחוז מהר את המזרק ולקבל הלס לפיכך חותך בו כלי הכשר שחיטה ומניחה וממהר לקבל: ומירק. כהן אחר משחיטה: טל ידו. בשבילו כמו
 (עירובי! לף פב:) מערב אלם על יל בנו ובתו בשבילם. ומפני ששנינו שם לצריך למרק יכול לא מירק יהא פסול לבקלשים לא סגי ברוב שנים:
 לפך. הוצרך לשנות כאן רוב אחל בעוף וכר לרישא חולין הוה שמעינן מינה ותנא סיפא משוס קלשיס. ופרכינן יכול לא מירק יהא
 פסול בתמיה הא א״כ הויא לך הא מריקה עבולה באלס אחר שלא בכ״ג ותניא כל עבולת יה״כ כוי ברייתא היא בשילהי הוריות ףב:]:

 מצוה

 מסורת הש״ס

ס י ח ס ״ 3) פ ח  א) לעיל כ

, [ . : סו ו ס ס י ח ס פ , ג) [ . ט  ע
ן מ ק ל ן לג.], ה) [ לקמ  ר) [

, 1) נשם מא לכ: ו , ו) י [  ל:
, [ . נ ן מ לקמ , ח) [ [ :  לא
, [ : ה ) [שס מ , , [ . ל מ ס ש  ט) [

יקרא ו , ל) [ ו : ה א ״ ס ) נ  נ

, [ : ח , מ) נשייך לדף נ [ ז  ט
: ו ם ס י ח ס ׳ פ ס ו ע ס ״ ע ו  נ) [

ה ואין], ס) [ירושלמי ״  ד
, [ ה ״ ר ק ד ״ ף פ ו  ס

 תורה אוד השלם
ל א ר ש ל בני י ר א ב  1. ד
היה ש בי י י ש א י  לאמיר א
ך ר ד ו ב ש א פ נ א ל מ  ט
ם או לדריתיבם כ ה ל ק ח  ר

ח ליי: ס ה פ ש ע  ו
 כמדבר ט י
ו זבח ח ב ז  2. וכי ת
ב כ נ צ ר ם לין ל י מ ל  ש
: ויקרא יט ה בחהו  תז

 הגהות הב״ח
ה יאי מחצה ״ ׳ ד ״ ש  (א) ר

: נ ו ר ה כ צ ח ל מ  ע

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

ר רכ מ א ה ו ״  א] רש"׳ ד
ד י . כא! הסי ן נ א גרסי  כהנ
ל ״ ר א ד ד ה ״ ה כ מ אח״  ו

 וכו׳ כצ״ל:

 מוסף רש״י
. כי ס י נ י ע ה ל א ר נ ב ה ו  ר
ה ;הפרדס עמי ז ותר מ  זה י
ו נ י נ ש ר ש ח א  קלג!. מ
. ו ה ו מ ד כ ח ל א ו ש ב ו  ר
ן ריב שנים נ לא שמעי  ממי
 כשנים, למה שגיני כצדה
ף כוי !יומא ו ע נ אחל נ ו  ר
ר ח ק א ר י מ  לב:!. ו
ר ח ן א ר כה מ ג . ו ו ת ט י ח  ש
ת ל נ  שחיטה, לסי שאין ק
! ה כ ס כשירה אלא נ ד  ה
 גדול וצריך למהר ולקבל
לו י . נשנ ו ד ל י  >ש0 לא::!. ע
ם ל צן א מ צג.) קו ״ נ  כמו (
ל מי ע , אי נ  על ילי עצמו
ך לו, ו מ ס ו י  ירו לשי! אחרי
ר עזרא פ ס הרכה יש נ  ו
ק י ל ירו החז ו ע ה נ חמי נ ) 

ה ;שם!. מ ו ח מ ה  פלוני א

 שיטה מקובצת
 א] דכתיב איש איש כי

 יהיה טמא לנפש איש
 ידחה לשני: 5] מכדי אעוף
: ג] שחיטה לעוף  קאי ובו
לק: ד] ברוב  קדשים המו
 שנים שלא היה יכול לגמור
 ולמרק את השחיטה כולה:
 ה] ומירק כהן אחר את

 השחיטה הסייד:

 א) נראה לצ״ל והלכך דאי לאו לא״א לצמצס הוי מטהרינן החלקים.



 מסורת הש״ס

ות רי . הי ג : ע ג א ל מ ו  א) י

ס י ח נ , >) ז ק עב. ״ , נ) ג ב:  י
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ה ״ ס יב ל י לברי ׳  נסרש׳

א יז], ר ק ד , ו) [ ח נ ז  ת

ר נ ל מ ב ט ז], ח) נ ת י ק ח ] (t 

ע ״ ע ו , י) [ , נו) [שם] [ ט  י

, [ נ ״ ה א ״ : ל נ מא ל ו ׳ י ס ו  ת

ה ״ ׳ ל ס ו ומא לנ. ת  כ) נבי

ב טי ׳ ביארו הי כו ה ו מ  ל

מ ״ ׳ נ ס י ע ת ״ ע י , ל) נ [ ש ״  ע

ז ״ ם׳ ע תו ה י נ ת ה נ ״ . ל ח  מ

ה ״ : ל נ ׳ בכורות י ס י מ . ו א  ע

 רב אשי],

 תורה אור השלם
 1. רק בכל אות נפשך
 תזבח ואכלת בשר
 כברכת יי אלהיף אשר
 נתן לך בבל שעךיף
 הטמא והטהור יאכל:־

 בעבי וכאיל:
 דברים יב טו
 2. וכי תזבחו זבח
 שלמים לין ל־־ענבב
 תזבחהו: ויקרא יט ה

 הגהות הב״ח
׳ כו ר לא ו ה מ ״ י ל  (א) רש״

ף קז אגל חט ל ק השו ר פ  כ

ף נ שס במשנה ל ״ . נ לק  המו

ן ה כגו ״ ׳ ל ס ו : (ג) ח א י  ק

ראה לפרש לאיירי נ ׳ ו  וכו

ד ״ מ ר ל ו ט פ ה ו מ ה נ  ב

א ל ה א ט י ח ש ה ל נ י  א

ע ״ כ ף ל ס ו ב י ר ף ו ו ס  ב

ה ה ב ש י ע ר ה ב ש י י ח  מ

ף ו ע ת ה א ט ה ח ש ע  מ

ט רב ק נ לה ד פסו ץ ו ו ח  ב

: ף ס ו  י

 הגהות מהר״ב
 תשבות

ח נ ז א ת נ י י לתנ פ ] ג  א
ס יב י ר נ ר ציין ל ה או ר ו ת  נ
ה ״ ד ] ת : ב ק ח מ א נ הו  ו
לה ס פסו ל ו ׳ בין ק רע וכו  אי
ג עיין ׳ ׳ . נ לה  בין לאחר פסי

: ן ״ ר ה א ו ״ נ ש  חילושי ר
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 מוסף רש״י
ל ו ס א ם ה ל י ו כ  י

ו ל וכל עצמ אי . הו ן נ ב ר ד  מ

ל וכי ו ס א צריך פ ו  לדס ה

ו ה ו מ ד כ ח ו של א נ ו ן ר  מנ

. יומא לב:׳ ן !  בחולין תג

ד ח ב א ו ו ר נ י נ ך ש כ  ל

רא תי ה י נ ש מ . מ י ו ף כ ו ע  ב

ם חדא בקדשי א בחולין ו ד  ח

ה ט י ח ש ה ל נ י . א ( .  ושם מ
טה . אין שחי ף ו ס א ב ל  א

ת אלא לבסוף, א ר ק  נ

ב ש ח מ ה לענין ה נ י א מ ק פ נ  ו

ו ם א מ ו ק מ  בקדשים חוץ ל

 חוץ לזמנן או מחשב שלא

ה מחשבה אלא נ  לשמן אי

טה ף שחי ם כן חישב בסו  א

ד ע ה ו ל ח ת . מ : ב  :ב״ק ע
נ ה דחשי מ . וכל כ ף ו  ס

. ש ש ה ( ב ש ח יא מ  הו

 שיטה מקובצת
 א] ותניא כל עבודת
 יוה׳׳כ. נ״ב בכל הספרי
 יד כתוב והנן וכן כתוב
 שם כיומא: כ] ואין
 לכי אומר כך דא״כ:
 ג] מתחלתה ועד סופה
 באחת מכל עבודותיה:
 ד] אע״ג דרבא ס״ל הכי.
 נ״ב עי׳ תוס׳ בכורות
 דף יד ע״א: ה] אלא
 כמחתך בשר בעלמא והוי

 כמו נתקלקלה:

 כט: השוחט פרק שני חולין
 מצוה למרק. משוס לס. ואני שמעתי ביומא משוס ברוב עם הדרת
 מלך ואין לבי נ] כן דא״כ כל עבודות נמי והרי הכתוב הקפיד בכ״ג
 וגירש את רוב עס: אינה לשמיטה. אין השתיטה קרויה שחיטה אלא
 בסופה ולקמיה מפרש למאי הלכתא: ישנה לשמיטה. הכל קרוי
 שחיטה: פסולה. ואסילו למ״ל אינה
 לשחיטה אלא לבסוף ולא מיקרי
 שחיטת עובד כוכבים מיהו שחיטת
 ישראל נמי לא הויא והויא לה כקוץ
 בעלמא ואיטרסא לה: מעשה טרפה.
 מעשה שהיה כדי וכשיעור לטורסה
 בו נעשה בה ביד עובד כוכבים:
 עולת העוף למעלה מחוט הסיקרא
 חטאת העוף למטה כדאמר בזבחים
 לדף סל: פה.): שהרי טשה כה
 [מעשה חטאה העוף] למטה.
 במקום ססולה מעשה שהוא חשוב
 בחטאת העוף להכשירו בכך שמליקת
 חטאת העוף כסימן אחד הילכך ה״נ
 חשיב לפסול אע״ג דבעולה לא הוי
 סוף מליקה על גמר השני: מיחייב.
 משום שחוטי חוץ: מר לא אמר
 הפי. דאילו בעוף אס שחט סימן
 ראשון בחוץ מיחייב שהרי דכוותה
 כשר בסניס כמליקת חטאת העוף.
 השוחט עוף קדשיס כתוץ חייכ
 דיליף מריכויא דאשר ישחטי) בשחיטת
 קדשים בפרק השוחט לזבחים קז.) אכל
 המולק (א) את העוף סטור: כל
 הטסוקין כפרה. אדומה: «]מהחלה
 ועד סופה. באחת עבודותיה בין
 באמצע ובין בתחלה ובין בסוף:
 מטמאין אח הבגדים. כלכתיב
 לבמלבר יט< עץ ארז ואזוב ושני תולעת
 והשליך אל תוך שריסת הסרה וסמיך
 ליה וכבס כגדיו הכהן וגר וכתיב
 בשריסתה והשורף אותה וגר ותניא
 בסיסריי) אם המשליך את האזוב
 מטמא בגדים השורף לא כ׳יש מה ת״ל
 והשורף כא הכתוב ולימל על כל
 העסוקים בפרה מתחלה ועל סוף
 שיהו טעונים תכבוסת בגרים:
 ופוסלין אומה במלאפה. אם נתעסקו
 עמה במלאכה אתרת כגון ששחט
 ותתך עמה ללעת לתניא (ספרי חקמ
 יט ג) ושחט אותה״) בא הכתוב ולימל
 על הסרה שתהא מלאכה פוסלתה
 בשחיטתה ושרף את הסרה«) כא הכתוב
 ולימל שתהא מלאכה פוסלת בשריסתה:
 בשתיטהה. כגון שנתנבלה: אינה
 מטמאה בגדים. שאין כאן עבולה
 ואם אסף אסרה או שרפה ולא נגע
 בה או אפילו נגע בה בפשוטי כלי
 עץ שלא טמאתו משוס נבלה אינו
 טמא משום מתעסק בסרה שאין
 כאן סרה אדומה: בהזאתה. בהזאת
 דמה שהיה מזה הימנה ז׳ פעמים כנגד
 פתת של היכל כדכתיב לשס יט< והזה אל
 נכח פני וגר: קודם פסולה מטמאה
 בגדים. דמתעסק בפרה הוא וכבר
 נעשית שחיטתה כהכשר: דלאו שחיטה
 היא פלל. שהרי סוסה הוכיח אבל היכא דנגמרה שחיטה ממש אימא לך
 לכולה קרויה שמיטה מתחלה ועל סוף: לפלוג. נמי האי תנא כהכשרא
 לסרה אסילו בפרה שלא נססלה יש לחלק כין כגלים לבגלים:

 סתימתאה

ל כ  אם כן הויא ליה עבודה באחר אז א<ותניא א
 עבודת יוה״כ אינן כשרות אלא בו ה״ק יכול
 יהא פסול מררבנן דס״ד אמינא איכא פםול
 מדרבנן לכך שנינו רוב אחר בעוף ורוב שנים
 בבהמה ומאחר דאפילו פסולא דרבנן ליכא
ר ר״ש בן מ א (  למה לי למרק מצוה למרק: ג
 לקיש משום לוי סבא ״אינה לשחיטה אלא
ישנה לשחיטה מתחלה  בםוף ורבי יוחנן אמר ב
ל מורים היכא דשחט כ ה  ועד סוף אמר רבא ג
 סימן אחד עובד כוכבים וסימן אחד ישראל
 שהיא פסולה שהרי נעשה בה מעשה טרפה
 ביד עובד כוכבים י בעולה העוף נמי היכא
 דמליק סימן אחד למטה וסימן אחד למעלה
 פסולה שהרי עשה בה מעשה חטאת העוף
 למטה לא נחלקו אלא כגון ששחט סימן אחד
 בחוץ וםימן אחד בפנים למאן דאמר ישנה
 לשחיטה מתחלה ועד םוף מיחייב למ״ד אינה
 לשחיטה אלא בסוף לא מיחייב אייל רבה בר
 שימי מר לא אמר הכי ומנו רב יוסף היכא
 דשחט סימן אחד בחוץ וםימן אחד בפנים נמי
 פסול שהרי עשה בה מעשה חטאת העוף
כגון ששחט מיעוט  בחוץ לא נחלקו אלא ה
 םימנין בחוץ וגמרו בפנים למ׳יה ישנה
 לשחיטה מתחלה ועה םוף ימיחייב למ״ר אינה
 לשחיטה אלא בםוף לא מיחייב מתיב רבי
כל העםוקין בפרה מתחלה וער סוף <ז  זירא י
ופוםלין אותה במלאכה  מטמאין בגדים ת
אירע בה פםול בשחיטתה בין קודם  אחרת ט
 פסולה בין לאחר פםולה אינה מטמאה בגדים
 בתזאתה קודם פםולה מטמאה בגדים לאחר
 פסולה אינה מטמאה בגדים ואי אמרת ישנת
 לשחיטה מתחלה ועד סוף לפלוג נמי
 בשחיטתה אירע בה פםול בשחיטה קודם
 פסולה מטמאה בגדים לאחר פםולה אינה
 מטמאה בגדים אמר רבא נתקלקלה שחיטה
 קאמרת שאני תתם דאגלאי מלתא למפרע
 דלאו שחיטה היא כלל אמר רבא אי קשיא
 לי הא קשיא לי למ״ד אינה לשחיטה אלא
 בסוף לפלוג בהכשרה דפרה כגון דשחטוה
 בתרי גברי דגברא קמא לא מטמאה וגברא
 בתרא מטמאה אמר רב יוסף תרי גברי בחד
 זיבחא קאמרת בר מינית דתתוא דתנינא
ח שלא יהו שנים שוחטין זבח אחד ב ז ת 1 (  א! ה

תזבחהו שלא יהא אחה שוחט שני זבחים 2 

 ואמר רב כהנא תזבחהו כתיב א״ל אביי
 לאו אתמר עלה אמר רבה בר בר חנה אמר
 רבי יוחנן זו דברי רבי אלעזר ברבי שמעון

 סתימתאה

 אם כן הוי ליה ענודה נאחר. הוה מצי נמי למיסרך א״כ הויא
 ליה שחיטה כשנים כיון לאס לא מירק פסול ואין שנים שוחטין
 בזבח אחר אפילו כזה אחר זה כלמוכח לקמן כשמעתין וא״ת ומאי
 קשיא ליה מעבולה באחר הא בפרק טרף בקלפי (יומא לף מב.)

 איכא מאן לסבר אפילו שחיטת פר
 כ״ג כזר ואפילו מאן לפתיל היינו
 לוקא פרו לקאתי לחובת יה״כ וקאי
 עליה אהרן וחוקה אבל תמיל ללא
 שייך לתוכת יה״כ ולא קאי עליה
 אהרן ותוקה לא ר״ל רמ״מ פסול
 מדרבנן׳): למה לי למרק. ואע״ג
 לבתולין נמי כעינן כל השנים לכתחלה
 מ״מ כיון שיש רוחק ברבר לא היה
 לנו לעשות ע״י אחרי): אמד ר״ל
 משמיה דלוי םנא אינה לשחיטה אלא
 כסוף. י] אע״ג דרבא ס״ל הכי
 בפ״ב דזבחיס (לף ל.) אפ״ה לא חשיב
 ליה כהדי תלת דהלכה כר״ל לגבי
 רבי יוחנן כריש פרק החולץ (יבמות
 לף לו.) משוס להך משמיה ללוי אמרה
 ר״לל): כגון ששחט סימן אחד
 בחוץ. סי׳ בקונטרס בעוף
 קלשיס וקשה לפירושו דמ״ט דמאן
 לפטר כיון לבמליקה בחוץ לא מחייב
 אלא כשחיטה והרי עשה הכשר שחיטה
 בחוץ ורב יוסף נמי למה ליה למינקט
 שהרי עשה בה מעשה חטאת העוף
 הוה ליה למימר משוס להכשר שחיטת
 העוף בסימן אחל ועול לנקט רב
 יוסף לאחל בחוץ ואחל בפנים נמי
 פסולה משמע הא שניהם בסניס
 כשרה ואי בעוף הא אין הכשרו אלא
 במליקה וחייב ה״ל למינקט ולא
 פסולה ונראה לפרש לאיירי בבהמה
 w ופסולה מקט רכ יוסף לאו לוקא
 לחייב נמי לכולי עלמא לאי חיובא
 ליכא א״כ לוקי סלוגתייהו בסימן אחל
 בחוץ וסימן אחל בסניס וסליגי
 בחיובא ואמאי מוקי לה במיעוט
 סימנין בחוץ וגמרו בפנים וא״ת
 ובסוף פרקין (לף מ:< גבי הא לתניא
 השוחט חטאת בשבת בתוץ לעבורת
 כוכבים חייב ג׳ חטאות ומוקי לה
 כחטאת העוף שהיה חצי קנה פגום
 והוסיף עליו כל שהוא לאתו כולהו
 בהלי הללי ולהט נקט חטאת ולא נקט
 זבח שבשאר זבח מכי שחט סימן אחל
 לעבולת כוכבים אסרה ותו לא מחייב
 משוס שחוטי חוץ והשתא אכתי טון
 לבבהמה נמי מיחייב בסימן אחל
 משום שחוטי חוץ לשמעינן זבח
 ובחצי קנה סגוס ואע״ג לסימן אחל
 לא מיחייב משוס שבת שלא תקן כלום
 מה בכך מ״מ כשיגמור סימן שני
 מיהא ליתייב משוס שבת ויש לומר
 להא למחייב בסימן אחל ההא היינו
 משום לגמר השני בסנים אבל החס
 לאיירי בשוחט לעבולת כוכבים מטון
 מאסרה בסימן ראשון לא חשיב
 סימן שני אלא כמחתך מ בעסר והוי

 כמו נתקלקלה בשחיטה ראמר בסמוך לאגלאי מילתא למפרע ללאו
 שחיטה היא כלל גכי סרה לכך נקט עוף להכשרו בסימן אחל וכן
 פירש לקמן כקונטרס: אירע פסול בשחיטתה. ס״ה כגון נתנבלה

 ור״ת מפרש פסול של מלאכה אתרת לומיא להזאה לאי אמרת בשחיטה
 נמי יש חילוק כמלאכה בין קולס ססולה כין לאחר פסולה כ]א״כ לסלוג בשחיטה עצמה ואמאי נקט הזאה ואע״ג לאיירי בפסול מלאכה מ״מ
 קאמר שפיר בסמוך שאני נתקלקלה כשתיטה לאגלאי מילתא למפרע ללאו שחיטה היא כלל לטון לנתקלקלה א״כ לא נעשה עליין כלום לשם
 פרה בכשרות אבל אירע פסול בהזאתה אין לחוש לכבר נעשית השחיטה בכשרות: תרי גברי בחד זיבחא קאמרת. תימה הא ע״כ שלא יהיו
 ב׳ שוחטין זבח אחל היינו לכתחלה אבל בליעבל כשר כמו אחל שוחט ב׳ זכתיס למוקי לעיל מתניתין לשוחט כ׳ ראשים כאחל שחיטתו כשרה
 בקדשים וא״כ אכתי לסלוג בהכשר דפרה וי״ל לטון ללכתחלה אסור מילתא ללא שכיחא היא אע״ג דסריך לסלוג בב׳ סודרים הא שטחא טפי:

 והוינן
 אומר אני דישנה לשחיטה מתחלה ועד סוף: אלא אי קשיא הא קש־א למ״ד אינה לשחיטה אלא לבסוף ליפלוג נמי בהכשרה וכו׳ כלומר אפי׳ דלא אירע בה פסול בשחיטה כגון דשחטוה בתרי גברי דגברא קמא לא
 מטמא כלומר דעדיין לא חשוב שחיטה וגברא בתרא מטמא משום דאינה לשחיטה אלא לבסוף: בר מינה דההיא כלומר הא לא קשיא לא מצית למיפרך ודאי הכא אינה לשחיטה אלא לבסוף אבל במקום אחר עדיין
 א׳ אני אפי׳ נ< פסול שאירע (בשחיטה) דאינה לשחיטה אלא לבסוף: אייל אביי ולאו איתמר עלה רתרצת דהתם דאינה לשחיטה אלא לבסוף: גו דמחלוקת בין ר׳ אליעזר בר׳ שמעון ובין חכמים דחכ׳׳א שנים שוחטין

 וכו• דישנה לשחיטה מחחלה וכו• ולר׳ שמעון בן

 עין משפט
 נר מצוה
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 דבינו גרשום
 פסול התמיד א״כ הויא
 ליה עבורה באחר ותנן
 כל עבודה כוי הכי קאמר
 יכול יהא פסול מדרבנן אם
 אחר מירק כלומר דגמר
 השחיטה לכך שנינו רוב
 אחד ורוב שנים דיכול
 אפי׳ אחד ועכשיו סיפא זו
 היא בקהשים. שהרי עשה
 בה מעשה טרפה ביה עובד
 כוכבים כלומר שפסולה
 היה כראשון היכא דשחט
 עובד כוכבים. עולת העוף
 נמי היכא דמלקה סימן
 אחד למטה מן הסקרא
 וסימן אחד למעלה מן
 הסיקרא וזו לא דינו
 הוא והינו שכלו למעלה
 מן הסיקרא של עולת
 העוף. ושל חטאת העוף
 למטה מן הסיקרא וסיקרא
 חוגרת סביבו של מוכח
 באמצע. ומאי סיקרא
 אדמומית שמהן עושין
 מגינים. שהרי עשה בה
 מעשה חטאת העוף: למ״ד
 ישנה לשחיטה מהחלה
 ועד סוף מיחייב דחשוב
 ככולו בחוץ אבל למ״ד
 דאינה לשחיטה אלא
 לבסוף(עכשיו) לא מיחייב
 שסופה של שחיטה היתה
 בפנים וחשוב כאילו לא
 שחט בחוץ כלום: כל
 העוסקים בפרה מטמא
 בגדים מתחלה ועד סוף
 כדכתיב בתורה ששבעה
 היו עםוקין כפרה כלומר
 אחד שחט ואחד שורף
 ואחד מזה וכל העסוקין
 עד ז׳ ופוסלין אותה
 במלאכה כלומד לפרה
 אדומה כיצד שאם חתך
 שום דבר או עץ או שחט
 בהמה בתוך כך שהיו
 עסוקים בפרה פסולה
 הפרה כיצד אירע בה פסול
 בשחיטה כלומר כששחט
 קצת וחתך חפץ אחר בתוך
 כך ועכשיו כיון שאירע
 בה פסול כשחיטה אמרינן
 אינה לשחיטה אלא לבסוף
 אפילו אירע בה פסול א)
 בתחלת שחיטה שעשה
 עמה מלאכה לא חשובה
 שחיטה ואינה מטמאה
 אבל בהזייתה אירע בה
 פסלות שזו לבסוף קודם
 פסלות מטמאה בגדים
 דאגן אמרינן רכל העוסקים
 בפרה מטמא ואחר פסולה
 היא חשובה כאין אלא
 אי אמרח ישנה לשחיטה
 מתחלה ועד סוף לפלוג
 בשחיטתה וכוי: נתקלקל
 בשחיטה [קאמרח.] כלומר
 דפסולה אירע בשחיטה
 ועכשיו איגלאי וכו׳
 ומשום הכי פסולה (אלא)
 [אבל] במקום אחר עדיין

 א) לכאורה נראה לצ״ל אפיי אירע נה פסול בסוף שחיטה שעשה עמה וכוי. 5) אפי׳ שחט מקצת סימנים בחוץ וגמרה נפנים ג״כ חייב משום לישנה לשפיטה מתפלה ועד סוף. ג) לנד תינו אלו הס משוללים הננה למאי עגין מחלוקת ראב״ש
 וחנמיס לישנה לשחיטה מתחילה ועל סוף אי לא לטעמא לראב״ש ליליף מקרא וגוה״כ היא יצ״ע.



 עין משפט
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 השוחט פרק שני חולין ל.
 והוינן בה טעמא דשלא לשמו הא סתמא פטור. כך היא גירסת
 הקונטרס וקשה דאללייק מסיפא נילוק מרישא איפכא
 טעמא ללשמו הא סתמא חייב אלמא ללא בעינן עקירה וברוב
 ססריס ישנים גרסינן והוינן בה לשמו אמאי פטור ססח בשאר ימוח
 השנה שלמים הוא ש״מ בעי עקירה
 סי׳ לאי סתמא לא בעי עקירה א״כ
 סתם הוי שלמים וכשר כששחטו לשם
 ססח מילי להוה אשלמים ולאי ששחטן
 לשם ססח לכשרין: מדמי פסח
 מי אידחי. ואס תאמר ממה נסשך
 אילחי גם מלמי ססח למט שחיט
 סורתא אינה ראויה לסלוח אלא
 לכלכיס ואין פולין קלשיס להאטלן
 לכלבים ואם לאחר סליון גומר
 שחיטחו אם כן הויא לה חולין בעזרה
 ואסורה באכילה וי״ל למיל אחר
 סליון יוציאנו חוץ ויגמור שם שחיטתו:
 והתנן שחט בה שנים או רוב שנים
 ועדיין היא מפרכסת הר*
 היא כחיה לכל דבריה. *אין המשנה
 כן בשום מקום אלא ללייק לה
 מתניתין דהעור והרוטב (לקמן קיז:)
 לתנן השותט בהמה טמאה לעובל
 כוכבים ומסרכסת מטמאה טומאת
אבל לא טומאת נבלותני<:  אוכלין 8
 השוחט בשנים או בג׳ מקומות.
 סירש כקונטרס חתך
 כאן וחזר והתחיל לתתוך למעלה או
 למטה וקשה ראם אין רוב במקום
 אתל היאך שחיטתו כשרה ואס יש
 רוכ כמקום אחל א״כ שחיטה מפורעת
 היא וי״ל לאע״ג ליש רוב כמקום אחל
 לא הוי שחיטה מסורעת לבשלא נתתך
 הסימן לא למעלה מבית השחיטה
 ולא למטה אז הויא שחיטה מפורעת
 רביח השחיטה מירווח רווח אבל
 כשנחתך למעלה או למטה לא מירווח
 ואינה מפורעפ וט פריך משנים
 אוחזין בסטן ושוחטין לא הוי מצי
 לשנויי להתס כששחט כל אחל רוב
 והד היא מפורעת למ״מ כשקלם
 האחל ושחט רוב וחבירו לא שחט
 עליין אלא מיעוט אינה מפורעת
 ונפסלה וטון לכבר נססלה תו לא
 הדרא ומתכשרא כשגם תבירו גמר
 הרוב ובשאלתות לרב אחאי ׳)מפרש
 ב׳ או ג׳ מקומות כגון שכל אותן
 מקומות כהיקף של סימן כגון שחתך
 סביב סביכ כאן מעט וכאן מעט
 בטבעת אחת בקנה וכיוצא בו בוושט
 ובין הכל יש רוב ועוד סירש בשאלתות
 שאפילו חתך מיעוט הקנה למעלה
 לצד העור וחזר ושחט מיעוטו למטה
 לצד אחר זה שלא כנגד זה דכשרה
 טון דבין הכל יש רוב ורבינו חננאל
 פירש כ׳ או ג׳ מקומות כגון רוב הקנה למעלה ורוב הוושט למטה
 ולפירושו לא משכחת שלשה מקומות: מתיב רבי אלעזר שנים
 אוחזק בםבין ושוחטין. לפירוש רכינו חננאל והשאלתות לא כעי
 לשנויי דהכא כששחט האחד הרוכ דהא משמע שהשחיטה כשרה על ידי
 שניהם: דלמא סמכי אהדדי ולא עבדי דוכא. לפירוש הקונטרס כל
 אחד לא ישחוט רוב ולפירוש השאלתות כין שניהם לא יעשו רוב:

 למדתנו
 לא גרסינן: מדמי פסח. ראוי הוא לימכר קודם גמר שחיטה
 וכיון דחזי לדמי ססח סתם שחיטה דידיה כולה לססח:
 לויקרא ס) והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך הכהן

 סחימחאה. שיש משנה ובדיתא הרבה שאמר ר׳ אלעזר בר׳ שמעון
 ורגילים התנאים לסדרן במשנה בלשון סתם והאי סתמא לתזבת
 הוא נמי אמרה וגמרא גמיר לה ר׳ יותנן מרביה להא ר׳ אלעזר
 אמרה: זבח אתד. ולרבנן ליסלוג. ועול לר׳ אלעזר גוסיה ליסלוג

 כגון דשחטה חד גברא בתרי סודרי
 שבאמצע שחיטה בא חברו ונטל סודרו
 נ! מראשו ועטפו בסודר אחר ומדלא
 מסליג ש״מ תרוריהו מיטמו דישנה
 לשחיטה מתתלה ועד סוף: אלא.
 לא מתרץ כרב יוסף אלא הט תריץ
 דתנא כפרה פסולה איצטדך ליה
 לסלוגי ולאשמועינן דאע״ג דנפסלה
 מיהו קודם פסולה תורת סרה עליה
 והעסוקין בה נטמאו ובהכשרה לא
 חש לאורויי אי ישנה לשחיטה מתחלה
 ועל סוף אי אינה אלא לבסוף:
 ובמועד לשמו פטור. בשוחט הפסח
 על החמץ קאי בפרק תמיל נשחט
 לפסחים סג.) ומרבינן התם ןסד.] לשאר
 זבחיס ששחטן בססח על החמץ שלוקה
 עליהן משוס לא תשחט על חמץ״
 וקאמר ר׳ שמעון שהשוחט פסח
 בתוך המועל כגון שאבל בארבעה
 עשר והקריב אחר תתתיו ונמצא
 הראשון במועל ושחטו לשמו על החמץ
 פטור להא זבח פסול הוא ללא חזי
 שלא בזמנו לשמו: שלא לשמו.
 לשחטו לשם שלמיס: מייב. לפסח
 לאחר זמנו קרב שלמים וזה שנשחט
 לשלמים זכח כשר הוא ומלקתני שלא
 לשמו חייכ מכלל לדשא לקתני לשמו
 סטור היינו לשתטיה סתמא וסתמא
ד לשמו לאי לשמו לוקא קאמר הא  ק
 סתמא חייב קשיא סיסא ללא ממייב
 ליה אלא כשלא לשמו בהליא. וגרסינן
 והוינן כה טעמא לשלא לשמו הא
 סתמא פטור: והוינן בה. בסתמא
 אמאי פטור: הא סתמא שלמים
 הוא. לנסקא לן מוזבחת ססח לה׳
 אלהיך צאן ובקרי!) רמוחר ססח קרב
 שלמים בססחיס לדף ע:< ובמנחות
 לדף פג:ן ובזבחיס בס״ק לדף ט.1:
 ש״מ. מלקד ליה ג] פסול לססח
 בשאר ימות השנה בעי למיעקר שם
 ססח מיניה וכל כמה דלא עקר פסח
 הוא וט שחיט ליה שלא בזמנו הר
 ססח פסול ומיסלג סליגי בה בססחיס
 לדף עג0: ואייר מייא בר גמדא נזרקה.
 תשובה זו שאני משיב מסי חבורה
 ואמרו לעולם לא בעי עקירה והאי
 דמשמע דבעי עקירה: כגון שהיו
 בעלים. בפסח ראשון טמאי
 מתיס ופסח זה לא נדחה מחמת
 איבוד אלא מחמת בעלים שנדחו
 מחמת טומאה לססח שני והאי פסח

 חזי ליקרב באייר הלכך בעי עקירה: אי אמרת בשלמא ישנה
 לשמיטה מתתלה ועד סון* אפסיל ליה בתתלת שחיטה.
 לסתמיה הוי לססת דתתלת שחיטה נמי פסלה: אלא אי
 אמרת לא פסלה עד גמר שתיטה. הא גמר שתיטה לאו פסת הואי
 דטון דשחט ביה סורתא ולא איחזי לשהריה לססח שני אידחי ליה
 מססח וכיון ללא חזי לססת הא אמרת דלשלמיס קאי וגמר שחיטה
 ליליה לשלמים הוא וכפורתא קמא לא איפסל משוס שחיטת ססח

 שלא בזמנו להא אינה לשחיטה אלא לבסוף: לשם פסח קא שחיט
 ולצאת לחולין שאין לך מוס קבוע גלול מזה ולמיו לפסח
 ופי סימא. אין קלשים נסלין בלא העמלה והערכה כלכתיב

ב׳ שוחטים  םתימתאה אבל חכמים אומרים א
 זבח אחד ולרבי אלעזר ברבי שמעון נמי
 לפלוג כגון דשחט חד גברא בשני סודרים
 דםודר קמא לא מטמא וסודר בתרא מטמא
 אלא בפםולא דפרה קא מיידי בהכשרה לא
ובמועד :  מא מיידי מתיב רב אידי בר אבין א
 לשמו פטור שלא לשמו חייב והיינן בה
 טעמא דשלא לשמו תא סתמא פטור ואמאי
 פטור פםח בשאר ימות השנה שלמים הוא
 ש״מ פםח בשאר ימות השנה בעי עקירה
ואמר ר׳ חייא בר גמרא נזרקה מפי חבורה (  ב

 ואמרו הכא במאי עסקינן כגון שהיו בעלים
 טמאי מתים דנדחין לפסח שני דםתמא
 לשמו קאי והאי הוא רבעי עקירה הא אחר
 לא בעי עקירת אי אמרת בשלמא ישנה
 לשחיטה מתחלה ועד סוף איפםיל לית
 מתחלת שחיטה אלא אי אמרת אינה
 לשחיטה אלא בסוף כיון השחט ביה פורתא
 איהחי ליה מפסח איהך כי קא שחיט שלמים
 קא שחיט אמר ליה אביי נהי דאידחי ליה
בעי  מפסח מדמי פסח מי איהחי אז וכי הימא נ
ט בה שנים או ח ש : ן נ ת ה ו  העמדה והערכה ״
1ועדיין היא מפרכסת הרי היא  רוב שנים 7
 כחיה לכל דבריה אמר רב יהודה אמר רב
 י השוחט בשנים ושלשה מקומות שחיטתו
 כשרה כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי
בעינן שחיטת מפורעת וליכא ואף ר״ש בן (  ה

 לקיש סבר בעינן שחיטה מפורעת דא״ר
 שמעון בן לקיש מנין לשחיטה שהיא מפורעת
חץ שחוט לשונם מרמה דבר מתיב  שנאמר 1
ב׳ אוחזין בםכין ושוחטין אפילו  רבי אלעזר ייה
 אחד מלמעלה ואחד מלמטה שחיטתו כשרה
 אמאי והא ליכא שחיטה מפורעת אמר ליה ר׳
 ירמיה משנתינו בסכין אחד ושני בני אדם
 אמר ליה רבי אבא אי תכי תיינו דתני עלה
 יאין חוששין שמא יטרפו זה על זה אי אמרת
 בשלמא בשתי םכינין ושני בני אדם שפיר מהו
 דתימא ליחוש דלמא םמכי אהדדי והאי לא
 אתי למעבד רובא ותאי לא אתי למעבד רובא
 קא משמע לן דאין חוששין אלא אי אמרת
 בסכין אחת ושני בני אדם האי אין חוששין
 שמא יטרפו זה על זה שמא ידרוסו זה על זה
 מיבעי ליה אמר ליה רבי אבין תני יאין חוששין

 שמא

 מסורת הש״ס

ם י ח ס ״ ב) פ ג ס ס י ח ס  א) ס

, : ז ן קי , ג) לקמ : ג דף ע . ו ל  ס
ה ״ ן ל. ל ׳ ערכי ס ו ן ח י  ד) [עי

ה ״ . ל ה 0 ט ו ׳ ס ס חו  ולא ו
, [ : ט נ אשי], ה) [לעיל י  ר
, ל כ] ו מ  י) ולקמן ע
ס י ר נ ל ח לל], ח) [  ז) [שמו

ק ״ ׳ נ ס ו ן פ י , ט) [ועי [ ז  ט
ה ש ר פ , י) [ טה] ה שחי ״ . ל ו  ע

, [ ן קכל מ  בהעלותך סי

 תורה אור השלם
ם נ ו ש ט ל ו ח ץ ש  1. ח
ם ו ל י ו ע י פ ר ב ב ה ד מ ר  מ
ו ב ך ק ב ר ו ב ד ו י ה ע ת ר  א
ו ט ז ה י מ ר : י ו ב ר ם א י ש  י

 רבינו גרשום
 אלעור ראמר דאיגה
טה אלא לבסוף  לשחי
ג בהכשירה דפרה  לפלו
 כגון דשחטה חד גברא
 בשני סודרין כלומר
 כששחט סימן ראשון היה
 עטוף סודר אחד וכששחט
 סימן אחר נחעטף בסודר
 אחר דסודר קמא לא
א וסודר בתרא מטמא מ ט  מ
 דאינה לשחיטה אלא
 לבסוף: לא לעולם אינה
 לשחיטה אלא לבסוף.
 אם תקשי לך מפני מה
 לא פליגי כזה שהענין
ל דפרה קא מיירי  בפסו
 וכוי: אותיב רב אידי בר
 אבין ובמועד לשמו פטור
 וכו׳ הכי סברינן פסח
ו  שאבד והפריש אחר תחתי
מר) אם כלו עד(  ונמצא במו
 שחטו במועד [על החמץ]
ד שפסח ח פטו ס  לשם פ
ל הוא שלא לשמו  פסו
 ששחטו לשום שלמים על
 חמץ חייב דמארבעה עשר
ל חמיד  ואילך כשמחחי
 של בין הערבים אין
 שוחטין שום זבח על חמץ
 אפי׳ תמיד ואפי׳ שלמים.
 שמעת מינה פסח בשאר
 ימות השנה בעי עקירה
 כלומר דלא חשוב שלמים
 אא״כ עקר שמו מפסח
 ושוחטו לשום שלמים
 ולפיכך פטור [דהוי כמו]
 ששחטו לשמו ולאו חשוב
 שלמים אלא פסח פסול
 שכבר עבר ומנו של פסח
 והא קי״ל דכי האי גוונא
 פסח שאבד והפריש אחר
ו ונמצא במועד דלא  תחתי
 בעי עקירה דבלא עקירה
 חשוב שלמים ואמאי פטור
 כי שחטו על חמץ ואמר
 ר׳ חייא בר גמדא אמר
 רב נזרקה מפי חבורה
רה  וכו׳ כלומר אמרו כחבו
 של רבנן כגון שהיו
 בעלים טמאי מתים כלומר
 לאו כדסברינן דחבורה
 דאבד פסחו והפרישו
ו ונמצא במועד  אחר תחתי
 ושחטו על חמץ לשמו
 פטור דהוא ודאי חייב
 דחשוב שלמים כלא
 עקירה אלא כגון שהיו
 בעלים טמאי מתים דנדחו
 לפסח שני דםתמא לשמו
 קאי לפיכך פטור: ואי
 אמרת אינה לשחיטה אלא
 לבסוף כיון דשחט בה
 פורתא אידחי ליה מפסח
 כלומר אידחי ליה מפסח
 שני שאין יכול להשאירו
 עד אייר שכבר התחיל
חטו ואין חשוב פסח  לשו
 ואיהך סימן הא כי קא
 שחיט שלמים קא שחט
 ומחייב אלא ש״מ מדחזינן
 דפטור דישנה לשחיטה
ה ועד סוף לפיכך ל ח ת  מ
ט קבע  כי התחיל לשחו
ח ולפיכך הוה ס פ  ליה ל
ל ופטוה.  ליה פסח פסו
 א״ל אביי נהי דאידחי ליה
ח כוי כלומר א) אפי׳ ס פ  מ

תו ל ולא שלמים וכי תימא בעי העמדה והערכה כוי דאין יכול לפדו ב פסח פסו ח שני לפיכך פטור דחשו ס פ  אינה לשחיטה אלא לבסוף ואי אמרח אידחי ליה מפסח נהי דמפסח מידחי מדמי פסח מי מידחי יכול למוכרו שחוט והדמים יהיו ראויין ל
ת כגון בענין זה שחיטה אלכסונית: שני מו  בדמים אא״כ מעמיד ומעריך. והתנן שתט בה שנים או רוב שנים כוי כלומר ויכול להעריך ולפדות (כלומר) ומצינן למימר דמדמי פסח (מי מידחי) ןלא נדחה] ולפיכך פטור: השוחט בשנים ובשלשה מקו
 חץ שחוט כלומר מה חץ שהוא ישר ואינו עקום אף שחיטה בעינן דתהא מפורעת. מתיב ר׳ אלעור שנים אוחוין בסכין הכי סברינן שנים אוחוין ב׳ סכינין (כלומר) כל אחד ואחד סכינו כידו ושוחט אחד קנה כלפי הראש והו למעלה ואחד ושט
ה שאחד ט מ ה מאותה שחיטה ששחט חברו בקנה שחיטה כשרה ואמאי והא ליכא שחיטה מפורעח שהקנה נשחט במקום אחד והושט במקום אחר. א״י' ר׳ ירמיה משנתינו בסכין אחד ושני כני אדם כלומר לאו כדםברח מאי למעלה ומאי ל ט מ  ל
ה מן הצואר ושחטו שניהם שחיטה מפורעת: האי לא אתי למעבד רובא כוי כלומר ט מ  שחט את הקנה בסכין למעלה ואחה שחט אח הושט למטה בסכין אחד אלא מאי למעלה ומאי למטה ששחטו בסכין אחד עמד אחד למעלה מן הצואר ואחד ל

 האי ששוחט הקנה סומך על חברו ששוחט אח הושט ולא אתי למעבד רובא בקנה והאי ששוחט את

 אותה וזו אין יכולה לעמוד על רגליה: בשנים ושלשה מקומות. שחתך כאן י) וחזר והתחיל לשחוט למטה או למעלה: מפורטה. מגולה
 ונכרת להיינו במקום אחל: חן שחוט. שחיטה דומיא דחץ שאינו חותך בב׳ מקומות: ג׳ אותזין בסכין. קס״ד 3ב׳ סכינין אחד
 למעלה לצר הראש ואחל למטה לצל החזה: בסכין אחד. ומאי אחל למעלה ואחל למטה רנקטי סטנא באלכסון: אי הפי. לשון קושיא הוא:

 שמא

 גליון הש״ם
ן י ׳ א ו כ ן ו נ ת ה ה ו ״ ׳ ד ם ו  ת
. י״ל י ן וכו ה כ נ ש מ  ה
ג ״ ה מ ״ ן היא ס תי י  דמתנ
ן ו דרבנ ה י י מ ע ט ה ד ל י ע מ  ד
׳ כר ס כ ר ס מ ס ד  משו
. עיין ה הערכ ה ו ד מ ע  ה
׳ איסורי א מהל ״ מ פ ״ כ  כ
א ל ל ב ד א ״ א : כ ח נ ז  מ
. עיין לקמן ת ו ל י ב ת נ א מ ו  ט
. ן נ עי ה נ ״ ׳ ד ס ו א ת ״ ד ע  פ
ה ״ ׳ ל ס ו א ח ״ ו ע ק ע ״ נ נ  ו
נ ״  שחיטה שא״ר. ושס ע
ן ה בשוחט. וערכי ״ ׳ ל ס ו  ח

ה ולא: ״ ׳ ל ס ו א ת ״  ל ע

 מוסף רש״י
. ר ו ט ו פ מ ש ד ל ע ו מ ב  ו
ס לשמו ח א ס פ ך ה ו ת  נ
ץ מ ח ח על ה ס פ  שחטו ל
ח ס ס , ד ר מלא משחט ו ט  פ
ל ו לשמו פסו מנ ז  שלא נ
טה שאינה יא לה שחי  והו
א ל ה (פסחים םג.ן. ש י  ראו
. אלא לשס שלמיס, ו מ ש  ל
יא . דלהכי קאי והו ב י י  ח
נ י חי ה ו ד א טה ר  לה שחי
ט בהדי לאו ח ש ס לא ת  משו
ראה ולא ימצא ואיכא  ללא י
טה ו:שם1. מי לשחי ת נ  מלקו
. מלא ר ו ט א פ מ ת א ס  ה
ה מ ן כל כ ג , לאמרי ט ח ש  ת
ה י נ ח מי ס ר שס פ ק  ללא ע
ח ושחטו נשאר ס א פ ו  ה
ל ושחיטה ה ופסו ת השנ ו מ  י
שם סל.:. ! א י יה ה  שאינה ראו
ן נ . ולא אמרי ה ד י ק י ע ע  ב
א, ולשון ה שלמיס הו י מ ת  ס
ן נ , כלומר פשטי א ו א ה י ע  נ
י לא !:שם). א א נ ה  לה מ
. כולפ ה ר ו ב י ח פ ה מ ק ר ז  נ
ר זה לאוקומי ב ד ו נ ד  הו
י ע כ ע ד מ ש מ ׳ ד י נ  מת
ה, י נ ח מי ס ר שס פ ק ע מ  ל
! י א מ ו ט  כגון שהיי נעלי
ה י מ ת ס  כארבעה עשר ד
ם י משי ח שני קא ס  לשם פ
.:DID•. ה ר י ק י בעי ע  הכ
לה ונכרת, ו . מג ת ע ר ו פ  מ
ת ע א ר פ ר ה) ו נ ד מ נ ) ו מ  כ
׳ ל יט::. ב  ראש האשה (לעי
. ן י ט ח ו ש ן ו י כ ס ן ב י ז ח ו  א

ת !לקמו ל::!. ח ה א מ ה  נ

 שיטה מקובצת
 א] וכי תימא בעי העמדה

 והערכה והתנן. נ״ב עי׳
 תוס• ערכין דף ד ע״א:
] מראשו ועטפו בסודר  ג

 אחר. נ׳׳ב נ״א וגמרה:
 ג] ש״מ מדקרי ליה

 זבח פסול: ד] וחזר
ט למטה או  והתחיל לשחו
 למעלה כגון שלא שהה
 שיעור שהיה בין חתיכה
 לשחיטה. כן מצאתי
 בגליון הש״י כת״י ישן:

 או נראה לצ״ל לעילם דאינה לשמיטה אצא נסיף ואי אמרת וכוי.



 מםורת הש״ם

 א) ולקמן לנ.], 5) ולעיל
 כט.], נ) נס״א: ובמקום,

 תורה אור השלם
 ו. חץ שחוט לשונם
 מרמה דבר בפיו שלום
 את דעהו ידבר ובקרבו
 ןשימ אךבו: ירמיהו ט ז
 2. ויעש המלך שלמה
 מאתים ענה זהב שחוט
 שש מאות זהב יעלה על

 העגה האחת:
 מלכים א י טז

 גליון הש״ם
 גמ׳ rnr צמר מםוכך.
 עיין בכורות כז ע״ נ תיס׳

 ד״ה השוחט:

 הגהות הנ״ח
 (א) רש״• ד״ה תיקי וכר
 וכי שהה בפלגא קמא
 דקנה לא: (ב) תום׳ ד״ה
 החליד הסכין וכוי שאינה
 מפורעח קא משמע לן
 דאינה מפורעה כזאת
 פסילה: (ג) ד״ה אי וכו׳
 נתחב ראש: (ו) ד״ה
 החליל נמיעיט וכו׳ דדילמא
 אס תחב הסכין תחת
 מיעוט הסימן ישחט
 הרוב: (ה) יא״ד מינעיא
 ליה כשתחב: (י) כא״ד
 לשהייה היי כדי בהמה:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] תד״ה החליל נמיעיט
 וכוי. אם לאחר שחיטח
 הרוב עקר המיעוט וכו׳

 כצ״ל:

 ל: השוחט פרק שני חולין

 פילטרי״ד. מרופד, מודבק
 כמו שמודבקיס נימי לבד.

 שיטה מקובצת
 א) צמר מסובך מהו.

 נ״ב עי• תופי בכורות דף
 בד ע״ב: ג] הקולמוס
ן וכוי. נ״ב בשני  באלכסו
 ושי״ כת״י מצאתי שחט
 את הושט למעלה ואת
 הקנה למטה קס״ד ששחט
 בשני מקומות למטה
 הימן א׳ ולמעלה סי׳
 אחד וכדלא שהה ע״כ:
ה למעלה ט מ ל  ג] וכן מ

 ואותם חתיכת סימנים
 שבין שחיטות אלו נופלת
 לכאן ולכאן ומכסה
 אה השחיטה שאינה
 נראת ומיהו במקום אחד
 הויא והויא לה שחיטה
 שחיטה מפורעח הסייד:

] והיכא דשהה במיעוט  ו

 סימנים בין כהחלה ובין
 בסוף: ה] שחיטה שאינה
 מפורעת קמ״ל דאינה
 מפורער. כזאת פסולה
 מטעם חלדה: ו| רהויא
 נבלה ובהגרמה נמי פסק:
 ז] דדילמא אם תחב

 הסכין תחת !הסימן)
 מיעוט הסימן ושחט הרוב
 שלמטה: ח] אבל סימנים
 דשייבי בהו שחיטה:
 ט] אלמא יש שהיה

 במיעוט קמא:

 שמא ידרוסו. דמתוך שזה מושך לכאן וזה לכאן ושניהם דוחקים
 סכין על הצואר יש לתוש שלא יתיזו הראש כנת אחת: נוהקולמוס.
 באלכסון דכוליה חד מקום הוא ומסורעת קרינא כיה והתחיל כקנה
 למעלה וחתך ושיסע כלפי מטה כמקום1) שנגמרה שחיטת קנה התחילה
 שחיטת וושט וכן מלמטה למעלה«]:
 למדתנו רבינו. כלקיחה זו: משנתינו.
 דקתני שנים אותזין כסכין אפילו
 בשני סכינין קמכשר: ופסקו. לתחתון
 כהלכתו אלא שהחליד וחזר והוציא את
 הסכין וחתך העליון כדרכו: מחת
 השני. ששחט כבר את הראשון:
 נבלה. ומטמאה: מלמטה למעלה.
 לטון דתחת השני המליד לא אפשר
 אלא מלמטה למעלה: תחת מטלית.
 הכרוכה לה סביבות צוארה: מהו.
 להא עור נמי לאו בכלל שחיטה הוא
 ומססקינן ליה משוס חללה הכא נמי
 לא שנא או ללמא האי גופה והאי
 לאו גופה: מסובך. פלטרי״ל: תיקו.
 וכל תיקו לאיסורא למומרא: המליד
 במיעוט סימנין. לאחר ששחט רובו
 בהכשר מי אמרינן הא אישתחיט שסיר
 ברוב סימנין או רלמא כולה חלא
 שחיטה היא ואית בה חללה ובמיעוט
 קמא פשיטא לן לנבלה ולאי: תיקו.
 ולחומרא. וגבי הגרמה נמי לפירקא
 קמא ולעיל יט.ו בין שחט שליש והגרים
 שליש ושחט שליש בין הגרים שליש
 ושחט שליש והגרים שליש בין שחט
 שני שלישי והגרים שליש מספקא לן
 ללמא סבירא לן כרבנן מרופאי
 רמיטרפי בכל חלא מינייהו ועבלינן
 לחומרא. ואע״ג לשנינן לעיל ודף כט.ו
 שחט חצי גרגרת ושהה בה וגמרה
 כשרה ואוקימנא בעוף ואכשרנא ממה
 נפשך לאי מחצה על מחצה כרוב הא
 עבל ליה רובא אלמא למט עבל רובא
 בכשרות לא חייש לפסולא למיעוטא
 לא סמכינן אההוא שנויא לליחוי הוא
 ללחייה וטעמא משוס למחצה על
 מחצה אינו כרוב ובשחיטה קמייתא
 לא מילי עביל וט שהה בפלגא (א)
 קנה לא איטריף אבל במיעוטא בתרא
 בין לקנה ובין לוושט ובמיעוטא קמא
 לוושט מיטרפא ואף בהלכות גלולות
 כתוב והיכא לשהה יובסימנין בין
 בתחלה ובין בסוף אסור לטון ללא
 אפשיט לן עבדינן לחומרא: מתני"
 שנים אומדן בסכין ושוחטין. בהמה
 אחת: החיז אח הראש בבח אמש.
 כאדם המתיז קנה או דלעת דוחק
 הסכין בכח ופוסק והיא דרסה: היה שוחט. במשיכה: והתיז את
 הראש. בהבאה ראשונה עד שלא הספיק להוליך או הוליך תחלה
 ובמשיכה הותז הראש עד שלא הספיק להביא: אם יש בסכין מלא צואר.
 חוץ לצואר כדמוקי בגמרא ולא.] יש כאן הולכה או הובאה וכשר שיש בו
 כדי לשחוט במשיכה בלא דרסה אבל אס אין אורך הסטן אלא כעובי
 הצואר או חוץ לצואר משהו דרסה היא שאין הסימנין נחתכין במשיכה
 זו לבלה בלא דרסה: אם יש בסכין מלא צואר אחד. מפרש בגמרא ושם]
 חוץ לשני הצוארים ליש בו שיעור שלשה צוארין: איזמל. תער לק
 וקטן מאד: אפי׳ באיזמל. אע״ג לאיכא למיגזר אטו יש לו קרניס
 כדלקמן ן שם ו: גמ׳ חן שחוט. מה חץ הולכת במשיכה אף שחיטה
 במשיכה: זהב שחוט. משוך. שהוא רך ומושטן אותו כעין שעושין צורפי
 נחושת חוטין שעושין מהן מחמין: שנטווה כחוט. ושחוט כמו שחוט
 אבל שחמ לאו לשון משיכה הוא: בדק להו גירי. מפגימה:

 גידפי
 ושהה במיעוט סימנים ללקמן מפרש דקאי אשוחמ בסכין רעה דקאמר התם
 אס שחט רובו של אחל והוליך והביא כל היום כולו במיעוטו מהו לדלמא

 שמא יהרוס ו זה על זה מתיב רבי אבין שחט
 את הוושט למטה ואת הקנה למעלה או את
 הוושט למעלה ואת הקנה למטה שחיטתו
 כשרה אמאי והא ליכא שחיטה מפורעת הוא
בשחיטה העשויה  מותיב לה והוא מפרק לה א
 בקולמוס ההוא תורא דאישחט בשנים ושלשת
 מקומות על רב יצחק בר שמואל בר מרתא
 שקל משופרי שופרי א״ל רבי זירא למדתנו
 רבינו משנתינו בשני םכינין וב׳ בני ארם
החליר את הסכין  אמר רב יהוהה אמר רב ב
ת העור ח  בין סימן לסימן ופסקו פסולה ת
או שהחליה את (  כשרה מאי קמ״ל תנינא א
ת השני ופסקו רבי ישבב אומר ח  הסכין ת
נבלה ר״ע אומר טרפה אי ממתני׳ ה״א ה״מ  ג

 מלמטה למעלה הלא קעביה כררך שחיטה
 אבל מלמעלה למטה דקעביד כדרך שחיטה
ת העור כשרה בי ח  אימא שפיר המי יקמ״ל ת
ת העור י איני יודע איבעיא להו ח  רב אמרי ת
ת ח ת העור איני יורע ת ח  לבי רב דאמרי ת
ת א] צמר מסובך מתו ־תיקו ח ת  מטלית מהו 8
 בעי רב פפא החליה במיעוט סימנים מתו
ט ב׳ ראשין כאחד ח ו ש ה ח ,  ׳תיקו: מתני׳ נ
 שחיטתו כשרה *שנים אוחזין בסכין ושוחטים
 אפילו אחד למעלה ואחה למטה שחיטתו
 כשרה ־התיז את הראש בבת אחת פסולה
היה שוחט והתיז את הראש בבת אחת אם  כ

היה שוחט והתיז  יש בסכין מלא צואר כשרה ל
 ב׳ ראשין בבת אחת אם יש בסכין מלא
 צואר אחר כשרה בד״א בזמן שהוליך ולא
ל אם הוליך ב א  הביא או הביא ולא הוליך מ
 והביא אפי׳ כל שהוא אפי׳ באיזמל כשרה:
חץ שחוט  גמ׳ מה״מ אמר שמואל דאמר קרא 1

 לשונם מרמה דבר תנא דבי רבי ישמעאל
 ושחט אין ושחט אלא ומשך וכן הוא אומר
זהב שחוט ואומר חץ שחוט לשונם מרמה 2 

 דבר מאי ואומר וכי תימא זהב שחוט שנטווה
 כחוט הוא ת״ש חץ שחוט לשונם רבא הוה בדיק
 ליה נירא לר׳ יונה בר תחליפא ושחט בה
חזינן  עופא בהדי דפרח ודלמא עביד חלהה נ

 גידפי

 למדתנו רבינו משנתינו כשני סכינים וכשני כני אדם. משמע
 שכן הלכה דבשניס ושלשה מקומות שחיטה כשרה
 ובה״ג גריס למדתנו רבינו משנתינו בסכין אחד וב׳ בני אדם כלומר
 והיאך אתה אוכל ומ״מ כיון דלא חש לדבריו ואכל משופרי שופרי

 ש״מ שכן הלכה שהרי חזר בו ממה
 שהיה רגיל לפרש במתניתין סכין אחד:
 החליד הסכץ בין ם־מן לסימן.
 לקמן ללף לב.) גבי מתני׳
 דחלדה היה ראוי להביאה אלא אגב
 דאכשר רב לעיל שחיטה שאינה
 מפורעת (« מ כזאת פסולה מטעם
 חלדה: או שהחליד הםכק תחת
 השני ופסקו. רבותא נקט אע״ג
 שכבר נשחט האתל ונקט נמי אורחא
 למילתא לכששחט סימן ראשון בהובאה
 כשחוזר ובא לעשות הולכה «) תחב
 ראש הסטן בין סימן שני לצואר:
 החליד כמיעוט םימנין מהו.
 פי׳ בקונטרס במיעוט
 בתרא אבל במיעוט קמא סשיטא לן
 להויא נבלה יז והגרמה נמי פסק
 לאפי׳ שחט שני שליש והגרים שליש
 לעבלינן לחומרא מלקאי הכא בתיקו
 ורבינו יצחק ברבי מאיר אומר
 רבהגרמה פסקינן בפ״ק (לעיל יט.)
 כרבי יוסי בר יהורה ואיכא למכשר
 נמי לרבנן שחמ שני שלישי והגרים
 שליש ולא למיא להכא להתס שלא
 כמקום שחיטה הוא והוי כאילו שוחמ
 ברגלה אחר שחיטת הסימן (וכאן)
 נוכן1 נמי אם לאחר שחיטח הרוב
 עקר א] (הרוב) המיעוט שחיטתו
 כשרה כיון להוי שלא כלרך שחיטה
 ור״ת הקשה לפירוש הקונטרס רתניא
 בתוספתא שחט רוב הגרגרת בעוף
 אסילו אס גמרו לזמן מרובה שחיטתו
 כשרה ומפרש ר״ת להכא בעי במיעוט
 קמא ובעי לרב יהולה למכשר תחת
 העור לללמא אס תחב הסכין (י) י]
 במיעוט הסימן ושחט ברוב שלמטה
 כלרכו הויא חלול טפי ואפילו לאמרי
 בי רב לאמרי תחת העור איני יולע
 היינו משוס לשחיטה לא שייכא בעור
 והוי חללה לפי שהוא שלם אבל
' סימן לשייט בהו שחיטה ואפילו  ח

 הכי אין צריך לשחוט אלא הרוב
 המיעומ שעל הסכין הוי כאילו נחתך
p) לא הוי חללה א״נ מיבעיא ליה 
 בתחב הסטן תחת מיעוט קמא
 ופסקו מלממה למעלה אח״כ שחמ
 הרוב וכן שהה במיעומ סימנים ללקמן

 (לף ל3.< מפרש ר״ת במיעומ קמא והשתא אתי שפיר האי לקאמר
 לעיל >לף כט.< אי מחצה על מחצה כרוב הא עבד ליה רובא לבמיעוט
 בתרא פשיטא ליה דכשר והשתא לפירושו את״ל דכשר אף במיעומ
 קמא לא פסלה שהייה בעוף מן התורה כיון דהכשרו בסימן אחד
 והא דקאמר לקמן בפירקין (לף לב.) דשהייה הוי יי) מבהמה לבהמה
 ועוף לעוף היינו מדרבנן ובקנה לא שייכא שהייה בעוף אפילו מדרבנן
 לשהה במיעוט קמא כשרה מידי דהוה אמצא חצי קנה פגום ומה שכתוב
 בתוספתא שחט חצי הגרגרת ושהה כלי שחיטה וגמרה שחיטתו פסולה
 מעות סופר הוא וגרסינן כשרה להא לעיל מייתי לה גבי מחצה על
 מחצה כרוב ומיהו גס לפירוש רכינו תם קשה מתוספתא לתניא
 שחט מיעוט וושט ושהה כלי שחיטה פסולה אלמא יש שהייה במיעוט
 טו סימנים קמא ולקמן קאי כתיקו ואס נאמר ללא ילע א״כ גס
 לסירוש הקונטרס נאמר ללא ידע ההיא תוספתא שהקשה ממנה ר״ת
 וה״ר אושעיא מפרש החליל כמיעוט סימנים היינו לאחר ששחט רוכ

 האחל והחליל תחת המיעימ שנשאר ושחט סימן שט
 אפילו הוליך והביא כל היום כולו כשר ומבעיא לן

 עין משפט
 נר מצוה

 מ א מיי׳ פ״נ מהל׳
 שחיטה הל׳ י סמג
 עשין סג טיש״ע יריד סי׳

 כא סייד:
 מא ב מיי׳ סייג שס הל״ט
 סמנ שם טוש״ע יי״ל

 סימן כל סעיף ז:
 מב ג מיי׳ שם יע״ש
 יפ״א מהל׳ שאר
 אבות הטומאות הל׳ נ טור

 יו״ל סי׳ כז:
 מג ד מיי׳ פ״ג מהל׳
 שחיטה הל״ט סמג
 עשי! סג טוש״ע יו״ל סי׳

 כל סעיף ז:
 מד ה ו מיי׳ שס הל״י

 טוש״ע שס סעי׳ ח:
 מה ז מיי׳ שם ועיין בכ״מ
 ונל״מ טיש׳׳ע שם

 סעי׳ י:
 מו ח מיי׳ פ״נ שס הל״ט
 ןוסי׳א מהל׳ פסולי
 המיקלשין הלכה ל] סמג
 שס טוש״ע יו״ל סי׳ כד

 סעי׳ ג:
 מז ט מיי׳ פ״נ מהלכומ
 שחיטה הל״י סמג שם
 טוש״ע יו״ל (סי׳ כא סעי׳

 גו וסי׳ כל סעיף ל]:
 מח י מיי' שס הל״ט וסייג
 הלי״א סמג שם
 טוש״ע יו׳׳ל שס סעיף א:
 מט כ מיי׳ שם פ״נ הל״ט

 טוש׳׳ע שס סעיף ב:
 נ ל מיי׳ שם הל״ט טיש״ע

 שס סעי׳ ג:
 נא מ מיי׳ שס ועיין נכ״מ
 ןיס״א הלכה מ]
 טיש״ע שס סעיף כ ו וסימן

 ח סעיף אן:
 נ ומיי׳ שס פ״א הלכה י״ב
 טוש״ע י״ל סימן ג סעיף

 או:

 מוסף רש״י
 תחת השני. בין הסימן
 לציאר ללנז! לב.!. התיז
 את הראש בבת אחת.
 שלא היליך והביא, היינו

ל ט.!. לעי  לרסה :

 רביגו גרשום
 סומך על חברו על

 את הקנה (והאי)
 הושט
 ששו ח

 ולא אתי למעבד רובא
 ןבוושט] כוי. אלא אי
 אמרת בסכין אחד ושני
 בני אדם אין חוששין
 שמא ידרוסו זה על זה
 מבעי ליה כלומר אין
 חוששין שמא מכה שניהם
 יתיזו את הראש בבת
 אחה ולא יוליכו ויביאו
 בזו השחיטה: תני אין
 חוששין שמא ידרוסו זה
 על זה וכשרה. בשחיטה
 העשויה בקולמוס שחותך
 הסופר באלכסון והא הויא
 שחיטה מפורעח: אייל
 ר׳ זירא לימדתנו רבינו
 משנתנו בבי סכינין וכ
 בני אדם. כלומר תורא
 אישתחיט בשנים ושלש׳
 מקומות קנה למעלה ושט
 למטה ושקל מינה רב
 יצחק משופריה שופריה
 א ״ל ר׳ וירא למדתני רבינו
 מדחזינן דתורא אישתחיט
 כשנים ושלשה מקומות
 ושקלה מיניה לאכילה
 דמשנתנו דקתני שנים
 אוחזי! בסכין (א• כלומר)
 ושוחטין אחד מלמעלה
 ואחד למטה בבי סכינין
 וכי בני אדם ואע״פ כן
 מוהר: אמר רב יהודה אמר
 רב החליד את הסכין ביי

ל הא למכשיר בסכין רעה אפילו הוליך והביא כל היום כולו שמא היינו במתעסק לחתוך הסימן אבל כאן שכבר חתך רובו הרי הוא ו ס  סימן לסימן ופסקו פ

 כלימר החליד הסכין ביז כאילו נחתך כולו וכשמוליך ומביא כל היום כילו באותו מיעומא הד כאילו מוליך ביל וברגל יש כאן שהייה ופסולה:

ק תנא דני רכ׳ ישמעאל ושחט אין ושחט אלא ומשך. לאע״ג לאיהו גופיה לריש בריש פירקין ולעיל ש.) ושחמ במקום ששח חמהו חרחי ש״מ: ״ ״ ־ ח א ^ ד כ י י ה ל ח  ת

 את הקנה שחיטתו פסולה חוץ
ת העור כשירה כלומר אם החליד הסכין תחת ח  שהיה לו לשחוט כדרכו קנה ברישא והדר ושט: אבל מלמעלה למטה דקא עביד כדרכה דשחיטה אימא אפי׳ ברישא ושט ולבסוף קנה אימא שפיר דמי קמ״ל דפסולה: ת
 העור ושחט הסימנין כשרה תחת מטלית מהו כלומר ששחט ןתחת] גלימא שלו. תחת צמר מסובך שהחליד הסכין החת צמר הער־ שעל גבי הגרון. החליד במיעוט סימני־ מהו כלומר ששחט מיעוט סימנין והחליד את

 הסכין כין סימן לסימן כאותו מיעוט וברוב סימנין שחט כדרכו מהו מי אמרינן כיון דלא שחט איייא מיעוט סימנין עדין לאו חשוב התחלת שחיטה כיון דרוכ שחט שחיטה כשרה. או דילמא כיון



 עץ משפט
 נר מצוה

 נב א מיי׳ פ״ג מהל׳
 שחיטה הל׳ ט סמג
 עשי! סג טוש׳׳ע יו״ד סי׳

 כל סעיף ג:
 נג ב מיי׳ שם טוש׳׳ע שס

 סעיף כ:
 ג [מיי׳ שס ס׳׳א הל׳ ס]:
ד ד ה מיי׳ שס ס״כ  נ

 הלי״כ סמג שם
 טוש״ע יו׳׳ל סי׳ ג סעי׳ א:
 ו ז [מיי׳ שס הל׳ יא
 טוש׳׳ע י״י סימן ג ס״א]:
 נד! ח מיי׳ פ״א מהל׳
 מקוואות הל״ח סמג
 עשי! רמח טוש׳׳ע יו׳׳ד סי׳

 קצח סעיף מח:
 נו ט מיי׳ שס הל׳׳ח:
 נו י מיי׳ שס ס״ט
 הלי יז סמג שס טוש״ע

 יו״ד סי׳ רא סעיף ה:

 שיטה מקובצת
ה ראם הקרקע ט מ  א] ל

 קשה לא מיקרי עפר
 הסייד: ג] דכולה פקתא
 עפר כל הבקעה: ג] ומזמנו
 בפה לכך הסייד ומה״ד
 פקחא בקעה: ד] יש לחוש
 שמא יחלידו הסימנים
 וכוי. נ״ב נ״א שמא
 יחליד את חקרנים וינקבו:
 ה] דימיו נכרחים וזרעו

 נכרת. נ״ב נ״א דהוא ובניו
 נכרתים כדכתיב וכוי:
 י] משום דכמתני• לא

 תנא בהדיא הפילה הוא
 כשרה אלא רבא הוא הדייק
 לה ומיהו נראה דאפי׳
 אי תנן לה: ז] ומשני
 דה״א דםכין לנועצה עדיף
 דמכוון מיהא: ח] אמאי
 אצטריכא ורבא איצטרי׳

 לאשמועינן:

 רבינו גרשום
 דהחליד שחיטתו פסולה
 תיקו: התיז את הראש
 בבת אחת שחיטתו פסולה
 מנהני מילי אמר שמואל
ט  דאמר קרא חץ שחו
 לשונם כלומר לשון
 משף: פקחא פלזא בלע״ז
 ובאיזמל שאין לו קרנים
 כלומר אבל יש לו
 קרנים אסור דחיישינן
 שמא דרך שחיטתו ינקב
ט ח  הסימנין בקרנים: מ
 דאושכפי מאי כלומר
 מחטא דאושכפי (חותך)
 [שחט] כסכין שעשוי
ך החוט שתופר  לחתו
 בו: איומל שאין לו
 קרנים שמוכפלין קרנים
 לאחוריהן: אכל הכא דלא
 קא מיכוון כלומר דלא
 קא מיכוון אלא לנועצה
 בכותל: טהורה לביתה
 כלומר טהורה לשכב עם
 בעלה בתשמיש המטה:
 עון כרת התרה כלומר נהה
 שהוא חייב כרת. איסור
 מיתה. זו תרומה שהיא
 מיתה בידי שמים דכתיב
: מה  ומתו בו כי יחללוהו
 כלים הלא בעו כונה כלומר
 כלים לאו בני כונה נינהו:
 משום חרדלית של גשמים
 דחשובין א) כמים שאובין
 ולא כמי מקוה אי נמי

 ניגוור ראשין

 א) דנרי לבינו אלו צריך ניאור
 פרללית של גשמיס אינו מיס
 שאובין רק לפסולין משוס
 דהוו זומלין ומי גשמיס אינן
 מטהרי! רק נאשבירן וצ״ע.

 השוחט פרק שני חולין לא.
 חוץ לצואר במלא צואר. לכאורה נראה שצריך להוליך כל אופו מלא
 צואר שפוץ לצואר ולכך צריך אופו שיעור ומיהו נראה ראין
 צריך ולא הוצרך שיעור זה אלא כדי שישחוט כריוח ופעמים שהסכין
 חריף ושוחט הרוג, כלא הולכת כמלא צואר: והא אמרה דכא הדא
 זימנא. אמתניתין לא פריך הא
 תנינא חדא זימנא כדפירש כקונטרס
 משוס דבמתניתין לא תנא בהדיא
 י] הא הפילה הוא כשרה אלא רכא
 הוא דדייק לה ועוד דאפילו אי תנן
 לה כהדיא כמתניתין לא היה יכול
 להקשות דהא לא פריך ארכא למה
 ליה למידק הא הפילה הוא כשרה הא
 תנינא לעיל מדמכשרינן שחיטת חרש
 שוטה וקטן דאי לאו דאמר רכא
 אמתני׳ לחש״ו רכי נתן היא לא היה
 מקשה כלוס דלמא בחש״ו מכשרינן טפי
 ואפילו רכנן מולו דמיכווני לחתיכת
 כשר אלא פדך משוס דאוקמינן לההיא
 כרכי נתן אלמא מכשרא מתניתין
 אפילו היכא דלא מיכוין לחתיכת בשר
 כמו זרק סכין לנועצה בכותל ואם כן
 למה ליה לרכא למידק הא הפילה הוא
 כשרה ומשני דה״א י] לנועצה עדיף
 דמיתכוין מיהא לחתיכה בעלמא אבל
 הפילה לא מכרן כלל לשוס חתיכה:
 ואי אשמועינן הפילה. השתא הך
 צריכותא לא הויא דומיא לאידך
 דלא כא לפרש טעם אמאי איצטדך
 ליה לרבא למימר גבי שרש שוטה
 וקטן רכי נתן היא דא״כ מאי קאמר
 אבל התם דלא אתי מכח בן דעת
 אימא לא הא בהדיא תנן דכשרה אלא
 אמתניתין גופא עביד צריכותא אמאי
 י׳]איצטדך ורבא איצטדך לאשמועינן
 לר׳ נתן היא לאי לאו ראשמועינן
 הוה אמינא להתס אפילו רבנן מולו
 להא מיכווני לחתיכת בשר להכי
 אשמועינן לאפ׳׳ה פסלי רבנן והא
 דקאמר רבא לקמן ורבנן נהי ללא
 בעי כוונה לזביחה לחתיכה מיהא

 בעיא היינו לחתיכת סימנים:
 ואסורה לאכול בתרומה. אפילו
 למעשר אסורה כדאמרי׳
 בסמוך אלא נקט תרומה דנוהגת
 בזמן הזה א]: עון כרת התרת.
 איפכא הוה ליה למימר עון מיתה
 אסרת עון כרת מיכעיא דהא פשיטא
 דבעינן טונה בתרומה וכדתנן
 ')בחומר בקדש לחגיגה דף יח:) טבל
 לחולין אסור במעשר ואף בחולין
 בעי רבא למימר דטבל ולא הוחזק
 כאילו לא טבל ויש לומר משום
 מקט מעיקרא טהורה לביתה קאמר
 הכי אי נמי נאנסה עדיף מטבל
 לחולין שאם היתה יודעת היתה
 מתכוונת אף למעשר ומדקאמר טהורה
 לביתה אלמא חשיבא ליה כוונה
 אס כן אף לתרומה תהא מותרת:

 וט

 גידפי דמיפרמי והא בעי כסוי וכי תימא
יוהאמר רבי זירא אמר רב  דמכםו ליה 6
 ג< השוחט צריך שיתן עפר למטה ועפר למעלה

וכסהו בעפר עפר לא נאמר אלא  שנאמר 1
 בעפר מלמד שהשוחט צריך שיתן עפר
ה ל מ  למטה ועפר למעלה המזמין ליה לעפר ה
 ״פתקא: היה שוחט והתיז [וכו׳]: אמר רבי
איבעיא לחו  זירא מלא צואר וחוץ לצואר 9
 מלא צואר וחוץ לצואר כמלא צואר דהוו לה
 תרי צוארי או דלמא מלא צואר וחוץ לצואר
 משהו תא שמע היה שוחט ותתיז שני ראשץ
 בבת אחת אם יש לסכין מלא צואר אחה
 כשר מאי מלא צואר אחד אילימא מלא צואר
 אחה ותו לא תשתא בבהמה אחת בעינן
 מלא צואר וחוץ לצואר בשתי בהמות םגי
 להו כמלא צואר אחד אלא פשיטא אמלא
 צואר חוץ לשני צוארין =ש״מ מלא צואר
 חוץ לצואר ש״מ: בה״א בזמן שהוליך ולא
באיזמל שאין לו  הביא וכר: אמר רב מנשה ג
ם אמר ליה רב אחא בדיה דרב אויא  קמי
 לרב מנשה מחטא מאי אמר ליה מחטא מבזע
 בזע מחטא דאושכפי מאי אמר ליה תנינא
 אפילו כל שהוא מאי לאו מחטא דאושכפי
 לא איזמל איזמל בתדיא קתני לה פרושי קא
 מפרש מאי כל שהו איזמל ה״נ מםתברא
 דאי ם״ד מחטא דאושכפי השתא מחטא
 דאושכפי שריא איזמל מיבעיא איזמל
 אצטריכא ליה ם״ד אמינא ליגזר איזמל שאין
 לו קרנים אטו איזמל שיש לו קרנים קא משמע
 לן: מתני׳ י נפלה םכין ושחטה אע״פ
זבחת ו  ששחטה כדרכה פסולה שנאמר 2
 ואכלת מת שאתה זובח אתה אוכל: נמ׳
א הפילה הוא כשרה ואע״ג ה ה  טעמא דנפלהיי °
 דלא מיכוין מאן תנא ידלא בעינן כוונה
דתני אושעיא (  לשחיטה אמר רבא ר׳ נתן היא ה
 זעירא דמן חבריא זרק סכין לנועצה בכותל
 והלכה ושחטה כדרכת ר׳ נתן מכשיר וחכמים
 פוסלים הוא תני לה והוא אמר לה ׳הלכה
 כר׳ נתן והא אמרה רבא חדא זימנא דתנן
 יי וכולן ששחטו ואחרים רואץ אותן שחיטתן
 כשרה ואמרינן מאן תנא דלא בעיי כוונה
 לשחיטה ואמר רבא רבי נתן היא צריכא דאי
 אשמועינן התם משום דקא מיכוין לשום
 חתיכה בעולם אבל הכא הלא קא מיכוין
 אימא לא ואי אשמעינן הכא משום הקאתי
 מכח בן העת אבל התם דלא קאתי מכח בן
 דעת אימא לא צריכא: אתמר נהה שנאנסה
 וטבלה אמר רב יהוהה אמר רב ״טהורה

רה לאכול בתרומה ור׳ יוחנן אמר אף לביתה לא טהרה א״ל רבא ואסו  לביתה 2
 לר״נ לרב דאמר טהורה לביתה ואסורה לאכול בתרומת עון כרת הותרה איסור
 מיתה מיבעיא אמר ליה בעלה חולין הוא וחולין לא בעי כוונה ומנא חימרא
 י<דתנן יגל שנתלש ובו ארבעים םאה ונפל על האדם ועל הכלים טהורין מאי לאו אדם דומיא דבלים מה
 כלים דלא מיכווני אף אדם נמי לא בעי כוונה ממאי דלמא ביושב ומצפה עסקינן אימתי יתלש הגל

 וכלים
 חרש שוטה וקטן לחתיכה כעלמא מכווני ואין להס דעת להתכוין לשחיטה וקחגי וכולן ששחטו כוי, לקאי נמי אחדש שוטה וקטן 1שם;.

 גידפי. נוצה שסביכ הצואר: דמיפרמי. כרותות מינצייר״ש בלע״ז
 דאי עבד חלדה מבסניס היה יוצא רוחב פי החץ בין המפיס ולא
 היה חותכו: צריך שיתן עפריא). תיחוח למטה דאםא] העסר
 קשה לא מקרי עסר למטה: בעפר. משמע כולו טמון בעסר:

 למזמין ליה לעפרא דפולה נזפתקא.
 עסר כל הבקעה היה מסיע וכותש
 או שהיה עסר תיחוח ומזמנו
 ג!״)[בפה] לכך: פהקא. בקעה:
 א״ר זירא מלא לואר. דמתניתץ חוץ
 לצואר בעינן ולא מימא מלא צואר
 לוקא: איבעיא להז. האי תוץ לצואר
 לרבי זירא משהו קאמר או מלא צואר
 קאמר: אלא פשיטא מלא צואר מון
 לשני לוארים וש״מ מלא לואר.
 לקתני מחניחין נמי ברישא אחוץ
 לצואר קאי: שאין לו קרנים. לרגילין
 היו לעשות כמין קרניס לאזמילין לנוי
 על גכיהן מטין לצל ראשן ומתוך
 שהוא קטן מאל הוא נשמט מן הצואר
 וכשהוא מוליך ומכיא יויש לתוש שמא
 יחלילו הסימנין או ינקבו אותן הקרני׳:
 מיבזע בזע. כשמוליך ומביא מתוך
 שהוא חל הוא נוקב וקורע ולא
 חותך: מחטא דאושפפי. מרצע
 הרצענין שסיותיו חדודין וחותכין חוטי
 המסר: ואע״ג דלא מיפוין. לשחוט
 אלא להסלת סכין מאן תנא: זעירא
 דמן חבריא. צעיר הישיבה. ולי
 נראה דאושעיא זעירא היה נקרא
 למן חבדא שמבני הישיבה: הוא תני
 לה. שונה המשנה מרבו: והוא אמר.
 מלעתו שהלכה כרבי נתן: ט)ופולן
 ששמטו. תרש שוטה וקטן: והא
 אמרה רבא מדא זימנא. ולמה ליה
 לרבא למידק ממתניתין ולמימר הא
 הפילה הוא כשרה ולאשמועינן דסתס
 לן תנא כר׳ נתן הא אשמועינן רבא
 חדא זימנא דסתס לן תנא כרבי נתן:
 צריכא. ליה לרבא לאשמועינן
 בתרווייהו: אבל הפא דלא מיפוין.
 אפילו לחתיכה בעלמא אי לאו
 דאשמועינן רבא לא הוה דייקנא
 מיניה הא הפילה הוא כשרה דאפילו
 תפילה הוא הוה אמינא דפסולה
 והיא גופה איצטריכא לאשמועינן מה
 שאתה זובח אתה אוכל דבעינן שחיטה
 מכח אדם קמ״ל רבא דהא נמי דייקנא
 מינה מדלא קתני הפיל סכין או זרק
 סטן. והא לפדך והא אמרה רבא
 חלא זימנא ולא פדך תנינא חלא
 זימנא משוס לבמתניתין לא תני בהליא
 הפילה הוא לכשרה אלא רבא לייק
 לה: נדה שנאנסה וטבלה. לקמיה
 [ע״3ן מפרש היכי נאנסה: לביתה. ליזקק
 לבעלה: טמא שאכל תרומה במיתה
 בירי שמיס באלו הן הנשרפין(סנהדרין
 דף פג.) וכרת חמור ממיתה,) הזלימיו
 נכרתים וזרעו נכרת כלכתיב
ם יהיו: ומנא י ר י ר ע ׳ p 8 ויקרא) 
 תימרא. ללח ולין לא כעינן כוונה:
 שנהלש. מן הים: ה״ג מה כלים
 דלא מיכווני. להא לית להו לעת:

 ה״ ג

 מם ודת הש״ם

 א) לקמן סנ: ע״ש ניצה

) [ברנ אלפס פ״ו  ז:, נ
 למכילתין לף רפח. איתא
 השוחט צריך שיתן עפר
 תיחוח למטה ועפר מיחוח
 למעלה וכ׳׳א ברא״ש שס],
 ג) נצ״ל פקתא וכ״א לקמן

 קז. ומלכות נל. ונסיר מנ:
 ופרש׳׳י פקמא נקעה וכ׳׳א
 כערוך נס בילקוט פרשה
 אחרי פקתא], ד) [עיין
 תיס׳ סנהררץ עי. ר״ה סוף
 חמה], ה) לעיל יב:, י) לעיל
 ג., ז) חנינה יט. מקוואות

 ס״ה משנה ו, ח) לש״ל,
 p) [צ״ל אחר ל״ה והא],
 י) [שבת כה:], כ) צ״ל

 באין לוישין,

 תורה אור השלם
י נ ב ש מ י ש א י א  1. ו
ר ג ר ה ג ן ה מ ל ו א ר ש  י
ד י ד צ ו ע ר ן ש  בתוכם א
ל כ א ר י ש ף א ו ו ע ה א ת  ח
־ ה ס כ ו ו מ ת ד ך א פ ש  ו
ז יג קרא י י : ו ר פ ע  ב

ם י מ ל ת ש ז ו ב ן  2. ו
י נ פ ת ל ח מ ש ם ו ת ש ל כ א  ו
ז ז ם כ י ר ב : ד ף י ז י אלד  י

 נליון הש״ם
 גטי א־בעיא דהו מלא
 צואיי. כעין זה בב״ק קיט
 ע״ב: שם הא הפילה הוא
 בשר־ עיי סנהדרין עז
 ע״א תיס׳ ד״ה סוף:
 רש"• ד״ה טמא בו׳
 ערירים יהיו. ע״ בהרע״נ

 ספ״ט דסנהדרין:

r-^v®v^> 

 הגהות הב״ח
 (א) רש״־ ל״ה צריך שיתן

 עפר למטה עפר חיחוח
 לאם העפר:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] .תד׳׳ה ואסורה יכו׳
 עד סה״ד. נ״ב דבימי
 האמוראים היו אוכלי!
 מרומה טהורה נא״י ט
 היה להס אפר סרה וכמ״ש
 הרא״ש לקמן סייח ססי׳
 ד׳ אבל מעשר שני לא היה
 גוהג משחרב הבית ללא

 הד מחיצות ולריק:

 לעזי רש״י
 מיגצייר״ש

 [מינציידי״ש], פרוס,
 חתוך לפרוסות קטנות.

 מוסף רש״י
 עפר למטה. עפר חיחוח
 ולא על קרקע קשה
 (לקמן פג::. עפר לא
 נאמר. וכסהו עפר משמע
 דלא בעי עפר אלא
 בכסוי !שם! דלא קפיד
 אלא אכסוי (ביצה ז:).
 אלא בעפר. משמע
 שהוא נבלל וטמון כעפר
 קולס הכסוי :שם! משמע
 כולו עטיף בעפר תיתוח
 (לקמן פג:׳. דמן חברייא.
. : ב ל י לעי  כני הישיבה :
 ושחטה כדרכה. כהוגן
 1שם;. מאן תנא דלא

 בעי כוונה לשחיטה. להא



 ממורת הש״ם

א י צ״ללתג א לבר, 3) ן ״  א) נ

ה ג י ג , ג) ח ה] ג י א בחג ״ כ  ו
ת ו א ו ק מ א ל ת פ ס ו ת  ינו. [
ה ג י ג , ד) ח [ ג ״ ל ה ״  פ
ה נ ש ל מ ״ ן פ ט. מכשירי  י
תא  ז, ה) נשם ושס אי
, [ ת ו ר ו ה ו ט  שיולחו יליו ילי
ה ג י ג ח , ז) [ : ח ה י ג י  ו) חג

. ושס ו ת מ נ ש , ח) [  שם]
, : נ , ט) לעיל י [ ן מ ס  נ
, [ ה ל ו : מ ף ס ו א נ ״ ס נ  י) [
. ס מז חי נ ) [לעיל יג. ז  נ

, : ג לה י , ל) ג [ . ת קי ו ח נ  מ
, [ ט ״ ח מ ״ מ פ ו ר ה ט  מ) [

, [ ו ״ ה מ ״ ת ס ו א ו ק מ  נ) [

יקרא ו , ט) ו [ ג קרא י י ו  ס) [

י , פ) [בל זה סירש״ ו ט  י
א ״ , צ) [לעיל ע [ . ט ה י ג י ג ח  נ

ה ואי], ״  ל

 תורה אור השלם
 1. והבגד או העזתי או
 הערב או בל כלי העור
 אשי תכבס וסר מהם
 הנגע וכבס שנית וטהר:

 ויקרא יג גח
 2. בי ירחק ממך המקום
 אשר יבחר י; אלהיך
 לשום שמו שם חבחת
 מבקךך ומצאנך אשר
 נתן יי לף כאשר צויתך
 ואכלת בשעריף בכל

 אות נפשך:
 דברים יב כא

 לא: השוחט פרק שני חולין

 הגהות הנייח
ר רבא רבי מ א טי ו  (א) נ

ה וכי ״ ׳ ד ם ו ) ת נ ) : ן ת  נ
רש: ח פי ׳ ׳ י ר ה ׳ ו א וכו מ י  ת

 ה״ג וכלים דומיא דאדם מה אדם דפר פוונה הוא. אף כלים דקמיכוין
 להו אדם: הרדליה של גשמים. זרם גשמים המקלח מן ההר בכח
 ואין טובלין בו א]דהנצוק והקטסרס אינו חיבור״) ולא הוו מקוה
 דארבעיס סאה שהרי אין מ׳ סאה במקום אחד ואף על פי שיש
 הרבה למטה ולמעלה הא קחני אינו
 חיבור. חרדלית היינו קטסרס מדרון
 ורב האי גאון גריסי) הרללית שבאין
 מדליו של הר: נגזור ראשין אטו
 פיפי!. דתנן מטבילין כלים בראש
 הגל הנתלש מן הים והלך למרתוק
 וכא לארץ נכנס אדם תחת ראשו
 ומקבלו דהוי טבילה זו במתובר
 לקרקע: ואין מטביליןנ! בפיפין. שלא
 יזרוק כלים בכיסי הגל דהיינו באמצעיתו
 שהוא עשוי ככיפה וטעמא כדמפרש
 מפני שהיא טבילת אויר ואין מטבילין
 באדר: קמ״ל דלא גזרינן. לשון
 קושיא הוא ודלא בעינן כוונה למולין
 מנלן: ידיו טהורזה. ללא בעינן כוונה
 לחולין: אינן בכי יוחן. ללא אמשבה
 להך נפילה: ואם בשביל שיורהו
 ידיו. נתכוין ליטול את הסירות מן
 המיס: ידיו טהורות. כ״ש שנתכויך.
 ופירות הרי הן בכי יוסן. ומקבלין
 טומאה מכאן ואילך דאחשבה להך
 נסילת סירות ליטול ידיו בהגבהתן
 והוה ליה משקה שסוסו לרצון ותנן
 (מכשירין פ״א מ״א) כל משקה שסוסו
 לרצון אע״ס שאין תחלמו לרצון מכשיר:
 לחולין. לאכול חולין. הוחזק נתכוין
 בשעת טבילה לכך: הפי קאמר.
 לעולם חולין לא בעו כוונה והאי דתנא
 בהו הוחזק דאיצטריך לאשמועינן
 לאע״ג דאיכוין לטבילת טהרה לא
 הויא כוונת חולין כוונה למעשר: רבי
 יוחנן. לאמר לעיל נע׳׳א] אף לכיתה לא
 טהרה: נגעי בגלים כתיב בהו ב׳
 כבוסים« תכבוסת ראשונה וכבסו את
 אשר כו הנגע והסגירו וגר לראות
 אם יסשה או יעמול או יכהה וכיבוס
 שני לאחר הסגר שאחר כיבוס ראשון ג]
 והבגל או השתי או הערב או כל כלי
 העור אשר תכבס בראשונה קולס
 הסגר וסר מהם הנגע בימי הסגר
 וכובס שנית לשוס טבילה וטהר: מה
 ה״ל שנית. פשיטא לשנית הוא:
 מקיש תפבוסת שנייה. שהיא לשם
 טבילת טהרה: לתפבוסת ראשונה.
 שהיא להסגיר: מה ראשונה לדטה.
 אלם לכתיב0 וצוה הכהן וכבסו: אן*
 שניה לדטה. ולא שיסול במים מאליו:
 מי א״ר יותנן. דחולין בעי כוונה:
 מדגלי רממנא מתעסק בקדשים.
 שוחט קדשים שלא בכוונה דפסולין
 דכתיב«) לרצונכם תזכתו לדעתכם זבוחו
 בס״ק (לעיל יג.<: ורבנן. דאמר לעיל
 וחכמים פוסלין: זפנהו. נצחן כלומר
 בזאת נראין דבריו מדבריהם:
 מתקינות. בודקות אותן בשעת וסתן
 ומטבילות אותן בשעת טבילתן: לרבי
 נחן. לאמר לא בעינן כוונה אפילו

 מוסף רש״י
. ם י מ ש ל ג ת ש י ל ד ר  ח
ס ו ק מ טפת ויורדת מ  ששו
ס י ע כ ר ה ויש בה א  גבו
בל בה לא ה והטו א  ס
ס ה לו טבילה משו ת ל  ע
ם ו ק א מ ו ס ה ר ס ט ס ק ו ק מ  ד
ה א י ס מ י ו ד ותר מ ף י קו  ז
ל ת ס א י ק מ ם ב נ  שבו אי
ס ר פ ט ק ה ק ו ו צ י ק מ ת  ו
ס אף א  אינו חיבור, ו
י אין מ ס נ ר ס ט  איני ק
ן בו, לסי שאין לי נ  טו
ם לרך י ר ה ט י גשמים מ  מ
ן י ל שיהו נקו  זחילת! ע
כ ״ א בתו י נ  לרך אשבורן, למ
ר ה ט ! מ י ה מעי  אי מ
ר ה ט ה מ ו ק ף מ  בזוחלין א
! ובור י ל אך מע ״  כזוחלי!, ת
, ר ו ה ה ט הי ס י י ה מ ו ק  מ
ר בזוחלין ה ט ץ מ י ע מ  ה
, ורבינו ה באשנורן ו ק מ ה  ו
ת !חגיגה ס הכללי י גרי  הא
ל מראשי ח . א ן י ש א . ר : מ  י
ע לארץ, י ג ל כשהוא מ נ  ה
תו של . אמצעי ן י פ י ו כ ט  א
ן מל באייר כמי  נל שעו
ט כלים שי אס הו , ו ה פ י  כ
פה י  למעלה והטבילן בכ
ש ואזיל ר פ מ ל לה כ ה טבי נ  אי
ן י ל י ב ט ן מ י א  ,שם<. ש
ה ר ו ה ת ר מ . שלא א ר י ו א  ב
ה של אויר לטבילה ו ק  מ
. ת ו ר ו ה ו ט י ד  !:שם). י
. ש ש ן ! י ו פ שלא נתנ ״ ע  א
. ן ת ו י י כ ן ב נ י ת א ו ר י ס  ו
ותן  לבע־נן גבי הכשר י
חא י נ חן ל ט י א ל מי ו  ל
ל י ב ש ם ב א  ליה !שם;. ו
ן י . נתכו ו י ד ו י ח ד ו י  ש
א ו י ה רות, הר  ליטול סי
ה א מ ו ץ ט ל כ ק מ תן ו י ט י  כ
י! , וכיו! דנתכו ו  מעכשי
ה י ת ע  להדיח ידיו גלי ד
חא ליה בהך נפילה שעל י  דנ

ונה כלומר נתכוי! ק לשין כו חז . כלומר נתכוין לטבול לשס חולין. הו ן י ל ו ח ק ל ז ח ו ה ן ו י ל ו ח ל ל ב ח ידיו !שם:. ט י  ידיה הד
. אם ן י ק א ז ח ו ל כירושלים ישם יוז::. ה נ א נ . למעשר שני ה ר ש ע מ ר ל ו ס ר לחולין !חגיגה ים.). א ו ה פו בחזקח ט ו ד ג י מ ע ה  ל
. ( ה אלא לרחיצה בעלמא !שם יח: ר ה . לא נתכוי! לשם טבילת ט ק ז ח ו א ה ל ל ו ב ה לחולין !:שם יט.). ט ל י נ א ט י א דהו ו ן ה י  נתכו
ו עליהן כדי מר ם וצא הזכיר שס או ת ו שנאן ס י נ עי ם וישרו נ כ י ח ר נ ה וכשראה ד נ ש מ דר ה י א ס ו י ה נ . ר ה נ ש ם מ ת ס ה כ כ ל  ה
ם ולא חט קדשי . שו ם י ש ד ק ק ב ס ע ת ן (ביצה ב:ו. מ ת ס ויעשו כמו י כ ו ר מ י ה פ ל ונראין כאילו נשנו מ י יחי פ י שנויה מ ה  שלא י
: ו ס !מנחות קי.:, א ת קלשי מ ה ן לחחוך לבר אחר ושחט ב ק בסכי ס ע ת : מ ו : א ז ם !זבחים מ ס אחרי ק בלגרי ס ע ת מ ונה אלא כ  ככו
טה בעלמא כשר אלא ץ לשוס שחי ט ת ן לשוס שחיטה, אבל ג ס, שלא נשמי ! להגביהו או לזרקו ושחט גקלשי ט ס ק ב ס ע ת  כגון מ

ל יג.:ו. לעי בה ! ה לבעלים לשס חו ל  שלא ע

הבעינן כוונה (  וכלים הומיא האדם מה אהם א
 אף כלים נמי הקא מכוין להו אדם וכי תימא
 ביושב ומצפה מאי למימרא מהו התימא לימד
 משום חרדלית של גשמים אי נמי ליגזר
 ראשין אטו כיפין קמ״ל דלא מדינן ומנא
ן נ ת ד א (  תימרא דלא מטבלינן בכיפין ג
 ״מטבילין בראשין ואין מטבילין בכיפין שאין
 מטבילין באויר אלא חולין הלא בעי כוונה
ת שנפלו לתוך רו י פ ב (  מיהא מנלן דתנן י
 אמת המים ופשט מי שיהיו טמאות ונטלן
 יהיו טהורות ופירות אינן בכי יותן ואם בשביל
 שיודחו ידיו טהורות* ופירות בכי יותן איתיביה
טבל לחולין והוחזק לחולין ג (  רבא לרב נחמן י
 אםור למעשר הוחזק אין לא הוחזק לא הכי
 קאמר אע״פ שהוחזק לחולין אסור למעשר
ל ולא הוחזק כאילו לא טבל ב ט י (  איתיביה ז
 מאי לאו כאילו לא טבל כלל לא כאילו
 לא טבל למעשר אבל טבל לחולין תוא סבר
 דיחויי הא מדחי ליה נפק דק ואשכח דתניא
ל ודא הוחזק מותר לחולין ואסור למעשר ב ט  ה

 אמר ליה אביי לרב יוסף לימא תיהוי
 תיובתא דרבי יוחנן מהא א׳׳ל רבי יוחנן הוא
 דאמר כרבי יונתן בן יוסף דתניא רבי יונתן
וכובם מה ת״ל שנית מקיש  בן יוסף אומר 1
 תכבוםת שנית לתכבוסת ראשונה מה
 תכבוםת ראשונה לדעת אף תכבוםת שניה
 לדעת אי מה להלן בעינן דעת כהן אף כאן
וטהר מכל מקום מתקיף  בעינן דעת כהן ת״ל 1
 לה רב שימי בר אשי ומי אמר רבי יוחנן
ה כםתם משנה כ ל ה (  הכי והאמר רבי יוחנן ח
 ותנן נפלה סכין ושחטה אע״פ ששחטה
 כדרכה פסולה והוינן בה טעמא הנפלת הא
 הפילה הוא כשרה ואע״ג דלא מיכוין טיואמרינן
 מאן תנא דלא בעי כוונה לשחיטה (א) אמר
 רבא רבי נתן היא בשחיטה אפילו רבי יונתן
) מדגלי רחמנא ״מתעסק בקדשים  בן יוםףי
 פסול מכלל דחולין לא בעינן כוונה ורבנן נהי
 דלא בעינן כוונה לזביחה לחתיכה בעינן אמר
 רבא בהא זכנהו רבי נתן לרבנן מי כתיב
וזבחת כתיב אי בעינן כוונה לחתיכה  וחתכת 2
 אפילו לזביחה נמי ליבעי אי לא בעינן כוונה
 לזביחה לחתיכה נמי לא ליבעי היכי המי
 נדה שנאנסה וטבלה אילימא האנםה חבירתה
 ואטבלה כוונה דחברתה כוונה מעלייתא היא
 ועוד בתרומה נמי אכלה לידתנן י החרשת
 והשוטה והסומא ושנטרפה דעתת אם יש לתן

 שיטה מקובצת
 א] ואין טובלין בו כדתגן

] ואין  הנצוק והקטפרס: נ
 מטכילין כלים ככיפין
 שלא יזרוק: נ] שאחר
 כבוס ראשון כתי׳ והבגד:
 ד] אליבייהו כשירדה

 להקר שנתכוונ׳ לרחיצה
ל: ה] ושחט  ולא לטבו
 בהמת חולין אחרת עמה
 שנתכוין לה: ו] והא
 ראמרי• פ״ק הפסחים
 דאיכא וכו׳. נ״ב עי׳ רש״י

 לעיל דף טז ע״א:

 רבינו גרשום
 אטו כיפין כלומר ראשין
 גלים שמחוברין לנהר
 ההן בני טבילה אבל
 ליגור ראשין אטו גלים
 שתלושין מנהר ונעשים
 ככיפה שכשם שבכיפין לא
 מטבלינן כך בראשין דלא
 ליטבלו קמ״ל דלא גזרינן:
 אלא חולין דלא בעו כוונה
 מנלן מהא. פיהות שנפלו
 לתוך אמת כו׳ כלומר דקא
( ל ע מ ) ט ש פ ן(הכא) ש נ י  חז
 מי שיהיו טמאוה ונטלן
 ידיו טהוה׳ אע״ג הלא
 קא מכוין לשום טבילת
 ידיו: ופירות אינן בכי
 יותן דבעינן לדעת והני
 נפלו שלא לדעת ואין
 מטמאין לפי שהכשירן
 לאו חשוב הכשר: ואם
 בשביל שיודחו. הפירות
 הרי היא בכי יותן דלדעת
ב הכשר. הוחזק  הן וחשו
 אין לא הוחזק לא
 כר כלומר אלמא בעינן
ל קשיא לרב  [כוונה] לטבו
 דאמר לא בעינן כונה
 לחולין. הכי קאמר אע״פ
 שהוחזק לחולין כוי כלומר
 ולעולם לא בעינן כונה:
 לימא תיהוי תיובתיה
 דר׳ יוחנן כלומר דאמר
 לחולין בעינן כונה. מה
 תכבוסת ראשונה לדעת
סת ראשונה  כוי דבתכבו
 כתיב הבגד או השתי או
 הערב או כל כלי העור
 אשר תכבס דמשמע אשר
 תכבס לדעת ובתכבוסת
 שניה כתיב וכובס שנית
 וטהר דמשמע וכוכס מכל
 מקום אפי׳ שלא לדעת

סת ראשונה דבעינן לדעת אף תכבוסת שניה בעינן לדעת. מי אמר ר׳ יוחנן כו׳ כלומר  ועכשיו מקשינן לתככו
 דבעינן כוונה לחולין. והא אמר ר• יוחגן הלכה כסתם משנה ותגן נפלה סכין וכוי כלומר והא הכא חוינן דלא
בחו  בעינן כוונה לחולין: מדגלי רחמנא מתעסק בקדשים דפסול כו׳ ודיכא גלי רחמנא בקדשים דכתיב לרצונכם תו
תו דר׳ נחן דפוסלין היכא דורק : ורבנן נהי דלא בעינן כונה לזביחה כו• כלומר רבנן בני מחלקו  לדעתכם ובוחו
 סכין לנועצה בכותל והלכה ושחטה כדהכה נהי דלא בעינן כונה לזכיחה לחתיכה בעינן והכא לא איכוון לשום
 חתיכה אלא לגועצה: כוונה דחברתה כוונה מעליותא היא ובתרומה נמי אכלה כלומר לרב. אמר רב פפא לר׳
 נחן שנפלה מן הגשר כלומר לד׳ נתן דלא בעי כוונה לחולין אפיי לשום חתיכה דאפי׳ לא נתכוון אלא לנועצה
 שחיטתה כשרה. הכא נמי אפי׳ לא נתכוונה לשום רחיצה אלא שנפלה מן הגשר טבילתה טבילה לענין תשמיש
 המטה אצל בעלה דבעלה חולין. לרבנן הבעו כולה לשום חתיכר לענין שחיטה הכא נמי בעינן דנתכוונה להקר

 אע״פ שלא נתכוונה לטבילה מותרת אצל בעלה. אמר רכא שחט פרה ונשחטה בהמה אתרת כר כלומר כתיב ושחט אותה לבדה ולא ישחוט אחרת עמה ולא יעשה שום מלאכה עמה משחיטתה ועד שרפתה ועכשיו שחט
 פרה ובדרך שחיטת פרה נשחטה בהמה עמה בלא כוונה לר׳ נתן דאמר לא בעינן כוונה לשחיטה בהמה כשרה (בהמה כשרה) פרה פסולה דכיון הבהמה כשרה חשיבא מלאכה ופרה פסולה שפסל אותה מלאכה: לרבנן דאמרי

 וכי תימא כיושב ומצפה מאי למימרא. סירוש אי אמרת בשלמא
 ללא מיירי ביושכ ומצפה אלא סתמא כלקתני א״ש למשמע
 לאשמועינן לחולין לא כעו כוונה אכל אי איכא למילתי לאיירי ביושב
 ומצפה מאי למימרא לליכא למימר לאתא לאשמועינן לבעו כוונה

 להא לא משמע מיניה לאיירי ביושב
 ומצסה לסתמא קתני ונפל למשמע
) והרי״ך נ  טפי בלא יושב ומצפה (
 פירש מאי למימרא לליכא למימר
 לאתא לאשמועינן לבעו כוונה להא
 קתני טהורה משמע לקולא אתא
 לאשמועינן: גזירה משום חרדלית
 של גשמים. פירש בקונטרס ואין
 טובלין בחרדלית משום דתנן (טהרות
 פ״ח מ״טו הנצוק והקטפרס אין חיבור
 ואין כאן מ׳ סאה במקום אחד אע״פ
 שיש הרבה למעלה ולמטה ובחנס
 סירש כן לאסילו יש כמה סאין באותו
 מלרון אסור לטבול בו «)למקוה אינו
 מטהר בזותלין כלתניא בת״כ אך
 מעין ובור וגו׳ אי מה מעין מטהר
 בזוחלין אף מקוה כו׳ ת״ל אך מעין
 ובור מעין מטהר בזוחלין ומקוה
 באשבורן ובקונטרס הביאה פרק

 במה אשה (שבת רף סה: ל״ה וסבר):

 דתנץ מטבילין בראשין. קצת
 תימה לאי משנה היא מה
 צריך לאשמועינן תרי זימני למטבילין
 בראשין ושמא ההוא רמטבילין בראשין
 איירי מדאורייתא לומיא לאין מטבילין
 ככיפין להוי מדאורייתא ובההיא לגל
 שנתלש אשמועינן דאפילו מדרבנן לא
 גזרינן: ומידות הרי הן בכי
 יותן. היינו לאחר שהעלס דכל זמן
 שהן מחוברין במים לא מיתכשרי
 כדתנן במסכת מכשירין (פ״ל מ״ו)
 נדה שהיתה מדיחה צנון במערה
 טהור העלתהו כל שהוא טמא סירוש
 לאז הוכשרו י! והא דאמר ס״ק
 לססחיס (לף טז.) לאיכא תרי קראי
 לענין הכשר תל כתלושין וחל במחוברין
 וצריכי היינו כשנפלו במחוכרין
 למיחכשרי לאחר שהעלם ואע״פ שאז
 הס תלושין מכל מקום אצטריך משוס
 לבתחלת ליבוקן היו במים מחוברים:
 הוא סבר דיה ויי קא מדחי ליה נפק
 דק ואשכח דתניא כוי. וא״ת
 אמאי סבר למלתי ליה והלא כבר זה
 לקלק מן המשנה דקתני ידיו טהורות
 ומה מלקלק יותר מברייתא זו וי״ל
 ליש חילוק בין טבילת כל גוסו לנטילת
 ילים לטבילת גופו חמירא טסי וכן
 צריך לומר בסמוך לפריך מסתם
 משנה לר׳ יוחנן ומשני לשחיטה אפילו
 ר׳ יוחנן מולה ואכתי תקשי ליה משנה
 למסכת מכשירין (פ׳׳ל מ״!! אלא
 טבילת יליס שאני: נהי דלא
 בעינן כוונה לזביחה. סירוש להתירה
 בזכיחה זו לחתיכה מיהא בעינן
 סירוש לחתיכת סימנים כלפרישיתצ):

 נח

 עין משפט

 נר מצוה

׳ ל ט מה י י  פ
״ח ועיין מ הלי ו א ו ק  מ
ח מ ג עשין ר מ מ ס ״ כ  נ
ף י ע א ס ׳ ר ד סי ״ ו ע י ״ ש ו  ט

:  ה
ב מהלי ״ י ׳ פ י  נמ ב מי
י ת אוכצין הל״ א מ ו  ט

: ז ג עשי[ רמ מ  ס
׳ שאר ל ה ג מ ״ י ׳ ס י  D ג מי

: ב ״ ל ת ה ו א מ ו ט  אבות ה
א ״ פ ' שס ו י  סא ד מי
ת הל״ח ו א ו ק ׳ מ  מהל

ב: ״ י א הל ״ י פ  ו

׳ ל ה ג מ ״ י  פ
ת ו א מ ו ט  שאר אבות ה

: ב  הל״
׳ ׳ סייח מהל י  ו מי
ו ״ ט ל  איסורי ביאה ה
ה ״ ל ת ה ו מ ו ר ׳ ת ז מהל ״ פ  ו
י א מ ט ת מ ו ד מהלכ ״ פ ו ] 
ע ״ ש ו ] ט ט ״ מושכ ה  משככ ו

: ף ח י ע מן קצו ס ד סי ״ ו  י
׳ ל א מה ״ ׳ פ י  מד ו מי
ג מ ח ס ת הל״ ו א ו ק  מ
ד ״ ו ע י ״ ש ו ח ט מ  עשי! ר

: ח ׳ מ י ן קצת סע מ י  ס
׳ ד מהל ״ ׳ פ י  פה ח מי

: ן ש ״ ע ו ה הלי״ז [ ר  פ

 פב

 םג

 פקחות מתקנות אותן אוכלות בתרומה א״ר
לר׳ נתן שנפלה מן הגשר ולרבנן שירדה  פפא ז
ט פרה ושחט בהמה אחרת עמה לדברי הכל פסולה ח ש  להקר: אמר רבא ח

 לחתיכה ודכוותה הכא קאמר רכ אליכי׳ נשחטה
 שנפלה מן הגשר שלא נתכונה אסילו לרתוץ ור׳ יומנן לא מדמי טבילה לשתיטה דקדריש וכונס שנית ובשחיטה קרא קדריש להכשיר כדאמרינן
 מדגלי רתמנא מתעסק כר: ולרבגן. דכעו מיהא כוונה לחתיכה ודכוותה בטבילה מכשר רב אליבייהו: כשירדה להקר. י] ולא לטבול ונפלה
 כולה לתוך המיס: שחט. פרה אדומה: ושחט הואחרת עמה. חולין שנתכוין לה: דברי הכל. פרה פסולה מחמת מלאכה האחרת וכהמה כשרה:
 ה״ג שחט פרה ושחט בהמה אחרה עמה דברי הפל פסולה נשחטה בהמה אמרח עמה לר׳ נתן פרה פסולה בהמה פשרה לרבנן פרה כשרה בהמה פסולה:

 נשחטה



 עג

׳ ל  מה

 עץ משפט
 נר מצוה

ה ר ׳ פ ל ה ל מ ׳ ׳ ׳ פ י  םו א מי
׳ח ועיין ׳ ה הלי מ ו ד  א

: מ ״  מ
ח: ׳ ׳ י ׳ שס הל י  סו ב מי
: ח ״ י ל ׳ שס ה י  סח ג מי
׳ ל ה ג מ ״ ׳ פ י  סט ד ה ו מי
טה הל׳ נ ג ועיין  שחי
ג ג עשי! ס מ מ ס ״ כ  ג
: ב ״ ׳ מ ס ל סי ״ ו ע י ״ ש ו  ט
א הלי׳׳ז ׳ ׳ י׳ שס פ  ע ז מי
ל ״ ו ע י ׳ ש׳ ג שס טו מ  ס

׳ ז: י ע ן יח ס מ י  ס
ל ׳ ג הל׳ ״ י׳ שס פ  עא ח מי
מ ״ כ נ ח ו ו  ועיין בהשג
ע ׳ ש׳ ג שס טו מ מ ס ״ ל נ  ו

: ׳ ג י ׳ כג סע ד סי ״ ו  י
ע ״ ש ו ׳ שס ט י  עב ט מי
ף ו י ע ס ׳ ד ו י ע  שם ס

: ה ׳ ׳ ג ה  ג
׳ ל ה ג מ ״ ׳ ס י  י מי
א ״ פ ׳ח ו ׳ טה הלי  שחי
ת ו א מ ו ט ת ה  אכו

: ן כז מ י ד ס ״ י ו כ ט  הל״

 רבינו גרשום
 בעינן לשחיטת [חולין]
 כוונה (לשחיטת חולין)
 בהמה פסולה ופרה כשירה
 דלא חשיבא מלאכה
 (דידה): נחתך דלעח עמה
 דברי הכל כשרה אפיי לד׳
 נתן דפוסל פרה בשחיטת
 בהמה דחולין כשנשחטה
 בלא כוונה דהיא בת מינה
 וכיון דחשובה שחיטה
 דבהמה [שחיטה] כשרה
לה הפרה אבל  לדבריו פסו
 נחתכה דלעח כלא כוונה
 אפי׳ לר׳ נתן הפוסל
 בשחיטת בהמה מכשיר
 בחתיכת דלעת בלא כוונה
 האין חשובה (על) [לדברי]
 הכל מלאכה: נפלו כלים
 והגביהן כוי כלומר שנפלה
 מעפרתו ממנו: או הלמא
 אף בהמה לעוף כלומר
 כדי שחיטת בהמה לעוף:
בי זהו ר׳ חייא.  בחבי
ל איכא  עומהת להטי
 ב־נייהו כלומר ר׳ יוחנן
 דאמר אפי׳ בהמה לעוף
 שנפלה לארץ ואין לעשות
ט וזהו  לה אלא לשחו
 שיעור קטן. ור׳ חנינא אמר
 כדי שיביא בהמה אחרת
 כו׳ כלומר לא שיביא ממש
 אלא שתהא עומדת לשם
 וישהא שיעור להפילה
 ולשחטה וזהו שיעור גדול.
 כדי שירביצנה ויגביהנה
 ו־שחוט כלומר ויגביה
ט: שהיות  צוארה לשחו
 מהו שיצטרפו כלומר
 ולא שהה בכת אחת
 כהי שחיטת חברתה אלא
 שהה לפרקים שיעור כדי
 ןשחיטחהן שחיטת אחרת.
 ותפשוט ליה מדידיה
 כלומר ההוא עצמו א׳
 השוחט בסכין רעה דדמי
 כשהיות: שהה במיעוט
 סימנין מהו כלומר עהיין
 לא שחט אלא מיעוט
 סימני; ושהה מהו מי
 אמרינן כיון דעדיין לא
 שחט הרוב לא חשיבא
ה שחיטה וכשרה ל ח ת  ה
 או דילמא כיון דשהה
 בשחיטה פסולה: כדי
ח חכם כלומר ב  ביקור ט
 הסכין: ורמינהו אלו
 טרפות בבהמה נקובת
קת הגרגרת פסו  הושט ו

 והא הכא הנפםלה

 השוחט פרק שני חולין לב.
 נשחטה בהמה אהדת עמה לרבנן תרה כשדה. ואס תאמר
 ואותה ולא אותה וחבירתה לרבנן למה לי אי לשוחט
 בהמה אחרת עמה תיפוק ליה מטעס מלאכה כמו חתך דלעת עמה
 ויש לומר דאיצטדך לשותט שתי פרות ונתכוין לשחוט דמשום מלאכה
 אחרת לא מפסלו כיון דשתיתן לשס
 פרה: אבל פרה דחולץ אימא
 לא קמ״ל. וא״ח דאמר בריש זבחים
 לדף u ^ שחט אחת על מי

 שמחריב חטאח פסולה על מי שמחוייב
 עולה כשרה דכתיכ וכסר עליו ולא
 על חבירו חבירו דומיא דידיה
 שמחריב תטאת כמותו והכא נמי נימא
 אותה ולא אותה וחבירתה דומיא
 דידה יש לומר דהתם וכסר עליו
 משמע עליו מכפר ולא על חבירו
 מכפר על המחריב חטאת כזה

 דשייכא ביה כפרה זו:
 ושמואל אמר אף בהמה לעוף.
 ר״ח ססק כשמואל
 ורבי יוחנן דאמרי כהמה לעוף
 ובקונטרס פסק לחומרא כרב דאמר
 עוף לעוף דקיימי אמוראי דמערבא
 כוותיה דאמרי דקה לדקה וגסה
 לגסה וכ״ש עוף לעוף דיותר תלוק
 עוף מבהמה ממה שחלוקין דקה
 מגסה וגס בה״ג פסק גסה לגסה
 ודקה לדקה ועוף לעוף: כדי ביקור
 טבח חכם. ובסכין הראוייה לאוחה
 בהמה חוץ לצואר כמלא צואר:
 ורמינהי אלו טרפות בבהמה
 פסוקת הגרגרת. וא״ת
 נהי מבלה הויא מ״מ לא פקע מינה
 איסור טרפות וחייב אף משוס טריפות
 כדמשמע בשמעתין דמסוכנת(לקמן לז.ו
 והא דאמר בפרק חטאת העוף (זבחים
 דף סט: ו יצא עוף טמא שאין במינו
 טרפה לא משום דלא שייכא ביה
 שחיטה ואפילו נשחטה הרא נבלה
 ופקע מינה איסור טרפה כי אתא
 איסור נבלה אלא פירוש שאין במינו
 טרפה היינו טרסה לחודיה דאף כי
 נשחט לקי אף משום נבלה ר״ל דהכי
 פריך דאי איתא דלא מהניא ביה
 שחיטה והויא ליה נבלה לא הוה ליה
 למיתני אלו טרפות אלא הוה ליה
 למיתני ואלו נבלות שהוא עיקר האיסור
 ואם תאמר דנקט איסור טרפה
 לאשמועינן שאס חתך כזית בשר
 מחיים דלקי אף משום טרסה ויש לומר
 דמתניתין לאלו טרסות משמע ליה
 לאחר שחיטה מדקתני סיפא כל שאין
 כמוה חיה ולא קתני כל שאין חיה:

 וליחשוב

ה בהמה אחרת עמה לרבי נתן פרה ט ח ש נ  א

 פםולה בהמה כשרה לרבנן פרה כשרה
 בהמה פסולה פשיטא נשחטה בהמה אחרת
ושחט אותה  לרבי נתן איצטריכא ליה םד״א 1
 אמר רחמנא ולא אותה וחבירתה והיכי דמי
 כגון ששחט שתי פרות בהדי הדדי אבל
ך דלעת ת ח  בהמה החולין אימא לא קמ״ל :
ה דלעת עמה כ ת ח נ  עמה דברי הכל פסולה ג
 דברי הכל כשרה: מתני׳ נפלה סכין
 והגביהה נפלו כליו והגביהן השחיז את הסכין
 ועף בא חבירו ושחט י אם שהה כדי שחיטה
רבי שמעון אומר אם שהה כדי (  פםולה א
 ביקור: נמ' מאי כדי שחיטה אמר רב כהי
 שחיטת בהמה אחרת אמרי ליה רב כהנא
 ורב אםי לרב כהי שחיטת בהמה לבהמה
 ועוף לעוף או הלמא אף בהמה לעוף אמר
 להו לא הוה בהיחנא ביה בחביבי האישייליה
 אתמר אמר רב ־כהי שחיטת בהמה לבהמה
 ועוף לעוף ושמואל אמר אפילו בהמה לעוף
 וכן כי אתא רבין אמר רבי יוחנן אפילו בהמה
׳חנניא אמר כדי שיביא בתמת  לעוף רבי 3
ת ת נ ,  אחרת וישחוט יביא אפילו מעלמא ג
 דבריך לשיעורין אמר רב פפא עומדת להטיל
 איכא בינייהו אמרי במערבא משמיה דרבי
 יוסי ברבי חנינא ־כדי שיגביהנה וירביצנה
 וישחוט הקה לדקה וגםה לגסה אמר רבא
 י השוחט בסכין רעה אפילו כל היום כולו
 כשרה בעי רבא שהיות מהו ״שיצטרפו
 ותפשוט לה מדיחיה התם בהלא שהה בעי
ת במיעוט ת ש  רב הונא בריה דרב נתן יי ט
 סימנים מתו תיקו: ר״ש אומר אם שהה [כדי
ר רבי יוחנן כדי מ א ,  ביקור]: מאי כדי ביקור ה
 ביקרו של חכם אם כן נתת דבריך לשיעורין
 אלא כדי ביקור טבח חכם: מתני׳ שחט את
 הוושט ופסק את הגרגרת או פסק את
 תגרגרת ״ואח״כ שחט את הוושט או שחט אחה
 מהן והמתין לה עה שמתה ״או שהחליד את
ת השני ופסקו רבי ישבב אומר ח  תםכין ת
 נבלה ר״ע אומר טרפת כלל אמר רבי ישבב
 משום רבי יהושע יכל שנפסלה בשחיטתה
 נבלה כל ששחיטהה כראוי ודבר אחר גרם לה
 ליפסל טרפה והוהה לו רבי עקיבא: גמ׳

יאלו טרפות בבהמה  שחט את הוושט וכו׳ והודה לו דבי עקיבא ורמינהי ת
 נקובת

 פנים עמי שאשאלנו דבר זה. רב בר אחוה ובר אתתיה דרבי תייא הוהמ): אןו בהמה לעוןו. קולא היא שנתנו לעוף שיעור שחיטת בהמה
 לשהייתו: לשיעורין. פעמים שהיא רחוקה ופעמים קרובה: עומדת. כאן ומחוסרת הטלה לארץ: איכא. בין רבי חנינא לרבי יוחנן
 רבי יוחנן משער בשחיטה לחודה ורבי חנינא בעי הטלה ושתיטה: דקה לדקה. לשהיית בהמה דקה משערינן בכדי שחיטת בהמה
 דקה דמותה. ואף על גב לרב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן׳) כיון דקים ליה רכי ייס״ בר רבי תנינא בשיטתיה דרב דאמר דקה לדקה
 וגסה לגסה ממילא שמעינן ועוף לעוף ועברינן לחומרא: בסכין רעה. שאין חילולה חותך יסה: אפילו כל היום כולו. מאריך
 ושוהה כשחיטה אחת: פשרה. הואיל וכל שעה הוא מוליך ומביא ולא הפסיק בשחיטתו: שהיות מהו שיצטרפו. הססיק
 ב׳ ושלש פעמים בשחיטה אחת ושהה כין שלשתן כלי שיעור שלם: מדידיה. השיחט בסכין רעה אלמא לא מצטרפי לקא ס״ל
 «1 ואפילו הססיק קאמר אלא שלא שהה בפעם אחת כשיעור: התם בדלא שהה. כלל: במיעוט סימנים. שחט הרוב ושהה
 כמיעוט האחרון וגמר שתיטתו: מהו. מי אמרינן כיון דעבד ליה רובא אתכשר או דלמא כיון דהדר וגמרה כולה חדא שחיטה היא:
 חיקו. ולחומרא. י] ובמיעוט קמא אי דגרגרת לאו מידי עביד ולא שהייה היא ואי דוושט דנקובחו במשהו מיטרפא ממה נפשך דהא כיון
 דשהה אזיל ליה מעשה קמא והוה ליה נקב בעלמא וטרפה. ונראה דהשוחט רוב סימנין והשליך מידו והעוף שוהה למות אסור לחזור
 ולתתוך המיעוט כתורת שחיטה דמוטכ שיכה על הצואר בסכין או ימתין עד שימות: פדי ביקור תכם. בדיקת סכין: לשיעורין. פעמים
 דחכס רחוק ופעמים קרוב: טבח חכם. שזה השוחט חכם הוא: מתני׳ ופסק אס הגרגרת. היינו עיקור ובבהמה קאי:
 סחה השני. בין הסימן לצואר: ופסקו. מלמטה למעלה: ה1ישגב. שם חכם וכן הוא בדברי הימיס >א כל) גבי משמרות:

 גמ׳

 נשחטה בהמה אמרת עמה. בלא מתכרן: לרבי נתן. דמכשיר
 שתיטת חולין בלא כוונה כהמה כשרה ופרה פסולה ואע״ג דשלא
 בכוונה לא מסח דעתיה ולא מיקד מתעסק במלאכת אחרת הואיל
 ושחיטתו כשרה מיססלא משום ושחט אותה ולא אותה וחבירתה:

 לרבנן פרה פשרה. דהא שחיטת
 כהמת חולין לאו שחיטה היא ומשוס
 מלאכה ליכא למיססל דשלא כמתכוין
 לא מיקרי עוסק כמלאכה אחרת
 דטעמא דמלאכה אחרת משוס דמסח
 דעתיה מסרה הוא והיכא דלא איכוין
 למלאכה אחרת ליכא היסת הדעת
 והכי אמדנן לקמן נתתכה דלעת
 עמה דברי הכל כשרה: פשיטא.
 אכתי לא שמעינן דכל העוסקים
 כפרה פוסלין אותה במלאכה:
 נשחטה בהמה אתרת לר׳ נחן
 איצטריפא ליה. דכיון דמלאכה לא
 מיקדא שלא בכוונה כדאמרינן לקמן
 נחתכה דלעת עמה דברי הכל כשרה
 משוס שחיטת תבירתה נמי אע״ג
 דשחיטה שלא ככוונה שמה שחיטה
 הוה אמינא לא תססול דושחט אותה
 משמע ולא אותה וחבירתה והיכי דמי
 כגון ששתט שתי סרות אדומות בהדי
 הדדי: קמ״ל. דתולין גמי משמע
 אבל רישא דנתכרן א] לאחרת לא
 איצטריכא דנהי נמי דאותה וחבירתה
 משמע שתי סרות אדומות מיהו טון
 דנתכרן למלאכה אחרת מיפסלא משום
 היסח הדעת דלא גרעה מחתיכת
 דלעת: מתך דלעת עמה דברי הכל
 פסולה. דהא מלאכה היא: נתתכה
 דלעת עמה דברי הפל פשרה. דשלא
 ככוונה לא מיקרי עוסק כמלאכה
א נודכתיב מ  ודשא לרבי נתן טע
 ושחט אותה ולא חבירתה עמה ושלא
 בכוונה נמי שמה שחיטה: מתני׳
 נפלה ספין והגביהה. ושהה בהגכהה
 זו: כליו. בגדיו: או שהשחיז את
 הסכין. קודם שחיטה: וען*. נתייגע
 וכשהתחיל לשחוט לא היה בו כח
 ופסק שחיטתו ובא חכירו ושחט: כדי
 ביקור. מפרש בגמרא: גמ׳ מאי
 כדי שמיטה אמר רב כדי שחיטה
 בהמה אמרת. ולא תימא כדי שיגמור
 שחיטתו ומו לא: בהמה לבהמה ועוןז
 לעון». כדי שתיטת בהמה אחרת
 משערין לשהיית שחיטת בהמה ובכלי
 שחיטת עוף אחר משערינן לשהיית
 שחיטמ עוף: או דילמא אפילו.
 בכדי שחיטת בהמה משערינן לשהיית
 שחיטת העוף דהיינו קולא: אמר
 להו לא הוה בדיחנא בחביבי דאישייליה.
 לא היתה לעתי גסה בלודי רבי חייא
 כשלמלתי הלכה זו ולא היה בסבר

 מסורת הש״ם

, ב) [צ״ל חנינא1,  א) לעיל ט.

ן י , ד) [עי [  ג) [לעיל ט. יש״נ

, ה החליד] ״ ׳ לעיל ל: ד ס י  ת
ף ״ י ר , ו) נעיין נ  ה) לעיל ט.

וח י רא״ש וכמשנה שנמשנ נ  ו
ן י ת י מתנ כ נ אח״ י י רס  דלא ג
,[ , ז) [לעיל ל:  ועיין רש״א]
ס י ססח ״ ט) נ ג  ח) לקמן מ

, [ , י) [ביצה ד. [  ד.

 תורה אור השלם
ל ה א ת ם א ת ת נ  1. ו
א י צ ו ה ן ו ה כ ר ה ז ע ל  א
ה נ ח מ ץ ל ו ח ל מ ה א ת  א

: ו י נ פ ה ל ת ט א ח ש  ו
 במדבר יט ג

 הגהות הב׳׳ח
ל וכוי נ ה א ״ ׳ ד ס ו  (א) ת

ת א ט ס ח חי נ  נריש ז
י כצ״ל ׳ על מ ט ח ש  ש

: ק ח מ ת נ ח ת א נ י ת  ו

 מוסף רש״י
. ה ה י ב ג ה ן ו י כ ה ס ל פ  נ
ירך נ ן ו ס סכי פ ת  כגון ש
חחך  והתחיל לשחוט ו
לם שישלים קו ! ו י  כסימנ
ו ד ן מי פלה סכי ה נ ט י ח ש  ה
ם  1הפרד0 עוז־ קלה). א
. והוא ר ו ק י י ב ד ה כ ה  ש
ל ט.). לעי יה !  שיעור שהי
ם י נ מ י ט ס ו ע י מ ה ב ה  ש
קו . יכל תי ו ק י ו ת ה  מ
׳ י רא לחומרא, ס סו  לאי
תו מלא שיעור שיש כין  או
ט ו ע י קרא מ  חצי לרוכו נ
ן י ס שהה נ ם, א י מנ  סי
ם או י נ מ י טת חצי הס  שחי
ן ואחר כך השלים מ י ס  חצי ה
ל שיגיע לרונן, ה ע ט י ח ש  ה
יתה י יש לך לין שהי  הר
!  כאותו מלא שיעור כמו ד
ה והפרדס שש. ר ו מ  שהייה ג
. ם כ ל ח ו ש ר ק י י ב ד  כ
!, שהטכח  לבדוק הסכי
! ט ס  צריך להראות ה
י כבול נ פ ר מ י  לחכס הע
ג שהטבח בקי ״ ע ס א כ ח  ה
קה ולעיל ט.!.  בהלכות בלי
. ן י ר ו ע י ש ך ל י ר ב ת ד ת  נ
ק ס שהחכס רחו י מ ע  פ
ס שהוא י מ ע ח ס נ ט ה  מ
. ם כ ח ח ב ב ;שם:. ט  קרו
ס נ ד ח י  שהשוחט חלמ
, ו נ ר ממ י ע א נ ל פ ו  ואין מ
ר עו  כלומר לא תלה השי
ת ק י ד  אלא בשהיית נ
ו ! לחודיה 1שם;. א ט  ס
. ן י כ ס ת ה ד א י ל ח ה  ש
ה בחורין ב ו ח ת  כחוללה זו ה
. ששחט י נ ש ת ה ח  :שם!. ת
ל ל::. :לעי ! ן ח הראשו ר א נ  כ

 שיטה מקובצת
 א] אבל רישא דנתכוון אף

 לאחרת: ג] ורישא לדי
 נתן טעמא משום דכתיב:
 ג] דקס״ד דאפי• הפסיק:

] מתיבת ובמיעוט קמא  ו

 אי דגרגרת עד תיבת
 ימתין עד שימות נרשם
 עליו. ונ״ב שבס״י לא
 נמצא: ה] ישכב וכן הוא
 בדברי הימים גבי משמרות

 כהונה הס״ד:



 מסורת הש״ם

ש, 3) ולעיל  א) לעיל כא. ע״

, ה כל. ד ] ג א: ה י ר י מ  כא. ת
 ג) גי׳ רש״ל יחלל שלה ניכר

ת ל. ישס במו י  גבילה, ד) [
, . ט  נסמן1, ה) לקמן ס

, [ . נ ת מ ו מ נ י  ו) ן

 לב: השוחט פרק שני חולין

 בליון הש״ס
. ן נ א ת ד ה ו ע ׳ ו מ  ג
: א י נ א ת א ה ס ר י ג  ברשב׳׳א ה
. ועיין כ ׳ ׳ אה ן ו נ א ת  שם ה

: א ״ א ע א מ מ ו  י

 הגהות הב״ח
א י נ א ת ד ה עו ׳ ו ה  (א) ג

י ע ב ד  ואחר כך:cc (3) מ
ה ״ רא: (() רש׳׳־ ד י  ר׳ ז
ת ק ו ס ס שט ו ו ח הו נ ו ק  נ

: א מ ל ת א ר ג ר ג  ה

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

ה אלמא וכוי. ״ ] -ש"־ ד  א
ם ו ק מ  ולבסוף שחט שלא כ

מי וכוי כצ״ל: ך נ ח  ח

 מוסף רש״י
. לרחכה ת ר ג ר ג ת ה ק ו ס פ  ו
ה א ש . ע !  בריכה ולקמן מנ:
ה לרחבה נ ת ח . ש א ר ט ס י  ג
ה ר ד ש  או נצוארה כולי או נ
ק ר החלו נ ד החלל, כל ד  ע
ל לעי  לשנים קרי גישטרא !
ם ו ק מ . מ ך ר ה י ל ט  כא ־:. נ
, א מ ט א א ל ק ו נ  חיבירו ב
. כלימר לא ה ל ל ש ל ח  ו
ס קצת  שניטל העצם ע
מ־ ינשאר נשר י  הבשר הסנ
רך ל חצי הי ר ע ו הע  העליון ו
ח סה א חו  או שלישימו ו
א ו ה ה פ ר ס ט ח ה , ר ה נ מ  ה
ה מ ה ) ב . ן (לקמן עו  כלחנ
ו נ י  שנחתכו רגליה להי
בה ן הארכו נים מ  אחרו
ל כשנטל , אנ ה פ ר  ולמעלה ט
ה פ ו ל שנראית ג ר ע ש נ  כל ה
ן חלל ך כעי ת ח ס ה ו ק  של מ
ז ולעיל ״ ע ל א נ ר״ בלו  קי
ס שהיא ״ ע . א ה ל ב  כא :. נ
ה כנבלה, א מ ט ה מ  על־ין חי
ה א ולא כחי ה הי ת מ כ  ל

 :תמורה יא:;.

 שיטה מקובצת
 א] והדר כיה ר׳ וירא

 מדבעי ד׳ זירא דכעי ר•
 זירא: 3] כאן ששחט
 במקום חהך וכר מתני׳:
 1] וחזרו ושנו וקבעו

 במשנתם החזרה: ד] ה״מ
 לעני־ סחם: ה] התרח
 דסבירא לך כיון: י] ההא
 לא סבירא ליה לדי זירא:
 t] דמהניא ליה שחיטה

 לטהרו מידי נבלה דתנן
 התם: ח] אלא טעמא הויא
 משום: ט] ונראה דדעת
 הקונטרס שאי; נראה לו
 לומר דר• זירא פליג:
 י] מדבעי ר׳ זירא דבעי
: יא] ומשני  ר׳ זירא נקבו
 דלעולם לא חזר בו מן
 הבעיא: '3) זה אי אפשר

 להיות אלא מטעם:

 גמ׳ נקובה הוושט >0. אלמא טרפה היא ולאו נבלה וכיון לחזר
 בו רבי עקיבא ההיא לאלו טרפוח מני: ששחט. את הוושט ולבסוף
 פסק את הגרגרת: כדבר אחר גרם לה דמיא. להא קולם שהתחיל
 בשחיטה נפסל אע״ג דבחדא שעתא היא: פסק אה הגרגרת כוי.
 אלמא אפילו ססק ולבסוף שחט קרי
 ליה רבי ישבב נבלה והודה לו רבי
 עקיבא: אלא. ההיא דאלו טרפות
 לאו טרפות דוקא קאמר אלא אלו
 אסורות קאמר: ויש מהן נבלות.
 כגון נקובת הוושט וססוקת הגרגרת
 דאיתרע מקום שתיטה דידהו ואינך
 הוו טריסות: וליחשוב נמי דתזקיה.
 לטון דאמרת נבלות מיתנו התם
 ליחשוב נמי הך: נבלה. ואפילו
 מסרכסת: רשב׳׳ל אמר. לא תתני
 אלו אסורות אלא אלו טרפות ולא
 תיקשי: פאן ששמט במקום מתך.
 גוכלומר מתניתין רהכא ששתט במקום
 חתך במקום שנססק רוב הגרגרת
 כבר: ואח״כ ניקבה הריאה. בין
 שחיטת קנה לשחיטת הוושט: אלמא.
 טון לריאה תלויה בקנה ונשחט
 הקנה הוי כמו שניטלה כולה מן
 הבהמה ומונחת בסל ותו לא מיטרפא
 בה בהמה וגבי פסק ולבסוף שחט א]
 נמי טון דרובא נפסקה להא פסוקח
 הגרגרת ברובא הוא הויא לה כמנחא
 בליקולא ושוב אין לבהמה זו בשעת
 שחיטה אלא סימן אחל ובה אינה
 יוצאה מילי נבילה: אלא אמר רבי
 יותנן. משנה זו לאלו טריפות רבי
 עקיבא אמרה קולם שחזר בו ומשנתינו
 לקתני והולה לו רבי עקיבא לאחר
 חזרה: ומשנה. לאלו טרפות אחר
 שנשנית בבית המלרש לא זזה
 ממקומה לא שכחוה התנאים ולא
 עקרוה ממשנחס אע׳יס שחזר כו רבי
 עקיבא וחזרו ושנו וקבעו >31משנתם
 אף לאחר החזרה. ואע״ס שזו קודמת
 לזו אין סלר למשנה ואע״ג לבחלא
 מסכת אמרינן בלפני איליהן (ע״ז ז.]
 יש סלר למשנה ה״מ י! סתם ואח״כ
 מחלוקת או מחלוקת ואח״כ סתם
 שהקפילו החכמים בסלורו משוס
 למחלוקת ואח״כ סתם הלכה כסתם י)
 אבל במילי אחרנייתא לא קפלינן
 אסילרא: אבל בבני מעיים לא. אס
 נקבו בני מעיים בין קנה לוושט אחר
 שחיטת הקנה טרפה לחיותא לבני
 מעייס לא בקנה תלי אלא בוושט.
 לעולם לרך קנה לישחט תחלה לפי
 שהוא סמוך לעור והוושט סמוך למפרקת: התרת. לסבירא ה] לן
 כיון למקצתה אשתחיט תו לא מיטרפא שאין טרסה לחצי חיות
 להא לא סביראיו לרבי זירא לטעמא משוס לאמרינן כמאן למנחא
 בדיקולא דמיא: והדר ביה רבי זירא. מהאי טעמא ואולי
 דטעמא משום דכמנחא בדיקולא דמיא בריאה אבל בבני מעיים
 מיטרסא שהוושט עדיין קייס. ומנלן דהדר ביה מדבעי רבי זירא
 ניקבו בני מעיים בין סימן לסימן לאחר שחיטח הקנה דהוא לעולם
 ראשון: מי מצטרן) סימן ראשון לסימן שני לטהרה מידי נבלה
 או לא. מי אמרינן סימן ראשון נשתט לב׳ דברים ולהיתר] אכילה
 ולטהרה מידי נבלה וסימן שני לא בא להתירה באכילה שהרי
 נטרפה אלא לטהרה וכיון דאינן שין אין שחיטתן מצטרפות ואע״ג
 לסימן ראשון לטהר מידי נכלה נמי נשחט או דלמא כיון דראשון אף
 לטהרה מילי נבלה נשחט מצטרף לשני: סימן ראשון לסימן שני
 גרסינן ולא גרסינן סימן שני לסימן ראשון. לראשון הוא למצי
 לאיצטרופי לשני לטהר אבל שני לא מצי אצטרופי בהלי ראשון להיתר:
 הט גרסינן ואמרינן לאו היינו רבעי אילפא הוציא העובר את ידו
 בין סימן לסימן מי מצטרןז סימן ראשון פוי. והאי דאילפא בבהמה

 נקובת הוושט ופםוקת הגרגרת אמר רבא
 לא קשיא כאן ששחט ולבסוף פסק כאן שפםק
 ולבסוף שחט שחט ולבסוף פסק נפסלת
 בשחיטה היא פסק ולבסוף שחט כי הבר אחר
 גרם לה ליפםל המיא איתיביה רב אחא בר
 הונא לרבא שחט את הוושט ופםק את
 הגרגרת פסק את הגרגרת ואחר כך שחט
 את הוושט נבלה אימא וכבר שחט את הוושט
 מעיקרא אמר ליה שתי תשובות ברבר חהא
ד ׳יהא >א< תנן ואח״כ עו ו  דהיינו קמייתא 8
 אלא אמר רבא אלו אסורות קתני ויש מהן
 נבלות ויש מהן טרפות וליחשוב נמי החזקיה
 א<דאמר חזקיה עשאה גיסטרא נבלה וליחשוב

דאמר רבי אלעזר נטלה 1  נמי דרבי אלעזר 3
יוחלל שלה נבלה כי קתני נבלה דלא  ירך ג
 מטמאה מחיים אבל נבלה המטמאה מחיים
 לא קתני רבי שמעון בן לקיש אמר כאן
 ששחט במקום חתך כאן ששחט שלא במקום
 חתך שחט במקום חתך נפסלה בשחיטה היא
 שלא במקום חתך כי דבר אחר גרם לה
 ליפםל רמיא ומי אמר רבי שמעון בן לקיש
 הכי והאמר רבי שמעון בן לקיש שחט את
 הקנה ואח״ב ניקבה הריאה כשרה אלמא
 כמאן דמנחא בדיקולא דמיא הכא נמי כמאן
 דמנחא בדיקולא רמיא אלא אמר רבי חייא
 בר אבא אמר רבי יוחנן לא קשיא כאן קודם
 חזרה כאן לאחר חזרה ״ומשנה לא זזה
 ממקומה גופא אמר רבי שמעון בן לקיש
 שחט את הקנה ואח״כ ניקבה הריאה כשרה
 אמר רבא לא אמר רבי שמעון בן לקיש אלא
 בריאה הואיל וחיי ריאה תלויה בקנה אבל
 בבני מעיים לא מתקיף לה רבי זירא מאחר
 שנולהו בה סימני טרפה התרת מה
 לי בריאה מה לי בבני מעיים והדר
 ביה רבי זירא » א! רבעי רבי זירא ניקבו
 בני מעיים בין סימן לסימן מהו מי מצטרף
 םימן ראשון לםימן שני לטהרה מידי נבלה
דבעי אילפא ,  או לא ואמרינן לאו היינו ה
 הוציא עובר את ידו בין םימן לסימן מהו

 מי

 וליחשוב נמ־ דחזקיה. ואס תאמר אמאי לא פריך וליחשוב
 דזעירי דאמר (לעיל לף כ:ו נשברה מפרקת ורוב בשר
 עמה נבלה וי״ל דאינה נבלה אלא אס כן נססק נמי חוט השדרה והא
 תני לה דבנפסק חוט השדרה לחוד אסור אבל מחזקיה פריך שפיר

 דמשכתת ליה גיסטרא דנבלה אפילו
 חוט השדרה קיים כגון נעקרה צלע
 מכאן וצלע מכאן וחוט השדרה קיימת
 דקרי ליה רב גיסטרא באלו טרפות
 (לקמן גב.) אי נמי שעשאה גיסטרא
 למטה מבין הסרשות דלא מיטרסא
 בפסיקת חוט השדרה וא״ת אמאי
 קשיא ליה דניחשוב דחזקיה ודרבי
 אלעזר והא לקמן באלו טרפות
 ללף מב:) מפרש דלא חשיב בסג״ר
 ושב שמעתתא משוס דאתיא בזה הכלל
 כל שאין כמוה חיה טרפה דטרסה
 היינו אסורה כמו אלו טרפות דאמר
 אלו אסורות קתני ויש לומר דלא
 משמע ליה לרבויי נבלה מזה הכלל
 דקתני כל שאין כמוה חיה דמשמע
 הלשון דעכשיו היא חיה אלא שאין
 יכולה לתיות עוד משוס טרפות וא״ת
 אמאי פריך וליחשוב דרכי אלעזר והא
 בהמה שנחתכו רגליה מן הארכובה
 ולמעלה אתי בזה הכלל דהיינו בסג״ר
 ואם כן שפיר שמעינן מיניה ניטל
 הירך וחלל שלה דאסורה ולא צריך
 למחשביה וי״ל דדלמא דמן הארכובה
 ולמעלה דאסורה היינו סמוך לצומת
 הגידים אבל למעלה ברחוק שרי וכן
 נשבר העצם דאמר בפרק בהמה
 המקשה (לקמן לף עו:< דהויא טרפה
 כשאין עור ובשר חופין את רובו
 שמא היינו בעצם שני אבל כעצם
 שלישי המחובר לגוף לא מיטרסא
 שוס שבירת העצם גרידא ומיהו בפ״ק
 (לעיל דף כא.) ס״ה ניטל הירך והבשר
 והעור חופין עד חצי הירך או שלישו
 הויא טרפה: והדד כיח רני
 וידא. פ״ה ממה שהקשה מה לי
 בריאה מה לי בבני מעיים אלא
 טעמא ח! משוס לכמאן למנחא
 בליקולא רמיא ופירש הא לבעי נקבו
 בני מעיים בין סימן לסימן להיינו
 בין קנה לוושט לאי נשחט הוושט
 תחלה הוו בני מעיים כמאן למנחא
 בדיקולא דמיא ונראה דלעת הקונט׳
 שאין מ! צ״ל דרבי זירא פליג אר״ל
 וקשה דנקבו בני מעיים בין סימן
 לסימן משמע אפילו בין וושט לקנה
 ועוד דמשני רבי זירא לדבריו דרבא

 קאמר ליה הוה ליה למימר קמיבעיא ליה ועוד דקאמר דהדר ביה
 רבי זירא מדבעי רבי זירא י] נקבו לא הוה ליה למימר טפי אלא
 והלר ביה רבי זירא לבעי רבי זירא כו׳ אבל מלנקט מדבעי רבי
 זירא משמע שמן הבעיא חזר בו והכי פריך מלמקשה לרבא מה
 לי בריאה מה לי בבני מעיים שבכל מקום יש להתיר ש״מ לסבר
 לאין טרסות לחצי חיות ולא שייך למיבעי נקבו בני מעיים בין סימן
 לסימן ומחחלה מיבעי ליה נקבו אפילו נשחט הוושט תחילה להד
 פשיטא ליה ליש טרפות לחצי חיות ומשני יא] לעולם לא חזר מן
 הבעיא ואליבא לרבא שהתיר בריאה פריך טון לשרי בניקבה
 הריאה אחר שחיטת קנה זה אי אפשר יי] אלא מטעם שאין

 טרפות לחצי תיות ואס כן גס בבני מעיים תתיר:
 ואמרינן לאו היינו רבע־ אילפא. לכך הוצרך כאן להביא ראייה
 מאילפא משום דרבי זירא סתם דבריו ולא אמר
 אלא מי מצטרף סימן ראשון לסימן שני או לא ולטהרה מידי
 נבלה גמרא הוא דקאמר לה לכך מדקדק מדקאמר לאו
 היינו דבעי אילסא ש״מ דלטהרה מידי נבלה קמיבעיא ליה:

 מולתו
 המקשה (לקמן שח:). עובר ניתר בשחיטת אמו אבל הוציא ילו קודם שחיטה אמרינן התם דאותו אבר דין טרפה שחוטה יש לו שאינו מטמא
 למהניא ליה שחיטה לטהרויו לתנן החס [עב.] שחט את אמו ואח״כ חחכה מגע נבלה לברי רבי מאיר וחכמים אומרים מגע טרפה שחוטה וקבעי אילפא
 לשם סט.) הוציא עובר אח ילו בין סימן לסימן מהו סימן ראשון נשחט להתיר ולטהרה וסימן שני לא בא לאותו אבר אלא לטהר:

 מי

 רבינו גרשום

 בשחיטה וקא קרי לה
 טרפה. איתיביה רב אחא
 בר הונא לרבא כלומר
 כיצד אמרח (שחטה
 חתך זו פסק ולבסוף)
 [שאם פסק ולבסוף שחט!
 טהפה: והא הכא דקא
 חזינן אפי׳ פסק ואח״כ
כבו  שחט נבלה אימא ו
 שחט נפסלה כשחיטה
 ומשום הכי נבילה (וזו ר׳
 ענה תלמודן חדא דהיינו
 קמייתא. כלומר שחט את
 הושט וכבר שחט חרא
 לישנא היא ולא יכול
 לתרץ וכן] ועדיין אומר
 אני דקשיא מתניתין: אלא
 אמר דכא אלו אסורות
 קחני. לעולם בין שחט את
 הושט ופסק את הגרגרת
 בין פסק את הגרגרת
 ואח ״כ שחט את הושט
 הוי נבלה ואי פרכת אלו
 טרפות בבהמה נקובת
 הושט ופסוקת הגרגרת לא
 קתני אלו טרפוח אלא
 אסורות קא תני יש מהן
 נבלות ויש מהן טרפות
 ואלו שניהם נקובת הושט
 ופסוקת הגרגרת נבלות
 והשאר כאן משמונה עשר
 כולן טרפות. וליחשוב נמי
 דחזקיה כלומר לדבריך
 השתא ששונין אנו כמשנה
 נבלות נחשוב נמי במשנה
 דחזקיה: ריש לקיש אמר
 כאן ששחט כמקום חתך
 כוי כלומר המשנה דשנינן
 ושחט את הושט ופסק את
 הגרגרת כו׳ נבלה ששחט
 במקום חתך: ומי אמר
 ריש לקיש הכי והאמר
 ריש לקיש ישחט את הקנה
 ואח״כ ניקבה הריאה כר
 כלומר כיון דנשחטה הקנה
 אע״פ שעדיין לא נשחט
 הושט כל פסול שאירע
 בריאה אין אנו חוששין
 דאמרי׳ כיון דנשחט הקנה
 כמאן דמנחא הריאה
 בדיקולא דמיא כלומר כמי
 שמונח בסל ולשם יהא
 נקב הכא נמי כיון ששחט
 במקום חתך ליחשוב קנה
 כמו דמנח בהיקולא א)
 ולשם נחתך ויהא כשר.
 אלא א״ר חי־א בר אבא
 א״ר יוחנן לא קשיא כאן
 קודם חזרה כוי כלומר מה
 ששנינו אלו טרפוח נקובת
 הושט נשנית קודם שחזר
 והודה ר׳ עקיבא לדי ישכב
 ומה ששנינו שחט אה
 הושט ופסק את הגרגרח
 או שפסק את הגרגרת
 ואח״כ שחט את הושט
 נבלה נשנית לאחר חזרת ר•
 עקיבא לדי ישבב ומשנה
מה כלומר  לא זזה ממקו
 אע״פ שחזר ר׳ עקיבא לר׳
 ישבב אלו טרפות שקודם
 לא זזה ממקומה אמר
 רבא לא אמר ר׳ שמעון
 בן לקיש אלא בריאה כו׳
 כלומר לא א״ר שמעון
 בן לקיש דכשירה אם
 ניקב לאחר שחיטת הקנה
 אלא בריאה הואיל וחיי
 ריאה תלויי; בקנה והקנה
 כבר נשחט. (אי) אבל בני
 מעים לא. כלומר אבל
 אם ניקבו בני מעים כין
 סימן לסימן [טדפהן הכי
 גרסינן מי מצטרף סימן
 שני לסימן ראשון לטהרה
 מידי נבילה: אייל רב אחא

 בר רב לרבינא דילמא

 א) לגרי רנינו אלו תמוהים
 דניון יכבד נחתך הגרגרת
 שלא כדרך שחיטה ולמי נמאן
 למנחא בליקולא אין לן נבלה
 גלולה מוי יע׳׳כ נמו שפירש
 רש״י למקשה משחט שלא
 ימקום חתך לג״כ תהוי נבלה

 וכמי שסירש״י וצ״ע.



 עין משפט
 נר מצוה

׳ ל ג מה ״ ׳ פ י  עג א מי
ה א מ ו ט ה ה ו נ  א

: ט ״ ל  ה

׳ ז מהל ׳ ׳ פ׳ י  עד ב מי

ג מ כ ש ״ ל טה ה  שחי
׳ י ל פ ׳ ׳ ו ע י ״ ש ו ג ט  משין פ
ג שס מ ס ף כ ( י ע ו ס  נ
׳ כז ועיין י ד ס ״ י ע י ״ ש ו  ט

: ( י ו ט  נ
ט ״ ׳ ס י י מ ׳ נ י י  עד! ג ע

ה מ ׳ מלכים ו ל ה  מ
ג ״ י ל ה מ נ ׳ ׳ כ  שכתכ כזה ה

: ׳ כז ד סי ״ ו ר י ׳ כטו עי  ו
׳ ל ה א מ ״ ׳ ס י  עו ד מי

ע ׳ ש׳ נ טי ׳ ׳ ה הל ט י ח  ש
: ר ו ט ן כ י ׳ כז ועי י ז ס ׳ ׳ ו  י

׳ ל ה ל מ ׳ ׳ ׳ פ י  עז ה מי

ת ו ר ו ס ת א  מאכלו
ע ״ ש ו ג שס ט מ ג ס ״ י  הל

: כ ף כ י ע ׳ כח ס י סי ״ ו  י
׳ ל ה ח ס ׳ ׳ ׳ פ י  עח ו מי

ה א מ ו ט ח ה ו נ  א
: נ ״ ל  ה

א ק י ר ׳ שס ס י  עט ז מי

 הלכה ב:
׳ ל ה י מ ״ ׳ פ י  £ ח מי

ז ״ ט ל ת אוכלין ה א מ ו  ט
לי ת פסו ו א מהלכ ״ פ ו ] 
ן הלכה לו קלשי  המו

: [ ש ״ ע  ו
׳ ל י מה ״ ׳ פ י א ט מי £ 
ת אוכלץ הלי״ז א מ ו  ט
ה א מ ו ט ת ה ׳ אבו ל ה נ מ ״ י פ  ו

: ג ״ י ל  ה

 רבינו נרשום
ה י ר כ ד א ה ם ל ל ו ע  ל
ר ת ו מ ר ד מ א א ר ל מ ו ל כ י  א
ו ה ז נ ע ר ט מ א א ה ר ו מ ו ל  כ
ר רב מ : א ר ד ה י מ י ל ע ב  ד
ה נ י ע מ מ ב ש ק ע ר י א ב ת  א
ש י ק ן ל ן ב ו ע מ י ש ר ד  מ
ש י ר ר ל מ ו ל . כ י ן כו י נ מ ז  מ
ט ח ה ש י א ל ר י ב ס ש ד י ק  ל
ה ב ק י כ נ ח ״ א ה ו נ ק ת ה  א
ן נ י ר מ א ה ד ר ש ה כ א י ה  ה
א ל ו ק י ד א ב ח נ מ ו ד מ  כ
ן ו י י כ מ א נ כ א ה י מ  ד
ן נ י ן אמר י נ מ י ס ט ה ח ש  ש
ה נ ק ב ן ( י ל ו ח ן ש י ע י מ  בנ
ה מ ] כ ט ש ו ב ] ( ן נ י  אמה
: א י מ א ד ל ו ק י ד א ב ח נ מ  ה
ם י ב כ ו ה כ ב ו ן ע י נ מ ז ן מ  אי
א ל ם ה י י ח ) מ ן נ ה י ל  ע
ר ב א כ ה ו ת י ו מ ה ר ב מ  ג
ר ו ס ן א ה ל י ו מ י ד ח ן ה  מ
ל א ר ש י ל ל ב י א ח ן ה ה מ ב  א
א ת ל י א מ י ל ה ת ט י ח ש ב  ד
א ל א ד י נ : ת ה ן ב ת ל י  ל
. ב ק ע ר י א ב ח ב א ר  כ
ן י נ מ ז מ ן ד נ י ז ח ר ד מ ו ל  כ
׳ י פ ם א י ב כ ו ד כ ב ו  ע
: [ ם י י ע י מ נ ב א ] ( ם י י ח מ ) 
ר מ ו ל . כ א י ר ב י ה ש צ ו ר  ה
ת י ב ל מ כ ו א א ד י ד ן ב ו ש  ל
א צ ת ם ש ד ו ה ק ת ח י ב  ט
ל כ ל ל ו כ א ב ל ו ט ה ש ש פ  נ
ם י ד י ן ב י ל כ א ן נ י : א ם ה  א
ל ט א נ ל ה ש . ז ת ו ב א ו ס  מ
ץ א ן ו ת ה ו י נ ם ש הי : י ו י ד  י
ן נ י קרי א ר מ מ ו ל . כ י י כו נ  ש
ר ו ה ף ט ו ג ה ת ש ו י נ ם ש י ד  י
ת ו א מ ת ט ו כ ו ש ם ח י ד י  ו
ף ו ג ל ה ץ כ ר ש ע כ ג י נ  א
ו פ ו ג ו ש ה ז י א א ל א א מ  ט
ע ג נ ת ש ו א מ ו ט י ד י ר ו ו ה  ט
ל כ ו א ה ן ש י א מ ן ט י ל כ ו א  כ
ן י א ת ו ו י נ ו ש י ד י ן ו ו ש א  ה
: ן י ל ו ח י ב ש י ל ה ש ש ו י ע  שנ
ף ס כ ן כ ח ק ל ן ש י ל ו ח א ב כ  ה
ן י ל ו ה ח י מ י א ר כו ש ע  מ
ם ה א מ צ א י ן ה נ י ה מ  א
ם י ד י ן ב י ל אכ ן נ י א ם ד  ד
ן ח ק ל ן ש י ל ו ח ת ב ו ב א ו ס  מ
ר י א א כרי מ ל ד ף ו ס כ  כ

א ה י ד  כו

ה נלל ג  א) לשון זה אין לו הנ
 ונראה דצ״ל כלומר לא אמר
 דיש טרפות לחצי מיוח לודאי
 ס״ל למומר והא לשאלו שאלה
ו לר׳ וירא אמר. ד נ  וו צל
ר כמו ה  5) נראה לצי׳ל ד
 שנתלשו מחיים לעליין לא גמר

הי מימה וכוי.  נ

 השוחט פרק שני חולין לג.
 מולחו יפה יפה ומדיחו יפה יפה. הא ללא אלכר הלחה קמייתא
 כגון לחלליה ני טבחי כלאמר כפרק כל הנשר ללקמן לף
 קע.) אי נמי משום לאיירי נכשר כית השחיטה ולא הוצרך להזטר
 ולקרירה איירי אי נמי מיירי לצלי אף ע״ג ללצלי לא נעי מליחה שאני
 הכא שנתתך קורס שתצא נפשה מנית
 השתיטה ועליף מכישרא לאסמיק
 נפ׳ טצל צולין לפסחיס דף עד:):

 אחד עובד בוכבים ואחד ישראל
 מותרין בו. משמע לטעמא
 משוס לליכא מילי רלישראל שרי
 ולעוכר כוככיס אסור ותימה רכפרק
 ארכע מיתות וסנהדרין דף נט.) פריך
 והא איכא יפת תואר ומשני שאני
 עונלי כוכניס ללאו כני טכוש נינהו
 וה״נ מ שאני עוכלי כוכניס ללאו
 כני שחיטה נינהו כלאמר לעיל ואין
 להקשות מהא לאמר סרק ל׳ מיתות
 (שס דף CM עוכל כוכניס ששנת
 חייכ וכן העוסק כתורה לבלבר
 שהוא מצוה לישראל לעשות לא שייך
 למימר מי איכא מילי ללישראל
 שרי וכו׳ ואע״ג לאמר אפילו ששבת
 בשני בשבת חייב מכל מקום לא
 רמי הואיל ויש מצות שביתה לישראל
 כמו בשבת ואע״ג לבן נח נהרג
 על העוברים כראמר התם וישראל
 אינו נהרג נהי לפטור מ״מ לא שרי
 וא״ת לבפרק גיר הנשה (לקמן
 לף קב.) לפליגי אס נוהג אבר מן החי
 בטמא ואמרינן מתלוקת בישראל אבל
 בבני נח לברי הכל מוזהרין על
 י] הטמא כטהורין בשלמא לרבנן
 אע״ג לאין ישראל מוזהר על אכר
 מן החי לטמא מ״מ אסיר ליה משוס
 טמא ולא אשכחת ללישראל שרי
 ולעובל כוכבים אסור אלא לר׳ מאיר
 ראמר לאין נוהג אלא בבהמה טהורה
 בלבל והא איכא אבר מן החי לחיות
 ועוסות הטהורין ללישראל שרי ולעובל
 כוכבים אסור וט תימא ללא חיישינן
 כיון י] לסתם אבר מן החי אסור
 לישראל א״כ מאי פריך התם בס׳ ארכע
 מיתות (סנהדרין לף נט.) מגזל לפחות
 משוה פרוטה וי״ל למכל מקום ח] אבר
 מן החי לירהו אסור משוס לבעיא
 שחיטה אע״ג לעובל כוכבים אסור
 במשהו בשר וגילים ועצם וישראל לא
 מיתסר אלא בכזית בשר הא אמר
 ר׳ יוחנן •)לחצי שיעור אסור מן
 התורה ולריש לקיש ראמר חצי שיעור
 מותר מן התורה ללמא לית ליה ההוא
 כללא אלא סכר לה כמ״ר הכא אין
 מזמנין עובלי כוכבים על בני מעיים:
 השוחט בהמה חיה ועוף ולא
 יצא כוי. משמע ללס
 חיה ועוף מכשירין וקשה להר״ר יעקב
 מאורליינ״ש לבגמרא לריש ללס
 קלשיס אינו מכשיר מלכתיב על
 הארץ תשפכנו כמיס לס הנשפך
 כסוי הלם (לקמן לף פל.) אמרינן ללא
 לכסוי משוס לכתיכ על הארץ תשסכנו
 כסוי אף האי נמי לא בעי כסוי אלמא

 מי מצטרן! ראשון לשני. הואיל וגם הוא לטהר נשחט או לא וסשיט
 התם מ אם מצטרף סימן ראשון לסימן שני להתיר שאר העובר באטלה
 לא יצטרף עמו לטהר אותו אבר מילי נבלה. ולענין ניקבו בני מעיים
 נמי תפשוט רמצטרף ללא מהני חילוק לפסול בשחיטה הואיל ובסימנין

מצטרף סימן ראשון לסימן  מי א
 לא עד כאן לא איבעיא לן
. שני לטהרה . . . 

 מידי נבלה או
ל באכילה ב א  אלא לטהרה מידי נבלה' כ
 אסורה א״ל רב אחא בר רב לרבינא דלמא
 לעולם לא הדר ביה ור׳ זירא לדבריו דרבא
 קאמר וליה לא םבירא ליה אמר רב אחא
שמע מינה מדרי שמעון בן לקיש  בר יעקב ג
 מזמנין ישראל על בני מעיים א<ואין מזמנין
 עובדי כוכבים על בני מעיים מאי טעמא
 ישראל דבשחיטה תליא מילתא כיון דאיכא
 שחיטה מעלייחא אישתרי לחו עובדי כוכבים
 דבנחירה םגי להו ובמיתה תליא מילתא חני
 כאבר מן החי דמו אמר רב פפא הוה יתיבנא
 קמיה דרב אחא בר יעקב ובעי דאימא ליה
 מי איכא מידי דלישראל שרי ולעובד כוכבים
 אסור ולא אמרי ליה האמינא הא טעמא
יהרוצה 1  האמר תניא דלא כרב אחא בר יעקב 3
 לאכול מבהמה קודם שתצא נפשה חותך
 כזית בשר מבית השחיטה ומולחו יפה יפה
 ומדיחו יפה יפה וממתין לה עד שתצא נפשה
 ואוכלו אחד עובד כוכבים ואחד ישראל
 מותרין בו מםייע ליה לרב אידי בר אבין
ידאמר רב אידי בר אבין אמר ר׳ יצתק בר  ג

 אשיאן הרוצת שיבריא חותך כזית בשר מבית
 שחיטתה של בהמה ומולחו יפה יפה ומדיחו
 יפה יפה וממתין לת עד שתצא נפשה אחה
 עובד כוכבים ואחד ישראל מותרין בו:
חט בהמה חיה ועוף ולא יצא השו  מתני׳ ה
 מהן דם כשרים ונאכלין ביהים מסואבות לפי
 שלא הוכשרו בדם י<ר׳ שמעון אומר הוכשרו
 בשחיטה: גמ׳ טעמא דלא יצא מהן הם הא
 יצא מהן דם אין נאכלים בידים מסואבות
 אמאי ייהים שניות הן יואיין שני עושה שלישי
 בחולין וממאי דבחולין עסקינן דקתני חיה
ה בקדשים מי איכא ותו אי י ח  דאילו קהשים 8
א הו (  בקדשים כי לא יצא מהן דם כשרה ה
 עצמו להם הוא צריך ותו אי בקדשים כי יצא
 מהן דם מי מכשיר ייוהאמר ר׳ חייא בר אבא
 אמר רבי יוחנן מנין יי לדם קדשים שאינו
ל תארץ תשפבנו כמים ע  מכשיר שנאמר 1
 דם שנשפך כמים מכשיר שאינו נשפך כמים
 אינו מכשיר ותו אי בקדשים כי לא יצא
 מהם דם לא מתכשרי ליתכשרי בחיבת
דקיי״ל ״חיבת תקדש מבשרתן א״ר  הקדש ט
 נחמן אמר רבה בר אבוה הכא בחולין שלקחן
 בכסף מעשר עסקינן ודלא כר״מ התנן

 כל

 כמיס מכשיר כוי ובפרק
 אמרינן בהמה בכלל חיה
 כמים מה מיס לא בעי

 לא איתיליל ריעותא: עד כאן לא
 איבעיא כוי. א] והשתא אהלרינן
 לשמעתין לאמרינן הלר ביה ר׳ זירא
 [לב:] מההיא דלעיל מלבעי מהו לטהרה
 מילי נבלה מכלל לסשיטא ליה
 לאיטרסא בנקיבה לביני ביני: לא
 הדר ביה. וסשיטא ליה לרבי זירא
 דאף כאכילה שריא דאין טרסה לתצי
 חיות. והא דבעי רבי זירא לענין
 טומאה: לדבריו דרבא. דאמר לעיל
 נלב:] לא אמר ריש לקיש אלא בריאה אבל
 בבני מעיים טרפה מיבעיא ליה לר׳
 זירא אס טהורה מיהא מידי נבלה
 או לא: מדריש לקיש. דאמר נשם] טון
 שנחתך קנה הוי ריאה כמנחא
 כדיקולא שמע מינה אין מזמנין
 עובד כוכבים על בני מעיים משום
 ריאה ׳]דהוי במי שהוציאה מן
 הבהמה בעודה מסרכסת ועובד
 כוכבים לאו בשחיטה תלי היתר אכילה
 דידיה שלא הוזכרה שחיטה אצלו ואבר
 מן החי נאסר להן ואין יוצאה להן
 מידי אבר מן החי עד שתמות אבל
 לישראל יצתה מידי אבר מן החי ע״י
 שתיטתה: הוה יתיבנא קמיה דרב
 אתא. כי אמר להא מילתא: ולא
 אמרי ליה. ונתמתי כעצמי ולא הקשיתי
 לו: הרוצה לאכול כוי. משוס דמעלי
 כדאמר לקמן בסמוך הרוצה שיבטא:
 מבית השחיטה. שאינו מחוסר הסשט
 רכול לחותכו מיד קודם יציאת הנפש
 וממתין לה עד שתצא נפשה דאמרינן
 בארבע מיתות (סגהלרין לף סג.) מנין
 שאסור לאכול מן הבהמה קודם שתצא
 נפשה ת״ל לא תאכלו על הדסיו): אחד
 עובד כוכבים כוי. ולא *]אמרינן
 במיתה תליא מילתא והויא אכר מן
 החי לגכייהו והיינו דלא כרב אחא:
 ומדיחו יפה יפה. מסני שעדיין נבהל
 הדס לצאת ולא יצא: מתני׳ בידם
 מסואבות. כלומר בלא נטילה לגזרו
 עליהם להיות שניות. ובגמרא פריך
 אפילו הוכשרו נמי אין שני עושה
 שלישי בחולין: הופשרו בשמיטה.
 מגו לשריא שחיטה להך בשר מילי
 אבר מן החי משויא ליה נמי אוכלא
 לגבי טומאה: גמ׳ כי לא יצא מהן
 דם פשרה. בתמיה. זריקת לס הוא
 דשריא להו דכתיב (לברים י3) ודס
 זבחיך ישפך והדר והבשר תאכל:
 שאינו מכשיר. אס נפל על הזרעים:
 דם הנשפך פמים. הוי כמיםי]:
 דקיימא לן חיבת הקדש מפשרתן.
 למיהוי אוכלא ולקבולי טומאה דחניא
 בססחים (לה.) והבשר [ויקרא ז] לרבות

 עצים ולבונה לאע״ג ללאו אוכלא כינהו חיבת הקדש משויא
 להו אוכלא: בפסןו מעשר. בירושלים לכתיב (לבריס יל)
 ונתת הכסף וגו׳ ואשמועינן לשני עביל בהו שלישי ללא כר״מ:

 כל בלס תיה ועוף לכתיב כסוי לא הוי בכלל תשתכנו כמים ויש לומר
 לכל לס הנשפך על הארץ שאין מקבלים אוחו בכלי כגון לס חיה ועוף הוקשה למים בין לענין הכשר כין לענין פטור כסוי אלא ללענין

 כסוי גלי רחמנא ללס חיה ועוף בעי כסוי אבל מכל מקום הוקש למים לענין הכשר טון לנשפך על הארץ:
 ונאכלין בידים מסואבות. לצלי איירי ללא בעי הלחה אי נמי לקלירה והולחו במי סירות: דם שאינו נשפך במים
 אינו מבשיר. הקשה הר״ר יעקב מאורליינ״ש לכפרק כל שעה לפסמיס לף כב.) פריך והרי לם לכתב רחמנא וכל נפש
 מכם לא תאכל לס ותנן אלו ואלו מתערבין באמה ויוצאין לנחל קלרון ונמכרים לגננין לזבל ומשני אמר קרא על הארץ תשפכנו
 כמיס מה מים מותרין בהנאה אף לס מותר כהנאה והשתא היט לייקי היתר הנאה מהאי קרא ללם קלשים הא לא איתקש למים
 רש לומר למכל מקום טון לרם תולין שרי בהנאה אם כן אטלה לכתיב גבי לס הויא אכילה ממש. נוע״ע חושפות פסחים לף כב. ל״ה מה1:

 וללמא

 מסורת הש״ם
. נ ׳ לקמן ק ס י ן מ י  א) [עי

ן ה אלא לאו], ב) לקמ ״  ל
ן מ ק ל נ ( ד , ס ז ש ״ , נ) ג : א כ  ק
, [ . , 5) [לעיל כט [ : ל  ע
. כ. לקמן ז ט ] : כ ם כ י ח ס  ו) פ

, [ : ו , ז) [לקמן ל [ : ו  ל
א ר ק י ] ( » , [ . ט  יז) [לקמן ס

, [ . ל מא ע ו י , י) [ [ ט  י

 תורה אור השלם
ו ל כ א א ת ם ל ד  1. רק ה

ו נ ב פ ש ץ ת ־ י א ל ה  ע

ז כ ט ם י : דברי ם י מ  ב

 גליון הש״ס
׳ ם ט י ש ד ק ה כ י ׳ ח פ  ג

א ״ ד ע מא ס ו ן י י . עי א כ י  א

: תו י ה דחי ״ ד  ת

 מוסף רש״י
ן מ י ף ס ר ט צ י מ  מ
. י נ ן ש מ י ס ן ל ו ש א  ר
י ליה כע הכי מי  גרשינן, ו
ן ראשון כשנשחטה מ י  ס
ה י ה ה כ ו ח י זה נ נ ד א י ע  נ
ף כאכילה ר א א להתי  נ
ן מ כת סי ן חתי  ומשיצא אי
ר זה אלא נ א על א  שני נ
ן לה כדאמר נ י נ ד  לטהרו מי
, טה ה שחי פ ר ע ט ג חכ״א מ  ו
ן מן ראשו ף סי ר ט צ י מ  מ
ס ר ולהמיר, ע ה ט  שכא לו ל
 זה שאינו כא אלא לטהר,
ר הואיל ה ט א ל ה י  להועילו מ
ן :לקנז! כ  ושניהם שרן כ
. ה פ ה י פ ו י ח ל ו מ  סט.:. ו
י נ פ תר מכשר אתר, מ ו  י
ו לצאת מ ק ד י פ ס  שלא ה
ע כמוכה, ל נ  וכשחותכו נ
 לפי שכשהכהמה מוציאה
ת ומוציא ח נ א ת א מ  נשמה הי
. ( « כ ה !לקטן ק פ ה י מ  ד

א צ ת ד ש ה ע ן ל י ת מ מ  ו
ע נ ר א א נ י . כדתג ה ש פ  נ
ן י ן סג.) מנ ת (סנהדרי תו  מי
ס שתצא ד ו ה ק מ ה נ  לאוכל מ
, ה שהיא בלא תעשה ש פ  נ
ל ו ע ל נ  שגאמר לא תא
א דרבנן ת כ מ ס א , ו ס ל  ה
א (לקם1 שסו. ו א ה מ ל ע  נ
ל . להואי י ו ם כ ״ ו כ ד ע ח  א
ר פ ו ר לישראל ה מ ו מ  ו
י ל י ם דליכא מ ׳ ׳ ף לעכו  א
״ס לעכו  דלישראל שרי ו
ה י ע ל י י ס ר !שם!. מ ו  אס
י ג מ ק א ד . ה י ד י ב א ר  ל
ו ר כ ת ו ס מ ״ ו כ ע  שאף ה
. א י ר ב י ה ש צ ו ר  >שס<. ה
אה :שם). ב לרפו ו  בשר זה ט
א ו ם ה ד ו ל מ צ א ע ו  ה
קרה עי ה ו מ צ . כל ע ך י ר  צ
ם ללס  של שחיטת קדשי
ל כט.;. לעי א צריכה ( י  ה
ם . ד ם י מ ך כ פ ש נ ם ש  ד
 חולין שאין חשין לקכלו
. דאיחקש ר י ש כ  בכלי, מ
ם ס קדשי ל ד נ ס, א  למי
ו נ מ ל נכלי וצריך מ ב ק ח  מ
 למזבח ואינו נשפך לאיבוד
ס אינו מכשיר, דלא י מ  כ
ס !פסחים מז:י.  איתקש למי

 שיטה מקובצת
א י ע ב י א א כ ל ״  א] ע

: ה י ר ד ה א א ת ש  וכו• ה
ה ו א י ע ו ה י ש מ א כ י ו ה  5] ד

א ל : ג] ו ה מ ה ב ן ה  מ
ו ה א ל י ל ה ת ת י מ ן ב ר מ  א
ך פ ש ג ם ה : ד] ד א ת ל  מ
ר י ש כ מ ם ו י מ י כ ו ם ה י מ  כ
א מ י י ג מ א נ כ ה : ה] ו ה ״ ס  ה
: ו א ל ם ד י ב כ ו י כ ד ב ו י ע נ א  ש
ם י ר ו ה ט ם כ י א מ ט ל ה  1] ע
: ג ״ ע ן א נ ם לרב ת ה א מ ל ש  ב
י ח ן ה ר מ ב ם א ש ן ד ו  ז] כי

ל ״ י : ח] ו ל א ר ש י ר ל  אסו
ן ר אבר מ סו מ אי ״ מ  ד
א י ע כ ם ד ו ש ו מ ה ד י י ד ח  ה

: ג ״ ע א ה ו ט י ח  ש



 מם ודת הש״ם

ה ט ו ] ס א מש>ה ה ״ י  א) 1הרה פ
א ת פ ס ו ת , כ) [ : ח ה י ג י  ל. חג
, ד ע״ש] ״ א ה ״ ח פ ו ר ה ט  ד
ג ״ , ר) [יליס פ [ ן  ג) [צ״ל לסנ

ה ט ו ם יח. ס י ח ס , ה) פ  משגה א]
ת יל. , 1) שנ , ו) צ״ל לתגן :  כז
ה נ משנ ״ ח פ ו ר ה טה ל. ט  שי
, [ י ה לקסס ״  ב, ח) [צ״ל לפני ל
, י) וצ״ל [ . ו ן פ  נו) [סנהלרי

ה ו ) עיין נ  אין דורשי!], נ
גס ס ו ״ ש י ה ש ר פ מ ר נ ו נ י  הד
ת ו השג ת שמואל נ ר א פ ר ת פ ס  נ
׳ ם ין תו  שלו על רש״א, ל) [ועי

ה אפילו], ״ : ל ו ת י ו ע ט  ש

 לג: השוחט פרק שני חולין
 כל הטעון ביאמ מים מדברי סופרים. כל שהוא מן התורה מהור
 וסופרים גזרו עליו טומאה כגון הידיס והכלים שנטמאו במשקין
 והבא ראשו ורובו במים שאוכין וכל האמורים כיציאות השכת אצל
 שמונה עשר דבר [שבסע:1 כולם טומאת שני ולטומאה גזרו עליהם ומטמא
 את הקדש עד שעושהו שלישי וטמא
 הוא שעושה רביעי: ופוסל את
 המרומה. דשלישי בתרומה פסול ולא
 עביד רביעי. במסכת סוטה i.voj נפקא לן
 מטבול יום בקל וחומר: וחכמים
 אוסרים גמטשר. אלמא שאני מעשר
 מחולין: ממאי. ילפח מדרבנן דשני
 עושה שלישי במעשר: דלמא טד
 פאן• לא יא< קאסרי רבנן אלא
 לאסור לאכול מי שידיו מסואבות או
 הבא במים שאוכיס לא יאכל במעשר
 דאסורין במעשר אכילה משמע אבל
 באכילה לחולין מולו ובנגיעה דמעשר
 נמי לא אסרי ומתניתין אסר להו
 אפילו בנגיעה: מדקהני גאפלין.
 ולא קתני אוכלין מי שידיו מסואבות
 לנילוק מינה הא יצא דם לא יאכלם
 אלא נאכלין לאחרים על ילי מי שיליו
 מסואבות: דקםפי ליה חכריה.
 ובהא דייקינן הא הוכשרו אין נאכלין
 לאחרים אלמא פסלא בהו נגיעת שני
 והא ליכא למאן דאמר: חומי לא
 טסקינן פוי. כלומר מי לא משמע
 נמי נאכלין לאחרים ואפילו הכי דייק
 מתניתין הא יצא מהן דם אין נאכלין:
 הפא. מתניתין דדייק הא הוכשרו
 פסלא בהו נגיעת ידים מסואבות לאו
 בידים שניות קאמר אלא בידים חחלות
 ולקמיה מפרש הי נינהו ידים תחלות
 ומתניתין דקאמר דידיס תחלות הוזכרו
 אף להיות ראשונוח לחולין רבי שמעון
 בן אלעזר היא: דחגיא אין ידים
 החלות לחולין. במקום שהוזכר ידים
 תחלות כגון ידים שהוכנסו לבית
 המנוגע דמיקרו תחלות לא הוזכרו אצל
 חולין לבתולין לא הוו אלא שניות
 נ] אלא לענין תרומה וקלשיס שווינהו
 תחלות משא׳׳כ בשאר ירים לאסילו
 לתרומה שניות הויין: רני שמעון בן
 אלעזר אומר ידים החלות. הוזכרו
 אצל חולין וידים שניות כגון סתם ידים
 הוזכרו אצל תרומה לעשותה שלישי
 ולפוסלה: המיס ידיו. כשנטלן
 וטיהרן מטומאת סתם ידים: כיאה
 במקצת לא שמה ביאה. דאי שמה
 ביאה הוי כל גופי טמא ובעי טבילה
 משוס והבא אל הבית לויקרא יל) ואנן

 ודלמא עד כאן לא פלמי אלא כאכילה. אע׳יג לנקט לשון
 דלמא נראה שכן הוא האמת וברייתא מוכחת כן ט]
 (י) דאסורין במעשר משמע באכילה ובפרק ׳)חומר בקדש לחגיגה
 דף יח:) לא גריס ודלמא בשום ספר: ובאכילה דהולין לא

ל הטעון ביאת מים מרברי סופרים מטמא כ א (  א

 את הקדש ופוסל את התרומה ומותר בחולין
 ובמעשר דברי ר״מ וחכמים -אוסרים במעשר
 מחקיף לה רב שימי בר אשי ממאי דלמא
 עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי מאיר אלא
 באכילת מעשר אבל בנגיעה דמעשר ואכילה
 החולין לא פליגי והא נגיעה תיא מדקתני
 נאכלין בידים מסואבות מי לא עסקינן הקא
 ספי ליה חבריה אלא אמר רב פפא הכא
 ביהים תחלות עסקינן ורבי שמעון בן אלעזר
 היא ״התניא אין יהים תחלות לחולין רבי שמעון
 בן אלעזר אומר משום רבי מאיר ידים תחלות
 לחולין ושניות לתרומת תחלות לחולין אין
 לתרומה לא הכי קאמר תחלות אף לחולין
 שניות לתרומה אין לחולין לא ומי איכא
דתניא ״הכנים יהיו לבית (  ידים תחלות אין ג
 המנוגע ידיו תחלות דברי רבי עקיבא וחכמים
ידיו שניות דכולי עלמא ביאה  אומרים ג
 במקצת לא שמה ביאה והכא בגזירה ידיו
 אטו גופו קא מיפלגי מר סבר יהיו כגופו
 שוינהו רבנן ומר סבר ידים כידים דעלמא
 שוינהו רבנן ולוקמה כרבי עקיבא דאמר ידיו
 תחלות הויין דלמא כי קאמר רבי עקיבא הני
 מילי בתרומה וקדשים דחמירי אבל לחולין
 שניות הויין וליהויין נמי שניות דהא שמעינן
 ליה לר״ע דאמר שני עושה שלישי בחולין
וכל כלי דתנן בו ביום דרש רבי עקיבא 1 >  ה

 חרש וגו׳ יטמא טמא לא נאמר אלא יטמא
 לטמא אחרים לימד על ככר שני שהוא עושה
 שלישי בחולין דלמא הני מילי בטומאה
 דאורייתא אבל בדרבנן לא אמר ר״א א״ר
 הושעיא הכא בחולין שנעשו על טהרת
 ודלא כרבי יהושע יידתניא
 אומר האוכל אוכל ראשון

 שני שלישי
 י האוכל אוכל
 לקדש ואין
 על טהרת

 שלישי

 תורה אור השלם
ל פ ר י ש ש א ר י ח ל ל כ כ  1 . ו
ר ש ל א ו כ כ ו ל ת ם א ה  מ
ו ת א א ו מ ט ו י כ ו ת  ב
א לג קרא י י : ו ו ר ב ש  ת

 הגהות הב״ח
כ לא ״ ה לילמא ע ״  (א) רש״־ ל
ר ש ע מ ׳ כ י רבנן וכו ר מ א  ק
' ם ו : (ב) ת ן במעשר י ר ס ו א  ד
ת כן ח כ ו ה ודילמא וכי׳ מ ״  ד

: ן במעשר י ר ס ו א  ד

 מוסף רש״י
ם י ת מ א י ן ב ו ע ט ל ה  כ
א . כל שהו ם י ר פ ו י ס ר ב ד  מ
רה וחכמים ן התו ר מ ו ה  ט
הי לנא במים וליטהר, קו קי  הו
ו נ רו א ראשו ו נ  כגון ה
ם שאיבין והאוכל חצי  במי
ן והידיס י א מ ס אוכלי! ט ר  ס
 שהצריכוס טבילה, כולס
ם :סוטה ו נ י  במורח שנים הטע
א מ ט  ל. ונעי״ז חגיגה יח:). מ
. להיות שלישי ש ד ק ת ה  א
ה רביעי :סוטה שם< ש ע  ר
ת א מ ו ו עליהן ט  כלומר נתנ
א מ ט ד מ ש ה ה ו א מ ו ט  שני ל
ר ר  את הקודש להיות ק
עי ל את הרבי ו א ופישל ע מ  ט
ת ל א ס ו ם  וחגיגה שם). ו
. להיפסל היא ה מ ו ר ת  ה
סלת  עצמה אבל אינה פו
 אחר לעשות רביעי !שם).
. לאכול חולין ן י ל ו ח ר ב ת ו מ  ו
סל את י ואינו פו  מללא קתנ
ר ת י מ ט לישנא ל ק נ  החולין ו
ע :שחו. מ ש  אפילו לאוכל! מ
. ר ש ע מ ם ב י ר ס ו ם א י מ כ ח  ו
עה שרי, י ג  באכילה אבל נ
ר מ ט א ה ף לאכול, ו  וחולין א
ו ה וסוטה שם:!. ב ג י  בחג
׳ ברכות 1כח0 ס מ . נ ם ו י  ב
י בו ן לכל היכא דתנ נ  אמרי
ס א יום שהושיבו א ס הי ו י  נ
ה לגשיאות, ד ו א בן ע ״  ר
 שגמרנו תלמילים שנתנו רשות
ן גמליאל נ  ליכנס לכל, שהיה ר
כו ח שאין תו ״ מר כל ח  או
ל ורבתה ״ מ ה נ  כברו אל יכנס ל
ה ח י ה בי ביוס ולא ה ר ו  ת
 הלכה תלויה בבית המלרש
ל כ . ו ; ז  שלא פירשוה (סוסה כ
. אשר יפול י ו ג ש ו ר י ח ל  כ
, ותניא בהכל ם אל תוכו ה  מ
ס ״ ע  שוחטין (לעיל כד:» א
ע אלא נתלה גאוירו ג  שלא נ
ה ליה כלי ראשון וכתיב י  ה
ת מ ח א מ מ ט  כל אשר בתוכי י
 הכלי, ה״ל אוכל שני (פםםים
. ר מ א א נ א ל מ  ים.!. ט
א ל , א א מ  כל אשר בתוכו ט
, א מ ט מי י . למדרש נ א מ ט  י
א אחרים :סוטה שם.׳. מ ט מ  ש
א ה . ד י נ ר ש כ ל כ ד ע מ י  ל
א משתעי באוכלין כדכחיב ר  ק
 בתריה מכל האוכל אשר
ה בתוך הכלי,  יאכל, והוא הי
, אלמא ככר שגי עושה א מ ט  י
א ר ק  שלישי, ואף במולי! ד
מר הא ליכא למי א כתיב, ו מ ת  ס
ה א מ ו  דאוכצי! שנו מקבלי! ט
ר כלי ד ן דליהוי א  מ! השר
ה וגיהוו א מ ו  כמא! דמלי ט
כ אף כלים ״ א  אוכל ראשון, ד
. ן ו ש א ל ר כ ו ל א כ ו א ט ככר, לפי שהוא מצר בתנור שהוא כלי חרש וסוטה שם:. ה ק ט נ ה ו ופסחים שם:. ל א מ ט  שבאררו י
ה להיוח שניה והיא מ ו ר ת ת ה א א מ ט מ ן :סוטה ל.) ו מאה מדרבנ ו ראשון לטו פ ו . נעשה ג ן ו ש א ס מאוכל ראשון, ר ר  חצי פ
א >שנת שמו. מ ט סל ואינו מ פו שני !סוטה שם! פו ו . האוכל אוכל שני נעשה ג י נ י ש נ ל שלישי !:שנת יד.;. ש ור ותפסו  תחז
י שני וכן האוכל . האוכל אוכל ראשון הו ר מ ו ע א ש ו ה ׳ י ם פישל ;שם׳. ר ו אבל הקדשי ע ה במג מ ו ר סל ת . אינו פו י ש י ל  ש
ל מאכל שגי עושה אותו שגי ר כמאכל, אנ ד ליה ראשו! אלא שגי, שאין האוכל חמו ב י שני >שס) מאכל ראשון לא ע  אוכל שני הו
ך ל אחר וכל הנ ו ו לפסול ע נ טמא ע כקלש י ג ו שני לקלש שאם י פ ו . האוכל אוכל שלישי נעשה נ ש ד ק י ל נ י ש ש י ל  וסוטה שם:. ש
. באתי חולין אמרו שהאוכל שלישי שלהן נעשה שני לקדש, ה מ ו ר ת ת ר ה ל ט ו ע ש ע נ ן ש י ל ו ח ן נינהו :שם;. ב ת מדרבנ ו א מ ו  ט
ה כדי שיהא רגיל מ ו ר ת ת ר ה ט מה וקיבל עליי לאכול חולין שלי ב , שבעליהם כהן ורגיל בתרו ה מ ו ר ת מ ר ת  בחולין שנעשו על ט
ה די א לעגין קודש וחיישינן באוכל שלישי לי ה אצל הקלש, הלכך שמירה לילה לאי שמירה הי א מ ו ן ט פ ר ה ט א ו ו ה ה מ ו ר פ ת ר ה י אוכל שלישי חולין שנעשו על ט קה לה!, הילכך משכחת בהי שלישי, לבחולין אחרים לא משכחח שלישי mm להא קו ה הז ר ה ט  תרומותיו נ

ו כלום !סוטה ל ז. ו ואין נלברי ח ע ה ל ל ט ס חולי! לטהרת הקלש נ י פ ת מ ה , ש ד ד ו להו חולין נ . להו א ש ל ד ק ת ה ד ה ל ט ת יד.:. ע נ ש ; י נ א והאוכלו ש ו  דילמא ראשון ה

 רבי
 ראשון ושני
 שני לתרומה
 תרומה על
 על טהרת הקדש
 בהו שלישי ולוקמה

 בחולין

 הקדש עסקינן
 ״רבי אליעזר
 ראשון שני

 יהושע אומר
שלישי שנ  שני ה
 1בחולין שנעשו

 אין
 לית

 תרומה
 הקרש

 טהרת
 על מהרת

 פליגי. לא היה צריך כאן לאכילה דחולין
 אלא אגב דנקטיה במס׳ חגיגה לג״ז
 שם) נקטיה הכא: י) והא נגיעה היא
 מדקתני ונאכלין. וא״ח ואפילו אס
 היה תנן אוכלין יכול לדקדק דבנגיעה
 איירי דאי בנגיעה שד אמאי לא יאכל
 כשיצא מהן דם כיון דאין גופו טמא
 ומותר ליגע ויש לומר י] דהחמירו
 חכמים שלא לאכול כשיש לו ידים
 מסואבות אף על גב למותר ליגע:
 דכולי עלמא ביאה במקצת לא
 שמה ביאה. ואפילו לריש
 לקיש לאמר (זנחיס לף לב:) טמא
 שהכניס ילו לפנים לוקה היינו לוקא
 במקלש ללרשינן מלכתיב בכל קלש
 לא תגע ואל המקלש לא מבא על
 מלאת ימי טהרה מה נגיעה במקצת
 שמה נגיעה אף ביאה במקצת במקלש
 שמה ביאהל): הני מילי בטומאה
 דאורייתא אבל בטומאה דרבנן לא.
 תימה דבפרק יא] ה׳ לסוטה לדף ל.)
 א״ר אסי רבי מאיר ורבי יהושע סברי
 אין שני עושה שלישי בחולין רבי מאיר
 לחנן כל הטעון ביאח מיס מדברי
 סופרים כו׳ ומותר בחולין ומאי ראיה
 מייתי מיניה הא רבי עקיבא מולה
 בטומאה לרבנן כלאמר הכא למשמע
 לאתא לאפוקי מלר׳ עקיבא לאמר
 התם לעיל שני עושה שלישי בחולין
 וי״ל לרבי אסי לית ליה ליחד להכא
 והשתא לרבי אסי ההיא לפרק קמא
 לשבת (לף יג0 לאלו פוסלין את
 התרומה למשמע תרומה ולא חולין
 אתא ללא כר״ע לאפילו בטומאה
 לרבנן סבר לשני עושה שלישי בחולין:
 האוכל אוכל ראשון ראשון. בפ״ק
 לשבת ללף יל.) מפרש טעמא משוס
 לזימנין לאכיל אוכלין טמאים ושקיל
 משקין לתרומה ושלי בפומיה וא״ת
 ואמאי הוי ראשון בשני סגי וכ״ת משוס
 מעשר שני לאין שני פוסלו והלא אפילו
 משקים חולין נעשים ראשונים על ילי
 שני דש לומר לרבי אליעזר משוה
 מלותיו לעשות אוכל כמאכל לגמרי:

 מאן

 לא קםבר 5חולין שנעשו

 עין משפט
 נר מצוה

׳ אבות ח מהל ״ ׳ פ י  פב א מי
ט ״ פ נ ו ״ ל ה ה א מ ו ט  ה
מ ״ כ נ וע״ש נ ״ ל י ה ״ פ א ו  הל״

: א הלכה נ ג ל ״ י פ  ו
׳ מעשר ג מהל ״ ׳ פ י  פג ב מי
׳ ז מהל ׳ ל וסט׳  שני הל״

: ת אוכלי! הלכה ח א מ ו  ט
׳ אכומ ח מהל ״ ׳ פ י  פד ג מי

: ה הל׳ נ א מ ו ט  ה
׳ שס הלכה י: י  פה ד מי
א הלי״ב: ״ י ׳ שס פ י  פו ה מי

: ט ״ ל ׳ שס ה י  פו ו ז מי

 שיטה מקובצת
 א] דבר כולם טומאת שני

 גזרו עליהם: כ] דבחולין לא
 הוו אלא שניות אבל לענין
 תרומה וקדשים: נ] ורובא
 דסתמי אליביה דםתם משנה
 ר״מ: ד] הלכך כי יצא
] שרץ שנפל  מהם דם: ס
 לאויר תנור שהוא כלי חרס
 נטמא תנור והרי הוא ראשון:
 ו] וכתיב יטמא ומשמע

 יטמא אלמא עביר שלישי:
 ז] והאוכל אוכל שלישי

 שלישי: ת] דאי נגע בתרומה
 לא פסל לה: נו] וברייתא
 מוכחת כן דאוסרין במעשר:
 י] ומותר ליגע וי״ל
 דה״א דהחמירו חכמים שלא
 לאכול: יא] חימה דבפ׳ כשם

 שהמים א״ר אסי:

 יליס הוא למטמינן. וטעמא לתרוייהו
 משום דגזרו ידיו אטו ביאת כל גופו ובההיא גזרה פליגי איזו טומאה גזרו על יליו ר״ע סבר יליו גזרו רבנן שיהו מחלות כגופו אס נכנס
 שם דהוי ראשון מדאורייתא: פידים דעלמא. ונ״מ דאפילו נטלן ומיד הכניסן ולא נגעו בשום דבר הוו שניות מחמת ביאה: ונוקמה.
 למתניתין כר״ע להא סתימתאה היא ורובא לסתמי *]אליבא דר״ע דסתם משנה רבי מאיר וסתם ספרא רבי יהודה וכולהו אליבא דרבי
 עקיבא ט) וכיון רשמעת לרבי עקיבא ראמר יליו תמלות אוקי למתניתין בליליה: אבל לחולין שניוח הויין. הלכך מוקי לה כרבי שמעון בן אלעזר
 דאמר בהדיא אף לחולין הן תחלות: וליהויין נמי שניות. וכרבי עקיבא מתוקמא שפיר: דהא שמעינן ליה דאמר שני עושה שלישי בחולין.
 הלכך י] יצא מהס דם פסלו בהו ידים: דתנן. בפרק כשם שהמים לסוטה לף מ:): בו ביום. יום שמינו את רבי אלעזר בן עזריה נשיא
 וכל היכא לתני בו ביום סתמא ההוא יומא הוה והכי אמרינן בברכות (לף כמ.): שרץ שנפל לאדר תנורי] והרי הוא ראשון והתנור מטמא
 מה שבתוכו והד שני וכתיב י] יטמא ומשמע יטמא אלמא עביר שלישי: על פכר. לסתם תנור ככרות בתוכו: שמטמא אה השלישי. וקרא
 משמע בין חולין ובין תרומה: בטומאה דאורייתא. כגון שרץ: אגל בטומאה דרבנן. כגון יליס למררבנן הוא להויין שניות: על טהרת
 הקדש. כגון אלם הרגיל לאכול קלשיס ורוצה להיות רגיל תליר בשמירת טהרתן ושומר אף חולין מכל טומאות הפוסלות בקדש ואשמעינן דשני
 עביד בהו שלישי: ודלא כרבי יהושע. לאמר חולין שנעשו על טהרת הקלש לא פסיל בהו שלישי לבטלה לעתו ואין יכול להתסיס על חולין
 טהרת הקדש: האוכל אוכל ראשון. נעשה גופו ראשון להיות מגעו שני והאוכל אוכל שני נעשה גופו שני להיות מגעו שלישי והאוכל ׳!שלישי שלישי.
 ולקמיה [לד.ן מפרש טעמא לר״א למשוי אוכל כמאכל עצמו. ולוקא שאכל חצי פרס שזהו שיעור אוכלין טמאין לפסול את הגדיה ותן שתי ביצים כלאמר
 בעירובין ללף פב:) אבל בנגיעה לא מטמא אוכל אלם שאין ארס וכלים מיטמאין אלא מאב הטומאה: רבי יהושע אומר האופל אוכל ראשון.
 או אוכל שני הוי שני לסבירא ליה לרכי יהושע ללא משומן אוכל כמאכל. ולקמיה 1לל.ו מפרש כי אכיל אוכל שני אמאי משד ליה שני: שלישי שני
 לקדש. האוכל מאכל שלישי נעשה גופו שני לקלש ועביל שלישי ורביעי. ולקמיה נשם] מפרש טעמא: ואין שני למרומה. לאי נגע ״]לתרומה לא
 פסל לה אבל מיכל תרומה אסור דשלישי מיהא הוי ליאסר באכילה. דאף ע״ג דאמר רבי יהושע אין אוכל נעשה כמאכל ה״מ באוכל אוכל
 ראשון ללא הד ראשון למיעבל שני אבל לאיתסורי באכילה מודה דשלישי עביד האוכלו שלישי וה״נ אמרינן לקמן ללף לל0 בשמעתין:

 בחולין

 רביגו גרשום
 לן א חזינן כל הטעון ביאת
 מים מדברי סופרים כגון
 שצריך ליטול ידיו קודם
 שיאכל אם לא נטל ידיו:
 מותר בחולין וכמעשר. וחני
 תולין שלקחן בכסף מעשר
 חשובין כמעשר: מי לא
 גסקי׳ דקא ספי ליה לחבריה.
 :לומר שאינו אלא נגיעה
 יקא תני דאין נאכלין כלומר
 :ואינו יכול אפי׳ להאכיל
 •לא מוקמת ליה א) אליבא
 ־רבנן סכרי אפי׳ יצא מהם
 ים נאכלים בידים מסואבות
 ־מוקמינן מתניתין דלכול
 ־נגיעה: אלא אמר רב
 1פא הכא בידים תחילות
 גסקינן. כלומר מתניתין
 ־קתני הא יצא מהם דם
 •!ין נאכלין ביהים מסואבות
 :ידים תחילות כגון שהכניס
 היו לבית המנוגע כדבעינן
פרושי ור׳ שמעון בן אלעזר 1 

 ;יא דאמר תחילות לחולין
 מטמאות חולין: כידים
 ־עלמא שוינהו רבנן. כלומר
 ןה ידים דעלמא שהגוף
 )הוד אין יהיו אלא שניות
 אף הכא שנגעו באוכלין
 זמאין שהאוכל ראשון וידים
 ;זניותן אף הכא נמי כיון
 ווהגוף טהור כידים דעלמא
 טרינהר רבנן ואינן אלא
 עניות: ונוקמה כר׳ עקיבא.
 :לומר ונוקמה מתניתין
 ׳קתני הא יצא מהם דם
 וין נאכלים בידים מסואבות
 :ר׳ עקיבא דאמר דידים
 זשובות תחילות ומטמאות
 'חולין: אינו אומר טמא אלא
 טמא לטמא טומאת אחרים.
 ׳לומר ככר שבתוך התנור
 ומא ומטמא ככר אחר שהוא
 1לישי: הגי מילי בדאורייתא
 ;בל בדרבנן לא. כלומר
 :טומאה דאורייתא כגון שרץ
 ;בל בדרבנן כגון נטילת ידים
 א אמר שעושה שלישי: ור׳
 :לעזר אמר ר׳ אושעיא הכא
 חולין כוי. כלומר מתני׳
 קחני הא יצא מהם הם
 ין נאכלין ביהים מסואבות
 הכא) בחולין שנעשו על
 ׳הרת הקדש [מיירי]: והלא
 ר׳ יהושע כר כלומר ר׳
 ־;ושע אומר האוכל אוכל
 אשון ואוכל שני שני. כלומר

 ין שאוכל אוכל ראשון בין שאוכל אוכל שני שני: שלישי שני לקדש. כל גופו חשוב שני לקדש ומטמא קדש אבל אין
 וסל תרומה: בחולין שנעשו על טהרת תרומה. כלומר באיזה אוכל אמרינן ראם אכל אוכל שלישי דחשוב גופו שני לקדש
 מטמא קדש שאכל אובל שלישי חולין שנעשו על טהרת תרומה אבל אוכל שלישי של חולין שנעשו על טהרת הקדש אין
 שוב גופו שני לקהש ואין עושה שלישי בקדש קסבר חולין שנעשו על טהרת הקדש לית בהו שלישי כלו׳ לית בהו דין
 שלישי דאין עושין שלישי ואין מקבלין שלישי ולדבריו דר׳ יהושע כיון דיהיו שניות יכול לאכול חולין שנעשו על טהרת

[ להא מתני׳ לא מיירי באכילה רק בנגיעה.  ״< נראה לצ״ל ולא מוקמת לה גס אלינא דרבנן לסבלי לגיצא מהן לס אינן גאכלין ביליס מסואב,



 עין משפט
 נר מצוה

 פח א מיי׳ פ׳׳ח מהל׳
 אגומ הטומאה הל׳ י
 ופ״י הל׳׳ד והל׳׳י ופ״ז

 הלכה ה:
 פט ב מיי׳ שס פ״י הלי׳ג:
 צ ג מיי׳ שס פי״א הלי״כ:

 רביגו גרשום
 הקדש בידים מסואבות:
 ולוקמה בחולין שנעשו על
 טהרח הדומה כוי. כלומה
 ולוקמה מתניתין דאין
ת  נאכלין בידים מסואבו
 בחולין שנעשו על טהרת
 תרומה ור׳ יהושע כלומר
 דהא מורי בחולין שנעשו
 על טהרת תרומה דאית
 בהו שלישי: לא סלקא
 דעתך דקתני בשר. כלומר
 השוחט בהמה חיה ועוף
 דהוא בשר: אין בשר
 בבשר מיחלף. כלומר
 אע״פ שאין חיה בקדשים
 גזרינן חיה אטו בהמה
 דאיתה בקדשים אבל
 בשר כפירי לא מיחלף
 ואי בחרומה היאך גזרינן
 בשר אטו פירי: מאן
 חבריא רבה בר בר חנה.
 כלומר דרבה בר בר חנה
 סכר לר׳ יהושע חולין
 שנעשו על טהרת הקדש
 לית בהו שלישי כדבעינן
 למימר בסוף ההלכה: א״ל
 ר׳ אליעזר לר• יהושע
כל חמור  מצינו שהאו
 מן (החולין) [האוכלין],
 ואנו היאך לא נעשה
 אוכל כאוכלין כלומה
 ולמה אמרת האוכל אוכל
 ראשון דאינו אלא שני:
בלת עוף טהור לא  מנ
 גמרינן. כלומר החדוש
א אלא מ ט  הוא דאינו מ
 אבית הבליעה: אלא
 מצינו שהאוכלין חמור
 מן האוכל דאילו אוכל
 בככיצה. כלומר דאילו
 אוכלין מטמאין בכביצה
 כוי: אלא שני שני למה.
 כלומר לדבריך שאתה
 אומר שהאוכלין חמור מן
כל לפיכך האוכל אוכל  האו
 ראשון אינו אלא שני אלא
 האוכל אוכל שני למה הוא
 שני כמוהו והא לדבריך
ר אוכל כאוכלין:  אין חמו
 אייל מצינו שהשני עושה
 שני ע״י משקין. כלומר
 שאם נגעו משקין באוכלין
 שניים הרי הם כמוהו:
 משקין נמי תחלה (הא)
 [הוו] דתנן כל הפוסל את
 התרומה כוי ואיזהו דבר
 הפוסל את התרומה והו
 שני ועושין משקין תחלה:
ל יום כלומר p מטבו n 
ל יום פוסל תרומה  שטבו
 ואין עושין משקין תתלה:
 ועוד שלישי שני למה.
 כלומר לדבריך שאתה
 אומר שהאוכלין חמור מן

 השוחט פרק שני חולין לד.
 מאץ חבריא רבה בר כר חגה. לא ר״ל רני אלעזר דלעיל דלא
 הוה קרי ליה חכריא דרכו הוה כדאמר בפ״ק לנ״ק לדף יא:<
 וביש נוחלין ל3״3 לף קכח.) דאמר עולא אמר רכי אלעזר הלכה
 גובין מן העבדים אבל קשיא אמאי לא קאמר עולא רבותי אומרים
 ונראה לרבי אלעזר לא קאמר לעיל
 יותר אלא הכא בחולין שנעשו על
 טהרת קלש עסקינן והש״ס הוא

 למסיים וללא כרכי יהושע:
 ואוכל עד דאכיל חצי פרס.
 אע״ג דמפרש ר״ת לבי״ח
 דבר גזרו על אדם האוכל כביצה
 שיהא טמא מ״מ מייתי ראיה מססול
 גוייה שהיה מתחלה בתצי פרס:
 טומאה משיעורין לא גמרינן.
 תימה הרי מצינו נבלת
 כהמה דמטמאה ואוכלה טהור אלמא
 מאכל תמור מן האוכל: שני שגי
 למה. דאע״ג דאיכא למיגזר דבהדי
 דאכיל אוכלין טמאין שדי לפיו משקין
 w דמעשר מ״מ אי לאו דאשכתן
 בעלמא שני דעביד שני לית לן למיגזר
 דלא להוו מילי דרבנן חוכא ואיטלולא:
 מצינו שגי עושה שני ע״י משקין.
 וא״ת ואמאי לא קאמר
 ע״י ספר דאמרינן בפ״ק דשבת לדף
 יל.) דהוי מי״ח דבר וידים הבאות
 מחמת ספר נמי פוסלות תרומה
 כדאמר התם וי״ל דלא בעי לאתויי
 אלא ממאכל לעביל מאכל אחר שני
 לומיא למאכל לעכיל אלם שני ועול
 להא לססר עביל יליס שניות וגס
 פוסלות את התרומה לאו משוס

 טומאה אלא משוס חומרא:
 משקין תחלה גמי הוו כדתגן
 וכוי. לא בא להקשות
 שכמוהו יעשה האלם ראשון ללמה יש
 לו להיות ראשון אלא רצה לומר להא
 לעביל שני היינו רווקא ע״י משקין
 שהן תחלה ול״ג מה שכתוב בספרים

 בחולין שנעשו על טהרת תרומה ותני יהושע
 לא ם״ד דקתני בשר דאי בתרומה בשר מי
 איכא אלא מאי בקדשים חיה בקדשים מי
 איכא בשר בבשר מיחלף בשר בפירי לא
 מיחלף אמר עולא חבריא אמרק בחולין
 שנעשו על טהרת הקדש ודלא כרבי יהושע
 ואנא אמינא רבי יהושע היא ולא מיבעיא
 קאמר לא מיבעיא חולין שנעשו על טתרת
 קדש דחמירי דאית בהו שלישי אלא אפילו
 חולין שנעשו על טהרת תרומה נמי אית בהו
 שלישי מאן חבריא רבה בר בר חנה היא
 דאמר רבה בר בר חנה א״ר יוחנן מאי אהדרי
 רבי אליעןר ורבי יהושע להדדי אמר לו ר״א
 לרבי יהושע מצינו אוכל חמור מן האוכל
 דאילו נבלת עוף טהור בחוץ לא מטמא
 ואילו אוכלה מטמא בגדים אבית תבליעת
ל ורבי כ א מ כ ,  ואנו היאך לא נעשה אוכל א
 יהושע מנבלת עוף טהור לא גמרינן החיהוש
 הוא אלא מצינו שהמאכל המור מן האוכל
 דאילו מאכל בכביצה ואוכל עד דאכיל
 כחצי פרם ואנו היאך נעשה אוכל כמאכל
 ור״א טומאה משיעורין לא גמרינן ועוה
 לדבריך שאתה אומר על ראשון שני יפה אתה
 אומר שני שני למת אמר לו נ)מצי!:ו שתשני
 עושה שני ע״י משקין אמר לו והא משקין נמי
ל הפוסל בתרומה כ  תחלה הוו דתנן״ א
חוץ מטבול  מטמא משקין להיות תחלה ב
 יום ועוה שלישי שני למה אמר לו אף
שטתרתה  אני לא אמרתי אלא בתרומה ג

 טומאה
 נקט רבי יהושע תולין שנעשו על טהרת תרומה: מה אהדרי רגי אמר ליה רבי יהושע שאני משקין לעלוליס לקבל טומאה למ״מ לא
ף אני לא אמרתי בוי. י״מ כי מהכא דייק דחבריא  אליעזר ורבי יהושע להדדי. מה השיבו זה לזה איש על לברי תברו: תירץ כלום: א

 מציגו שהאוכל ממור מן האוכל. האדם האוכל המאכל חמור מן סברי
 המאכל: היאך לא נעשה אוכל י)כמאכל. דהאוכל אוכל ראשון לא יהא ראשון: דחידוש הוא. שאין לו טומאה בגלוי וכשהיא בכית
 הסתרים היא מטמאה האדם עד שהוא מטמא בגדיו וכל שאר טומאות מטמאות בגלוי ואין מטמאות בבית הסתרים הלכך גזרת הכתוב
 היא ואין למדין הימנה ור״א סבר למדין: אלא מצינו שהמאכל ממור מן האוכלו דאילי המאהל. ג] קיבל טומאה ככביצה יא) אוכלין טמאין
ף פ3:< וחצי חציה לפסול את הגוייה והן ב׳ ל  שנגעו בו: ואדם האוכל. אוכלין טמאין אינו טמא אא״כ אכל חצי סרס כדתנן בעירובין ל
 ביצים: טומאה משיעורין לא גמרינן. דשיעורין מילתא באנסי נסשיה היא ולאו משוס חומרא וקולא אלא אוכל דמטמא בככיצה כך שיער
ף פ.) אוכל הנאכל בבת אחת ושיערו חכמים אין בית הבליעה מחזיק יותר ל  בו הכתוב מכל האוכל אשר יאכל [ויקרא יא] ואמרינן יזבפ״ת דיומא ל
 מביצת תרנגולת ופסול גוייה בכתצי סרס הכי תקון רכנן: ועוד לדבריך. שאתה למד טומאה משיעורין לעשות מאכל ממור מן האוכל
 מה שאתה אומר האוכל אוכל ראשון נעשה שני יסה אחה אומר אלא שני שני למה: אמר לו מצינו. שאוכל שני עושה אח חברו שני:
 ע״י משקין. אס נגע אוכל שני כאוכל שהמשקה טופת עליו נעשו משקין תתלה כדקתני ואזיל כל הפוסל את התרומה מטמא משקין
 להיות תחלה וחזר המשקה ועשה האוכל שני וכיון לאשכחן ע״י משקה לשני עושה שני בשום דוכתא מחמרינן גבי אדם האוכלו למהוי
 כותיה לאכילה חמירא ממגע: ואייל. ר״א אי ממשקה ילסינן תתלה נמי בעית למיעבליה להאי אלם כי היכי למשקה נעשה ראשון. ורבי
 יהושע לא יליף מן המשקה להתס חומרא למשקין הוא שעלולין לקכל טומאה אכל מן האוכל יליף: מון מן הטבול יום. לאיקלשא
 טומאה מיניה ואע״ג לפסיל תרומה לא עביל משקה ראשון: אן* אגי לא אמרתי. האוכל אוכל שלישי נעשה שני: אלא. באוכל
 של חרומה כלומר בחולין שנעשו על טהרת תרומה וכלאמר רבי יהושע בהליא לעיל 1לג:] וכיון לעל טהרת תרומה נעשו עבלי לאוכלן
ף יח:< בגלי אוכלי תרומה מלרס לקלש  שני: י)מפני שטהרתה של תרומה טומאה היא אצל הקדש. כלאמרינן ובחומר בקלש לחגיגה ל
 אלמא אין שמירת תרומה תשיבא שמירה אצל הקדש דהא מדרסות לגבי תרומה מטמאין ואפילו בחולין דהא טומאה דאורייתא היא
 והאוכל תרומה נשמר הוא מן המדרס ואפ״ה לגבי קדש לא חשיבא שמירה ותיישינן שמא ישבה עליהן אשתו נדה ה״נ שלישי דתרומה
 לגבי קדש מססקינן ליה בשני הלכך האוכל שני לקדש שמצינו שני עושה שני ע״י משקין. מדקאמר רבה בר בר חנה דאותכיה ר״א לרכי
 יהושע שלישי שני למה ואמר אף אני לא אמרתי כר ש״מ דהא דקתני במילתיה דרבי יהושע בחולין שנעשו על טהרת תרומה ה״ק באלו
 חולין יש שלישי בגעשו על טהרת תרומה ועלה קאמר אף אני לא אמרתי דדוקא קאמר ולא רבותא דאי טעמא יהיב למילתיה ואמר
 באיזו חולין הוא נעשה שני לקדש בחולין שנעשו על טהרת תרומה ומשוס דטהרתה טומאה היא אצל הקדש ולעולם שלישי בחולין
 שנעשו על טהרת הקדש איכא מאי קא מותיב ליה ר״א שלישי שני למה הא אשמועינן רבי יהושע טעמיה. ועולא דאמר לעיל דרבי יהושע
 בחולין שנעשו על טהרת הקלש נמי אית ליה שלישי סבר להא רקתני במילתיה דרכי יהושע כתולין שנעשו על טהרת תרומה טעמא
 הוא ליהיב למילתיה לבחולין לטהרת תרומה הוא לאמרינן נעשה גופו שני לקדש משוס לטהרחה טומאה היא אצל הקלש אבל לא
 בתולין לטהרת הקלש ולעולם אשמועינן ליש שלישי ה!בנעשין על טהרת מרומה וב״ש בנעשין על טהרת הקלש והאי מהררי ליה לא שמיע ליה
 לאינו לא במשנה ולא בברייתא מה שהשיבו זה לזה אלא רבה בר בר חנה שמיע ליה מרביהנ!) א״נ ס״ל לעולא להאי אף אני לא אמרתי לא היו לברים
 מעולם ללרבי יהושע בתרוייהו קאמר לנעשה גופו שני לקלש וטעמא משוס לטהרת שניהם בין נעשין על טהרת תרומה ובין בנעשין על
 טהרת הקלש טומאה היא אצל הקלש והאי לקתני לעיל בתולין שנעשו על טהרת תרומה רבותא אשמועינן לאפילו בהני איכא שלישי:

 על

 ״בתולין שגעשו על טהרת תרומה. כלומר האי אוכל ראשון ושני ושלישי
 רקתני בתולין מייד במסכת טהרות לפ׳׳3 מ״3< וכאיזו אוכל חולין
 אתה מוצא שלישי הא שני לא עביל שלישי בחולין אתה מוצאו בחולין
 שנעשו על טהרת תרומה: על טהרת תרומה אין על טהרה הקדש

 לא. לבטלה דעתו ואין שם טהרת
 הקלש נתססת עליהם אבל בטהרת
 תרומה א] נתססין אלמא מתניתין
 דלא כרבי יהושע אבל כר״א אתיא
 דהא סתם קאמר שלישי שלישי
 אסילו בתולין שנעשו על טהרת הקדשי):
 דקתני גשר. מתניתין בבשר חולין
 קאי ובשלמא סירות תולין אדם
 מתסיסן בטהרת תרומה כדי שיהא
 רגיל להתנהג בטהרת תרומה שאס
 תחחלף לו תרומה בתולין ויאכל תרומה
 בחזקת תולין יהא אוכלה בטהרה
 אבל בשר ליתא בתרומה ואין כהן
 מחסיס לבשר חולין טהרת תרומה
 משוס דלא מיחלסא ליה תרומה
 בבשר חולין שיבא לאוכלה כדרך
 החולין: גשר גגשר מיחלן». לסיכך
 דרך אוכלי קדש לאכול בשר חולין
 אפי׳ של חיה בטהרת הקדש שאם
 תתחלף לו בשר הקלש בה שיהא
 אוכלה בטהרה: בשר בפירי לא
 מיתלןי. תרומה אינה אלא כפירות
 ואינו נחלף בבשר לפיכך אין לרך
 הכהניס להתסיס לבשר חולין שלהן
 טהרת תרומה: אמר עולא חבריא
 אמרין. 5!כדאמר במתני׳ לקתני
 שלישי כתולין שנעשו על טהרת הקדש
 קמיירי ודלא כרבי יהושע ואנא אמינא
 דרבי יהושע נמי ס״ל הט דתולין
 שנעשו על טהרת הקדש אית בהו
 שלישי והאי דקאמר רבי יהושע בחולין
 שנעשו על טהרת תרומה רבותא
 אשמועינן דאס״ה אית בהו שלישי
 וכ״ש חולין שנעשו על טהרת הקלש:
 מאן חבריא. לסבירא להו דדוקא

 מםורת הש׳׳ם

 א) נ״א כאוכל. רש׳׳ל,
 ב) [עי׳ מוס׳ שכת יד. ד״ה
 רכי יהושע], ג) [פרה פ״ח
 מ״ז ססחיס יד:], ד) [שייך
 עוד לדף לנ:], ה) ןע״כ
 שייך לשם], \) צ׳׳ל כאוכל.
 רש״ל, t) עיין רש״א, ת) ל״ל
 כאין דורשין, ט) מן ״והאי
 מהדרי ליה״ עד ״מרמה״

 לימא כס״א,

 הגהות הב״ח
 (6) רש״־ ד״ה אלא וכו׳
 מאוכלין: (ג) תופי ד״ה
 שני וכו׳ שדי לפיו משקין

 דתרומה מ״מ אי לאו:

 מוםף רש״י
 כל הפוסל בתרומה. כל
 הני דמייתינן כפרק יציאות
 השכת (יג0 גמ שמונה
 עשר דכר שנזרו עליהם
 תורת שנייס לפסול את
 המרימה, מטמא משקין.
 אסילו חולין, להיות
 תחלה חוץ מטבול יום.
 שפוסל למרומה מן התורה
 וגזירת הכתונ הוא, ומ״מ
 איקלישא טומאה לידיה ולא
 גזרו ביה לעשיח משקין
 חחלה, דאין דברי תורה
 צרימן חיזוק, ומשוס
 דמשקי! עלולים לקבל
 טומאה, ומה היא עלילתן
 שמקכלין טומאה שלא
 כהכשר, גזרו עליהן חומר
 הרנה שיהו כהניס נזהרין

 לשומרן .:פסחים יד:).

 שיטה מקובצת
 א] אבל בטהרת תרומה

נחפסץ:  יכול להתפיסן ו
 ומתיבת אלמא מתני׳ כו
 עד סוף הדבור נרשם עליו
 ונ״ב שלא נמצא בס״י:
 5] אמר עולא חבריא

 אמרין כדאמרי׳ דמתני׳
 הקתני שני עושה שלישי
 בחולין: ג] דאילו המאכל
ל טומאה מכביצה ב ק  מ
 אוכלין: ד] ואמרי׳ בפ׳
 בתרא דיומא אוכל הנאכל:
 ה] ולעולם אשמעי׳ דיש

 שלישי בחולין שנעשו על
 טהרת תרומה:



 מסורת הש״ם

ה נ ש נ מ ״ ת פ ו ר ה  א) ט

א ר ת , נ פ  ג, ב) וצ״ל כ

׳ ם ע״ש כתו מא פ:ן, ג) נ ו י  ל
, ה לאיכאן ״  ל

 הגהות הב״ח
ה יהשלישי וכר ״ ש׳ ל  (א) תו

: ק י שר ן ו ה ן להאי כ נ י  םפ

 שיטה מקובצת
 א] מודי דאסור מדיוקא

 דדייקינן מיניה דאמר:
] ושום ושמן התרומה  נ

 ולאוכלו ומדקא מג
 ביה שלישי שמעת מינה
 בחולין: ג) אבל נגע
 בשני קודם שעירב בו
 הדומה: ד] הלכך לא
 בעי למיכלינהו בטהרת:

 ה] וה״ל חולין שנעשו:

 ו] ויכול לערב בו תבלים

 של תרומה: I] כדפי׳
 הקונטרס בפי׳ קמא נמחקו
 מלות בפי׳ קמא: ח] אמרי׳
 בפ׳ בחרא דיומא אל
 תטמאו בהם: ע] דמהתם
 לא ילפי׳ שיהא אסור
ל גופו שהרי אפי•  לפסו
 כהנים: י] חסיד שבכהונה
:  היה והיתה מטפחתו
 יא] וקדש לחודיה דלאו

 על טהרה חטאת: י5] דבפ׳
 אלו עוברים משמע
 דבסתמא איכא כזית בכדי

 אכילת פרס:

 לד: השוחט פרק שני חולין
 טל טהרה הקדש לא. כלומר לית כהו שלישי: לא מיבעיא קאמר.
 כלומר אפילו כהני איכא שלישי: והא אן* אגי לא אמרתי קאמר.
 ורבה בר בר חנה אמרה להן אהדרתה דר״א ורבי יהושע משמיה
 דרבי יוחנן וקשיא דרבי יוחנן אדרבי יוחנן: אמוראי נינהו. רבה
 בר בר מנה ור׳ אסי דליח ליה
 לד אסי האי אף אני לא אמרתי
 אלא בתרוייהו אית ליה לרבי יהושע
 מעשה גופו שני לקדש: בחולין
 שנטשו טל כוי. כדפדשית דבשלישי
 של חולין אלו קאמר הא שלישי לתרומה
 הוי וכיון לשלישי הוא פסול מיקד
 ונהי רמצי למינגע בתרומה מיכל
 מיהא לא מצי אטל: לא שגי הוי
 ולא שלישי הוי. שאין שלישי עושה
 שלישי להא קאמר רבי יהושע המאכל
 חמור מן האוכל חוץ מן השני או
 שלישי ולענין קלש: קמ״ל. לשלישי
 מיהא הוי וכי א״ר יהושע שאין נעשה
 אוכל כמאכל לנגיעה הוא לקאמר
 כגון האוכל אוכל ראשון לאי הרת
 משוית ליה ראשון הוי מגעו שני אבל
 האוכל אוכל שלישי לכי עבלת ליה
 שלישי שרי כנגיעה לענין אכילה מולי
 לאסור א!ומדיוקא לייקינן מילתיה
 לאמר אין שני לתרומה אבל שלישי
 הוי: הראשון שבמולין טמא ומטמא.
 תרומה לעביר ליה שני לפסול את
 השלישי: והשני. שבחולין: פוסל.
 את התרומה: ואינו מטמא. לשלישי
 לתרומה לא עביל רביעי הלכך שלישי
 לתרומה לא מיקד טמא אלא פסול:
 והשלישי. של חולין: נאפל בנזיד הדמע. בתבשיל שתרומה מעורבת
 בו כגון שלישי זה אס מקסה של חולין הוא מותר לתת לתוכו תבלין
 של תרומה ושום ושמן דתרומה ג! לאוכלו ומדקחני בהו שלישי
 ש״מ בחולין שנעשין על טהרת תרומה קאמר וקתני נאכל בנזיד
 הדמע: ואי אמרת נפסל גופו מלאפול בהרימה ספינן. להאי כהן
 מידי דססיל לגופו והדר אכיל בהדיה תרומה כגון הנך תבלין: הנמ
 לנזיד הדמע. ללא איכסת לן אי אכיל תבלי תרומה בפסול הגוף:

 דליכא

 טומאה היא אצל הקדש אמר רבי זירא א״ר
 אםי א״ר יוחנן א״ר ינאי האוכל שלישי של
 חולין שנעשו על טהרת הקהש נעשה גופו
 שני לקהש איתיביה רבי זירא לרבי אסי
 שלישי שני לקרש ואין שני לתרומה בחולין
 שנעשו על טתרת תרומה על טתרת תרומה
ל טהרת הקדש לא אמר ליה לא ע  אין א
 מיבעיא קאמר והא אף אני לא אמרתי
 אלא בתרומה קאמר אמוראי נינהו ואליבא
כל שלישי של תאו  דרבי יוחנן אמר עולא ב
 חולין שנעשו על טהרת תרומה נפםל גופו
 מלאכול בתרומה מאי קמ״ל תנינא שלישי
 שני לקדש ואין שני לתרומה בחולין שנעשו
 על טתרת תרומה שני הוא דלא הוי הא
 שלישי הוי אי מההיא הוה אמינא לא שני
 הוי ולא שלישי הוי ואיידי דאמר שני בקהש
 אמר נמי אין שני בתרומה קמ״ל איתיביה רב
ן שבחולין טמא הראשו ג ,  המנונא לעולא א
 ומטמא והשני פוסל ואינו מטמא י והשלישי
 נאכל בנזיד הדמע ואי אמרת ־נפםל גופו
 מלאכול בתרומה םפינן ליה מידי דפםיל
 ליה לגופיה אמר ליה י הנח לנזיד הדמע

 דליכא

 סכרי לאין שלישי כתולין שנעשו על טהרת קלש דהאי אף אני לא
 אמרתי היינו האי לקתני בברייתא בסוף מילתיה לרבי יהושע בחולין
 שנעשו על טהרת תרומה אבל בתחלה לא פירש רבי יהושע על
 ששאלו ר״א ואס איתא לתולין שנעשו על טהרת קלש יש בהן שלישי

 היה לו לםרש ללא מייד בהו כלי
 שלא יכא לטעות ולומר ראיייד ככל
 לבר שיש בו שלישי אלא ולאי אין כו
 שלישי ולכך לא הוצרך לפרש ראיירי
 בתרומה ואע״ג לאיכא קרש עצמו
 שיש בו שלישי סתמא למלתא לאו
 כליליה איירי לאין לרך לאכול קלש
 שנטמא ובני אלם בלילין ממנו:
 אמוראי כינהו ואליבא דרכי
 יוחנן. לא ר״ל הא
 ליליה הא לרביה למסתמא להא
 לקאמר לעיל מאי אהלרו ר״א ורבי
 יהושע אהללי לא מסברא אומר כן
 לאין זה הלבר תלוי בסברא אלא

 קבלה היתה בילו:
 והשלישי גאכל בנזיד הדמע.
 בלשון שני סירש
 בקונטרס ונראה לו עיקר לאיירי
 בחולין גדלי ומטמא ופוסל לקאמר
 היינו את התרומה השלישי נאכל
 אסילו הוא נזיל הלמע ונגע בשני
 לטומאה לה״ל שלישי מותר לאוכלו
 אבל נגע בשני קולס >ו שיערבו בו
 תרומה לא צריכא לאשמועינן לאכתי
 הוו חולין גרילי ולית בהו שלישי
 ולייק ע״כ כיון לנזיל הלמע הוא על
 טהרת תרומה בעי מיכליה והוי חולין

 שנעשו על טהרת תרומה ואי אמרת שלישי לילהו פסיל לגופיה
 לתרומה ספינן להאי יא< ושרינן לאוכלו הלא נפסל גופו ע״י כן
 ואסיר לטמא גופו ועול הוה יכול להקשות היאך אוכל תרומה לקתני
 נאכל בנזיל הלמע ומשני הנת לנזיל הלמע לליכא כזית כוי הלכך לא
 כעי י1 לאכלינהו בטהרת תרומה להוו להו חולין גדלי וקשיא לסי׳
 זה רהיה לו לפרש מטמא ופוסל את התרומה טון למיידי בחולין
 ועול למעיקרא לס״ל לאיכא כזית בכלי אכילת פרס בלאו מילתיה
 רעולא תיקשי ליה היאך נאכלין והא תרומה טמאה קאטל ומפרש

 ר״ת לבתולין גדלי איירי כרפירש בקונטרס ומטמא לקאמר היינו פוסל והשני פסול ואינו מטמא כלומר ואינו פוסל לאינו עושה שלישי
 והשלישי נאכל בנדל הלמע לטון להיה לעתו לערב בו תרומה צריך לשומרו על טהרת תרומה והוו הו חולין שנעשו על טהרת תרומה
 ולכך אית בהו שלישי ואותו שלישי יכול לערב בו נזיל הלמע ולאוכלו והשתא פדך להיט ספינא ליה מילי לפסיל ליה לגוסיה ואסור
 לטמא גופו כרסי׳ בקונטרס ומשני ללית בהו כזית כו׳ ואין צריך לשומרו על טהרת תרומה טון לאין לעתו לערב אלא מעט שלא יהא
ד ליה שלישי אלא משוס להוי מגע שני או משוס שאס היה לעתו לתת  כזית בכלי אכילת סרס וחולין גדלי נינהו ואין בהן שלישי ולא ק
 בהן תבלין של תרומה הרבה על שיהא כזית בכלי אכילת פרס יצטרך לשומרו על טהרת תרומה ונראה לוחק ונראה לפרש כפירוש קמא
 לאיירי בחולין שנעשו על טהרת תרומה ומטמא ופוסל את החולין שנעשו על טהרת תרומה לאיירי בהו ליש בהו שלישי ושלישי שבהן פסול
 ונאכל בנזיל הלמע ויכול לערב י] תבלין של תרומה ופריך היט ססינן ליה מילי למססיל ליה לגוסיה והרר אכיל תרומה כרפירש הקונטרס
 י! בפירוש קמא ומשני ללית ביה כזיח כו׳ ולא חיישינן אי אטל ליה בפסול הגוף אע״ג לחצי שיעור אסור מן התורה הכא לפסול הגוף לרבנן
 לא החמירו ומה שהקשה דמ״מ היכי שד לפסול גופו הא ״] אמר הבפ״ק ליומא >לף ט!) לא תטמאו בהם ונטמתס בס מכאן לטומאת הגרה
 מן התורה נראה דמהתס לא ילפינן מ! גופו שהרי אפילו כהנים אמדנן בפ״ק דר״ה לדף טז:< למוסרים ליגע בשרץ ונבלה ולא לרשינן
 מההוא קרא אלא דאס אכל אוכלין טמאין מפסל גופו מלאכול תרומה וטהרות וכן בסרק אמרו לו(פרימות דף יג.< דאמר התירו לה למעוברת
 לאכול סחות מכשיעור אוכלין טמאין מסני הסכנה למשמע רוקא פחות מכשיעור מפני הסכנה דוקא היינו נמי כשבאה לאכול בתר הכי תרומה
 וטהרות ובפרק 3׳ לטהרות כתר ההיא להכא קתני הראשון והשני שבתרומה טמאיס ומטמאין שלישי בחרומה פוסל ולא מטמא הרביעי
 נאכל בנזיל הקלש ההיא בבא איירי בתרומה שנעשו על טהרת קלש והפסול וטומאה לקתני הוו בתרומה עצמה והרביעי שלה יכול לערב
 בתבשיל של קרש גמור והלר קמני הראשון והשני ושלישי שבקלש טמאין ומטמאין רביעי פוסל ולא מטמא חמישי נאכל בנזיל הקלש
 האי בבא איירי בקלש גמור שנעשה על טהרת חטאת ועל טהרת סרה אלומה כלאמר בגלי אוכלי קלש מררס לחטאת ואמר גמי כמסכת
 חגיגה לדף יח0 יוסף חסיל שבכהונה י] היתה מטפחתו מלרס לחטאת לכך קאמר לאף הרכיעי פוסל וכתמישי עצמו יכול לערב בו
 מאכל קלש שהוא קלש גמור אבל חרומה לחולה ללאו על טהרת קלש אין בה רביעי וקלש לחוליה ללאו יא] לטהרח חטאת אין בו
 חמישי כלאמר בסוף פרק קמא לססחים לדף יט.< ללא לישתמיט תנא וליתני רביעי בתרומה וחמישי בקלש ואין לתמוה
 על החרומה ועל הקלש איך נאכלין כיון לטמאין הס למאחר לבתרומה עצמה אין בה רביעי ולא בקלש חמישי ליכא איסורא
 ולפירוש רבינו תס איירי בבא לתרומה בתרומה גרילא וקורא לה רביעי לסי שרוצה לערב נזיל הקלש ושומרה מהיות רביעי ובבא
 לקדש איירי בקלש גרילא וחמישי נאכל בנדל הקלש לפי שרוצה לאכול עמו קלש הנשמר בטהרת חטאת ומטמא היינו פוסל
 כלפירש בבבא לדשא: הנח לנזיד הדמע דליכא בזית בכדי אכילת פרם. לא בשביל שיהא סתם נזיל כן לבפרק אלו
 עובדן (פסחיס לף מל.«)< יי] משמע לאיכא בסתמא כזית בכלי אכילת סרס גבי מקפה של חולין ושום ושמן של תרומה לקאמר התם ובפרק
 שלשה מינין (נזיר דף לו.) הואיל וזר לוקה עליו בכזית בכלי אטלת סרס אלא לבעי למימר להכא איירי בכה״ג לליכא כזית בכלי אכילת סרס:

 אבל

 עין משפט
 גר מצוה

׳ ל א מה ״ י ׳ ס י  צא א מי
: כ ״ י ה הל א מ ו ט מ ה ו ג  א

: א ״ י ׳ שס הל י  צב ב מי
: נ ״ ל ׳ שם ה י  צג ג מי

: א ״ י ׳ שם הל י  צד ד מי
ז מהלכות ״ ט ׳ פ י מי  ה ו
ת אוכלין הלכה ח א מ ו  ט

: ן מ ״ ס כ ע  ו
ת ת אכו א מהלכו ״ י ׳ ס י  ו מי

: א ת הלכה י ו א מ ו ט  ה

 רביגו גרשום
כל אוכל שלישי למה  האו
 גופו שני: נעשה גופו
 שני לקדש. כלומר ואינו
ל קודש: והא  יכול לאכו
 אף אני לא אמרתי אלא
 בתרומה כוי. כלומר והא
 סבירא ליה לר׳ יוחנן דסבר
 ר׳ יהושע אף אני לא
 אמרתי אלא בתרומה א)
 הא אף אני לא אמרתי
 אלא כתרומה וכו• ועכשיו
 הוא אומר חולין שנעשו
 על טהרת הקדש וקשיא
 דר׳ יוחנן [אדרבי יוחנן]:
 אמוראי נינהו ואליבא דרי
 יוחנן איכא דאמר אליבא
 דרי יוחנן אפי׳ אוכל
 שלישי שנעשו על טהרת
 הקדש נפסל גופו מלאכול
 בקדש. ואיכא דאמר לא
 אמר אלא בתרומה הואיל
 וטהרחה טומאה היא אצל
 הקדש כהבעינן למימר
 לקמן בשילהי דהילכתא:
 שני הוא הלא הוי
 הא שלישי הוי. כלימר
 אין שני לתרומה הא
 גופו חשיב שלישי ונפסל
ל בתרומה: הראשון  מלאכו
 שבחולין טמא ומטמא.
 כלומר ואיזהו ראשון שנגע
 בשרץ השני פוסל ואינו
 מטמא (קדש) [תרומה]:
 והשלישי נאכל בנזיד
 הדמע. כלומר נאכל עם
 דמע של תרומה ואינו
 חושש שרביעי כתרומה
 ליתא לדברי הכל ומאי קרי
 דמע חרומה שנדמע כמאה
 חולין: (אייל הנח לנזיד
 הדמע כו׳ כיון דמדמע
 אחד במאה) ואי אמרת
ל תרומה  נפסל גופו מלאכו
 ספינן ליה כר כלומר
 כיון ראותו חולין שהוא
 שלישי נתערב בדמע של
 תרומה דמי כחולין שנעשו
 על טהרת תרומה ואי
 אמרת (הא אני) ההאוכל
 שלישי של חולין שנעשו
 על טהרת תרומה נפסל
 גופו מלאכול בתרומה
 ספינן ליה כו׳ אייל
 הנח לנזיד הדמע כו׳
 כלומר כיון דתרומה נדמע
 כאחד ומאה כ׳ קא אכיל
 פרס מחולין ההן כארבעה
 ביצים לא אכיל כזית
 מתרומה דלא חשיב על
 הכל חולין שנעשו על

 טהרת הדומה:

 א) נראה לצ׳׳ל וא״כ משמע
! שנעשו על טהרת  לניוול,
 זקולש אין נעשה גיפי שני

 להילש.



 עין משפט

 נר מצוה

׳ ל ׳א מה י ׳ פי י  צד! א מי
ה א מ י ט ת ה ו נ  שאר א

: א  הלכה י
: ב ״ י ל ׳ שס ה י  צו ב מי
א ״ ל ג ה ״ י ׳ שס פ י  צז ג מי
י א מ ט ת מ ו כ ל ה י מ ״ פ  ו

: ה א כ ל  משכב ומושב ה
י ג מהל ״ י ׳ פ י  צח ד מי
ה א מ ו ט  שאר אבות ה

:  הלכה א
ג שס ׳ ׳ י פ ׳ שס ו י  צט ה מי

ה ד: כ ל  ה

 השוחט פרק שני חולין לה.

 שיטה מקובצת
 א] דאמרינן בפ׳ בתרא

 דיומא אל תטמאו בהם:
 3] ואי מדר• יונתן וכוי:

 ג] הוא דמייתינן לה והיא

 גופה: ד] וקם״ה דכ״ש
 חולץ: ה] והא דאמרי׳ בפ׳
 ב״ש גבי והבשר לרבות:
 ו] נ״ל דהאי מקשה סבר

 דטעמא דהאוכל שלישי
 הוי שני משום דכיון:

 רבינו גרשום
ל ומותר ליגע.  אסור לאכו
ל תרומה  כלומר אסור לאכו
 ומותר ליגע: אלא קודש
 מקודש בלבד. כלומר אס
 אכל שלישי של קדש
 ממש: מדרס לפרושים.
 כלומר טמאים לחכמים
 כבגדים שהן מושב הזב:

א״ר יונתן (  דליכא כזית בכדי אכילת פרם א
כל שלישי של תרומה עצמה האו  אמר רבי א
 אסור לאכול ומותר ליגע ואיצטריך דעולא
 ואיצטריך דרבי יונתן דאי מדעולא הוה
 אמינא תני מילי בחולין שנעשו על טהרת
 תרומה אבל תרומה בנגיעה נמי אסור
 איצטריך דרבי יונתן ואי מדרבי יונתן הוה
 אמינא תני מילי תרומה אבל חולין באכילת
 נמי שרי צריכי יתיב רב יצחק בר שמואל בר
כל האו  מרתא קמיה דר׳׳נ ויתיב וקאמר ב
 שלישי של חולין שנעשו על טהרה הקדש
 טהור לאכול בקדש שאין לך דבר שעושה
 רביעי בקדש אלא הדש מקודש בלבד
 מתיב רמי בר חמא שלישי שני לקרש ואין
 שני לחרומה בחולין שנעשו על טהרת
 תרומה אמאי הא לאו קהש מקוהש הוא אי׳ל
 הנח לתרומה שטהרתה טומאה היא אצל
בגהי עם הארץ  הקדש ומנא תימרא נ<דתנן ג
 מדרס לפרושין יבגדי פרושין מהרס לאוכלי
בגדי אוכלי תרומה מדרס לקדש  תרומת ה
 אמר רבא מדרםות קאמרת שאני מדרסות

 שמא

 אבל תרומה כנגיעה נמי אפור. אע״ג דאין עושה רביעי ה״א
 דאסור ליגע דגזרינן שלא יבא לאכול: האוכל שלישי
 של חולין שגעש* על טהרת הקדש טהור לאכול כקדש. כמו שאינו
 עושה רביעי והא מקט אוכל ולא נקט מגע שאינו עושה רכיעי
 אם נגע בקדש רבותא נקט א] להאוכל
 תמור ממגע דהא אוכל את שלישי
 הוי שני לקדש וא״ח לענין מאי הוי
 שלישי כיון דאוכלו הוי טהור אפילו
 לאכול בקדש וגס אס נגע כקדש אינו
 עושה רביעי ונראה מ״מ לכי הא
 [למק] לדתניא) בפרק קמא דטהרות
 השרץ מטמא שלשה ופוסל אתל
 בקלש באיזה קלש אמרו בקלש מקודש
 כמו חלות תולה ורקיקי נזיר שנשחט
 עליהן הזכת והמנתות שקלשו בכלי
 אבל חלות תורה ורקיקי נזיר שלא
 נשחט עליהם הזבח ומנחות שלא
 קלשו ככלי אינן לא כקלש ולא כחולין
 אלא הרי הן כתרומה והשרץ מטמא
 בהן שנים ופוסל אתל והשתא לענין
 זה יש בהן שלישי לשוב אין שותטין
 עליהם הזבת ואין מקלשין המנחות
 ככלי לתו לא חזו לקדושת הגוף וא״ת
 רבי יצחק כמאן לא כר״א ולא כרכי
 יהושע ללרבה בר בר חנה לרבי
 יהושע אין כהן שלישי כלל ולעולא
 הא רקאמר רכי יהושע שלישי שני
 לקלש נ] היינו אף לחולין שנעשו על
 טהרח הקלש אי כר״א הא אמר
 שלישי שלישי ונ״ל לקסכר רבי
 יצחק לר״א ורבי יהושע לא איירו אלא בשלישי של חולין שנעשו
 על טהרת תרומה שטהרתה טומאה היא אצל הקלש אבל
 » אוכלין שלישי של חולין שנעשו על טהרת הקלש טהור
 לאכול בקרש וא״ת תקשה מתניתין לטהרות לרבי יצחק לקתני
 שלישי שבתרומה פוסל ופירשתי לעיל לאיירי בנעשה על טהרת הקלש

 וי״ל למסקינן תנאי היא:
 אין לך דבר כו׳ אלא קדש מקודש כלכד. מה שפירש
 בקונטרס דרביעי בקדש מעלה דרבנן היא מדקתני לה
 בה׳ מעלות אחרונות בחומר בקלש לאמר התם דלית להו דררא
 לטומאה לאורייתא אין נראה להא חשיב נמי בה׳ מעלות אחרונות
 כלי מצטרף מה שכתוכו לקלש וצירוף הוי לאורייתא לרבי (י) יוחנן
 לספ״ק לפסחים לדף יט.) ואפילו רבי חייא בר אבא רפליג עליה
 התם ואמר ציריף לרבנן הוא הא איהו מוקי לה כר״ע ור״ע ס״ל שלישי
ד כאן והבשר ק  כתולין לאורייתא וא״כ רביעי כקלש נמי לאורייתא ר
 אשר יגע בכל טמא לא יאכל י) והא לקרי לרביעי בקלש כסרק י<כל
 שעה ללף כל.) מעלה בעלמא לאו משום להוי מלרבנן להא הביא כסרתו
 אוכל בקרשים קרי ליה נמי התם ״)מעלה אע״ג להוי לאודיתא כללרשינן
 בהערל ליכמומ על:) וקאמר נמי התם לוהבשר לרבות עצים ולכונה הוי
 מעלה ולקמן ללף לו.) מוכיח מיניה דתיבת הקדש למכשרת לאורייתא
 והא דאמר בס׳ ?] «<(כל הפסולים) לזבחים לף לח גבי והכשר לרבות
 עצים ולבונה לססולא בעלמא לאו ססולא בעלמא דרבנן אלא למימר
 ללאו למלקות ללא יאכל מרבה ליה אלא ליססל מהקרבה קאמר
 למקבל טומאה ולעולם פסולה לאורייתא והא לאמר כסרק חומר
 בקלש לחגיגה ל:ף כא0 לה׳ אחרונות לית להו רררא לטומאה לאורייתא
 ר״ת ל״ג לאורייתא ואסילו גרסינן לאורייתא ה״ס לכה״ג בחולין ליכא
 לררא לטומאה לאודיתא לרחוק הוא מטומאה ומה שמלקלק בקונט׳
 בססחים ללא משכת רביעי בקלש למ״ל טומאת משקה לטמא אתרים
 לאו לאורייתא ואין אוכל מטמא אוכל להיאך יכול לבא לילי רביעי
 שרץ כלי וכלי אוכל ואוכל משקה הרי אין כאן אלא שלשה ואין זה
 קושיא למשכחת ליה שסיר ע״י עצים ולבונה ואע״ג לר״ל מיבעי ליה
 לקמן אי מהני חיבת הקרש למימני ביה ראשון ושני ההוא אמורא
 לאמר בססחיס לאין אוכל מטמא אוכל סבר רמונין בו ראשון ושני
 ור״ל סבר לאוכל מטמא אוכלי): כחולין שנעשו על טהרת תרומה ואמאי הא לאו קדש מקודש הוא. נ״ל להאי מקשה סבר לטעמא י] הוא להאוכל
 שלישי שני הוי משום לטון ללא נזהר לשומרו מליטמא וליגע בשני איכא לספוקי נמי ללמא נגע בראשון וסבר כעולא רבנעשו על טהרת הקלש נמי
 שלישי שני מהאי טעמא ולית ליה לטהרתה של תרומה טומאה היא אצל קלש אלא שמירת תרומה חשיבא לשמירה אצל קלש ורבי יצתק משני לוקא
 בשלישי הנעשה על טהרת תרומה הוי אוכלו שני לטהרתה טומאה היא אצל הקלש אכל שלישי הנעשה על טהרת הקלש הוי אוכלו טהור לאכול בקלש
 כמו שאינו עושה רביעי וללידה תרומה טהורה נמי מטמאה קלש ולהט קאמר מנא תימרא לממאי לשלישי שני אין להוכיח לפי סברת המקשה ומייתי
 מבגדי אוכלי תרומה מדרס לאוכלי קדש ואין נראה לו לתלק בין מלרסות לסיד ורבא משני ליש לחלק ולא חיישינן בסיד שמא נגע במלרס נ״ל:

 שמא

 דליפא פזיה בכדי אפילת פרס. דחיוב אוכל תרומה בטומאת הגוף
 לא הוי אלא בכזית ואין שום אטלה כשיעור מצטרסת כין כזית דכל
 איסודן ובין ככותבת ליה״כ אם שהה מתחלת אטלת השיעור ועד
 סוסה יותר מכדי אכילת סרס שכך נתנה תורה שיעור לשהיית אכילה

 בבית המנוגע שהקסידה תורה בשוהה
 בו שיעור אטלה לטמא בגדים ואותה
 אטלה נשתערה כחצי ככר של עירוב
 והיא ד׳ כיציס וכנזיד הדמע תבלי
 תרומה מועטין וכי אטל מן המקסה
 סרס לא אכל מן התבלין כזית על
 לאכל מן המקסה טסי מאטלת סרס
 ובטסי לא מצטרף כזית ואין כאן
 אטלת תרומה בטומאה אבל ראשון
 ושני אין נאכל בנזיל תלמע לאסילו
 כחולין מהני שני >* ועול לשני ססיל
 ליה לתרומה לסתיכא ביה כך שמעתי.
 וקשיא לי מ״מ היפי ססינן ליה מילי
 לססיל לגוסיה לתרומה והא מוזהר
 הוא מלפסול את גוסו לאמרינן א1כס״ת
 ליומא ללף פ:) אל תטמאו בהם
 ונטמתס כס>) מכאן לטומאת גוייה
 לאורייתא ואסילו למ״ל לרבנן איסורא
 מיהא איכא ועול לישנא להש״ס
 לסדך נלד:] ססינן ליה מילי לססיל ליה
 לגוסיה משמע ללאו מתבלי תרומה
 פדך אלא מלספינן ליה שלישי של
 חולין. ונ״ל לבתולין גרילא קאי רישא
 למתניתין הראשון שבחולין כר
 והשלישי נאכל אפילו הוא נזיל הלמע
 ונגע כשני לטומאה וה״ל שלישי

 מותר לאוכלו והא הכא כיון לנזיל הלמע הוא י) על כרחיך
 שנעשה על טהרת תרומה בעי למיכליה וה״ל חולין שנעשין
 על טהרת תרומה ואי אמרת שלישי לילהו ססיל גופא לתרומה
 ססינן ליה להאי כהן מילי לפסיל לגוסיה ואתי למיכל תרומה
 אבתריה. הנח לנזיל הלמע לליכא בזית בכלי אטלת סרס הלכך
 לאו חולין שנעשו על טהרת תרומה הוא לאמאי קדת ליה בטהרת
 תרומה משוס תבלין לפתיט ביה הנהו לית בהו כזית תרומה בכלי
 אכילת פרס למקפה הלכך לא בעי למיכלינהו בטהרת תרומה והוו
 להו חולין גדלי: אסור לאפול. בתרומה: ומותר ליגט. והיינו נמי
 כלעולא נלל.] אלא לעולא איירי בשלישי לחולין שנעשו על טהרת תרומה
 ורבי יוחנןה) איירי בשלישי לתרומה עצמה: ה״מ. לאמרינן כפסל
 מלאכול למשמע אבל מותר ליגע היכא לשלישי שאכל הוה חולין אבל
 תרומה לא ואי מדרכינ1 כוי: אלא קדש מקודש. אא״כ היה
 שלישי של קלש מקולש להאי שלישי(« עביד רביעי כקדש מעלה היא
 לרבנן להא גבי מעלות לחומר בקלש קתני להו לחגיגה לף כ:) בה׳
 מעלות אחרונות לאמדנן התם לשם כא0 ללית להו לררא לטומאה
 מלאורייתא וכי תקינו רבנן בשלישי לקלש מקולש הוא לתקון. ואע״ג
 למייתינן לה בק״ו ממחוסר טפוריס לאו ק״ו לאורייתא הוא להא
 משלישי לתרומה הוא למייתינןג] והיא גוסה לאו כתיבא בהליא
 ואסמכתא כעלמא הוא תלע להא גכי מעלות תנייה וק״ו לכוותיה
 אמדנן במסכת סוטה כסרק כשם ללף כט:) לאמרינן ק״ו מאוכל
 הבא מתמת טבול יום לעביל רביעי בקלש והוא גוסיה לאו מכתב
 כתיב ולא בק״ו אתי: קדש מקודש. קלש גמור שקלש גופו כגון בשר
 קרבן וחלות התולה שנשחט הזבח עליהם ומנחות שקלשו בכלי אבל
 שלישי של קלש המקולש בקלושת פה לא והכי מפרש בברייתא
 למסכת טהרות בפ״ק ןה״ל] וכיון ללא עביל רביעי לא פסיל לגברא וקס״ל
 י1וכ״ש חולין שגעשו על טהרת תרומה: והא לאו קדש מקודש הוא.
 וקפסיל ליה לגברא ואסילו שני נמי עביד ליה: טומאה היא אצל
 הקדש. ושלישי דידיה מספקינן ליה בשני לגבי קדש ומש״ה ססיל
 לגכרא: מדרס לפרושין. הרי הן אצל סרושין כמדרס הזב דמטמא
 אדם והני נמי מטמו להו מדרכנן: פרושין. אוכלי חולין בטהרה:

 שמא

 מסורת הש״ם

תא ] [ושם אי ם צט: י ח ב ז ) (  א
ה ד נ ] : ח ת י ג י ג ], 3) ח  יוחנן
, קרא יא] י ו , ג) [ [ :  לג
ה מ ו ר ת ת ר ה כ על ט ״  ד) ע

, ינתן : י א ׳ ׳ ס  כצ״ל, ה) ג
ע בו. רש״ל, נ ג י לאו ד  י) מא
ר בקידש, P) צ״ל מ ו  ז) צ״ל ח

ף לה., ׳ כל שעה ד פ  ב
, [ : ו ף מ  ט) [צ״ל בית שמאי ד

. ט ם י י ח ס ׳ פ ס ו ע מ ״ ע ו  י) [
ה ג י ג ׳ ח ס ו ח ה אלמא ו ״  ד
ת ו ח נ ׳ מ ס תו א ו ה ה ו ״ : ד ג  כ
׳ זבחים ס ו ח ה יצאו ו ״  כא. ד

,[ ה ואפילו ״  לד. ד

 הגהות הב״ה
ת י ה דליכא ס ״ י ד ״ ש  (א) ר

י נ ה ׳ בחולין מ י פ א ׳ ד  וכו
׳ כשנעשו על י כ פ ״  שני. נ
ה ״ : (3) ד ה מ י ר ת ת ר ה  ט
׳ פ ו ) ת » : ד י ב ע ׳ ד  אלא וכו
ל כ ו ה האוכל וכו׳ אבל א ״  ד
ן לך וכו׳ ה אי ״  שלישי: לד) ד
ם י ח ס ס ק ד ״ פ ס ן ד נ  לר׳ ח
א נ ר א י חייא נ נ ׳ ר אפי  ו

: נ י ל ס ן ד נ ח ו ׳ י ר ר מ  א

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

. י ר האוכל וכו ״ ד ] ת  א
ע ג מ ר מ ו מ כל ח  דהאו
א ״ ש ר ה נ עיין מ ״ . נ א ה  ד
א שכוון ר ת א נ ר ו ד ה  מ
מ ׳ ׳ ר ה ו מ ת ידלא כחתנ מ א  ה
ף ו א נ י ד הי ״ א : ב] ב ס  ש
ת ר ה  למולי! שנעשי על ט
א ״ ש ר ה ן מ י נ עי ״  הקדש. נ
א שס הו א בתרא ו ר ו ד ה  מ

: ו מ ו ק מ  שלא כ

 מוםןז רש״י
ל י ש ש י ל ל ש כ ו א  ה
. וכ״ש ה מ צ ה ע מ ו ר  ת
 שלישי של חולץ שנעשו
ר ו ס , א ה מ ו ר ת ת ר ה  על ט
. ע ג י ר ל ת ו מ ל ו ו כ א  ל
סו ו עשה ג מה, דאינו נ  בתרו
ו המאכל מ  אלא שלישי נ
ה מ י ר ר לאכול ת  שאכל ואסו
ר ליגע !זבחים ת ו  אבל מ
ה א מ י ט . אב ה ס ר ד  צט::. מ
ס ר ד מ ם וכליס כ ד א א מ ט  ל
ס יכלים ל א א מ ט מ ג ש ז  ה
) ואיש יקרא טי ו כ (  כדכתי
ע במשככו יככס ג  אשר י
. לאוכלי ן י ש ו ר פ  בגדיו, ל
ה !םגיגה יח:; ר ה ט  חוליהן נ
א מ ט ס מ ר ד מ  כלומר כשם ש
ם ס ובגדים כך בגדי ע ד  א
ס לפרושים :נדה ר ד  הארץ מ
. ה מ ו ר י ת ל כ ו א  לנ:;. ל
ת י ס, וכל אלו מעל י  כהנ
ם שאמרו י ר פ ו י ס ר נ ד  מ
ן של מ ר ה  שאין שמירת ט
 אלו חשיבה שמירה אצל
ך שהן אלו אצל מתו  אלי, ו
ה, גזרו  אלו כאלו לא שמרו
ה שנ א י מ ן ש ה י ד ג נ  בהן נ
ן דה והרי ה  בהן אשתו ג
ה !חגיגה שם;. ד נ ס ה ר ד  מ



 ממורת הש״ם
 א) חגיגה כל:, 5) טהרות

 פ״כ מ״י ע״ש, >) [חגיגה
 כ.], ד) [מכשירין פ״ו מ״ו],
 ה) נגדה נה:], ו) [ראה ינ

 טו], t) [צ״ל ובהגיזקין],
 ח) [עי׳ תופ׳ זנחיס פח.

 ד״ה מ!],

 תורה אור השלם
ם ו ק א ; י ב ל ם ? ן ע  1. ה
ב כ ש א י א ל ש נ ת י י ר א כ  ו
ם ד ף ו ר ל ט כ א ד י  ע

: ה ת ש ם י י ל ל  ח
ד ר כג כ ב ד מ  ב
ו ל כ א א ת ם ל ד ק ה  2. ר
ו נ כ פ ש ץ ת ר א ל ה  ע
ו ב ט ם י : דברי ם י מ  ב

 מוסף רש״י
 הפרשתי לתוכה
 רביעית קדש נאמן.
 דמיגו מאמן אקדש נאמן
 אתרומה !חגיגה כד:). ודם
 חללים ישתה. אלמא
 לס חלל איקרי משקה

 !נדה נוז:!.

 שיטה מקובצת
 א] דא״כ תרומה טהוהה

ם א [ 3 : ה א מ ט מ ד א מ י נ י מ  נ
 אמרו טהורין מהימני
 והימנוהו רבנן: ג] ואם
 אמר לו הפרשתי לתוך
 חבית זו רביעית לנסכים
 נאמן על כולה ומקבלה
 כהן ושותה: ר] בכלי אחד
 יחד הסייד: ה] כשנעשו
 על טההת הקדש והאי
 לאו קדש מקודש הוא
 וקתני דעביד: ו] אלא
 דם תללים דכתיב ודם
 חללים ישתה: ז] כגון
 משכב ומושב והיסט לא:
 ח] ואין נהאה דהא צד

 בית השחיטה הוא דאיקרי
 צואר: ע] אי לאו דנפקא
: ו  לן דם שחיטה מתשפכנ

 לה: השוחט פרק שני חולין
 שמא תשב. שמא ישכה ואע״ג לאוכלי תרומה מזלהרי בה שפיר
 מיהו לגכי קרש לא הויא שמירה וחיישינן הואיל וטומאה מצויה היא:
 אבל בפירי. דאין טומאתן מצויה הויא שמירת תרומה שמירה לקלש
 למאי מטריה לא׳׳כ תרומה טהורה ;מי א!תימא למטמאה קולש:
 אם אמר הפרשהי להופה פוי.
 בחומר כקלש לחגיגה לף כל:) מנן
 ביהולה נאמנין עמי האיץ על טהרת
 יין לנסכים אם אמרו טהורין 5] הן
 והימנוהו רכנן כלי שלא יהא כל
 אתל הולך ובונה במה לעצמו ושורף
 פרה אלומה לעצמו אבל על התרומה
 אין נאמנין אלא בשעת הגיתות
 והבלים עברו הגיתות והבלים והביאו
 לו חבית של יין לתרומה ה״ז לא
 יקבל הימנו ואס אמר לו הפרשתי
 לתוך חבית ג] זה רביעית לנסכים
 נאמן על כולם ומקכלם כהן ושותה:
 בחיבורין. ששניהם בכלי אחל י]תמיל:
 מטמא משקה חולין. כלאמרן לעיל
 ללף לל.) לעביל להו תחלה: והשלישי.
 שבחולין: בחולין שנעשו כוי. כלומר באלו
 חולין אמרו י] כשנעשה על טהרח
 הקלש וקחני לעביר רביעי כקלש:
 הרי הן כחולין. ואין באין לכלל
 שלישי: הרי הן כתרומה. כלמסרש
 לטמא שנים ולפסול אחל כלומר
 הראשון והשני טמא בהן והשלישי
 פסול ואינו טמא לעשות רביעי אסילו
 בקדש וכיון דאשמועינן בדידהו דלא
 שייך בהו רביעי תו לא מיקרי שלישי
 דידהו טמא אלא פסול ולא עביד
 רביעי בקדש והאי תנא ס״ל כרבי
 יצתק ותנא למתניתין קמייתא סליג
 עליה כלקתני ופוסל אוכלי קלש:
 שחיטה מפשרת. את הבשר לטומאה
 דמשויא ליה אוכלא: ולא בדם.
 ונפקא מינה דאילו נפל דם שחיטה
 על הזרעים לא הוכשרו דלא מיקד
 דם שחיטה משקה: אן* בשחיטה.
 היכא דליכא דם ולעולם כי איכא דם
 נמי מכשיר אח הזרעים: דם המת.
 בהמה שמתה מאליה: דם חללים.
 שנהמה ולקמיה מפרש טעמא:
 לשמטינן דם שחיטה. דלא מכשר
 ואע״ג דאיתקוש למים דכתיב על הארץ
 תשפכנו כמיס: סייד אמינא. דם המת
 עדיף דהוי כדם תללים דמה לי קטלה
 איהו כולה אבל דם שתיטה לא מיקרי
 חלל אלא זבוח: מגפתו. לשון לתהליס
 צא) פן תגוף באבן רגלך. כלומר דם מכת בהמה: אינו מפשיר. דלא
 מיקרי משקה אלא דם תלליס דכתיב י!ישתה: לפסולי המוקדשין.
 לאתר שנפדו מה מים מותרים בהנאה אף דם פסולי המוקדשין
 מותרים בהנאה דהאי קרא בפסולי המוקדשין מוקמינן ליה בספריי):

 הואיל

 שמא תשב עליתן אשתו נהה אבל בפירי
 לא אמרינן ורבי יצתק בפירי נמי אמר מתיב
 רבי ירמיה מריפתי ומי אמרינן בפירי והתנן
ם אמר תפרשתי לתוכה רביעית קרש א א (  א

 נאמן ולא קא מטמא ליה תרומה לקדש ואי
 אמרת טהרתה טומאה היא אצל הקדש
 תטמא תרומה לקהש א״ל טומאה בחבורין
 קאמרת טומאה בחבורין שאני דמנו דמהימן
 אקדש מהימן נמי אתרומה מתיב רב תונא
י שבחולין מטמא משקה חולין השנ נ ן  בר נתן נ
 ופוםל אוכלי תרומה והשלישי מטמא משקה
 קדש ופוסל אוכלי קרש בחולין שנעשו על
 טתרת הקדש תנאי היא התניא ״חולין שנעשו
הרי הן כחולין ר״א ברבי  על טתרת קדש ג
 צדוק אומר הרי הן כתרומת לטמא שנים
 ולפסול אחד: ר״ש אומר הוכשרו בשחיטה:
 אמר רב אסי אומר היה ר״ש שחיטתו
 מכשרת ולא דם לימא מסייע ליה ר״ש אומר
 הוכשרו בשחיטת מאי לאו בשתיטת ולא
 בדם לא אף בשחיטת ת״ש אמר להן ר״ש
 וכי הדם מכשיר והלא שחיטה מכשרת ה״ק
 להן וכי דם בלבד מכשיר אף שחיטה נמי
ת אינו מ  מכשרת ת״ש ״ר״ש אומר דם ת
 מכשיר מאי לאו יהא דם שחיטת מכשיר לא
 הא דם חללים מכשיר אבל הם שחיטה מאי
 לא מכשיר לישמעינן הם שחיטה וכ״ש דם
 המת דם המה איצטריכא ליה ם״ד אמינא
 מה לי קטליה איהו מה לי קטליה מלאך
 המות קמ״ל ת״ש ר״ש אומר דם מגפתו
 אינו מכשיר מאי לאו הא דם שחיטה מכשיר
 לא הא הם חללים מכשיר אבל דם שחיטה
 מאי לא מכשיר לשמעינן הם שחיטה וכ״ש
 דם מגפתו דם מגפתו איצטריכא ליה ס״ד
ה לי קטליה כולה מה לי קטליה מ (  אמינא ה
 פלגא ומאי שנא דם חללים דמכשיר הכתיב
והם חללים ישתה הם שחיטה נמי כתיב 1 

ל הארץ תשפכנו כמים ההוא למישרי ע 2 

 דמן דפםולי המוקדשין בהנאה הוא האתא
 ס״ד

 שמא תשב עליהן אשתו נדה. אבגדי עם הארץ מדרס לסרושין
 צריך נמי האי טעמא לע״ה אינו עושה מדרס ולא מטמא
 כהיסט בלתנן בהליא כמסכת טהרות בפ״ז למשנה ו) הגנבים שנכנסו
 לכית אינו טמא אלא מקום רגלי הגנכים ומה הס מטמאים אוכלין

 ומשקין וכלי סרס סתותים אבל לא
 המשכנות והמושבות וכלי חרס
 המוקסין צמיל פתיל ואם יש עמהן
 עוכל כוכבים או אשה הכל טמא
 משמע כהליא לע׳יה אינו עושה
 משכב ומושב ואינו מטמא בהיסט
 י)וכהנתנקין >לף סא:< נמי סדך
 גכי מוקף צמיל וליחוש שמא
 תסיטנו אשתו נלה משמע להוא עצמו
 אין מטמא בהיסט וצריך ליתן טעם
 למ״ש ללענין צינורא שלו עשאוהו
 כזב שמעיינותיו טמאים כלמשמע
 בפ׳ כנות כותים לנלה לף לג0 ובסי
 תומר בקלש לחגיגה לף כג.) ולענין
 מלרס והיסט לא עשאוהו כזב ונראה
 לטעמא משוס לאין גוזרין גזירות על
 הציבור אלא א״כ רוב הציכיר יכולין
 לעמול בהם ובצינורא שלו אפשר
 ליזהר אבל חומרא יתירה כגון
 משכב ומושב «1 בהיסט לא רצו
 חכמים להתמיד ובסרק בנות כותים
 לנלה לף לג:) יש להאריך יותר ולא כאן:
 ואם אמר הפרשתי לתוכה רביעית

 קדש נאמן. וא״ת היאך יאכל
 כהן תרומה כיון לקרש מעורב בה
 וי״ל לע״י כדרה שיאמר רכיעית

 שאני עתיל להסריש יהא קרשי׳):
 תטמא תרומה לקדש. וא׳׳ת
 שאני הכא ששמרה על
 טהרת קדש וממ״נ כיון דמהמנית
 ליה אקדש מהימן נמי אתרומה
 וי״ל דס״ד כיון דתרומת חבר נמי
 מטמא קודש משוס דטהרתה טומאה
 אצל הקדש לא שייך הכא להימניה
 לעם הארץ משום שלא יהא בונה
 במה לעצמו אי נמי פרין לה״ל
 למימש שמא נתן קלש בחבית אחר

 שנתן בה תרומה:
 שחיטה מבשרת ולא דם.
 וטעמא משוס דמתרת
 בשר באכילה וכן סירש בקונטרס:
 דם המת אינו מכשיר.. פירש
 בקונטרס בהמה שמתה מאליה
 ובסמוך נמי גבי דם מגפתו אינו
 מכשיר סירש כמו כן דם מכת בהמה

 וקשיא לר״ת דא״כ הל״ל דם מיתה דם מגפתה ועוד דגבי אדם תנן
 לה במסכת מכשירין לפ״ו משנה 0 והכי איתא התם אלו מטמאין
 ומכשירין זוכו ורוקו שכבת זרעו ומימי רגליו ורביעית דם מן המת
 ודם הנדה כו׳ רבי שמעון אומר דם המת אינו מכשיר ועוד דדם
 מגפתה של בהמה אסילו רבנן מולו ללא מכשיר לאמר כסרק חבית

 לשנמ לף קמג:) לא אס טמא חלב אשה שלא לרצון שכן רם מגפתה טמא יטמא תלב בהמה שלא לרצון שלם מגפתה טהור ומסתמא
 כרבנן אתי ללא מסתבר לאוקומי כרכי שמעון ולא כרבנן ועול לאי שייך לס חללים בבהמה מאי שנא גבי אלם לאמר מה לי קטלה
 כולה מה לי קטלה סלגא ללס מגפתו מכשיר ומאי שנא גבי בהמה ללא אמדנן ועול לאמדנן בסמוך רבי חייא סבר לאינה לשחיטה אלא
 לכסוף והא דס מכה היא ולא מכשר והתם כרבנן דהא מכשר לס שחיטה ובסרק העור והרוטב ללקמן קנא.) אמר שונץ ישראל בטמאה ועובל
 כוכבים בטהורה צדט מחשבה (בה) והכשר ממקום אחר ואמאי לא מכשר מטעם דם תלליס מיהו פירש כקונטרס שם דלא מקרי דם חלל
 אלא על ילי גיסטרא ומצואר כלקאמר בסוטה לתת אותה על תללי צואד רשעים ואין נראה להא p] לצד בית השחיטה הוא דאיקרי צואר
 כלמשמע בפ״ק (לעיל דף יט:1 לכך נראה לר״ת לכולה שמעתתא איירי באלם לשייך ביה לס תלליס ולא בבהמה: לשמעינן דם השחיטה
 וכ״ש דם המת. וא׳׳ת ומאי כ״ש למה ענין זה אצל זה הא מתד קראי נפקי לרבנן לם המת מלם תללים ישתה ולס שחיטה מתשפכנו
 כמים ובן קשה בסמוך גבי לס מגפתו וי״ל לס״ל לאסילו לרכנן אי לאו לנסקא לן מ! שתיטה מתשסכנו כמיס הוה אמינא ללם
 תללים לוקא מכשיר להיינו שנהרג ולא מת מאליו ללא אמדנן מה לי קטליה איהו מה לי קטליה מלאך המות לאין לך בו אלא חילושו
 ללא מצינו לס מכשיר אלא לס חללים אכל השתא לרם שחיטה מכשיר לא הוי חילוש מאי למכשיר לס תלליס ואמרינן מה לי קטלה
 כו׳ וכן בסמוך: למישרי דמן דפסולי המוקדשין. ולד אבהו לאמר בסרק כל שעה לפסחים לף כא0 ללא תאכלו משמע איסור הנאה
 איצטריך למישרי כל לס והכא נקט פסולי המוקלשין משוס לתזקיה רסליג עליה ואמר ללא תאכלו לא משמע ליה איסור הנאה
י אע״ג לאין היקש ״  והיה מצי נמי למימר לאצטריך קרא ללס בהמה ללא כעי כסוי כלאמרינן כדש כסוי הלם (לקמן לף פל.< ואומר ר
 למתצה לא מסתבר ליה לר׳ שמעון מתשסכנו כמים אלא לענין שסיבה דלא בעי קבורה ולא כסוי אכל הכשר לא שייך מידי לשסיכה:

 סלקא

 עין משפט
 נר מצוה

 ק א מיי׳ פי״א מהל׳
 משככ ומושג הל״ד:

א ב מיי׳ פי״א מהלי  ק
 אנות הטומאה

 הל״ז:
 קב ג מיי׳ שס הל״ט

 ופי״כ הלכה טז:
 קג ד מיי׳ ס״י סהל׳

 טומאת אוכלין הל״ג:

 רבינו גרשום
 אכל בפירי לא אמרינן.
 כלומר פירי דחרומה לא
 אמרינן שעושה רביעי
 בקדש: והתנן אם [אמר]
 הפרשתי לתוכה רביעית
 קדש נאמן כוי דאמרי׳
 במסכת חגיגה ביהודה
 נאמנין על טהרת יין
 ושמן כל השנה כולה
p יין א  כלומר אפי׳ עמי ה
 לצורך ניסוך ושמן לצורך
ת ובשעת הגיתות חו  מנ
 והבדים אף על התרומה
 עברו הגיתות והבדים אין
 נאמנים ואם אמר הפרשתי
 לתוכה רביעית קדש נאמן
 דאמרינן מגו דמהימן
 אקדש נאמן אתרומה אפיי
 לאחר הגיתות והבדים
 ואי אמרת טהרתה וכוי
 גיתות ריין ברים דשמן:
 טומאה כחבורין קא
 אמרח. כלומר כיון אי
 דפיס בה לקדש ודאי
 עשה לה לתרומה קודם
 לכן שמירה מעולה כקדש:
 השני שבחולין מטמא
 משקה חולין כוי. כדאמרי׳
 לעיל מצינו שני שעושה
 שני ע״י משקין דעלולין
 הן לקבל טומאה ופוסל
 אוכלי תרומה החשוב
 שלישי ופוסל בתרומה
 והשלישי מטמא משקה
 קודש דעושה משקה
פוסל אוכלי הו ו  קוהש כמו
 קדש שעושה האוכלין
 רביעי קשיא לרב יצחק
 בר שמואל דהא לאו קדש
 מקדש הוא: ר׳ אלעור
 ברי צדוק [אומר] הרי
 הן כתרומה לטמא שנים.
 כלומר לטמא שנים לבדו
לפסל אחד  דזהו שלישי ו
 והו רביעי וכיצד תנאי
 היא דת״ק דר׳ אלעזה ברי
 צרוק סבר ההי הן בתולין
 ולא עושה רביעי בקדש
 שאין לך דבר שעושה
 רביעי בקדש אלא קדש
 מקודש ור׳ אלעזר ברי
 צדוק סבר חולין שנעשו
 על טהרת הקדש עושה
 רביעי בקדש: הם המה
 אינו מכשיר. כלומר בהמה
 שמתה מאיליה: הא דם
 חללים מכשיר. כלומר
 שנהרגה ולא נשחטה
ב הוא ודם  דגזרת הכתו
 חללים ישתה: דם מגפתה.

 כלומר מיחה:

 א) נראה לצ״ל טון מוינרה
 לקולש ולאי עשה וכוי.



 עין משפט
 נר מצוה

 קד א מיי׳ ס״א מהל׳
 מעילה הל״ט:

 קה ב ג ד מיי׳ פ״י מהל׳
 טומאת אוכלי[ הל״ג:

 קו ה מיי׳ פ״ח מהל׳
 אכות הטומאה הל״נ
 ופי״כ הלי׳׳ד ועיין בכ׳׳מ:
 קז ו מיי׳ פ״א מהל׳

 טומאת אוכלי! הל׳יא:

 שיטה מקובצת
 א] צריד של מנחות. נ״ב
 בערך צדד פי• פסולת
 הסלת כמו סובין וכיוצא
 בו: 3] פרט לדם קילוח
 דהכי משמע דם שהוא
 נעשה חלל ממנו הוא
 ההוי משקה פהט לדם
 קלוח המקיז את הבהמה:
 ג] וניתז בהחלת שחיטה:
 ד] על הדלעת של תרומה:
 ה] ר׳ אחייא אמר תולין:
 ו] קורטי קמח הצבור
 במנחה נ״ב נ״א במחבת:
 ז] כלומר אם נטמא
 מטמא אחרים או לא אבל
 בעצים ולבונה פשיטא
 דאין מונים. כך מצאתי
 בקצת פירושי כתיבת יד:
 ח] פשטה נהליה: נ1] כתיב
 משמע בשר תאכל ולא
 חלב ודם: י] וא׳׳ת
 ויצרף כלי לענין הכשר:
 יא] מדכחיב כף אחת

 דדרשי׳ עשה:

 רבינו גרשום
 הואיל ואסודין בגיזה
 ועבודה כלומר דכתיב לא
 תעבד בבכור שורך וכוי
 אפי׳ כעל מום: פרט
 לדם קילוח. אפי׳ בתחלת
 שחיטה כשמקלח הדם

 מחמת חיותא של בהמה"
 דלאו חשוב דם חללים:
 ר׳ אחייא אמר תולין.
 כלומר חולין לא אוכלין
 ולא שורפין: הכל מודים
 היכא דאיתיה לדם מתחלה
 ועד סוף [מכשיר]. כלומר
 דחשוב לדם שחיטה ודם
 חללים הוא: צריד של
 מנחוח. כלומר יבש שאינו
 בלול בשמן ונטמא: מונין
 בו ראשון ושני. כלומר
 האם הוא ראשון מטמא
 שני בקדש ואם שני מטמא

 שלישי או לא:

 השוחט פרק שני חולין לו.
 דעתך אמיגא הואיל ואמירי בגיזה ועכורה כוי. תימה סלסא

 הא גיזה עצמה שריא כשעבר וגזז דתזכת ולא תגוז קאמר
 כלתנן בפרק הלוקח בהמה לבכורות כה.) שער בכור בעל מוס שנשר
 והניחו בחלון ואח״כ שתטו עקביא בן מהללאל מתיר (0 ובתלוש נמי
 פליגי כלמוכח התם בסוף פירקין
 לדף ט.) ואפילו רבנן דאסרי מפרש
 התם בגמרא גזירה משוס ללמא
 אתי לאשהויי אבל מדאורייתא שרי
 א״כ אפילו לס שיצא מתייס קולס
 שתימת הרוב למה יאסר וכל שכן
 אחר שחיטה דאז שרי אסילו לגוז
 כדמשמע בס״ב דבכורות לדף טו:)
 וי״ל דס״ד למיסר דס משוס דדרשינן
 בשר ולא חלב והוא הדין להוה
 דרשינן ולא דס ולא דמי לגיזה דשריא
 דגיזה מתזבת נסקא דמשמע תזבח
 ולא תגוז אבל כאן ואכלת בשר כתיב
 משמע בשר ט] ולא תלב ודם ולאסור
 אף בהנאה אתא אע״ג דאין הדרשה
 מיושכת על דם כמו על חלב דשרי
 באכילה מ״מ דם נמי בר אכילה הוא
 והא דלא מייתי הכא בשר ולא חלב
 רישא דמילחא נקט אי נמי הכי פירושו
 הואיל ואסירי בגיזה ועבודה ואפי׳
 לענין מלקות כמו קודם שנפסלו
 א]יז)כדתנן (בכורות דף טו:) הגוזז
 והעובד סוסג את הארבעים וטון
 דהחמירה תורה כל כך ראוי לדרוש
 נמי כשר ולא דם וכן משמע בס״ק
 דבכורות לדף ו:) דלאיסור חלב אתא
 קרא ולא לאסור לתלוב דבעי למידק
 מיניה דחלב חולין שרי מדאצטריך
 לאסור חלב בפסולי המוקדשין מבשר
 ולא חלב5י): ודם חללים ישתה
 פרט לדם קילוח. פירש הקונטרס
 דדם חללים משמע שהיא נעשית חלל
 ממנו ודם קילוח אין הנפש יוצאה בו
 אלא מטיפה המשחרת ואילך שהוא
 אחר הקילוח וקשה דבכריתות לדף כב.)
 משמע דלמ״ד מטיפה המשחרת ואילך
 לא אתא למעוטי דם הקילוח והכי
 איתא התם בפרק דם שחיטה לג״ז שס)
 איתמר איזהו רם הקזה שהנשמה
 יוצאה בו רבי יוחנן אמר כל זמן
 שמקלח וריש לקיש אמר מטיסה
 המשתרת ואילך מיתיבי איזהו לס
 הקזה שהנשמה יוצאה כו כ״ז שמקלת
 יצא לס התמצית מפני שהוא שותת
 מאי לאו אפילו ראשון ואחרון לא
 למעוטי טיפה המשתרת ואי לר״ל
 למעוטי לם קילות קאתי לעולם תקשי
 ליה ברייתא אלא לכ״ע לם קילוח

ואסירי בגיזה ועבודה דמן  ם״ד אמינא הואיל א
א דבי רבי נ ת (  לבעי סבורה קמשמע לן א
ט לדם קילוח ר פ והם חללים ישתה נ  ישמעאל 1
 שאינו מכשיר את הזרעים ת״ר השוחט ותתיז
 דם על הדלעת רבי אומר תוכשר רבי חייא
 אומר תולין א״ר אושעיא מאחר שרבי אומר
 הוכשר ור׳ חייא אומר תולין אנו על מי נםמוך
 באו ונסמוך על דברי ר״ש שהיה ר״ש אומר
 שחיטה מכשרת ולא דם אמר רב פפא הכל
 מודים היכא ראיתיה לדם מתחלה ועד םוף
 כולי עלמא לא פליגי דמכשיר כי פליגי
בנתקנח הדם בין סימן לסימן רבי סבר  נ

 ״ישנה לשחיטה מתחלה ועה םוף והאי דם
 שחיטה הוא רבי חייא סבר ״אינה לשחיטה
 אלא בםוף והאי דם מכה הוא ומאי תולין
 תולין תדבר עד גמר שחיטת אי איתיה לדם
 בסוף שחיטת מכשיר ואי לא לא מכשיר ומאי
 באו ונסמוך על דברי ר״ש לר״ש לא מכשיר
 לרבי חייא מכשיר בנתקנח מיהו יא) אשוו
 להדדי מר לא מכשיר ומר לא מכשיר הוה
 ליה רבי חד ואין דבריו של אחד במקום
 שנים רב אשי אמר יתולין לעולם משמע
 ונתקנח לד׳ חייא ספוקי מםפקא לית אי ישנה
 לשחיטה מתחלה ועה סוף או אינה לשחיטה
 אלא בסוף ומאי חולין לא אוכלין ולא שורפין
 ומאי באו ונסמוך על דברי ר״ש לר״ש לא
 מכשיר לרבי חייא םפיקא לענין שריפה מיהו
 שוו להדדי מר לא שרפיה ומר לא שרפיה
 הוה ליה רבי חד ואין דבריו של אחד במקום
 שנים ותכי קאמר כגון זאת תולין לא אוכלין
בעי ר״ש בן לקיש א] צריד של (  ולא שורפין ד
מונין בו ראשון ושני או אין מונין בו  מנחות ה
 ראשון ושני כי מהניא חבת הקדש לאפםולי
 גופיה למימנא ביה ראשון ושני לא או דלמא
ל האוכל אשר כ מ  לא שנא א״ר אלעזר ת״ש 2
 יאכל וגוי י אובל הבא במים הוכשר אוכל
 שאינו בא במים לא הוכשר אטו רבי שמעון
 בן לקיש לית ליה אוכל הבא במים רבי
 שמעון בן לקיש תכי קמיבעיא לית חבת
 רבי אלעזר נמי מיתורי קראי קאמר
 מכל האוכל אשר יאכל למה לי

 לאו

 הואיל ואסירי בגיזה ועבודה. לכתיבה תזבח ולא גיזה בשר ולא חלב
 בפ״ב דבכורות לדף טי.): פרט לדם קילוח. 5!שמקיז את הבהמה
 בתחלה הדס שותת בטיפה אחת או שתים ואח״כ הוא מקלח ואח״כ
 הוא משתיר והכי קיימא לן ככריתות לדף כב.) ותניא התם איזהו

 דם היקז שהנפש יוצאה בו מטיפה
 המשחרת ואילך אבל דם קילוח לא
 הוי דם הנפש: אה הזרעים. לישנא
 דקרא נקט וכי יותן מיס על זרע
 (ויקרא יא): !]והתיז. בתחלת
 שחיטה: על הדלטח. י] תלושה של
 תרומה: רבי יזחייא אומר חולין.
 לקמיה מפרש מאי תולין: באו ונסמוך
 על דברי ר״ש. שהוא מסייע את רבי
 חייא שאמר אין דס מכשיר והוה ליה
 רבי יחיד במקום שנים: היפא ראיתיה
 לדם. על הדלעח עד גמר שחיטה
 שלא נתקנח: דמפשיר. דדם שחיטה

 הוא ואיתקש למים: אינה לשחיטה
 אלא לבסון!. וכשנתקנח קודם סימן
 שני עליין לא היה קרוי דם שתיטה
 אלא דם מגפתו: תלוי הדבר. אי
 הוי הכשר אי לא: לר״ש לא מפשיר.
 לעולם ואינו מסייע את רבי חייא:
 בנסקנח. דפליגי ביה רבי ורבי חייא:
 מיהא. מסייע ליה לר״שי) דבין למר
 ובין למר לא מכשרא: לעולם משמע.
 עד שיבא אליהו ויודיענו ולא תני תנא
 תולין הדבר שגמרו מוטח עליו:
 לא אופלין ולא שורפין. אם נתקנח
 קולס גמר שחיטה ואחר כך נגעה
 טומאה כזרעיס: והכי קאמר פוי
 גירסא דלא צריכה היא: צריד של
 מנתות. קורטי קמח הצבור י] במנחה
 ואין שמן נכנס לתוכו. צריד לשון יבש
 ודוגמתו כראש השנה לדף כז:) היה
 קולו דק או עב או צרוד: קיימא לן
 דחיבת הקדש מכשרת דתניא והבשרי)
 לרבות עצים ולבונה כדלקמן נע״3]: מונין
 בו ראשון ושני. כלומר אס נטמא
 מטמא אחרים או לאי]: לאפסולי
 גופיה. ליתסר באכילה: אטו ריש
 לקיש. דבעי לה לא ידע להאי
 קרא להכשר על ידי מיס הוא: ריש
 לקיש. בקדשים מיבעי ליה אי
 הויא חיבת הקדש כהכשר מים
 בחולין או לא. ומהדר גמרא לשנויי
 ורבי אלעזר נמי דסשיט ליה ניהליה
 מיתורא לקרא ״!פשנרה ניהליה:

 לאו

 הקדש כאוכל הבא במים דמי או
כי יותן מים על זרע ו  מכדי כתיב 3

 נשמה יוצאה בו ולס הקזה בתחלה יוצא
 שחור ואח״כ יוצא אדום הכל בלא קילוח ולבסוף מקלח ואחר הקילות מתמעט ושותת ויורד בסמוך וכל זמן שמקלת לקאמר ר׳ יותנן היינו
 אמצעי ולריש לקיש הוי דם שהנשמה יוצאה בו משכלה המשחיר ומתחיל להאדים אע״ג שעדיין אינו מקלת והשתא סריך לריש לקיש
 מברייתא לקתני יצא דס התמצית מסני שהוא שותת וה״נ שותת ומשני לא למעוטי דם המשחיר והכא לגבי הכשר זרעים לכך אינו
 מכשיר משום לרם תללים כתיב ולא מיקרי לס חלל אלא אותו שיוצא אחר מיתה שנעשה כבר חלל סרט ללס קילוח שאינו לאחר מיתה
 וכן סירש בקונטרס ככריתות לדף כב.) ולס שחיטה הוי איסכא ללא חשיב לס שחיטה אלא לם שהנשמה יוצאה בו אבל לאחר מיתה
 אינו קרוי לס כלאמר בפ״ק לפסחים לדף נ״0 והרי לם התמצית שנשפך כמיס ואינו מכשיר א״ל הנח ללם התמצית לאסילו בתולין נמי
 לא מכשיר לאמר קרא ט הלם הוא הנפש לס שהנפש יוצאה בו קרוי לס וכר: צריד של מנחות מרנין כוי. פירש בקונטרס קורטי
 קמח הצבורין במנחה ואין שמן נכנס לתוכו וא״ת י] ויצטרף כלי לענין הכשר כאילו הוכשר כולו כמו שמצרף לענין טומאה מלכתיב כף
 אחת יא] לרשינן ')עשה הכחוב לכל מה שבכף אחת למנחה נבללת בכלי שרת כלמוכה בסרק קמא למנחות ללף ט.) לאמר רבי יוחנן בללה
 זר כשרה חוץ למומת העזרה פסולה ומסרש טעמא לטון לקלושת כלי היא נהי לכהונה לא כעי סנים מיהא כעיא ועול ללא שייך
 חיכת הקלש אלא היכא שנתקלש ככלי שרת כלמוכח בריש המנחות והנסטם לשם קא.) לקאמר עצים כל כמה ללא משפי להו כגיזרין לא
 מתכשרי ולבונה נמי כל כמה דלא מקדש ככלי לא מתכשרא והא דאמר בההיא פירקא לקי:) גבי סרה דמיטמא אע״ג דכל העומד לשרוף כשרוף
 דמי והויא כעפרא משוס דתיבת הקדש משויא ליה אוכל והתם ליכא קדוש כלי שאני פרה הואיל ועשו בה שחיטה והזאה כעין קרבן וגס
 משוס תומרא דסרה התמידו שתהני בה חיבת הקדש וי״ל דמיירי הכא בשלא נתן עדיין שמן במנתה כתחלה כשהסולת «)בביסה וכמ״ד
 ל) מלת יבש נתקדשה והויא מנתה קדושה בלא שמן או במנתת חוטא או במנחת קנאות דליכא שמן ונתקדש הסולת ככלי ולא נתן בו מים
 כלל ומיהו לשון צריל משמע מקצתה לתה ומקצתה יבשה וה״ה להוה מצי למיבעי בבשר קלש שלא בא במיס ללם קרשים לא מכשיר לג):

 תל

 לא

 מסורת הש״ס

 א) [כריתות ננ.], 3) [לעיל
 כט: וש״נ], ג) ב״ק עג.,
 ר) פסחים כ. מנחות קב:,
 ה) [דכריס יכ], י) נר״ש.
 רש״ש], ז) [ויקרא ז],
 ח) [5״ל כדפניא], נו) נוע״ע
 תוס׳ בכורות כה. ד״ה
 שער[, י) [ססחיס יט.],
 כ) [פירש״י הוא כלי שרח
 שכוללין כו המנחה ועיין
 רש״א פי׳ הערוך],

 ל) [מנחות צ.],

 תורה אור השלם
 1. הן עם כלביא ;קום
 וכארי יתנשא לא ישכב
 עד יאכל טרף ורם

 חללים ישתה:
 כמדבר כג כד
 2. מכל האכל אשר
 יאבל אשר ןבוא עליו
 מים יטמא ובל משקה
 אשר ישתה בבל בלי
 יטמא: ויקרא יא לד
 3. וכי יתן מים על זרע
 ונפל מנבלתם עליו טמא
 הוא לכם: ויקרא יא לח

 הגהות הב״ח
 (א) גמ' מיהו שוו כצ״ל
 ואוח א׳ נמחק: (3) תופ׳
 ד״ה סלקא וכו׳ עקביא
 ב״מ מתיר ובתולש נמי:
 (ג) ד״ה צריד וכו׳ דדס
 קדשים לא מכשיר ויש
 לומר דנקט צריד של
 מנחות לפי שרגילים
 ליזהר שלא יגע בהם
 מים משום חמץ הסייד:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורנ

 א] תד׳׳ה ס״ד אמינא וכוי.

 כמו קודס שנפסלו כדמנן.
 נ״ב עיין בכורות דף טו

 ע״ב ודף כה ע״א:

 מוסף רש״י
 ודם חללים ישתה. דס
 היוצא מן החללים, כלומר
 לאחר מיתה קרוי משקה,
 פרט לדם קילוח.
 שאינו לאחר מיתה, חהו
 דס הנפש ואינו קרר
 משקה ואינו מכשיר
 את הזרעים :כריתות
 כב.;. ישנה לשחיטה
 מתחילה ועד פוף. הכל
ל כט:). לעי  קרוי שחיטה (
 אינה לשחיטה אלא
 בסוף. אין השחיטה קרויה
 שחיטה אלא בסופה ;שם
. צדיד י ב  וכעי־ז ב״ק ע
 של מנחות. יבש של
 מנחות, מקוס שלא נגע
 לשס שמן (פםחים כ.)

 קצמ מן הסולת שלא נגע
 בשמן ולא הוכשר ונגע בו
 po, מונין בו ראשון
 ושני. לשרוף גס את השני



 מסורת הש״ם

. י ת ט : שנ ט ז ל ״  א) ע

ם י ח ס  יז., כ) [לעיל לג.ן פ
, : נ ף כ ד דף כ.] ו ו . נ  טז
ס ש ] ( ח. כ., י ם נ י ח ס  ג) פ

: לה. ל ם כ י ח ס פ  כ.], ה) [
, 1) ולעיל [ : י  זבחים לל. מ
׳ שכת ס ו ע פ ״ ע ו , ו) ן [ .  לנ
, מ ״ ], ח) ר ה ואי ״ : ל  ח
ה לא ״ ׳ ל ס י ש ת ״ ע ו  נו) [

י!], י) ל״ל כיש, כ) ל״ל  לי
ס, מי ס ו  ל

 תורה אור השלם
ל כ ע ב ג ר י ש ר א ש ב ה  1 . ו

ש א ל ב כ א א י א ל מ  ט

ר ו ה ל ט ר ב ש ב ה ף ו ר ש  י

ט קרא ז י י : ו ר ש ל ב ב א  י

ל ו ע נ ל כ א א ה  2. ל

: ם י מ ו ב נ ב פ ש ץ ת ר א  ה

 מוםף רש״י
ת ג . ללרכן כ ת ג ר ל צ ו ב  ה
ן יין :ע״ז ה  ולעשות מ
ס ללרכן י נ נ וצר ע  לט:< הנ
ל לצימוקין צ י נ  בגת, לאילו ה
ם אין ה ה היוצא מ ק ש  מ
 מכשירים ללא גיחא ליה
. לענין ר ש כ ו  :שבת טו.:. ה
ה הנזלף ק ש מ ה ב א מ ו  ט
! ן עומרי  הואיל ולכך ה
ק י פ נ  ניחא ליה במאי ל
ת שס< הוכשרו ע יהו : גי  מי
ל ן ע ה  ביי! הנללף מ
ג לאזיל לאיבול ״ ע א  גביה! ו
ס,  לארץ ששיתת מ! הסלי
ת ו פ ו ק  גוירה שמא יבצרגו ב
ה ש לקמי ר פ מ ל ת כ ו פס ו ז  מ
ם י ש ד ם ק ד  ;שבת שם<. ל
פל ס נ . א ר י ש כ ו מ נ י א  ש
. ( . ל מ לעי ם ( רעי  על הז
י ו . ה ם י מ ך כ פ ש נ ם ה  ד
ם ר !שם! ד ס ומכשי י מ  כ
 חולין שאי! חשץ לקבלו
תקש  בכלי מכשיר, דאי
ס קדשים  למיס, אבל ד
ו נ מ ל בכלי וצריך מ ב ק ת  מ
 למזבח ואינו נשפך לאיבוד
ס, אינו מכשיר דלא  כמי
ס (פסחים טז.ן.  איחקש למי
ר ו ה . והכשר כל ט ר ש ב ה  ו
א ר ק ר ׳ (  יאכל כשר וגו
ת ו ב ר ״ו יתירה, ל י  ז) י
דש . של קו ה נ ו ב ל ם ו י צ  ע
קאי אדלעיל , ו ה א מ ו ט  ל
א מ ע בכל ט נ  והבשר אשר י
 לא יאכל והבשר ופםםים
דש כת הקו ; דחי ה  ל
 מכשרתן לשוינהו אוכלא
ה ל ט ג דלאו בני א ״ ע א  ו
נהו !זבחים לד.) דעצי י  נ
ה א מ ו ם ט ה מקבלי כ ר ע מ  ה
ס חיבת א משו ן הי  מדרבנ
א ת כ מ ס א א ר ק  הקלש, ל
א עציס בעלמא ה  בעלמא, ל
ה !מנםות א מ ו  לא מקבלי ט

 כא וקב:!.

 לו: השוחט פרק שני חולין
 לאו למעוטי חיבה הקדש. ללא הר כהכשר מיס ממש: וכי ייתן מיס
 על זרע ונפל מנכלתס עליו וגו׳ לויקרא יא) משתעי כשרצים
 ואשמועינן דלא מטמא אוכל אלא כהכשר ומכל האוכל נשם] אתא *]לאתרי
 כטומאת מת ואע״ג דכפרשת שרצים כתיכ אס אינו ענין להס תנהו
 ענין לטומאת מת: ואפי׳ למימני
 ביה ראשון ושני. דהא מתני׳ כחולין
 אוקימנא בשמעתין קמייתאי) ובחולין
 ליכא משוס איפסולי גופה לאיתסורי
 באכילה: והא לאו אופל הבא במים
 הוא. ואפ״ה מנינן והוא הדין לתיבת
 הקדש בקדשים: מדרבנן. ולא שרפינן
 עלה תרומה וקדשים אס נגעו בה:
 שמאי אומר הופשר. דאע״ג דלא
 ניתא ליה במשקה היוצא מהם דהא
 לאיבוד אזלי גזרינן לה ביציאות שבת
 לשבת דף יז.) ']שמא יבצרנו בקופות
 מזופפות: הא לאו אופל הבא במים
 הוא. דהא בהאי משקה לא ניחא
 ליה: א״ל רב יוסף לאביי אמינא לך
 אנא. לעיל למיפשט בעיא דריש לקיש
 ולאותביה לר׳ אלעזר מהוכשרו
 בשחיטה: ואמרת לי. דהאי הוכשר
 מדרבנן הוא: ואמר לך ר׳ זירא.
 מהבוצר לגת ושנית ליה נמי מדרבנן:
 לריש לקיש נמי. למימני ביה ראשון
 ושני מיהא מדרבנן: למלות קמיבעיא
 ליה. אי תלינן אי לא תלינן פשיטא ליה
 לריש לקיש דלענין ג]איתסרי כאכילה
 מנינא ביה ראשון ושני מיהא מדרבנן:
 פי קמיבעיא ליה לשרוןן. אי מנינא
 ביה ראשון ושני מדאורייתא לשרוף
 י] תרומה או קדש אחר שנגע בה:
 ופרכינן מפלל. דהא פשיטא ליה
 לריש לקיש לענין איפסולי גופיה דהוי
 הכשר מדאורייתא ושרפינן ליה
 ובנוגע בו הוא דמספקא ליה: והבשר
 אשר יגט. בקדשים כתיב: במשקי
 בי מטבתיא. במים שרתצו בהן הבשר
 בבית המטבחים בעזרה: לא דיין
 שהן דפן. ׳]שאין מטמאין כדאמרינן
 בססחיס נטז.] גבי עדותו של יוסי בן
 יועזר: ופי תימא תרגמא. להא
 דרבי יוסי ב׳׳ר חנינא דאמר אין
 מכשירין: אדם. משום דאמרן דאין
 נשפך כמיס: של זבמי שלמים.
 משוס תרתי מילי נקט זבחי שלמים
 חדא דקרא בשלמים קאי ועוד דכיון
 דבשר שלמים ועורן לבעלים טרח
 בהו להיות יסין ומעבירן בנהר סמוך
 לשחיטתן שיהו נותין להפשיט
 כדאמרינן בסרק משילין סירות
 לביצה דף מ.) משקין ושוחטין את
 הבייתות ואמרינן התם דאורח
 ארעא לאשקויי משוס סירכא
 מוסל מן העור לבשר: והבשר.
 כל טהור וגו׳ [ויקרא ז] והאי והבשר יתירא הוא דהא רישיה דקרא
 בבשר משתעי: לרבוה עצים ולבונה. לקכל טומאת אוכלין:
 הפא נמי. כל קדשים שלא הוכשרו כגון צריד של מנחות. אלמא חיבת
 הקדש דאורייתא ושורסין עליה וקמיכעיא ליה לריש לקיש:

 מאי

 לאו למעוטי חיבת הקרש לא חד בטומאת
 מת וחד בטומאת שרץ וצריכי האי אשמעינן
ת התם הוא דבעי תכשר משום  טומאת מ
 דלא מטמא בכעדשת אבל שרץ המטמא
 בכעהשה אימא לא ליבעי תכשר ואי
 אשמעינן שרץ משום הלא מטמא טומאת
ת דמטמא טומאת שבעה  שבעת אבל מ
 אימא לא ליבעי הכשר צריכא מתיב רב
 יוסף רבי שמעון אומר הוכשרו בשחיטה
 הוכשרו ואפילו למימני בהו ראשון ושני
 אמאי והא לאו אוכל הבא במים הוא א״ל
 אביי עשאוהו כהכשר מים מדרבנן אמר
שמאי אומר תבוצר לגת א (  רבי זירא ת״ש א
 הוכשר הלל אומר לא תוכשר ושתיק ליה
 הלל לשמאי אמאי והא לאו אוכל הבא
 במים הוא אמר ליה אביי עשאוהו כהכשר
 מים מדרבנן א״ל רב יוםף אמינא לך אנא
 הוכשרו בשחיטה ואת אמרת לי עשאוהו
 כהכשר מים ואמר לך רבי זירא ואמרת ליה
 עשאוהו כהכשר מים לר״ש בן לקיש נמי
 עשאוהו כהכשר מים אמר ליה אטו ר׳ שמעון
 בן לקיש לתלות ממיבעיא ליה כי קא מיבעיא
 ליה לשרוף מכלל החיבת הקדש דאורייתא
והבשר אשר  מנא לן אילימא מהכתיב 1
 יגע בכל טמא תאי בשר דאתכשר במאי
 אילימא דאתכשר בדם ״ותאמר רבי חייא
 בר אבא א״ר יוחנן מנין לדם קדשים שאינו
א תאכלנו על הארץ ל  מכשיר שנאמר 2
 תשפכנו כמים דם הנשפך כמים מכשיר
 שאינו נשפך כמים אינו מכשיר אלא
ר ״ א  דאיתכשר במשקי בית מטבחיא והא ״
משקי בית מטבחיא לא דיין  יוםי ברבי חנינא ב
 שהן רכן אלא שאין מכשירין וכי תימא
 תרגמא אדם והא משקי קאמר אלא לאו
 דאתכשר בחבת הקדש ודלמא כדרב יהודה
 אמר שמואל י׳דאמר רב יהוהה אמר שמואל
שהיתה לו פרה של זבחי שלמים  כגון ג
 והעבירה בנחל שחטה ועהיין משקה טופח
והבשר ילרבוח עצים (  עליה אלא מםיפא ה
 ולבונה עצים ולבונה בני אכילה נינהו
 אלא חבת הקדש מכשרא להו ומשויא להו
 אוכל הכא נמי י׳חבת הקהש מכשרתה

 מאי
 דמשכא: טופת עליה.

 חד כמת וחד בשרץ וצריבי. וה״ה דהוה מצי למימר חד בנבלה וחד
 בשרץ וצריכי לנבלה חמירא משרץ לענין משא ושרץ חמור
 מנבלה לשיעורו בכעלשה אבל ק״ק במת למטמא טומאת ז׳ מנא
 לן רבעי הכשר כיון לאיכא לאוקמי אילך קרא בנבלה ואומר הר״י

 לכיון לתרוייהו כשרץ כתיבי איכא
 לאוקומי באס אינו ענין לכל הטומאות
 וא״ת נילף מת ושרץ מהללי בגזירה
 שוה לבגר ועור כלילסינן בס׳ במה
 אשה לשבמ דף סד.) לענין קילקי
 י] וחבק וי״ל ללא ילסינן מבגל ועור
 אלא לענין בגל לחשוב בגל בזה כמו
 זה אכל לענין הכשר לא שייך למילף
 בגזירה שוה זו ובס״ק לססחיס לד׳ טז.)
 מייתי עול קרא שלישי וכל משקה
 אשר ישתה בכל כלי יטמא ומאי יטמא
 הכשר ומסרש חל בתלושין ותל
 במחוברין וצריט ואין צריך למת ושרץ
 לכל חל וחל חרי קראי משוס תלושין
 ומחוברין לטון לגלי קרא בחל לאין
 תילוק בין תלושין למחובריס ה״ה
 באילך: ואי אשמועינן כמת כוי.
 לא היה צריך לצריכותא זו לקראי
 כשרץ כתיב אלא אורחא לגמרא
 לפרש כאילו חל במת בהליא טון
 שמוצא לעשות צריכותא בתרוייהוי):
 מתיב רב יוםף דכי שמעון אומד
 הוכשרו בשחיטה. י] מלרכנן
 לא פריך לאמרי רם מכשיר להכשר
 לס חשוכ כהכשר מיס ויין שהכל
 משקה וא״ת אם כן מאי פריך מהבוצר
 לגת הא התם נמי הוה טעמא כאילו
 הוכשר ביין כלמפרש בפ״ק לשבת
 לדף יו.) שמא יבצרנו בקופות מזופפות
 וי״ל להכי ה] קאמר כיון למלאורייתא
 לא אשכחנא הכשר בלא משקה
 בבוצר לגת לאזיל לאיכול ולא חשיב
 משקה לא הוה להו לרבנן למגזר שמא
 יבצרנו כו׳ אבל אס אשכחנא
 מלאורייתא הכשר בלא משקה בשום
 מקום ניחא: אלא שאין מכשירין.
 הוה מצי למימר לאיתכשר במים
 מתוברין לטעמא לרכי יוסי ב״ר
 חנינא ראמר משקי בי מטבחיא אין
 מכשירין משוס להוו תלושין וקסבר
 לתלושין לא מכשרי מלאורייתא ללריש
 כל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא
 כמ״ל בס״ק לססחיס לדף טז.) יטמא
 ממש וליכא אלא חל קרא כהכשר
 ומסתבר ליה לאוקמא במחוברין טסי
 מבתלושין ובעזרה אוקמי אלאורייתא:
 וכי תימא תרגמא אדם והא משקי
 קאמד. עיקר ליוקא ״) [לאו]
 מלקתני משקי ביו״ל למנא לן
 ללמא כתיבא משקה בה״א אלא אלכן

 סמיך למשמע לשון רבים וגבי מחט שנמצאת בבשר בסוף ס״ק
 דססתיס לדף כ.) ט) נמי לא בעי לשנויי תרגמא אלם משוס הך
 פירכא אבל התם לעיל לטז..) בההוא סירקא משני תרגמא אדם
 ולא תייש אהך קושיא «] ומפרש משקין דעלמא כמו בפרק האומר

 בקדושין (דף סד:) דאמר מאי בוגרות בוגרות דעלמא:
 ועדיין משקה טופח עליה. פירש הקונטרס ונופל מן העור

 לכשר וקשיא לפירושו לאס כן הוו תלושין ושמואל סבר בפ״ק לפסחים לדף טז.< לתלושין לא מכשרי להא דריש יטמא יטמא
 ממש וליכא אלא חד קרא בהכשר ואין לומר דלשמואל נסקי תלושין ומחוכרין מחל קראי! ללא משמע הכי מרנקט והעבירה בנהר ונ״ל
 דע״י העור הכשר הוכשרה דע״כ לא פליגי בריש העור והרוטב(לקמן קיח:) אלא י) כשיש יד להכשר אבל כיש שומר להכשר כ״ע מודו דהיינו
 מחוברין דבשעת דיבוקן בעור הוו מחוברין: והבשר לרבות עצים ולבונה. יא! תימה מנא לן דאתא לרבות עצים ולכונה דלמא
 לבשר דוקא אתי דמהני ליה חבת הקדש ולא כעי הכשר: עצים ולבונה כני אכילה נינהו אלא חבת הקדש כוי. וא״ת ומשקי בית
 המטבחייס אמאי דכן כגון ׳)יין ושמן לתכשרי בתבת הקדש להיות אוכל כמו עצים ולבונה וי״ל דתבת הקדש מהני מוהבשר לשוויי
 אוכל מידי דדמי לאוכל כגון עצים ולבונה שהוא דבר עב וקשה כעין אוכל אבל לשוויי משקה אוכל מוהבשר לא מהניא חבת הקדש:

 עין משפט
 נר מצוה

׳ ל א מה ״ י ׳ פ י  קח א מי
ת אוכלין א מ ו  ט

: א ״ ל  ה

ה כ ל י ה ״ ׳ שס פ י  קט ב מי
: ז  ט

: ׳ שס הלכה ת י  קי ג מי
׳ ו מהל ״ ׳ פ י  קיא ד מי
 איסורי מזכח הלכה

:  ח

 שיטה מקובצת
א ת ל א כ ו א ל ה כ מ  א] ו

ת ת מ א מ ו ט י ב י ו ה  לאו
ת ו א י צ י : 3] ב ג ״ ע א  ו
א מ רה ש ז ם ג ו ש ת מ ב  ש
ן י נ ע ל : 1] ד ת ו פ ו ק ו ב בצרג  י
: ן נ י נ ה מ ל י כ א י ב ר ו ס ת י  א
ף ו ר ש א ל ת י י ר ו א ד י מ נ ש ] ו  ו

ש ד ו ק ה א מ ו ר ה ת י ל  ע
ד י ה הסי י ע ב ג נ ר ש ח  א
א ה ל ד ל כ ׳ מ י פרכ ד ו ״ ה מ  ו
ן ה : ה] ש ר כ ה ו י א ל ט י ש פ  ד
ב ״ . נ ן י א מ ט י ן מ י א ן ש  רכ
ם נ י א ם כ״י ש י ש ו ר י ת פ צ ק  ב
ן י נ : ו] לע י ו כ ן ו י א מ ט  מ
ה ט י ח ש : י] כ י ק ב ח י ו ק ל  ק
ם י ד ר מ א ך ד י ר א פ ן ל נ ב ר  מ
ב ו ש ם ח ר ד ש כ ה ר ד י ש כ  מ
ל כ ה ן ש ו י ם כ י ר מ ש כ ה  כ
י כ ה ל ד ״ י : P] ו ה ק ש  מ
א ׳ ל ת י י ר ו א ד מ ן ד ו י ך כ י ר  פ
ן י ק ש ש מ ר פ י : ט] ו ׳ נ ח כ ש  א
׳ פ ו ב מ א כ מ ל ע ן ד כ ד  ו
י נ ש מ ן ד י ש ו ד ק ר ב מ ו א  ה
ן י א : י] ו ת ו ר ג ו י ב א  מ
י ק פ ל נ א ו מ ש ל ר ד מ ו  ל
ד ח ן מ י ר ב ו ח מ ן ו י ש ו ל  ת
ה ר י ב ע ה ט ו ק נ ד א מ ר  ק
ר ו ע ל דע״י ה ״ נ ר ו ה נ  ב
פ ״ כ ל ״ ע ר ד ש כ ו ר ה ש ב  ה
א ל ב א ט ו ר ה ר ו ו ע ש ה י ר  ב
ש י ל ב ב ר א ש כ ה ה ל ש י י  ב
ו ד ו ע מ ״ ר כ ש כ ה ר ל מ ו  ש
ה מ י : יא] ת ן י ר ב ו ח ו מ נ י י ה  ו
ם י צ ת ע ו ב ר א ל ת א ן ד ל נ  מ
ת י ה ב ק ש ת מ ״ א ן ו כ ׳ ו ו כ  ו
׳ י ב ע ״ י נ א מ ם א י י ת ב ט מ  ה
: ב ״ ג ע ף ל ם ה י ח ב ׳ ז ס ו  ת

 רבינו גרשום
א נ י מ י א י ב א סף ל ו יל רב י  אי
ת ר מ א ן ו ו ע מ א מרי ש נ ך א  ל
ם י ר מ ש כ ה ו כ ה ו א ש י ע  ל
. י רא כו י ך ר׳ ז ר ל מ ן א נ  דרב
ך א ל י ב ירא ה ר ר׳ ז מ ו ל  כ
ת ר מ א ת ו ג ר ל צ ו ב ה ה מ י א  ר
ם י ר מ ש כ ה ו כ ה ו א ש ה ע י  ל
ש ו רי ט : אייל א ן נ ב ר ד  מ
א י ע ב י א מ ח ק ו ל ח ש ל י ק  ל
׳ י ע כ י ו מ ט ר א מ ו ל . כ ה י  ל
ש י ק ן ל ן ב ו ע מ ׳ ש ה לר י  ל
ם א ן ד נ ב ר ד ר מ ש כ ו י מ  א
א ל ן ו י ל כ ו א א ל א ד מ ט  נ
ה י א ל י ע ב א מ ק י : כ ן י פ ר ו  ש
ע ג נ א ו מ ט י נ א . ד ף ו ר ש  ל
: ף ו ר ש ו ל נ י ד ש ש ד ו ק  ב
י ק ש מ ר ב ש כ ת י א א ד ל א  ו
ר מ ו ל . כ א י ח ב ט ת מ י  ב
ו ח ו ן א י ח י ד מ ם ש י ן מ ת ו א  ב
י ס ו ר ר׳ י מ א ה : ו ה ר ו ע  ב
י א כו י ח ב ט ח מ י י כ ק ש  מ
ל ע רו ( ז א ג ל ר ד מ ו ל  כ
ה ק ש מ ה ב א מ ו ) ט ל כ  ה
ה ר ז ע א ב י ח ב ט ת מ י  ב
ת י ה ב ק ש ן מ ו ה ל  א
: ם י מ ה ם ו ד א ה י ח ב ט  מ
ת ב י ח ר ב ש כ ת י א א ד ל  א
ק י פ א מ ה ה מ מ ו ל . כ ש ד ק  ה
[ ש ד ו ק ת ה כ י ח ד ה [ י  ל
ר ש ה א ש ב ה א ו ת י י ר ו א ד  מ

ל כ ע ב ג  י



 עין משפט
 נר מצוה

כ א ב מיי׳ פ״ל מהל׳ י  ק
 מאכלות אסורות
 הלי״ל [טו] סמג לאוין קלל
 טוש״ע יו״ל סי׳ יז סעיף א

:[3J 
 קיג ג מיי׳ שס פ״ז הל׳׳ב:

 שיטה מקובצת
 א] יבא איסור נבלה
 ויחול על איסור חלב
 נ״ב עי׳ תוס׳ כריתות
 דף כג ע״א: 3] נוכחות
 בגרונם לאחר שחיטה
 והדם מקלח: ג] השוחט
 בלילה כדאמהי• בפרקין
 דלעיל השוחט בלילה
 שתיטתו בשרה בדיעבד
 אבל לכתחלה לא הם״ד
 ומה״ד בהמה מסוכנת
 שצריכה פרכוס וכוי:
 ד] וממאי תיסק אדעתך
 למיסרא דבעית קרא
 למשרייה: ה] ואשמעי׳
 רחמנא דקאי עלה נמי
 בלאו דאי מזאת החיה
 לאו: ו] דקאמר נותר ופרה
 עפרא בעלמא הוא כוי
 דבעי ר״ל וכו׳ ומשני כי
 קא מיבעי׳ ליה דאורייתא
 כוי: ז] ה״מ לשנויי דריש
 לקיש: ח] דלמא אתא
 קרא לנבלה דלא אתיא
 מכח מסוכנת קודם מיתתה
 כגון שעשאה גיסטרא:
 נ1] דא״כ מאי פריך
 כמסקנא דלמא אתא קרא
 להך נבלה דלא הויא
 מסוכנת מעיקרא: י] משום
 דאין איסור חל על איסור
 ומשמע אפי• כוי. ונ״ב
 רש״י כריתות דף בג ע״א
 ע״ש: יא] אין פירושו
 כההיא דבסמוך: י3] האי

 פירושו כההיא הלעיל:

 רבינו גרשום
 טמא לא יאכל אלא מסיפא
 כל טהור יאכל בשר
 כו• כלומר לרבות עצים
 ולבונה כיו״ב דמקבלץ
 טומאה. כלומר עצים
 של מערכה: ומאי חיםוק
 אדעתץ דאםירא. כלומר
 מינה תלמד ומאי תיםק
 אדעתין דאסירא: ואת
 החיה אשר תאכלו. כלומר
 למה אמרת מאי תיסק
 אדעתין דאסירא דכתיב
 זאח החיה אשר תאכלו
 כוי: ומחיים בעשה. כלומר
 חיה אכול [שאינה חיה
 לא תאכל] טרפה מיבעיא:
 כלומר דמחסרא כגון ניטל
 הטחול א) ניטלו הכליוח
 ניטל ירך וחלל שלה:
 ולעבור עליו בעשה ולא
 העשה. כלומר בעשה חיה
 אכול לא תעשה ובשר
 בשדה טרפ־ לא תאכלו:

 א) הדבר צ״ע להא בניטל
 הטחול אי מיעל הכליות מנן
 בהליא לכשרה ונראה לטייס
 היא וצ״ל ניטל הכבל ולא
 :שתייר סימני כליס אי שניטלי
 צומת הגילי! ניטל הירך וכר:

 השוחט פרק שני חולין לז.
 כי מהניא חיבת הקדש לפסולי גופיה. השתא מסקיכן דמלאורייתא
 קמיבעי ליה אבל מלרכנן מולו למונין כו ראשון ושני וכן משמע
 נמי פרק המנחות והנסטם למנחות דף קב:) לקאמר נותר י! עפרא
 כעלמא הוא אמאי מטמא טומאת אוכלין ומשני בחיבה הקלש
 תפשוט לבעי ר״ל כו׳ ומשני לא)
 קמיבעיא ליה לאורייתא כי אמרינן

 מאי. לגופיה הוא לאהני אבל לליטמי איהו אחריני לא או ללמא ל״ש:
 מתני׳ עי שתפרכס. לאי לא מפרכס קיס להו לרבנן מטולה
 נשמתה קולס גמר שתיטתה כלאמרינן כגמרא [לח.]: אם זינקה. כלרך
 שהבהמות נוסחות בגרונם כ] והלם מקלח ומזנק בכח: זינוק

 קילוח: השוחט בלילה.u בהמה
 מסוכנת שצריכה פירכוס ולא ילע
 אי סירכסה: ולמתר השפים ומצא.
 כותלי כית שחיטת הצואר מלאים
 לס כשרה מסני שזינקה: ופמרח
 ר״א. למכשר לה בזינוק אמרה
 ר״ש: אחד בהמה דקה ואחד פהמה
 גסה. צריכות סירכוס אס היא
 מסוכנת: שפשטה ידה. בגמר
 שחיטתה: ולא החזירה פסולה. אס
 היתה מסוכנח לפי שאין זה סירכוס
 אלא כן דרכה בשעת צאת נפשה
 אבל גסה לאו אורחה כהכי: גמ׳
 ממאי דשריא. ואפילו בסירטס:
 ומהלרינן וממאי היסק י]אדטסין
 למיסרי. דבעי קרא למשריא:
 לאו היה היא. ואסילו מפרכסת
 ומנא לן דשריא: מדאמר רממנא
 נבלה לא מאפל. וסמס נבלה מסוכנת
 הואי קודם מיתתה: מפלל. דקודס
 מיתה כי הוה מסוכנת שדא דאי
 קודם מיתה אסירא מזאת החיה
 לאחר מיתה מיבעיא מיתה מי שריא
 לה: וסרכינן דלמא היינו נבלה היינו
 מסוכנת. וקודם מיתה משנסתכנה
 קרי לה נבלה ואשמועינן רממנא
 דקאי עלה ׳!בלאו נמי דאי מזאת
 לאו הבא מכלל עשה עשה: מחיים
 לא איקרי נבלה. והלכך למה לי
 לאזהורי עלה לנבלה סשיטא לאיסור
 מסוכנת להיכא אזיל: דלמא לעולם
 היינו נבלה היינו מסוכנה. כלומר
 לעולם כדקאמר דנבלה היינו בהמה
 שנסתמה ונאסרה קודם מיתה ואפ״ה
 איצטריך קרא דאילו מחיים איסור
 מסוכנת עשה בעלמא הוא ואשמועינן
 קרא דלאחר מיתה קאי נמי בלאו:
 טרפה. ניקב קרוס של מוח 1מב.1 או
 נחתכו רגליה נעו.] מחוסרת היא: ואי
 ם״ד מםופנת. מחמת חולי דלא
 מחסרא אסורה דדרשינן שאינה מיה
 לא תאכל: מםופנח. מחמת טרפות
 שחסרה היא: מיבעיא. דהך טרפה
 נמי אינה חיה אלא מלאיצטריך למיסר
 טרסה ש״מ מסוכנת מחמת טרסות
 למיחסרא אסורה אבל שאר מסוכנת

 שריא דלא דרשינן שאינה תיה לא תאכל: ודלמא היינו טרפה היינו
 מסוכנת. ובין מחסרא ובין לא מחסרא משעה שאינה חיה טרסה
 קרי לה דטרפה לשון מסוכנת היא כלומר קרובה למות ואיצטריך
 לעבור עליה בעשה דשאינה חיה ולא תעשה דטרפה: אם כן נבלה.
 דאוקמא לעיל דמשוס לעבור עליה בלאו נמי אצטריך: ל״ל השתא
 מתיים. כשהיא מסוכנת קרייה רתמנא טרפה וקאי עלה בלאו ועשה:
 לאמר מיתה מיבעיא. איסורא להיכא אזל: ודלמא היינו נבלה היינו
 טרפה היינו מסוכנת. כלומר אסילו בנבלה שמתה לאחר שנטרסה
 ונסתמה מצית מוקמת לה ואס״ה איצטריך ולמיקס עלה לאתר מיתה
 בשני לאוין לאו דנבלה ולאו דטרפה ועשה דחיה אכול: ואמר מר.
 בזבחים בסרק חטאת העוף לדף ע.<: למאי הלכתא. כלומר
 האי ואכל לא תאכלוהו לא צריך דהא כתיב לויקרא ג< כל חלב
 וכל דם לא תאכלו ומשום דנתנבלה או נטרסה מי אזיל ליה איסור
 תלב ולמאי אצטריך אלא התורה אמרה דחייב משוס שני לאוין משוס
 לאו דחלב ומשוס לאו דטרסה דלא תימא אין איסור חל על איסור:

 אי
 דהשתא בעי למימר דקודס מיתה משנסחכנה קרי לה נבלה: . .
 אצטריך לטרפה דלא מתסרא כגון דיתיר כיון דכל יתר כנטול דמי הא נמי מיחסר ונפלה נמי חשוכה כמחסרא: ודלמא היינו טרפה
 היינו מסובנת. ינו הא פירושו כההיא דלעיל דהשתא בעי למימר דכל מסוכנת קרי לה טרפה דטרפה לשון מסוכנת כלומר קרובה למות
 בין מיחסרא בין לא מיחסרא וק״ק דלעיל דסריך היינו נבלה היינו מסוכנת לא קאמר לעבור עליו כעשה ולא תעשה כדקאמר הכא:

 ומה

 דרבנן והא דאמר בס״ק דססחיס
 לדף o גבי מתט שנמצאת בבשר
 הבשר טמא האי בשר דאתכשר במאי
 אי בתיבת הקדש אימר דמהני חיבת
 הקדש לססולא דגוסיה למימני ביה
 ראשון ושני מי מהני וכ״ת ה״נ תפשוט
 הא דבעי ר״ל כר הוה מצי לשנויי
 יו הא דר״ל מדאורייתא בעי אלא
 שסיר משני שם כגון שהעבירה בנהר
 ועוד משוס דלרב יוסף דלעיל בעי
 נמי מיניה מדרבנן וא״ת תסשוט דר״ל
 מדרבי יוסי ב״ר חנינא דאמר משקי
 בית המטבחים אינו מכשיר ואס מהני
 חיבת הקדש למימני ביה ראשון ושני
 מנ״מ כהכשרו וי״ל דנסקא מינה
 לענין כמה דכריס שהיו מביאים
 בעזרה וגם חולין היו מביאים לאכול
 עם המנחות והזבחים כדי שיהו
 נאכלים על השובע כדאמר בהקומץ

 רבה למנחות דף כא0:

 השוחט את המסוכנת. אסילו
 לכתחלה שרי ונקט
 לשון דיעבד משוס דבעי למיתני עד
 שתסרכס: שאינה חיה לא
 תאכל. בריש אלו טרסות !לקמן דף
 מג.) דריש מהאי קרא דטרפה אינה
 חיה והיינו לפי המסקנא דשמעתין

 דלא מיתוקמא במסוכנת:
 השתא מחיים אסורה לאחר
 מיתה מיכעיא. השתא
 סבר דסתם נבלה מסוכנת היא קודס
 מיתה ולהט דייק שפיר דאי קודם
 מיתה אסורה פשיטא דמיתה לא
 שריא לה כדפירש בקונטרס ומיד
 הוה מצי למפרך דלמא אתי קרא
 לנבלה דלא מכח מסוכנת וכגון
 שעשאה גיסטרא אלא דנטר עד סוף
 המסקנא אבל אין לפרש דאסילו אפשר
 לנכלה שלא היתה מסוכנת מעיקרא
 מ״מ דייק דמדאסר רחמנא מסוכנת
 משוס דקרובה למיתה כ״ש בהמה
 שמתה לגמרי לאע״ג דאסר רחמנא
 טרפה אפ״ה איצטריך לאסור נבלה

 משום לטרפה מיחסרא אין לפרש
 כך לא״כ אמאי ט]"פריך במסקנא ללמא אתא קרא להך נבלה ללא
 אתא מכת מסוכנת מעיקרא כגון שעשאה גיסטרא אלא פשיטא
 דאין זה קל וחומר דאיסור מסוכנת חמיר לחל מחיים כלאמר בזבתיס
 בפרק חטאת העוף לדף ע.) דלא ילפינן נכלה מטרפה משוס דחמירא
 לאסורה מחיים וא״ת למאי מלסריך אי אמרת נמי מסוכנת שריא
 תקשי אמאי אצטריך קרא לאסור נבלה הא אסורה מחיים משוס
 איסור שאינה זנוחה לרחמנא אמר וזבתת וזו לא נשמטה רממ״נ
 אף לאחר שנתנילה איכא עשה לשאינה זנוחה כלמשמע נסרק כל
 שעה לפסחים דף לו.) ובפ״ק לנזיר לדף ד.) לר״ש אומר האוכל נכלה
 ביוה״ב סטור משום לאין איסור חל על איסור יו משמע אסילו
 נתנבלה ביוה׳יכ פטור משוס לאין איסור חל על איסור והשתא
 כשמתה סקעה איסור אבר מן החי אמאי לא חל איסור יוה״כ עם
 איסור נבלה בבת אחת אלא ולאי לעולם איכא איסור לשאינה זבותה
 ולהט לא חייל עליה איסור יוהי׳כ למחיים נמי הוה בה איסור זה

 ואכתי לא פקע י) ויש לומר להוה מצי למימר ולטעמיך:
 דלמא היינו נבלה היינו מםוכנת. אין יא] לפרש כההיא לבסמוך
 השתא מסוכנת דלא מחםרא אסורה טרפה מיבעיא. וכ״ת

 מאי כי מהניא חבת הקהש לפםולא הגופיה
 אבל למימנא ביה ראשון ושני לא או דלמא
 לא שנא תיקו: מתני׳ השוחט את המסוכנת
רשב״ג אומר עד שתפרכס ביד וברגל ר״א (  א

 אומר דיה אם זינקה אמר ר״ש השוחט בלילה
 ולמחר השכים ומצא כתלים מלאים דם כשרה
ד שתפרכס או ע  שזינקת וכמדת ר״א וחכ״א א
 ביד או ברגל או עד שתכשכש בזנבה אחד
•בהמה דקת  בהמה הקה ואחד בהמה גסה 3
 שפשטה ידה ולא החזירה פסולה שאינה אלא
ה דברים אמורים מ ב  הוצאת נפש בלבד ב
 שהיתת בחזקת מסוכנת אבל אם תיתה
 בחזקת בריאה אפי׳ אין בה אחד מכל
 הסימנים הללו כשרה: גמ׳ מסוכנת ממאי
 דשריא וממאי תיסק אדעתין דאסירא דכתיב
זאת החיה אשר תאכלו ״חיה אכול ושאינה 1 

 חית לא תאכל ותא מסוכנת אינה חיה
בלה לא תאכל מכלל נ  מדאמר רחמנא 2
 דמםוכנת שריא דאי ם״ד מסוכנת אםירא
 השתא מחיים אםירא לאחר מיתה מיבעי
 ודלמא היינו נבלה היינו מסוכנת לא ם״ד
וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם  דכתיב 3
 לאכלה הנוגע בנבלתה לאחר מיתה הוא
 דקרייה רחמנא נבלה מהיים לא אקרי נבלה
 והלמא לעולם אימא לך היינו נבלה היינו
 מסוכנת מחיים בעשה לאחר מיתה בלאו
טרפה לא תאכל מכלל  אלא מדאמר רחמנא 4
 דמםוכנת שריא דאי ס״ד מסוכנת אסירא
 השתא מסוכנת הלא מחםרא אםירא טרפה
 מיבעיא ודלמא היינו טרפה היינו מסוכנת
 ולעבור עליו בעשה ולא תעשה א״כ נבלה
 דכחב רחמנא ל״ל ומה מחיים קאי עלה בלאו
 ועשה לאחר מיתה מיבעיא והלמא היינו נבלה
 היינו טרפה תיינו מסוכנת ולעבור עליו בשני
חלב נבלה וחלב ו  לאוין ועשה אלא מהכא 5
 טרפה יעשה לכל מלאכה ואכל לא תאכלוהו
ואמר מר למאי הלכתא אמרה התורה >  י

יבא איסור נבלה ויחול על איסור חלב  א! ג

 יבא איסור טרפה ויחול על איסור חלב
 וא

 מסורת הש״ס

 א) גי׳ רש״ל ורש״א רבן
 גמליאל, 3) [לקמן לח:],
 ג) [לקמן מג.], ד) זבחים ע.
 [לקמן קג.], ה) לסרישית.
 רש״א, ו) [ועיין תוס׳ לקמן

 קכ. ל״ה מה וכוי],

 תורה אור השלם
 1 . דברו אל בני ישראל
 לאמר זאת החיה אשר
 תאכלו מכל הבהמה

 אשר על הארץ:
 ויקרא יא ב
 2. לא תאכלו כל נבלה
 לגר אשר בשעךיך
 תתננה ואכלה או מכר
 לנכרי כי עם קדוש אתה
 ליל אלהיף לא תבשל

 גדי בחלב אמו:
 דברים יד כא
 3. ובי;מות מן הבהמה
 אשר היא לבם לאבלה
 הנגע בנבלתה יטמא עד
 הערב: ויקרא יא לט
 4• ואנשי קךש תהיון לי
 ובשר בשדה טרפה לא
 תאכלו לכלב תשלכון
 אתו: שמות כב ל
 5. וחלב נבלה וחלב
 טרפה יעשה לבל
 מלאכה ואכל לא
 תאכלהו: ויקרא ז כד

 הגהות הב״ח
 (א) ר״וש׳ ד״ה ט מהניא
 וכו׳ ומשני כי קמיבעיא:

 מוסף רש״י
 בהמה דקה שפשטה
 ידה. אחר שחיטתה, ולא
 החזירה םסולה. אסורה,
 דבהמה מסוכנת היא ואינה
 מותרת עד שתפרכס ואס
 לא סירכסה הויא כמתת
 קודס שחיטה, ופישוט
 יל לדקה אינה אלא
 טיצאת נפש, אכל גסה
 בין פשטה ולא כספה
 בי! כפפה ולא סשטה
 פירכיס היא וכשרה וע״ז
 טז.:. זאת החיה. קרי
 כיה זאת חיה !.לקחו סב.,.

 למאי הלכתא. יאכל לא
 תאכלוהו למת לי לכתביה
 נמלכ טרפה, הא בחלב
 כשרה נמי הוזהרו, כל חלב
 וכל לס לא תאכלו, אלא
 התורה אמרה כיי, והאי
 ואכל לא תאכליהו משוס
 ללאו לנבלה אזהרינהו
 ואשמועינ! ליחיל על איסור
 חלנ, אע״ג לאיסור חלב

 קליס משנוללה (לקמן קג
 ימשוס אכל צא תאכלוהו
 לסיפיה לקרא פירש בי
 נבילה וטריפה לחייב את
 האוכלו משוס חלב ומשים
 נבילה ומשוס טריפה, שלא
 תאמר אין איסור נבילה
 טריפה חלים על איסור מלב
 שקלם לכולם !זבחים ע.ו.



 מסורת הש״ם

, : ל ״ ב) לקמן מ ס ע חי נ  א) ז

, ן לה כח. י : מג ס ש  ג) [

 ד) עיין רש׳׳א,

 לז: השוחט פרק שני חולין

 הגהות הב״ח
כר ה ו מ ה ו ״ ׳ ל ם ו  (ft) ת
ד ויחול ״ א : (נ) כ ט י י ה כ  ד
ה ובו׳ ל ב נ סור חלב ל  על אי

: ה פ ר ט מר ב  למי

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

י אוכלת ׳ אפי ה  א] ג
כות ׳ חתי י נ פ ״ ת. נ ו  בקעי
ך ׳ הערו י פ כן פ  של עצי
ה ״ ד : ב] ת י ע נ ק ך נ ר ע  נ
א י ה ם וכו׳ ה י ה מחי מ  ו
בנא ו כדכתי ״ ק א מ י אתי מ  נ
א ״ ש ר ה כ מ כ״  לעיל כצי• ל י
א ובעל ר ת א נ ר ו ד ה מ  ב
ונתם כו ה ו נ ו ן די ו קי  קי
ה ״ ד ׳ לעיל ב ס ו ח  למ״ש ה
ם וכו׳ ודלא י א מחי ח ש  ה
א מ א ק ר ו ד ה מ א כ ״ ש ר ה מ  כ

: ק ״ ו ד  ו

 שיטה מקובצת
 א) שלא הרהרתי ביום

 ובאתי לידי טומאה:
בחלב טרפה  5] ו

ב: ג] אלא  לחוהה לכתו
 מדאיצטריך לאשמועינן
 בנבלה מכלל דמסוכנת:
 ר] וכדמזהרנא לך. נ״ב

 נ״א וכדאוקימנא לה דחייל
 וכוי: ה] חלב לכדו הסייד
 ומה״ה שאין חלבה חלוק
 מבשרה ששניהם אסוהים
 הס״ד ומה״ד יש לך אחרת
 שחלבה חלוק מבשרה
 שאיסור וכוי: ו] לפי
 שמסוכנת היא דנבלה
 ממש: ז] >ואע״פ שהוא
 היה כהן ובלא הרמה יכול
 לאוכלה) נרשם עליו ונ״ב
: P] אפי׳  לא נמצא בס״י
 אוכלת בקעיות שיש לה
 חיות וכח בשיניה שאוכלת
ת מ ח  בקעיות עצים י״ל מ
 דוחק מיתה היא עושה
 כן וכיון דאינה עומדת
 מסוכנת היא: P] (רמי בר
 יחזקאל לא פליג אדרכ
 יהודה אלא לטפויי אתא
 וכן רב חנינא) נרשם עליו
י לא נמצא:  ונ״ב שבס״
 י] אתיא מק״ו לפירושו:

 יא] הוה מסתבר נמי

 לאוקומי בה לאו דטרפה
 דכי היכי העשה: יג] וא״כ
 נבלה דכחב רחמנא דחל
: יג] דלאחר  על איסור חלב
 מיתה ומטמא מיבעיא
 וליכא למפרך: T] שלא
 יהא במסוכנת אלא איסור

 עשה:

 אי סייד ערפה הייגו מסוכנת לכחוב רחמגא חלב גבלה יעשה להל
 מלאפה. לאשמועינן ללא מטמא חלב משוס נבלה ולשתוק מאזהרת
 אכילתו ובחלכ טרסה *]מסוכנת לתודא לכתוב לא תאכלוהו לאשמועינן
 דחייל איסור מסוכנת אאיסור חלב ואנא ידענא דכ״ש דכי מייתא
 אתי נמי איסור גבלה וחייל עליה:
 ומה מחיים. דאיסור מסוכנת אינו
 אלא מתמת קירוב מיתה ואמי ומייל
 אאיסור תלב נבלה גוסה מיבעיא:
 אלא. מדאיצטריך לאשמועינן בנבלה גו
 דאיסור נבלה חייל אאיסור מלב: מכלל
 דמסופגס לאו טרפה מיקרי. ואצטריך
 לאשמעינן בהך נכלה דאתיא מכח
 מסוכנת ולא אתיא מכח טרסה שלא
 נטרסה קודם לכן דתיתול אאיסור
 חלב. ומק״ו דטרסה דאמרינן ומה
 מחיים כר לא מצינן למילף גבי
 נבלה דאיסור נבלה חייל אאיסור חלב
 דטעמא דטרסה לאו משוס קירוב
 מיתה הוא אלא משוס חסרון
 כדמצרכינן לתרווייהו בזבתים בסרק
 חטאת העוף (דף ע.<: י) כגון שעשאה
 גיסטרא. והיא עדיין מסרכסת דאמר
 בפ״ק (לעיל לף כא.) עשאה גיסטרא
 נבלה דזו לא נסתכנה קודם נבלותה
 ואיצטריך לאשמועינן דתיחול איסור
 נבלה אאיסור תלב: עשאה גיסטרא.
 תתכה לשניס לרתבה: א״כ. דמסוכנת
 אסירא: לימא קרא חלב גבלה וטרפה
 וגוי. ולאשמועינן דאתי איסור נכלה
 וטריפה וחייל אאיסור תלב ל״ל למכתב
 וחלב טרפה למידרשיה אייתר ולמימר
 דטרסה הוא דקאמינא לך דהיא וחלבה
 אסורים י! וכדמזהרנא לך דחייל
 איסור טרסה אחלכ אלמא שני איסורים
 יש בה אבל יש לך אתרת שהיא
 קרובה למיתה כזו ואין בה אלא
 איסור חלב לבדוי!: שחלבה חלוק
 מבשרה. שאיסור חלב נוהג בה
 משנולדה ותו לימ בה איסורא אמרינא:
 הנה גפשי לא מטומאה. יתזקאל
 קאמר ליה להקב״ה לסי שהיה אומר
 לו קח לך מטיס ושעורים וגו׳ ועוגת
 שעורים תאכלנה והיא בגללי צואת
 האדם תעוגינה לעיניהם: מקרה
 יום ומקרה לילה לא כתיב בקרא ולא
 גרסינן ליה: לידי טומאה. קרי:
 פוס כוס. שחוט שחוט שלא ממומ
 לסי שמסוכנת היא ח נכלה ממש ליכא
 למימר דא״כ מאי רכותיה: שהורה בה חכם. שנולד כה ספק והוצרך
 לשאול לתכם להתירו: מסגותיה. הזרוע והלתייס והקבה י]ואע״פ
 שהוא היה כהן וכלא הרמה יכול לאוכלה: שריא. מסוכנת: הייגו
 רבותיה. דאע״ג דשריא כיון דמאיסה לא אכלתיה: אפילו אוכלה
 גקעיות. שישח! לה כח בשיניה דכיון דאינה עומדת מסוכנת היא:
 ע]רמי בר יתזקאל. לא פליג אדרכ יהודה אלא לטסויי אתא וכן רב
 חנינא: בסורא מתני הפי. כדאמר דרב חנינא הוסיף אדרב יהודה אסילו
 אוכלת בקעיות ובפומבדיתא מתני דרכ יהודה גוסיה סיים כה הכי:

 גועה

 ואי סלקא דעתך טרפה היינו מסוכנת
 לכתוב רחמנא חלב נבלה יעשה לכל מלאכה
וחלב טרפה לא תאכלוהו ואנא אמינא ומה 1 6 

 מחיים אתי איסור טרפה חייל אאיםור חלב
 לאחר מיתה מיבעיא אלא מרכחב רחמנא
 •נבלה מכלל דטרפה לאו היינו מסוכנת
 מתקיף לה מר בר רב אשי והלמא לעולם
 אימא לך היינו טרפה תיינו מסוכנת ודקאמרת
 נבלה דכתב רחמנא ל״ל להך נבלה הלא אתיא
 מכח מסוכנת והיכי המי שעשאה גיםטרא
 התם נמי אי אפשר הלא הוי מסוכנת פורתא
 מקמי דליפםק לרובא ואיבעית אימא א״ב
 לימא חלב נבלה וטרפה חלב חלב למה לי
 זו היא שאין חלבה חלוק מבשרה ויש לך
 אחרח שחלבה חלוק מבשרה ואיזו זו מסוכנת
ואומר אהה ה׳ 2  ואיבעיח אימא מהבא ״
 אלהים הנה נפשי לא מטומאה ונבלה וטרפה
 לא אכלתי מנעורי ועה עתה ולא בא בפי
א ל ש  בשר פגול הנה נפשי לא מטומאה א
 הרהרתי ביום א! לבא ליהי טומאה בלילה
שלא אכלתי  ונבלה וטרפה לא אכלתי מנעורי כ
 בשר כום בום מעולם ולא בא בפי בשר
 פגול שלא אכלתי מבהמה שהורה בה חכם
שלא אכלתי מבהמה ,  משום רבי נתן אמרו ג
 שלא הורמו מתנותיה אי אמרת בשלמא
 שריא תיינו רבותיה היחזקאל אלא אי אמרת
 אםירא מאי רבותיה דיחזמאל ה״ד מסוכנת
ל שמעמידין אותה כ  אמר רב יהודת אמר רב ג
 ואינת עומדת רב חנינא בר שלמיא משמיה
 דרב אמר א] י אפילו אוכלת בקעיות רמי בר
 יחזקאל אמר אפילו אוכלת קורות בסורא מתני
 תכי בפומבדיתא מתני הכי חיכי דמיא
 מסוכנת אמר רב יהודת אמר רב כל שמעמידין
 אותה ואינה עומדת ואפילו אוכלת בקעיות
 רמי בר יחזקאל אמר אפילו אוכלת קורות
 אשכחינהו שמואל לתלמידי דרב אמר להו
 מאי אמר רב במסוכנת אמרו ליה הכי אמר רב

 גועה

מה מחיים אתי איסור טרפה וחייל אאיםור חלב. סי׳ כקונטרס  ו
 ומה מתייס דאיסור מסוכנת אינו אלא מחמת קירוב מיתה
 חל על איסור חלב נבלה גוסה מיכעיא ומדאיצטריך לאשמועינן
 כנכלה מכלל דמסוכנת לאו טרפה מקרי ואיצטריך לאשמועינן בהך

 נבלה דאתיא מכח מסוכנת ולא אתיא
 מכח טרסה שלא נטרסה קודס לכן
 דתיחול אאיסור חלכ ומק״!׳ דטרסה
 לא אתיא דטעמא דטרסה לאו משוס
 קירוב מיתה הוא אלא משוס חסרון
 כדמצרכינן לתרוייהו מבתים בפרק
 תטאת העוף (דף ע.) וקשה לסירושו
 דאמאי לא ילפינן שסיר שימול איסור
 נבלה על איסור חלב מק״ו דטרסה
 דאי משוס דטרסה מחסרא נבלה
 נמי כיון דמתה אין לך חסרון גדול
 מזה ועוד מאי סריך בתר הכי ודלמא
 איצטריך קרא לנבלה דלא אתיא מכת
 מסוכנת ההיא נמי אתיא מק״ו
 ב] ׳1 לעיל וע״ק נהי נמי דמסוכנת לא
 הד בלאו דטרסה מ״מ תתכןר בעשה
 מקרא דזאת החיה דמשמע שאינה
 חיה לא תיכול ומיהו בזה י״ל אי הוה
 מוקמא קרא דזאת החיה במסוכנת
 לאוסרה הוה מסתבר יא] ליה נמי
 לאוקומי בה לאו דטרסה (א) וט היט
 דעשה דזאת התיה מתוקמא בתרוייהו
 דתרוייהו מיקרו אינה חיה ה״נ לאו
 לטרפה מתוקמא בתרוייהו וא״כ נבלה
 ע! לכחיב לחל על איסור חלב ל״ל
 ור״ת מפרש לה״ק ומה טרפה למחייס
 לא מטמא חייל על איסור חלב נבלה
 ללאחר מיתה ׳0 מטמא מיבעיא וליכא
 למיסרך כדסריך בפרק חטאת העוף
 (ג״ז שס< דטרסה חמורה דחייל איסורה
 מתייס דהתס קאמר לסי המסקנא
 דהכא דמסוכנת שריא אבל למאי
 דכעי למימר השתא דאיסור נכלה
 נמי מתחיל איסור שלה מחיים דא״א
 שלא היתה מסוכנת ומסוכנת אסירא
 מטעם נבלה מחמת קירוב מיתה
 ואסילו אם נאמר שלא יהא יי] מסוכנת
 אלא איסור עשה לא שייך למיסרך
 מה לטרסה שכן מסיים בלאו טון
 דמ״מ איסור נכלה מחיים שמיר הוה
 ידעינן לה שיחול על איסיר חלב
 מק״ו דטרפה אבל השתא למסוכנת
 שריא שייך שפיר למיפרך מה לטרפה
 שכן חל איסור שלה מחיים תאמר

 בנבלה שאין כאן איסור מתייס כלל והשתא סריך שפיר כחר הכי
 דלעולס אימא לך מסוכנת אסורה ואצטריך קרא שיבא איסור נבלה ויחול
 על איסור תלכ (« ונכלה דלא הוי מסוכנת מעיקרא כגון שעשאה
 גיסטרא דההיא לא נאסר מחיים ולא אתי בק״ו דטרסה ורבינו
 גרשום היה מסרש ומה מתייס אתי איסור טרסה חייל אאיסור חלב
 אע״ג דליכא למימר דטרסה מגו דתייל אהאי איסור תייל נמי
 אהאי איסור דחלב נבלה של אחר מיתה שהיתה מסוכנת כתחלה
 דאיכא למימר מגו דחייל האי איסור נכלה אאיסור מסוכנת חייל
 נמי אאיסור חלב לא מיבעיא אלא ודאי מדאיצטריך קרא למכתב

 נכלה מכלל דמסוכנת שריא לגמרי והשתא פריך שסיר ודלמא איצטריך לעשאה גיסטרא דליכא מגו שהרי לא היתה מסוכנת וקשה לסי׳ שאין
 הש״ס מזכיר מגו זה כלל ועוד דאיכא למיפרך דאיכא נמי מגו בטרפה דחייל נמי אאיסור שאינו זבוח ולמ״ד בסרק גיד הנשה (לקמן דף קג.)
 בהמה בחייה לאברים עומדת חייל נמי איסור טרסה אאיסור אכר מן החי ואיכא מגו ועוד אפילו ט אמרת דמסוכנת אסירא ואיכא מגו
 בנבלה לא שייך למילף מק״ו לטרפה כיון דאיכא למיסרך מה לטרפה שכן אסורה מחיים כדסריך בזבחים (דף ע.): שלא הורמו מתנותיה.
 ואס תאמר לרבי יוחנן דאמר לקמן בסרק הזרוע (דף קלב:) האוכל מכהמה שלא הורמו מתנותיה כאילו אוכל טבלים מאי רבוחיה
 דיחזקאל אע״ג דיתזקאל כהן היה כהן עצמו צריך להסריש תרומות ומעשרות ואסור לאכול טבל ויש לומר דרבי יותנן סכר כמ״ד שלא
 אכל מבהמה שהורה בה חכם: שלא הרהרתי ביום כוי. ואס תאמר מאי רבותיה דיחזקאל והלא כל אדם נמי אסור כדאמר בס״ק דמסכת
 ע״ז לדף כ:< ובפרק נערה שנתפתתה (נמוכות דף מו.< ונשמרת מכל דבר רע שלא יהרהר ביום כו׳ וי״ל דאס״ה חשיב ליה רכותא
 משוס דאמרינן בפרק גט פשוט (ב״ב דף קסד0 שלשה דברים אין אדס ניצול מהם ככל יום הרהור עבירה ולשון הרע ועיון תסלה:

 גועה

 עין משפט
 נר מצוה

׳ א מהל ״ כ ׳ ס י  קיד א מי

רי ביאה הלי כא  אסו
ע ״ ש ו ג לאדן קכו מ מ  ס

: ף ג י ע ׳ כג ס ע סי ״ ה  א
ד מהל׳ ״ ׳ ס י  קטו ב מי

רות  מאכלות אסו
ג לאוין קלב מ נ ס ״ י ל  ה
׳ ג: י ׳ ת סע ׳ל סי ׳ ו ע י ״ ש ו  ט
ג ״ ׳ שם הלי י  קט* ג ד מי

ווש״ע ג שס נ מ  ס
: ף א י ע ד שס ס ״ ו  י

 תודה אור השלם
ב ל ח ה ו ל ב ב נ ל ח  1. ו
ל כ ה ל ש ע ה י פ ר  ט
א ל ל כ א ה ו כ א ל  מ
: ויקרא ז כד  ותאכלהו
י ת ה א ה ר א מ א  2. ו

א ה נפשי ל נ ם ה י ה ל  א
ה פ ר ט ה ו ל ב נ ה ו א מ ט  מ
עד י ו ר עו י מנ ת ל כ א א  ל
ר ש א בפי ב א ב ל ה ו ת  ע
 פגול: יחזקאל ד יד

 דבינו גרשום
 ואנא אמינא מחיים אחי
 איסור טרפה וכוי. כלומר
 מסוכנת מחיים דהיינו
 טרפה אתי איסור טרפה
ב ל  וחייל על איסור ח
 מסוכנה לאחר מיחה
 דהיינו נבלה מיבעיא: אלא
 מדכתיכ רחמנא נבלה וכוי.
 כלומר מדאיצטריך רחמני
 למיכתב נבלה דלאחר
 מיחה מפלל דטרפה לאו
 היינו מסוכנת: התם נמי
 אי אפשר דלאו הויא
 מסוכנת כר. ועדיין אימא
 לך האי טרפה היינו
 מסוכנת לא הוה איצטריך
 למיכתכ נבלה דלאחר
 מיתה כדאמרינן לעיל:
 זו שאין חלבה חלוק
 מבשרה דתרוייהו אסירי.
 חלב ובשר: ויש לך אחרת
 שחלבה חלוק מבשרה.
 כלומר שהחלב אסור
 טמא והבשר מוהר: כוס
 כוס זו היא מסוכנת
 שאמר כוס כוס מההה
 שמיד תמוה: שהורה בה
 חכם. כלומר שצריך חכם
 להורות בה (חכם) שלא
 היה בה שום ספיקא
 לאסור: שלא הורמו
 מתנותיה הזרוע והלחיים
 והקיבה: אפי׳ אוכלת
 בקעיות. כלומר אפי׳
 אוכלה חתיכות של עץ
 אם אינה עומדח אסורה:



 עין משפט
 נר מצוה

 קיז א ב ג מיי׳ פ״ל
 מהל׳ מאכלות
 אסורות הלי׳׳ד סמג לאוין
 וקל0 [קלל] טוש׳׳ע יו׳׳ד

 סי׳ ת סעי׳ א:

 השוחט פרק שני חולין לח.

 שיטה מקובצת
 א] שאני אומר כל שעושה

 דברים שאין המתה עושה
 מאי נינהו: 9] ופשטתה
 דברים שהמתה עושה
 פשוטה וכפפה דברים
 שאץ המתה עושה מאי
 קמ״ל: ג] ה״א דוקא
 כגון שהיתה ידה כפופה
 ופשטה: ד] מנא אמינא לה
 דתנן בהמה דקה שפשטה
 ידה ולא החזירה פסולה
 נ״ב בקצת ספרים ישנים
 קלף גרסי׳ פסולה שאינה
 אלא הוצאת נפש הא
 החזירה כשרה אימת וכוי:
 ה] ואי עדיף מאי עד

 אמר רכא פרכוס: י] לאבא
 לרב שמואל הוה קרי ליה
 הכי משום כבוד: 1] אלא
 כל פרכוס שמפרכסח
 שאינה עושה: ח] שאין
 המתה עושה: P] (דהיכא
 דהויא פשוטה מעיקרא
 וכפפתה הוי פרכוס) נרשם
 עליו ונ״כ שלא נמצא
 בס״י: י] (הא דאמר רב
 לעיל גועה הוי פרכוס
 העבי קלה שהיה קולה
 עבה וחוקה דודאי אתי
 מכח חיוה) נרשם עליו
 ונ״ב שלא נמצא כס״י:
 יא] ואני מפרש המאי

 סוף שחיטה ששמעתי:
 י5] כיון דבאמצע שחיטה

 לא הוי לה חיותא כי
 האי וכו׳ ונ״ב נ״א בפי׳
 כ״י כיון דבאמצע שחיטה
 לא הוות לה חיותא כי
 האי אסירא דההוא פהכוס
 הוי משום נטילח נשמה:
 יג] (אימח פשטה ולא

 החזירה דאמרינן פסולה)
 נרשם עליו ונ״ב שלא
 נמצא בס״י: T] בפשיטת
 יד בלא כפיפה בתמיה:
 עו] אע״ג דהוות מסוכנת

 כיון דמלאים דם בידוע
 שזנקה: tp] מתיבת ואמר
 שמואל וכוי עד אי אמרת
 בשלמא כל כמה דפדכס
 ולא עד בכלל נרשם עליו
 ונ״ב לא נמצא בם״י והכין
 משמע מדברי המפרשים
 שהקשו קושיא זו ותרצו
 בענין אחר ולא הזכירו
 לרש״י ז״ל כלל ולא נעלם
 מהם דברי רש״י ז״ל אלא
 ודאי שאינו מפיהושי רש״י
 ו״ל אלא גליון מפירושי
 האחרונים הוא והכניפוהו
 בפרש״י ז״ל ובשלשה
 פירושי רש״י ז״ל שבידי
 לא נמצא: י1] קיל מדר״ג
 דבעי ביד וברגל ועדיף
 וכוי: 'P] ומכירים היו
 את הבן ולא ראו את
 האב: *P] אפי׳ לרשב״ג
ר כוי ולהכי פריך  דמחמי
 שפיר מברייתא: כ] שם
 וכן בערבי פסחים כגץ
 גוזלייא: כא] מפני מה

 נענש גחזי כצ״ל:

 גועה או הטילה ריעי וכשכשה באזנה ה״ז פירכום. אפילו'«] ><לר״ג
 למחמיר ובעי פירכוכן יל ורגל חשיכ האי פירכונן ולהט פדך
 שפיר מברייתא לקתני בסמוך גועה והטילה ריעי אין זה פירכוס
 ושמואל לאמר איצטריך ליה לאבא אזוזי אוני סבר כרבנן לאמרי או
 יל או רגל ולהט סריך עליה לרב ענן
 למסרש מילתיה לשמואל תנינא
 לסשיטא לאליבא לרבנן פשוטה
 וכפפה ה״ז פירטס כסוסה וסשטה

 לא הוי סירכוס:
 אצטדיך ליה לאבא. פי׳ בקונטר׳
 לשמואל הוה קרי הכי
 לרב בלשון כבול וכערוךי) פירש שכך
 שמו ורב היו קוטן אותו על שס
 תשיבותו כמו לככל לוכתי הוו קרו ליה
 רבי לר׳ יהולה הנשיא ושמואל שהיה
 תבירו היה קורהו בשמו וכן לקמן ה
 אי הט אמר אבא לא ילע בטרסות
 כלום נ] ובערבי ססתיס לפסחים לף
 קינן:) י) גבי גוזלייא וארזילייא לאכא
 וכסרק כל גגות לעירוני! לף צל.) אי
 קסיל אכא קטרו כיה המיינא ׳)ובפירוש
 משמע סוף סרק ראשית הגז ללקמן
 לף קלו:) לאמר רבי יוחנן לאיסי מאן
 ריש סלרא בבבל א״ל אבא אריכא
 וכעס עליו ר׳ יוחנן על שקראו כן
 משמע כהליא ראכא לאו לשון תשיבות
 ומיהו ממה שהיה קורהו בשמו לחוליה
 לא היה כועס אי לאו משום לאמר
ד יוחנן גופיה  אדכא שזהו לשון גנאי ל
 היה קורהו אבא בסרק כסר הלם
 (לקמן פל.) אבא ממשסתת בריאים הוה
 אע״ס שרב היה תשוב הרבה מר׳
 יותנן מיהו על רב מהמנונא לאמר בס׳
 יה״כ (יומא לף פז.) קא אזיל אבא
 למיקטל גברא קשה שהיה תלמילו
 וקורהו בשמו ואמר בחלק לסנהדרין ק.)
 מסני מה יא] היה נענש גחזי מסני
 5י^שקורהו לרבו בשמו ולסירוש הקונט׳

 לאבא לשון תשיבות ניחא,):
 אילימא בסוף שחיטה בל היכי
 תיחי ותיויל. ומסרש
 רבינו תם למרקתני שאינה אלא
 הוצאת נסש לייק לאטו מי לא תיתה
 הרבה אס לא הוציאה נסשה על סוף
 שתיטה: רבא אמד פירכום שאמרו
 בסוף שחיטה. והא ללא חיישינן ללמא
 בתחלת שתיטה זינק משוס ללא שטתא
 שיהיה זינוק אלא בסוף: י) כי יולד
 פרט ליוצא דופן. לאו מלשון לילה לריש
 אלא גמר לילה לילה מבכור כדאמרינן
 בטש פרק יוצא דופן מלה לף מ.) והא
 ללרשינן התם אשה כי תזריע ויללה
 על שתלר ממקום שמזרעת למשמע
 לצריך מיעוט למעט יוצא לוסן ולא
 ממעטינן ליה מלילה לילה מבכור
 משוס לאי לאו ט תזריע הוה לרשינן
 תלל לרכות יוצא לוסן כרכי שמעון:

 או

 גועה והטילה ריעי וכשכשה באזנה הרי זה
 פירכום אמר להו אצטריכא ליה לאבא לאזוזי
 אוני שאני אומר כל *t שאינו הברים שתמיהה
 עושה מאי נינהו דברים שהמיתה עושה אמר
 רב ענן לדידי מפרשא לי מיניה דמר שמואל
תה יהת כפופת ופשטתה & דבר שהמיתה הי  א

 עושה פשוטה וכפפה דברים שאין המיתה
 עושת מאי קמ״ל תנינא בהמה דקה שפשטה
 ידה ולא החזירה פםולה שאינה אלא הוצאת
 נפש הא החזירה כשרה אי ממתני׳ הוה
 אמינא דוקא ג! הכייפה ופשטה והדר כייפה
 לה אבל פשוטה וכפפתה לא קמ״ל מיתיבי
 א<ר׳ יוםי אומר היה ר״מ אומר גועה בשעת

 שחיטה אין זה פירכום ר״א ברבי יוםי אומר
 משמו אפילו הטילה ריעי וכשכשה בזנבה
 אין זה פירכום קשיא גועה אגועה קשיא
 ריעי אריעי גועה אגועה לא קשיא הא
 דעבי קלה הא העמי קלה ריעי אריעי נמי
 לא קשיא כאן בשותתת כאן במתרזת אמר
ף שחיטה בםו  רב חםדא פירכום שאמרו ב
 מאי בסוף שחיטה באמצע שחיטה לאפוקי
 תחלת שחיטה דלא אמר רב חםהא ״ מנא
 אמינא לה התנן בהמה הקה שפשטה יהה ולא
 החזירה פסולת אימת אילימא בסוף שחיטה
 כל תיכי תיחי ותיזיל אלא לאו באמצע שחיטה
בםוף שחיטה שאני אומר  א״ל רבא לעולם ג
 כל שאינה עושה כן בםוף שחיטה בידוע
 שנשמתה נטולה הימנה קודם לכן ר׳׳נ בר
 יצתק אמר פירכום שאמרו בתחלת שחיטה
 אמר ר״נ בר יצחק מנא אמינא לה דתנן אמר
 ר״ש השוחט בלילה ולמחר מצא כתלים
 מלאים דם כשרה שזינקת וכמדת ר״א ואמר
 שמואל כותלי בית שחיטה שנינו אי אמרת
 בשלמא בתחלת שחיטה שפיר אלא אי
 אמרת בםוף שחיטה ליחוש הלמא בתחלת
 שחיטה זינקה ודלמא שאני זינוק דעריף ומי
 עדיף ותתנן ר״א אומר הייה אם זינקה קל
 מדרבן גמליאל ועדיף מדרבנן אמר רבינא
 אמר לי םמא בר חילקאי אקשי בה אבוה דבר
 אבוברם ואמרי לה אחוה דבר אבוברם
 ומדרבנן מי עריף ותא תבן וחכמים אומרים
 עד שתפרכס או ביד או ברגל רבנן אהייא
 קיימו אילימא אדר״ג כיון שפירכסה מיבעי
 ליה אלא פשיטא אדר״א ואי עדיף מאי
 עד י] רבא אמר פירכום שאמרו בסוף שחיטה
שור  אמר רבא מנא אמינא לת דתניא 1

 או.

 גוטה והטילה ריעי. או זה או זה. גועה צועקת כמו אם יגעה שור
 על בלילו (איוב 0: לאבא. י] לרב הוה קרי ליה שמואל הכי משוס
 כבול: לאזוזי אוני. לסרכס האוזן בתמיה לסירכוס תיות גלול הוא
 זה. אזוזי לשון מזיזין אותו ממקומו (אבות פ״ג מי״0: שאני אומר.

 שאינה צריכה כל כך אלא כל סירכוס
 ׳]שמסוכנת מסרכסת שאינה עושה
 לבר שהוא הוצאת נסש הוי סירכוס
 כללקמן: שאין ״]המיתה עושה.
 בשעמ הוצאמ נסש קט לה ממה
 ובבהמה לקה קאי לאילו גסה אסילו
 כסוסה וסשטמה הד סירכוס: אי.
 מלוקיא לממנימין הוה גמדנן לה
 כלקלייקת הא המזירה כשרה משמע
 שסשטתה מכסיסותה והחזירה: אבל
 פשוטה. מעיקרא וכססתה לא:
 קמ״ל. ט]להיכא להדא סשוטה
 מעיקרא וכססמה הד סירכוס:
 משמו. של ר׳ יוסי: ׳!הא. לאמר
 רב לעיל גועה הוי פירכוס: דעבי
 קלה. שהיה קולה עבה ומזקה לולאי
 אחי מכח חיומ: דעמי קלה. כהה
 מחרגמינן עמיא לרקרא יג<: שוססס.
 כסמוך: מהרזס. למרמוק ומיומ
 הוא זה: אמר רב חסדא פירפוס
 שאמרו. אני שמעתי בסוף שחיטה
 ואני מסרש יא] מאי סוף ששמעתי
 אמצע שחיטה היא והאי לקרי ליה
 סוף לאסוקי אס בתחלת שחיטה
 סירכסה טון לבאמצע שחיטה ימלא
 סירכסה לא הד לה חיותא כי האי
 אסיר משוס נטילמ נשמה: מנא אמינא
 לה. להאי סוף ששמעמי אמצע הוא:
 ע]אימה. סשטה ולא המזירה לאמרינן
 פסולה: פל היפי היתי ותיזיל. ללאחר
 ששתטה לא תסגי בפשיטת יל כלא
 כסיסה יי1ותזרה בתמיה: א״ל רבא
 לעולם סוןז שמיטה. רוקא. ולקאמרת
 כל היכי תיתי ותיזיל לאתר שמיטה
 שתפשוט וממזיר: שאני אומר פל
 שאינה עושה פן. פשטה ותזרה לאחר
 שחיטה כילוע כוי: בחחלס שחיטה.
 כלומר אפי׳ פירכסה בתחלת שחיטה
 לייה א] כשרה אע״ג טי]להדא
 מסוכנת טון למלאיס כותלי בית
 השתיטה לם כילוע שזינקה: ופמירס
 ר״א. לאמר זינוק הוי סירכוס:
 »י]יאמר שמואל פוי. להט איצטריך
 לסרושי לכומליס להכא לא הוו כותליס
 ממש אלא כומלי ביח השחיטה לאי
 הוו כותליס ממש למחר היינו יכולים
 להכין אי האי זינוק הוה כתחלת
 שתיטה או באמצע שתיטה לאי הוה
 בתתלת שחיטה ימצא הזינוק למעלה
 בכותל למחמת כח ותיות שהיה עליין
 בבהמה זינקה למרתוק ואם ימצא
 הזינוק למטה בכותל בילוע שבאמצע
 שחיטה זינקה שלא היה בה כח כל
 כך לזנק הלם למרחוק אבל השתא

 לאמר שמואל להני כותלי לא הוו כותלי ממש אלא כותלי בית השחיטה לא מצינו למילע אי תתלת שחיטה זינקה או לאחר שחיטה ולהט קאמר
 אי אמרת כשלמא כל כמה לסירכס אסילו בתתלת שחיטה הד סירכוס: שפיר. להא חיוינן למחר ע״י זינוק לסרטס באורתא: אלא אי אמרח.
 באמצע שחיטה כעינן מאן לימא לן למתר לזינוק רלאורתא כאמצע שחיטה הוה רלמא כתחלת שמיטה זניק: ודלמא. לעולם שאר סירכוסץ
 לא הוו פירכוס אלא באמצע או בגמר שחיטה ושאני זינוק לעליף חיותיה וסירכוכ! גלול הוא הלכך אסילו בתתלת שחיטה זינקה שסיר
 דמי: דייה אם זינקה. ומלקתני דייה מכלל דקיל: קיל מדרבן גמליאל. דבעי ביד וברגל ׳׳]בשניהם: ועדין* מדרבנן. לאמרי ביל או ברגל:
 אבוברם. שם האיש: אבוה 0בר אבוברם. זהו אבוברס עצמו ומטרין היו את הבן ולאי״] את האב והיו קורין אותו על שם בנו שעשו את בנו
 סימן לו: עד. משמע דחמיר האי סירכוס דרבנן מהנך דלעיל ואי דר״א עדיף מאי עד דרכנן משמע דעדיף כיון מיבעי להו למימר אלא ש״מ זינוק
 קיל ואס״ה סגיא ליה ט הוי בתחלת שחיטה: בםוןז שתיטה. סוף ממש שתפרכס בגמר שחיטה דתהד בה חיות אחר שחיטה:

 סרט
 גמליאל כוי. כלומר דרבן גמליאל סבר עד שתפרכס ביד וברגל ורבנן סכרי או ביד או ברגל (אלמא אדרבן גמליאל עד שתפרכס ביד וברגל ורבנן סבדי או ביד או ברגל): אילימא אדר״ג כיון

 דפירכסה מבעי ליה. כלומר דר״ג סבירא ליה עד שתפרכס ביד וברגל הוה ליה למימר לרבנן כיון שפי־כסה ביד או ברגל כשרה:

 מסורת הש״ם

 א) [תוספתא פ״ב ה״נ
 ע״ש], ב) ל״ל דכר, ג) [זהו
 גי׳ הרי׳׳ף ורא״ש אבל
 בססריס שלשנינו גרסינן
 רשב״ג במתני׳], ד) [ערך
 אנא], ס) נדף מה:], 1) [יפן
 בברכות מז.], ז) ל״ל
 וכפירושו, ה) ]צ״ל רב
 הונא], P) נצ״ל שקרא],
 י) ]וע׳׳ע היטב מוס׳ ינמות
 נז: ד״ה אמר שמואל],

 כ) שייך לע׳׳כ,

 תורה אור השלם
 1 . שור או בשב או עז כי
 יוילד והלה שבעת ימים
 תחת אמו ומיום השמיני
 והלאה יךצה לקרבן
 אשה ליי: ויקרא כב כז

 הגהות מהר״ב
ת ו ב ש  ת

 א] רש״• ד״ה נתחילת
 שחיטה וכו׳ נתמילמ
 שחיטה דייה כאן הסייד

 ואח״כ מה״ד כשירה:

 רבינו גרשום
 גועה והטילה ריע־ כוי.
 כלומר אם עושה אחה
 משלשתן: איצטריכא ליה
 לאבא. כלומר אבא זהו רב
 והכי קאמר ליה איצטריכא
 ליה לרב לאוזוזי אוני.
 כלומר שלא תהא כשרה
: אמר ה י מ ו  עה שתזוז א
 להו שאני אומר כל
 שאינו עושה דברים כוי.
 כלומר כל שאינה עושה
 דברים של חיות אלא
 עושה דברים שהמיתה
 עושה טרפה: איממתניתין
 הוה אמינא הוקא הכייפא
 כוי. כלומר דמשמע
 בהמה דקה שפשטה ידה
 והחזירה. כלומר שהיתה
 כפופה ופשטה ואח״כ
 החדירה אכל פשוטה
 וכפפתה אימא לא ליהוי
 כשרה קמ״ל: הא דעבי
 קלא הא רעמי קלא. כלומר
 עבי קלא הרי זה פרכוס:
 כאן בשותתת כוי. כלומר
 במתהזת הוי פרכוס אבל
 (במשתנת) [בשותתת] לא
 הוי פרכוס: ואמר שמואל
 כותלי בית השחיטה
 שנינו. כלומר דפהכוס
 מעולה הוא שקילחה
ח בריאוח: אלא מ ח  הדם מ
 אי אמרת בסוף שחיטה.
 כלומר בסוף שחיטה
 בעיא לפרכוס אמאי חשוב
 פרכוס דילמא בתחילת
 שחיטה זינקה: ודילמא
 שאני זינוק דעדיף. כלומר
 לעולם אימא לך בעינן
 פרכוס כסוף שחיטה ואי
ח ל ח ת  פרכח דילמא ב
 שחיטה זינקה דלמא
 שאני זינוק דעדיף ואפי׳
ת שחיטה ל ח ת  זינקה ב
 כשרה אכל פרכוס אחד
 כיד וברגל בעינן בסוף
 שחיטה: ומי עדיף והחנן
 ר׳ אליעזר אומר דייה אם
 זינקה. כלומר ומי עדיף
 זינוק מפרכוס דרגל והתנן
 ר׳ אליעזר אומר דייה אס
 וינקה. כלומר ר׳ אליעזר
 ענה לרבן גמליאל דאמר
 עד שתפרכס ביד וברגל
 ואמר לו ר׳ אליעזר ואי)
 דייה אם וינקה אלמא
 פרכוס יד ורגל עדיף:
 אבוכרם גרפי׳: קיל מרבן



 מסורת הש״ם

. א דה מ : ג ז יק ע י  א) נ

, ב) [צ״ל | ת יב. יז. גז. רו ו נ כ  ו
א ש״כ ת פ ס ו ת  זי], נ) !
׳ ספ בחי , ד) ו ג ע״שו ״  ה
ש ״ א ר ה נ ״ כ ה י ק  לא גר׳ ד
א כעיגו ״ ס  וכצ״לן, ה) ו
ך ר ך ע ן ערו ף עי ר ה ן כ י ג  מע
ע יעיין ״ ש ו ט כ״א כ ף ו ר פ  ר
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: לנכרי, וכן א ״ ס כ , ח) ן  מז.
י ו ן, ע) ןלעיל יג. ר כ נ ) ן  להל
ז ״ : ע ה ן מ : גיטי ז ט  לקמן ק
, ן : ו , י) [זכחים מ שו  לכ: ע״
, ל) לעיל •ג. ן .  נ) ושם מז

יקרא ו , מ) ו : ז ט  לקמן ק
, ר פרשה חן אמי , נ) ו  ככ]
, ע) [ל״ל ת ככן שמו  D) ו

, י : דגו א ״ ס , פ) כ  לדכאו
, לגוי), ר ג  וכן להלן ו
, ן ט ״ י ו נ עיין ת  ל) ן ל״ל יחשו
: נ מ נ ק ״ ע תיש׳ נ ״ ע י  ק) ן

ת י ר ו כ נ נ י ) ו , ר אן ה לתי ״  ד
, ן י הכ ס נ א להש״ ק פ ס ז: מ  י
ם י ח ס פ דה לג. ו נ ׳ כ י  ש) ע

׳ ס ו ע מ ׳ ׳ ע ו , ה) ן ן : ט  ג
ן וחוש׳ י ר ה פ ״ . ד ו כה ט  סו
ץ ה פרו ״ : ד ו  עיריכין ט
ה ״ : ל ז ׳ בכורות י ס תו  ו

,  אפשרו

 לח: השוחט פרק שני חולין

 לעזי רש״י
 איברר״ש [איברי״ש].

 סרעפת.

 מוסף רש״*
ז ע ן ה . מ ם י א ל כ ט ל ר  ס
ן הככש :נדה מא.) מ  ו
ל לקרבן :ב״ק עז:׳!.  לפסו
ה מ ו ט ל י א . ל ה מ ד נ ט ל ר  פ
, שכא  לאביי ולא לאמי
ה לעז •שפ מ ו ד  מאיל ורחל ו

ה :1 ו אי: ו ו ו כ  וכעי״ז נ

א הי ז ו ן הע אמו מ  אביו ו
א ״ ר  כבש ,!דו, מא ׳. ו
. שסתם מחשבת ל ס ו  פ
בד כוכבים לעבודת ו  ע
ג דלאי איהו ״ ע א ס ו י נ כ י  נ
ל ונחים  שחיט ליה ססי
ם י ל ע נ ה י ש ת ע מ  נח.:. ש
ן ה כ ת ה ל ו ב ע . נ ן י ל ג פ  מ
ן בשתיקה ה כ ס קיבל ה  א
 יחישנו הגעל־ס עליה על

י סיגול !שם:. ו  סיגול ה

 שיטה מקובצת
 א] פרט ליוצא דופן והיה

 שכעת ימים: כ] ולא
 החזירה פסולה החזירה
 כשרה בד״א וכוי: {] ז׳
סר זמן  ימים פרט למחו
ת ח  ואפי׳ אמו קיימת: ד] ת
 אמו יהיה שעה אחת וכוי
 אילינזא דילידתיה אמיה
 כוליה וי״אחי שעה מתה:
 ה] לפי שנאמר ז׳ ימים

 יהיה עם אמו יכול שיהא
 עם אמו כל שבעה ת״ל
: י] בגמי• לידה ח אמו ח  ה
 אתי דאי אמרת בשלמא
 אחר לידה: 1] דאבתי ה״ל
 יוצא דופן ש״מ כל מלתא:
 ח] אית להו דרי אלעזר

 ברי יופי וכוי דטעמיה:
 נו] ס״ל וטעמיה כדמפרש

 ואזיל: י] ואי לא סתם
י: יא] ודי יוסי ־  מחשבה נכ־
 פליג את״ק וארי אליעזר
 כל זה נמחק: יכ] אין
 להוכיח מכאן. נ״ב עיי
 תוס׳ בכורות הף יח ע״א:

 פרט לכלאים. כן רחל ופייש שפסול לקרבן ומרבויא דאו דריש ליה:
 נדמה. עז שילדה מתייש כמותה וכנה דומה לרחל: פרט ליוצא
 דופן. שקרעוה והוציאוהו סעמיס שמחה ופעמים שחיה: ז' ימים פרט
 למחוסר זמן. >!שלא הגיע לז׳ ימים ואפילו אמו קיימת: מתת
 אמו. י] היה שעה אתת סרט לימוס
 וה״ד האי יתום אילימא דילידתיה
 אמיה ולאחר שעה מתה לעולם תיחי
 כתמיה וכי לעולם צריכה לחיות והא
 תחת אמו״) קרינן כיה והא ליכא למימר
 דאשמועינן קרא שתתיה אמו כל ז׳
 דתניא בת״כ>) ר׳ יוסי הגלילי אומר
 מה תלמוד לומר תחת אמו לסי שנאמרמ
 ז׳ ימים יהיה עם אמו יכולה] כל ז׳
 ת״ל תחת אמו אי תחת אמו יכול
 אסילו יצא ממנה כשהיא מתה ת״ל
 עם אמו משמע ששניהם כעולם
 אחד שתהא קרויה אמו הא כיצד
 אסילו נתקיימה לו אמו שעה אחת
 והאי תחת אמו משמע ליה לרכי יוסי
 הגלילי חליפי אמו שמתה אמו והוא
 נשאר כמקומה: אלא דמחה והדר
 ילידחיה. היינו יוצא דופן דכל
 שקרעוה והוציאו את ולדה בין ממה
 ובין חיה הוי יוצא דופן: זה פירש
 למיתה. אמו כלומר בשעת מיתתה
 ילדה דרך הרחם יאשמועינן קרא
 דבעינן חיות עד גמר לידה ולאתר
 לילה מעט ואי לא ה״ל יתום דעל
 כרחיה האי מחת אמו למעוטי חיה
 באמצע לידה ומתה בגמר לידה
 אמייו: אי אמרמ כשלמא. אחר
 סוף לידה אשמועינן דבעינן חיותא
 שיצא כולו מחיים ולמעוטי מתה בגמר
 לידה: היינו. דלא אימעיט ליה מתה
 בסוף לידה מכי יולד פרט ליוצא
 דופן דהאי נמי לאו יוצא דופן הוא כי
 מתה בגמר לידה: אלא אי אמרת לא
 בטינן תיותא גסון» לידה. וקרא
 למעוטי מתה באמצע לידה אתא:
 למה לי קרא מפי יולד נפקא. דאכתי
 ה״ל יוצא דופן יו אלא ש״מ כל מלתא
 דבעו בה רבנן חיותא בעינן שיהא
 חיות בגמר דיליה: פסולה. אס
 מסוכנת היא דדרכה לעשות כן בהוצאת
 נפש: גסה. לאו אורחה בהכי וחיותא
 הוא: ריסרוף בציר מכשכוש:
 פולהו תננהו. לשון קושיא הוא כלומר
 למה ליה ע) לרבה לאשמועינן דהלכתא
 הכי הא סתס מתניתין היא: מתני׳
 ורבי אליטזר פוסל. דמון דבהמה
 דעובד טכביספ) היא אע״ג דישראל
 קשחיט מהניא ביה מחשבת עובד
 כוכבים דסתס מחשבתו לעבודת
 כוכבים: מצר כבד. טרפשא דכבדא איברר״ש בלע״ז: אמר רבי יוסי קל
 וחומר. דלא מהניא בה מחשבח בעלים הואיל וישראל שחיט לה: ומה

פרט לנהמה ט לכלאים י או עז ב ר פ א >  או כשב א
פרט ליוצא דופן אז שבעת ימים יפרט  כי יולה ג
ט ליתום האי יתום ר פ ת אמו ה ח  למחוסר זמן ת
ה ת  ה״ה אילימא היליהתיה אמיה וההר מ
 לעולם תיחי ותיזיל אלא המתה וההר יליהתיה
זה פירש למיתה 1  מכי יולה נפקא אלא פשיטא 3
 וזה פירש דתיים אי אמרת בשלמא בעינן
 חיותא בםוף ליהה היינו דאיצטריך קרא
 למעוטי אלא אי אמרת לא בעינן חיותא בסוף
 לידה למה ליה מכי יולד נפקא אמר רבא
 יהלכתא כי תא מתניתא ״בהמה י׳הקה שפשטה
 ידה ולא החזירה פםולה «ז במה דברים
 אמורים ביד אבל ברגל בין פשטה ולא כפפה
 בין כפפה ולא פשטה כשרה בד״א בדקה
 אבל בגסה בין ביד בין ברגל בין פשטה ולא
 כפפה בין כפפה ולא פשטה כשרה ועוף
יגפו ולא כשכש אלא  אפילו לא רפרף אלא ז
 זנבו הרי זה פירכוס מאי קמ״ל כולהו תננהי
 ייבהמה הקה שפשטה יהה ולא החזירה
 פסולה שאינה אלא תוצאת נפש יד אין רגל לא
 הקה אין גסה לא עוף איצטריכא ליה הלא תנן:
״ שחיטתו כשרה  מ תני׳ ׳״השוחט לעובדכוכבי׳,
 ור״א פוסל אמר ר״א אפילו שחטה לאכול לעובה
ם ת ס ש ,  כוכבים מחצר כבד שלה פסולה ט
 מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים א״ר יוםי
 ק״ו הדברים ומה במקום שהמחשבה פוםלת
 במוקהשין יאק הכל הולך ׳•אלא אחר העובד
 ממום שאין מחשבה פוסלת בחולין אינו דין
 שלא יהא הכל הולך אלא אחר השוחט:
 גמ׳ הני תנאי אית להו דר׳ אליעזר ברבי

אמר ר׳ אליעזר ברבי יוסי שמעתי (  יוסי דתניא י
 שהבעלים מפגלין מיהו ת״ק סבר אי שמעיניה
 החשיב אין אי לא לא סתם לימחשבח
 עובה כוכבים לעבוהת כוכבים לא אמרינן
 ור״א םבר אע״ג הלא שמעיניה דחשיב םתם
 מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים אמרינן
 ואתא רבי יוסי למימר אע״ג דשמעינית
-־דחשיב זה מחשב וזה עובד לא אמרינן
 איכא דאמרי בהשמעיניה החשיב פליגי ת״ק
 םבר כי אמרינן זה מחשב וזה עובד חני
 מילי בפנים אבל בחוק לא חוק מפנים

 לא

 או בשב פרט לכלאים. תימה דהכא או למעט ובפ״ק ולעיל לף כג.)
 קאמר או לרבות סלגס וגבי אותו ואת בנו נמי דרשינן (לקמן
 לף עח0 או שה לרבות כלאים דש לומר דגבי סלגס ממילא אימעיט
 ולא צריך קרא אלא לרבות וכן לגבי אותו ואת בנו ממילא אימעיט

 כלאים דשור ושה אי אתה יכול להוציא
 כלאים מביניהם אבל הכא כשכ ועז
 כתיב שאתה יכול להוציא כלאים
 מביניהם וממילא איתרבו להכי כתיב
 או למעט ובכי האי גונא משני
 במרובה וכ״ק לף עז:) גבי וטבמו או
 מכרו ואס תאמר אס כן מאו עז
 היה למעט כלאים שאתה יכול להוציא
 כלאים מביניהם ומאו כשכ נדמה ויש
 לומר דנדמה אינו ראוי כל כך למעוטי
 כמו כלאים ולהכי מעוטא קמא
 מוקמינן בדדמי טסי בכלאים והדר
 ממעטינן נדמה דנדמה לא ממעטינן

 אלא משוס דדמי לכלאים:
 אלא דמתה והדר •לידתיה. והא
 דאמר בפרק יוצא דופן מלה
 לף מל.) ובפרק מי שמת וכ״ב לף קמכ:<

 דעובר מיית ברישא היינו היכא דמתה
 מעצמה כלאמר בס״ק לערטן לדף ז.)
 דוולד איידי חוטר חיותיה עיילא
 טיפתא דמלאך המות ומחתכא

 לסימניו אכל נהרג לאק:):
 אלא זה פירש למיתה ווה פירש
 לחיים ׳«]. אין להוטח מכאן
 דאסילו בידי שמיס אסשר י) לצמצם
 דקרא איכא למימר דאיצטריך אם יבא
 אליהו ויאמר שבצמצוס נעשה ושבקינן
 לקרא ש)לאיהו לחיק ומוקי אנסשיהין):
 מחצר בבד שלה. לאו רוקא נקט
 יותרת הכבל משוה לעולה
 לגכוה והויא כחלב ולס אלא אפילו
 כזית של שאר בשר נמי כלאמרינן
 בגמרא יהיב זוזא לטבחא ישראל
 מאי ואורחא למלחא הוא לנקט:
 פסולה שסתם מחשבת עובד
 כוכבים לעבודת בוכבים. ואם
 תאמר לקמן ללף לט: ושס< גבי השוחט
 לשם הרים לקתני פסילה ולייק עלה
 פסולה אין זבחי מתים לא פירוש ולא
 מיתסרי בהנאה והכא קחני רבי
 אליעזר אומר פסולה ואע״ג לאסור
 אף בהנאה כלקתני שסתם מחשבת
 עובל כוכבים לעבולת כוכבים דש לומר
 דלקמן דייק מדלא קתני הרי אלו זבחי
 מתים אבל הכא איידי דאמרי רבנן

 כשרה אמר רבי אליעזר פסולה:
 חני תנאי אית להו דרבי אליעזר
 בר׳ יוסי. פירוש רבנן ורבי
 אליעזר דמתניתין אבל ר׳ יוסי לא

 סבר ליה כוותיה דהא אמר דאין הכל הולך אלא אחר העובד:
 ריש

 במקום שמחשבה פוסלת. דהיינו במוקדשין כדכתיב (ויקרא זו לא יחשכ קרי כיה לא לזיחשכ לאוכלה ביום השלישי כי סגול יהיה והכי מפרש
 בזכחיס ללף כט:<: אין הפל הולך אלא אתר הטובד. דכתיב המקריב לא יחשב אבל בעלים לא פסלי במחשבתן כי מקריב לה כהן:
 מקום שאין המחשבה פוסלת. כגון כחולין כלומר חולין שאין המתשבה פוסלת בהם. ובגמרא ןלט.] מפרש מאי קאמר להא מחשבת עבודת
 כוכבים פסלה בהו להא זבחי מתים איקרו !מהליס קוו מה מת אסור בהנאה אף תקרובת עבורת כוכבים אסורה בהנאה ןע״ז כט:]: גמ׳ והני
 תנאי. תנא קמא ורבי אליעזר אית להו לר״א בר׳ יוסי ח! כלומר לטעמיה לתנא קמא למכשר לאו משום לאין מחשבה הולכת אלא
 אמר העובל לא״כ היינו ר׳ יוסי אלא כר״א בר״י סבירא להו ״]טעמיה מפרש ואזיל: שמעתי. מרבותי: שהבטלים מפגלין. וטעמא מפרש
 בזבחים בפרק ב״ש ללף מז.) בסופו לכתיב ןכמלבר טו] והקריב המקריב וגו׳ אלמא בעלים קרי מקריב הלכך איתנהו בכלל המקריב לא יחשב אס חשבו על
 שחיטת כהן או על זריקתו ע״מ לאכול חוץ לזמנו הד פיגול: מיהו תנא קמא. דמכשר: סבר אי הוה שמטיניה. לעובד כוכבים לחשיב על
 שחיטת ישראל ואמר שחיטת בהמה זו לעבודת כוכבים תהא אסורה דמהניא מחשבת בעלים כר׳ אליעזר בר׳ יוסי ואי לא יושמעיניה דחשיב סתס
 מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים לא אמרינן: זה עובד. משום שחיטת סניס נקט לה דאסילו בקרבן ס״ל לר׳ יוסי דאין הבעלים מסגלין
 יא] ורבי יוסי סליג אתנא קמא וארבי אליעזר: איפא דאמרי אפילו בדשמעיניה. לעובד כוכבים דחשיב פליגי רבנן עליה דר״א ואית להו לתרוייהו
 בעלים מפגלין בקרבן כר׳ אליעזר בר׳ יוסי וגבי חולין פליגי: מון מפנים. מחשבת עבודת כוכבים בחולין ממחשבת פיגול בקרבן:

 לא
 הולך אלא אחר העובד שאם בעלים הישבו לפסל אין במחשבתו כלום. הני תנאי אית להו דרי אליעזר ברי יוסי. כלומר תייק ור׳ אליעזר אית להו דר׳ אליעזר ברי יוסי דתניא
ל ת כהן ולענין חולין אע״ג דישראל שוחט מצי נכדי בעל הבהמה לפסו ב ש ח מ ל כ ל כשהכהן עובד מהנ־ מחשבתן לפסו ת בעלים אם מחשבים לפסו ב ש ח  שהבעלים מפגליס. כלומר מ
ל ולפגל הבעלים אבל חולי־ בחוץ ששוחט ל: כי אמרינן זה מחשב ווה עובד בפנים. כלומד בקדשים דיכולין לפסו  וזה עובד לא אמרינן וכיון דישראל שחט לאכול לאו כמיניה לפסו

 עין משפט
 נר מצוה

׳ ל ג מה ״ י׳ פ  קיח א מי

ל: ׳ ׳  איסורי מזבח הל
: ה ״ ל ׳ שס ה י  קיט כ מי

׳ שס הלכה י ב ג ד ה מי  ק

:  ד
י ד מהל ״ ׳ ס י א ו מי כ  ק

רות  מאכלות אסו
ג לאוין קלב מ ״ל ס  הלי
׳ י ״ יז סע ״ל ס י ע י ״ ש ו  ט

:  א

׳ ל נ מה ״ י׳ ס ב ז מי כ  ־

ה הל׳ כב ט י מ  ש
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ן לי מוקלשי  פסו
:  הלכה א

׳ נ מהל ״ ׳ ס י ד ט מי כ  ק

טה הלי כב  שחי
״ל ו ע י ״ ש ו ג ט ג עשין ס מ  ס

ף ג: י ע ׳ ל ס  סי

 תורה אור השלם
י ז ב ו ע ב א ש ו כ ר א ו . ש  ו
ם י מ ת י ע ב ה ש י ה ד ו ל ו  י
י נ י מ ש ם ה ו י מ ו ו מ ת א ח  ת
ן ב ר ק ה ל ע ר ה י א ל ה  ו
ב כז יקרא כ : ו י ה לי ש  א

 רבינו גרשום
 פרט לכלאים שהוא מן
 האיל ומן העז דבעינן כבש
 ממש: או עז פרט לנדמה.
:  כלומר שאינו דומה לאמו
 פרט ליוצא דופן בן
 פקועה שאינו יוצא דרך
 בית הרחם שאינו נולד
 כדרכו: האי יתום היכי
 דמי [כוי] אלא המיתה
 אימא והדר יליהתיה כוי.
 כלומר בזה הענין מכי •ולד
 נפקא דכיון דמתה אימיה
 אין נולד כדרכו כדרך
 רוב הנולדים דרוב נויידים
 בחיי אמם נולדים אלא
 פשיטא זה פירש למיתה
 כוי אי אמרת בשלמא
 בעינן חיותא בסוף לידה
 כיי היינו דאיצטריך בזה
 ענין בזה פירש למיחה
 וזה פירש לחיים למעט
ת אמו דמכי יולד ח ת  מ
 לא נפקא רכזה ענין יהא
 פסול דכי אית ביה חיוחא
 בתחלת לידה אע״ג דבםוף
 לידה לא הוי חיותא כי
 יולד קרינן ביה אלא אי
 אמרה לא בעינן חיותא
 בסוף לידה וכי אתא תחח
 אמו פרט ליתום דמתה
 א־מיה והדר ילידתיה למה
 לי תחת אמו מכי יולד
 נפקא דכי מתה אימ־ה
 והדר יליהתיה לא קרען
 ביה כי יולה ופסול אלא
 ודאי בעינן חיוהא כסוף
 לידה. ומטעם זה צריך
 תחת אמו דמכי יולד
 לא מצינן למפסל: בד״א
 ביד כוי. כלומר דקילה
ט ולהחזיר  הבהמה לפשו
 ביד מברגל: יד אין רגל
 לא. כלומר רגל אע״פ
 שלא החזיר: דקה אין
 גסה לא. כלומר גסה
 בין פשטה ולא כפפה
 ובין כפפה ולא פשטה
 כשרה: השוחט לנכרי
 שחיטתו כשרה. כלומר
 ישראל השוחט לנכרי
 שחיטתו כשרה ור׳ אליעזר
 פוסל דסתם מחשבת נכרי
 לע״ז: מחצר כבד שלו
 שקורין אברא בלע״ז.
 מקוב (שאין) שהמחשבה
 פוסלת עליהם במוקדשים
 שאם חישב בזריקת דם
 על מנת להקטיר אימורים

 חוץ לזמנו פסול: אין הכל
 אמר ר״א ב״ר -וסי שמעתי
 כשמחשכ לע״ז: זה מחשב



 עין משפט
 נר מצוה

 קבה א מיי׳ פ׳׳ב מהל׳
 שחיטה הלט״ו סמנ
 עשי! סג טוש׳׳ע יו״ד סי׳

 י סעי׳ א:
ו ב מיי׳ פט״ ו מהל׳ כ  י
 פסולי מוקדשין

 הלכה י:
 קכז ג מיי׳ פ״כ מהל׳

 שחיטה הלט׳יו:
 קכח ד מיי׳ פט״ו מהל׳
 פסולי מוקלשין

 הלכה י:

 שיטה מקובצת
 א] ר׳ יוחנן אמר פסולה.

 נ״ב בסנהדרין בדף סא
] לזרוק  כתוב אסוהה: נ
 דמה לע״ז דאי שחטה
 לשם: ג] דמ־מליך ולא

 עביה ההכא ודאי:

 השוחט פרק שני חולין לט.

 רבינו גרשום
 ישראל לנכרי חוץ מפנים
 לא ילפינן: השוחט את
 הבהמה לזרוק דמה לע״ז.
 כלומר ישראל ששוחט
ת חולין לזרוק דמה מ ה  ב
 לעבודת כוכבים: מחשבין
 מעבודה לעבודה. כלומר
 אם כששוחט כהן קהשים
 ומחשב בשחיטה על מנח
 לזרוק המו חוץ לזמנו
 או להקטיר אימורין חוץ
מו או חוץ לזמנו  למקו
ל  מהני מחשכה לפסו
ת חולין מ ה  וגמרינן נמי ב
 ששוחט ע״מ להקטיר
 חלבה לע״ז מקהשיס שהן
ת ב ש ח מ  בפנים: וגמרי׳ מ
 פגול. כלומר בפיגול
 ח־ינן בפירוש לא יחשב
 לו פגול יהיה דמהניא
 מחשבה אפי׳ מעבודה
 לעבודה דאי זורק את
 הדם על מנת להקטיר
 אימוריהן חוץ לזמנו
 (פסול) ןפיגול]: אבל פנים
 מפנים. כלומר קהשים
 מקדשים: אבל בהא
 מודי ליה לד׳ שמעון
 בן לקיש. כלומד דחוץ
 מפנים לא ילפינן: אילימא
 דלא פסלה כלל. כלומר
 דאי מחשב בשחיטה או
 ע״מ לזרוק דמה לע״ז
 הלא פסלה כלל. מקום
 שאין מחשבה פוסלת
 בחולין מע״ז אלא באותה
 עבודה: כלומר דאי מחשב
 כששוחט ע״מ לזרוק
 המה לע״ז לא מהניא
ל אי לא  מחשבה לפסו
ב בזריקה עצמה: ש ח  מ
 פנים קשיא לריש לקיש
 כיצד דשמעינן ליה לריש
 לקיש דאמר אין מחשבין
 מעבודה לעבודה והכא
 חזינן דמחשבין מעבודה
 לעבודה: חוץ קשיא לר׳
מ־ דשמעינן  יוחנן. כלו
 ליה לד׳ יוחנן 1הא)
 דהשוחט בהמה לזרוק
 דמה לע׳׳ז כו׳ ר׳ יוחנן
 אמר אסור. כלו׳ ישראל
ת מ ה  (בהי) השוחט ב
 חולין בחוץ המחשב
 בשחיטה לזרוק דמה
 [לע׳׳ז] פסול והא הכא
 חזינן הלא פסל אלא
 באותה עבוהה: בשלמא
 לר׳ שמעון בן לקיש
 לא קשיא כוי. כלומר
 מיקמי דלישמעיה מרי
 יוחנן לא אמר דפסל
 בפנים מעבודה לעבודה
 אבל לבתר דשמעה אמר
 הוא מותיב לה והוא מפרק לה בארבעה עבודות.

 ריש לקיש אמר מותרת. מולה ר״ל לחייב מיתה כדאמרינן בס׳ ד׳
 מיתות לסנהדרין סא.< מילי להוה אמשמחוה להר להר מותר
 ועוברי בסייף ואין לתמוה היאך נהרג הא ללמא מימלך ולא זריק
 לס לעכולת כוכבים כלאמרינן בסרק ל׳ מיתות לג״ז שס0 למסית
 שאמר אלך ואעבול סטור למימלך
 ולא עביל ג] הכא ולאי לא מימלך כיון
 לעביל מעשה ששתט ע״מ לזרוק ועול
 להכא אסילו ילוע ולאי שלא יזרוק
 חייב לחשיב עובל עבולת כוכבים
 בשחיטה זו מה ששוחט ע״מ לזרוק:
 אלא זביחה דעבודת כוכבים
 דמיתםרא היכ• משכחת
 לה. תימה ׳)אי חשיב סיגול אף
 במתשבה בלא ליכור אס כן משכחת
 זביתת עבולת כוכבים למתסרא
 בליבור שסירש בסירוש ששותט
 לעכולת כוכבים: פנים קשיא
 לר״ש בן לקיש. פירש בקונטרס ללא
 מצי למימר ק״ו שלו מסגול ללא הויא
 ליה לומר סוסלת אלא מסגלת ואע׳׳ג
 דמציגו דקרי ליה לפיגול פסול דתניא
 בפ״ב דזבחיס >דף מז.) חוץ למקומו
 פסול ואין חייבין עליו כרת הכא
 דאיכא למטעי ה״ל למיתני מפגלת
 כדאמרינן ׳)בס״ב דזבחיס לגם זה שס<
 גבי הא דתנן שהזבח נפסל בד׳ דברים
 כו׳ א) ודייק בגמרא דיקא נמי לקתני
 שהזבח כפסל ולא קתני שהזבח
 מתסגל אבל קשה אמאי לא מוקי
 לה בשינוי בעלים דמודה ר״ל
 דמחשבינן מעבודה לעבודה אס אמר
 הריני שוחט ע״מ לזרוק דמו לשס
 פלוני לפסול כדאמרינן בסרק ל) ב׳
 דזכחיס לג׳׳ז שס« לכ׳׳נ דליכא לאוקמי
 ק״ו לא במחשבת פיגול ולא כשינוי
 כעלים דמה לתרווייהו שכן אינן
 באותה עבודה שאס אמר הריני שוחט
 לשס חוץ לזמנו או חוץ למקומו או
 לשס פלוני כשר כדאמרינן בפ׳׳ק
 דזבחיס לדף י.) ורבינו חננאל גריס
 סניס לריש לקיש לא ק שיא דמוקי

 לה במחשבח פיגול:
 חוץ קשיא לרבי יוהגן. וא״ת ולימא
 דקאי רבי יוחנן כרבנן דכי
 היכי דילפי רבנן חוץ מפנים לענין
 לזה מחשב וזה עובד ה״נ ילפינן
 לענין למחשבין מעבולה לעבולה
 וללישנא בתרא לימא לקאי כר״א וי״ל
 דלגבי זה מתשב וזה עובד שייך למילף
 חוץ מפנים דגלי רחמנא בפנים דבעלים
 קרוי מקריב והוא הדין בחוץ דכתיב
 למהליס קי) זבחי מתים דאס בעלים
 מחשבין חשיב זבחי מתים כיון דבעלים
 קרוי מקריב ימנים ואין זה אלא גילר מילחא בעלמא אבל לענין
 דמחשבין מעבודה לעכודה לא אשכחינן דילפינן כלל והא דמחשבין בפנים
 גזירת הכתוב בעלמא הוא: הא מקמי דשמעיה מר׳ יוחנן. תימה
 מאי תירוץ הוא זה שמתרץ שאמר ריש לקיש קודם שלמד המשנה«):

 מקום

 לא ילפינן ואתא רבי אליעזר למימר ילפינן חוץ
 מפנים ואתא רבי יוסי למימר אפילו בפנים
 נמי זה מחשב וזה עובר לא אמרינן אתמר
השוחט את הבהמה לזרוק המה לעבודת ו  א

 כוכבים ולהקטיר חלבת לעבודת כוכבים רבי
לה ר״ש בן לקיש אמר מותרת פםו  א] יוחנן אמר א

מחשבין מעבודה  רבי יוחנן אמר פסולה ב
 לעבוהה ץילפינן חוץ מפנים ריש לקיש אמר
 מותרת אין מחשבין מעבוהה לעבוהה ולא
דאתמר >  גמרינן חוץ מפנים ואזדו לטעמייתו נ
 שחטה לשמה לזרוק דמה שלא לשמה רבי
 יוחנן אמר יפםולה ר״ש בן לקיש אמר כשרה
 רבי יוחנן אמר פסולה מחשביז מעבוהה
 לעבוהה וגמרינן ממחשבת פיגול ר״ש בן
 לקיש אמר כשרה אין מחשבין מעבוהה
 לעבוהה ולא גמרינן ממחשבת פיגול וצריכא
 דאי איתמר בהא בהא קאמר ר״ש בן לקיש
 משום דחוץ מפנים לא ילפינן אבל פנים מפנים
 אימא מוהי ליה לרבי יוחנן ואי אתמר בחך
 בההיא קאמר רבי יוחנן אבל בהא אימא מוהי
 ליה לר׳׳ש בן לקיש צריכא מתיב רב ששת
 א״ר יוםי ק׳׳ו הדברים ומה במקום שמחשבה
 פוסלה במוקדשין אין הכל הולך אלא אחר
 העובד מקום שאין מחשבה פוסלת בחולין
 אינו דין שלא יהא הכל הולך אלא אחר
 השוחט מאי אין מחשבה פוסלת בחולין
 אילימא דלא פסלה כלל אלא זביחה העבוהת
 כוכבים דמיתםרא היכי משכחת לה אלא
 פשיטא מעבודה לעבוהה וה״ק ומה במקום
 שמחשבת פוסלת במוקדשין מעבודה לעבוהה
 אין הכל הולך אלא אחר העובד מקום שאין
 מחשבה פוםלת בחולין מעבודה לעבודה אלא
 באותה עבודה אינו הין שלא יהא הכל הולך
 אלא אחר השוחט פנים קשיא לר״ש בן לקיש
 חוץ קשיא לרבי יוחנן בשלמא פנים לר״ש בן
 לקיש לא קשיא יי הא מקמי השמעה מרבי
 יוחנן הא לבתר דשמעה מרבי יוחנן אלא
 חוץ קשיא לרבי יוחנן הוא מותיב לה
 והוא מפרק לה בארבע עבודות וה״ק ומה
 במקום שמחשבה פוםלת במוקהשין בארבע
 עבוהות אין הכל הולך אלא אחר העובה

 מקום

 לא ילפיגן. למימר בעליס איסרין אלא כדכתיב קרא לתהליס ק0 זבחי
 מתים שנזבח לעבולת כוככיס לכסנים הוא לכתיב לבמדבר טו) והקריב
ד מקריב אבל כתוץ לא אמרינן הכי: ור״א סבר  המקדב לבעלים ק
 ילפינן. במה מצינו לבעלים סוסליס במתשבת עבולת כוכבים בחולין

 ואפילו אמר שומט וגבי עובל כוכבים י)
 אסילו בסממא לסמם מחשבמ עובל
 כוכבים לעבולמ כוכבים: זה מחשב וזה
 עובד לא אמרינן. להמקריכ לא ימשבי!)
 מקריב ממש קאמר: לזרוק דמה
 לעבודה פופבים. ג1ודאשמטה לשם
 עכודמ כוכבים שהיה בדעמו לעובדה
 בשחיטה זו דברי הכל אסורה דהא
 זבחי ממיס הוא אלא בשלא היה
 מתכוין להיות שחיטה זו עבודה
 לעכודת כוכבים אלא שחטה לעצמו
 ע״מ שיעכוד העכודת כוכבים בזריקת
 דמה או בהקטר חלכה: פסולה.
 אסורה בהנאה: מחשבין מעבודה
 לעבודה. כשחישב בשעת עבודה זו
 על עבודה אחרת כגון שחישב בשחיטה
 על הזריקה הרא מחשבה לגבי
 עבודת כוכבים: דגמרינן חון• איסור
 עבודת כוכבים: מפנים. ממת שבת
 פיגול של פנים שהשותט ע״מ לזרוק
 דם למחר או להקטיר אימורין למתר
 זהו עיקר פיגול: שחטה לשמה.
 בחטאת מייד דכל שאר זבחים כשדן
 שלא לשמן אבל חטאת שנשחטה שלא
 לשמה ססולה וכן ססח שנשחט שלא
 לשמוי). ואס שחט החטאת לשמה לזרוק
 דמה שלא לשמה: רבי יוחנן אמר
 פסולה. דגמדנן מחשבת פסול שלא
 לשמה ממחשבת פיגול לעיקרו
 מעבולה לעבולה: וצריפא. לאשמועינן
 בתרווייהו מחלוקת לרבי יוחנן ור״ש:
 דאי איתמר בהא. מילתא קמייתא
 דהשוחט את הבהמה: בהא קאמר
 ר״ל. דאין מחשבין: פנים מפנים.
 פסול דחטאת שלא לשמה מפיגול:
 אלא זביחה דעבודת פופבים
 דמיתסרא. בהנאה כדאמדנן כמסכת
 עבודה זרה לדף כט:< תקרובת
 עבודת כוכבים מיקרי זבחי מתים
 כדכתיב ויאכלו זבחי מתים מה מת
 אסיר בהנאה אף תקרובת עבודת
 כוכבים אסורה בהנאה ומת גיסיה
L0CJ מכלן דאסור בהנאה אתיא שם שם 
 נאמר כאן ותמת שס מריסי) ונאמר
 להלן גבי עגלה ערופה ח) וערסו שם
 את העגלה מה עגלה ערופה אסירה
 בהנאה כדאמר שם תהא קבורתה
 אף מת אסור בהנאה ומה מת אסור
 בהנאה ומטמא באהל אף תקרובת

 עבודח כוכבים נמי: אלא פשיטא. האי אין מחשבה פוסלת בחולין
 מעבודה לעבודה קאמר: שמהשבה פוסלמ במוקדשין. כדפדשית
 דעיקר פיגול מעבודה לעבודה הוא: אלא באותה עבודה בלבד.
 אס אמר שחיטה עצמה לעבודת כוכבים: פנים קשיא לריש לקיש.
 דקתני מחשבה סוסלת במוקדשין ולא קתני מפגלת ש״מ בשאר פסול

 פנים נמי כגון זריקח דם לא) וחטאמ שלא לשמה קחני דמחשבין: חון קשיא לרבי יוחנן. דקתני הכא בחולין אין מחשבה
 פוסלת מעבודה לעכודה: בשלמא פנים לר״ל לא קשיא. דאיכא למימר מקמי לשמעה להך מתניחין מרבי יוחנן רכיה הוה פליג
 אסברא דרביה ואמר מסתברא דלא ילפינן ולבתר דשמעה להך מתניתין מרבי ״וחנן רביה וידע דלאו סברא דרבי יוחנן רביה (נ)
 אלא מתניתא הוא לגמדנן פסול מסיגול איכא למימר להלר ביה להכי נקט רבי יוחנן משוס דרביה הוה ואגמדה משנה וברייתא. ל״א
 לבתר דשמעה לרבי יוחנן רביה דפליג עליה ואמר מחשבין איכא למימר דהדר כיה: בארבע עבודות. הא לקתני אין
 מחשבה פוסלת בחולין לאו מעבודה לעבודה קאמר אלא בארבע עבודומ קאמר: וה״ק ומה. מוקדשין שנססלין במחשבה בארבע עבודות
 שחיטה וקבלה 5״זריקה יהולכה באיזו מאלי שחישב ע״מ לאכול מן הזכח חוץ לזמנו סיגול הוא אין מחשכה הולכח אלא אחר העובד:

 חולין

 מסורת הש״ס

 א) סנהדרין ס: עי׳ז לד:
 זנחיס י., ג) זכחים ט:,
 ג) ולקמן קלט.], ד) בס״א:
 נוי, יכן להלן, ה) וויקרא ז],
 ו) (זבחים נ.ן, t) ןנמדכר
 כן, ח) ןדנרים כא],
 נו) ועיין מיי״ט משנה ז
 דסירקין ד״ה שהמחשנה],
 י) [עיין תוי״ט ס״ג דכ״מ
 מי״נ ד״ה החושכ וכו•
 שתמה על חמיהח חוס׳ן,
 כ) וצ״ל כפרק ראשון
 דזנחיס דף יג.), ל) ןצ״ל
 קמא דזנחיס דף י.ן,
 מ) ןוע״ע תיס׳ מנחות ט.

 ד״ה חסר הלוגן,

 הגהות הב״ח
 לא) רש"־ ד״ה פגיס וכו׳
 דס חטאת כצ״ל יאות ו׳
 נמחק: לב) ד״ה כשלמא
 וכו׳ רכיה היא אלא

 מתניתין היא:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] תד״ה פגים קשיא יכו׳
 ודייק נגמ׳ דיקא נמי. נ״נ
 רעו״ ש דף יג ע״א נפי׳
 ד״ה דיקא נמי וכו׳ ילו״ק:

 מוםף דש״׳
 השוחט את הבהמה
 לזרוק דמה לעבודת
 כוכבים. שלא שחט
 הנהמה לשם ענידת
 כוכניס שיהא עונדה
 נשחיטה, אלא חשנ
 כשחיטה על מנת לזרוק
 יע״ז לד:) ועטלת השחיטה
 לא נעשית לשס ענודח
 כוככיס אלא כשעת שחיטה
 חישכ לעשות הזריקה לשס
 ענודש כוכניס ולא זרק
 :זבחים י.:!. ר׳ יוחנן
 אמר פסולה. אסורה
 הנהמה בהנאה, יאע״ג
 שהשחיטה לאו לעבודת
 כוכבים היתה, ואפילו לא
 זרק למת לעכודת כוככיס,
 וילסינן טעמא לגמר לה
 ר ייחנן ממחשבת סגול
 להרא מעבולה לענולה,
 להשיחט את הזנח על
 מנת לזרוק את הלס
 למחר פיגיל :סנהדריי
 ס».<. מחשבין מעבודה
 לעבודה. כלומר דמחשנה
 שהוא מחשב בשעת עבודה
 זו על עבודה אחרת,
 מחשבה היא להתחייב
 עליה :שם ם:! מחשבה
 היא לעני[ זבחי מחים
 ליאסר בהנאה !זבחים ־ ;.
 וילפינן חוץ מפנים.
 עבודת כוכבים שהיא חוץ,
 ממחשבת פיגול שהיא פניס
 שם:. ריש לקיש אמר
 מותרת. לאכילה ;שם:.
 אין מחשבין מעבודה
 לעבודה. ואינה אסירה
 אא״כ שחט לעבודת כיכביס
 שבשחיטתה עבל עכולת
 כוכבים או זרק למה
 לעכולת כוכבים :שם!. ולא
 גמרינן חוץ מפנים.
 לפניס הוא לאמר רחמנא
 השוחט על מנח לזרוק
 את הלס פיגול ואע״ג
 ללא זרק, להויא מחשב
 מעבולה לענולה, מעבולה
 זו על חברתה, אבל לענין
 עבולת כוכבים לא !׳ע״:

 איהו נמי דפסול מעבודה לעבודה אלא לר׳ יוחנן קשיא:
 לד::. שחטה לשמה.

 שלא חישב על השחיטה, אלא על הזריקה חישב בשעת שחיטה, להיינו מעבודה לעבודה !זבחים ט 1. מחשבין מעבודה
 לעבודה. כלומר מחשבה מועלת מעבולה לעגולה במחשבת שלא לשמי :שם<. וגמרינן ממחשבת פיגול. למהניא ביה
 כה״ג, דתנן השיחט את הזבח על מנת לזרוק דמו למחר פיגול ושם!. אין מחשבין מעבודה לעבודה. נשלא לשמו,
 ללא ילסינן לה מסיגול, להחם עיקר מחשבתו המביאה לידי פיגול זי היא שיחשב נענודה זו לעשוח ענודה אחרת מן אחת

 הענולות להאכיל לאלס או למזבח חוץ לזמגו, וזריקה אכילת מזבח היא, והוא הלין גמי אס חישב על הקטרת החלב שאינה מן העבולות, הלכך לא למיא לשלא לשמו :שם׳. אבל פנים מפנים. מחשבת שלא לשמו מסיגול

 או נראה דצ״צ לאי מחשב בשחיטה גופה לע״ז ללא פשלה כלל.



 מסורת הש״ם

, ן ש ״ ד ע ״ כ ה ״ ׳ פ ס ו ת  א) ן

. ו ן ס : גיטי  כ) ן ובסיס נ

, . ! סו , ג) גיסי [ . ח  גדריס מ
, : ד ח כ תו נ קלח. כרי ״  ד) נ

, וכן להלן, ר : ג א ״ ס  ה) נ

, ד מ ו ש מ : ד א ״ ס  ו) כ

, נשחמד : יצה״ר ו א ״ ס  ו) כ
 ח) וצ״ל כולה],

 הגהות הב״ח
׳ ס וכו ו ק ה מ ״ ׳ ד ס ו  (א) ת

י נ ה קה ד רי ז נ  בשחיטה ו
: ה ש ק י ו ב י ת כ א ד ו  ה

י  מוסף רש״
. הואיל ה ק כ ח ש ה ל צ  ר
ו (גיםין סו:!. ר תנ מ  ולא א

ה י ז ר ל ה ס ו נ מ צ ע ם מ  א
ה ת י לה ה י ו מתח מ ע ד . ד ט  ג
ה י ה ח ו ט ו סו ה סו  לכך ו
ן :שם<. כ מסו  ליה כמסרש ו
. רישא ר ו ת ס ה ל ש ע  מ
כ ׳ אח׳ ר כלוס ו מ א לא א נ  ח
פל ו נ מ צ ע  נתן חיליק כין מ
ח ושם!. ו הרו ת ח  ובין ד
ע ר . שכיב מ ו י ס כ ב נ ת ו כ  ה

ן ה ו ב י ה . ו ו ד  וכריתות נ
ך כך צווח מחו . ו ם י ד ב  ע
ם, י  שאינו רוצה לזון העבד
ב ר ד יכול ה ׳ לו למ׳  דאסי
י ואיני מ ה ע ש מר לעבד ע  לו
 זנך, אסילו הכי לא ניחא
 ליה לעשוח כן (ושניים
. י נ ו ש ב  ב״ב קלח.:. ר
ן י ל כ ו ה ישסו. א נ ת ל מ ב ק  מ
ת השני, מ ח . מ ה מ ו ר ת  ב
, וכתיב יכהן כי ה י קנ א ד  מ
א ו ו ה [ כסס י ה גסש קנ נ ק  י
ן ה ו ב כ  יאכל 0 :שם;. ז
ו . כלומר ראשון א ן י ש ר ו  י
ח י כ ו  יורשי! שלו !שסו. ה
. שלא ו ת ל י ח ל ת ו ע פ ו  ס
 נתרצה בתחילה !:כריתות
ו שצווח על ס ח סו כי ׳ הו ד  כ
קה שנחחילה, דלא  השתי
ה, אלא להכי  נתרצה במתנ
א לצווח כל ו אי ה נ נ  שתק ד
ה לילי נ ת ע מ י ג מן שלא ה  ז

 לט: השוחט פרק שני חולין
 חולין. לענין עכולת כוככים שאין מחשכה פוסלת בהן כדי ענודות
 אלא כשנים כשחיטה וכזריקה דהני הוא דכתיק לשמוח ככ) זוכת
 לאלהיס יחרס כל אסיך נסכיהם מדם לתהליס נח< אכל קכלה והולכה
 לא כתיב בהו והקטרה אע״ג דשייכא בעבודת כוכבים מיהו לאו
 עבודה היא לאססודי כהמה משום
 הקטר תלכה לעכודת כוכבים היכא
 דלא נשחטה ולא נזרק דמה לעבודת
 כוכבים דהא אפילו בסניס לא מססיל
 קרבן אם חישב על אטלת בשר
 בשעת הקטר חלבים: ואח״ה חישב
 טליה. לזרוק דמה או להקטיר תלבה:
 משום כבודן דרבנן. דאמרי לא
 אמרינן סתס מתשכת עוכד כוכבים ה
 לעבודת כוכבים והאי נמי אף על גכ
 דאיגלאי מילתא דמומרי) הוא לא
 אמרינן מסתמא כי שחטה ברישא
 להכי שחטה דסתס מחשכתו לעבודת
 כוככיס לא אמרינן: אלא דלא
 שמעינא דחשיב. לא בחחלה ולא בסוף:
 אלא גבי טובד כוכבים. דבשעת שחיטה
 בחזקת עובד כוכבים הוה: אבל ישראל.
 כיון דהוי בחזקתו בשעת שחיטה:
 הוכיח סופו לא אמרינן. דדלמא
 אחר השחיטה נכנס בו יצה״ר והמיר
 דתוי): דרשב״ג. דאמר הוטח סוסו
 על תחלתו: הבריא שאמר כתבו גט
 לאשתי. ולא אמר כתכו ותנו והלך
 לו: רצה לשחק בה. שלא תםציר
 בו לתת לה גט לסוטרה מיבם אס
 ימות והסליגה בדברים ואין אלו נעשין
 שלוחו לגרש דהא לא אמר תנו. להט
 נקט בריא דאילו מסוכן קיימא לן
 הלכה כר״ש שזורי דאמר כוחבין
 ונותנין דתנן לגיטין לף סה:< כראשונה
 היו אומרים היוצא בקולר ואמר כתכו
ד  גט לאשתי אע״ס שלא אמר תנו ה
 אלו כותבים ונותנים שמסני שהיה
 בהול על מיתתו לא הססיק לגמור
 דבריו וחזרו לומר אף המסרש והיוצא
 בשיירא ר״ש שזורי אומר אף המסוכן
 וא״ר חננאל הלכה כר״ש שזורי:
 ונפל ומת. וכבר כתכו ונתנו העדים
 גט לאשתו: אם מטצמו נפל. ודאי
 מתחלה היה דעתו לעלות וליפול וה״ל
 בהול כמסוכן: מעשה לסמור.
 הא אמרח רישא רצה לשחק בה ולא
 נתת חילוק בדבר: ודילמא שאני
 התם דקאמר. כרישא כתבו ואיכא
 קצת הוכתה בתתלה ונפילתו גלדי
 מילתא בעלמא הוא דהאי דאמר
 ברישא כתבו ע״מ ליתן קאמר: ואמר
 הלה. זה שניתנו לו: אי אפשי. אין
 רצוני: אם היה רבו שגי ההן. זה
 האומר אי אפשי בהן על כרחו שלו
 הן דאכלו בתרומה ולקמיה פדך
 ואפילו עומד וצווח: פבר זפו בהן
 יורשי ראשון. שהוא ישראל: אפילו

 מקום שאין מחשבה פוםלת כחולק אלא כשתי ענודות. פירש
 בקונטרס בשחיטה ובזריקה (# דכתיב וקשה לריכ״א
 דבזריקת דם לעבודח כוכבים לא מיחסר כשר כדמוכח לקמן גבי
 הנהו טייעי ליהכי ליכד לטבחי ישראל ואמרי להו דמא ותרבא לדידן

 ובישרא ללילכו ומסיק לכשרה להלכה
 כרבי יוסי לזה מחשב וזה עובל לא
 אמדנן ובמה שזרקו לס לעכולת
 כוכבים אחרי כן לא חיישינן עול תניא
 בהדיא כתוספתא אס מששחטה זרק
 דם לעבודת כוכבים והקטיר תלבה
 לעבודת כוכבים זה היה מעשה
 בקיסד ולא אמרו בה לא אישור ולא
 היתר והיינו משוס שהוכיח סוסו על
 תתלתו כדבסמוך אכל מריקה מיהא
 לא מיתסרא וצ״ל נהי דבהמה לא

 מיתסרא דם מיהא איתסר:
 עד כאן לא קא שרו רבנן אלא דלא
 שמעינן דהשיב. וללישנא בתרא
 דלעיל ע״כ לא שרו רבנן אלא בזה
 מחשב וזה עובד אבל הכא אותו עצמו
 ששחט זרק אחרי כן לס לעבולח
 כוכבים: אם היה רבו שני כהל

 מקום שאין מחשבת פוםלת בחולין אלא
 בשחי עבודוח אינו דין שלא יהא הכל הולך
 אלא אחר השוחט תניא כוותיה דרבי יוחנן
ט את הבהמה לזרוק המה לעבודת ח ו ש ה א (  א

 כוכבים ולהקטיר חלבה לעבוהת כוכבים
ה ואח׳׳כ חישב ט ח ש  תרי אלו זבתי מתים :
 עליה זה היה מעשה בקיסרי ולא אמרו בה
 לא איסור ולא היתר אמר רב חםדא לא
 אמרו בה איסור משום כבודן דרבנן לא תיתר
 משום כבודו דרבי אליעזר ממאי דלמא עד
 כאן לא קאמרי רבנן תתם אלא דלא שמענא
יהוכיח  החשיב אבל הכא דשמענא דחשיב נ
 סופו על תחלחו אי נמי ע״כ לא קאמר ר״א התם
 אלא גבי עובה כוכבים הסתם מחשבת עובד
 כוכבים לעבודת כוכבים אבל ישראל הוכיח
 סופו על החלתו לא אמרינן אלא אמר רב
ת ו ב  שיזבי לא אמרו בה תיתר משום כ
 דרשב״ג הי רשב״ג אילימא רשב״ג דגיטין
הבריא שאמר כתבו גט לאשתי רצה ׳דתנן ג  ג

 לשחק בה ומעשה בבריא שאמר כתבו גט
 לאשתי ועלת לגג ונפל ומת אמר רשב״ג
 יאם מעצמו נפל ה״ז גט ואם הרוח החתו אינו
 גט והוינן בה מעשה לסתור חסודי מיחםרא
 והכי קתני אם תוכיח סופו על תחלתו ה״ז
 גט ומעשה נמי בבריא שאמר כתבו גט
 לאשתי ועלה לגג ונפל ומת אמר רשב״ג אם
 מעצמו נפל ה״ז גט ואם הרוח דחתו אינו גט
 והלמא שאני התם דקאמר כתבו אלא אמר
התניא (  רבינא משום כבודו דרשב״ג ההכא י
ב נכסיו לאחרים והיו בהן עבדים ואמר ת ו כ ת  ה

 הלה אי אפשי בהן אם היה רבו שני כתן הרי
 אלו אוכלין בתרומה רבן שמעון בן גמליאל
 אומר כיון שאמר הלה אי אפשי בהן כבר זכו בהן יורשין והוינן בה לת״ק
 אפילו עומד וצווח אמר רבה ואיתימא רבי יוחנן בצווח מעיקרא דכ״ע לא
 פליגי הלא קנת בשותק ובסוף צווח הכ״ע לא פליגי הקנה י כי פליגי שזיכה לו
 ע״י אחר ושתק ולבסוף צווח ת״ק סבר מדשתיק קננהו והאי דקא צווח מיתדר
 קא הדר ביה ורשב״ג סבר הוכיח סופו על תחילתו והא דלא צווח מעיקרא
 סבר כי לא אתי לידיה אמאי אצווח אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה
 כרבי יוסי הנהו טייעי האתו לציקוניא יהיב דיכרי לטבחי ישראל אמרו
 להו דמא ותרבא לדידן משכא ובישרא לדידכו שלחה רב טובי בר רב
 מתנה לקמיה דרב יוםף כי האי גוונא מאי שלח ליה הכי א״ר יהודה אמר
 שמואל הלכה כרבי יוסי א״ל רב אחא בדיה דרב אויא לרב אשי
 לר״א יהיב ליה זוזא לטבח ישראל מאי אמר ליה חזינן אי איניש אלמא הוא
 הלא מצי מהחי ליה אמור ואי לא א״ל רישיך והר: מתני׳ ׳השוחט לשם
 תרים לשם גבעות לשם ימים לשם נהרות לשם מדברות שחיטתו פסולה

 שנים

 אוכל בתרומה. בסרק המביא אשם
 תלוי לכרימומ לף כל:) מסרש דקסברי
 רבנן המפקיר עבדו יצא לחירות
 וצריך גט שחרור ומעוכב גט שחרור
 אוכל בתרומה: כי לא אתי לידיה
 אמאי אצווה. הא דבעי בפ״ק דכ״מ
 לדף ו.) תקפה אתד בפנינו מהו
 ומוקי בשתק ולבסוף צווח שפיר בעי
 בין לר״ש בין לרבנן דהאי טעמא
 ט לא אתי לידיה אמאי אצוות לא שייך
 התם ואיכא טעמא אתרינא התם
 דקסבר אמאי אצווח הא קא חזו ליה
 רבנן: רישך והר. אפילו למ״ד
 מעוח בעובד כוכבים קונות הכא
 לא סמכא דעחיה כיון דמצי מדחי ליה
 ואי אלמא הוא אסור מדרכנן ואסילו
 למ״ד בס׳ שני דככורוח לדף יג.)
 דמשיכה בעובד כוכבי׳ קונה ולא מעופ:

 הא

 עומד וצווח. כתמיה והיכן מצינו
 מקבל מתנה בעל כרתו: בשוסק. וקבל השטר: שזיכה לו ע״י אחר. שמסר שטר הממנה לאמר בפניו ואמר לו זכה בשטר זה לשם
 סלוני: כרבי יוסי. דאין הכל הולך אלא אחר השוחטו ואפילו שמעיניה דחשיב לא פסיל: טייטי. ישמעאלים ואינן אוכלין אלא בשר
 שמוטה ואסילו היא מחה מאליה שוחט אומה לאוכלה וכן דרכן: דיכרי. אילים: דמא ותרבא לדידן. לעבודת כוכבים דמתוך שהיו
 טרודים בעסקיהן היו נותנין לטבחי ישראל לשתוט ולהסשיט: כרבי יוסי. ומותדן: לר״א. דאמר מתשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים
 פוסלת שחיטה ישראל אסילו אין לו בה אלא דבר מועט: יהיב ליה. עובד כוכבים זוזא לטבח ישראל בשביל בשר ואמר לו כשתשתוט בהמתך
 תן לי בדינר זה בשר מי מיתסר ט׳ יי) בהמה בהט מי אמדנן כי אמר רבי אליעזר היכא דהואי בהמה בשותסות מכי זבנוה מעיקרא
 או שהיתה כולה של עובד כוכבים ונתנה לישראל חוץ מתצר כבד שלה אבל כי האי גוונא לא או דלמא לא שנא: אי איניש
 אלמא. האי עובד כוכבים ולא מצי האי ישראל לדחוייה אס היה רוצה להמזיר לו לינר שלו אישחכח לקנייה גמורה היא: ואי לא מצי א״ל
 רישך והר. הרי ראשך והרי הר הכה זה על זה או קבל לינר שלך וכיון למצי לדחדי ואשתכח לכי שחיט ישראל לאו אלעתא לעובד כוכבים
 קשחיט ואינו נעשה שלוחו על כרחו רמימר אמר האי ישראל אי בעינא מהררנא ליה זוזיה הילכך שדא ואי בעי יהיב ליה ואע״ג לקי״ל לבכורות
 לף יג.ו מעות העובל כוכבים קונות דש לו חלק בה מיהו ישראל כי שחיט מסלק ליה לעוכל כוכבים ואינו נעשה שלוחו לא׳׳ל לא לעווחי
 שיתפתיך אבל באיניש אלמא על כרחו שחיטה אף בשבילו היא ועוכל כוכבים מחשב עליה: מתני׳ לשם ימים. שעשה הים עבולת כוכבים:

 שנים

 עין משפט
 נר מצוה

׳ ב מהל ״ ׳ פ י  קבט א מי
ו ׳ טה הלט׳  שחי
ד ״ ו ע י ״ ש ו נ ט ג עשי[ ס מ  ס

: ׳ א י ׳ ד סע  סי
ז ' שס הלכה ט י  קל ב מי
׳ ב י ע ע שס ס ״ ש ו  ט

מרא: לחו  ו
׳ ל ב מה ״ ׳ ס י  קלא ג מי
ג מ  גירושין הלי״ב ס
׳ י ע ס ״ ה ע א ״ ש י  עשי! נ ט

: ז ף ט י ע א ס מ  ק
׳ג ׳ ׳ שס הלי י  קלב ד מי
׳ י ע שס סע ׳ ש׳  טו

: ז  י
י ט מהל ״ ׳ ס י  קלג ה מי

: י ׳ ת הל׳ ו מ ו ר  ת
׳ ד מהל ׳ ׳ ׳ פ י  קלד ו מי
ג מ ג ס ״ ל  זכייה ה
׳ מ סי ״ ו ע ח ״ ש ו כ ט  עשי! ס

: א ׳ י י ע ה ס מ  ר
׳ נ מהל ״ ׳ פ י  קלה ז מי
ג מ ד ס ״ י טה הל  שחי
׳ ד סי רי ע י ״ ש ו ג ט ן ס  עשי

: ף ה י ע  ד ס

 דבינו גרשום
 כלומר אבל בשתי עבודות
 פסל לזרוק דמה ולהקטיר
 חלבה ואלו הן ארבע
 עבודות קבלה הולכה
 וריקה והקטרה: שחטה
 ואח׳׳כ חישב עליה. כלומר
 ששחטה א<: רצה לשחק
 בה כלומר ואץ כוחבין.
 (כלומר) שאינו עושה אלא
 שחוק: והוינן בה מעשה
 לסחור כלומר ברישא
 אמרינן רצה לשחוק כה
 ובסיפא אמר הוי גט: אם
 הוכיח סופו על חחילחו
 הרי זה גט. כלומר כגון
 הכא דעלה לגג ונפל ומת:
 אמר רשב״ג אם מעצמו
 נפל הרי זה גט. כלומר
 דהוכיח סופו על חחילתו
 הכא נמי שחט ואח״כ
 חישב הוכיח סופו על
 תחילתו ופסול: אם היה
 רבו שני כהן כוי. כלומר
 שהרי הן שלו וקנאן:
 ורשב״ג סכר הוכיח סופו
. כלומר כשם  על החלתו
 שאמר הוכיח סופו על
 תחלחו לענין עבדים כך
 אמרינן סופו על תחילתו
 לענין שחיטה: הלכה כרי
 יוסי כלומר כר׳ יוסי
 דמחנ״ (כלומר! דנכרי
 אינו יכול לפסול. הכי אמר
 ־ב יהודה אמר שמואל
 הלכה כר׳ יוסי כלומר דאין
 הולך אלא אחר השוחט
 ״כיון דישראל שוחט לית
 לן בה למחשבתו דנכרי:
ח ב ט  יהב ליה ווזא ל
 ישראל מאי כלומר שיהא
ה ששוחט: מ ה ב  לו חלק כ
 הלא מצי מדחי ליה אסור.
 כלומר דאמרינן מחשכתו
 ייע״ד ואי לא א״ל רישא
 יהד כלומר אייל אם אתה
 ־וצה לקבל זוזא לחיי ואי

 לא הכה ראשך כהר.

 r< ;ראה לצ״ל ששמטה סתס
 בלא מחשבה.



 עין משפט
 נר מצוה

׳ ל ג מה ׳ ׳ ׳ פ י  קלו א מי
טה הלכה כא  שחי
ל ׳ ׳ ע י ׳ ש׳ ג טו ג עשי! ס מ  ס

: ף ג י ע ׳ ה ס  סי
ד ׳ שס הל׳ י י  קלז ב ג מי
ר ״ ע י ״ ש ו ג שס ט מ  ס

] ו: ה ף [ י ע ׳ י ס י  ס
׳ ל ד מה ׳ ׳ ׳ פ י  קלח ד ה מי
ח ״ פ ו גות הל׳ א [  שג
׳ י ז הל׳ א ע ״ ׳ ע ל ה  מ
ד ״ ע י ׳ ש׳ מ טו ״ כ נ ת ו י  כהשג

: [ ף ח י ע ה ס מ ׳ ק י  ס

 שיטה מקובצת
 א] לא משום נעבד

 שעשאן עבודת כוכבים
 ולא משום מוקצה שהקצן
 לתקרובת עבודת כוכבים:
 5] ןוליתסרא) [מיתסרו]

 והאי סימן אחד: ג] דלא
 מיקרי אלוה משום דגלי
 רחמנא אבד תאברון אי
 נמי הר מיקרי אלוה וה״פ
 אלהיהם שעל: ד] אע״ג
 דלא מיקרי אלוה משום
 דגלי רחמנא: ה] שהם
 תלושים והם המלאכים:
 \] וי״ל ההתם מיירי
 כשעובהין אף את הצפוי:
 ז] ורבנן נמי אי לאו קרא

ה הוו שרו מהאי  הלא תחמו
 טעמא: ח] אגבייהו והוי
: מ] והיינו  כנעבד עצמו
 טעמא דכיון דאשמועינן:

 רבינו גרשום
 אין שוחט לא לחוף
 ימים. כלומר משום ע״ז
מא ראדי סו לאי אי ן נ י  דאמר
 קא שחט אבל שוחט
 הוא לחוך אוגן של מים
 כדבעינן לפרושי: הרי
 אלו זבחי מתים. כלומר
 ואסור אפי׳ בהנאה: הא
 דאמר לגרא. כלומר לשר
 של הר וראי הרי אלו
 זבחי מחים: אשחוטי חוץ
ך בעפה. ת ח  לא ליחייב מ
 כלומר הכי םבהינן חטאח
 בהמה דאינה ניתרת אלא
 אי בשנים אי ברוב שנים
 ואי אמרת כיון דשחט בה
 סימן אחד אסרה אשחוטי
ב  חוץ כו• כלומר דלא חשו
ח ולא יהא חייב א ט  ח
 אשחוט׳ חוץ דבםימן אחד

 אין מחקבל בפנים:

 א) נראה דצ״ל לאיסריה ור״ל
 שר של יס וכעץ זה בפ״ו(דף
 מ״א ע״נו שבקיה איסריה
 לדגון יפירש״י שר שלו כמו

 איסריה לעניותא.

 השוחט פרק שני חולין מ.
 הא דאמר להר. שאינו נעשה עבודת כוכבים כדפירש בקונטרס
 ואע״ג דלא תשיב אלוה לאסור התקרובת מכל מקום עובדו
 בסייף כדתניא בסרק כל הצלמים לע״ז לף מו.) הנכרים העובדים
 את ההרים הס מותרים ועובדיהם בסייף ואמרינן נמי בסרק ארבע
 מיתות (סנהדרין לף סא.) מידי דהוה
 אמשתחוה להר דהר מותר ועובדו
 בסייף ואין לתמוה דכיון דלא מיקרי
 אלוה אמאי עובדו בסייף דדוקא לענין
 איבוד קאמר קרא דלא מיקרי אלוה
 ג1דכתי3 ללכריס יב< ברישיה דקרא
 אכד תאכדון וא״כ ה״ס אלהיהס שעל
 ההרים תאבדון ולא ההרים שהם
 אלהיהס ועובדים אותם האבדון ומה
 שתקרובת הר מותר היינו משום
 דגמרינן מכלים דכתיב אבד תאבדון
 וגר ואמרינן גס׳ רבי ישמעאל לע״ו
 לף נא: ו בכלים שנשתמשו בהן לעבודת
 כוכבים הכתוב מדבר ואמר רחמנא
 דדוקא אלהיהס על ההרים ולא ההרים
 עצמן אלהיהס אי נמי מש״ה העובדן
 בסייף אע״ג דלא מיקד אלוה יזשהרי
 מחובר הוא משום דגלי רחמנא בעובדי
 מזלות דמתתייב כדכתיב ללבריס ל)
 וראית את השמש וגו׳ ואף על סי
 שמחוברין בגלגל הרקיע והא לקתני
 הכא לשם חמה ולבנה דהוי זבחי מתים
 היינו לגדייהו שהם תלושים י] המלאכים
 המנהיגים אותם כדאמרינן ״)כמדרש
 י״ב מלאכים מנהיגים אח החמה ומיהו בקונטרס לא סירש כן דמוקי
 האי קרא דוראית את השמש וגו׳ בתלושים ומייתי ראיה מיניה
 דאע״ג דבעלי חיים לא מיתסד משוס עבודת כוכבים מכל מקום
 מיקרי אלוה ואסירי תקרובת דידהו וא׳׳ת ומ״ש תקרובת הר מצסוי
 הר דסליגי כה תנאי כפרק כל הצלמים לע״ז לף מה.) דתנן ומה
 שעליהן אסור דכתיב לא תחמוד כסף וזהב עליהם רבי יוסי (נ)
 אומר על ההדס אלהיהס ולא ההדס אלהיהס ואמר בגמרא דסליגי
 בצפוי הר כהר וי׳׳ל דהתס מייד כשעובדים י] את הצפוי ואס״ה
 שרי ליה לרבי יוסי הגלילי משוס דאין עובדן אותו אלא אגב הר
 ובטיל לגביה ללא יהא טסל תמוד מן העיקר ורבנן נמי אי לאו
 קרא י] הוו שרו מהאי טעמא אי נמי רבנן אסרי משום שעובליס
 אותו וקרא אסמכתא בעלמא ט)וא״ת דמשמע בדש סרק כל האסודן
 לתמורה לף כח:ו לצפוי בעלי תייס מותרים להדיוט ומוקי לא תתמוד
 כסף וזהב עליהם בדבר שאין בו רוח חיים אבל בדבר שיש בו רוח
 חיים הואיל והוא מותר צסויו נמי מותר ואסילו לגבוה משמע התם
 דהוה שרי אי לאו דכתיב בו מן הבקר ואסילו מייד כשאין עובדין
 אותו מ״ש מתקרובת כעלי חיים דאסור וי״ל לצפוי שרי טסי דכטיל
 אגבייהו >v להוי; כנעבל עצמו לשד לסי שהוא ב״ח ומיהו נראה
 רצסוי ב״ח אסור אסילו להליוט מלסריך התם טעמא לרבינהו קרא
 הא לא רכינהו קרא צפוי מותר והא לכתיב ללברים י0 ואבלתס
 את שמם מן המקום ההוא כל העשוי לשמם והשתא למה לי
 למילק '<טעמא לרבינהו קרא השתא נמי לרבינהו קרא תקשה ליה
 היאך מותר להדיוט לקרא למן הבקר לגבוה כתיב אלא ולאי אף

שנים אוחזין בסכין ושוחטין אחה לשם אחד יא  א

 מכל אלו ואחד לשם דבר כשר שחיטחו
 פסולה: גמ׳ פםולה אין זבחי מתים לא
ט לשום הרים לשום גבעוח ח ו ש ה ב  ורמינהי ״
 לשום (א) נתרות לשום מדברות לשום חמה
 ולבנת לשום כוכבים ומזלות לשום מיכאל
 השר הגדול לשום שילשול קטן הרי אלו
א דאמר ה  זבחי מתים אמר אביי לא קשיא נ
 להר הא דאמר לגהא ההר דיקא נמי דקתני
יאמר רב  דומיא דמיכאל שר הגדול ש״מ ג
 תונא יתיתה בהמת חבירו רבוצה לפני
 עבודת כוכבים כיון ששחט בת ם ימן אחה
 אסרה סבר לה כי תא דאמר עולא אמר ר׳
 יוחנן ״אע״פ שאמרו המשחחוה לבהמת
 חבירו לא אםרה עשה בה מעשה אסרה
ט ח ו ש ה ה :  איתיביה רב נחמן לרב הונא ה
 חטאת בשבת בחוק לעבוהת כוכבים חייב
 שלש חטאות ואי אמרת כיון ששחט בה
 סימן אחד אםרה אשחוטי חוץ לא ליחייב

 מחתך

 שגים אוחזין. זה בראשו וזה בקתו: לשום דבר כשר. שתיטה סתם:
 גמ׳ זבחי מסים. ליאסר בהנאה כדין תקרובת עבודת כוכבים
 שאסורה כמת ומת אסור בהנאה דנסקא לן במסכמ ע״ז ללף מז:)
 מותמת שם מריס וגמר שם שם מעגלה ערוסה: מיכאל ושילשול

 קטן. כלומר לשוס גדול שבכל
 הכדות או לשוס קטן שבכולן:
 שילשול. תולעת: דאמר לשום הר.
 הר אינו נעשה עבודת כוכבים דכתיבי)
 אלהיהם על ההרים ולא ההדס
 אלהיהם במס׳ ע״ז ללף מה:) הלכך
 לשמן לא מיקדא זבתי מתים ומיהו
 פסולה מלאכול משוס דדמיא לשתיטת
 עבודת כוכבים מיתלסא בה וכדתנן
 לקמן לדף מא:) השוחט לשום נידר
 ונידב שחיטתו פסולה משוס דדמי
 לשוחט קדשים בחוץ: לגדא דהר.
 למלאך הממונה על ההדס: דומיא
 דמיהאל. דלא ממובר הוא. ובעלי חיים
 אף על גב דלא מימסרי משוס עבודמ
 כוכבים כדקיימא לן בתמורה ללף כט.)
 מדאסר רחמנא נעבד לגבוה מכלל
 דלהדיוט שרי מיהו אלהומ מקרו
 כדכמיב לשמות ח) הן נזבמ אמ תועבת
 מצדם וכתיב ללנריס ל) וראית אמ
 השמש ואת הירח ואת הכוכבים וכל
 צכא השמים: הימה בהמת חבירו.
 לא מיבעיא שלו למימסרא משוס
 תקרובמ עבולמ כוכבים בשחיטת

 סימן אתל. לאע״ג לבעלי סייס אין נאסרים להליוט לא משום
 נעבל אזשעשאו עבולת כוכבים ולא משוס מוקצה שהקצו לתקרובת
 עבולת כוככיס כלקיימא לן בתמורה ללף כנו.) מלאצטדך קרא
 למיסדנהו לגבוה כלתניא לב״ק מ:) מן הבקר [ויקרא א] להוציא את הנעבל
 ומן הצאן [שם] להוציא את המוקצה מכלל רלהליוט שרי מיהו כי עביל
 מעשה בגוסייהו מיתסרי כלאמרינן בסרק רבי ישמעאל לע״י לף נל:<
 אע״ס שאמרו המשתחוה לקרקע עולם לא אסרה חסר בה בורות
 ושיחין ומערות והשתתוה להן אסרן והכא נמי אע״ג לאכתי בעלי
 חייס נינהו ג!מיתסרי. והאי סימן אחל לאו לוקא לה״ה לחצי סימן.
 ובהמת חבירו נמי אע״ג לסשיטא לן לאין אלם אוסר לכר שאינו
 שלו [יבמות פג:] אשמועינן רב הונא לאסר לה במעשה בל רהו: רבוצה. לא
 מיכעיא עומלת רכשהגביהה והרביצה קנאה בהגבהה ונעשית שלו
 אלא אע״ג לרבוצה ולא קנאה אסר לה במעשה: המשחתוה לבהמה
 חבירו לא אסרה. אסילו למזבח משוס נעבל: טשה בה מטשה
 אסרה. אף להליוט. וטעמא יליף במסכת ע״ז ללף נב0 מכל הכלים
 אשר הזניח המלך אחז כמלכותו במעלו הכנו נלה״ב כטז ואמר מר מאי
 הכנו שגנזום לאסירי בהנאה ואף על גב ללאו ליליה הוו שהיו
 כלי שרח: השוחט חטאת. לקמיה 1ע״ב] מפרש מאי שנא חטאת לנקט:
 שלש חטאות. בשוגג משוס שכת ומשום שוחט קדשים בחוץ
 ומשוס עכודת כוכבים ששלשתן בכרת. ומשוס מקלקל לא מיפטר
 בשבת שהד מתקנה הוא אצל בני נח שאבר מן החי אסור להם [סנהלרין
 נו:] ותטאת כי שחטי להםי) בעלים דבר שאינו שלו הוי דשל גבוה הוי:

 מחתך
 להליוט אסור והיינו טעמא «] כיון לאשמועינן לאסודס לגבוה ומיקד נעבל לכל הסתות לגבי גבוה בא הכתוב ללא תחמוד לאסור
 צפר אפילו לא יחשב נעבל אלא לגבוה אע״ג להר נמי חשוב נעבל לענין גבוה כלמוכת בפרק כל הצלמים לע״1 לף מו:ו להמשתחוה
 להר אבניו אסודן למזבח מ״מ צסויו מותר לילסינן מכלים ללא מיתסד כי היכי לילפיק תקרוכת מכלים כלפרישית ואין להאריך כאן יותר:
 רבוצה לפני עבודת כוכבים. סירש בקונטרס לא מיבעיא עומלת רכשהגביהה והרביצה קנאה בהגבהה ונעשית שלו ואין נראה לכי
 הגביהה נמי לא קנה לה לענין שתתשב שלו אס אין אלם אוסר לבר שאין שלו להא גזל ולא נתיאשו הבעלים שניהן אינן
 יכולין להקליש זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו כו׳ ולקמן ללף מא.) נמי לאמר רב נחמן אין אלם אוסר לבר שאינו שלו פריך
 ליה מהמנסך ומאי סדך מהמנסך והא מנסך מכי אגבהיה קנייה כראמר בהניזקין וגיטין לף נ3:) אלא ולאי בהכי לא חשיב שלו ואינו
 ק נר לו אלא להתחייב באונסין אלא נראה לנקט רבוצה לרבותא לאף על גב ללא הרביצה ולא עשה בה מעשה גלול כל כך אסרה:
 5)לפניי עבודת כוכבים. אין לסרש לוקא לפני עבורת כוכבים וכרבי יהולה בן בבא לאמר לקמן ללף מא.) אין מנסכין יין אלא לסני

 עבולת כוכבים והוא הלין שאר עכורות לנראה ללוקא לענין ניסוך קאמר לבכל לוכתא לאיירי בשותט לא נקט לפני עבולת
 כוכבים ועול לאמאי סדך כסמוך אשחוטי חוץ לא ליחייב למחתך בעסר הוא התם כשלא שחט לסני עכולת כוכבים ולא מתסרא ומ״מ
 מייב העובל מילי להוה אעובר להר אלא ולאי אע״ס שלא בסני עבולת כוכבים נמי מתסרא והא לנקט הכא לסני עבולת כוכבים אורחא
 למלתא נקט א״נ כיון ללסני עבולת כוכבים הוא מסתמא לשם עבורמ כוכבים מתעדן אע״ס שלא סירש וכגון שהוא ישראל מומר
 והשתא מצי למימר מקט רבוצה ללא מבעיא הרביצה לסני עכולת כוכבים לולאי לשם עבולת כוכבים נתכוון אלא אסי׳ רבוצה כבר כיון
 לישראל מומר הוא ושותט לסני עבולת כוככיס מתכוין לעכורת כוכבים: כי הא דאמר עולא. לא מייתי סייעתא מעולא אלא מהא
 למיתסרא בהמת חבירו ע״י מעשה אבל למיתסרא כמעשה זוטא אין יכול ללקלק לדלמא עולא מעשה רכה קאמר כלאמר בסמוך והא
 לקאמר כסמוך ועולא מעשה כל להו קאמר היינו משום ללרכ הונא לא מצי לסרושי מעשה רכה וא״כ על כרחך מעשה כל להו קאמר
 לאי סימן אתל כעי א״כ הוה ליה לפרושי: חייב שלש חטאות. לא נתת למניינא לא״כ ליתני ארבעה וכגון שהוא יוה״כ אלא כהני
 אשמועינן חילוש ללענין שבת חייב אע״פ שלא תיקן אלא להוציא מירי אבר מן החי כלאמר בפסחים בפרק אלו לבדם ללף עג.) וכתוץ
 לעבולח כוכבים הוי חילוש כלמוכח בשמעתא וא״ח ואמאי חייב משום שחוטי תוץ והא אינו מתקבל בסניס לחטאת העוף ליתא אלא ביחיל ואין
 קרבן יחיל קרב בשבת וי״ל לכיון ראם זרק הורצה כלאשכחן בפ״ב לביצה ללף כ:< גבי כבשי עצרת ששחטן שלא לשמן או שלא לזמנן יש לו
 להתחייב משוס שחוטי חוץ לבפ׳ השוחט והמעלה לזבחים לף קט.) מרבינן מקראי לחייב בחוץ על כל הפסולין שאס עלו לא ירלו ואף על גב
 דאותו ואת בנו בחוץ סטור משוס מתוסר זמןל) שבת לא חשיב מחוסר זמן דאין זה אלא משוס דאין עשה דקרבן יחיל לוחה לא תעשה לשבת:
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 הגהות הב״ח
 (א) גסי לשוס גבעות
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 הגהות הב״ח
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: נ י י ח ׳ מ ן א מ י ס ׳ כ ט  ו
׳ ה ועולא וכו ״  (ב) ד

ה ״ : (ג) ד ט י י שח כ מ  ד
ע ק ׳ לא ס ׳ וכו  אלא אסי
ד ה ע נ י ם מ י ש ד  שס ק
מנא קי או ה ו ״ : (ד) ד ר מ  ג
ה ותו ט י ח ת ש ל ח ת  וכו׳ נ
נ ה ר ״ ׳ ד ם ו  ליכא: (ה) ת
׳ כר״י בן בבא ט  גחמן ו

: ק ״ ת  ולא כ

 שיטה מקובצת
 א] דכי אמרי• בסימן

 א־ מחייב: כ] ולעגין
 שבה דחיובי׳ בחבורה
 בעלמא או בנטילת
 נשמה: ג] דכולהו בהדדי
 אתו דכיון דשם עבודת
 בוכב־ב: ד) דהשתא לא
 פקע שם קדשים עד
 גמר וביחה: ה] והוסיף
 עליו כל שהוא דבהאי
 כל שהוא מהכשר בפנים:
 ו] לפי׳ שני שבקונטרס

 דלרב הונא פריך הס״ל
 אין אדם אוסר דבר שאינו
 שלו ואתי שפיר דנקט
 חטאת: I] תימה לפי׳
 ראשון שבקונטרס שלא
ת על רב  בא להקשו
 הונא לישמעינן זבח א״כ

 היכי מצי:

 מ: השוחט פרק שני חולין
 מחתך בעפר הוא. דכיון מאסר משוס עבודת כוככיס פקע שס
 קדשים מינה ונעשית של עבודמ כוכבים ועפרא בעלמא היא ומו לא
 מחייב עליה משוס שתוכר חוץ. ג<ואע״ג דאמרינן בסירקין ללעיל דף כט:)
 שחט סימן אחד בחוץ וסימן אחד בסניס חייב שהרי עשה בה מעשה
 חטאת העוף בחוץ ליכא למימר דבגמר
 הסימן חייל בהדי הדדי איסור עבודת
 כוכבים ושתיטת חוץ דכי אמרינן
 א]יא<סימן אחד מחייב הני מילי היכא
 דגמר לשחיטה בעודה קדשים כדקתני
 וסימן אחד בפנים דאיגלאי מילתא
 דבסימן קמא שחיטח חוץ הוה וטעמא
 דהתס משוס דישנה לשחיטה מתחלה
 ועד סוף אבל הכא דסימן שני לא
 אשתחיט כלל דתיתוך עסרא בעלמא
 הוא קמא נמי לאו שם שחיטה עליה
 ולענין שכת דחיוכיהנ! אנטילת נשמה
 הוא דמחייב אע״ג דלאו שחיטה היא
 וכן משוס עבודת כוכבים לשחיטת
 עבודת כוכבים היא אבל לענין שחוטי
 חוץ לאו שתיטת קדשים היא: הפא
 בחטאת העין* עסקינן. למליקחה
 בסימן אחל בס״ק !לעיל דף כא.< וחיוב
 שחיטתה ליליה נמי בחוץ בסימן
 אחל להשומט עוף קלשיס בחוץ חייב
 והמולקו כחוץ סטור כלתנן בזבחים
 בסרק השוחט והמעלה לדף קיא.)
 ויליף מאו אשר ישחט י) לרבות את
 העוף: דכולהו ג] בהדי הדדי. לכיון
 דשם עבודת כוכבים לא חייל עד
 גמר סימן אישמכח דכולה שחיטה
 בקדשים הואי: ועולא מעשה כל
 דהו קאמר. דכיון דאמר רב הונא וע״א] סימן אחד ואסמכה למילתיה
 אדעולא אשמועינן רב הונא דעולא מעשה כל דהו קאמר דהא סימן
 אחד כשחיטת עכודת כוכבים לאו גמר מעשה הוא הלכך ע״כ סימן
 אחד דרכ הונא לאו דוקא דהוא הדין לחצי סימן ואפילו מוקמת לה
 בחטאת העוף הוי תיובתיה w מכי שחיט כה פורחא פקע שם
 קדשים מינה וחיוב שחיטת חוץ ליתיה עד גמר סימן וחיתוך עפר
 הוא: אלא. אפילו בחטאת בהמה מתוקמא ובאומר איני רוצה
 לעבור עבודת כוכבים בשחיטה זו עד שתגמר י1דהשתא לא פקע
 שם «) זבחים עד גמר זביחה ומתחייב בכולהו: אי הכי. לטעמא
 דשחיטת חוץ לאו משוס סימן אחד דחטאת העוף הוא אלא באומר
 בגמר זביחה הוא עובדה: מאי איריא תטאת. מקט ושס1 ליתני השוחט
 את הזכח דמשמע כל זבחים ומדנקט חטאת דאיתיה נמי בעוף
 שמע מינה בחטאת העוף קאי ועולה לא מצי למינקט משוס
 דעולת העוף בעי שני סימנין ולאו באומר בגמר זביחה הוא עובדה
 דאי אינו עובדה אלא בגמר זביתה אמאי איכסל לאשמועינן עוף

 מחתך בעפר הוא אמר רב פפא הבא
 בחטאת העוף עסקינן הכולהו בהרי הההי
 קאתי מכדי רב הונא כמאן אמרה לשמעתיה
א ל א  כעולא ועולא מעשה כל דהו קאמר א
באומר בגמר זביחה הוא עובהה אי הכי (  א

 מאי איריא חטאת לישמעינן זבח אלא אמר
 מר זוטרא משמיה דרב פפא הכא במאי
כגון שהיה חצי קנה פגום והוסיף  עסקינן ב
 עליו כל שהוא וגמרו דכולהו בהדי הדהי
 קאתיין אמר רב פפא אי לאו דאמר רב
 הונא סימן אחה לא הויא חטאת תיובתיה
 מאי מעשה מעשה רבה ואמר רב פפא
 אי לאו דאמר רב הונא בהמת חברו לא
 הויא חטאת תיובתיה מאי טעמא דידיה מצי
 אםר דחבריה לא מצי אסר פשיטא מהו
 התימא כיון הקני ליה לכפרה בדידיה דמיא
 קמ״ל (נעץ םימן) רב נחמן ורב עמרם ורב
 יצחק אמרי נ<גאין אדם אוםר דבר שאין שלו
 מיתיבי השוחט חטאת בשבת בחוץ לעבודת
 כוכבים חייב שלש חטאות ואוקמינן בחטאת
 העוף ובחצי קנה פגום טעמא החטאת
 העוף הוא דכולהו בהדי הדדי קאתיין

 אבל

 אי הכי מאי איריא חטאת לישמעינן ונח. לפירוש שני שבקונטרס
 דלרב הונא סריך י] מ ן דאי] אין אדם אוסר דבר שאינו שלו
 א״ש דנקט חטאת לאסוקי שלמים שהם שלו צי׳ל דסבר השתא דאתיא
 כרבי יוסי הגלילי דאמר קדשיס קלים ממון בעלים הן דלרבנן לא

 חשיב שוס זבח שלו כדמוכח בזבחים
 בס׳ בתרא >דף קיד.ו דסריך בשלמא
 רובע שהקדישו ולבסוף רבעו אלא
 מוקצה ונעבד היכי משכחת לה הא
 אין אדם אוסר דבר שאינו שלו ומשני
 בקדשים קלים ואליבא דרבי יוסי
 הגלילי משמע דלרבנן אין אדם יכול
 לאסור ומיהו קשה לפירוש זה דכסמוך
 פריך מההיא ברייתא לרב נחמן דאמר
 אין אדם אוסר דבר שאינו שלו ודייק
 מדאוקמינן בחטאת העוף טעמא
 דחטאת העוף אבל זבח אחר לא ומאי
 קושיא הא מתוקמא שסיר בחטאח
 בהמה ונקט חטאת לאסוקי שלמים
 ושמא מתחלה ניחא ליה בחטאת
 כהמה כל כמה דלא אסיק אדעתיה
 שינויא לחטאת העוף ובחצי קנה סגוס
 אבל לסוף מסתבר ליה שינויא לחטאת
 העוף לאי בחטאת בהמה ונקט חטאת
 לאפיקי שלמים ה״ל למנקט עולה כלסי׳
 בקונט׳: י)לא הויא חטאת תיוכתיה
 דמאי מעשה מעשה י־כה. תימה לפי׳
 ראשון שבקונטרס שלא יו להקשות על
 רב הונא מלקרק לאשמועינן זבח א״כ
 היכי מצי למימר מעשה רבה הא ע״כ
 מלנקט חטאת לייקינן מיניה סייעתא
 לרב הונא למעשה כל להו ושמא יש

 לומר להא לנקט חטאת לאשמועינן לאע״ג לקניא ליה לכסרה אס״ה
 לא חשיב בדיליה לאוסרה במעשה כל להו: רב נהמ; ורב עמרם
 ורב יצחק אמרי איי אדם אוסר דכר שאינו שלו. ובמס׳ ע״ז פרק
 רבי ישמעאל (דף נד.) אמילתיה דעולא דלעיל דאמר להו רב נחמן
 אמרו ליה לעולא כבר תרגמא רב הונא לשמעתיך בבבל לאו משום
 דסבר כרב הונא אלא כלומר לא הודעתנו שום חידוש שכבר
 השמיענו זה רב הונא ואס תאמר בעובדא >ע״ז דף נז:») דעל עובד
 כוכבים לחנוחא והוה חמרא בדוולא שדא ביה עובד כוכבים ידא
 ושיכשך ביה ואתא מריה לרומרא ושקליה בריתחיה ושדייה לדנא
 וגרסינן התם איקלע רב נחמן למחוזא ואסריה כהנאה אמאי אסריה
 והא אין אלם אוסר לבר שאץ שלו ולמסקנא לקאמר אפילו למ״ל
 אוסר אלם לבר שאינו שלו הני מילי עובל כוכבים ורב נחמן מצי
 סכר כתנא קמא ניחא אבל למאי לסלקא לעתך לאחי רב נחמן

 כר״י(«) ולא כתנא קמא קשה:

 כיון
 בכהמה נמי חייל. והאי סירכא לאו לאותובי לרב הונא נקט לה לכי מללית רב הונא מהכא ותימא לאין אלם אוסר לבר שאינו שלו
 אלא בגמר מעשה איכא למיפרך נמי מאי שנא חטאת דנקט אלא הכי קסריך אי איחא לטעמא משוס גמר זביחה הוא מאי שנא עוף
 אלא על כרחך טעמא אחרינא הוא: אלא אמר מר זוטרא. הא מתניתא מסייע ליה לרב הונא ומש״ה נקט חטאת העוף דהכשרו בסימן
 אחד דאי תנא זבח ליכא לחיוכיה כשחיטת חוץ משום דמיתסר כחחילת שחיטה ופקע שם קדשים מיניה כרב הונא אבל בעוף משכחת
 שלש חטאות וכגון שהיה חצי קנה סגוס והוסיף עליו כל שהוא ׳!דמתכשר בפנים ומחייב עליה משוס שחיטת חוץ וחיוב חוץ ומעשה כל דהו
 דעכודת כוכבים ונטילת נשמה דשבת בהדי הדדי אמו: אי לאו ראמר רב הונא (כוי) סימן אחד. ואסהיד אדעולא דמעשה כל דהו אמר:
 לא הויא חטאת תיובתיה. דעולא מרישא כי הוה ס״ד דבבהמה קאי דאיכא למימר מעשה רבה קאמר עולא דהיינו גמר מעשה: אי
 לאו דאמר רב הונא בהמת תבירו. ואפילו הוה אמר מעשה כל דהו אסר בבהמתו: לא הויא חטאה חיובחיה. אסילו כדהוה ס״ד
 ברישא דבכהמה קאי: דחבריה לא מצי אסר. והאי חטאת דכהניס הוא: דקני ליה לפפרה. שהבעלים מתכסרין בה. ל״א אי הכי דבגמר זכיחה
 הוא עובדה מאי איריא חטאת דמשמע דאיכפל תנא לאשמועינן מידי דלית ליה חלק בו שהבעלים שוחטין אותה והיא כולה לכהניס ליתני זבח
 דלישחמע אפילו שלמים שהן שלו מחייב שלש חטאות דהא לא פקע שס קדשים מיניה עד גמר זביחה ומדנקט חטאת ש״מ בעובד עבודת
 כוכבים בתחלת שחיטה קאמר ומשוס טעמא דחטאת אינו שלו ולא מצי אסר במעשה זוטא דאילו שלמים הוה אסר במעשה זוטא ומ״מ
 לרב הונא קשיא להא מלנקט תטאת ש״מ טעמא לתנא משום ללבר שאינו שלו לא אסר אלא אמר מר זוטרא לעולם בעובד בתחלת
 זביחה ולא תיקשי לרב הונא דהכא בחטאת העוף קאי ובחצי קנה פגום דבההוא מעשה כל דהו דאיתסרא ביה איחייב משום שחיטת חוץ
 והיינו מקט חטאת משוס דאיתא בעוף ועולה לא מצי למינקט משוס דאפילו בעוף בעיא שני סימנין: לא הויא חטאה חיובחיה. דמאי
 מעשה לעולא מעשה רבה ולא הוה מיצטריך ליה לאוקמי בחטאת העוף דהאי דנקט חטאת ולא תנא זבח משוס דאילו שלמים כיון דדידיה נינהו
 הוו מיתסרי במעשה כל דהו וליכא חיוב שחיטת חוץ אבל חטאת לא מיתסר עד גמר שחיטה דאיכא מעשה רבה. ולשון זה נראה בעיני להכי
 מסתבר לישנא דתלמודא דלרב הונא לחודיה קמותיב: דחבריה לא מלי אסר. במעשה כל דהו ולהכי תנא חטאת דכהניס היא דאילו שלמיס דידיה
 נינהי ימיתסרי במעשה כל דהי: פדידיה דמיא. יאפ״ה קתגי דלא מיתסר: אין אדם אוסר דבר שאיני שלי. אפילו בגמר מעשה. ואית
 למפרשי במעשה כל להו ולא היא לא״כ לא הוי מנסך תיובתייהו דהא מעשה גמור הוא ולקמן ןמא.] מותיב להו ממנסך: ואוקימנא. על כורחין
 בחטאח העוף מדלא חנא זבח ואע״פ דלהנך רבנן לא מצי למיתני זבח דכיון דשלמיס דידיה נינהו הוו מיתסרי בתחלת (י) חתיכה ותו ליכא
 חיוכ שתיטת חוץ וכי תנא תטאת היי לבר שאינו שלו ולא מיתסר ולא סקע שם קדשים מיניה אסילו הכי מדלא נקט עולה דשכיח
 ולא הוי נמי ליליה ונקט חטאת למילי לאיתיה בעוף בסימן אחל ולאי טעמא משוס סימן אחל לעוף הוא ובחצי קנה פגום כדאמרן:

 אבל

 עין משפט

 נר מצוה

׳ ל ד מה ״ ׳ פ י  קלט א ב מי
: גות הלכה א  שג

ז ״ ׳ ע ל ח מה ״ ׳ ס י  קמ ג מי
ת ו ג ש ה  הלי א ועיין נ
כ ״ פ ו כל״מ ( מ ו ״ כ נ  י
טה הלכה כאן ת שחי  מהלכו
ד ״ ע י ״ ש ו ג לאיין א ט מ  ס
ה מ ׳ ק ף ד וסי י ע ׳ ד ס  סי

: ף ח י ע  ס

 רבינו גרשום
ת העוף א ט ח  הכא ב
 עסקינן דכולהו בהדי
 הדדי קא אתיין. כלומר
 דחטאת העוף ניתר בסימן
 אחד ולפיכך חייב שלש
 חטאוה: עולא מעשה כל
 ההו קאמר. כלומר אפיי
ת העוף א ט ח  מוקמה לה ב
 הקשי לך משחוטי חרן
 וכוי שכיון דשחט כה
 כל שהוא מסימן אסרה
 ואידך מחחך בעפר הוא.
 אלא באומר בגמר זביחה
 הוא עובדה מאי אריא
ת העוף א ט ח  דאוקי ליה ב
 אפילו שלמים נמי שאינו
 ניתר אלא בבי סימנין
 מצי לאוקומי באומר בגמר
 זביחה הוא עובדה דכולהו
 בהדדי קאתיין: אלא אמר
 רב ווטרא כוי. הכא במאי
 עסקינן כגון שהיה (להן
 חצי קנה פגום כוי. כלומר
ת א ט ח  לא חוקים אלא ב
 העוף דכולהו בהדי הדדי
 קאתי ולא תוק׳ כגון שאמר
 בגמר זביחה הוא עובדה
 אלא כגון שהיה חצי
 קנה פגום והוסיף עליו
 כל שהוא וגמרו הבאותו
 משהו שאסרו חשובה
 (מליקה) [שחיטה! והוה
 מתקבל בפנים וכולהו
 בהדי הדדי קא אתי־ן
 ולפיכך חייב ג׳ חטאות:
 אמר רב פפא אי לאו דאמר
 רב הונא סימן א׳ כוי.
 כלומר אי הוה אמר בסתם
 היתה בהמת חבירו רבוצה
 לפני עבודת כוכבים כיון
 ששחט בה אסרה לא
 הויא חטאת תיובתיה דהוה
 אמריי עולא לא הוד, סבר
 דאסרה עד שיעשה בה
 מעשה רבה כוי. כלומר עד
 שישחטנה כולה דאתיין
 כולהו בהדי הדדי והוא
 סבר לה כעולא: ואמר
 רב פפא אי לאו דאמר
 רכ הונא בהמת הכירו
 לא הויא כוי. כלומר אי
 [הוי אמר! רב הונא היתה
 בהמתו רבוצה לפני עבודה
 כוכבים כיון ששחט בה
 סימן אחד אסרה לא הויא
 חטאת תיובתיה מ״ט דלא
 הוה מצי למימר אשחוטי
 חוץ לא ליחייב דכהן לא
 מצי אסר בהמת של ישראל
 ־לאו דידיה הוא אבל כיין
 ־אמר היתה בהמת חבירו
-בוצה לפיכך הוי חטאת
 תיובתיה: פשיטא (מהו
 דתימא). כלומר דאי לא
 אמר בהמת הכירו דלא
ת תיובתיה דכהן א ט  הויא ח
 לא מצי אסר דלאו דידיה:



 עין משפט
 נר מצוה

׳ ל ה נ מ ״ ׳ ס י  קמא א מי
טה הל׳ כא  שמי
ד ״ ע י ׳ ש׳ ג טי ן ס ג עשי מ  ס

: ף נ י ע ׳ ה ס י  ס
׳ ל ה ז ס ׳ ׳ פ׳ י י  קטב ב מ
ק הלכה ד מ  חובל ו
ע ״ ש ו ג עשי! ע ט מ  נ ג ס

: ף א י ע ׳ שסה ס י מ ס ״  מ
׳ שס הל׳ ו י  קמג ג מי
ף י ע ע שס ס ״ ש ו  ט

:  נ

׳ ל ה ג מ ׳ ׳ י ׳ ס י  קמד ד מי

ת ו ר ו ס  מאכלות א
ע ׳ ש׳ ח טו מ ג לאדן ק מ  ס

: ף א י ע ׳ קלכ ס י ד ס ״  י
׳ ל כ מה ׳ ׳ ׳ ס י  קמה ה (מי

ז ׳ ׳ ׳ פ י מי טה) [  שחי
יק הל׳ ו] ׳ חובל ומז ל ה  מ
ד ״ ע י ׳ ש׳ ג טו ג עשי( ס מ  ס
ה מ ׳ ק ף ד וסי י ע ׳ ד ס י  ס

: ף ח י ע  ס
׳ ל ה נ ס ״ ׳ ס י י  קמו ו מ

׳ כא טה הל  שחי
׳ א ל ז ה ״ ׳ ע ל יח מה  וסי
ג מ ׳ חוכל הל׳ י ס ל ז מה ׳  וס׳
ד שס ״ ע י ״ ש ו  שס ט
ה פ ׳ ש י מ ס ״ ע ח ״ ש ו ט  ו

: ף נ י ע  ס
ז ״ ׳ פ י  קמז ז ח ט מי

׳ מובל הל׳ ו  מהל
: ס ע ש ׳ ש׳ ג עשי! ע טו מ  ס
׳ ל ה ג מ ״ ׳ ס י  קמח י מי

נ מ ׳ ה ס טה הל  שחי
׳ י ד ס ״ ע י ״ ש ו ג ט  עשי( ס

: ף ג י ע א ס  י
׳ ו ׳ שס הל י  קמט כ מי

ף י ע ע שם ס ״ ש ו  ט
:  ד

׳ שס הל׳ ה ו י  קנ ל מי
ד ״ ע י ״ ש ו ג שם ט מ  ס

: ף א י ע ׳ יב ס י  ס

 שיטה מקובצת
ו ר ל מ ו ל ל ו כ י ד ש ו ע  א] ו

ת ד ו ב י ע נ פ ו ב כ ס י • נ  אפי
כ ״ א ה ד ש ק : כ] ו ם י ב כ ו  כ
ם חח ו ק ו מ ה ל ש ו א ע ל  ב
א כ י ו א ר י צ ר ח ק נ א ל מ ו ג  ל

: ך כ י פ ל ה ו נ ק  ת

 רבינו גרשום
ה י נ ק ן ה ו א כי מ י ת ו ה ה  מ
ת ר מ י א א : ו י ו ה כ י  ל
ר דבר ס ו ם א ד ן א  אי
ת א ט ׳ ח י ו אפ ל ו ש נ י א  ש
א א ל . ה [ י מ נ ה [ מ ה  ב
ו נ י א ן ש ה כ ר ה ס י א צ  מ
. ע מ ד מ ה א ו מ ט מ : ה ו ל  ש
ו י ת ו ר ה א ט מ י ר ט מ ו ל  כ
ץ ל ו ע ח מ ד ו מ ר י ב ל ח  ש
ה מ ו ר ם ת ו ע ר י ב ל ח  ש
ה מ ו ר ת ו ש נ מ ו מ ד י ס פ ה  ש
: ל א ר ש י ה ל י ו ה רא נ י  א
ך ס י נ ר ש מ ו ל . כ ך ס נ מ ה  ו
ל ב ם א י ב כ ו ת כ ה ו ב ע ו ל נ י  י
ן ו כ י א מ י ק ה ו ע צ ל ל א ר ש  י
ל ב ק ו ו ו ב ר ת : ה ר ו ס ן א י א  ו
ת ר א מ ו ל . ב ו ה ה מ א ר ת  ה
א י ק ר ו ע צ ל ל א ר ש י ת ד ר מ  א
[ ם ן א י ד ך ה א י ה ו ן [ ו ו כ י  מ
ת ד ו כ ע ך ל ס נ ל ת ו א ו ב ר ת  ה
ה ש ו ה ע ת ם א א ם ש י ב כ ו  כ
ל ב : ק ה ת ה א ת י ב מ י י ן ח  כ
ע ד ו י י נ ר א מ א . ו ה א ר ת  ה
ו ה ה מ ש ו י ע כ אנ ״ פ ע  א

: א י ל ר א ו ס א ל ל ו כ  י

 השוחט פרק שני חולין מא.
 כיון דקגיא ל״ה לכפרה בדידיה דמיא. והא דסדך בפרק כתרא
 לזבחים לדף קיד.) מוקצה ונעבד אינו שלו הוא ואין אדם
 אוסר לבר שאינו שלו ומוקי לה בקרשים קלים היינו כרב הונא
 ללעיל ללהני אמוראי להכא מתוקמא אף בחמאח לכליליה למיא:
 תא שמע ב׳ אוחזין בסכין ושוחטין
 כוי. משמע הכא לרב הונא
 ועולא דלעיללדף מ.) אסרי אף להליוט
 להן לשנים אוחזין וההיא לר׳ יהולה
 בן בתירא ורבנן לבסמוך איירי אף
 להליוט ומשמע לללילהו ניתא והשתא
 הא למייתי ראייה בסרק רבי ישמעאל
 לע׳׳ז דף נל:) מכלים שהזניח המלך אתז
 לאמר מר המנוס שגנזום והקלישו
 אתרים תתתס הוי אסור אף להליוט
 ותימה להתס לעיל בההוא סירקא לדף
 נכ:) בעי מיניה ר׳ יוסי בן שאול מרבי
 כלים שנשתמשו בהן בבית תוניו מהו
 שישתמשו בהן בבהמ״ק אליבא למ״ר
 עבולת כוכבים הוא לא תיבעי לך
 להשתא להריוט אסירי כו׳ ומסיק
 לאסורין ולריש ליה מקרא להכננוס
 שגנזום ומה ראייה היא התם אסירי
 אף להליוט כלים שהזניח אחז והנך
 לבית חוניו שרו להליוט למ׳׳ל ׳)לעבולת
 כוכבים הוא וי״ל לקרא לכל הכלים
 ולאי איירי לגבוה ומייתי מיניה ראיה
 לעולא לכיון לאסירי אע״ס שלא עשה
 בהן אחז שוס שנר אלא שנשתמש כהן
 לעבולח כוכבים א״כ היכא לעביל
 מעשה גמור שמתחיל לשחוט הבהמה
 אית לן למימר לאסור אסילו להליוט:
 ת״ש המטמא והמדמע והמגםך
 כוי. למ״ר בהניזקין לגיטין
 דף נכ:) מנסך ממש פדך וא״ת ומאי
 קא משני לאית ליה שותפות בגוה הא
 אמר התם למ״ל למנסך ממש לא בעי
 למימר מערב משוס להיינו מרמע וכיון
 לאוקמיה לאית ליה שותפות בגוה ולא
 נאסר תלק מבירו אלא משוס שמערב
 בשלו וא״כ הא אכתי היינו מלמע וי״ל
 ׳ למכל מקום קמ״ל לאף על גב לתייב

 מיתה לא אמדנן קם ליה בלרבה מיניה מאמרינו התם ואי לא
 תנא מלמע הוה אמינא לבלבר מועט לא מיתייב: לאו כל כמיגך
 שתאסר ייני לאונסי. תימה למשמע הכא לר׳ יה ולה בן בתירא שרי
 לזבוני לכל עובד כוכבים שירצה מטעם לאין אלם אוסר לכר שאינו
ה משמע ללא שד מ  שלו ובמס׳ ע״ז פ׳ ר׳ ישמעאל ללף נמ: ושם ל״ה א
 לזכוני אלא לההוא עוכל כוככים לנסכיה למינה מייתי ראיה אהא
 לקאמר התם האי עובל כוכבים לנסכיה לתמריה לישראל אע״ג לאסור
 בהנאה למשקל דמי מההוא עוכל כוכבים לנסכיה שרי למקלא
ד יהולה בן בתירא שרי לזבוניה  קלייה וי״ל להט מייתי התם כיון ל
 לכל עובד כוככים שירצה לרכנן נמי לסליגי עליה שד לזבוניה
 לההוא עובד כוכבים דנסכיה: כישראל מומר ל). סי׳ בקונטרס
 דה״ה דהוה מצי לאוקומי דאית ליה שותסות כגוה בדאוקיס לעיל
 וקשה דא״כ אמאי תזר והקשה קושיות שכבר תירץ אלא נראה
 לאף על גב דאית ליה שותתות בגוה אכתי איכא למימר לצעוריה
 קמיכוין: הכא נמי בישראל מומר. להנך אמוראי הוה מצי

 למימר בהנזקין לגיטי! לף נכ:) מנסך היינו שנגע בו:
 אין שוחטין לתוך הגומא. אומר רבינו תם להייגו גומא נקייה
 לנראה כמקבל לס לעבולת כוככים וקשה לאם בן בלא עושה
 לו מקום תוץ לגומא 5] איכא תקנה לנקר חצרו ולפיכך טוב ליזהר

 מלשחוט אסילו לתוך גומא שאינה נקיה:
 ובשוק לא יעשה כן. אע״ג לאמר רב לשנת לף סל:) כל מקום
 שאסרו חכמים מסני מראית העין אסילו בחלד חלדס

 אבל זבח לא ואי אין אדם אוםר דבר שאינו
 שלו מאי אריא חטאת העוף אפי׳ חטאת
 בהמה נמי כיון הקניא ליה לכפרה כהיהיה
 דמיא ת״ש א<ב׳ אוחזין בםכין ושוחטין אחה
 לשום אחד מכל אלו ואחד לשום דבר כשר
ת דאי  שחיטתו פסולה הכא במאי עסקינן א
א והמהמע מ ט מ ה נ (  ליה שותפוח בגוה ת״ש נ
 והמנםך בשוגג פטור במזיה חייב הבא נמי
דאית ליה שותפות בגוה כחנאי ״יעובד  ג

 כוכבים שניםך יינו של ישראל שלא בפני
 עבודת כוכבים אםרו ר׳ יהוהה בן בתירא
 ור׳ יתודת בן בבא מתירין אותו מפני שני
 דברים אחד שאין מנםכין יין אלא בפני
 עבודת כוכבים ואחד שיכול לומר לו לא כל
 הימנך שתאםר ייני לאונסי ורב נחמן ורב
 עמרם ורב יצהק אמרי אפי׳ למ״ד אדם אוםר
ה״מ כותי אבל ישראל  דבר שאינו שלו ה
 ילצעורית קא מיכוין ת״ש ב׳ אוחזין בםכין
 ושוחטין אחד לשום אחד מכל אלו ואחד
 לשום דבר כשר שחיטחו פםולה הכא במאי
 עםקיק ׳בישראל מומר״ ת״ש המטמא והמדמע
א נמי כ ה  והמנםך בשוגג פטור במזיד חייב ח
 בישראל מומר אמר ליה רב אחא בריה דרבא
 לרב אשי התרו בו וקבל עליו התראה מאי
 אמר ליה י-יהתיר עצמו למיתת קאמרת אין לך
 מומר גדול מזה: מתני׳ י אין שוחטין לא
 לתוך ימים ולא לתוך נהרות ולא לתוך כלים
גת של מים עו (  אבל שוחט הוא לתוך ה
ובספינה על גבי כלים לאין שוחטין לגומא כל 2 

 עיקר אבל עושה גומא בתוך ביתו בשביל
 שיכנם הדם לתוכה ובשוק לא יעשה כן שלא

ה ק  ה

 אבל זבח. לבר הזבוח כסכין להייט בהמה לעוף מלוק הוא: ואי אין
 אדם אוסר דבר שאינו שלו מאי איריא. לתני עוף אסי׳ בהמה נמי להא
 לא סקע שס קלשיס מיניה ומיהו איהו מיתייב משוס עובד עבודת
 כוכבים דמ״מ אע״ג דלא מיתסרא מיפלת סלתא: כיון דקניא ליה

 לכפרה. שהרי הכעליס מתכסריס בה:
 כדידיה דמיא. הלכך לא מצי למיתני
 שום זבת דאילו עולה מכסרת אעשה 0
 ותטאת ואשם על חטאים ושלמים
 ושאר קדשים קלים דידיה נינהו להט
 נקט עוף ובתצי קנה פגום דמיתייב
 בשחיטת חוץ בההוא פורתא דמיתסר
 ביה: אחד לשום אחד מכל אלו.
 אסילו בהמה ללאו לידיה אלא דאידך
 ששמט לשוס לבר כשר: המטמא.
 טהרות של מבירו: והמדמע.
 תרומה בחולין של חבירו דמוזיל להו
 דמיבעי ליה לזבונינהו לכהניס בדמי
 תרומה דהיינו בזול דלא חזו אלא
 לכהניס: והמנסך. יין של חבירו
 לעבודת כוכבים: בשוגג. שלא ידע
 שהיא תרומה ולא ידע שהוא נאסר
 בניסוך זה או כסבור יין שלו הוא:
 פטור. מלשלם. ואע״ג דמזיק בשוגג
 חייב כדקיימא לן לב״ק לף כו.) אדם
 מועד לעולם בין ער ובין ישן בין
 שוגג וכין מדד הכא היזק שאינו ניכר
 הוא ולא שמיה היזק ובמזיד מייכ
 לשלם דקנסוה רבנן ומשום דקס ליה
 בדרבה מיניה לא מיסטר ואע״ג דחייב
 מימה משוס עבודח כוכבים ואסילו
 לא התרו בו ללא מיקטיל קיימא לן
 לכחוכות לף לל0 חייבי מיתות שוגגין
 פטודן מלשלם הבא חייב אסי׳ אתרו
 ביה כלאוקימנא טעמא כמסכת גיטין
 ללף נכ:) משעה לאגבהיה ע״מ לאוסרו
 מיחייב לשלומי ומתחייב בנפשו לא הוי
 על שעת ניסוך: שניסך. שכשך ילו
 לתוכו לעבולת כוכבים: שלא בפני
 עבודה פופבים. רבותא אשמועינן:
 אסרו. אף בהנאה לאלם אוסר לבר
 שאינו שלו: ועוד שיכול לומר לו. אסילו

 ניסכו א] לעבודת כוכבים: לא כל הימנך כוי. דאין אדם אוסר דבר
 שאינו שלו: לאונסי. על כרמי שמאסר: ורב נממן ורב עמרם
 ורב יצמק אמרי לך. הא לרב הונא תוקיס כתנאי להא ר׳ יהודה בן
 בבא סליג אבל מילתא דלן לא תוקיס כתנאי לאנן אמדנן שסיר
 אפילו לת״ק לאפילו לליליה לאלם אוסר ה״מ עוכל כוכבים אבל
 ישראל לצעוד לחבריה עכיל ואין לעתו לעכולת כוכבים: בישראל
 מומר י). וה״ה למצי לאוקמא בראית ליה שותפוח בגוה כלאוקמוה
 אינהו לעיל השתא מיהא כיון לאתינן להט לעובל כוכבים אוסר
 מוקמינן לה בגוהיז) ואליבא לתנא קמא: החרו בו. בישראל שלא
 ישתט לעבולת כוכבים ושתט לאתר שקבל התראה וקולם לכן לא
 היה במזקמ מומר: מאי. מי אסר או לא קבלת התראה שמתרין בו
 הוי יולע שאתה מוזהר על כך והתורה אמרה שאתה חייב מיתה והוא
 אומר יולע אני וע״מ כן אני עושה שאמות והכי אמדנן בסנהלרין לדף
 מא.) מומ יומת ט) עד שימיר עצמו למימה: מתני׳ למוך ימים. ללא

 לימרו לשרא דימא קא שמיט: ולא למוך הכלים. שלא יאמרו מקבל דם
 לעבודת כוכבים הוא: לחזך עוגה של מים. גומא כמו עוגיומ
 לגפנים דמ״ק לדף כ.) לשון מורי. לישנא אחדנא לתוך העוגל והיא
 היא: ובספינה. יכול לשחוט על גב הכלים והדם שותת לתוך הים
 שלא ללכלך את הספינה ולא מיחזי כשוחט לתוך ימים: אבל
 עושה גומא. משמע שוחט לתוכה וכגמרא פריך הא אמרת אין שוחטין
 לגומא. וטעמא דגומא משוס שהוא חוק הצדוקים׳) לעבודת כוכבים:

 יחקה

 מסורת הש״ס

, ב: ן נ ) גיטי , נ  א) לעיל מ.

: א ״ ס ב , ד) [ : ט ז נ ״  נ) ע

, וכן להלן], ה) [וכן מד  משו

ה שבמשניות רסא במשנ י  הג

ל ש אנ ״ א ר ה תא ג  וכן אי

ס רי ׳ ג ן ג נ ך א ר ך ע ו ר ע  נ

׳ ססל מלשון ן פי  אג

ס רי  וישם באגנות וכן ג

ף ס ׳ כ עי ם ו ״ נ מ ר ה ף ו ״ י ר  ה

מא לו.], ו י , י) ] [ ה  משנ

כן להלן, , ו מד : משו א ׳ ׳ ס  ז) כ

ס דברי , מ) [ ד : בג א ׳ ׳ ס  ח) נ

, ן י נ : המי א ״ ס  ת], י) נ

 כ) צ״ל לאו לעבודת כוכבים,

, וכן להלן, מד : משו א ׳ ׳ ס  ל) כ

 גליון הש״ס
י ו ק כ ו ש כ ה ו ״ ' ד ם ו  ת
ט י י . פ י מ של רו י ו ב ה י מ  ו

:  דכלאיס הלכה א

 מוםף רש׳׳י
. זה ן י כ ס ן כ י ז ח ו  ב׳ א
ל לעי ו : מ ק ה נ  בראשו ח
ו תי . טהרו א מ ט מ  מ.<. ה
ה מ ו ר ן ת רו כגו  של חג
. ע מ ד מ ה  :גינויו נב:1. ו
ה בחולין של חברו מ ו ר  ת
ו שאוסרו לזרים ל י ס ס מ  ו
ס בזול י  וצריך למוכרו לכהנ
. ו ת ו ן א י ר י ת  !:שם). מ
א ז נמ:ו. ל ה (עי א נ ה  כ
. דלא לימרו ם י מ ך י ו ת  ל
חט א שי ו ס ה  לשר של י
ך ו ת א ל ל ל יג:<. ו י ע ל ! 
. דלא לימדו הואיל ם י ל  כ
, לזורקו ס ד ת ה מקכל א  ו
א צריך ו דת כיככיס ה  לעכו

 !;שם).

 אסור היינו כמו שוטחן בחמה אבל לא כנגל העם שאם היו רואים אותו עושה כן בצינעא היה שס חשל כמו בשוק אבל כאן הרואה
ומיהו בירושלמי יש רהך משנה פליג אלד: מההיא ונראה שאין הש״ס שלנו סוכר כן מללא  שעושה בביתו אומר לנקר חצרו הוא עושה 8
 הקשה ממתניתין לרב כמו שהקשה מזוג שבצואר ומשני תנאי היא בפרק במה אשה לשם לף סל:) וכל הנהו דפדך לרב בפ״ק למסכת
 ע״ז לדף יכ.) מי שנתפזרו לו מעותיו לפני עבודת כוכבים וישב לו קוץ ברגלו ומשני להי קאמר בירושלמי דסליגי אדרב והא דאמר בפרק
 אע״פ לכתובות דף ס.) צינור שעלו בו קשקשים בשבת ממעכו ברגלו בצינעא בשבת ואינו חושש בההוא נמי מולה רב ללא שייך שם

 חשל להא מראורייתא שד למעכו לכתחלה בשבת:
 ורבי



 מסורת הש״ם
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 תורה אור השלם
ם י ר ע ץ מ - ה א ש ע מ  1 . ב
א ה ל ם ב ת ב ש ר י ש  א
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א י ב י מ נ ר א ש ן א ע נ  כ
ו ש ע א ת ה ל מ ם ש כ ת  א

: ו כ ל א ת ם ל ה י ת י ק ח ב  ו

 ויקרא יח ג

 גליון הש״ס
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: ק נ ״ ׳ תרז ס א סי ׳ ׳ נ  מ

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג
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ל לשיס ח ן ושוחטין א י סכ  נ
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ע ל ה ו ״ ל ׳ ה נ י ף ס ו  ס
ל ׳ ע ס וכו ״ כ מ ר  שכתכ ה

: ק י ר ל ׳ ו י ף הס י  ס

 מוסף רש״י
י ו ל ם ת ש ם א ד ב א ד נ ת  מ
ס ד . שאין לך א ם ו ל י כ  ב
א ט ק ח פ ס ד כ מ ו  שאינו ע

 ;זבחים עז.;י.
ם ה ו ש ך ה ל ץ ע י ר  ה

 שיטה מקובצת
 א] וגזור רבנן עלה ופסלוה
 וכן שלמים וכוי: 3] כסבור
 לבא על אשתו ונחלף:
 ג] שהיו שתיהן במטה
 אחת והוא לא היה יוהע
 מביא אשם תלוי להגין
 עליו מן חיסורים: ד] ועל
 שם שאשמ הלוי נקרא
 על שם ספקו קרי להו
 להני אשם ודאי: ה] והאי
 נמי אנן םהדי דבפל

 יומא בספק:

 מא: השוחט פרק שני חולין
 יחקה אה הצדוקים0. יחזיק ידיהם בחוקותיהם. יחקה לשון חוק:
 נמ׳ לבבואה. פרצוף שלוי) הנראה במים: עפורין. לא מינכר בהו
 בבואה: והאמרח אין שוחטין לגומא. והדר תני אבל עושה גומא:
 פל עיקר. ואפי׳ בבית דמיתזי כמנהג צדוקים״): טל דופני הספינה.

 ומדופני הספינה למיס: לנקר.
 לנקות: מקום• חריץ קטן: ובשוק
 לא יעשה. שאין אדם חש לנקר את
 השוק: בדיקה אחריו. שמא מין הוא
 לעבודת כוכבים ייבדלו מפתו ומיינו:
 מתני׳ השותט. תולין במק: לשם
 עולה. דכיון דבאה בנדר ובנדבה
 הרואה אומר עכשיו הוא מקדיש
 ושוחטה לעולה וקדשים בחוץ מותרים
 וגזור רבנן א] עליה פסול וכן שלמים
 וכר: אשם הלוי. בא על ספק חיוב
 כרת כגון ב׳ חתיכות לפניו ואכל
 אחת מהן ובאו עדים ואמרו אחת
 מהן של חלב היתה ואין ידוע איזו
 אכל אשתו ואחותו עמו בבית כסבור
 5!שבא על אשתו ונתלף ולא ידע

 למחר על איזו מהם בא שהיו שתיהן
 במטה ג! והוא לא היה יודע מביא
 אשם תלוי להגין מן היסורין עד שיודע
 לו אס חטא ודאי מביא חטאת. ובגמ׳
 סריך והא לאו נידר ונידב הוא
 והרואה יודע שאין בדבריו כלום שאין
 שם אשם חלוי אא״כ היה מחוייב
 וההוא קלא אית ליה ופסח נמי בגמ׳
 פריך: ור׳ שמעון מפשיר. לא חייש
 למראימ העין: אשם ודאי. אשם
 גדלות דהיינו נשבע לשקר לכסירמ
 ממון אשס מעילוח אשם שפחה חרוסה.
 ועליז שם שאשס תלוי בא על ססיקו
 קרי להו להני אשם ודאי: לשם בפור
 לשם מעשר. מידע ידעי דשקר הוא
 דבכור ומעשר מידע ידעי מקמי הכי
 דאילו ההיא שעמא לאו בני אפרושי
 נינהו דנימא השתא קמקדיש להו:
 זה הפלל. בגמ׳ מפרש לאתויי מאי
 דהא חשכינהו לכולהו: נמ׳ בר
 נידר ונידב הוא. בתמיה: בפל יום.
 שבכל יום הוא עומד בספק חטאת
 ולבו נוקסו שמא חטא ומצינו שהכשיר
 הכתוב אשם תלוי ליקרב וליאכל היכא
 דהוחזק ססק חטא בעדים והאי נמי
 אכן סהדי ייזדכל יומא בססק חטא
 קאי: זימנא קביעא ליה. בערב
 הפסח הלכך מידע ידעי דדברי רוח
 הן: הואיל והפרשהו כל השנה. כל
 ימות השנה ראוי להפרישו ולהניחו עד
 זמנו הלכך השתא נמי אמרי השתא
 מסריש ליה וקשחיט ססח בשאר ימות
 השנה וקי״ל דשלמים הוא ואמרי

 ורבי שמעון מכשיר. פי׳ הקונט׳ דלא חייש למראית העין וריב״א
 מסרש דלא שייך כלל לד שמעון מראית העין דדומה
 במקדיש על מנח לשחוט בחוץ ור׳ שמעון לטעמיה דמסרש בס׳ הרי
 עלי עשרון למנחות דף קט.) הרי עלי עולה על מנח שאקדבנה בבית

: גמ׳ אין שוחטץ לא >  יחקה את הצהוקיםא
 לתוך וכוי: מאי שנא לתוך ימים הלא דאמרי
 לשרא הימא קא שחיט לתוך עוגה של מים
 נמי אמרי לבבואה קא שחיט אמר רבא
כעכורים שנו: אין שוחטין לגומא וכו׳:  א

 ותא אמרת אין שוחטין לגומא כלל אמר אביי
 רישא בגומא שבשוק אמר ליה רבא והא
 מהקתני םיפא ובשוק לא יעשה כן מכלל
 דרישא לאו בשוק עסקינן אלא אמר רבא
אין שוחטין לגומא כל עיקר  הכי קאמר ב
 והרוצה לנקר חצרו כיצה הוא עושה עושה
 מקום חוץ לגומא ושוחט והם שותת ויורד
 לגומא ובשוק לא יעשה כן שלא יחקה את
היה מהלך  הצחוקים תניא כוותיה דרבא ג
 בספינה ואין לו מקום בספינה לשחוט מוציא
 יהו חוץ לספינה ושוחט ורם שותת ויורה על
 דופני הספינה ואין שוחט לגומא כל עיקר
 והרוצה לנקר חצרו כיצה הוא עושה עושה
 מקום חוץ לגומא ושוחט והם שותת ויורה
 לגומא ובשוק לא יעשה כן משום שנאמר
ובחוקותיתם לא תלכו י ואם עשה כן צריך 1 

ט לשם עולה ח ו ש ה ה ( ה אחריו: מתני׳ נ ק ה  ב
 לשם זבחים לשם אשם תלוי לשם פםח לשם

 חוניו יקריבנה לבית המקדש ר״ש
 אומר אין זה עולה וטעמא שלא
 התנדב כדרך המתנדבים כדתנן בס׳
 המנחות והנסכים לשס דף קג.) הרי
 עלי מנחה להביא מן השעודן כו׳ ר׳
 שמעון פוטר שלא התנדב כדרך
 המתנדבים וכהדיא תנא בתוספתא
 אהך דהכא ר׳ שמעון מכשיר שאין
 כיוצא בזה מתנדב אמר ר׳ שמעון
 ומה אס אמר הרי עלי עולה לשוחטה

 בעבר הירדן שמא עולה היא:
 והא לא אמר לשם חטאתי. נ< אם
 לא אמר לשם חטאת ואסי׳
ד זו חטאתי לא אמר כלום  אם אמר ה
 כדאמרינן בס״ק דנדריס לדף ו.):
 אימר נדר בצינעא. ולעיל דלא
 חיישינן שמא יש לו זכח
 בתוך ביתו בצינעא דאית ליה קלא
 שרגיל להודיע שלא יבואו לידי מעילה:
 לא שנו אלא שאין לו אשה. מה
 שהקשה בקונטרס אי שאין לו
 אשה למה לו למתנייה זה הכלל
 סשיטא למאי נתוש לה יש לומר אין
 לו אשה היינו שאין אנו יודעין אס יש
 לו אשה אס לאו וכן אין לו זכח
 דלעיל אבל בידוע דאין לו לא איצטריך:

 הדרן עלך השוחט
 תוהה שחיטתו פסולה ור״ש מכשיר אז ישנים
 אוחזין בםכין ושוחטין אחה לשום אחה מכל אלו ואחד לשום דבר כשר
 שחיטתו פסולה ׳השוחט לשם חטאת לשם אשם ודאי לשם בכור לשם
ה הכלל כל דבר שנידר וניהב ז  מעשר לשם תמורת שחיטתו כשרה ח
ר ושאינו נידר ונידב השוחט לשמו כשר: גמ׳ השוחט אסו (  השוחט לשמו ג
י הא מני רבי  לשם עולה אשם תלוי בר נידר וניהב הוא אמר ר׳ יוחנן י
אלעזר היא דאמר מתנהב אהם אשם תלוי בכל יום פסח בר ניהב ונידר ,  ה

שאני פםח הואיל והפרשתו כל  הוא זמנא קביעא ליה אמר ר׳ אושעיא ט
 השנה כולת א״ר ינאי לא שנו אלא תמימים אבל בעלי מומין מיהע ידיע
 ור׳ יוחנן אמר יאפי׳ בעלי מומין נמי זימנין דרמי ליה מיהי אמומא ולא
 יהיע: השוחט לשם חטאת: א״ר יוחנן לא שנו אלא שאינו מחוייב חטאת
ל מחוייב חטאת אימא לשום חטאתו הוא עושה והא לא קאמר לשם ב א  כ

 חטאתי אמר ר׳ אבהו ל באומר לשם חטאתי: לשם תמורת: אמר ר״א לא
ל יש לו זבח בתוך ביתו אימא אמורי ב א  שנו אלא שאין לו זבח בתוך ביתו מ
באומר לשם תמורת  אמיר ביה ותא לא קאמר לשם תמורת זבחי א״ר אבהו נ
לאתויי עולת נזיר דמהו התימא הא לא נדר  זבחי: זה תכלל: לאתויי מאי ם
 אימר נדר בצינעא ושאינו נידר ונידב עלאתויי עולת יולדת א״ר אלעזר לא
 שנו אלא שאין לו אשה אבל יש לו אשה אימר לשמה הוא עושה והא לא
 קאמר לשם עולת אשתי א״ר אבהו באומר לשם עולת אשתי פשיטא

 קשחיט שלמים בחוץ ואכיל להו: מהו
 מידע ידיע. דמשקר ולא נסיק חורבא מיניה: דרמי מידי אמומא. שיהא נכסה בצמר או בטיט ולא חזו ליה וסברי תם הוא: לא שנו
 אלא שאינו ממוייב מטאת. דלא אמרי אינשי השתא מפריש לה דהא תטאת לאו בנדר ובנדבה אחי והא לא חשו רבנן דלמא מאן דחד
בשוגג אינו מחפה עליה כדי שיתבייש ומתכפר לו: אבל s סבר מחוייב חטאת הוא דההוא קלא אית ליה דמי שבא לידו דבר עבירה 
 מחוייב חטאת. מאן דחזי סבר לשס חטאתט) הוא מחרישה עכשיו: והא לא קאמר לשם חטאתי. דמשמע שאני חייב אלא לשם חטאת
 דמשמע לשון נדר ומידע ידיע דאין בדבריו כלום דבשלמא דבר הנידר ונידב איכא למימר השמא מקבל לה עליה בשעת הסרשה ולא
 בעי למימר לשם עולתי אכל הכא כל כמה דלא אמר לשם חטאתי לא משמע לשם אותה שאני מחוייב: באומר לשם חטאתי. והיכא
 דאינו מחריב תטאת אפי׳ [אמר] לשם חטאתי מידע ידעי דמשקר: שאין לו זבח. דליכא למימר השתא עביד לה תמורה דבמאי מימר
 לה דהא ליכא למיגזר מאן דחזי סבר יש לו זבח אחר דההוא קלא אימ ליה: אימר אמורי אמיר ביה. ומאן דחזי סבר השתא מימר לה
 בהך אמירה דבשעת שחיטה ואע״ג דלא מוקי לה בהדי זבח חייל עלה שם תמורה דתנן כתמורה לדף 0.) תחת חטאת תחת עולה שיש לי
 בבית היה לו דבדו קיימין: והא לא קאמר לשם המורח זבחי. דלהוי משמע שימירנה בו אלא לשם תמורה דמשמע דבשמא בעלמא בעי
 לשוויי תמורה ואיהו ליתא אלא היכא דמימר לה בזבח דתנן בתמורה לשם) תחת חטאת תחת עולה לא אמר כלום: לשם תמורת זבתי.
 ואשמועינן מתני׳ דהיכא דאין לו זבח כשרה ולא חיישינן דלמא מאן דחד סבר דאית ליה מ״ט דאי הוה ליה מידע הוו ידעי: עולת נזיר.
 דאי אמר הריני שוחט לשם עולת נזיר פסולה דמאן דחד סבר גדר הוא והשתא קמפריש ושחיט לה. ואע״ג דנזיר נידר ונידב הוא דע״י
 נדר הוא בא אי לא הוה תני זה הכלל לאתויי לא שמעינן ליה מעולה דרישא: דמהו דמימא. ליכא למיחש לחורבא דמידע ידעי דהא
 לא נדר: קא משמע לן. למימר אמרי דלמא נדר בצינעא זה שלשים יום שהוא סתם נזירות ובשלשיס יום לא מינכרא מילתיה לשכניו:
 לאתויי עולת יולדת. שאס אמר לשם עולת יולדת בסירוש כשרה דמידע ידעי דהשתא לא נדר לה וכדמסרש בשאין לו אשה:
 ׳)מהו דמימא. כלומר ואיצטריך רבי אלעזר לאשמועינן דכי יש לו אשה פסולה אף על גב דאמרה רבי אלעזר לעיל גבי תמורה:

 מהו

 עין משפט
 נר מצוה

׳ כ מהל ״ ׳ ס י  קנא א מי
ג מ טה הל׳ ו ס  שחי
׳ י ד ס ״ ע י ׳ ש׳ ג טו ץ ס ש  ע

: ף נ י ע  יא ס
ג שס מ ׳ שם ס י  קנב ב מי
ג ׳ י ד סי ״ ע י ״ ש ו  ט

: ף א י ע  ס
ג מ ׳ שס הל׳ ו ס י  קנג ג מי
׳ ע י׳יל סי ״ ש ו  שס ט

: ף ל י ע א ס  י
ג שס מ ׳ שס ס י  קנד ד מי
נ ׳ י ד סי ״ ע י ׳ ש׳  טו

: ף נ י ע  ס
' שס הל׳ יז יח י  קנה ה מי
ד ׳ ׳ ע י ״ ש ו ג שס ט מ  ס

: ף א י ע ׳ ה ס  סי
׳ שס הל׳ כא י  קנו ו מי

: ף ג י ע ע שס ס ׳ ש׳  טו
׳ י י  קנו ז ח ט י כ ל מ
ע ׳ ש׳  שס הל׳ יז יח טו

: ף א י ע  שס ס
׳ שס הל׳ י  קנח מ נ מי

: ט  י
׳ שס הל׳ כ י  קנט ס ע מי
 וכלישגא כמרא

: ל ״ י ז  דרש״

 רבינו גרשום
 לבבואה קא שחיט. כלומר
 כשאדם שוחט לחוך
 מים צלולין ורואה במים
 דמותו ואמרי לאותו דמות
 קא שחיט: אמר רכא
 כעכורים שנו. כלומר
 שאינו רואה שום דמות:
 אין שוחטין לגומא. כלומר
 דמיחוי כמאן דשחיט
דה כוכבים שאינו  לעבו
 רוצה לשפוך הדס: מוציא
 ידו חוץ לספינה ושוחט.
 כלומר לא בתוך המים
 דלא נאמרו לבבואה קא
 שחיט: משום שנאמר
 ובחקותיהם לא תלכו.
 כלומר שהם עושים לשוס
 עכורח כוכבים: מינין. הן
דת כוכבים:  כומרין לעבו
 השוחט לשום עולה לשום
 שלמים כוי. כלומר ישראל
 השוחט בחוץ לשום עולה
 לשום שלמים שחיטתו
 פסולה דדבר נידר ונידב
 הוא שמא ניהב עולת
ח ח  נהבה ושוחט קדשים ב
 לפיכך שחיטתו פסולה:
חט לשום חטאת  אבל השו
 לשום אשם והאי כוי.
 דבר זה אין נידר ונידב
 כדבעינן לפרושי בגמ׳
 ושחיטתן כשרה דאינו
 אלא כמשחק: אשם תלוי
 בר נידר וניהב: השוחט
 לשמו פסול. כגון א)
 אשם תלוי: אשם הלוי
 בר נידר וניהב הוא
 והא אין חשוב אשם
 תלוי אם אינו חייב
 אשם תלוי: אמר ר׳
 יוחנן ר׳ אליעזר היא.
 כלומר מה דאמרי׳ דפסול
 דמיחזי כקדשים בחוץ ר׳
 אליעזר היא: לא שנו
 אלא תמימים. דפסולין
 דאמרי׳ לשום קדשים
 הוא: אבל בעלי מומין
 מידע ידיע. כלומר מידע
 ידיע שאינן קדשים אלא
 כמשחק הוא: ודי יוחנן
 אמר אפי׳ בעלי מומין נמי.
 כלומר זימנין דרמי מידי
 אמומין ולא ידיע אי מום
 עובר הוא וקדישי ופסולה
 משום קרשים: אימור
 לשם חטאת הוא עושה
 ופסול משום קהשים.
 אימור אמורי אמיר ביה
 ותשיב המורה ופסול
 משום קרשים כחוץ: מהו
 דתימא הא לא נדר. כלומר
 ואינו אלא כמשחק:

 א) נראה דצ׳׳ל נגון עולה
 חנחיס יאשם מצוי ואילך

 לחשינ נרישא למתניפין.



 עין משפט
 נר מצוה

׳ ל ה ג מ ״ ׳ פ י  א א מי
ז ״ פ ט ו טה הלכה י  שחי
ג ג עשין ס מ  הלכה א ש
ן לג מ י ד ס ״ ו ע י ״ ש ו  ט

: ף ג י ע  ס
ג הלכה ״ ׳ שס ס י  ב ב מי
ע ״ ש ו ג שס ט מ  מ ס

: ׳ א י ע י ס ׳ ל ד סי ״ ו  י
ג ׳ ׳ ו הל ״ ׳ שס ס י  ג ג מי
ל ״ י ע י ״ ש ו ג שס ט מ  ש

: ף א י ע ן לא ס מ  סי
ג מ ה ס ״ ל ׳ שס ה י  ד ד מי
׳ מ ע שס סי ״ ש ו  שס ט

ף א: י ע  ס
א ט הל״ ״ ׳ שס ס י  ה ה מי
ע שם ״ ש ו ג שס ט מ  ס

: ׳ א י ע ן לכ ס מ י  ס
ח הל׳ כא ״ ׳ שס פ י  ו ו מי
׳ ע שס סי ״ ש ו ג שס ט מ  ס

: ׳ א י ע א ס  מ
א ״ ל ו ה ״ ׳ שם ס י  ז ז מי
ג שס מ ז הלכה א ס ׳  ופ׳
׳ א י ע ׳ לו ס י ע שס ס ״ ש ו  ט

: [ ף א י ע מן לה ס סי ו ] 
י ו הל״ ״ ׳ שס ס י  ח ח מי
ד די ע י ״ ש ו ג שס ט מ  ס

: ׳ א י ע ח ס ׳ מ י  ס
ג מ י ס ׳ שס הל״ י  ט ט מי
׳ י ל ס ״ ו ע י ׳ ש׳  שס טי

: ׳ א י ע כ ס  מ
ג מ ג ס ׳ ׳ ׳ שס הלי י  ־ י מי
ו ׳ מ ל סי ״ ו ע י ״ ש ו  שס ט

: ף א י ע  ס
א ״ י ׳ שס הל י  יא כ ל מי
ל ״ ו ע י ״ ש ו ג שס ט מ  ס

: ׳ כ ג י ע ח ס ׳ מ  סי
ע שס ״ ש ו ׳ שס ט י  יב מ מי

׳ ז: י ע  ס
ט הלכה ״ ׳ שם ס י  יג נ מי
ע ״ ש ו ג שם ט מ ח] ט ס ] 

: ׳ א י ע ׳ נח ס ל סי ״ י  י
א ״ ל י ה ״ ׳ שס ס י  יד ס מי
ל ״ ו ע י ׳ ש׳ ג שם טו מ  ס

: ׳ א י ע ל ס ׳ נ  סי
׳ שם י  טו ע פ מי
ג שס מ ל ס ״ ל ה ה ׳ ׳  ס
׳ י ע ׳ נז ס י סי ״ ו ע י ״ ש ו  ט

:  א

׳ שס הלכה ה ו י מי  צ [

: [ ף נ י ע ע שס ס י  טוש׳
ל ״ ׳ ס י  טז ק מי
׳ מאכלות ל ה  מ
ה ׳ ׳ ס ו ט [ ״ ל ת ה רו  אסו
א ״ טה ה ת שחי ו  מהלכ
׳ ל סי ״ י ו ] ט א ״ א ה ״ י ס  ו
ן נז מ ׳ל סי ׳ ע י ״ ש ו ט ו ט [  כ

: [ ח ף י י ע  ס
ת ל מהלכו ״ ׳ ס י  ר נמי
ת הלכה ו רו  מאכלות אסו
טה ת שחי ו ה מהלכ ׳ ׳ פ  ז ח ו

: [  הלכה ג
א ״ כ א ׳ מ ל מהל ׳ ׳ ׳ פ י  ש מי
ת ה מהלכו ״ פ ו ט [ ״ ל  ה
[ א ״ א ה ״ י פ א ו ״ טה ה  שחי
ע ״ ש ו ט ו ט ו ״ ן כ מ ל סי ״ י ו  ט

: [ ח ף י י ע ן נז ס מ י ל ס ״  י

 לעזי רש״י
. [ ל ״ י י פ נ י צ ל [ ״ י י ו פ נ י  צ

ת בה השלישי  הקי
 של מעלי-הגירה.

נה בה הראשו . הקי א ״ צ נ  פ
י גירה.  של מעל

. [ ר ״ י י ו ר פ ש י א ר [ ״ י ו ר פ ש  א

 נץ•
. [ ר ״ י ו ט ש ו א ר [ ״ י י ו ט ס ו  א

 נץ גדול.

 רבינו גרשום
ה ד ל י י ד ו ל א י מ י ת ו ד ה  מ
י ו ה י ל ה ו ל ו ב ע ו ש י ח ו ה י ל  ו
ל ״ מ ם ק י ש ד ס ק ו ש ל מ ו ס  פ
ת י א א ל ה ק ד י ל ו ם א א  ד

: ה  ל

ט ח ו ש ן עלו ה ר ד  ה

( ה ד ש ן ה מ ) י א ח ו ה ר ש ש  ב

ה י א ל נ ר מ מ ו ל ה כ י א ל נ  מ

א ה : ו ה י ד ל י ב י ע א ח מ א  י ו

 השוחט פרק שני חולין מב.
ו טרפות. אי גרסינן אלו ניחא ואי גרסינן ואלו יש לפרש לקאי  אל
ד ישבב ור׳ עקיבא« והולה לו ר׳ עקיבא לנבלה  אפלוגתא ל
 או קאי אכל הני ״f שחיטתו ססולה ללעיל להוה פסול שאירע בשחיטה
קב הלב לבית י  והוי נבלה וקאמר הכא ואלו הן «] טרסות: נ
 חללו. בשאר נקובי לא איצטריך
 למיתני לבית חללו שהן לקין
 ׳)וסשיטא שאין נקב תשוב בהם
 כלל אס לא ניקב לבית חללו אבל
 לב שהוא עב ס״ל שאם ניקב בעומק
 שהוא חשוב נקב וניטל הלב והדאה
 והלקין לא איצטדך למיתני לבכלל
 נקובים הוא לאף על גב לבטתול
 אמר בגמרא« לניטל כשר וניקב
 טרפה ככל הני נקובים לתנא סשיטא
 לכל שכן ניטל וניקכה המרה נמי
 נראה לכ״ש ניטל לטריסה ומ״מ
 ניטלה הכבל ולא נשתייר הימנה כלום
 איצטריך לאסשר להיות לניטל כל
 הככל ולא המרה שניטל כל בשר
 הכבל ונשאר המרה לבוקה בגילי
 הככל והסמסונות והא לתנן (לקמן
 לף נד.) גבי ואלו כשרות ניקב הלב
 ולא לבית חללו צריך לומר רמהכא
 לא הוה שמעינן דהוה אמינא יא] ה׳׳ה
 סמוך לבית חללו לסוסו לינקב על
 בית החלל והא לקתני ניקבה הגרגרת
 כשרה היינו משוס לבעי למיתני
 נסדקה ונשברה השלרה ולא נפסק
 החוט שלה איצטריך דאי מהכא ה״א
 או הא או הא אי נמי ה״א דבעיא
 תרתי קא משמע לן דבחיט תלי מילתא
 וניטל הככל י5] ס) ולא נשתייר הימנה
 כזית פריך בגמרא ללקמן מו.) רישא
ו שחסרה. מפרש בגמראצ)  לסיפא: א
 או שחסרה מבסניס ולמ״ד חסרון
 מבסניס לא שמיה חסרון מפרש
 ניקבה לרבנן או שחסרה לר״ש דאמר
 עד שתינקב לבית הסמסונות ובחסרון
ס ת הנץ.  כל שהוא מודה: דרו
 גכי טרסות עוף הוא שייך למיתני
 אלא משוס רבי יהודה תנא ליה הכא:
ס ת הנין. גרסי׳ בתוספתא  דרו
 נס״ג] ובערוך [ערך נץ די] וכן יסד
 הפייט בסליתותק) תותלת ישראל מדרס
 י) הגס ונץ אפרותים קרוציס וטעמא
 לא משוס לסופו לינקב דא״כ בכלל
 נקובה היא ומהאי טעמא לא תני
 במתניתין למיא לליותא ולמיא לבישראש)
 אלא טעמא ללרוסה שהארס שורף
ת החיה מלמד א  וסופה למות '>] : ז
 שתפס הקב״ה בל מין ומין והראה
 למשה. והא ללא חשיב ליה בהקומץ
 רבה (מנחות דף כט.) גבי שלשה לברים שנתקשה משה מנורה ראש חלש
 ושרצים יי] ולא חשיב נמי הא לאמר במלרש״) כמין מטבע אש הראה
 הקלוש ברוך היא למשה לכתיב זה יתנו א) שמא לא חשיב אלא מילי
 לנתקשה אבל הגי אע״פ שהראהו לא נתקשה בהן אלא שתמה על הרבר
 מה יוכל ארס ליפן כופר נפשו הראהו הקב״ה להבתין היטב ולהוליע
 לישראל וכן הכא להראות לישראל איזו היא אסורה ואיזו היא מותרת:

 והא

 מהו דתימא אם איתא דילדה קלא הוה ליה. ומילע ילעי למשקר:
 קמ״ל. ר׳ אלעזר דאימר אפולי אפיל: לישנא אמדנא הא דר׳ אלעזר
 ור׳ אכהו לא גרסינן וה״ג לאתויי טולת יולדה מהו דהימא אימא
 ילודי יליד קמ״ל דאם איהא דאוליד קלא איה לה. ובשיש לו אשה

 מהו דתימא אם איתא דילדה קלא הוה ליה
 קא משמע לן אימר אפולי אפיל:

 הדרן עלך השוחט
בה הוושט קו נ אלו טרפות בבהמה א ,  א

ניקב קרום של פסוקת הגרגרת ג ו 2 

נשברה השדרת  מוח י ניקב תלב לבית חללו ה
 ונפסק החוט שלה ״יניטל הכבד ולא נשתייר
הריאה שניקבה או שחסרה ר״ש ז ,  הימנו כלום ג
 אומר ייעד שתינקב לבית הסמפונות •־׳ ניקבה
ם ר כ ה ב (  הקבה *ניקבה המרה יניקבו הדקין ה
 תפנימית שניקבה או שנקרע רוב החיצונה
הגדולה טפח והקטנה  רבי יהודה אומר ל
ס ובית הכוסוח שניקבו לחוץ ס מ ת  ברובת מ
נשתברו רוב צלעותיה ׳׳ודרוםת נפלה מן הגג 0  נ

םת הזאב בהקה דרו  הזאב רבי יתודת אומר פ
דרוםת הנץ בעוף ההק  ודרוסת ארי בגסה צ
 ודרוסת י׳הגס א] בעוף הגם ק זה הכלל כל
 שאין ״כמוה חיה טרפה: גמ׳ א״ר שמעון בן
 לקיש רמז י לטרפה מן התורה מנין מנין
ובשר בשדת טרפת לא תאכלו אלא רמז 1 

לטרפה שאינה חיה מן התורה מנין דקתני (  ח

 סיפא זה הכלל כל שאין כמוה חית טרפה
דטרפה אינה חיה מנא לין דכתיב  מכלל ש
וזאת החיה אשר תאכלו ט<חיה אכול שאינה 2 

 חיה לא תיכול מכלל דטרפה לא חיה ולמאן
י טרפה חיה מנ״ל נפקא ליה מזאת  דאמר י
 תתית אשר תאכלו זאח החיה אכול חיה
 אחרת לא תיבול מכלל דטרפה חיה ואידך
 האי זאת מאי עביר ליה מיבעי ליה לכדתנא
 דבי רבי ישמעאל דתנא דבי רבי ישמעאל
 זאת החיה אשר תאכלו מלמד שתפס הקב״ה
 מכל מין ומין והראה לו למשה ואמר לו זאת
 אכול וזאת לא תיכול ואיהך נמי מבעי ליה
 לכדתנא דבי ר׳ ישמעאל אין ה״נ אלא טרפת
 חיה מנא ליה נפקא ליה מאידך תנא דבי ר׳
בין החיה  ישמעאל דתנא דבי ר׳ ישמעאל 3
 תנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל אלו
 שמונה עשרת טרפות שנאמרו למשה מסיני
בםגר ושב שמעתתא (  ותו ליכא והא איכא כ

 בשלמא

 מתוקמא מתניתין ואיצטדך לתנא
 למתנייה כזה הכלל דמהו דתימא
 ניחוש לה למאן דחזי סכר כצינעא
 אוליד קמ״ל. זה שמעתי ועיקר הוא
 חדא דהא לא ׳]אמרו והאי מהו
 דתימא ככל הנך שמעתתא דאמוראי
 דלא שאנו דלעיל אמתניתין דזה הכלל
 ל)קמא אמרו מהו דתימא ואורחא
 דגמרא למימר מהו דתימא אכלל
 דמתניתין ועוד כשאין לו אשה למה
 ליה למתנייה זה הכלל לאתויי פשיטא

 למאי ניתוש לה:

 הדרן עלך השוחט

ו טריפות. כל נקב במשהו:  אל
 פסוקה. לרחבה ברובה:
 לביס חללו. ואם לא הגיע לחלל
 קתני סיפא״) דכשרה: נשברה
 השדרה ונפסק החוט. חדא היא
 וטרפוח דידה משוס חוט הוא ונשברה
 השדרה דקתני אורחא דמילתא נקט
 דססיקת החוט ע״י שבירת שדרה
 היא: או שחסרה. בגמרא פדך
 (לקמן דף מ!:) היינו נקב: סמפונוח.
 קנוקנות קטנות המתפשטות בתוך
 הריאה שהדס נובע ג] בה כשחותכים
 אותה: הפרס הפגימית. בגמרא
 (לקמן נ:< מפרש: שניקבה. במשהו:
 רוב התיצונה. בגמרא לשם דף נ:)
 מפרש: י! גדולה וקטנה. לא גסה
 ודקה קאמר אלא א] על [שור] קטן
 ושור גדול אס נקרע טפמ בשור
 אע״ג דלא הוי דבא: המסס.
 צינסויי״ל: ובית הפוםוס. סוף הכרס
 שקורין סנצ״א עשוי ככובע וקרוי
 בית הכוסות והמסס מתוכר כו
 וסביב סביב לחיכורם כשאתה מבדילן
 יש דוסן לזה ודוסן לזה ובאמצע הן
 שוסכין זה לחוך זה והמאכל נכנס
 ׳!מכית הכוסות להמסס ומהמסס
 לקבה ומהקבה לדקין: שניקבו לחון.
 שהנקב נראה מבחוץ וכגון שניקבו
 או זה או זה שלא במקום חיבורן
 לאפיקי >א< שניקבו במקום חיבורן
 בשתי דופנותיהן והנקב הולך מחללו
 של זה למללו של זה: נפלה מן הגג.
 ושחטה מיד טרפה אף על פי שאין

 מסורת הש״ם

, . ט ן ס , ג) גיטי  א) לעיל לנ.

ן : גיטי ח : מ ז  ג) [לקמן מ

, [ : ה ן מ לקמ , ח [ [ . ט  ס
גרס׳ , ו) [ [ : כ  ה) [לקמן נ
, [ ו ׳ הג ך גז א ר ך ע  ערו
ף י ׳ לעיל לכ. ס ם ו ן ת י  ז) [עי

, ח) [לקמן ן הו נ ה ורמי ״  ד
ה ל : נ א ה י ר ו מ . ת מ . ק ה  ע
ת ג.1, נו) ןלעיל י ר מ  כל. נ
. ה : ע ז  לז.], י) [לקמן נ
: גלה כל. א ה י ר ו מ . מ מ  ק
, כ) (פירוש [ .  בכורות ג
ש ד ה תמצא ב  רש״י על ז
א קא, מ) ולקמן ״  ע״ב],ל) נ
ן , נ) (עיין תיש׳ לקמ [ ל.  נ
, ס) זלעיל [ י ט ן ו ה ג ״ . ל  סג
, [ . ה , ע) [לקמן נ [ . נ  ל
ה כזית נ מ י יל ה  P) [ונשמי
, [ : ח לקמן מ  כצ׳׳ל], צ) ו
 ק) [ליוס שני של עשרת

, ר) [צ״ל [ ה נ ו ש י מ מ  י
, [ : ז , ש) ולקמן מ [ ז  הג
[ א תצא ט מ ו ח נ ת  ה) [
, [ ל ״ א ה ״  ן וכן שקלים פ
. ת כט ׳ מגחו ס ו ן ת י  א) [עי

ה שלשה], ״  ל

 תורה אור השלם
י ן ל ו י ה ש ת ר י ק ש נ א  1 . ו
א ה ל פ ר ה ט ד ש ר ב ש ב  ו
ן ו כ ל ש ב ת ל כ ו ל ל כ א  ת
כ ל ת כ ו מ : ש ו ת  א

ל א ר ש י י נ ל ב ו א ר ב  2. ד
ר ש ה א י ח ת ה א י ז מ א  ל
ה מ ה ב ל ה כ ו מ ל כ א  ת

: ץ ר א ל ה ר ע ש  א

קרא יא ב י  ו
א מ ט ן ה י ל ב י ד ב ה  3. ל
ה ד ך ן ה י ב ר ו ה ט ן ה י ב  ו
ה י ח ן ה י ב ת ו ל כ א נ  ה

: ל ב א א ת ר ל ש  א

ז קרא יא מ י  ו

 הגהות הב״ח
׳ ה שניקבו וכו ״ י ד  (א) רש״

״ב ועיין לקמן . נ  לאפוקי

: א ״ ף נא ע ד  נ

 הגהות מהר״ב
 רנשבורנ

ה גדולה ״ ׳ ד ״ ש  א] ד

ן ט ה וכוי. אלא עגל ק נ ט ק  ו

 וכוי כצ״ל:

 מוסף רש״י
. ככוכע ת ו ס ו כ ת ה י ב  ו

ת !.הפרדס ו ס ן מ ו כמי כ תו נ  ו

. ג ג ן ה ה מ ל ב  עמי קמו:. נ
ה נ ה מ י ס דלא חזינן נ ״ ע א  ו

ד  אלא שאין יכול לעמו

 :ב״ק נ:!.

 שבר נראה בה חוששין שנתרסקו
 ונתפרקו אבריה ואין טעם בטרסות שהלכה למשה מסיני הן. ובגמרא
 (לקמן לף נא:) אמר שאס שהתה מעת לעת ושתטה כשרה ואע״פ שלא
 עמדה: נשתברו רוב צלטותיה. בלא שוס נפילה טרפה ובגמרא
 לשם לף נב.) מסרש מאי רוכ: דרוסס הזאב. שהכה בצסרניו ומטיל
 בה ארס ושורפה בדקה אבל בגסה לא אלים זיהריה למיקלייה:
 ודריסת ארי בגסה. וכל שכן בדקה ותנא קמא סבר אלים זיהדה
 דזאב למקלייה נמי לגסה: הגן. {<אשסרוי״ר: בעון< הדק. צסדם

 ויונים: ודריסה הגס. אוסטרי״ר: בעון< הגס. אווזות ומרנגוליס: זה הפלל. בגמרא (לקמן נל.) מסרש לאמרי מאי: פל שאין פמוה היה.
 שלקתה מכה שאין בהמה לקויה דוגמתה ראויה לתיות: גמ׳ ובשר בשדה טרפה. ואע״ג דילפינן מיניה בעלמא (מכות לף יח.) בשר קדשים שיצא
 חוץ ממחיצחו מ״מ טרסה י) משמע טרסה ממש: אלא. מנין לטרסה שאין סופה לחיות. לפרושי מתניתין דקחני כל שאין כמוה חיה טרפה אלמא
 טרסה אינה חיה: זאח המיה. קרי ביה זאח חיה: ולמי׳ד טרפה חיה. לקמן בסרקין ללף נז0 אמרו לו והלא הרכה מתקיימות שתים ושלש שנים: זאח
 התיה. זאת מיעוטא הוא והכי משמע זאת סמם כהמומ שהן חיומ אכול: היה אמרס. כגון טרסה י1לאע״פ שהיא חיה לא מאכל: ובין החיה אשר
 לא תאפל. אע״ס שחיה לא תאכל: שמונה עשרה טרפות. לאו מקרא קמישתמעי אלא הלכה למשה מסיני הן: ותו ליפא. אלא שמונה עשר:

 בשלמא

ל ו כ ל כ א א ת ה ל פ ר ה ט ד ש ר ב ש ב ב ו י ת כ ן ד ל נ : מ א ו ה ל ש כ ר ב מ ו ל . כ ט ש ו ת ה ב ו ק . נ ת ו פ ר  אלו ט
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ך האי ד י א : ו ה י ה ח פ ר ט ל ד ל כ . מ ל כ א א ת ת ל ר ח ה א י : ח ה א י ר ר ב מ ו ל . כ ל ו כ ה א י ח ת ה א . ז ה י ח  ד

ה ר ש ה ע נ ו מ א ש ל א א כ י ו ל ח ר ו מ ו ל . כ א ח ת ע מ ב ש ש ר ו ג ס א ב כ י  א

 שיטה מקובצת
׳ ס ו י ת ב עי ״ . נ ס ף הג ו ע  א] כ

א ד : 5] ח כ ״ ם הף ע ע י ח ב  ז
ו ה י מ א ן ה ר מ א א א ל ה  ה
ע ב ו ם נ ד ה : ג] ש א מ י ת  ד
: ה ת ו ן א י כ ת ו ח ש ם כ ה  מ
ה ובו ל ו ה ה ג ב י ת  י] מ
ו י ל ם ע ש ר ד נ ״ ה ד ם  ע
: י ״ ס א ב צ מ א נ ל ב ש ״ נ  ו
ס ס מ ה ח ל ו ס ו כ ת ה י ב  ה] מ
ב ו ת י כ ״ ה ס צ ק ב ב ״  נ
״ פ ל י ג ד ״ ע א : י] ו ס ס מ  ל
ם י ש ד ר ק ש א ב מ ל ע ה ב י נ י  מ
ו ת צ י ח מ ץ מ ו א ח צ י  ש
. ו ע מ ש מ ה כ פ ר מ ט ״  מ
ת צ ק ב י ו ״ ס י ב ת א צ ך מ  כ
ם י י ד מס ב י ת ם כ שי רו י  פ
ר ש ב ב ו ת כ מ י ל צ א מ ה ה ד  כ

י ו ה ל ד י ע ל ה ד ל ו ס ן פ ת ט י ח ש י ד ל הנ כ י א א ו ק : ח] א א י ה פ ש ״ ע ה א פ ר ן ט ו ג ה כ ר ח ה א י : I] ח כ ״ י ע ה ל מ ה ל פ ר ה ט ה ש  ב
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א כ ל ה ב ה א ב ז י ח כ א ד כ י א ה ל ב א י ש א ח ל ם ד י שרצ : יד] ו ד ״ ס ה ל ו ״ צ ו כ ח מ ח ח מ ו מ ה ל פ ו ס ף ו ר ו ס ש ר א ה : יג] ש ת י ז ה כ נ מ י  ה

: י ׳ ׳ כי ס ו ת ב ב ו ת ך כ י כ כו ׳ ו י ר מ א א ד י ה מ ב נ י ש א ח ל ה ה ש ו ק ה י מ ת ו א ב ז י ת  כ



 מסורת הש״ם

 א) לקמן גז. עו.,
 ב) ותוספתא פ״ג ה״ג
 ע״שן, ג) עירובין 1. בכורות
 לז: אהלות ס״ב מ״ג [לקמן
 נב:ן, ד) [לקמן נד.ן,
 ה) ושם], ו) ולקמן מג.ן,
 t) לקמן נד., ח) [גירשת
 העריך ערך פטם ג׳ נוכנא!
 עיין ערך נקא, ט) שם נה.,
 י) ולקמן נד.], כ) [לקמן
 נה.ן, ל) [לקמן מד. נג:|,
 מ) ולקמן נב.ו, נ) [תיבת
 טרפה מיותרת וכן לקמן
 נב. ליתא1, ס) וויקרא יא),
 ע) וצ״ל עסו, פ) [דף מג.ן,
 צ) ןוע״ע תוס׳ עירובין
 ז. ד״ה כגון שדרה יכו׳
 וגדסס שס מ״י כ״י ומיהו
 וכו׳ וסוס׳ גיטין נו: ד״ה
 ונקר ומיס׳ ג״ק נא. ד״ה
 נעביד וסוס׳ זבתיס קטז.
 ד״ה ודילמא ותיס׳ בכורות

 לז: ד״ה כדין,

 גליון הש״ס
 תום' ד״ה ואטד וכו׳ אכל
 אדם -אית ליה מולא.
 עיין זבחים קטז ע״א תוס׳

 ד״ה וללמא:

 מב: אלו טרפות פרק שלישי חולין

 הגהות הכ״ה
 (א) רש״• ד״ה אבל וכו׳
 ולקמן. נ״ב דף נה:
 (ג) תוכי ד״ה והא וכי׳
 דתנן נהדיא: (ג) ד״ה אמר
 שמיאל וכו׳ שזו עקורה וזו

 שבורה הסייד:

 לעז• י־ש״י
 יינוי״ל. ברך.

 דמינציי״ר [דימצייד״אן.
 הבול, מעוך.

 טנפנ״א [טינפינ״א].
 חלק מקיר הבטן

 המכס־ את הקיבה.
 פנצ״א. הקיבה הראשונה

 של מעלי גירה.

,  מוסף רש״
 שנחתכו רגליה.
 האחרונים :לקמן עד.ו.
 כמה חסרון בשדרה.
 ותצא מתורת שדרה ותידון
 כשאר עצם כשעירה שאינו
ן ז.׳• בי  מטמא כאהל :ערו
 ולא תטמא באהל בלא כשר
 !׳לקמן נב . וכן לטרפה.
 דלנית הלל מיטרסא נחדא
 חוליא ולקמן שם). גלודה.
 שניטל עירה אי מחמת
 שחין או מחמת מלאכה ולא
 נשתייר כלוס, ובגמ׳ מפרש
 כמה ישאר מן העור ותהא
 כשרה !•לקמן נד.... חרותה.
 מפרש בגמ׳ שצמקה
 ריאה שלה בידי שמיס,
 כגון שנגעתה מקול רעס
 וכרקיס, חרותה כמריות של
 דקל, וכגמ׳ מפרש מגא
 ידיע אס בידי שמיס אם
 ביד־ אדס .,שם.. לקתה
 בכוליא אחת. כגון
 מליא מוגלא, בכוליא אחת
 וכל שק בשתיהן ילקמן
. סימנים שנדלדלו. :  נה
 נעקרו נמקימית הרבה
 ולקמן נג:.. נעקרה
 צלע מעיקרה. אפילו
 בלא אסיפא .׳לקמן נב.׳!.
 שנחבסה. מינציר״א ילא

 נפחתה •שמ:.

 בשלמא לתגא דידן. אע״ג דלא תנא אלא י״מ מ״מ לא תנא מניינא
 ואיכא למימר לתנא תנא וללא תנא אתיא כזה הכלל: אלא לתגא
 דבי ר' ישמעאל. לתנא מניינא קשיא והא איכא כסג״ר סימן הוא
 ומשנה וכרייתא הן כהמה שנחמכו רגליה כסרק בהמה המקשה
 (לקמן עו.) כמה חסרון בשלרה באהילות
 גלולה בסרקין וכן חרותא. ושב
 שמעתתא שבע טרסות שמנו
 האמוראים ולא נשנו במשנה והן היו
 מקובלים מרבן. האחרונים קרי
 רגלים ושלפנים קרי ילים. ארכובה
 יינויי״ל מקום חיבור השוק והירך
 שמסרקין אותה משם בשעת הפשטה:
 ר' שמעון בן אלעזר. בתוספתא קתני
 לה הכי רבי שמעון בן אלעזר מכשיר
 מסני שיכולה ליכוות ולתיות והכא נקט
 סיסא למילמיה ולא נקט השתא ר׳
 שמעון כן אלעזר מכשיר: וסרכינן
 אע״ג דיכולה ליכודה ולחיות. קשיא
 היא דאסי׳ הכי איכא למימר דאטרסה
 לא סליג ר״ש דלמאן קא מותבינן
 אתנא דבי רבי ישמעאל דתנא מניינא
 ואיהו טרסה חיה סבירא ליה דקאמר
 ןע״א ו וכין החיה אשר לא תאכלי״) דקרי לה
 לטרסה חיה אלא הכי פריק סבר לה
 כרבי שמעון דאמר כשרה היא
 כדקתני התם רבי שמעון בן אלעזר
 מכשיר: כמה תסרון בשדרה. שלא
 תטמא באהל אלא במגע ובמשא כדין
 עצם כשעורה דאילו שדרה שלמה
 וגולגולת שלמה ורוב מניינו ורוכ בניינו
 תנן באהילות לפ״ב מ״א< דמטמאין
 באהל ואע״פ שאין עליהן בשר:
 וכן לטרפה. לב״ש לא היא טרפה
 בבציר משתי חוליות ולב״ה בתוליא
 אחת מיטרפא: חשבינהו כתד. דהא
 גכי הללי סמכי וכחל למי: והאיכא
 גלודה. שניטל עורה והוסשטה כולה
 או מחמת שחין או מחמת מלאכה
 דקתני מחני׳ ללקמן דף נד.) וחכמים
 פוסלים: ומשני סבר לה כר״מ
 דמכשיר: והאיהא מרומא. דקתני
 מתניתין לשס< אז אלו כשרות חרותא
 בידי שמים ותניא לקמן ללף נה:< בידי אדם טרסה ואיזו היא חרותא
 כל שצמקה ריאה שלה ונחקשה כחריות של דקל מחמת שהבעיתה
 אדם בקולו וסעמיס שצומקת מקולות וברד והיא בידי שמיס והדרא
 בריא אבל בידי אדם תו לא הדרא בריא: מרה מאן קתני לה.
 לחשבה ניקבה המרה במניינא לי״ח טרפות במתניתין יחידאה היא ור״י
 ברבי יהולה קתני לה«] לקמן בפרקין לדף מג.) בשמעתין ותנא לבי ר״י
 לית ליה מרה ואפיק מרה ועייל חרותא: בוקא דאטמא. *]קולית הירך:
 דשן* מדוכחיה. שקפץ ממקומו חור שבעצם אליה שהוא חחוב בו ולקמן
 לדף נד a מסיים והוא דאיעכול ניבי. בוקא כמו בוכנא עגול ראשו ותחוב
 בחור כעלי זה התחוב כחור המכתשת: לקחה בהוליא אחה. וכ״ש
 בשתיהן ולקמן לדף נה.) מסיים בה והוא דמטיא לקותא למקום חריץ: אבל
 ניקב טרפה. ולקמן יא) מפרש ניקב בעליונו מקום שהיא עבה אבל
 בקולשיה כשרה: נדלדלו. נתלשו ככמה מקומות ומחוכרין כאן מעט וכאן
 מעט: נעקרה צלע. אע״ג דתנן במתניתין ןע״או נשתברו רוב צלעותיה
 דוקא נשחברו החס בעינן רובא אבל נעקרה צלע אחת מעיקרה ע) על
 חצי חולייתה כדמפרש לקמן לדף נב.< טרפה: וגולגולת שנתכסה.
 שהוכתה מכות רבות ולא נפחתה ולא ניקב הקרוס אם רובה נחבסה
 טרסה. נחבסה למינציי״ר בלע״ז: ובשר התופה את רוב הפרס. זהו
 קרוס עכ שקורץ טנפנ״א כשסותחין את הבהמה וחותכין את הבשר
 לאורך הבהמה והוא נראה. והאי לקרי ליה חופה את רוב הכרס ולא
 קרי ליה חוסה את הכרס מפני שמיעוט הכרס נחבא בתוך צלעות

 בשלמא לתנא דידן דתנא תנא ודשייר אתיא
 בזת תכלל אלא לתנא דבי ר׳ ישמעאל דאמר
 יי׳ח טרפות ותו ליכא והא איכא א* בתמה
 שנחתכו רגליה מן הארכובה ולמעלת טרפה
יכולה (  םבר ליה כרבי שמעון בן אלעזר דאמר נ
 היא ליכוות ולחיות אע״ג היכולה ליכוות
 ולחיות למאן קאמר לתנא דבי רבי ישמעאל
 תנא דבי ר׳ ישמעאל טרפה חיה ם״ל אלא סבר
 לה כר״ש בן אלעזר דאמר כשרה היא והאיכא
ה חסרון בשדרה מ כ (  חסרון בשדרה התנן ג
חוליא אחת  בש״א שתי חוליות וב״ה אומרים א
וכן לטרפה  ואמר רב יהוהה אמר שמואל ב
 המםם ובית הכוסות הקא חשבת להו בתרתי
 חשבינהו בחדא אפיק ההא ועייל חדא והאיכא
 י׳גלוהה םבר לה כר״מ דמכשיר והא איכא
ר׳ יוםי ברבי יהוהה , חרותא מרת מאן קתני לה י ,  ה

 אפיק מרה ועייל חרותא והאיכא שב שמעתתא
דאמר רב מתנא האי ״יבוקא דאטמא רשף (  ז

יואמר רכיש בר פפא  מהוכתיה טרפה ט
 משמית דרב לקתה בכוליא אחת טרפה
ואמר רב עוירא ,  ותנן ׳׳ניטל הטחול כשרה כ
 משמיה דרבא לא שנו אלא ניטל אבל ניקב
 טרפה 5'•ואמר רבה בר בר חנה אמר שמואל
םימנים שנדלדלו ברובן טרפה ״׳ואמר רבה  ג

 בר רב שילא אמר רב מתנא אמר שמואל
וגולגולת יטרפה ה  י נעקרה צלע מעיקרה נ
 שנחבםה ברובה י ובשר החופה את רוב הכרם
 ברובו טרפה נקובי תמניא הוו חשבינהו
 בחה אפיק שב ועייל שב אי הכי פסוקי נמי
 תרי הוו חשבינהו בחד בצר להו חדא ועוה
 דרב עוירא משמיה דרבא נמי נקובה היא

 אלא

 והא איכא כהמה שנחתכו רגליה. תימה ללא סריך מניטל צומת
 הגילים ה] »< לתניא בהליא בס׳ בהמה המקשה (לקמן עו.ו
 לטרסה ויש לומר להוי בכלל בהמה שנחתכו רגליה: ואמר רכ
 יהודה אמר שמואל וכן לטרפה. מסיסא לייק רב יהולה לקתני

 גבי גולגולת כמה חסרון בגולגולת
 כ״ש אומרים כמלא מקלח ובית הלל
 אומרים כלי שינטל מן החי וימות
 אלמא רכשיעור מיתה חשיכ חסרון
 ולהט חשיב דרכ יהולה כהר״ משניות
 י] משוס דממתניתין דייק ולא חשיב
 לה בהדי שמעתא כדחשיב מלתא דרב
 עוירא אע״ג דאמתניתין אתמר וא״ת
 א״כ אמאי לא סריך נמי והא איכא
 גולגולת כיון דרב יהודה אכולהו קאי
 ואומר ר״ת דרב יהודה לא קאי
 אגולגולת לס״ל דחסרון דגולגולת הוי
 עם הקרוס ובהמה מיטרפא בגקיבת
אבל אלם לאית ליה  הקרוס לחוליה 8
 מזלא בעי חסרון גולגולת עם נקיבת
 הקרוס והא לאמר בעירובין לדף ז:)
 דתשיב תרי חומרי דסתרי אהללי
 כגון שלרה וגולגולת אגב שדרה נקט
 גולגולת אי נמי לענין טרפות אלס
 קאי וכן לטרפה נמי אגולגולת
 למשכחת ביה חומרא וקולא תומרא
 לענין הורג את הנפש וקולא לענין
 פריון בכור אס נטרף תוך שלשים
 שאין הכהן צריך להחזיר אס קבלו
 ולענין עשה חבירו טרפה ומיהו קשה
 לבסמוךפ) גבי הא לאמר ר״י בר׳
 יהודה ניקבה המרה טרפה למקשו
 ליה רבנן מאיוב משמע דאין בהמה
 מיטרסא בכך כמו בן אדם ועוד
 לקמן לדף מז:< גבי אדומה וירוקה
 כשרה מייתי מדרבי נתן שבאת לפניו
 אשה שמלה את בנה כו׳ אלמא מאי
 דחיי באדם חיי נמי בבהמה והיה
 נראה לפרש דחסרון הגולגולת בלא
 הקרוס וטרפה לפי שסוף הקרוס
 ליפסק ולהכי לא סריך הכא מגולגולת
 דהא קתני לה ניקב הקרוס של מוח
 אכל אי אפשר לפרש כן שהרי יש ב״א

 הרבה שניטל מגולגולת שלהם יוחר ממלא מקדח ועדיין חיים ונראה
 דחסרון הגולגולת הוי עס נקיבת קרוס העליון דסוף תתאה ליססק
 אבל בלא חסרון עצם אם ניקב קרוס העליון אין סוף תתאה ליפסק
 וכן בבהמה איכא למ״ל !לקמן דף מה.) חחאה מגין ואסילו למ״ד קרמא
 עילאה אע״ג ללא אינקיב תתאה טרפה יש לחלק בין אלם לבהמה
 ולא מטעם ר״ת אלא משוס דבאדס הקרוס התחתון קשה וחזק
 יוחר מכהמה ומשוס הכי בעי חסרון עצם עם נקיבת העליון ובבהמה
 התחתון רך ואין צריך חסרון עצם עם העליון אבל בדבר ששוה
 בזה ובזה אין לחלק ביניהן כללצ<: אפיק חדא ועייל חדא. ולמ״ד
 חסרון מבפנים לא שמיה חסרון וחסרון דמתניתין לר׳ שמעון
 דלרבנן הוי ככלל נקוכה צ״ל דהך סוגיא כר׳ שמעון דלרבנן ליכא
 אלא י״ז: סימניץ שנדלדלו כרוכן טרפה. סירש ר״ת דלמאי
 דמסיק לקמן (דף מד.) ומוקי לה באיפרוק אפרוקי נדלדלו היינו
 שנתסרדו זה מזה: אמר שמ־אל נעקרה צלע מעיקרה טרפה. לקמן
 לדף נב.ו סליג עליה כר זכאי ואמר נעקרו ברוב בצד אחד ונשתברו
 ברוב שני צדדין והכא נקט טסי מילתיה דשמואל משום אינך דקאמר
 גולגולת שנחבסה ובשר החוסה את רוב הכרס ואס תאמר לרבי יוחנן
 דאמר התס בין נעקרו בין נשתברו ברוב שני צדדין חסר להו מי״ח
 טרפות דליכא למיחשכינהו כתרתי כיון דבזה ובזה צריך רוב שני
 צדדין ויש לומר דמכל מקום תרתי נינהו שזו עקורה חו » נטולה:

 הנך
 החזה והסחוס ורוכו מכוסה בבשר: כרס. פנצ״א לבדה בלא בית הכוסות והמסס ואס נקרע רובו של בשר כנגד הכרס אף ע״ג דכי משערת
 לההוא קרע לגבי כוליה בשר הוי מיעוטא שהרי אותו בשר מחזיק כל בני המעים והולך עד הירכים לא משערינן אלא במה שכנגד הכרס
 ואם מיקרע רובא דההוא טרסה. ושמואל לא סכירא ליה כמאן דסריש לקמן (דף נ:) רוב התיצונה דמתניתין דהיינו בשר החוסה את
 רוב הכרס דאס כן מה אתא שמואל לאשמועינן ואיהו מפרש למתניתין לקמן 1שס1 במילתא אחריתי: נקובי סמגיא הוו. יו וכי חשבת
 להמסס ובית הכוסות בתד ומדלית לה למרה אכתי פשו להו תמניא נקובי דמתניתין: פסוקי תרין. גרגרת וחוט: דרב עוירא. ניקב הטחול:

 אלא

 עין משפט

 נר מצוה

 יי א מיי׳ ס״ב מהל׳
 טומאת מת הל״ח:

 יח ב מיי׳ פ״י מהל׳
 שחיטה הל״ב סמג
 עשץ סג טוש״ע יו״ד סי׳

 נד סעי׳ ד:
 יט ג מיי׳ שס פייט הל׳
 כא סמג שס טוש״ע
 יי״ל סי׳ כד סעי׳ טז וסי׳

 לג סעי׳ י:
 כ ד מיי׳ שס ס״י הלכה נ
 סמג שס טוש״ע יו׳׳ד

 סי׳ נד סעיף ג:
 כא ה מיי׳ שס הלכה ט
 סמג שס טוש״ע שס

 סי׳ ל סעי׳ א:
 בכ ו מיי׳ שס ס״ט הלכה
 ה סמג שס טוש״ע

 יו׳׳ד סי׳ מח סעיף ג:

 שיטה מקובצת
 א] דקתני מתני׳ גבי ואלו

] ודי יוסי בר•  כשרות: נ
 יהודה קתני לה בברייתא
 לקמן כשמעתין וכוי:
ש עצם א ר א מ ט א ר א ק ו  J] ב

 קולית הירך: ד] נקובי
 תמניא הוו דכי חשבה:
 ה] התנן בהדיא בפ׳ בהמה

 המקשה: ו] ולהכי חשיב
 דרב יהודה בהדי משניות

 דבסג״ר משום:

 רבעו גרשום
 ומאי בסגר אלו סימני
 ד׳ טרפות כדבעינן למימר
 לקמן: סבר לה כרי
 שמעון [בן אליעזר] דאמר
 יכולה היא ליכוות ולחיות.
 כלומר ואינה טרפה:
 והא איכא חסרון בשדרה
 כלומר כמה חסרו; בשדרה
 של מת שלא יהא נזיר
 מגלח עליו שאין דין לנזיר
 לגלח אלא על מת שלם או
 על רוב בניינו או על רוב
 מניינו דכתיב וכי ימות מר,
 עליו בפתע פתאום וגו׳
 ושדרה היא רוב בניינו.
 וכמה תיחסר שאינו צריך
 לגלח דאין חשוב רוב
 בניינו: בש״א ב׳ חוליות
 לעולם מגלח עליה עד
 שתחסר ב׳ חוליות ובה״א
 אפי• לא חיסר אלא חוליא
 אחת אין צריך לגלח:
 ואמר רב יהודה אמר
ת י ב ל ד . ה פ ר ט  שמואל וכן ל
 הלל אפיי לא חיסר אלא
 חוליא אחת טרפה: והא
 איכאגלודה. שתהא מלאה
 שחין שלא ישתייר עור
 שלם עליה. והא איכא
 חרותא כלומר בעיתא בידי
 (שמים) [אדם! דטרפה.
 וצמיק ריאה דידיה או
 חרותא מחיות רעוה
 שראתה דובים ואריות
 ונבעתה וצמיק ריאה
 דידיה. מרה מאן דקתני
 לה ר׳ יוסי בר׳ יהודה
 כלומר כהבעינן למימר
 קמן. בוקא דאטמא דשף
 מדוכתיה. קולית שקורין
 פששל: סימנין שנדלדלו
 כלומר שנדלדלו ממקומן.
 וגולגולת שנחבםה לשון
 נפחתה ובשר החופה אח
 הכרס ברובו כלומר אם
 נקרע ברובו טרפה. ועוד
 דרב עוירא נמי נקובה היא
 כלומר ואי חשבת ליה

 בהדי שאר ניקובי



 עין משפט
 נר מצוה

 כג א מיי׳ ס׳יה מהל׳
 שחיטה הלכה נ סמג
 עשין סג טוש״ע יו״ד סי׳

 כט:
 בד ב מיי׳ שס ס״ו הלכה
 ו סמג שס טוש״ע

 יו״י סי׳ מכ סעיף א:
 כה ג מיי׳ שס סמנ שס

 טוש״ע שס:
 כו ד מיי׳ שס הל׳ יח סמג
 שס טוש״ע יו׳׳ל סי׳
 מט סעיף א ניברב אלפס
 לקמן כסירקין ד׳ רעד:
 וגהרא״ש לקמן סי׳ מח1:
 כז ה מיי׳ שס פ״ג הלכה
 כ סמג שס טוש״ע
 יי״ד סי׳ לג סעיף ד יסעיף

 כח ו מיי׳ שס פ״ז הלכה
 כא סמג שס טוש״ע

 שס סעיף ה:
 כט ז מיי׳ שס ס״ג הלכה
 כ סמנ שס טוש׳׳ע

 שס סעיף ד:
 ל ח מיי׳ שס ס״ו הלכה
 יח סמג שם טוש״ע
 יי״ד סי׳ מט סעיף א

 [וכרכ אלפס שס]:
 לא ט מיי׳ שם סייג הלכה
 כא סמג שס טוש״ע

 _ יו״ד סי׳ לג סעיף ד:
rn! לב י מיי׳ שס הלכה 
 ככ סמג שס טוש׳׳ע
 שס סעי׳ י I וסימן נז סעיף

 ח1:

 הגהות מהר״י
 לנדא

 [א] נמ׳ והאמר רבב״ח
 אר״י הלכה כסתס משנה.
 יש למחוק רנב״ח. ועיין
 גיטין סא: וצ׳׳ל יהאמר ר״י
 הלכה כסתם משנה. והוא
 גי׳ נכונה ונס רש״י ציין
 והאמר ר״י הלכה כסתם

 משנה והשמיט רבנ״ח:

 לעזי רש״י
 רטי״ר [ריטריי״ט].

 מתכווץ, מכווץ.

 שיטה מקובצת
ןס״ל:  א] לא תפיק דכדרבנ

 כ] דרמי סתמי דמתני׳:

 ג] ומצינן למימר נמי

 דלית ליה בשה החופה
 אח רוב הכרס ושנקרע
 רוב החיצונה בהרת׳ ואם
 תאמר וכי היכי: ד] וחסרון
 דשדרה פלוגתא דב״ש
 וב״ה: ה] וי״ל דטעמא
 דחסרון משום הסופה

 ליפסק ברוב הס״ה:

 רב־נו גרשום
 בצר להו תרתי חרא
 דפסוקי וחדא דרב עוירא.
 הגף דאפקת לא תפיק
 המסמ ומרה: שמוגה מיני
 טרפות יש בנקובה בלומ׳
: ואייר יצחק  במתנית׳
 ברי יוסף הלכה כד׳
 האומר בכזית. כלומר
 ניטל הכבד ולא נשתייר
 הימנו כזית טרפה. כלומר
 דמתניתין באותה בבא
 דאלו כשרוח בבהמה. וכיס
 שלו קיים כו׳ הכיס שהוא
 נקלף: גמרא גרסינן זמנין
 דמהנדזין בההרי כו׳ וימנין
 דשוין הנקכין וליכא מידי
 דסתים: למאי נפקא מינה

 אלו טרפות פרק שלישי חולין מג.
ך דאפקת לא תיפוק. וא״ת למאן דלית ליה לקמן ללף נל.)  הנ
ת מתנא דבוקא דאטמא מאי נינהו י״ת טרסות  ההיא ד
 וי״ל דבאיעכול ניבי הוי טרסה לכולי עלמא ואם תאמר לעולא דאמר
 כסמוך ת׳ מיני טרסות יש ולית ליה דרכיש בר ססא מאי ניהו י״ח
 טרסות וי״ל דניטל צומת הגידין
 חשיב חדא ולרטש הויא בכלל נתתכו
 רגליה ועוד קשה למ״ד נקרע רוב
 חיצונה זהו בשר החוסה אח רוב
 הכרס חסר להו חדא דהכא חשיב
 להו בתרתי לכן נראה דעולא וההיא
 דלקמן סברי כמתני׳ וכרבי יוחנן 0
 דאמר אלו טרסות דווקא ואתא אלו
 למעוטי דרב מתנא אע״ג דדמיא
 לנטילה כמתני׳ וכ״ש דרטש דלא
 דמיא כלל להנך דמתני׳ ולית ליה י״מ
 טרסות נאמרו למשה מסיני ג] ומצי
 למימר נמי דלית ליה כשר החוסה
 בתרתי ואס תאמר וכי היט דחשיכ
 תרי ססוקי כחדא א״כ ריאה שחסרה
 וחסרון לשדרה נחשוב נמי כחד וי״ל
 לסי לאין שיעורן שוה לחסרון דריאה
 בכל שהוא וחסרון לשררה סלוגחא
 י] בייש וב״ה אי נמי לסי שזה בבשר
 וזה בעצם ואס תאמר נקרע רוב
 החיצונה ובשר התוסה את רוב הכרס
 נמי נחשוב כחד וי״ל דרוב החיצונה
 הוא רוב הכרס ובשר החוסה את רוב
 הכרס אינו רוב בשר אלא רוב ממה
 שכנגד רוכ הכרס וא״ח ואמאי לא
 חשיב חסרון הגרגרת דהוי בכאיסר
 וי״ל לטעמא לחסרון משוס דסוסה

 ליססק יו להוי כרוב:
ח בליות• מי קא חיי. סירש ל פ  י
 כקונטרס והאי לקותא הוא
 וקשה למנא ליה להאי לקותא לאיוב
 הוי לקותא להויא ביה טרסה הא
 איכא לקותא לכשרה כראמר לקמן
 לדף נה0 מליא מוגלא טרסה מים
 זכים כשרה אלא הכי פריך יסלח
 כליותי מי קא חיי בלא רסואה הא
 קאמר לקמן (לף נל.) למחו ככוליתא
 וקטליה ואי בררו ליה סמא חיי ואיוב
 לא מצינו שעשו לו שום רסואה:
הא אמר רבי יוחנן הלכה כסתם  ו
 משנה. אע״ג דסיפא דמחני׳
 (לקמן לף נד.) דאלו כשרות מסייע ליה
 מכל מקוס סריך מכח דמאי אולמיה
 הך סתמא מהך סחמא כדסירש
 כקונטרס ואי משוס שהאחרון הוא
 עיקר במקום שיש סדר למשנה כגון
 בחדא מסכתא מ״מ הך משנה דאלו
 טרסות ואלו כשרוח כחדא בבא
 חשיב ואין סדר וה״ר יעקב מאורליינ״ש
 תירץ דהכי סריך והא אמר ר׳ יוחנן
 הלכה כסתם משנה וע״כ סתמא
 דאלו כשרות לאו סתמא מעלייתא
 היא אמאי איצטריך ר״י לומר הלכה
 חדא זימנא דהלכה כסתם משנהס):

 ההיא

 אלא הנך תרתי ראפקת לא תיפוק אמר
׳ מיני טרפות נאמרו לו למשה בםיני ח  עולא א
 נקובה ופםוקה נטולה וחמורה קרועה והרוסה
 נפולה ושבורה לאפוקי לקותא דרכיש בר פפא
 אמר חייא בר א<רבא ח׳ טרפות יש בנקובה
 אם תאמר ט׳ מרה ר׳ יוסי ברבי יהורה
 קחני לה התניא ניקבה הקיבה ניקבו הרקים
 טרפה רבי יוםי בר׳ יהוהה אומר אף ניקבה
 המרה (הלכות חבר בזית מרה ״קורקבן
 סימן) אמר רבי יצחק בר׳ יוסף אמר רבי יוחנן
ה כר׳ יוסי בר׳ יהודה ואמר רבי יצחק כ ל ה  ב

 בר׳ יוסף אמר רבי יוחנן מאי אהדרו ליה
 חבריה לר׳ יוסי בר׳ יהורה •ישפוך לארץ
 מרדתי ועדיין איוב קיים אמר להם ״אין
 מזכירין מעשה נםים דאי לא תיימא הכי
יפלח כליותי ולא יחמול מי קא חיי אלא 1 

ק את נפשו שמור הכא ר  ניסא שאני דכתיביי 2
 נמי ניםא שאני ואמר ר׳ יצחק ברבי יוסף אמר
 ר׳ יוחנן הלכה כדברי האומר כזית ומי אמר
 רבי יוחנן הכי w והאמר יירבה בר בר חנה
ם משנת ותנן ניטלה ת ס ת כ כ ל ה ,  אמר ר׳ יוחנן ה
 תכבד ולא נשתייר הימנה כלום הא נשתייר
 כשרה אע״ג הלא הוי כזית יי אמוראי נינתו
ר׳ יצחק בר׳ יוסף (  ואליבא דר׳ יוחנן ״דאמר ח
מרה שניקבה וכבד בותמתה  אמר ר׳ יוחנן ג
 כשרה ואמר רבי יצחק בר׳ יוסף אמר ר׳ יוחנן
 ניקב הקורקבן וכים שלו קיים כשר איבעיא
 להו ניקב הכיס וקורקבן קיים מאי תא שמע
 דאמר רב נחמן י ניקב זה בלא זה יא) כשר
שני עורות יש לו לוושט חיצון  אמר טירבא ה
 אדום ופנימי לבן ניקב זה בלא זה כשר למה
 לי למימר חיצון אדום ופנימי לבן יראי חליף
 טרפה אבעיא להו ניקבו שניהם זה שלא כנגד
 זה מהו אמר מר זוטרא משמיה דרב פפא
 בוושט כשר בקורקבן ייפםול מתקיף לה
 רב אשי אדרבה ׳וושט האכלה ביה ופעיא
ירווח גמהא ליה ופשטה ליה זמנין  ביה כ
 המיהנהזין בההי הדדי ״קורקבן דמינה נייח
 כדקאי קאי א״ל רב אחא בדיה דרב יוסף
 לרב אשי הכי אמרינן משמיה דמר זוטרא
 דאמר משמית דרב פפא כוותיך ואמר
ם שעלה מתמת מכה בוושט קרו  רבה ט
 אינו קרום ליואמר רבה ־וושט אין לו בהיקה
 מבחוץ אלא בפנים למאי נפקא מינה

 לספק
 היא דאי סתמא מעלייתא

 כמותו הא אמר ר׳ יוחנן

 אלא הנך דאפקת. בהמה שנתתכו רגליה והגלודה: לא סיפוק.
 א] כדרבנן סבירא ליה לתנא דבי ר׳ ישמעאל וחשיב נקובי והך דרב
 עוירא כחד ותרין פסוקי כחד ומשכחת להו שסיר וכל הנך טרסות
 דמניגן לקמן לדף מז.) כריאה כגון חליף דאוני ודמיא לבשרא ולכיעתא

 ואטום כריאה כולהו בכלל ריאה
 שניקבה או שחסרה נינהו. חליף היינו
 חסרה ממקום שהיא ראויה להיות
 שם ותנך תזותא לקותא נינהו וכל
 לקותא סוסה לינקכ והויא לה נקוכה
 ותליף לשני קרומים לוושט״) שניהם
 נטולים ממקום שהן ראויין להיות ואין
 לך נקובה גלולה מזו: נטולה. ניטלה
 הכבל: נפולה. נסלה מן הגג. וגלולה
 בכלל נטולה שניטל עורה. ונחתכו
 רגליה ככלל חסורה. ושף מרוכתיה
 בכלל נטולה. וכן נללרלו סימנים
 ועקירת צלע וחביסת גולגולח בכלל
 שבורה. ובשר החוסה היינו קרועה:
 למעוטי לקותא דרפיש. לכוליא
 שאינה בכלל אלו וסליג עולא עליה.
 ואס תאמר ישנה בכלל נקובה כי
 היט דאמרינן בלקותא דריאה לאו
 מילתא היא דהוה ליה ניקבה הכוליא
 והא ליכא למ״ד דאסי׳ רטש מודי
 דניקבה הכוליא כשרה וכלקותא הוא
 דטריף: שמונה מיני טרפות בנקובה.
 נקובת הוושט והקרוס והלב והריאה
 והקיכה והדקין כרס הפנימי והמסס
 ובית הכוסות תדא הוא הא תמניא:
 ואם תאמר טי. יש דהא איכא נמי
 מרה ההיא יחידאה היא ולית הלכתא
 כוותיה ודרב עוירא לית ליה לחייא:
 יפלח כליותי. היינו לקותא וטרסה:
 אין מזפירין מטשה נסים. להביא
 ראייה מהן: רק אח נפשו שמור.
 מכות מות הכהו ולכך נצטווה לשמור
 נפשו כדאמרינן בהשותסין לב״כ לף
 נח.) גלול צערו של שטן משל איוב
 משל לאומר לעבדו שבור תבית ושמור
 יינה: הלפה פרפרי האומר בפרח.
 דבעינן כזית שיור בניטל הכבד.
 וסלוגתא היא בפרקין(ל׳ מי.) ׳]דרמינן
 סתמי דמתני׳ אהדדי דקתני רישא
 אלו טרסות ניטל הכבד ולא נשתייר
 ממנה כלום הא נשתייר כשרה ואע״ג
 דליכא כזית והדר תני אלו כשרות
 ניטל הככד ונשתייר ממנה כזית
 ומוקמינן לה כתנאי והכא מייתי לה
 משוס שמעחחא דרבי יצחק בר יוסף
 משמיה דרבי יוחנן: והא אמר רבי
 יותנן הלפה פסתם משנה. והא
 נמי סתמא היא ומאי אולמא דסיפא
 מרישא: אמוראי נינהו. ורבי יצתק
 סבר דלא טיל רבי יוחנן למימר
 הלכה כסתם משנה אלא היכא
 דסבירא ליה אמר בהדיא הלכה

 כמשנה זו ואמורא אחדנא אמר משמיה דר׳ יוחנן הלכה כסתם משנה
 והיכא דאיכא תרי סחמי דסחרן אהדדי אי איכא טעמא לאלומי חדא
 מחברתה כי ההיא לסנהדרין דאתד דיני ממונות ללף לל:< אזיל רבי

 יוחנן כתרה ואי לא מספקא ליה ולא קכע כהו הלכתא כחד מנייהו וכהני תרי אי הוה משכחינן טעמא בהא דרבי יצחק לא הוה מוקמינן
 לה כאמוראי ומשים דליכא לאלומי איצטריך לן לשנויי דרבי יצחק לית ליה האי כללא דר׳ יוחנן: ופבד סוחמחה. שנקיבה במקום דיכוקה
 בכבד וחבור הכבד סותם את הנקב: פשרה. אפילו לר׳ יוסי בר׳ יהודה: פיס שלו. קליסה הסנימית: זה שלא כנגד זה. כגון זה
 למעלה וזה למטה: בקורקבן פסול. הכי ס״ל משוס שהמאכל מתאסף שם ומחלחל ינכנס בנקב עד שיוצא דרך נקב השני: ופעיא ביה.
 צועקת שאע״פ שהקנה מוציא קול אי אפשר שלא יהא הוושט מתפשט עמו. ואני שמעתי סעיא מנשמת: גמדא. כווצת רטי״ר בלע״ז:
 מיהנדזין. מיתרמן דמיכווני אהדדי: אינו קרום. ואס ניקכ מסתם אסילו עלתה בו סתימה עכה אינה מתקיימת כדאמרינן ביבמות
 ללף עו.) בכרות שפכה ניקב פסול נסתם כשר וזהו פסול שחוזר להכשרו זהו למעוטי קרוס שעלה מחמת מכה בריאה שאינו קרוס דכל
 נקובי דטרסות לא מהניא להו סתימה דסלקא בהו לאחר זמן ולא דמי לריאה שניקבה (0 ודופן סותמתה ולסתימת כבד במרה ולסתימה
 דירכיס בחלחילת דלקמן ללף נ.) דההיא סתימה מעיקרא היא: אין לו בדיקה מבחון. לפי שהעיר התיצין אדום ואין טסת דם נכרת בו:

 לספק

 מסורת הש״ם

 א) [צ׳׳ל רב], ג) [ברכית
 ס. יבמות קכא:], ג) בקרא
 הנוסחא אך, ד) [עיין גיטין
 פא: דמסיק שס דרגה נר
 נר חנה לא ס״ל דא״ר
 יוחנן הלכה כסתס משנה
 וצריך ישוב גדול], ה)(שכת
 מי. ושם נסמן], ו) [יבמית
 נח: ושי׳נ], י) [צ׳׳ל ואמר],
 P) [לקמן מס.], ט) וצ׳׳ל
 רנה יכ״א ברי״ף ורא׳יש],
 י) [צ״ל טרפה], נ) [מלת
 רווח ליתא נערוך עיין ערך
 גמד אי], ל) לעיל כמ:,
 מ) ולקמן], נ) לקמן נד.,
 D) [ועיין תוס׳ שנועות ד.

 ד״ה והדר סכר),

 תורה אור השלם
 1 . ;סבו עלי רביו יפלח
 כליותי ולא יחמול ישפך

 לארץ מרדתי:
 איוב טז יג
 2. ויאמר י; אל השטן
 הנו בןדף אך את נפשו
 שמר: איוב ב ו

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ דאמר ר״נ ניקנ
 זה בלא זה או זה שלא
 כנגד זה כשר: לב) רש״־
 ד״ה איני קרים יכו׳ לריאה
 שניקנה. נ״כ לקמן דף

 מח ע״א:

 מוסף רש״י
 הלכה כסתם משנה.
 רני הוא שידר המשנה
 וכשראה דברי חכס יישר!
 בעיניו שנאן סתס ילא
 הזכיר שס אומרו עציהן
 כדי שלא יהי שנייה מפי
 יחיד ונראין כאילי נשנו
 מפי המרובים רעשו כמותן
. דאי חליף (  :ביצה נ:
 טרפה. פי׳ עורו של
 יושט אי חליף ייהיה עירי
 שלפנים אדוס ועור של חוץ
 לבן, טרפה, מאי טעמא
 מפני שניקבו העורות
 ימשיס הנקב יתאדם איחו
 שלפניי שהיה לבן ולחוץ
 הלבץ שהיה אדום, משוס
 החולי של נקב !.הפרדס
 עמי קלח, ינ:״ר באו״ז ח״א
. ועיי  ס״ תה בשם רש״י
י כת״־:. וושט ־  דק״ס מרש

 דאכלה ביה. אס ניקב
 זה שלא כנגד זה טרסה,
 דחשנינן כמאן דניקב זה
 כנגד זה, מאי טעמא זמנין
 דגמדא וסעיא ניה ואתי
 י,קנ אצל חבירו והרי הוא
 כמי שניקבו במשהו ונקב
 במשהו טרפה, סי׳ גמדא
 ופעיא, גמדא הבהמה
 מולכת צוארה לאכול מכאן
 ומכאן, פעיא צועקת ויכא
 נקב זה מגד זה, אנל
 הקורקבן של עוף אס
 ניקב זה שלא כנגד זה
 כשרה !הפרדס שם:. אין

 לו בדיקה מבחוץ אלא
 בפנים. לפי שהוא טרפה
 בנקב משהי ואינו גיכר
 וטיסת דס נכנסת לו בפגיס
 כנקכ ואיני ניכר, אכל קרים
 הפנימי לכן היא יטיפח
 דס ניכרח בו, אבל החיצון
ל כח:! לענין לעי  אדוס :
 דריסה לא נדקינן אלא
 לעור הפנימי שהוא לבן,
 מ״ט מסגי שהלק יתנכר
 אם ניקב אס לאי, שהלבן
 חוזר אדוס מחמת הכאת
 הנקב •הפרדס עמי קלט.ן.



 מסורת הש״ם

, [ נ : יש״  א) [ברכות לג

ס ג ר ת מ ד ן כ ׳ יצא לחו י פ  כ) ו

ך בר לי], ר ך ע ן ברא ערו ו  ח
, ד) ולעיל י.], [ . ג לקמן נ  ג) ו

ש בפרש״י ״ . ע לקמן מז  ה) ו

, ו) לפי [ : ח ן נ מ ק ד ל ו ע  ו
ס כ ע שס ח מ ש  פירש׳׳י מ
׳ כ שתביא ל עיין בב״י סי נ  א
ש מ נה מ ו ם שקאי על י י ק ס ו  פ
: ׳ רש״ל, ז) עירובי! ו עי  ו
ה כ ו א ס ת ס ס ו ת ] : ד ה י ״  ר
ת ו י א עד ת פ ס ו ת ד י ״ נ ה ״  פ
ת במו א י ת ס ס ו ת ג ו ״ נ ה ״  פ
, ח) [עיין רש״ש1, [ א ״ פ ו  ס
, [ ר ה מ ״ ר ד ח  נו) וצ״ל א

, כ) ןצ״ל [ ר מ א  י) וצ״ל ה

. ן עז א ועיין לקמ מ ר ח  נ

. ה  ובעירובין נד. ובנדרים נ
תמצא כי רבא בנו של רב  ו
ע דרב ד ה ו ו א ה מ ף בר ח ס ו  י
ס ״ ש ס הנזכר בכל ה ח סף ס ו  י
׳ ף כר חייא עי ס ו ינו רכ י  הי
, [ א ת ה א ״ ד  לעיל יח:1, ל) [

, [ לדלא צ״  מ) ן

 הגהות הב״ח
ס איתחזק ח ' ה מ  (א) נ
ק ז ח ת א א א ל כ סורא ה  אי

א: י שנ מא א ו ר ו ס י  א

 מג: אלו טרפות פרק שלישי חולין

 לעזי רש
 דדיי״ש [ריידי״ש],

 קשה, :וקשה.
 רטיי׳׳ט [ריטריי״ט].

 מתכווץ, מכווץ.

 מוסף רש״י
. שישיב י י ב א י ל ד ו ד ח  ל
ה שהשיב :ברכוח  לו מ
ן י ש ש ו ן ח י . א  לג•)
. שמא א י ר ב א ה מ  ש
ישט, הואיל ואין יקב הו  נ
ראה !:הפרדס עמי ב נ ק נ  ה
ן י כ ס ט ב ח ו ש ה  קלט!. מ
ודע י . ו ה מ ו ג ת פ א צ מ נ  ו
ס ד ו א שכששחט בדק ק ו  ה
, אבל ה פ ה י ת י ה טה ו  שחי
ד י טה מ  לא בדק אחר שחי
. א ת י י ר י ב ו י  !.לעיל י.). ח
י לה אמר ת באפר, ו ו ע ו  ר
ת י  ברייתא בריאות ישמנ
ש י י י ב ל ו ק  ילקמ! מ!.!. מ
. ע ש ה ר ׳ ׳ י ב ל ו ק מ  ו
ש לה ר ס ן 0.) מ  בערובי
ם ו ק ת שיש מ ח קת א  במחלי
ה ״ ד נ ב ן בה ל  שמטי
ן ם שמטי ו ק  להקל, ויש מ
 בה דברי ב״ש להקל,
ה ר ל ש ן נ ה חסרו מ  כגון כ
ש ״ א באהל נ מ ט  שלא ה
׳ה ׳ חוליות וב׳ ם נ מרי  או
ן לעגין ן בה ומקילי רי  מחמי
ה לומר שכיון שחסרה א מ ו  ט
, ה א מ ט נה מ ח אי ח  חוליא א
 והאוחז בזו קולי כ״ש
׳ה רשע, שהרי  וקולי ב׳
ת זה ן זה א  דבריו סותרי
 כדי להקל, והאוחז בחומרי
יהס כסיל בחשך הולך  שנ
ע להבחין ד ו א, שאינו י  הו
ל כב׳ נ י לסמיך, א  על מ
ח שהקילי אלו בזו קו  מחלו
ס  ואלו כזו, אין כאן לא משו
ס סכלות,  רשע ולא משו
כהא ל בהא כב׳׳ש ו ״ ס  ד

ה ;ר״ה יד•!. ״ נ  כ

 לספק דרוסה. כגון הנך דאיכא למיחש להו כדלקמן ננג:1 איהו קשחיק
 ואינהו קא מקרקרן ואמרינן לקמן לדף נג:ו דרוסה שאמרו צריכה
 כדיקה ואינה אסורה עד שיאדים נ] כנגד החלל וכסימניס עד שיאדימו
 הסימנים עצמן ולא שניקכ אלא שהארס מאדים הסימן ומחלחל ויורד
 לחללו וכוושט אינו ניכר האדמימות
 אלא מבסניס שהעור לבן: ההיא
 ספק דרוסה וכוי. אס עוף היה
 כודק הקנה תחלה כדאמרינן בסרק
 שני ללעיל כח.ו ושחט הקנה והכשירו
 ואח״כ בדק הוושט ואס כהמה היא
 נמי אית בה תקנתא דבשלמא גכי נקכ
 איכא למימר דילמא במקום נקב שחט
 אבל גכי דרוסה כיון דמקומו מאדים
 אסילו שחט בו יש היכר במשהו!]:
 קורטי דמא. שחילחל הארס ונכנס:
 לחדודי לאגיי. כדי שישאל: ישב לו
 קוץ. כגון שאכל קוץ ונתתב לתוך
 הוושט ואינו נראה נקובתו מבחוץ
 וקורט דם אין בה בסניס: אין חוששין.
 שמא נקב היה והבריא והוה קרום
 שעלה מתמת מכה בוושט ואינו קרוס.
 ואני שמעתי והבריא לשון ניקכ כמו
 וברא אותם בתרבותם ליחזקאל מו:
 מאי שנא מספק דרוסה. דמשוס דעל
 אריא בינייהו אמרינן שמא דרס
 ומצרכינן ליה בדיקה והבא לא אסשר
 למיבדקה דנקכ משהו כעור חיצון
 של וושט לא מינכר: קסבר אין
 חוששין לספק דרוסה. דסלוגחא דרב
 ושמואל היא בסרקין ללף נג.<: משתי
 חתיכות. שאס אכל י] אחת מהן
 ואינו יודע איזו היא דמביא אשם
 תלוי על הספק: הכא לא איחחזק
 איסורא. י! שישיבת קוץ בלא נקיבה
 אין כלום: השוחט בסכין. בדוקה
 דלא איחחזק איסורא קודם שחיטה:
 איהיליד ריעוחא. ואי לא איחחזק
 ברישא הא איתיליד לבסוף. אתחזק
 שייך למימר במידי דמעיקרא איתייליד
 שייך למימר במידי דלבסוף: ה״ג
 אלא התם הילכתא גמירי לה מסוטה.
 בין לענין טומאה ובין לענין טהרה
 ואין טעס בדבר ולא גמרינן מינה
 דהכי גמירי לה מסוטה במסכת סוטה
 (לף CM ובס״ק דנדה ללף u דמה
 סוטה סתירתה כרשות היתיד ואסורה
 מססק אף ססק טומאה כרה״י ספקו
 טמא: נמצאת איתמר. כלא חחיכה:
 תיישינן. שמא ב׳ העורות ניקבו
 והבריא החיצון: ברייתא. הרועות
 באסר וביעריס: תורבץ הוושט.
 מקום דבוקו בלחי: במשהו. אס ניקב
 שם: מקום השחיטה הוא. ואס
 שחט שם כשרה הלכך דינו כוושט וכי
 גמירי הגרמה כקנה הוא דגמירי אכל
 בוושט לא שייכא הגרמה: ומרחיב.
 נסתת סי הנקכ כמין סי אמתחח. והאי
 מרתיכ לא אתתך קאי אלא אעוגל
 סי חלל הוושט: חותכו וטומד במקומו.
 שהוושט רך הוא וכשחותכין אוחו אינו
 מרחיב י]אבל לצד הראש הוא ממקשהיי)

 לספק דרוסה תתיא ספק דרוםת דאתאי
 לקמיה דרבה הוה קא בדיק ליה רבה לוושט
 מאבראי אמר ליה אביי והא מר הוא דאמר
 וושט אין לו בדיקה אלא מבפנים אפכיה
 רבה ובדקיה ואישתכח עלית תרי קורטי
 דמא וטרפת א<ורבת נמי להדורי לאביי הוא
 דבעי אמר עולא ישב לו קוץ בוושט אין
 חוששין שמא ״הבריא (דדם חתיכות בסכין
 טמאה סימן) ולעולא מ״ש מספק דרוסה
 קםבר עולא ״אין חוששין לספק דרוסה ומאי
 שנא משתי חתיכות אתת של חלב ואחת של
 שומן תתם איתתזק איםורא יא) ומאי שנא
 לימהשוחט בסכין ונמצא׳ פגומה התם איתייליד
 לה ריעותא בסכין ומאי שנא מספק טומאה
 ברשות היחיה הספקו טמא וליטעמיך נידמייה
 לספק טומאת ברשות תרבים דספקו טתור
 אלא התם תלכתא גמירי לה מסוטה יתיב
 ההוא מרבנן קמיה דרב כהנא ויתיב וקאמר
נמצאת אתמר אבל ישב חיישינן אמר להו  א

 רב כהנא לא תציתו ליה ישב איתמר אבל
 נמצאת לא איצטריך ליה לעולא דכולהו
חיוי ברייתא קוצי אכלן איתמר תורבץ (  ה

במשהו ושמואל אמר ברובו  הוושט רב אמר כ
 רב אמר במשהו מקום שחיטה הוא ושמואל
 אמר ברובו לאו מקום שחיטה הוא הי ניהו
 תורבץ הוושט אמר מרי בר מר עוקבא
 אמר שמואל כל שחותכו ומרחיב זת הוא
 תורבץ הוושט חותכו ועומה במקומו זהו וושט
 עצמו אמר לתו רב פפי מר לא אמר תכי
ל שחותכו כ  ומנו רב ביבי בר אביי אלא ג
 ועומד במקומו זת תורבץ הוושט אלא איזהו
 וושט עצמו כל שחותכו וכויץ א] ייייונה אמר
 זירא מבלעחא וכמה אמר רב אויא פחות
 משערתא ועהיף מתיטתא התוא תורא ההוה
 לבני רב עוקבא דאתחיל ביה שחיטה בתורבץ
 הוושט וגמר בוושט אמר רבא רמינא עליה
 חומרי דרב וחומרי דשמואל וטריפנא ליה
 חומרי דרב דאמר רב במשהו והאמר רב
 מקום שחיטה הוא כשמואל דאמר לאו מקום
 שחיטה הוא אי שמואל האמר ברובו כרב
 דאמר במשתו איגלגל מילתא מטאי לקמיה
 דר׳ אבא אמר להוי תורא בין לרב בין לשמואל
 שרי זילו אמרו ליה לבדיה דרב יוסף בר
 חמא דלשלים דמי תודא למריה אמר מר
 ברית דרבינא מותבינא תיובתא כלפי םנאיה
 דרבא ״לעולם תלכתא כדברי ב׳׳ת והרוצת
 לעשות כדברי בית שמאי עושת כדברי בית
 הלל עושה מקולי ביה שמאי ומקולי ב״ת רשע

 מחומרי

 ההיא םפק דרוסה. סירש כקונטרס דככהמה נמי איכא תקנתא
 דבשלמא גבי נקב איכא למימר דלמא במקום נקב שחט
 אבל גבי דרוסה כיון דמקומה מאדים אסי׳ שחט כה יש היכר במשהו
 ולסי מה שסירשתי בפ״ב(לעיל לף כח.ל)) גבי בר אווזא דקאמר נשחטיה

 לוושט דלמא במקום נקב שחיט
 דכססק דרוסה איירי לא יתכן לומר
 כן: ישב לו קוץ בוושט. פירש
 בקונטרס וקורט דם אין בו מכסנים
 ונראה דאין לחוש אפילו יש מבסנים
 אס אין מבחוץ כיון דלא חיישינן שמא
 הבריא: קסבר עולא איין חוששיץ
 לספק דרוסה. לקמן ללף נג:< ססקינן
 דחיישינן לספק דריסה ואס כן ישב
 לו קוץ בוושט חוששין נמי שמא הכריא
 ואס תאמר ואמאי נימא נשחטה
 הותרה כדאמרינן בס״ק (לעיל ט.) גבי
 בא זאב ונטל את כני מעיים והחזירן
 כשהן נקוכיס וכי תימא שאני הכא
 שנולדה ססיקא מחיים הא אמר בס׳
 ד׳ אחין (יבמומ לף ל: ושם) ואילו גבי
 גירושין ססק קרוב לה ספק קרוב
 לו לא קתני פירוש ומותרת צרת עריה
 לשוק בלא חליצה ומפרש טעמא משום
 דאשה זו בחזקח היחר לשוק עומדת
 ואל תאסרנה מספק אלמא השחא
 דמת בעלה מוקמינן לה בחזקת מה
 שהיתה ט] בחיי בעלה קודם שזרק
 גט לערוה והכא נמי כי נשחטה
 נעמילנה בחזקמ מה שהימה קודם
 שנולד בה ססק דרוסה והעמידנה
 בחזקת שאינה דרוסה וי״ל דשאני
 הכא דדרוסה שכיחא והא דאמרינן
 לקמן ללף נג.) גבי ארי שנכנס לכין
 השוורים ונמצא צסורן על גבו של
 אחד מהם כיון דאיכא למימר הכי
 ואיכא למימר הט אוקי תורא אחזקיה
 רב לטעמיה דאמר אין חוששין לססק
 דריסה אבל למ״ד חוששין לא מוקמינן
 ליה אחזקיה התם נמי דמי לתלוח
 יותר בדרוסח ארי כמו כספק דרוסה
 בעלמא: שאני התם דאיתחזק
 איםורא. ובחתיכה אחת ספק של
 חלב ספק של שומן ואע״ג דלא
 איתמזק איסורא לא איתחזק נמי
 היתרא אבל הכא מעיקרא היתה
 בתזקת כשרה: כשמואל דאמר
 לאו מקום שחיטה הוא. ואפי׳ למאן
 למכשיר בס״ק (לעיל יט.) הגריס שליש
 ושחט שני שליש שאני גרגרת דלא
 מיטרסא במשהו עד דאיכא רובא:
 אי כשמואל הא אמר ברובו. אע״ג
 דשמואל פוסל בס״ק (לעיל כ.)
 הגרים שליש ושחט שני שליש גבי כל
 הכשר בשחיטה כנגדו בעורף כשר
 למליקה הכא בעי למימר דרבא לא
 ססיל מהאי טעמא אלא משוס חומרי
 לרכ וחומרי לשמואל: זיל שלים דמי
 תורא למריה. ואע״ג לטעה בלבר
 משנה י] היא מלא עכלינן כתרי חומרי
 לסתרי אהללי ביליס האכילי לכלבים:

 ורבי

 דדיי״ש בלע״ז«): והויץ. רטיי״ט ונכסל סי הנקב בצל חללו ונסתם עוגל סי המלל: מר לא אמר הכי. רבי אינו אומר כן: מבלעתא. מקום בית
 הבליעה קרוי מורבץ סמוך לראש הנקב מאד: פמומ משערתא. מאורך שעורה: דאסהיל ביה שמיטה. משהו: דאמר במשהו. והאי לאו מקום
 שחיטה הוא: פשמואל. והיי י]נקב: בין לרב ובין לשמואל מישרא שרי. לרב מקום שחיטה הוא ושחיטה מעלייתא היא ולשמואל לאמר
 נקב הוא דאמרי< נקובחו ברוכי: רכא כריה דרכ כר יוסף י) כר חייא הוא והיא רכא דכולי גמרא בר סלוגחיה דאביי: דמי מורא
 למריה. שככר האכילו לכלבים דאילו הוה קמן הוה הדר ביה ומישחרי באכילה דקיי״ל (גסנהלרין דף ו.) טעה בדבר משנה חוזר״] והא דבר
 משנה מפורשת היא דלא עבדינן כתרי חומרי: פלפי סנאיה דרבא. לישנא מעליא משוס דבעי לאותובי והכסיל בחושך הולך [קהלת כ]:

 מחומרי
 אתחלתא דשחיטה. זילו ואמרו לבדיה דרה יוסף בר חמא כוי זהו דכא:

 עין משפט
 נר מצוה

׳ נ מהל ׳ ׳ ׳ ס י  לג א מי
ג ס טה הל׳ כא ס  שחי

׳ ד סי ״ ו ע י ״ ש ו ג ט  עשין ס
: ׳ ט י ע נ ס  ל

ו הל״כ ״ ׳ שס ס י  לד ב מי
׳ לג י ד ס ׳ ׳ ו ע י ״ ש י  ט

: ף ג י ע  ס
׳ה א הל׳ ״ ׳ שס ס י ה ג מי  ל
ד ״ ו ע י ״ ש ו ג שס ט מ  ס

׳ ב: י ע ׳ כ ס  סי
: ה ״ ג ה ש נ ״  לו ד ע

 שיטה מקובצת
 א] כל שחותכו וכויץ ר׳

 יונה א״ר זירא מבלעתא:
 3] ואינה אסורה עד

 שיאדים בשר כנגה החלל:
 ג] אבל גבי דרוסה כיון

 דמקומו מאדים אפי׳ שחט
. והכי  בו יש היכר במשהו
 נמי הוה מצי למימר נפקא
 מינה לדרוםה ההא דהוסה
 ודאית נמי בדקינן לה
 בהאדמה כדלקמן אלא
 אשמועי׳ דחוששין לספק
 דרוסה. כך נמצא בס״י
 וכן כתב הרשב״א ז״ל
 כשם רש״י ז׳׳ל: ד] משתי
 חתיכות שאם אכל כזית
ת מהן ואינו יודע ח א  מ
 מאיזו היא: ה] הכא
 לא אתחזק איסורא קוהם
 שחיטה שישיבת קוץ:
 י] אינו מרחיב אלא לצד
 הראש הוא: ז] כשמואל
 והוי כנקב: ח] דקי״ל
 טעה בדבר משנה חוזר
 ומשתרי בשר באכילה והא
 דבר משנה מפורשת היא:
 ט] מוקמי׳ לה בחזקח מה

 שהיחה קודם שזרק גט
 לערוה והכא נמי: י] ואע״ג
 דטעה בדבר משנה חוזר

 הוא דהא לא:

 רבינו גרשום
 לספק דרוסה כלומר
 דריסה כמין טיפה של
 דם והוושט אדום ולא
 מינכרא דם של דריסה:
 ולא היא רבה לחדודי
 לאביי כו׳ כלומר הבה
 לא בהקיה מבחוץ אלא
״ אם יאמר לו ב  בשביל א
ח  שום דבר: ישב לה ק
ח  בושט. כלומר נעץ לה ק
 בושט כשרה אין חוששץ
 שמא הבריא כלומר שמא
 נקב לשון וברא אותם
 בהרבותם: אלמא קסכר
 עולא אין חוששין לספק
 דרוסה. שהכא מיקל בספק
 הרוסה: אלא התם הילכתא
 גמירי לה מסוטה מה
 סוטה רשות היחיד וכוי:
 וקאמר נמצא איתמר
 כלומר לא איתמר ישב
 לה קוץ בושט אלא
 נמצאת בושט ולא נעץ
 בו: כל שחותכו ומרחיב
 זהו חורבץ הושט כוי
 קרוב לביח הבליעה: והא
 שמואל ברובו [קאמר].
 כלומר וזה לא היה כרובו
 דלא הוה בתורבץ הושט
 אלא התחלה דשחיטה
 וזהו משהו. תודא בין לרב
 כין לשמואל מישרא שרי.
 כלומר לרב שרי אע״ג
 דאמר רב תורבץ הושט
 שניקב במשהו לדבריו מי
 ששוחט בתורבץ הושט
 לאו חשוב נקב דהוא מקום
 שחיטה קאמר ולשמואל
 דאמר לאו מקום שחיטה
 הוא סבר דאין הבהמה
 פסולה עד שניקב ברובו
 והא לאו ברובו הוא דלא
 הויא בחורבץ הושט אלא



ן משפט י  ע
 נר מצוה

 לי א ב מיי׳ פ״א מהל׳
 שמימה הל׳ ו וכפי׳
 בה״ג סמג עשי! סג
 טיש״ע יו׳׳ד סי׳ כ סעי׳ נ:
 לח ג מיי׳ שס ס׳׳ט הל׳
 פא ועי׳ היטב ככ״מ
 סמג שס טוש׳׳ע יו׳יד סי׳

 כי סעי׳ טז:
 לט ד ה מיי׳ שס ס״ח
 הל׳ כג סמג שס
 טוש״ע יו״ד סימן לג סעי׳

 א:
 מ ו מיי׳ שס פ״ט הל׳ כא
 ועיין נכ״מ סמג שס
 טוש״ע שס סי׳ כד סט״ו:
 מא ז ח מיי׳ שס סמג
 שס טוש״ע יו׳׳ד שס

 וסי׳ לג סעי׳ י:

 תורה אור השלם
 1. החכם עיניו בראשו
 והכסיל בחשך הולך
 וידעתי גם אני שמקרה

 אחר יקרה את כלם:
 קהלת ב יד

 רבינו גרשום
 ודי יהושע היא דאמר
 אין משגיחין בכת קול
 כבבא מציעא פרק הזהב:
 לא תציחו להני כללי
 דכייל יהודה אחי משמע
 דרב כוי דהכי סברינן
 מה דאיתמר תורבץ הושט
 רב אמר במשהו מקום
 שחיטה הוא רב יהודה
 היא דאמר משמיה דרב:
 למעלה עד כמה עד מקום
 תפיסה יד קרוב לראש
 והשאר כשר לשחיטה: עד
 מקום שישעיר מקום יש
 בכרס שמולגין אוחו מפני
 השער שמגרדין. ואיכא
 דגרסי יסעיר לשון רונזיה
 בלע״ז דכויץ: והא רבינא
 אמד גניבא משמע דרב
ח בושט כוי והיאך פ  ט
ט עד  אמרת דכשר לשחו
 מקום שישעיר: ואיבעית
 אימא כ־ איתמר ההיא
 דרב כוי כלומר לעולם
 עד מקום שישעיר ומה
ח בושט סמוך פ  דאמרת ט
 לכרס זהו כרס הפנימי:
 בתורא דנפיש שערחיה
 אבל בבהמה ביגונית
 חשוב ושט: תורבץ
 הושט שניטל כולו מלחי
 כשר כלומר מבלעתא:
 הא דאיתעקור איתעקורי.
 כלומר איתעקור איתעקורי
 איכא ודאי עיקור סימנץ
 אבל איגום איגומי. כלומר
 שנחתך מעילוי סימנין
 ליכא עיקור םימנץ. אלא
 לשמואל קשיא לשמואל
 דאמר שנטל כולו מלחי.
 האיכא עיקור םימנין לא
 קשיא א< התם דאינקוב
 אינקובי כלומר מה דאמר
 שמואל ברובו טרפה
 ראינקוב אנקובי הכא
 דאמר כשר דאידלדל
 אידלדולי כלומר שלא
 ניקבו אלא נדלדלו ברובא:
 התם דאיתפריק איתפרוקי.
 כלומר שנתפרקו הסימנין
 עצמן [יטרפה] והא
 דאמרינן שנדלדלו ברובן
 [כשרה] שנדלדלו מן הלחי

 ולא נתפרקו:

 א) גירסת רכינו היא כמו גי׳
 הס״א שהניא הנייח כאן
 בהגהותיו דגרסי והאמר
 שמיאל תורנן הוושט ברובו

 הא דאינקוב ונוי.

 אלו טרפות פרק שלישי חולין מד.
 ורבי יהושע היא דאמר אין משגיחין בבת קול. תימה לקיימא לן
 כבית הלל משוס בת קול וקיימא לן ט) לרבי אליעזר שמותי
 הוא ולא חיישינן בבת קול שפסק כוותיה בפרק הזהב לג״מ דף גט:<
 ויש לומר לשאט־ התס שלא יצתה אלא לכבולו לרבי אליעזר דאמר
 מן השמים יוכיתו ועול לבת קול לבית
 הלל מסייע קרא לכתיב לשמוח «)
 אחרי רבים להטות לבית הלל רובא
 הוו אלא דמעיקרא מססקא לן משוס
 לבית שמאי מחולדין טסי אבל בת
 קול לרבי אליעזר רבנן לסליגי
 עליה הוו רובא ואס תאמר אמאי
 קאמר הכא הא מני רבי יהושע היא
 לאמר אין משגיתין בבת קול הא
 איהו לא קאמר אלא אעובלא לרבי
 אליעזר לאנן נמי לא קיימא לן כבת
 קול לרבי אליעזר וי״ל דכיון רקאמר
 לא בשמים היא משמע לאית ליה
 לכשום לוכתא אין משגיחין בבת קול:
 כולה כרב עבדא. והא לאמרינן
 לעיל רמינן עליה חומרי
 לרכ וחומרי דשמואל היינו למאי
 לס״ל והוה מצי למימר כולה כשמואל
 עבלא ללאו מקום שחיטה הוא ואסר
 נמי בהגריס שליש ושחט שני שלישי
 אלא נקט כרב משוס לקי״ל כרב
 באיסורי׳): מדקאמר נתנו בו
 חכמים שיעור בוי. ולא בעי למימר
 לנתנו בו שיעור למטה למרלא סירש
 לבריו מסתמא בין למעלה בין למטה
 קאמר: כדי תפיסת יד. פירש
 בקונטרס ארבע אצבעות תימה
 רבעוף מאי וסירש רבינו יצחק בן
 רבינו מאיר ארבע אצבעוח בראמיס
 גלולים מכאן ואילך כל חל וחל לסי
 י] מה שהוא גלול ובה״ג מפרש כלי
 תסיסת יל כלנקיט איניש בשתי
 אצבעותיו ולבריהס לברי קבלה ויש
 לסמוך עליהם והאי לקרי לקמן לדף
 ;c גבי חלחולת ה! בתפיסת יל
 כמלא בטלא י)לתורא להיינו ארבע
 אצבעות התם נקט כלי תסיסה סתס
 אבל הכא כלי תסיסת יל קאמר
 למשמע כלי שיוכל לתסוס בשתי

 אצבעות ואסי׳ כל שהוא:
 ל) והאיכא עיקור סימנים.
 לפירוש הקונטרס
 לפ״ק (לעיל כ.) לבעיקור סימנים הרא
 טרסה תימה י] להיכי סשיטא ליה להויא טרסה על כרחך אינה
 נטרסה בתורבץ הוושט בנקב כעלמא כמו בוושט עצמו י) וכמו כן
 נימא לניטל כולו כשרה וכי תימא לסבירא ליה ללא גרע משמיטת
 הגרגרת שהיא טרסה זהו לוחק גלול ועול לקא משני דברובו
 כשרה אף על מי לססוקת הגרגרת תנן ברובו טרפה ולסירוש הלכות
 גלולות פריך שפיר והא איכא עיקור סימנים אף ע״ג ללא הויא
 טרפה בשמיטה זו מ״מ כמה יכשר טון לאין לו היתר בשחיטה
 ומיהו קשה לפי׳ ה״ג למאי פריך והאמר רבה בר בר תנה סימנים
 שנללדלו ברובן טרפה לסי המקשן תקשה ליה ארבה בר בר חנה
 גופיה ראי טרסה הויא בהט אם כן מהו עיקור לקיימא לן ללא הויא
 טרפה אלא שאין שחיטה מועלת בו ח] ומיהו ספרים דגרסי מעיקרא
 לא קשיא ״)(הא לאקסל אקסולי) והא לאלללול אלללולי נ<וי״ל שיולע המקשן
 כדמסיק לכסוף לרבה בר בר חנה איירי דאיפרוק אפרוקי בכח כאן
 מעט וכאן מעט ללא הלרא כריא והוי טרסה ועיקור סימנין ללא הוי
 טרפה לאקפול אקפולי בנחת מעל הבשר ומ״מ פריך מלללול לרבה כר
 כר חנה אלשון לללול שהזכיר המחרץ וחוזר ומסרש לו ללללול שאמרחי

 מחומרי בית שמאי ומחומרי בית הלל עליו
הכסיל בחושך הולך אלא אי  תכתוב אומר 1
 כבית שמאי כקוליהן וכחומריהן אי כבית
 הלל כקוליהן וכחומריהן תא גופא קשיא
 אמרת לעולם הלכה כדברי ב׳׳ה והדר תני
 והרוצה לעשות כדברי ב״ש יעשת לא קשיא
כאן קודם בת קול כאן לאתר בת קול ואי ,  א

 בעית אימא אף לאתר בת קול ״ורבי יהושע
 היא דאמר אין משגיחין בבת קול מכל מקום
 קשיא אמר רב טבות כולה כרב עבהא הכי
 אתא רמי בר יתזקאל אמר לא תציתו לתו
 להני כללי דכייל יהוהה אחי משמיה דרב
 הכי אמר רב וושט נתנו [בו] חכמים
 שיעור (א) מכלל דתורבץ הוושט לאו מקום
 שחיטה הוא וקאמר במשהו למעלה עד כמה
ה כהי תפיםת יה למטה עה ע  אמר רב נחמן א
ד ע  כמה אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה :
 כדי שישעיר איני ״ותאמר רבינא אמר גניבא
 משמיה דרב טפח בוושט סמוך לכרם זהו
 כרם הפנימי אמאי כי קא שחט בכרם קא
 שחיט אימא טפח בכרם םמוך לוושט זהו
 כרם הפנימי איבעית אימא כי קאמר רב
 בתורא דמשעיר טפי אמר רב נחמן אמר
תורבץ תוושט שניטל כולו מלחי  שמואל ג
 כשר ותנא תונא י, ניטל לחי התחתון כשר
 מתקיף לה רב פפא ותאיכא עיקור סימנים
 ולרב פפא קשיא מתניתין י ניטל לחי התחתון
 כשר בשלמא מתניתין לרב פפא לא קשיא
א דאיעקור איעקורי הא דאיגום איגומי ה  ה

 מעילוי סימנים אלא לשמואל קשיא לא
והאמר ו  תימא כולו ־אלא אימא רובו >« ה
 רבה בר בר חנה אמר שמואל ׳סימנים
 שנדלדלו ברובן טרפה אמר רב שישא
א דאקפל איקפולי ״התם ה  בדיה דרב אידי ח
 דאפרוק אפרוקי: ופסוקת הגרגרת: תנא כמה
 פסוקת תגרגרת ברובה וכמה רובה רב אמר

 רוב

 ממומרי בית שמאי וממומרי בית הלל. מסרש בפ״ק דעירובין
 (דף ז.) כתרי חומד לסמרן אהללי כגון הך לשלרה וגולגולמ
 לאסליג בית שמאי יבית הלל לגבי אהל להיו להו בית שמאי לחומרא
 א] ואמרי על שתתסר שתי חוליות מטמא באהל ובית הלל לקולא

 וקאמרינן יכן לטרסה דלבית הלל
 בחלא חיליא הד חסרון וטרסה ולכ״ש
 כשרה והוו להו בייש לקולא וב״ה
 לתומרא ומאן לעביר כטרסות
 כחומד ב״ה ובטומאה כתומרי ב״ש
 כסיל הוא רהכא חשיב ליה חסרון
 והכא לא חשיב ליה חסרון. והני לרכא
 נמי סתרן אהללי לטון לאמר נקובתו
 במשהו טעמא משום למקום שחיטה
 הוא וחומרי לשמואל לאמר לאו מקוס
 שחיטה הוא ואשתכח דסתרן מילתיה
 דרבא אהללי: בת קול. בסרק קמא
 לעירובין ללף יג:< יצתה בת קול ואמרה
 הלכה כבית הלל: לרבי יהושע
 בבבא מציעא בהזהב ללף גט:).־ מכל
 מקום קשיא. לכתרי חומרי לא
 עבלינן: סתס שמעממיה לרכ כלרי
 בתראי רב יהודה הוה אמר להו בבי
 מדרשא: נתנו בו שיטור. עד כמה
 הוא כשר לשחיטה: לאו מקום שמיטה
 הוא. אס״ה אמר רב במשהו מידי
 דהוה אגרגרח דבין במקום שחיטה
 בין שלא במקום שחיטה שוה שיעוריה:
 עד כדי תפיסה יד. צריך להניח לצד
 הראש כשלש אצבעות וארבע לשון
 מורי הזקן ואני שמעתי אתיזת חודי
 צפרנים והראשון נראה כעיני דכי
 האי גוונא לא מיקרי תפיסת יד:
 עד מקום שישעיר. שיש שם שער
 שגוררין בסטן מכרס הפנימי: טפח
 בוושט. מיקרי כרס יקא סלקא
 דעתך דלא אזיל שער בתוך הוושט
 ולא מידי ואת אמרת עד מקום
 שישעיר נ!דהא עד סוף הוושט כולו
 מצי שחיט וכיין דלאו יושט הוא היכי
 מצי שחיט ביה: אימא טפח בפרס
 סמוך לוושט. דהיינו טסח ראשון
 של כרס הוי כרס הסנימי ונקובתו
 במשהו ולפי שהוא נחבא במקום
 המיצר בין צלעות החזה קרי ליה
 פנימי וכל שאר הכרס קרוי במתני׳
 [מנ.] החיצונה ונידונית בקריעת רובו:
 כי קאמר רב. טסח בוושט מקרי

 כרס: במורא דמשטיר טפי. שהשער נכנס בתוך הוושט טפח ולעולם
 מקום שחיטה הוי בוושט עד מקום השער: חורבן הוושט שניטל
 פולו. לקמיה פריך והא איכא עיקור סימנים: ותנא חונא. תנא
 דמתניתין דסרקיןי) מסייע ליה. תונא כמו תנא דידן: ניטל לחי החחהון
 פשר. וכיון שניטל הלחי נתלשו הסימנים שבלחי התתתון הם מחוברי׳:
 קשיא מתני׳. דקתני כשר: הא דאיעקור איטקורי. עיקור סימניסג] כשנעקד
 הוושט מן הלחי ומן הכשר: הא דאיגום איגומי מעילוי סימנים.
 שנגמס הלחי מן הבשר שמוטל על הסימנים בין הלחי והסימן דלאו
 עיקור הוא שהסימנים מעורין בבשר: אלא לשמואל קשיא. הא
 דרב ססא דלדידיה איכא עיקור סימנים דקאמר תורבץ הוושט
 שניטל דמשמע שהוושט לבדו ניתק ונתלש מן הבשר: דאקפל
 אקפולי. שנקלף מעל הבשר. אקפל כמו ונקלף ודומה לו יקפלו את
 האבנים דמסכת סוטה לדף לה:י׳<): דאיפרוק אפרוקי. כדבר
 הנעקר בכח שנעקר כאן מעט וכאן מעט עד רובו דאותו מיעוט
 המחובר אינו מחובר ביחל הילכך לאו חבור הוא דלא הדר בריא:

 רוב

 מםורת הש׳׳ם

 א) [עיין מוס׳ ערכין ב:
 נד״ה מי שחציו], ב) ברכות
 ננ. נ״מ גט: פסחים
 קיד. יבמות יד. !עירובי!
 ז.], ג) [לקמן נ: ע׳־שן.
 ד) [לקמן נד.], ה) [לעיל
 מנ: לקמן י,נ:], ו) נ״א
 והא. רש״ל, ז) [דף נד.],
 ח) 1שס לפנינו איתא
 וקילסו הסיד אכן נדף לו.
 איתא], p) נשבת קל: נדה
 ז:], י) [כדאיתא כככורות
 מט:], נ) [צ״ל בתורא],
 ל) עיין רשי׳א ורש׳׳ל יכססר
 תפארת שמואל בהשגות
 על רש׳׳א, «) ר״מ מ״ו,

 נ) [צ״ל י׳׳ל],

 הגהות הב״ח
 (א) נמ׳ נתנו בי חכמיס
 שיעור מדקאמר נתנו
 בו חכמים שיעור מכלל
 דתורנן: (ג) שם אלא
 אימא רונו (והאמר רנה
 וכו׳ דאפרוק אסרוקיו
 מא״מ ונ׳׳נ ס״א והאמר
 שמואל תורבץ הוושט
 ברובו הא דאקסול
 אקסולי הא דאינקוב
 אינקובי יהאמר רבה גר
 בר חנה אמר שמואל
 סימנים שנדלדלו ברונן
 טרפה אמר רב שישא בדיה
 דרב אידי התם דאפרוק
 אפרוקי: (ג) -ש״• ד״ה
 טפח וכו׳ דקא פלקא

 אדעתיה דלא:

 מוםף דש״י
 אי כבית שמאי
 כקוליהן וכחומריהן. אי
 לעני! טומאה לא חשיב לה
 חסרון בחוליא אחת. לעני!
 טריסה נמי לאו חסרון
 הוא ואי כב״ה דאמרו
 חסרון הוא ליחשנה חסרון
.  הכא והכא :ר״ה יד:ו
 ניטל לחי התחתון. מעל
 הבשר והסימנים מחוברים
 בנשר :לקמן נד.:!. סימנים
 שנדלדלו. נחלשו בכמה
 מקומות ומחובר־! כאן
ל לעי  מעט וכאן מעט ,
 מב:< נעקרו כמקומות

ג ן. : ן מ ק ל  הרכה !

 שיטה מקובצת
 א] ההוו להו בייש לחומרא

 דאמרי עד שתחסר:
 ג] ואת אמרת עד מקום

 שישעיר דהוא עד סוף
 הוושט כולו: ג] סימנים
 הוי כשנעקד הושט: ד] כל
 חד וחד לפי קוטנו וכעל
 ה״ג מפרש: ס] גבי
ת כדי תפיסה כמלא ל ו ח ל  ח
 בטדא: ו] חימה דהיכא
 פשיטא ליה דהויא טרפה
 הא על כדחך: I] כמו
 בוושט עצמו אלא ברובו
 וכמו כן נימא: P] ומיהו
 לספרים דגרסי מעיקרא לא
 קשיא הא דאנקוב אנקובי
 והא דאדלדול אדלדולי
 י״ל שיודע המקשן. ונ״כ
 כך מצאתי מוגה בהוס׳
 כ״י: ע] גופיה אי טרפה
 הויא עיקור היכי משכתח

 לה:

 אינו כשל רבה בר בר תנה אבל לססריס לגרסי בתר והא אמר שמואל ברובו לא קשיא הא לאנקוב אנקוכי הא לאקסל אקסולי קשה וכן
 קשה לסירוש רכינו חננאל דמסרש דאסרוק איסרוקי שנסרדי הסימנין זה מזה ליכא למימר שהמקשן היה יולע האמת דא״כ לא הוה סריך מידי
 וי״ל דט סריך מרבה בר בר חנה הוה מצי למימר וליטעמיך תקשה לך דרבה בר בר חגה גוסיה אי טרסה הויא עיקור ^ סימנים היכי משכחח לה:

 היכי



 מסורת הש״ם

 א) ועיין פוס׳ מ־טפ
 כ. ל״ה תליסר], ב) נזה
 כ: ע״ז ז. ע״ש ברכות
 סג: ןתוססתא עליות
 פ״א ה״גן, ג) לעיל
 לז:, ד) ומגילה כס.],
 ה) ותוספתא ליבמות
 סוס״דן, ו) [אבות דר״נ
 ס״נ ה״ב], 1)1 ל״ל בשומא],
 ח) [צ״ל דרנא וכ״א כרי״ף
 וברא״ש], מ) ןנרכות ח.
 אבות פ״ד מ״א], י) ומגילה
 כח.ן, כ) [ליתא שס אלא
 ל״ל בברכו׳ מל.], ל) בס״א:
 גמרא, מ) נס״א: תלמוד,
 נ) ןגרש״י שלפנינו שס
 אינו כן אלא שמפרש כמו
 שמפרשים תוס׳ כסמיך
 בדיבור זה אגמריה סמך
 ולכך האמין לדבריה],
 ם) ן ועיין היטב ת וסי נדה
 כ: ד״ה אגמריה ותיש׳ ע׳׳ז
 ז. ד״ה הנשאלו, «) כס״א:
 יגס אין, פ) [ועיין תוס׳
 בנורית כח: ד״ה דןן,

 צ) [כדאיתא גב״מ מ:ן,

 תורה אור השלם
 1. ואמר אהה אדני
 אלהים הנה נפשי לא
 מטמאה ונבלה וטרפה
 לא אכלתי מנעורי ועד
 עתה ולא בא בפי בשר
 פגול: יחזקאל ד יד
 2 . עבר ביתו בו׳צע ביצע

 ושונא מתנת יחיה:
 משלי טו כז
 3. יניע בפיך בי תאכל

 אשריך וטוב לך:
 תחלים קכח ב

 הגהות הב״ח
 (א) תום׳ ד״ה היכי וכו׳
 דמעיקרא טמויי טמי לה:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] רש״• ד״ה ריב עיביה
 וכוי ומהני עובי התנוך
 לאשלומי לרונא אע״פ
 שנמ־עוט וכי׳ כצ״ל. וכן
 למדתי מלשון הרנ״י רס״י
 ל״ד ומלשון הדרישה שס

 ס״ק נ׳:

 מוסף רש״י
 הנה נפשי לא
 מטומאה. יחזקאל קאמר
 ליה להקנ״ה, לסי שהיה
 אומר לו קח לך חטים
 ושעורים ויו׳ ועוגת
 שעורים תאכלגה והיא
 בגללי ציאת האדם תעוגינה
. לידי : ז ל ל י לע  לעיניהם :
 טומאה. קרי !שסי. בשר
 כוס כוס. שחוט שחוט
 שלא ממות לסי שמסוכנת
 היא, דננלה ממש ליכא
 למימר דא״כ מאי רבותיה
 :שם:. שהורה בה חכם.
 שנולד בה ספק יהוצרך
 לשאול למכס להתירו !שם:.
 שלא הורמו מתנוחיה.
 הזרוע והלחיים יהקכה,
 ואע״פ שהוא היה כהן
 ובלא הרמה יכיל לאוכלה
 (שם:. אשריך בעולם
 הזה. שלא תצטרך לבריית,
 וטוב לך לעולם הבא.
 דמתוך שהיא נהנה מיניעו
 לא נא לידי גול יניחל שני
 עולמות !אבות פ״ד נז-או.

 מד: אלו טרפות פרק שלישי חולין
 רוב עוגיה. יש אומרים רוב עובי הדופן אע׳׳פ שלא הגיע לחלל
 ושיבוש הוא דאס כן חמור הקנה מן הוושט דאילו וושט ניקב עור
 החיצון בלא עור הפנימי כשר עד שינקב לחלל. או רוב עוביה כלומר ט
 משערינן רובה ברוב עוביה משערינן ועובי הקנה היינו מן העור
 ולצואר דאילו מן הראש ולחזה הוי
 אורך ולרוחב הצואר הוי רוחב הקנה
 ולעובי הצואר קרי נמי עובי הקנה
 בשיעור זה נמדד עובי התנוך וקודם
 שיגיע לחצי חלל הוי רוב עוביה עם
 הדפנות והחלל מפני שדופן הקנה
 עב מלמעלה ולצד הצואר אינו אלא
 קרוס דק וסתמא כשנפסק הקנה
 מלמעלה למטה הוא נפסק ומהני עוכי
 התנוך לאשלומי לרובא א) וכמיעוט
 התתתון הוי חצי החלל או רובו:
 רוב חללה. אינה טרסה עד שיססק
 רוב החלל ועובי התנוך אינו משלים
 לרוב: ואמרי לה ברוב חללה. אליבא
 לרב סליגי אמוראי: שדרה. רב
 לקמיה דרבה: בחליםר איםחרי
 פשיטי. איסתרי סלעי מדינה שהם
 סשוטיס וקלים. איסתרי סתם היינו
 סלעין צורי שהסלע ארבע דינרים
 ואיסתרי סשיטי הוא סלע מדינה
 שמינית שבסלע צורי דהיינו תצי דינר
 כדאמרינן געהחובל את חבירו
 לב״ק צ:) איסתרא סלגא דזוזא וקרי

 ליה התם סלע מדינה: לא ג!מיסר
 אסר. דהכי הוה בעי למיכדקיה
 ברוב עוביה ולא שנקוה תלמידים
 ושדרוה לקמיה דרבה: דתליא בסברא.
 דהתם איכא לספוקי דלמא לא הוי
 סברא מעליא והכא רכה אגמריה
 סמיך דהכי גמיר מרטה דססוקת
 הגרגרת ברוכ חללה. מלתא דתליא
 בסברא כגון מקיפין בריאה 1נ.ן דאיכא
 למימר דלמא לא מידמו חזותא שסיר
 וכגון דמיא לבשרא ודמיא לכבדא
 ודמיא לביעתא ודמיא למוריקא
 דאיכא מינייהו כשרות ואיכא מינייהו
 טרפות L:m1 ופעמים שאדם טועה
 במראותיהן: משום חשדא. דלא
 לימרו משום דשריא ניהליה מוזיל
 גביה ונראה מוטל שכר על הוראתו:
 דן אח הדין. על שדה או על טלית
 בין זה לזה: וכן עדים שהעידו.
 על שדה או על טלית שהן של פלוני:
 כולן רשאים ליקח. ין אותו מסץ:
 הרמק מן הכיעור. שלא יאמרו
 בשביל כך זיכהו לזה שיתננה לו בזול:
 שרי בוכרא. כשהיה כהן מביא לפניו
 בכור לראות מומו והיה מתירו לא
 היה לוקח ממנו מבשר אותו בכור.
 בכור נוהג בזמן הזה וכשהוא תם
 אינו ראוי לכלום דשותט קדשים
 בחון: רב חסדא כהן הוה כדאמרינן
 ׳)בגיטין בהניזקין ללף נז< שמונים
 זוגים אחים כהניס נשואין שמונים
 זוגות אחיות כהנות: בכור נמכר
 באומד ולא במשקל כדאמרינן בבכורות ללף לא.) כל פסולי
 המוקדשין נשחטין ונמכרין באיטליז ונמכרין בליטרא חוץ מן
 הבכור והמעשר: ממקלא מוכח. שהכל מאין שהוא שוקל ליטרא
 בדינר כמותו לאחרים ונותן המעות מיד: מאי איכא. במה
 יכולין לחשדני: משום אומצא מטלייתא. ששוקלין לי הליטרא
 ממיטב הבשר: כל יומא נמי. חולקין לי כבוד ומוכרין לי מן
 המיטב: זה הרואה טרפה לעצמו. כשנולד ספק טרפות בבהמתו

 רוב עוביה ואמרי לה אירוב חללה ההיא
 פסוקת הגרגרת האתאי לקמיה דרב יתיב
 וקא בדיק לה ברוב עובית אמרו לית רב
 כהנא ורב אםי לרב לימדתנו רבינו ברוב
 חללה שדריה לקמיה דרבה בר בר חנה
 בהקה ברוב חללה ואבשרה וזבן מינה
בתליםר איםתירי פשיטי בישרא והיכי >  א

 עביה הכי ״והתניא חכם שטימא אין חבירו
ר אין חבירו רשאי להתיר ם א  רשאי לטהר ב
 שאני הכא דרב לא אסר מיםר וכיון דאורי
ואומר  בה חכם היכי אכל מינה והא כתיב 1
 (אהה) ה׳ אלהים הנה נפשי לא מטומאה
 ונבלה וטרפה לא אכלתי מנעורי ועה עתה
 ולא בא בפי בשר פגול ״הנה נפשי לא
 מטומאה שלא תרתרתי ביום לבא לידי
 טומאה בלילה ונבלה וטרפה לא אכלתי שלא
 אכלתי בשר כוס כוס מעולם ולא בא בפי
שהורה  בשר פגול שלא אכלתי מבתמת ג
 בה חכם משום ר' נתן אמרו ״שלא אכלתי
 מבהמה שלא הורמו מתנותיה הני מילי
 מילתא ידתליא בםברא רבה בר בר חנה
 אגמריה סמך ותיפוק ליה משום חשדא
י הן את הדין זיכה וחייב טימא וטיהר  דתניא ־
 אםר והתיר וכן העהים שהעידו כולן רשאין
 ליקח אבל ייאמרו חכמים הרחק מן הכיעור
 ומן הדומה לו ה״מ מיהי רמזבין ״משומא
 הכא מתקלא מוכח כי הא ח<דרבה שרא
 טרפתא וזבן מינה בישרא אמרה ליה בת רב
 חסדא אבא שרי בוכרא ולא זבן מיניה
 בישרא אמר לה ה״מ בוכרא דאשומא מזדבן
 הכא מתקלא מוכח מאי איכא משום אומצא
 מעלייתא כל יומא אומצא מעלייתא זבנו לי
 אמר רב חםדא איזהו תלמיה חכם זה הרואה
שונא  טרפה לעצמו ואמר רב חםהא איזהו 2
 מתנות יחיה זה הרואה טרפה לעצמו דרש
 מר זוטרא משמיה דרב חםדא כל מי שקורא
 ושונה ורואה טרפה לעצמו ושימש תלמידי
יגיע כפיך כי  תכמים עליו תכתוב אומר 3
 תאכל אשריך וטוב לך רב זביד אמר זוכת
 ונוחל שני עולמות העולם הזת והעולם
אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם (  הבא ט
 הבא ״ר׳ אלעזר כי הוו משדרי ליה מבי
 נשיאה מיהי לא שקיל וכי הוו מזמני ליה
 לא אזיל אמר לא קא בעי מר דאיחי הכתיב
י משדרי כ  ושונא מתנות יחיה רבי זירא ה
 ליה לא שקיל כי הוו מזמנין ליה אזיל אמר

 אתייקורי

 חיכי עביד הכי והא תגיא הכם שטימא כוי. וא״מ דלקמן ללף מט.)
 גכי ההוא מחטא דאישמכח בסמפונא דכבדא הונא מר בריה
 דרב אידי טריף רב אלא בר מניומי מכשיר ד״ל דהתס אגמריה סמיך
 כדאמרינן בסוף ס״ב דנדה ללף כ:< גבי ילתא דאייתית דמא לקמיה

 דרבה בר בר חנה וטמי לה ואייתית
 קמיה דרב יצחק בר׳ יהודה ודכי לה
 וסריך עליה מחכם שטימא כו׳ ומשני
 דמעיקרא >אז טמי טמוי לה כיון
 דאמרה כל יומא הוה דכי לי רכה בב״ח
 כה״ג וההוא יומא י] חש בעיניה הוה
 דכי לה ובעי החס כזה המיר לי סלוני
 חכם מהו סירוש נאמנח או אינה
 נאמנח ובעי למיסשט מעובדא דילחא
 דנאמנח ומשני רב יצחק בר׳ יהודה
 אגמריה סמך י] ׳)ופירש שם בקונטר׳
 דהדר ביה מאידך שנויא דשני
 מעיקרא טמדי טמי לה דטון
 דאגמריה סמך רשאי להתיר מה
 שאסר חבירו י] וכי אמר דאין חבירו
 רשאי להתיר היינו מסברא ולפירושו
 בשמעתין נמי למאי למסיק דאגמריה
 סמך לא צריך למאי למשני־ רב לא
 אסר ולא מילי אלא להאמת מתרץ
 ולכאורה היה נראה סשט ההלכה
 יי! מלה אגמריה סמך ולכן האמין
 ללבריה ולעיל צריכין לשנוייא קמא
 למעיקרא טמויי טמי לה וההיא
 עובלא ללקמן ללף מט.) למתט
 שנמצאת בסמפונא לכבלא שמא היו
 שניהם בבית המררש ונשאלה השאלה
 לפניהם לשניהם אי נמי לא ילע
 שאסר חבירומ: וכץ העדים שהעידו
 כולם רשאין ליקה כוי. לשנים
 אינם חשוליס כלאמרינן בס״ב ליבמות
 >לף כה:) ומ״מ לבעל נפש טוב
 להרחיק ואס תאמר ועלים היאך
 רשאין ליקח י! כו׳ בשלמא תתומיס
 על גט אשה או על שטר מקח לא
 חשו חכמים יא! למעשה למעשה לא
 עבלי אבל לבורא אמרי כלאמרינן
 בסרק התקבל ןגיטין לף סו.) אמר
 לעלים אמרו לסופר לכתוב ולערים
 ויחתמו לא תעשה בישראל כזאת
 דחיישינן שמא חשכיר עדים וכן
 מיאנה או שחלצה בפניו היאך ישאנה
 הא לא עבדי התם מעשה ויש לומר
 דכל דבר שנגמר על פיהם חשיב
 מעשה אבל התם שאינו אלא דבור
 בעלמא שאומר יי] מן הבעל אל
 הסופר לכחוב ולעדים לחתוס ואפשר
 שהס לא יעשו ולא תתגרש וגס אס
 אין ״)גומרין הדבר אינם תוששין ואם
 תאמר דן את הדין דהכא היאך רשאי
 ליקח והלא יחיד הוה מדקתני דן
 דמכת מתני׳ דבכורות >לף מז:< דתנן
 דן את הדין מייתי בפ״ק דסנהדרין
 ללף u דשנים שדנו דיניהם דין ולאו
 דוקא ב׳ אלא ה״ה אחד ואין לומר
 דדיין לא חשיד דהא אמרינן בפ״ב

 דיבמות לדף מ:! החכם שאסר את האשה בנדר דלא ישאנה
 ושמא חיישינן התם טסי שמא עיניו נתן בה ועוד יש לומר
 דההיא דבכורות מוכחא טפי דביחיד איירי דקתני רישא מי
 שאינו מומחה וראה את הככור כו׳ כפרק עד כמה לבכורות לף כח:<
 ולהט דייק מינה בסנהדרין«): איזהו תלמיד חכם.
 דמהדרי ליה אבידתו בטביעת עיןצ) זה הרואה טרפה לעצמו:

 מצטרפין
 ונראה בו טעם לאיסור וטעם להיתר ואינו חס עליה ואוסרה: הרואה טרפה לעצמו. ודאי שונא מתנות אתרים הוא
 שאף על שלו אינו חומד להכריע להיחר: ושמש חלמידי חפמים. גמרל) לתרץ טעמי המשנה ומשניות הסותרות זו את זו והיינו
 גמרא״): יגיע פפיך פי האפל. לטון דעל שלו אינו חומד כל שק שאינו חומד בשל אחרים לגנוב ולגזול: מזמני ליה. לאכול אצלם:

 אחייקורי
 ים בשביל כבודי. זה הרואה טרפה לעצמו ואין מראה לאחרים להקל:

 עין משפט
 נד מצוה

 מכ א מיי׳ פ״ג מהל׳
 שחיטה הל׳ כנ סמג
 עשי! סג טוש״ע יריד סי׳

 לד סעי׳ א:
 ב [ש״ע יו״י סי׳ רמנ

 סעי׳ לא בהג״ה]:
 ג וש״ע יו״ד סוף סימן

 קט! בהג״ה]:
 ד [ש״ע שסו:

 מג ה מיי׳ סי״נ מהלי
 זכייה הל׳ יז סמג
 עשי! סכ טוש׳׳ע חו״מ סי׳

 רמט סעי׳ ה:

 שיטה מקובצת
 א] עד שיגקב לחלל ורוב
 עביה כלומר: ג] כדאמרי׳
 בהחובל אסתירא פלגא
 דווזא: ג) לא אסרה דכי
 הוה בעי: ד] כולן רשאץ
 ליקח לקנות אותו חפץ:
 ה] וההוא יומא הוה חש
 בעיניה הדר דפי לה:
 ו] ופי׳ בקונטרס ההדר ביה
 מאידך. נ״ב לא מצאתי כי
 אס כמו שכתבו התוספות
 למטה: ז] רשאי להתיר
 מה שאסר חברו כיון שכך
 קבל וכי אמריי: ח] היה
 נראה פשט ההלכה דההיא
 דנהה דאגמריה סמך:
 V] ומ״מ לבעל נפש טוב
 להרחיק מן הכיעור וא״ת:
 י] ליקח בשלמא חתומים:
 יא] תיבת למעשה נמחק:
 *5] שאומה משם הבעל

 אל הסופר:

 רבינו גרשום
 רוב עוביה רוב הקיפה
 רוב חללה שנפפקה ברוב
 חציה: בדקה ברוב חללה
 ואכשרה כלומר שלא
 נפסק רוב חללה: בתליסר
 איסתירא בישרא איסתרא
 פלגא דותא: וכיון דאורי
 ביה חכם היכי אכיל מינה:
 כוס כוס שהיחה מסוכנת
 ואומרץ שחוט שמיד
 מחה: שהורה בה חכם
 שצריך להורוח בה חכם.
 שלא הורמו מתנותיה
 הזרוע והלחיים והקיבה.
 זיכה וחייב כלומר זיכה
 לאחד וחייב לאחד טימא
 וטיהר טימא לאחד וטיהר
 לאחד אסר לאחד והתיר
 לאחד. וכן העדים שהעידו
 כלומר על דבר אחד
 העידו שמוחר שפלוני
 חכם התירו. הני מילי
 מלחא דכשומא מזדבן
 ודאי לא יקח משוס
 חשדא דכני אדם שיאמרו
 בשכר שהתיר נותן לו
 יותר מאחרים הכא מתקלא
 מוכח שאינו נוחן לו
 יותר משקל מאחרים. אייל
 בת רב חסדא כלומר
 אשתו היתה הני מילי
 כוכרא דבשומא מיוהבן
 כו׳ דקי״ל כל פסולי
 המוקדשין נמכרין באטליז
 ונשקלין בליטרא לפי
 שהנאתן להקדש ואם
 ימכרו כיותר יהא להקדש
 אבל ככור דמתנה לכהן
 והנאתו לכהן אין דין
 שיתבזה הקדש בשביל
 הנאתו של כהן אלא נמכר
 בתוך הבית ונמכר בשומא.
 אי משום אומצא שמינה
 כלומר שחושהין אותו בני
 אדם אע״ג שאינו נוחן לו
 אלא מתקלא כמו שנותן
 לאחרים יתן לו בשר
 טוב יותר ממה שנותן
 לאחרים כל יומא נמי
 אומצא שמינה כוי. כלומד
 כל הימים אפ אני משגר
 שלוחי לשוק נותן לי בשר

 טוב יותר ממה שנותן לאחר



 עין משפט
 נד מצוד!

׳ ל ב מה ״ ׳ פ י  מד א מי
: ח ״ ל ת ה ת מ א מ ו  ט

׳ ל ה ג מ ״ ׳ פ י  מה ב מי
ג מ ה הל׳ כג ס ט י ח  ש
׳ ד סי ״ ו ע י ״ ש ו ג ט  עשי! ס

: ף ג י ע י ס  ל
ע שס ׳ ׳ ש ו ׳ שס ט י  מו ג מי

: ף ד י ע  ס
ן י ׳ שס ועי י  מז ד מי
מ ׳ ׳ כ נ ת ו ו  בהשג
ף י ע ס ף ה ו י ע ע שס ס ״ ש ו  ט

:  ו

׳ שס הלכה י  מח ה ו מי
ף י ע ע שס ס ״ ש ו ד ט  כ

 ז:

א ״ ׳ שס פ י  מט ז ח ט מי
ג מ ח! ס  הלכה ו ז ן
׳ כ ד סי ׳ ׳ ו ע י ״ ש ו  שס ט

: ׳ א י ע  ס
טה ׳ שחי ז מהל ״ ׳ פ י  נ י מי
ג ג עשי! ס מ א ס ״ ל  ה
: י ׳ ׳ ׳ לד ס ד סי ׳ י ע י ׳ שי  טי
׳ ט מהל ״  ס
ת ו מ ד ק  ה

 אלו טרפות פרק שלישי חולין מה.

׳ י  נא כ מי
ה ש ע  מ

 הל•
׳ י  ל מי
טה  שחי

׳ נכ ל ו מה ״  פ
ג מ ג ס ׳  הל׳
׳ ד סי ״ ו ע י ׳ ש׳ ג טו  עשי! ס

: א ״  לא ס
ע ״ ש ו ׳ שס ט י  ננ מ נ מי

: ׳ ל י  שס סע

 לעד דש״יי
 שולדר״א [שולדי״ר].

 לרתך.
 פורציל״א. חלל הצואר.

 רבינו גרשום(המ־שד)
 פי הקנה: נסדקה. כלומר
 באורך הקנה: הכי גרסינן
 א) איכא דאמר׳ אמריה
 רבנן קמיה דר׳ יוחנן
 משמיה דר׳ יונחן כוי
 כלומר כשאמרו משמיה
 דרי יונתן שבחה ואמר
 להו ידעין חברין בבלאי
 כוי: אמר רבא תחתונה
 שהיא עליונה מחיים
ה כ ל ה  עליונה כשהבהמה מ
נה  וכשתולין אותה תחתו
 אייל אני א׳ כדי שתפשוט
 צוארה והרעה כו׳ נ<
 כלומר ר׳ יוחנן אייל ר׳
 יצחק בר יוסף ובלבד
 שלא תיאנס כלומר שלא
 יהא שום בר אדם אונסה
 אלא כדי שהיא עצמה
 תפשוט: אנסה עצמה מאי
 כלומר מי אמריי כיון דלאו
 כל שעתא אין צוארה
 כ״כ [פשוטה] אסור דלאו
 מקום שחיטה הוא או
 דילמא כיון דיכול לפשוט
 עד אותו מקום מקום
 שחיטה מקרי תיקי: נידון
 כריאה ונקובחו במשהו.
 כנגדו בביצים ניכר כלומר
 בביצים בהמה שיש שם
 שני קרמות וכל מה
 שבקדירה נידון כמוח עצם
 שהמוח מונח בו זו היא
 קדירה ואין מונח במקום
 אחד אלא חורין יש בעצם
נחת בשנים ושלשה  שמו
ת והכי קאמר מוח  מקומו
 שבמקום אחד וכל מה
 שסביב המוח בחורין כולן
 נידונין כמוח ומה דינו
 של מוח ניקב קרום
 של מוח בכל שהוא
 טרפה: נידון כחוט השדרה
ח:  ברוב עורו של מו

 או וכ״ה גירסת ספר התרומה
 לרבינו ברוך בגמ׳ כאן ועיי
 בנ״פ ביריד שימן ל״ל.
 13 ;ראה דצ״ל אמר ליה ר״ח

 נר יוסף לר״י.

 אסייקורי מתייקרי בי. נכבדין הס במה שאני סועד אצלם והנאתם מצטרפיץ לכמלא מקדח. לאו משוס רבעו למיסחס כב״שיז)
 היא ואין זו מתנה: כנפה. הגרגרת סביב סביב להיקסה נקבים אלא משוס דב״ש י] סירשו שיעור נקט שיעורא
 לקים כנסה: מצטרפין הנקבים לרובא. אילו היו כולן מחוברים דב״ש: אישתמיטתיה הא דאמר כוי• ס״ד דרב ירמיה
 יחל היה רובא נססק טרסה: ובגולגולת. לגבי אהל המת תניא לאסילו בנקבים שיש בהם חסרון קאמר למצטרסין לרובה מדנקט
 כנסה למשמע כנקבי נסה שיש בהם
 חסרון איירי י] ומסיק לכשאין כהן
 חסרון איירי ולא נקט נסה אלא לומר
 למלאה נקכיס כנסה ולשון אישתמיטתי׳
 קשה: ניטלה ממנה רצועה
 מצטרפת לכאיםר. תימה לישמועינן
 ניקבה וכ׳׳ש רצועה: כדי שיכנס
 איסר לרחכו. סירוש לרתבו של איסר
 שיושיבהו שס על רתכו ויכנס לאפוקי
 לרך עוביו: אנפה עצמה.
 שסשטה יו ראשה יותר מלאי ליטול
 ירק בבור: חותך שתי צלעות מכאן
 ומכאן. סירש ר״ת שתים מכאן
 ושתים מכאן והאי חזה לא הוי כההוא
 למסכת תמיל לדף לא.) שלא היו שם
 שוס צלעות כלתנן כס׳ לא היו כוסתין:

 מר

 אתייקורי תוא דמתייקרו בי אמר רב יהוהה
 אמר רב ניקבה כנפה מצטרפים לרובא מתיב
ובגולגולת שיש בה נקב אחד א (  רב ירמיה א
 ארוך אפילו יש בה נקבים הרבה מצטרפים
 למלא מקדח אלמא כיון דשיעורה מלא מקהה
 למלא מקהה מצטרפין ה״נ כיון דשיעוריה
 כאיםר לכאיסר מצטרפין אישתמיטתיה הא
 דאמר רבי תלבו אמר רב תמא בר גוריא
נקבים שיש בהן חסרון מצטרפין  אמר רב :
 לכאיסר ושאין בהן חסרון מצטרפין לרובא
 אמר רבה בר בר חנה א״ר יהושע בן לוי
 ניטלה הימנה רצועת מצטרפת לכאיםר בעא
 מיניה רבי יצחק בר נחמני מרבי יהושע בן
 לוי ניקבה כנפה מהו אמר ליה הרי אמרו

 נקבים שיש בהן חםרון מצטרפין לכאיםר ושאין בהן חסרון מצטרפין לרובא
 בעופא מאי אמר רבי יצחק בר נחמני לדידי מפרשא לי מיניה דרבי אלעזר
מקפלו ומניחו על פי הקנה אם חופה את רוב הקנה טרפה ואם לאו כשרה  ג

 אמר רב פפא וסימניך נפיא י נפחתה כדלת אמר רב נחמן כהי שיכנם איםר
 לרחבו ״־נסדקת אמר רב אפילו לא נשתייר בה אלא חוליא אחת למעלה
 וחוליא אחת למטה כשרה אמרוה קמיה דרבי יוחנן אמר מה חוליא ומה
 חוליא דקאמר רב אלא אימא ־אפילו לא נשתייר בה אלא משהו למעלת
 ומשהו למטה כשרה אמרוה קמיה דרבי יוחנן משמיה דרבי יונתן הכי אמר
 להו ״ידעין חברין בבלאי לפרושי כי האי טעמא תנא רבי חייא בר יוסף קמיה
 דרבי יוחנן יכל הצואר כולו כשר לשחיטת מטבעת הגהולה עה כנפי ריאה
ל שפושטת צוארה כ  התחתונת אמר רבא תחתונה שהיא עליונה שאני אומר ה
 ורועה ובלבד שלא תאנס בעי רב חנינא ואיתימא רב חנניה אנסה עצמה מהו
קו יתיב רבי יוחנן ורשב״ל נפק מילתא מבינייהו אנס בסימנים ושחט תי  ט

ו חזה זת ה ז י א :  פסולה ינקב הקנה למטה מן החזה נידון כריאת תנו רבנן ח
 הרואה את הקרקע למטה עד הצואר למעלה עה הכרם חותך שתי צלעות
 משתי הפנות אילך ואילך וזהו חזה הניתן לכהנים: ניקב קרום של מוח: רב
ת ואמרי לה א ת עילאת אע״ג דלא אינקיב ת ו  ושמואל דאמרי תרוייהו קדמא ה
ה האינקיב תתאה אמר רבי שמואל בר נחמני וסימניך חייתא דמתנח ביה ע  ל

 מוחא אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יהושע בן לוי כנגהו בביצים ניכר
 א״ר שמעון בן פזי אמר ריב׳׳ל משום בר קפרא *מוח כל מה שבקדירה
 נהון כמוה התחיל למשוך נהון כחוט השדרה ומהיכן מתחיל לימשך אמר
כמין שני  רבי יצחק בר נחמני לדידי מיפרשא לי מיניה דרבי יהושע בן לוי נ

 פולין
 ומעשה נפה השיבוך: נפתחה כמין דלה. ולא נטל תפחת אלא תלוי ועומד זקוף שם כעץ דלת במזוזתו: כדי שיכנס אישר לרתגו. ושיעור
 גדול הוא זה מאיסר דהכא בעינן נכנס ויוצא משום דאין כאן חסרון והדלת סותם את הנקב: נסדקה. לארכה. וקילא מכולהו להיכא
 לנססק לרחבה ברובא מתוך שהריאה מושכת למטה והצואר מושך למעלה ניתק והולך לגמרי ולא הלר חלים שולדר״א בלע״ז אבל לארכה
 כל כמה שהצואר נמשך הסלק סוגר והולך הלכך הלר חלים: תוליא. טבעת שמעמי. ובעיני נראה שהן שלש טבעות כלאמרינן במנתות
 ללף לט.< כלי שיכרוך דשנה וישלש הויא חוליא לגבי ציצית: מה מוליא ומה תוליא. למה לכם התוליות הללו לקאמר רב: הכי גרסינן
 אמרוה קמיה דרבי יוחנן משמיה דרבי יונחן הכי ולא גרסינן איכא דאמרי: הכי. כלקאמר רבי יוחנן משהו למעלה ומשהו למטה
 אמרוה קמיה משמיה דרבי יונתן: תברין בבלאי. רבי יונתן מבבל סליק: כי האי טטמא. לשבח קאמר: מטבטח הגדולה.
 כרבי יוסי ברבי יהודה ומחלוקתו בפ׳׳ק ללעיל לף יח.) נקט לה מיהו אנן קיימא לן כרבי חנינא בן אנטיגנוס דמשפוי כובע ולמטה כשרה
 [לעיל יט.] דהיינו למעלה מן הטבעת: פנפי ריאה. אוני ריאה: החחחוגה. כדמפרש רבא תחתונה כשהבהמה תלויה דהיינו אונות קטנות
 שהיא עליונה כשאוחזין בקנה והריאה תלויה למטה: מפי. כמות שהן נמתתין וסורשין כנסים למעלה אע׳׳ס שהקנה יורד ביניהם
 עד מקום חיבורן: שאני אומר פל שפושטח לוארה ורוטה. ולא יותר לכך אני מפרש תחתונה שהיא עליונה שלא תאמר תחתונה
 כשאוחזין הקנה דהיינו כנגד כל הריאה: שלא האנס. למשוך הסימנים חוץ לחזה ביד״ אדם: אנסה טצמה. לפשוט מאד צוארה בשעת
 שחיטה מהו: חיקו. ולחומרא וכן הלכה: למטה מן החזה. למקום שאין ראוי לשחיטה: נידון כריאה. בנקב משהו ולא ברוב כגרגרת:
 ת״ר איזהו חזה. לגבי חזה ושוק של שלמיס הניתן לכהניס: הרואה אח הקרקט. אינו משבר מן הצלעות בגובה הצדדין כלום אלא השומן
 התחתון כמות שהוא^ בחסחוס שבראשי הצלעות: למעלה עד הכרס וכוי. ושיעור ארכו למעלה עד הכרס כשהבהמה תלויה להפשיט
 היו נוטלים אותו וחותך ב׳ צלעות הקטנות העליונות עמו משתי דפנות אחד מכאן ואחד מכאן והן שסביב הקנה ונקראין פורציל״א:
 קרמא עילאה. המחובר לגולגולת מכפנים: ואע״ג דלא איגקיב תתאה. הקרוס הרך ג!שהמוח מונח כתוכו: חייחא. שק כמו
 לב״מ לף יל:! חייתא דקיטרי: דמחנה ביה מוחא. שהמוח מונח כתוכו: כנגדו בביצים ניכר. בביצי זכר אתה יכול להכיר י]י<רביצמ
 המוח שגס להן יש שני קרומים לבד הכיס והאחד חיצון ואחד שהביצים מונחים בו. ומתוך שקרום התתתון של מוח דק מאד ואין
 ניכר לגמרי ונראה כמוח עצמו הוא נותן לו סימן בביצים: כל מה שבקדרה. בגולגולת עד שלא החחיל לצאת מן הקדרה ליעשות חוט
 שהד חוט השדרה מן המוח הוא בא: נידון כמומ. בנקב משהו: לימשך. לצאת מן הקדרה לצד החוט: נידון כחוט. כססיקת הרוכ:

 פולין

 (אהלות פ״ב משנה ג) בההיא דכמה

 חסרון בשדרה קמני סיסא !)ובגולגולת
 כדי שינטל מן החי וימוח הוי חסרון
 ולא מטמא ואמרינן בבכורוח (לף לח.)
 כמה ינטל מן החי וימוח כמלא מקדח
 של רוסאיס ומני עלה דאס יש בו
 נקב אחד ארוך שאין עגול רואים
 אומו אס יחנו ארכו לעגלו והוי כמלא
 מקדח הוי חסרון או אסילו יש בו
 נקבים קטנים הרבה כולן מצטרסין
 לכמלא מקדח: אלמא כיון. דשיעור
 חסרון גולגולח כמלא מקדח הוא
 מצטרסין נקבים הקטנים לכמלא
 מקדח כאילו הוי חד נקב ולא יהבינן
 בהו שיעורא אחרינא: והכא גמי.
 אע״ג (א) דבססוקוח שיעורא לרובא
 גבי נקובה תנן במתניתין (לקמן לף

 נל.) עד כמה תחסר עד כאיסר
 האיטלקי אלמא נקב הקנה טריסתו
 בכאיסר וגבי נקבים קטנים אז בעי
 כאיסר לשעודנהו: אישתמיטתיה.
 להאי מקשה: מצטרפין לרובא. דהוו
 כפסיקה בעלמא ללא מיחסרא וניקבה
 כנפה נמי בלליכא חסרון: גיטלה
 הימנה רצועה. לארכה דאיכא חסרון:
 מצטרפת לפאיסר. אי w) כי מעגלח
 לה הרא איסר טרפה: בעופא. נקבים
 לחסרון בעוף דליכא למימר בגרגרת
 דידיה כאיסר ככמה הוי שיעוריה:
 מקפלו. חותך למטה מן הגקכים
 וכצדיהס עד שיוכל לקפל הרצועה
 שהן כה כלפי פי הקנה ומניחו למקום
 הנקבים ע״פ הקנה: אם חופה.
 בין הנקבים והשלם שבין נקב לנקב
 את רוב הקנה אע״ג דבנקבים גרידי
 ליכא רובא: טריפה. הואיל ויש בהן
 חסרון ושיעור סמיכת נקבים זה לזה
 כנפה להא אניקבה כנסה קיימינן:
 וסימניך. שלא חשכח שמועה זו ולא
 חימא כאיסר או מצטרפין לרובא:
 נפיא. כעין שעושין הנסה שמניחין
 שם יריעוח זנכ הסוס על פי העוגל.
 וזה סימן יהא לך נקבה כנסה שאלח

 מסורת הש״ם

ן לקמ ] ( , נ [ : ז  א) [לקמן נ

: ט ם פ י ח ס פ , נ) ו [ ל.  נ
ט ״ א ס ת פ ס ו ח נ], ד) [ ׳  יש׳
, [ . ו לקמן נ , ה) ו [ נ ״  ה
 ו) גי׳ רש״ל ובגולגולת

א ׳ ׳ ה נ ח ו ל ק  בש׳׳א כמלא מ
ע״ש שכתב שטייס  כלי וכו׳ ו
א ״ ׳א, t) ו נ  ברש׳׳י ועיין רש׳
ס להן וכו׳ ח לביצים ג ו מ  ה
מחק תיבת רביצת רש׳׳ל], נ  ו
ה ג], נ ש נ מ ׳ ׳ ח ס  ח) [באהלו

 הגהות הב״ח
מי הכא נ ה ו ״  (א) רש"־ ל

ת ר ג ר ג ת ה ק ו ס פ ב ג ד ״ ע  א
׳ פ ר ט צ ה מ ״ רא: (ג) ד עו  שי

: ת ל ג ע ד מ  לכאיסר אי כ

 מוסף רש״י
. ך ו ר ד א ח ב א ק  נ
ן !:לקמן קדרה בחסרו נ  ו
א ל מ ם ל י ס ר ט צ  מ:!. מ
נה . ושוב אי ח ד ק  מ
, ה באהל לביח שמאי א מ ט  מ
גחא דשדרה וגלגולת  סלו
ו נ י ) דהי ג ״ ׳ב מ  באהליח (ס׳
ימות, י ו ח ן ה  כדי שינטל מ
! ן בפרקי נ י אמרי  דהכ
 מ3:) גבי שדרה וכן
ץ ר ב . ח : ה :לקמ! מ פ ר ט  ל
ל ב נ נתן מ ו . ר׳ י י א ל ב  ב
ה ועלה לארץ ישראל ו  ה

 !:גינוי! עוז::.

 שיטה מקובצת
 א] וגבי נקבים קטנים גמי

] שהוא  בעי כאיסר: נ
ס שבראשי  מהפרש בחסחו
 הצלעות: ג] הקרוס הרך
ח מונח בתוכו  שהמו
 הס״ה ומה״ד וסימניך
 למ״ד קדמא תתאה הסייד:
 ד] יכול להכיר רבוצת

ח: ה] משום הב״ש  המו
 פירשו שיעורן נקט:
 ו] שיש בהם חסרון איירי

 ומשני דבשאין: I] אנסה
 עצמה שפשטה צוארה

 יותר מדאי:

 רבינו גרשום
 ניקבה כנפה. כלומר
 הגרגרת שניקבה ולא
 ניקבה במקום אחד אלא
ת ניקב נקבים  ברוב מקומו
 דקין מצטרפת לרובה
 כלומר אם בין כל הני
 נקבים שיעורן כרוב חללה
 טרפה. מתיב ר׳ ירמיה
 בר אבא ובגולגולת שיש
 בה נקב אחד ארוך כוי
 מצטרפין לכמלא מקהה
 דשיעור נקב לגולגולת
 לענין טרפה כמלא מקדח:
 הכא נמי כיון דשיעורו
 ככאיסר כוי כדבעינן
: נפחתה  למימר לקמי
:  כדי שיכנס איסר לרחבו
 בעופא מאי. כלומר בעופא
 דאין אנו יכולין לשער
 נקבים שיש בהן חסרון
 בכאיסר שהקנה אינו רחב
 כל כך היכי משערינן.
 מקפלו ומניחו על פי
 הקנה כוי. כלומר [ע״פ
 נקב הקנה]: וסימניך נפיא.
 כלומר כשם ששוטחץ
 נפיא ע״פ העוגל כך
 שוטחין הבא ומניחו על



 מסורת הש״ם
ן לקמ , ב) [ . נ  א) לעיל מ
ת ו נ ו מ , ג) כ [ . ו  מנ
, [ ג ׳ ׳ א רפ ת פ ס ו ת  ז. [
, [ ג ׳ ׳ פ א ר ת פ ס ו ת  ד) [
ה לרישיה י י ׳ לטר  ה) נסי

ה ראשו כ ה ץ ו ח ר מ ל נ פ  מ
ד דנ תנ נ ע ו ק ר ק תל או נ כו  נ
, [ י ר ה ך ט ר ך ע . ערו חו  מו
ת תו , 1) [כרי [  ו) ןצ״ל לרכ

׳י כשכת , ח) עיין כרש׳ [ : ז  י
י ׳ , י) כס׳  נג., ט) [צ׳יל לסרך]
, [ ס ק  וניכר, כ) [ל״ל ל
נ ת ס כ י רת חי ן כתו י  ל) [עי

, [ ו ה ו י מ  ישוכ על ת

 גליון הש״ס
ק ח צ ר י ה ב כ י י ם  גטי א
ש ליתא ״ א ר ה . נ ד רב) מ א ) 
ן ״ ר י ה ר נ ר ראה מ  וכן נ
ה י מ ש ר מ מ י מ א ש ל ״ מ  נ
ג על רכה כ׳׳י נ פלי ׳  לר׳
נ ל ה ה נ ק ל ל ״  ואיהו ס
ה נ ושמואל מ גי ר  רסלי
ת ופריש ר ג ר ג ק מ י ס נ  ל

 לליכא:

 הגהות הב״ח
נ א ר נ ה א ״ י ל ״ ש  (א) ד

ל ״ נ ע ״ . נ ף י ל ה ע ו ׳ ה  וכו
: ף לח  ד

 מוסף דש״יי
. ת ו נ ו פ מ ס ת ה י ב  ל
ת ו ט ש פ ת מ ת ה ו נ ט ת ק ו קנ ו  קנ
ע ג ו , שהלם נ אה ך הרי  כמו
ה ת ו ס א ט ת ו ח ש ס כ ה  מ
ה ר ד ש ט ה ו ל נוב.). ח י לע ! 
ה ס י ר . ט ו ב ו ר ק ב ס פ נ  ש
ן י ד ב . ע ( .  !כתובות :
ד ג נ גו כ י . דהי ת ו ש ר פ  ה
ט מתפצל ס שהמו רכי  הי
ד פורש ח א  שס לגי, ה
ן האליה מי  לצד עצם י
ז ש כלע״ ״ ק נ  שקורין ה
י האמצע  והשני לשמאלו ו
ף ו ד ס  הולך כדרכו ע
הלאה ת ו ן הפרשו גכ ומכי  הו
, ט השדרה ו י ח ר ק ת  לא מ
 שככר כלה כחי שככר (צ״ל
ל ך ע מ ס ה נ מ ה נ ו ה ד נ י  שכ
רכה ולא על חללה ואין  י

ל יא.). לעי ט (  צריך לחו

 שיטה מקובצת
 א] דעל כרחיה קרי ליה

 שומן: ג] דאמר לעיל
ה מן ט מ  ניקב הקנה ל
 החזה: ג] כ״ש רוב
:  עוהו שההי העור מחזיקו
 ד] ה״מ בהפרדה אבל
 בהמרכה הפסק הוא:
ו הס״ד  ה] מקצתו מאלי

 ומה״ד דטרייה לרישיה
 הכה והטיח ראשו ככוחל
 לשון מכה טריה הס״ד
: ו] אוי כר  ומה״ד טרייה ו
 לזה שנתמזמז מוחו הס״ד
 ומה״ד שאינו מוליה
 תולדת האבר מן המוח
 הוא שגיד הנשה וכר:
 1] היכן כחו של חוט
 השדרה להיות בהמה
 טרפה: ח] דשיעורו בנקב
ט השדרה  משהו למוח דחו

 דשיעורו בהוב:

 עין משפט מה: אלו טרפות פרק שלישי חולין
 נר מצוה

 פולין. גלנ״ץ: כגל פי הקדרה. למקום חבור הצואר והגולגולת:
 ופולין עצמן. מוח שכנגד הפולין: חלל גדול. חלל האמצעי: חלל
 קטן. הרבה חדרים קטנים יש לו סביב: סמפון גדול. אמצעי
 שבאומה: החם לפיה הסמפונוח קחני. ולא חני לביח הסמסון
 אבל הכא לא תני לבית החללים אלא
 לבית תללו: קנה הלב. לקמן מסרש:
 במשהו. אס ניקב: כל חלב מקרי
 חלב בין טמא בין טהור ושומן אינו
 אלא לשון חכמים כגון גבי שתי
 תתיכות אחח של חלב ואחת של שומן י)
 דעל א!כרתך קרי ליה שומן משוס
 דגבי תלב תנייה: על גבי דפנות.
 היורד על הצלעות מן השדרה: על
 גפי דפנות ם״ד. ומאי תיותא תליא
 ביה: שעל גבי דופני ריאה. קנה
 שומן שיורד בין שתי ערוגות הריאה
 ודבוק בשדרה ומחובר לחלל הלב:
 תלתא קני הוו. לאחר שהקנה נכנס
 לתזה מתסצל לשלשה: חד פריש
 לריאה. ומתתלק כתוכה והן הן
 סמסונות: דריאה פי ריאה. בנקכ
 משהו: דפבדא פי פבדא. עד שינטל
 כולו כדתנן (לעיל מב.) גבי כבד ולא
 נשתייר ממנה כלום: דליגא פליגי.
 רב ושמואל לעיל: מחני איפפא.
 דריאה עד שינטל ככבדא ודכבדא
 כי ריאה במשהו ודליבא סליגי רב
 ושמואל. וכלישנא קמא מסמכרא דהא
 קם ליה רכי יוחנן כווסיה דאמר לעיל
 ניקבי! למטה מן החזה נידון כריאה:
 אמרה לשמעסא דרב. דאמר במשהו
 קמיה דשמואל ואבמי לא הוה שמיע
 ליה דרב בסורא הוה ראש ישיכה
 והמס הוה אמר שמעממיה ושמואל
 הוה בנהרדעא: אבא. רב. הכי
ד ליה שמואל דרב (א) הוה  הוה ק
 עדיף מיניה. אני שמעמי אבא ואימ
 דגרסי ח) אבא מברי: הורה רבי.
 שבא מעשה לידו והורה להחמיר ולא
 סמך על דבריו: רוב עורו. אם
 נחחך רוב היקף עורו סביב אע״ס
 שהמוח לא נסרד כלום טרפה: ואמרי
 לה רוב מוחו. לטון שנפסק ונסרד
 המוח מכמנים אע״ג שהעור כולו
 קייס טרפה: כ״ש רוב עורו. שהרי
 >!רוב העור מחזיקו וטון שנססק
 העור סוף המוח לפרד ולצאח:
 ניולי. שם חכם: בריק ברוב עורו.
 ואשכח דלא איססיק רוכיה והדר בעי

 מר בר חייא מתני איפבא. סי׳ כקונטרס דמסחכרא כלישנא קמא
 ׳)דקים ליה רכי יוחנן כשיטמיה לעיל דאמר ניקכ הקנה למטה
 מן החזה נידון בריאה ונראה דאזלינן בכולהו לחומרא מדלא איחמר
 הלכתא לא כמר ולא כמר וגם רבי יוחנן דאמר ניקב הקנה למטה מן

 החזה משמע כין דדאה בין דכבדא
 נדון כדאה וכן רכינו חננאל ססק
 לתומרא לשלשתן נקיבחן במשהו בין

 דכבד בין דלב בין דריאה:
 מאן דאמר רוב עודו רוב מוחו
 מאי. דדלמא ה״ה ברוב
 מוחו לבד טרסה ינקט ריב עירו
 לאשמועינן דאסילו עורו בעי רוב
 ורבינו תם מסרש דמבעי ליה אי
 בעי נמי ריב מיתי ועורו דנקט מפני
 שהוא עיקר ומכל מקים בלא מוחו

 נמי אינה טריפה:
 נתמזמז מוחיה דדין. חימה
 לריכ״ס דמייתי ראיה ממוח
 דראש דשיעירו כנקכ משהו למוח
 ח] חוט השדרה דשיעירו בריכיל):

 עד

 פולין יש מונחין על פי הקררה מן הפולין
 ולפנים כלפנים מן תפולין ולחוץ כלהוץ ופולין
 עצמן איני יודע *ומםתברא כלפנים רבי ירמיה
 בדק בעופא ואשכח כמין שני פולין מונתין
 על פי הקדרת: ניקב תלב לבית חללו: בעי
 רבי זירא לבית חלל קטן או לבית חלל גדול
 א״ל אביי מאי תיבעי לך מי לא תנן איר״ש
יואמר  אומר עה שתנקב לבית הסמפונות 5
 רבה בר חחליפא אמר רבי ירמיה בר אבא
 אמר רב עד שתנקב לםמפון גדול הכי
 תשתא תתם לבית תםמפונות קתני לתיכא
 השפכי סמפונות כולהו והכא לבית חללו
ה לי חלל גהול מה לי חלל קטן קנה מ  קתני ב
במשהו ושמואל אמר ברובו  הלב רב אמר נ
 הי ניהו קנה הלב *אמר רבה בר יצחק אמר רב חלב שעל גבי הפנות דפנות
 םלקא דעתך י אלא שעל גבי דופני ריאה אמר אמימר משמיה דרב נחמן תלתא
 קני הוו חד פריש לליבא וחד פריש לריאה וחד פריש לכבדא דריאה בריאה
 דכבדא ככבדא דליבא פליגי מר בר תייא מתני איפכא דריאה ככבדא דכבדא
 כריאה דליבא פליגי אזל רבי חייא בר יוסף אמרה לשמעתא דרב קמיה דשמואל
 א״ל אי הכי אמר אבא לא ידע בטרפות ולא כלום: נשבר השדרה: ת״ר
<החוט השדרה שנפסק ברובו דברי רבי רבי יעקב אומר אפילו ניקב הורה רבי  ג

 כרבי יעקב אמר רב הונא י אין הלכה כרבי יעקב וכמה רובו רב אמר ׳רוב
 עורו ואמרי לה רוב מוחו מאן דאמר רוב מוחו כ״ש רוב עורו למאן דאמר
 רוב עורו רוב מוחו מאי ת״ש דאמר ניולי אמר רב הונא רובו שאמרו רוב
 עורו מוח זה לא מעלה ולא מוריד רב נתן בר אבין תות יתיב קמיה דרב בדק
 ברוב עורו וקא בדיק ברוב מוחו א״ל אם רוב עורו קיים מוח זה אינו מעלה
תמרך פסול נ  ואינו מוריד אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יתושע בן לוי ח
ל שנשפך כקיתון כ  נתמםמם פסול איזוהי המרכה ואיזוהי המםמסה המרכה ט
 מםמסה יכל שאינו יכול לעמוד בעי רבי ירמית אינו יכול לעמוד מפני
נתמזמז כשר מיתיבי תיקו ביי רב אמרי נתמםמס פסול ל  כבדו מאי 3
 ״רשב״א אומר בתמת שנתמזמז מוחה טרפה ההיא נתמםמס איתמר
ידטרייה לרישית  איני והא לוי הוה יתיב בי מםותא חזייא לתתוא גברא ה
 אמר נתמזמז מוחיה דדין לאו דלא חיי אמר אביי לא לומר שאינו מוליד
 עה היכן חוט השדרה אמר רב יהוהה אמר שמואל עד בין הפרשות
 רב דימי בר יצחק הוה קא בעי למיזל לבי חוזאי אתא לקמיה יי דרבי
 יהודה אמר ליה ליחוי לי מר בין הפרשות היכא א״ל זיל אייתי לי גדי ואחוי
 לך אייתי ליה גדי שמינה א״ל בליעה טפי ולא יהיע אייתי ליה כחוש א״ל
י אמר שמואל עה אחת הכ  בליטן טפי ולא ידיע א״ל תא אגמרך גמרא מ
 טרפה שלישית כשרה שניה איני יודע בעי רב הונא בדיה דרב יתושע

 למיבדק ברוב מוחי דניהיי נמי
 קייס: נחמרך פסול נתמסמס פסול גרסינן. ואתוט השדרה קאי. אע״ג דהמסמסה קילא מהמרכה כדמפרש יאזיל אפילו הכי תנא תרווייהו
 דאי תנא המסמסה לתידה הוה מפרשינן דהיינו נשסך כקיתין. המרכה לשון מורך שנתרככה ונעשית המות בתוך הקרום כמיס ונשסך
 מראשו לסוסי ומסיסו לראשו ואס היו נוקבין אימי היה יוצא דרך הנקב: ואינו יפיל לעמוד. מסני שנעשה צליל אבל לא כל כך שיהיה נשפך
 כקיחון של מיס אבל כשאוחזין אומו ומניח קצמו למעלה מידו הוא נכסף ונוסל: מפני פבדו. שהוא עב וכבד אבל לא נמרכך מבסניס
 מהי תולי היא זה שמככידו או לא. וכל הני נתמרך ונתמסמס ככלל נססק החוט הן לקים להו לרבנן שמתוך ליקר זה עמיד לינקב וליססק
 אי נמי אין פיסוק גלול מזה אע״ג ראמרן מות זה לא מעלה ולא מודל ה״מ בהסרלה אבל בהמרכהי] לא: סיקו. וכל תיקי לאיסירא
 לחומרא: נתמסמס פסול. כרקאמרת: נתמזמז פשר. ולהט הלר נקט נתמסמס פסול ללא תימא נתמזמז ונתמסמס חלא הוא ולאיפלוגי
 עליה אתא: נתמזמז. נתרוקן מהמומ מקצחו מאליי: י]טרייה. מינציי״ר בלע״ז: גחמזמז מוחיה דדין. לואג היה עליי יאומר אוי
 י] לו לזה שנתמזמז מותו: שאינו מוליד. תולדות האיש מן המוח היא כאה שגיד הנשה של ירך וגיד הגוייה כולן מחובדן לחוט השדרה שהוא
 מתסצל ויוצא מתחת השלרה ינעשה גיל אצל הירטם ונכנס לתוכו: עד היפן חוט השדרה. עד היכן כחי של חוטי) להיות בהמה טרסה
 בססיקתי. החוט יוצא מן המוח והולך על סני כל השדרה והאליה עד סוף הזנב: עד בין הפרשות. על מקום שהוא מתפרש ומתפצל סצולין.
 כנגל הירכיס הוא מחחיל ליפצל דוצא ראש א׳ לירך זו ואתל לזו והאמצעי יורל לזנב ולמטה מאותן סיצולין כנגד שתי אצבעות היא תחר
 ימתסצל עיל לג׳ ילמטה מהם עול מתסצל וכן בהרבה מקומות על סוסו. ואם נססק מן המוח יעל בין הסרשות הללו כל מקום שנססק
 שם ריבו טרפה ואם למטה מבין הסרשות נססק ככר תשש כתו והיריכים מעמילין את שלרתו יאינה מתה ככך: אייתי ליה גדי שמן.
 שתיט ומופשט ולא היה לו שהית לעכב על שיקרענו ייראה לו הפיצולין מבפנים והיה מראה לו מבחיץ שהחוט לבן היא ׳)ינפרל מבחוץ
 כשנכנס בבשר האליה לכאן ולכאן מתתת לעצם: ולא ידיע. החוט מכחיץ יהוא צריך לטון על מלא תיט השערה שאס נססק לכאן טרפה
 ואס נפסק לכאן כשרה: בליטן טפי. והעצם של בוקא לאטמא לוחק הבשר ומלובק ולוחק בו אח מוח החוט הנפצל עליו על שנעשה לק
 יאינו ניכר: עד אחת. כ״מ שיפסק מן הצואר על בין הסרשה ראשונה טרסה נססק בין הפרשה שלישית כשרה שניה איני יולע:

 ער

׳ נד ו מהל ׳ ׳ ׳ ס י  מי
ג מ ג ס ״ ל טה ה  שחי
מן ד סי רי ע י ״ ש י ג ט  עשי! ס

: ד ׳ ׳  לא ס
ג מ ה ס ׳ ׳ שם הל׳ י  נח ב מי
׳ מ ד סי ״ ו ע י ״ ש ו  שס ט

׳ א: י  סע
ע ׳ ש׳ ׳ שס טו י  נו ג ד מי
׳ לל ף ד וסי י ע  שס ס

: י ״  ס
א ט הל״ ״ ׳ שם ס י  ני ה מי
ע שס ״ ש ו נ שס ט מ  ס

: ף א י ע ׳ לכ ס  סי
ע שס ״ ש י ׳ שס ט י  נח ו מי

: ׳ כ י ע  ס
ע שס ״ ש ו ׳ שס ט י  נט ז מי

: ף א י ע  ס
' שם הל׳ י י  D ח ט י כ מ
ף ג: י ע ע שס ס ״ ש ו  כ ט
א ׳ שם הל״ י  םא ל מי
ו הלכה ד1 ״ ס ו ] 
׳ סי ף ד [ו י ע ע שס ס ׳ ש׳  טי

: [ ף כ י ע  לא ס
ט ״ ׳ שס ס י  סב מ מי
 הלכה ג ד ועיין
ן לנ מ ד סי ״ ע י ״ ש ו מ ט ׳ ׳ כ  נ

: ה ״  ס

 לעזי רש״י
 גלנ״ץ. בלוטות.

 מינציי״ר ןמצייד״א].
 הוכה במכה.

 רבינו גרשום
י רב ושמואל: מ ל  דליבא פ
 אמהה לשמעתיה דרכ
 לקמיה דשמואל כלומר
 הא דאמר רב עד שתינק׳
 לםימפון גדול: וקא בדיק
 ברוב מוחו כלומר אם
 רוכ מוחו קיים: נתמרך
ל כלומר חוט השדרה:  פסו
 כעי ר׳ ירמיה אוחזו ואינו
 יכול לעמוד כו׳ כלומר
 אמרת כל שמעמידו ואינו
 יכול לעמוד. אוחזו ואינו
 יפול לעמוד מפני כבדו
 מאי תיקו: נתמםמם פסול
 כוי כלומר חוט השדרה.
 נתמזמז כשר לשון שבר:
 עד בין הפרשות כלומר
 עה העצם. האי בליע ולא
 ידיע כלומר ולא ניכר חוט
 השדרה שלו ואותה חוליא
 לא ניכהת שיש בה חוט
 השדרה. הבליעה ואע״פ
 שיש בה חוט השדרה
 בחוליא דומה כמי שאין
 בה דבליעה טפי: אזל
 אייתי ליה כחוש א״ל
 הא בליטה טפי ולא ידיע
 כלומר הני חוליות בליטי
 טפי ואותה חוליא שאין
 בה חוט השדרה דומה
 כמי שיש בה הבליטי טפי:
ו ח  הכי אמר שמואל עד א
 כלומר עה חוליא ראשונה
 של אליה טרפה דבר
 יש חוט השדרה: שלישיה
 כשרה. כלומר שלישי׳ אב
 שם נשברה החוליא כשרה

 דכה אין חוט:



 עין משפט
 נר מצוה

 םג א ב ג ד מיי׳ ס״ט
 מהל׳ שמיעה הל׳ ג ד
 שמג עשי! סג טוש׳׳ע יו׳׳ד
 סימן לכ סעיף ה ועיין

 כהג״ה:
 סד ה מיי׳ שס סייח הלי
 כא סמג שס טוש״ע

 יו״ל סי׳ מא סעיף א:
 סד! ו ז מיי׳ שס הל׳ כנ
 ולמימרא ועיין ככ״מ

 וכל״מ:
 ם ו ח מיי׳ שס הל׳ כא

 טוש״ע שס סעי׳ ה:
 םז ט מיי׳ שס פ״ז הלכה
 א סמג שס טוש׳׳ע

 יריד סי׳ לי סעיף א:
 פח י מיי׳ שס טוש״ע שס

 סעיף כ:

 שיטה מקובצת
 א] וכל אותו בין הפרשה
 טרפה: כ] כשהיא מעורה
 ודבוקה: ג] הא איכא
 שההי כולה קיימת: ד] על
ן אדום:  שם שקרום התחתו
 ס] ואיני יודע או שמא

 מסוף עובי פצול ראשון
 עד פצול ב׳ קרוי
 בין הפרשוח: ו] ממקום
 ששוכבות על הגוף דהיינו

 למטה:

 רבינו גרשום
 עד ועד בכלל כוי כלומר
 אמהת עד אחת טרפה עד
 ועד בכלל פו׳ אם תמצא
 לומר עד ולא עד בכלל
 שההאשונה אינה בכלל
ח פי פהשה ראשונה  מו
 מהו שהיא בינתים בין
ת פהשה ל ח ה  סוף השדרה ל
 של האשונה מהו ישנה
 בכלל חוט השדרה אי לא:
 אם תמצא לומר עד ועד
 בכלל פרשה (ראשונה)
 [עצמה] בכלל מוח [או
 לא] א) אבל לא שניה.
 אם ניטלה פרשה שניה
ח תידון  עצמה עצם וגם מו
ט השדרה:  כבשר ולא כחו
 עד בין אגפים. עד כנפי
 העוף: כי הא דר׳ חייא
 זריק ליה כלומר ר׳ חייא
 וריק ליה וטריף הבהמה
ה כזית  שלא גשתייר ממנ
 ור׳ שמעון ב״ר מטביל
 כיה כלומר אכיל ליה
 ע״י טיבול ומכשר לבהמה
 אע״ג הלא הוי כזית:
 במקום שהיא חיה בלומה
 כאוחו מקום שהיא חולה:
 הילכך בעינן כזיח במקום
 מרה כו׳ כלומר הן במקום
 מרה והן במקום שהיא
 חיה: מחלקט מהו כלומר
 דלא הוי כזיח במקום
 אחד אלא מתלקט מכמה
 מקומות: כרצועה מהו
 כלומר ארוך וקצר: מרודד
י כזית עב אלא ו ה א ל  מהו ד
 מרודד: אי למ׳׳ד כזיח
 במקום מרה האיכא כלומר
 כיון דמעוהה בטרפשה:
 ואמרי לה קדמא תחאה
 דשתי קדמות יש בריאה
 וסימניך כיתונא דוורדא
 כו׳ כלומר דאדום הפנימי
 בוורד. תתאה מנין מדרבא

 דאמר

 א) לפי הגירסא שלפנינו נגמ׳
 אינו מונן מש״נ אנל לא שניה
 ואולי לגירסא אחרת היה לו
 לפרשה ראשונה ככלל מופ

 אכל לא שניה ונוי.

 אלו טרפות פרק שלישי חולין מג
 עד ועד ככלל או עד ולא עד ככלל. מלאמר כפירקין ללקמן לף נה.) כל
 שיעורא לשיערו חכמים להחמיר ליכא למסשט מילי להגי מילי
 במשגה או בברייחא אבל הכא מימרא היא: ואם תימצי לומר עד
 ולא עד ככלל פי פרשה מהו. אף על פי שאמר שמואל על בין
 הפרשות מ״מ מספקא ליה לללמא
 מהחלת עובי פיצול ראשון על פיצול
 שני שלמטה הימנו קרוי בין הפרשות
 ראשון ועל ולא על בכלל ואיני יולע
 או שמא מסוף עובי פיצול י] קרוי
 בין הסרשות שזהו בין הסרשות ממש
 אבל מה שהוא כנגר עובי החוט
 המתסצל לא מיקרי בין הסרשות
 וטרסה אי נמי משוס הכי מססקא
 ליה שמא סי סרשות עצמן להיינו
 עובי פיצול ראשון הוי בין הסרשות
 לקאמר שמואל לפי שהוא בין תוט
 המתפצל לשמאל לחוט המתפצל לימין
 והא דנקט שמואל עד בין הפרשות
 ולא נקט עד הפרשות לפי שהאתד
 מתחיל לצאת ולהתפצל קודס לחבירו
 ודוקא אם עד ולא עד ככלל איבעיא
 ליה כפי סרשה ראשונה אכל אס עד
 ועד ככלל לא מצי למיבעי פי פרשה
 שניה מהו דממה נפשך הוי בכלל
 איני יודע כמו בין הפרשות שני
 דהא עד בין הפרשות ראשון קאמר
 דטרסה ותו לא ואס איתא דפי
 סרשה אינו קרוי בין הסרשות הרי לא
 אמרינן שיהא טרסה אלא עד בין
 הסרשות ואין זה בין הסרשות ואס
 הוא קרוי בין הםרשות האמר שניה
 איני יודע ובכלל שניה יש לו להיות:
 ואם תימצי לומר עד ועד בכלל
 פרשה עצמה מהו. סירש
 בקונטרס נססק הסיצול עצמה מן
 המוט מהו ונראה דאסילו דאס תימצי
 לומר דעד ולא עד בכלל הוה מצי
 למיבעי בסרשה עצמה את״ל דסי
 סרשה טרסה אבל אי סי סרשה
 כשרה אז ודאי ליכא למבעי דכ״ש
 סרשה עצמה ועוד י״ל דמכעיא ליה
 אס נססק הפיצול כרתוק ממקום
 חיבורו כנגד חוט השדרה שבין סיצול
 ראשון לסיצול שני שהוא בין הסרשות
 ראשון והשתא לא מצי למבעי אלא
 את״ל על ועד בכלל: '*מאי לאו
 ראשוגה ושניה. הא לנקט שניה משוס לאי הויא טרפה הוה שייך
 למבעי כל הנך בעיות כשניה כמו בראשונה: למטה מן האגפים.
 יש להסתפק אס למטה ממקום חיבורן בגוף קאמר אס למטה
 ממקום ששוכבות על י] העוף להיינו למטה מסוף עצם של כנף
 המתובר בגוף: ערוקאי. רבי זירא לא היה צדך לכרות לאביו
 גבאי של מלך היה לנהג בגבואתא תליסר שנין כלאמר בסרק
 זה כורר לסנהלרין כה:) לכי הוה אתי ריש נהרא למתא ט הוה חזי רבנן
 אמר להו לך עמי בא בתלדך: הלכך בעינן כזית במקום מרה
 וכזית במקום שהיא חיה. הט קיימא לן כלססקינן לעיל ללף מג.)
 הלכה כלבד האומר בכזית: ואמרי לה קדמא תתאה.
 כלומר עם עילאה לאי תתאה גדלא הא ססקינן בסמוך
 לכעינן תרריהו ואס כן לא הוה ליה לא כרכ י) ולא כשמואל:

 אינקיכ

ד ועד בכלל או דלמא עד ולא עד בכלל ע (  א

 בעי רב פפא את״ל עד ולא עד בכלל פי
ד ועד ע  פרשת מתו בעי רבי ירמית את״ל א
ת ש ר פ ה  בכלל פרשה עצמה מתו ת״ש :
 תידון כבשר מאי לאו פרשה ראשונה ושניה
ה ט מ ל ( שלישית בעופא ר׳ ינאי אומר יא) נ  לא ג
 מן האגפים ור״ל אמר יעד בין אגפים אמר
 עולא הוה קאימנא קמיה דבן פזי ואייתו
 לקנדה עופא ובדק עד בין אגפים ושלח ליה
 דבי נשיאה וקם ואזל ולא ידענא אי משום
 דלא צריך למבדק טפי אי משום כבוד
 נשיאה: ניטלה הכבד וכוי: הא נשהייר
 הימנה כלום כשרה אע״ג דלא הוי כזית
 ותתנן ״ניטל תכבד ונשתייר הימנה כזית
 כשרה אמר רב יוסף לא קשיא תא ר׳ חייא
 הא ר״ש בר רבי כי הא דר׳ חייא זריק לה
 ור״ש בר רבי מטביל לה יי וסימניך עשירין
 מקמצין תתוא פולמוסא דאתא לפומבדיתא
 ערקו רבה ורב יוסף פגע בהו ר׳ זירא אמר
 לתו ערוקאי כזית שאמרו במקום מרה רב
 אדא בר אהבה אמר במקום שהיא חיה אמר
ך בעינן כזית במקום מרה כ ל ה  רב פפא ה
 ובעינן כזית במקום שהיא חיה יבעי ר׳ ירמיה
 מתלקט מהו כרצועה מהו בעי רב אשי כזית
תיקו בעא מיניה ר׳ זריקא מרי  מרוהה מתו ז
 אמי נהלהלה כבר ומעורה בטרפשיה מהו
 אמר ליה ״דלדול זה איני יוהע מהו אי למ״ד
 במקום מרה הא איכא אי למ״ד במקום שהיא
 חיה הא איכא: הריאה שניקבה: רב
 ושמואל ורב אםי דאמרי קרמא עילאה
ה אמר רב יוסף א ת  ואמרי לה קרמא ת
 בר מניומי אמר רב נחמן וסימניך כיתונא
פשיטא אי  דורדא דמנחא ביה ריאה ט
ה א ח ה ח א ת  אינקיב עילאה ולא אינקיב ת
כדרבה דאמר ״רבה יהאי ריאה דאגליד ,  מגין ה

 כאהינא

 עד ועד בהלל. והט קאמר מן הראש ועל כין הסרשה ראשונה וכל
 אותו כין י<!ככלל טרסה או דלמא הט קאמר עד ולא עד ככלל
 טרסה שלישית כשרה שניה איני יודע ה״ה לראשונה דמססקא ליה
 וממילא משתמע ולא אצטריך לסרושי ראשונה ושניה איני יודע

 דטון דאמר ודאי טרסה עד אתת
 ולא היא ככלל מכלל דמכאן ועד
 שלישית מססקא ליה ומדא מינייהו
 הוא מקט דלא תימא שניה כשלישית
 לקולא: אה״ל עד ולא עד בכלל
 פי פרשה מהו. נססק התוט הגדול
 כנגד סי הסצולין הראשונים במקום
 סיצול מהו ככלל טרסה הוא או בכלל
 איני יודע הוא מי אמדנן עד כין
 דוקא וסי הסרשה טרסה או לאו
 דוקא: ואת״ל עד ועד בפלל. ליכא
 למיבעי בסי הסרשה מידי דודאי
 טרסה דאסילו מוט שכנגד הססק
 שכין שני הסיצולים טרסה וכ״ש סי
 סיצול הראשון אלא הט קא מיכעיא
 י) ליה נססק הסיצול עצמו מן החוט
 מהו וכסרשה ראשונה קאי: תידון
 פבשר. שאס נססק הסיצול כשרה:
 ה״ג מאי לאו ראשונה ושניה לא
 שלישית. מאי לאו פיצול ראשון ואע״ג
 דמוט של אמדה עדיין בכלל טרפומ
 או ככלל ספק הוא וכן שני לשון
 מורי. הלשון אחר כין הסרשומ הן
 צלעומ קטנומ של אליה. סרשוח הוא
 בשר המסדש בין צלע לצלע. (בין)
 [סי] הסרשומ צלעומ שבין סרשה
 לסרשה: גדי שמן. מי: בליטה טפי.
 הצלעומ נבלעין ואין ניכרין כשהוא
 חי: בליטי טפי. ונסשט הבשר
 והכל דומה לצלעוח. וכל לשון זה אינו
 נראה לי ומסי גאון שמעמיו: עד
 אמס. עד בין הפרשה ראשונה
 דהיינו צלע ראשונה של אליה:
 טרפה. אם נססק החוט: בעי רב
 הונא עד ועד בפלל. שאס נססק
 החוט כנגד צלע הראשון טרסה
 דאיהו נמי קאי בין שתי סרשות שיש
 הסרש בינו לצלעות הגדולות: ולא
 עד בכלל. וככלל איני יודע הוא:
 פי פרשה. נפסק התוט אצל תתלת
 העצם ולא כנגדו ממש מאי בהדי
 עצם תשיב ואיני יודע או בהדי

 פרשה קמייתא תשיב וטרסה. ולא נהירא דהא ודאי מן הסרשה היא
 ולא מכין הסרשה: פרשה עצמה. גססק התוט כנגד פרשה שניה
 בשר שבין צלע ראשון לשני מהו בהדי ראשון שדנן ליה וטרסה או
 במר צלע שני שדינן ליה ואיני יודע: הידון פבשר. אם נססק
 החוט כנגדו. ולהאי לישנא גרס מאי לאו פרשה שניה. ומפי גאון
 אחר שמעחי סרשה עצמו נשבר הצלע עצמו. ולשון מורי הראשון הגון
 וסייג מצאמי לו בהלכומ גלולומ והוא עיקר»): עד למטה. מכנסיו
 הוי כח מוט השדרה דיליה: ולריש לקיש עד פנגד בין אגפים.
 ומו לא: ושלחו ליה דבי נשיאה. שלחו בשבילו שילך אצלם: והא
 אגן חנן. גבי אלו כשרומ בממני׳ (לקמן נל.<: זריק לה. לבהמה שלא
 נשמייר כה כזימ מן הכבד דקסבר טרסה: מטביל לה. אוכלה. וכל
 מאכלס ע״י טיכול חומץ או מרוסמ כך שמעמי. אבל נראה כעיני
 דבאיסור והיתר טריף ומכשר הוה שייך למיתני וזריק ומטכיל לא

 שייך ביה ומסחברא דהט קאמר רכי חייא זריק לה לכבד של כל כהמה ולא היה אוכלו דלא הוה חשיב ליה ורבי שמעון מטביל ליה דאף
 על גב דלאו בשר הוא קאטל ליה משום בריאותא דקסבר נשמה תלויה בו כדקי״ל(כרכות לף מל:) כל נפש משיב נפש וכדאמרינן (לעיל לף
 צג.) הרוצה שיבדא תותך 0ית בשר קודם שתצא נפשה הילכך אם לא נשתייר כזית להעלות ארוכה שיתזור וירפא טרפה ולד מייא לא
 בעי כלי להעלומ ארוכה אלא שיורא פורמא מקום מליא למרה לשיורא במקום מרה בעינן כדלקמן: עשירי! מקמצין. רבי שמעון בן
 רבי בנו של נשיא היה. ומקמץ לשון עצרן: פולמוסא. מיל השלטון: ערוקאי. גמירו מינאי הא מילמא כזימ שאמרו במקום מרה יהא:
 במקום שהיא היה. שהככל מיה משם להיינו מקום תלייתה כשהיא מעורה י]לכוקה תממ הכליומ זה נראה לי ומצאמיו. לישנא אתדנא
 ביומרמ הכבל איכר״ש כלע״ז והן טרפשין: מתלקט מהו. כזית מתלקט ולא במקום אחל אלא מצי כזיח כאן וחצי כזימ כאן: מרודד. מרוקע
 טינב״א כלע״ז וגרע מכרצועה: גדלדלה. נעקרה במקומומ הרכה: ומעורה בטרפשיה. כאן מעט וכאן מעט וכולה קייממ: הא איכא.
 >1הד כולה קיימת: רב נתמן קרמא תתאה ס״ל: פיתוגא דורדא. מלבוש אלום שהדאה מונתת בו. ורדא על שם שקרום
 י1תתתון אדום הוא כדאמרינן לקמן (עמול כ< כאהינא סומקא: דאגליד. שניטל קרום העליון והוסשט כמו גלודה דמתניתין ללקמן לף נל.<:

 כאהינא

 מסורת הש״ם

 א) ננרטת כי: ושס נסמן],
 כ) [גירסמ הרי״ף והרא״ש

 ר ינאי אומר עד כין כוי
 יר״ל אמר עד למטה כוי],
) [מנחית  ג) ]לקמן נד.], ו

 סו.], ה) נצ׳׳ל כדרכא
 כדאיתא נע״כ], י) [צי׳ל
 רכא], t) צ״ל לי, ח) [מכאן
 חתר לדף מה:], p) [ע״כ
 פירושו לסי לשון אחר],
 י) עיין רש״א, כ) [עי׳

 מהר׳׳ס],

 הגהות הב״ח
 (א) גם׳ רכי ינאי אומר עד

 למטה:

 לעזי רש׳׳י
 איבר״ש [איברי״ש].

 סרעפת.
 טיגב״א. דק, רזה.

 מוםף רש״י
 הא נשתייר הימנה
 כלום כשרה. דעתיד
 להיכראות ולהתרפאות
 ;הפרדס עמי קמ). עשירין
 מקמצין. ר׳ שמעון שהרי
 כן נשיא ועשיר היה, קמצן
 עצרן (מנחות פו.!. במקום
 שהיא חיה. פי׳ דהיינו
 נמקוס שתלרה נחצר הככד

 :הפרדס שס<.



 מסורת הש״ם

 א) לקמן מז:, ב) ןיתק
 להיות משיכלי עיין לקמן
 זף ניד:1, ג) שנת קז:,
 ד) ו ל״ל רתנןן, ה) נכורומ
 לז., ו) ולקמן מח. ע״ש],
 י) [לקמן מהו, ח) כס״א:
 לסריכא, נו) [לף מז:ן,
 י) ן ל״ל מורה כן. ר״מן,
 כ) [עיין תוס׳ נ״נ לף
 טז: ל״ה ככוחלא לרישקאן,
 ל) וערך אן נין, מ) [נערוך
 שס: שלא כסדרן], נ) עס

 חכרתה כצ״ל רש״א,

 בליון הש״ם
 גם׳ גופא אטד רכא.
 כה״ג כנייק דף קי ע״א

 ונכ״מ לף קט ע״נ:

 מו: אלו טרפות פרק שלישי חולין

 הגהות הב״ח
 (א) דש״• ד״ה
 ה־יגו רביתייהו ונו׳
 ואינן מתפרקות ממנו
 אבל דשלא כסדרן
 מתפרקות הן זו מזו

 שהרי:

 לעד רש״י
 פלומ״א. נוצה.
 קוני״א. גיגית.

 דייד״ש ןרייד־״שן.
 קשה, נוקשה.
 שנקוטרד״א

. -ווית דם.  [שנקטירוד״א]
 קרושט״ת (קרושטי״ש].

 גלדיב
 מלנ״ש ןמלנ״ץ]. פצעים.

־.  טיי״ש. נקדו
יחד.  גלייר״א. י1

 מוסף רש״*
 אי מבצבצא טרפה. אי
 לא מנצנצא כשרה, מאי
 טעמא שלא ניקב קרוס
 העליון, יהאי דאוושא למה,
 דנקנ קרוס התחתון ולא
 ניקב העליון ולא תמות
 הנהמה ותתרפא !הפרדס
 nr׳ קלז:. ונפחינא לה. אי
 מנקנקא, שיש קיל כמיס
 טריפה ואי לא מבקנקא
 כשרה, דאמריגן קרמא
 עילאי אינקינ ותתאה לא
 א־גקיכ ישם. ונראה irגירס
 מבקבקא.. נצרר הדם.
 נאסף ונקשר כמקום אחד
 שוב אינו חוזר ונבלע
 שבת קו:׳. גילדי גילדי.
 שנגלדה ונשאר עורה של
 ריאה ומגימרמ כשלשה
 גויניס והני גילל־ קיימין
 שחורים לבנים או מיני
3רדס שנד. ה :  מראה אחר ,
 אין מקיפין בבועי.
 שסומכים זו לזי ורואי!
ן  אס לימית וו לזו .ערובי
 ל. קדושי! מ 1זה ז.)
 אם לומים הס בנקביהס
 ישס: שאס יש נקב ננועי
 של ריאה ואין ־לוע אס
 קודם שחיטה או לאחר
 שחיטה ניקב, לא אמרינן
 נעשה נקב אחר נביעא
 ונשמיך וה לזה ינראה אס
 דימה וה הגקב החלש
 שנעשה אחר שחיטה לאותו
 שהיה קודם לפן ויהיה
 כשר, אלא טריפה, דאמרינן
 קודם שחיטה ניקב, הלכך
 טריפה, דמספיקא לא
 ניכל לתלות ביד הטבח
 או בשני! שמכניס תחת
 הגרון כשהיא תלויה כדי
 להוציא הדס מתחת החזה,
 אבל ניכר שביד הטבח
 נעשה כשרה ואז מקיסי!
 ונאמר ניר הטבח נעשה
 וכשרה !הפרדס עמי קמא;.
 דסריכן להדדי. לסמיכי
 להללי על ידי שירכא,
 :וייא הנקב פתיח כבתחלה

 כאהיגא סומקא. שנשארת בקרוס התחתון והיא כתמרה אלומה:
 ראוושא. כשנופחין אותה משמעת קול כאילו רוח יוצא ממנה: ה״ג
 אי ידטיגן מהיפא אוישא מותבינן טלה גופא או גילא או רוקא.
 מושיבין על אותו מקום כנף פלומ״א בלע״ז: גילא. קש: אי מבלבצא.
 ההיא רוקא מחמת הנסיתה בילוע
 שיש שס נקב שהרוח יוצא משם:
 טרפה. משוס ריאה שנקבה: ואי
 לא ידטיגן מהיפא אוושא. פעמים
 שאין יכול להבחין לשמיעת האוזן
 מהיכן קול זה נשמע: מייתיגן
 משיכלתא. קוניי״א בלע״ז: רמיא פשורי
 ומותבינן. לכולה ריאה לתוכה שכל
 מקום שיש בה נקב יבצבצו המיס:
 דכווצן לה. והנקב נסתם ואין זו
 בליקה יפה: דמטרשי לה. מקשין
 אותה כאבן ואם אין שס נקב בקרוס
 העליון ויש נקב בחחתון מתקרע
 העליון מחמת שהוא קלוש ומים
 הקריס מותחין אותה כשמתקשה
 שקורין רייר״ש: תהאה אינקיב.
 והרוח יוצא מבפנים לרך הנקב ואינו
 יכול לצאת חוץ מפני קרוס העליון
 שמגין ונכנס הרות לבין ב׳ הקרומים
 לפיכך היא משמעת קול: שהאדימה.
 שנקוטרד״א: מי לא תניא ושאר
 שקצים ורמשים. קטנים כגון
 צפרדעים ודימה להם שעורן רך חוץ
 משמונה שרצים שעורן קשה אינו
 חייב עליהן בשבת משוס חובל עד
 שתצא מהם טיפת דם ואע״פ שנצרר
 הדס והאדים עורן מבחוץ אין זה
 לקיתא דמחיך שעורן רך הוא ממהר
 להאדים וה׳׳נ ממהר להאדים ואמאי
 חשבת ליה נקב: וכ״ח לשמונה
 שרצים מדמינן לה דמנא. בהו
 בפ׳ ח׳ שרצים ושכמ קהו: נצרר הדם.

 ונאסף במקום אחד דהיינו האדיס
 העור מבחוץ אף על פי שלא יצא
 וקרי ליה החס חבורה שאינה חוזרת
 דכיון שהאדים העור מבחוץ בידוע
 שנקרע העור מבפנים וסופו לינקב
 ולצאת והכא נמי להאי קרוס דריאה
 חשבת ליה כעור גמור והכי מפרש
 התם דבהנך דאיח להו עור הויא
 חבלה ובהנך דלית להו עור לא חשיבא
 חבלה הך צרירת דם. והך מתניתא
 קמייתא לא ידענא היכא תניא: אלא
cm לא שנא. דבין כולה ובין מקצתה כשירה כדאמר לקמן לדף 
 אדומה כשרה מדר׳ נתן: הפא נמי לא שגא ל״ג: איזו היא יבשה.
 לגבי מומי בכור קאי: רבי יוסי בן המשולם אומר. ואע״פ שאין
 מוציאה דם אין זו יבשה עד שתיבש כל כך שתהא גפרכת בצפורן:
 רוח ואויר מבאיש ומקלקל את המכה: ה״ג הפא כיון דלא שליט

ה ולא א ת  כאהינא םומקא כשרה אינקיב ת
 אינקיב עילאה מגין או לא מגין פליגי בה
 רב אחא ורבינא חד אמר לא מגין והה אמר
דאמר רב ( תלכתא מנין כדרב יוםף א ו  מגין א
י ריאה דאוושא אי ידעינן היכא א ה  יוסף :
 אוושא מותבינן עלה גדפא או רוקא או גילא
 אי מבצבצא טרפה ואי לא כשרת ואי לא
מתיכלתא רמיא ,  יהעינן היכא אוושא מייתינן נ
 פשורי ומותבינן לה בנוה בחמימי לא הכווצי
 בקרירי לא דמטרשי אלא מותבינן בפשורי
 ונפחינא לה אי מבצבצא טרפה ואי לא כשרה
ה אינקיב עילאה לא אינקיב והאי האוושא א ת  ת
 זימא הביני ביני הוא (אהיני םומקא דיבש
ופא אמר רבא האי ריאה ג  גילדי סימן) 8
 האיגליה כאהינא םומקא כשרה ואמר רבא
 ריאה שהאדימה מקצתה כשרה כולה טרפה
 א״ל רבינא לרבא מקצתה מ״ט דהדרא בריא
כולה נמי תדרא בריא מי לא תניא יושאר  ג

 שקצים ורמשים עד שיצא מהם דם וכי תימא
^נצרר  לשמונה שרצים מדמינן לת דתניא ג
 ההם אף על פי שלא יצא אי הכי אפילו
 מקצתה נמי אלא לא שנא ואמר רבא
 י ריאה שיבשת מקצתה טרפה וכמה אמר
 רב פפי משמיה דרבא ׳כדי שתפרך בצפורן
 כמאן כרבי יוסי בן המשולם יירתניא הי י איזו
 היא יבשה שאם תינקב ואינה מוציאה טיפת
 דם רבי יוסי בן המשולם אומר יבשה כדי
 שתתא נפרכת בצפורן אפילו תימא רבנן
 גבי אוזן בכור הקא שליט ביה זיקא לא הדרא
 בריא אבל ריאה הלא קא שליט ביה אוירא
 הדרא בריא ואמר רבא ט האי ריאה דקיימא
 גילהי גילהי ־אוכמי אוכמי חזותא תזותא
אין מקיפין  כשרה אמר אמימד משמיה דרבא :
י תרתי אוני דסריכן תנ  בבועי ״ואמר רבא ל
 להדדי לית להו בהיקה ולא אמרן אלא
 שלא כסדרן אבל כסדרן היינו רביתייהו

 ואמר

 אינקיב תתאה ולא אינקיב עילאה מאי. לעיל לדף מה.) גבי קרוס
 של מוח לא בעי הכי דפשיטא דעילאה מגין שהוא עב וחזק:
 והלכתא מנץ נדרב יוסף כוי. בכל דוכתי(לקמן צג:< קי״ל כרבינא
 לקולא ולא הוצרך לפסוק כאן אלא משוס דבעי לאתרי דרב

 יוסף: אלא לא שנא. פירש ר״ת
 לא שנא וטרפה ולסירושו הא דאמר
 לקמן ט) אדומה כשרה מדר׳ נתן צריך
 לומר היינו כשמתלבנת ע״י נפיחה
 וכן משמע מתוך הלכות טרפות דרכינו
 גרשום ובה״ג של רכינו תם ובקונטרס
 סירש לא שנא וכשרה כדלקמן וכן ססק
 בה״ג ורב אלפס ורבינו יעקב בר רכי
 אבין היה מודה׳): אובמי אונמי.
 פירש בקונטרס טיי״ש שיש בה מראות
 שחורות והא לאמרינן בסמוך כדיותא
 טרפה יש לפרש להיינו כשרונה כך
 ומעשה נא לפני רכינו חס והכשיר
 כשלא היחה רונה שחורה אבל תימה
 לכיון לאמר לקמן ללף מהו לטרפה
 משוס לשחור אלום הוא אלא שלקה
 א״כ מה לי רובה מה לי מקצחה
 כיון לע״י לקותא היא ונראה לפרש
 לאוכמא להכא היינו כי כוחלא לאמר
 לקמן לשס< לכשרה וכן פירש בהלכות
 גלולות של ר״ת׳): אין מקיפץ
 בנוע־. כשניקכה היכא ללא ממשמשא
 ילא לטבחא כלפירש בקונטרס לאי
 לא ניקבה כשרה בר מהיכא לאיכא
 תרי בועי לסמיכי להללי כלבסמוך:
 אבל כסדרן היינו -ביתייהו.

 נראה ׳1 לי כסדרן לוקא
 כאותו ענין כמו שהן שוכבות זו אצל
 זו אבל אם הס שוככות זו על זו
 אע״ס שהם סמוכות זו לזו טרפה
 לאין זה כסלרן ועול כתוב בערוך ל)
 בשם ר״ח כסלרף) קבלה רכ מפי רב
 אפילו סריכן תרי אוני באמצע ועיקרן
 מפרקי מהללי טרפה וכ״ש אם
 דבוקות זו ע״ג זו גו הראשונה עם
 השניה או השניה עם השלישית דודאי
 טרפה ורבותינו הגאונים כתבו כיון
 דחדא סירכא נ) על גבי חברתה היא
 רביתא ולא איכפת לן בההיא סירכא
 והרבה תמיה רבינו יהודה על קבלת
 ר״ח וכתב שלא מצא בכל הלכות
 טרפות של רבותינו שראה שוס חילוק
 בין מיפרקי מעיקרן ללא מיפרקי:

 היינו רביתייהו. על פירוש הקונטרס דפירש דהסירכא מחמת
 נקב היא באה קשה לר״י דאמאי כסדרן כשרה נהי דאינה נמשכת לכאן
 ולכאן לא יהא אלא קרום שעלה מחמת מכה בריאה שאינו קרוס
 אע״פ שאין הקרוס דבוק למקום אחר י! ואי הוה אמרינן הא

 דכסדרן
 בה אוירא הדרא בריא: גילדי גילדי. קליפות קליפות קרושט״ת כלע״ז כעין מכומ מלנ״ש: אופמי אופמ׳. טיי״ש בלע״ז שחורות: מזוסא חזותא.
 גוונים גוונים ודוקא הנך גווטס דלא מיטרפא בהו כגון אדומה ירוקה והנך דלקמן בהלכותאז: אין מקיפין בבועי. בועה שניקבה בריאה
 היכא ללא ממשמשא ילא לטבחא לליכא למיתלייה בטבחא ואין ידוע אס קודם שחיטה אס לאחר שחיטה אין מביאין בועה אחרת להקיף
 ולקרב אצלה ולנוקבה ולראות אס מראה הנקכים שרס כלאמרינן לקמן בפירקין ללף נ.) מקיפין בריאה לה״מ ריאה אבל כיון שנעשית
 בה בועה אין מראה ניכר בה שעשוי להשתנות כל שעה ושמא מראה אחר היה לו ונשתנה. לשון מקיפין מקרבין זו לזו כמו אין מקיפין
 שחי חכיות דמסכת ביצה לדף לנ:)., ליה להו בדיקותא. שסירכא זו מתמת נקב היא באה שמתוך שהריאה שואבת כל מיני משקה והמשקה
 נעשה עב בתוכה כמין גלייר׳יא ויוצא מעט מעט דרך הנקכ נקסה ונעשה קרום כך מצאתי בתשוכת הגאונים ואע״פ שהוא סותם הנקב
 ואין מוציא רוח הא אמרן י) קרוס שעלה מחמת מכה בריאה אינו קרום שסוסו ליסתר: שלא כסדרן. כגון שתים החיצונות נדבקו בסירכא
 ממעל לאמצעית או מתחתיה: היינו רביחייהו. זו מגינה על זו והדרא בריא שמתוך ששוכבות זו על זו אינן מתפרקוח והקרוס הולך וחזק
 אכל כשהן שלא כסדרן זו הולכת לכאן וזו הולכת לכאן והקרוס מתפרק ונסתר וכן הלכה דליכא מאן דפליג עליה. ואונה הסרוכה באומא
 והיא אצלה מעשה בא לידי ושאלתי את פי רבינו יעקב בר רבי יקר והתירה לי לאכול ויש שאוסרין והוא אמר לי טעמו וטעמם. האוסרין אומרים
 הרי נקב יש ולא מצאנו שהותר אלא באוני כלאמר רבא אבל כסדרן היינו רביתייהו אבל אומי לא קאמר וטעמא דאוני משוס שעומדין
 במיצר החזה ומתחממות והלרא בריא ותלע שהרי בריאה הסמוכה ללופן באוני כשרה ובאומא טרפה כללקמן ללף מח.). וטעם מורי לא
 מציני אומא בגמרא ורבא לא אמר טעמו משום חוס להא בכל הריאה אמרן לעיל ללא שלט בה אוירא ורבא פי׳ טעמו משום להיינו רביתייהו
 כלומר כך הן גלילות זו עם זו ואין מתסרקות זו מזו הלכך ל״ ש אוני ול״ש אומא ורבא לנקט אוני משום לעיקר מילחיה לאורי לן לשלא
 כסלרן טרפה ואע״ג לאי הויא סריכי אוני בלוסן הוי כשרה כלאמרינן לקמן ללף מח.< אשמעינן רבא להתס היינו טעמא לטון שהחלל צר הן
 שוכבות תמיל אצל הלופן ואינן מתפרקות ממנו יא) זו מזו אכל לשלא כסלרן מתפרקות הן שהרי אמצעית מפרקתן ולא תימא לוחק הלופן מעמילן
 שלא יתסרקו זו מזו אבל באונא ואומא שלא כסדרן לא איצטריכא לן לאורויי לטון לברוחב החלל הן עומלות מי יחזיק בה שלא יתפרקו
 וסייג מצאתי לדבריו בתשובת הגאונים וניכרים דברי אמת. ועינוניתא דוורדא כל היכא דסבכאי) טריפה דכולהי לגבה דידה שלא כסדרן נינהו:

 תרתי

 טריפה, והוא רקיימין שלא כשלרן, שלא נשרכה לאותה שאצלה אלא לשלישית יאונא אמצעית מפסקת ביניהם, אז היא טריפה משום לעבידא דמינתקא וכל העימל לינתק מתוק למי וחשוב כמה ל
 וטריפה, אנל אי קיימא האינות כסדר!, לסריכא חדא לחברחה שבצידה, שאי! ביניהם אחרת, היינו ריביתייהי, לרך גלילת! הויי כך ולא תינתק לעולם והיא סתימה מעליא וכשירה

 עין משפט
 נר מצוה

 פט א מיי׳ ס״ז מהל׳
 שחיטה הלכה א
 סמג עשי! סד טוש״ע יו׳׳ד

 סימ! לו סעיף א:
 ע ב מיי׳ שם הלכה ז [מן

 טוש״ע שם סעיף ד:
 עא ג מיי׳ שס הלכה טז
 יט סמג שם טיש״ע

 יריד סי׳ לח סעיף ד:
 עב ד עיין בזה כמ״מ
 סייח מהלי שנת
 הל״ט יבכ״מ שס [יע״ש
 בכס״מ ה״זן טוש׳יע או״ח

 סי׳ שטו סעיף ס:
 עג ה מיי׳ שס סמג לאוין

 סה טוש״ע או״מ שס:
 עד ו ז מיי׳ פ״ח מהל׳
 שחיטה הלכה ז סמג
 עשי! סג טוש״ע יריד סי׳

 לו סעיף יג:
 עה ח מי״ פ״ז מהל׳
 ביאת מקדש הל״ג
 וטויי״ד סימן שט ובב״ין:
 עו ט מיי׳ פ״ז מהל׳
 שחיטה הלכה יט
 סמג עשי! סג טיש״ע יו״ד

 סי׳ לח סעי׳ ה:
 עז י מיי׳ שם טוש״ע שס

 סעי׳ ל:
 עח כ מיי׳ שס הלכה יג
 סמג שס טוש׳׳ע יו״ל

 סי׳ לז סעיף ו:
 עט ל מיי׳ שם סייח הלכה
 ה סמג שם טוש״ע

 יי״ל סי׳ לט סעיף ל:

 שיטה מקובצת
 א] והנך דלקמן בהלכות

] אבל  גדולות הסייד: נ
 כסדרן היינו רביתייהו
 נראה לפרש כסדרן דוקא
כבר:  באותו ענין שהן שו
 U וכי׳ ש אם דבוקות זו

 על גכ זו או הראשונה עם
 השלישית: ד] אע״פ שאין
 הקרום דבוק למקום אחר
 וכ״ש כשהוא דבוק לאונה

 אחרת ואי הוה אמריי:

 רבעו גרשום
 רבא האי ריאה דאגליד
 כאה־נא םומקא כלומר
 דאינק־ב עילאה ולא
 אינקיב תתאה דתתאה
 כאהינא סומקא: גלא. קש.
 אי מבצבצא טרפה כלומר
 דאינקיב ואי לא מבצבצא
 כשרה. תתאה אינקיב
 עלאה לא אינקיב והאי
 דקא אוושא ויקא דביני
 וביני קא אוושא: דמטרשי
 לש־ון קשה. אי מבצבצא
 כוי דכיון דמבצבצא ודאי
 אינק־ב: נצרר הדם כלומר
 שהאדים כנגד המכה. אלא
 לא שנא כלומר בין
 מקצת ובין כולה כשרה:
 איזה יבשה כלומר לענין
 בכור אוזן בכור שיבשה
 אינה חשובה יבשה עד
 שתהא נפרכת בצפורן:
 אפי׳ תימא רבנן כלומר
 אפי־ רבנן דמחמירי לענין
 אוזן בכור דאמרי אפי׳ אין
 נפרכת בצפורן אלא שאינו
 יוצא ממנה דם חשובה
 יבישה אפיי לדבריהן אינה
 השובה יבישה לענין ריאה
 עד שתהא נפרכת בצפורן
 מ״ט התם לענין און בכור
 כיון השליט בה זיקא כוי
 אבל הכא כיון דלא שליט
 בה זיקא הדרא בריא אפיי
 לא יצא ממנה דם ואינה
 חשובה יבישה עד שתהא
 נפרכת בצפורן. דאםיק
 גילדי גילדי לשון מכור.
 ואבעכועות: אין מקיפי;

 בבועי שאם יש נקב



 עין משפט
 נר מצוה

 S א ב מיי׳ פ׳׳ז מהל׳
 שחיטה הלי״א סמג
 עשין סג טוש״ע יו״ז סי׳

 לז סעי׳ ג:
 פא ג מיי׳ שס סייח הל״א
 סמג שס טוש׳׳ע יו״ל
 סי׳ לה סעיף ב ובהג׳׳ה:

 ד [מיי׳ שס הלכה נ ג
 טוש״ע שס סעיף א!:

 פב ה ו מיי׳ שס הל״א
 טיש׳׳ע שס סעיף ג:

 שיטה מקובצת
 א] כל הני חיוי ברייתא

 ואמרי לה כל הני עיזי
:  ברייתא הכי אית להו
 3] כעינוניתא דוורדא או

 כץ שתי: ג] ברייתא
 רועות באפר ואמרי לה
 ברייתא בריאות ושמינות:

 ד] דוורדא על שם

 שהיא קלישתא ואדומה:
 ה] ובתשובת הגאונים

 הבבליים: ו] ואותן
 הראויות להיוח תפרו
 והויא לה: ז] מגינה על
 הנקב ניחא אבל א״כ
ם: D] דאי מתהמי  בחנ
 דמבצבצא הוה טריף:
 ס] אי לא סביך מאי טרפה

נות סרוכות דו  כו׳ כשהאו
 לזו כסדרן או סרוכות
 ושוכבות אצל צלעות או
 בבשר: י] למה צריך
 נפיתה כיון דלא מתפרק:
 יא] אי לאו דאמרי׳ וכוי.

 נ״ב נ״א אבל אם אמרי׳
ת מ ח  דאין סרכה אלא מ
 נקב אתי שפיר הא דכדקינן
 בנפיחה וכוי: יב] והר״ר
 משה דפונטייזה הנזכר
 בערוך: יג] אין דרכו
 להיות חסיר וחליף אלא
 לאוני: T] דברי קבלה
 וכן פסק רבינו חננאל
 וכתב דאי מהדר לה הדרנא
 כשרה הסייד: נוו] דחדא
 גופה לא אכשרינן אלא:
 עז] ולא הוה סבר רב אש־
 למטרפה דהא כולהו הכי
 פ  אית להו אלא ודאי א
 על השניה קאמר דכשרה:

 אלו טרפות פרק שלישי חולין מז.

 רבינו גרשום
 בבועא דלא אמרינן נקבינן
 בועא אחריתי אם דמו
 הנקבים להדדי דאמרינן
 לאחר שחיטה ניקבה
 ותהא כשרה אבל אולינן
 לחומרא ואמרינן קודם
 שחיטה הוא: הני תרתי
 בועי דריאה דסמיכין
 להדדי כוי דאמרינן כיון
 דסמיכין להדדי ןחיישינן
 שמא יש] נקב בינתים
 ולא אתי מידי לסתומי
 הנקב: ואי לא תרתי אינו;
 וטרפה בלומר דאמרינן
 נקב בינחיים: כל הני חיוי
כא אי ו ת להו י א י כ ה א ת י ר  ב
 דאמרי כל הני עיזי ברייתא

 הכי איה להו:

 תרתי בועי דסמיפי אהדדי. קיס ליה לרבא לאינן סמוכות אלא מחמת לכסלרן כשרה היינו במקוס שסמוכות האונות זו לזו לחברתה מגינה
 נקב שהיה בריאה והעלה הנקב את הבועות הללו סביביו: חרא על הנקב י] אס כן בחנם הוה מחלק בין כסדרן לשלא כסדרן אס היה
 ומסחזיא פתרתי. ואס אחת היא ונראה כמין סדק באמצעיתה מילוק אסילו כסדרן ואס היינו מסרשיס היינו רביתייהו שזהו גידולה
 ודומה לב׳: בזטיגן לה. כאתמ מצדיה: תלת מימינא. דכהמה והיא שרגילה הסירכא לבא שם בלא נקב הוה ניתא אבל ר״ת סירש
 רביתייהו הוי כמו מרבעיתייהו כלומר
 היינו דרך רביעתו והיה נראה לסרש
 לרגילה הסירכא לבא בכל מקום
 בריאה בלא נקב מתוך שהיא שואכת
 כל מיני משקה והא דטרסה שלא
 כסדרן היינו משוס שסוסה להתסרק
 ומשיב כנקוכה כיון שסופה לנקב
 אבל קשה מהא דאמר לקמן ללף מח.)
 גבי ריאה הסמוכה לדוסן דרב נחמיה
 בדה לרב יוסף בליק לה בסשורי ומאי
 בליקה שייך והא לעולם לא תבצבץ
 טון רהסירכא עולה בלא נקב ומיהו
 בלאו הכי קשה לכי אמדנן נמי
 למחמת נקב היא באה איך היה יולע
 ע״י שלא תבצבץ שהסירכה זו מחמת
 לופ ן כי נמי ניקבה הריאה לא תבצבץ
 שהקרום סותס את הנקב וטרסה היא
 לסוסו ליפסק כשאינה סמכה במיצר
 החזה במקום רכימא לאוני כללקמן
 אלא שאני התס לחומרא בעלמא הוא

 לעביל למן הלין יש לתלות בלוסן
 דאיכא ריעותא והוא היה בודק להתמיר לאי מתרמי ״] להיא מבצבצא
 הוה טדף ומיהו קשה דקאמר מר זוטרא הא דרב נחמיה דבדיק
 לה בסשורי אלרבא מתנינן לה אחרי אוני לסריכי שלא כסדרן וההיא
 בליקה הויא כדי להכשיר אי לא מבצבצא והשתא והלא לעולס לא
 תבצבץ ומיהו היינו הא לסדך עליה בשלמא הכא תלינן בלוסן אבל
 התס אי האי אינקב טרסה ואי האי אינקב טרסה ופירש שם בקונטרס
 בשלמא הכא בדיק לה לאי לא מבצבצא לא אמדנן לניקבה ונסתמה
 דטון דאיכא למיתליה בדוסן תלינן בדופן וכשרה אלא הכא גבי תרתי
 אוני מכדי סירכא זו מחמת מכה היתה והי מינייהו דאינקוב טרסה
 והא דלא מסקא זיקא קרוס עלה בה וסתמה ומיהו לפירושו שפירש
 שקרום עולה בלא נקב קשה הלשון דלא הוה ליה למימר אי האי
 אינקיב אלא אי האי מינקיב ושמא אינקיב הוי כמו מינקיב ויש ליישב

י תרתי בועי דםמיכי לתדרי הנ  ואמר רבא א
א ומתחזיא כתרתי ד ח  לית לתו בדיקותא כ
םילוא ובזעינן לת אי שפכן לתדרי 1  מייתינן א
 חדא היא וכשרת ואי לא תרתי נינתו
ה׳ אוני אית לה לריאה  וטרפה ואמר רבא ג
 אפה כלפי גברא תלתא מימינא ותרתי
 משמאלא יחסיר או יתיר או חליף טרפה
 ההוא יתירהא דאחאי לקמיה דמרימר הוה
 יתיב רב אחא אבבא א״ל מאי אמר לך
 א״ל אכשרה ניהלה א״ל הדר עיילה קמיה
 א״ל זיל אימא ליה למאן דיתיב אבבא ־לית
 הלכתא כוותיה דרבא ביתרת וחני מילי
 דקיימא בדרא דאוני אבל ביני ביני טרפה
 תתוא ביני ביני דאתא לקמיה דרב אשי סבר
 רב אשי למיטרפה א״ל רב הונא מר בר אויא
יתיוי ברייתא א] הכי אית לחו וקרו  יכל תני נ
 לה טבחי עינוניתא דוורדא וחני מילי מגואי

 אבל

 לימין הטכת כשהיא תלויה ברגליה
 ובני מעיה כלסי הטכת: יתיר.
 סבירא ליה לרכא דכנטול דמי. ולית
 הלכתא כוומיה כדאמדנן בסמוך
 וראיתי שהכשירה מורי רבינו יעקב
 אבל בחסיר ותליף הלכה כמותו
 דליכא מאן דסליג: אמר ליה. רב
 אחא לטכח כשיצא מן הבימ: מאי
 אמר לך. מרימר: אמר ליה. רב
 אחא לטבח: הדר טיילה קמיה.
 דלמא לא עיין בה שסיר. דסבירא ליה
 לרב אתא הא דרבא: וה״מ. דיתרח
 כשרה דקיימא בדרא דאוני: אבל
 ביגי ביני. כגון מלמטה לערוגה
 כעינוניתא דוורדא יא) י] שהיא בין
 שתי הערוגות מלמטה או שיש אתת
 באמצע האומא על גכה שלא כסדר
 חיתוכא דאוני טרסה: ג]ברייתא.
 רועות כאפר. ואמרי לה בדיתא
 בדאות ושמנות: טינוניתא. כמו

 אינוניתא אונה קטנה. דוורדא על
 שסי! קלישחה ואדומה: וה״מ מגואי. מחחת: ג<אפילו כטרפא דאסא.
 קטנה כעלה של הדס. ומדסבר רב אשי למיטרסה שמע מינה לאו
 אורחה ובהני דידן דאית ברובא דידהו אי משכחינא ריאה דליח בה
 עינוניחא כשרה. רש אומרים שאס חסרו אונות הימין מצטרסין לה
 בהדייהו הואיל ויתרת היא ובתשובת ה! הבבליים מצאחי כן אבל
 לא שמעתי ואין הדבר נראה בעיני הואיל ולא קיימא בדרא דידהו
 יתרת היא ואותם הראויות להיוח י] חסרות והרא לה כתליף וטרסה
 וכדמשתכחן תרתי עינוניתא שמעתי מסי מורי הזקן שנחלקו בה גדולי
 הדור ר׳ יהודה בן רבי כרוך וחכיריו ולא סירש לי דעתו ונראה לי
 שהיא טרפה דהא יתרת דביני ביני היא ולאו אורחה דחדא
 גוסה לא אכשרן אלא משוס דכל הנך ברייתא הכי אית להו:

 דדמיא
 פירוש הקונטרס אע״ג דקרום העולה מחמת מכה אינו קרום היינו כשאינו סרוך בשום מקום אכל כשהיא סרוכה במקום שאינה עומדת
' אי לא סביך  להתסרק סותמתה ומגינה יותר שהקרום הולך ותזק ומיהו הא דסריך רב יוסף לרבינא גבי ריאה שניקבה ודופן סותמתה מ
ד אוני לסמיכי אהלדי כסדרן כיון דניקכה אמאי כשר ע״י סתימת הסרכא  w אמאי טרסה כו׳ ה״נ הוה מצי לאקשויי אמאי למכשר רבא ת
 אלא לרב יוסף שמע הא לרבינא בדשא ופריך עלה ואי הוה שמיע ליה מילתא לרבא הוה נמי פריך עלה ומתוך הלכות טרפות של רכינו
 גרשום ותשובת הגאונים שכחב הרב ר׳ יוסף ט״ע משמע נמי שהסרכא מחמח נקב היא כאה שמצריכין נסיחה כשהאונות סמכות זו לזו
 כסדרן או סמוכות וסמכות בצלעות או בבשר שבין הצלעות והשתא אס הסרכות באות בלא נקב א״כ כסדרן למה צריך נסיחה טון
 דלא ׳1 תתפרק וכן בריאה הסרוכה לדוסן במקום רביתא דאוני יא) י) אס לאו דאמר דאין סירכא אלא מחמת נקב ואז אתי שסיר דכדקינן
 לה בנסיחה שמא עדיין לא נסתס הנקכ ואונא הסרוכה לאומא והיא אצלה סירש בקונטרס מעשת בא לידי ושאלתי את סי רבינו יעקב כ״ר
 יקר והתירה לי לאכול וסירש לי טעמו וטעם האוסרין ונראה לו לשד ור״ח ססק לאיסור ואמר דכל המאכיל אונה סמכה באומא מאטל
 טרסות בישראל לנראה טעם האוסרין לרבא לא הכשיר אלא בתרי אוני ואומא אין שם אונא עליה אלא שם דאה כלאמר רכא ה׳ אוני
 יש לה לדאה ואס איתא שבעה מבעי ליה ולכך קראוה ראשונים אומא לסי שאינה בכלל אונות לשם דאה עליה שזהו עיקר הריאה ובאוני
 התיר רכא כמו שמסרש בקונטרס שעומלת במיצר התזה כללקמן ואינה מתסרקח אבל באומא להיינו ריאה לא התיר ועל המתיר להביא
 ראיה וכן בה״ג ובתשובת הגאונים והר״ר משה לסונטייז״א ׳0 ונזכר בערוך עם הגאונים וכן נוהגים בכל מקום לאיסור חוץ ממקומו של
 רבינו שלמה שפשט היתר וכל רבותיו אוסרין חוץ מרבו (של) הזקן ואנו ממקום שפשט היתר של רש״י וכתב הר״י ז״ל שרבינו גרשום ורכינו
 נחשון גאון ור״ח ורבינו שמואל ור״י בן רבינו יהודה כולם מתירים ובתוססות רבינו יהולה מצאתי להתיר בשם דב״א לאי לא הוה אומא
 בכלל אוני לא תמצא שלא כסדרן בשמאל ורבא אמר סתס בין בימין בין בשמאל והא דלא אמר שבעה אוני אית לה לדאה משוס חסיר וחליף
 נקט תמשה דאומא אין דרכו להיות חסיר וחליף אלא ׳>! לחמשה אוני ועוד נמי נראה דאסילו אס אין אומא שם אונא עליה מכל מקום נקט
 רבא אוני לאשמעינן דאסילו באוני שלא כסדרן טרסה כדמסרש כקונטרס ואי הוה נקט אונא הסרוכה לאומא הוה אמינא דאונא באונא
י שפכי אהדדי חרא היא וכשרה. כתב בעל הלכות גדולות דבועות בשיפולי ריאה דהיינו בשיפולי אונות או  אפילו שלא כסדרן כשרה: א
 אומות טרפה ופירש הטעם דכל יתר כנטול דמי ותימה דמה ענין זה אצל זה ואי תשיב ליה יתר בסוף ריאה הכי נמי כאמצע ואין לאסור
 מסני שנראה כשתי בועות להא מכשרינן היכא לשפכי אהללי ושמא הטעם דכשעומד בסוף סופו ליפסק ולינקב וטוב ליזהר שכל דבריהם
י לאו טרפה. כתוב בהלכות טרסות של רבינו א  רבד קבלה וכן פסק רבינו יי! גרשום וכתב לאי מהרר לה הולרנא בישרא כשרה: ו
 גרשום לאפילו יש הפסק ביניהם כחוט השערה טרפה משמע לאי איכא ביניהן כשני חוטין לא חשיב סמיכי אהללי וכשרה וכתב רבינו יהולה
ל הגי ע־ז־ ברייתא הכי אית להו. והא  לוקא בועות שיש בהן מוגלא אבל צמחים קשין אפילו סמיכי כשרה וכן פירש רבינו שמואל: כ
 לאמר לביני ביני טרסה היינו היכא לגלולה הרבה ואין לומה לענוניתא לורלא סירש בקונטרס לכי משתכתן תרתי לטרסה להא יתרת לביני
 וביני לאו אורחה לחלא גופה לא 5יי] אכשר אלא משוס לכל תני עיזי כרייתא הכי אית להו ואס אין לה אסילו אתת כשרה ורבינו אסריס אומר
 לעל אחת לא היה אומר כל הני עיזי כרייתא הכי איח להו טי] ולא היה סבור רב אשי למטרסה להא כולהו איח להו אלא וראי אפילו על שנים
 קאמר לכשרה משום להני עיזי ברייתא הכי אית להו ולסיכך אס אין לו אסילו אתת טרסה ונראה לאין ראיה מכהמות שלנו לשמא חלוקוח משלהם
 כלאשכחן בסרק הלוקח בהמה ובכורות לף יט:) לסרה בת שלשה שיללה ולאי לכהן ובהמות שלנו יוללות לסעמיס בשנה שניה ׳)אס לא שנאמר
 לכשיוללת בשנה שניה תשש כחה ושוב לא תלל על שנה רביעית ועמא לבר כרש״י מלקאמר וקרו לה טבחי עינוניתא לוורלא משמע כפירושו
 לאין שם אלא היא ללא מסתבר כלל לומר רקאי אשניה וככל מקום שהיא סמכה טרסה ואם חסר אחת מן האונות אין העינוניתא מצטרפת להשלים:

 אבל

 מסורת הש״ם

 א) [נרש״י יומא עה: ל״ה
 כסלים פירש קוציס בלשון
 ארמי1, ב) ]לעיל מנ: לקמן
 נח:], נ) שייך לע׳׳נ, ד) נ״א
 אנל אי אמרינן, ה) !ועיין
 תוס׳ בכורות יט: ר״ה
: ד״ה  פרה ותוס׳ ע׳׳ז מ

 פרה וכוי],

 הגהות הב״ח
 (א) רש״־ ד״ה אכל כיני
 וכוי דיורדא או שהיא:
 (ב) תום׳ ד״ה (כדף
 הקודם! הייני יכו׳ אי לא
 סביך מאי כצ״ל ואות א׳

 נמחק:

 מוסף רש״י
 הני תרתי בועי דסמיכי
 להדדי. אס יש שני ביעות
 בריאה ואי! חוט הריאה
 מפסיק ביניהון טריפה,
 דאמרינן מחמס נקב שהיה
 ניניה! נדבקין יחד ועלה
 ניניהם קרים וקי״ל קרים
 שעלה מחמת מנה אינו
 קרוס יטריסה, כ־ עתיד
 לילך זה הקרים ויעמוד
 הנקכ יתמות מיד ׳הפרדס
 עמי קח״ ה־ אוני אית
 לה לריאה. לבד ממרי
 האומות הגדולות ישם עמי
 קמא:. או חליף. היינו
 חסרה ממקום שהיא ראייה
ל מג.;. לעי  להיות שס ׳
 חיוי ברייתא. הרועות
ל מג:::. לעי  באפר ינ־עריס !



 מסורת הש״ם

 א) [גרסת הרי״ף והרא״ש
 אמר רבא], 5) (פתחה
 כאופתא פירוש פחווה קלה
 כדכתיב אנשים רקיס ופוחזים
 ערוך ערן אפי ני], ג) סוכה
 לג: גלה כ., ד) ושנת קלד.
 ע״ש תוס׳ לשנת סט״ז ה״ה
 ע״ש], ה) ינמות עו. [לקמן
 מת.], ו) [לעיל מו:], 1) ויתכן
 להיות משיכלי], ח) סוכת לו.,
 ט) [לקמן מח: כנורות לס.],
 י) ועיין חוס׳ לקמן מח:
) [לעיל  ל״ה שלרה וכרן, נ
 מנ. לקמן מח: גיטין סט.],
 ל) וסוכה לו.], מ) [תוססתא
 סייג ה״ה], נ) [מו: ל״ה
 לאיושא], ס) [ערך כרת אי],
 «) [לקמן פט. ומנחות מנ:],
 פ) [ל״ל כתוספתאן, 3) [לפנינו
 שם ליתא הטן, ק) נוע״ע
 תום׳ סוכה לא: ל״ה הירוק],

 לעזי דש״י
 לדו״ר. כחול.
 שנקוטדוד״א

 [שנקטידוד״א]. רווית דם.
 הומלו״ן. כשות.

 קרו״ג. כרכום.
 קויטור״א. מוגלה.

.  פלומיא״ה [פלומי״ר]
 לצפות בעופרת.

ש [טיי״ש בלניי״שן. ״ ק  ט
 נקודות.

 מוסף רש״יי
 דדמיא לאופתא. פי׳
 לחתיכת עץ שהיא קשה
 כמשוש ואין הרוח נכנס
 כה כעץ יכש !:הפרדס עמי

 קמא!. דשיעא דלית לה
 חיתוכא דאוני. שהיא חלקה
 מכל צדדיו שאין חיתוך
 האונות ניכר נה !שם::.
 שחור אדום הוא. דם
 שחור נאשה אדוס הוא,
 אלא שלקה. לפיכך טמאוהו
 כדתנן (גדה יט.ו ממשה
 דמיס טמאי! כאשה האדוס
 יהשחור כוי :סוכה לנ.!. על
 ידי שלקה גהסך להיות שחור
 ואיכא למיחש דילמא ניקכה
 :׳הפרדס עמי קמב:׳. וכגון
 ביעתא. חלמון של כיצה
 (שם!. אי מבצבצא כשרה
 ואי לא טרפה. דאמריגן
 אין נה חיות כלל שהרי
 ינשה (שם׳. אינו קרום.
 משום דהדר מיפחת (יבמות
. ריאה דאוושא. ראה , ו  ע
 לעיל מז נ. שנשפכה
 כקיתון. הנשר שנתוך
 הקרוס נימוח וגעשה כמיס
 !סוכה לי!. שנימוח כשר
 הריאה כמיס ונשפך מקרום
 הריאה מיס נהתזה ונקילוח
 כמו מן הקיתון !הפרדס
 שם!. שורייקי חיורי. גידים

 לכנים !שס;.

 מז: אלו טרפות פרק שלישי חולין
 דדמיא לאופתא. בקעת עצים וכדמפרש: בגישחא. שקשה משושה
 כעץ: דפחיזא. קשה והיינו נמי כגישתא: מפיחא. י] נעשית לבנה
 כבקעת והיינו נמי כתזותא. והיכא ללא מתתכא כחיתוך גמור
 ה]ובסלק אלא כמין מראה הפרש ניכר בו כשרה ללאו שיעא כי
 אופמא היא: פכוחלא. צבע כתול
 שהוא כמראה ב] לזו״ר לא ירוק ולא
 שחור: פדיותא. קורט ליו יכש והוא
 שחור: לרכי חנינא לענין לס נרה:
 אלא שלקה. אלמא לקותא הוא וסופו
 לירקב ולינקב: ירוקה. כמין עשבים
 כללקמן: אדומה. שנקוטרוד״א:
 כשרה. להלרא בריא מלרבי נתן:
 המהיני לו. לאין לך לבר העומל
 בסני פיקות נסש מוץ מעבולמ כוכבים
 וגילוי עריות ושסיכות למיס: שיפלט
 בו דמו. שיהא למו נבלע בבשרו
 שהיה דמו הולך בין עור לבשר והוי
 כמי שאין לו דם והדס הוא הנסש
 ומתוך שאין בו מיומ הוא ממ כמכה
 קלה: פפבדא כשרה. דאה שמראה
 שלה דומה לככד כשרה: פבישרא
 טרפה. והט קיס להו דכהכי הויא
 לקותא ובהט לא הויא לקותא:
 פפשותא. ירוקה ולא כעשבים אלא
 כמראה כשותא הומלו׳׳ן או כמראה
 מוריקא כרכום או כמראה ביצה. וכל
 אלה מין ירוק הן אלא שזה משונה מזה
 וכל מראה קרו״ג נקרא ירוק: אטום
 בריאה. דוכתא דמטמטס ולא עייל
 זיקא בגויה: מוגלא. קוייטור״א:
 מניתים עלה. על אותו אטוס לאתר
 שנקרע: אי מבלבצא. מייד רוקא
 כשרה דהא עייל ביה זיקא: ואי לא.
 לקומא הוא וטרפה: אינו קרום.
 שסופו ליסתר וכל סירכי דדאה קרוס
 העולה מתמת מכה הן הלכך אע״ג
 דלא נסיק זיקא טרסה: האי ריאה
 דאוושא. הא פרישית לעיל><: דמפוולי.
 סותמין הנקכ: דמטרשי. לשון טרשים.
 שמקשין אותה וקרום הדק כשהוא
 מתקשה נסתר במשמוש היד דזמנין
 דלא אינקיב עילאה ומינקב ט בדיק
 לה: שנשפפה כקיתון. בשר הריאה
 נימוח בתוך קרומים שלה ונשסך
 מראשה לסוסה ומסוסה לראשה בחוך
 הקרומים וחסרון היא שמחחלה
 כולה מלאה ועכשיו חציה ריקניח:
 היינו ניקבה. שאי אסשר לחסרה
 שלא ינקב הקרום: לא צריכא לרבי
 שמעון. הא דאיצטדכא לאשמועינן
 ולמיחני חסרה לד שמעון איצטריך
 לאשמועינן תנא דמתניתין דסליג רכי
 שמעון אניקבה ולא אחסרה דבנקב
 שיש בו חסרון מודי: דקיימי סימפונא.
 שלא נימוקו הקנוקנות: מנא ידטינן.
 שמא נימוקה אחמ מהן: מייתינן צעא
 דקוניא. קערה של חרס המחוסה
 באבר שקורץ סלומיא״ה בלע״ז
 דשיעא היא ונראה יסה: ושפפינן
 לה בגווה. קורעים הקרום והכל
 נשסך: שורייקי חיוורי. טק״ש בלע״ז:
 טרפה. דאז ודאי נראה שמיחוי
 הסמפונומ הוא: נימוקה. נחרוקנה
 מאליה י) מקצתה ואינה נשסכה
 כקיתון אך במקצתה לא נשאר
 כלום: אפילו מחזקה רביעיה. חלל
 חסרון המחזיק רביעימ הלוג:

 שלסוחית

 רבינו גרשום
 ריאה דדמיא לאופחא טריפה
 כוי. כלומר היכי דמי רמיא
 לאופתא אמרי לה דפחיזא
 כלומר קשה כתתיכת עץ
 ואמרי לה דשיעא כאופתא
 כוי: כי כוחלא כשירה. כלומר
 ריאה (פירושן אי כי כוחלא:
 כי דיותא כמו דיו מי׳ט כדר׳
 חנינא דאמר ר• חנינא כוי
 מ״ט אמרינן כ־ דיותא טרפה
 דחז־נן לענין דם נדה חמשה
 דמים טמאים באשה ושחור
 אחד מהם מ״ט אמרינן שחור
 חשוב דם דא׳׳ר חנינא שחור
 אדום הוא אלא שלקה
 מדחזינן דשחור לקוי הכא
 נמי ריאה ודאי לקוי הוא
 ולפיכך טריפה: עד שיפול בו
 דמו. כלומר עד שיפול דמו
 באברין מדחזינן הכא דירוק

 חי הכא נמי כשרה לענין ריאה: עד שיבלע בו דמו כלומר הדם היה מכונס למקום אחד ולא היה עדיין נבלע באברין. מוריקא
ל הרוח ב ק  כהכום: כשותא. הומלין כמיל בלשון כנען: כגון ביעתא חלמון שבפנים. כי כרתי פוריש: האי אטום בריאה שאינו מ
p ואי ח ב  משום קשיות אי מבצבצא כשרה דודאי שולט בו הרוח ואם לאו טרפה דלא שולט בו הרוח: אי נימא אידי ואידי מ
 פרכת היינו ניקבה לא צריכא לדי שמעון כוי: מייחינן צעא דקוניא כוי כלי חרש שמעורבת אבר כלומר שיהא שוליו שוה הלא
ות נ  יהא בו קרטופני אבל יהא שוה מבפנים דיכילינן למיחזי כל מה שנפל מינה: אי אית ביה שורייקי חוורי ודאי מן הסמפו

 הוא וטרפה: אע״פ שהיא מחזקת רביעית כשרה. ניטלה

ל אגבה אפילו כטרפא דאםא טרפת ב א  א

אמר רפרם האי ריאה הדמיא לאופתא טרפת (  א

בתזותא א) ואיכא דאמרי  איכא דאמרי ב
בגישתא איכא דאמרי יהנפיחה ואיכא דאמרי  ג

דשיעא דלית לה  3יהפחיזא ואיכא דאמרי ה

 תיתוכא דאוני אמר רבא יככוחלא כשרה
 יכדיותא טרפה * ״דא״ר חנינא שחור אדום
 הוא אלא שלקה ״ירוקה כשרה מדרבי נתן
אהומה כשרה מדרבי נתן י״דתניא רבי נתן  ט

 אומר פעם אחת תלכתי לכרכי הים באתה
 אשה אחת לפני שמלת בנת ראשון ומת שני
 ומת שלישי הביאתו לפני ראיתיו שהיה אהום
 אמרתי לה בתי ׳המתיני לו עה שיבלע בו
 המו תמתינה לו ומלה אותו וחיה והיו קורין
 אותו נתן הבבלי על שמי ושוב פעם אחת
 הלכתי למדינת קפוטקיא באחה אשה לפני
 שמלת בנת ראשון ומת שני ומת שלישי
 תביאתו לפני ראיתיו שהיה ירוק תצצתי בו
 ולא היה בו דם ברית אמרתי לה בתי
ני לו עה שיפול בו המו תמתינה לו תמתי  כ

 ומלת אותו וחיה והיו קורין אותו נתן תבבלי
ככבהא כשרה  על שמי אמר רב כהנא ל
ובשר בשהה טרפה כבשרא טרפה וסימניך 1  מ

האי ריאה דדמיא  אמר רב םמא בדיה דרבא נ
 ככשותא וכמוריקא וכגון ביעתא טרפה אלא
ככרתי אמר  ירוקה דכשרה היכי דמיא ם
ם בריאה מייתינן םכינא וקרעינן אטו  רבינא ע
 לת אי אית בה מוגלא ודאי מתמת מוגלא הוא
 וכשרת ואי לא מותבינן עלה גדפא או רוקא
 אי מבצבצא כשרה ואי לא טרפה אמר רב
ם שעלה מחמת מכה בריאה אינו ו ר ק פ (  יוסף ז
האי ריאה דאוושא אי  קרום י׳ ואמר רב יוםף צ
 יהעינן היכא אוושא מנחינן עלה גדפא או
 גילא או רוקא אי מבצבצא טרפה ואי לא
 כשרה ואי לא יהעינן לה מייתי נ! ״משיכותא
 דמיא פשורי ומותבינן לה בגוה בחמימי לא
 דכווצי בקרירי לא דמטרשי אלא בדקינן
 לה בפשורי אי מבצבצא טרפה ואי לא כשרה
ה אינקיב עילאה לא אינקיב והאי א ת  ת
 האוושא זיקא הביני וביני הוא אמר עולא ח<א״ר
 יוחנן קריאה שנשפכת בקיתון כשרה יאלמא
, חסרון מבפנים לא שמיה חםרון  קםבר ט
הריאה שניקבה (  איתיביה רבי יי אבא לעולא כ
 או שחסרה מאי חםרה אילימא מבחוץ תיינו
 ניקבה אלא לאו מבפנים ושמע מינה חסרון
 מבפנים שמיה חסרון לא לעולם מבחוץ והקא
 אמרת היינו ניקבה לא צריכא יא) לרבי
 שמעון דאמר ער שתנקב לבית תסמפונות
 ה״מ נקב דלית ביה חסרון אבל נקב דאית
 ביה חסרון אפילו רבי שמעון מוהה«ז רבי חנניה
 חלש על לגביה רבי נתן וכל גהולי הדור אייתו
 קמיה ריאה שנשפכת כקיתון ואבשרה ליאמר
א דקיימי סמפונות אמר ליה רב הו ו  רבא ש
 אחא בריה דרבא לרב אשי מנא ידעינן אמר
מייתינן צעא הקוניא ושפכינן לה בגויה  לית ת
 אי אית בה שורייקי חיורי טרפה ואי לא כשרה אמר רב נחמן ריאת שנימוקה

אפילו מחזקת רביעית כשרה ניטלת ריאה שנימוקה וקרום שלה קיים א (  וקרום שלת קיים כשרת תניא נמי הכי מ
 שלפוחית

 אבל אגבה אפילו כטדפא דאםא טרפה. ונראה דאס נמצאח
 העינונימא לצד שמאל כיון דלאו אורחא בהט טרסה דהא
 מסרש טעמא משוס דעיזי בריימא הכי אימ להו והא דממעט אגבה
 ולא ממעט לצד שמאל נקט גבה למעוטי אסילו בימין ואס שינמה

 מקומה היה נראה להמיר מדממעט
 גבה דוקא ואף ט רבינו שלמה מטדף
 בתרי עינוניתא אע״ס שאממ אינה
 עומדת במקומה לא היה אוסר י] אס
 לאו דאיתא שנים אך מורי הרב דודי
 ז״ל אמר שהיה מקובל לאסור ואסשר
 דטעמא משוס דלאו אורתיה כהט:
 אפילו בטדפא דאםא טרפה.
 משום אכי העזד וה״ר
 אב״ן כתב ה״ר יצתק בססרו דדוקא
 בשאר אונות וגב הריאה הויא טרסה
 אבל האונות שבצד הימין התתתונה
 שהיא עליונה הסמוכה לצואר כשרה
 דדרכה להמסצל וכמב במשובה דאסי׳
 לא הרא כטרסא דאסא אלא על ידי
 נפיחה טרפה ואי לא הויא אפילו כמר
 נסיחה כטרסא דאסא נראה לאכי

 העזד שהיא כשרה:
 דשיעא כאופתא. היינו שחלקה
 לגמרי אכל אס יש כה
 שוס היכר בעלמא כשרה:
 שלישי הביאתו לפני. נראה
 דסכר דכחד זימני הויא
 חזקה כרבי (יבמות לף סד:< מדאמר
 לה המחיני: אלא ירוקה ח! ה״ד
 בכרתי• וי״ס שכתוב בהן ככרתן והכל
 אחד וכתב בערוך* דהוא צבע ירוק
 ותרגום של חציר הוא כרתי מז ונראה
 דהוא צבע אינדי״ש בלע״ז דהוא דמי
 לרקיע דהא משמע שהוא דומה קצת
 לתכלת כלאמדנן (ברממ דף ט:< כלי
 שיכיר בין תכלת לכרתי ואמר«) תכלת
 לומה ליס וים לומה לרקיע ומתוך
 כך אומר ר״ת להא לססלינן בסרק
 לולכ הגזול (סוכה לף לל0 אתרוג
 הירוק ככרתן לוקא כצכע אינלי״ש
 ומיהו נראה רמכח זה אין להכשיר
 שאר אתרוגים הירוקים דלא נקט
 ככרתן למעוטי שאר עניני ירקות
 וה״נ לא הוי דוקא ככרתן דלעיל גבי
 ירוקה כשרה מדרבי נתן סירש
 בקונטרס ירוקה כעשכיס אלמא
 ככרמן לאו דוקא וכן נראה דלא אתי
 למעוטי אלא דדמיא לכשותא ומוריקא
 וביעתא דכל מיני קרו״ג ירוקים איקרי
 כדאמר במסכת«) נגעים >פ״א ה״ג)
 ירקרק ככנף טווס ואיכא למ״ד כשעוה
 ואמרינן כסרק ד׳ נדרים ללף לב.)
 וירק את חניכיו שהוריקן י] *)(באבנים
 טובות ומרגליות) שלא יתנו עיניהם
 בממון ויתעסקו בהצלת נפשות ולא

:1P באבנים טובות ומרגליות 
 אבל נקב שיש בו חסרון אפילו
 רבי שמעון טודה. יא! ויש
 שרצו לאסור כשנראית הריאה חסרה
 שיש קמט וסדק וחסרון על הריאה
 אסילו עולה בנסיחה והעור והכשר קייס
 והשיב להם דב״א דטעוח הוא בידם
 דא״כ הוה ליה לשנויי הכא הכי
 וכדברי הכל ולא הוה ליה לאוקמא
 כר״ש אלא ודאי טון דעולה בנפיחה
 כשרה וכן פסק רכינו קלונימוס הזקן:

 שלפוחית

 עין משפט
 נר מצוה

 פג א מיי׳ פ״ח מהל׳ שחיטה
 הלכה ד סמג עשי! סנ
 טוש״ע יו״ד סי׳ לה סעיף ג:
 פד ב מיי׳ פ״ז שס הלי׳׳ח
 סמג שס טוש׳׳ע יריד

 סימן לח סעיף א:
 פה ג (מיי׳ שסו טיש״ע

 יו״ד סי' צו סעי׳ י:
 פו ד מיי׳ שס ס׳׳ח הל״ח
 סמג שס טוש״ע יו״ד

 סימן לו סעיף ינ:
 פי ה מיי׳ שם הלכה ז סמג
 שס טיש״ע יו״ל סי׳ לה

 סעיף ח:
 £ח ו מיי׳ שס ס״ז הלי׳׳ט
 סמג שס טוש״ע יו׳׳ל

 סימן לח סעיף ל:
 £ט ז מיי׳ שס הלי ת טוש״ע

 שס סעיף א:
 צ ח ט מיי׳ שס הלכה יט

 טוש׳׳ע שס סעיף ל:
 צא י כ מיי׳ סרק א מהל׳
 מילה הלי׳׳ז סמג עשי!
 :ח טוש״ע יו׳׳ל סימן רסג

 סעי׳ א:
 צב ל מיי׳ פ״ז מהל׳ שחיטה
 הלי״ט סמג עשי! סג
 טוש״ע יו״ל סי׳ לח סעיף ל:
 צג מ נ מיי׳ שס הלי״ז

 טוש״ע שס סעי׳ א:
 צד ס מיי׳ שס הלכה יט

 טוש׳׳ע שס סעיף ל:
 צה ע מיי׳ שס הל״י סמג
 שס טוש״ע יו״ל סי׳ לו

 סעיף ט:
 צו פ מיי׳ שס הצ״ג סמג שם

 טוש׳׳ע שס סעיף ג:
 צז צ מיי׳ שס הל״ז טוש״ע

 שס סעיף ל:
 צח ק מיי׳ שס הל״ט טוש״ע

 שס סעיף ז:
 צט ר מיי׳ שס טוש״ע שס

 סעיף ח:
 ק ש ח מיי׳ שס טוש״ע שס

 סעיף ז:
 קא א טוש׳׳ע שס סעיף ח

 נהג״ה:

 תורה אור השלם
ן לי ו ש חהי ר  ו. ואנשי ק
א ה ל פ ר ה ט ד ש ר ב ש ב  ו
ן ו ב ל ש ב ת ל כ ו ל ל כ א  ת
 אתו: שמות כב ל

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ לא צריכא אלא לר׳

 שמעון כצ״ל וכ! נרש״י:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א | גט׳ ואיכא דאמרי כגישמא
 א־כא דאמרי וכוי. נ״נ עיין
 נרא״ש הניא רק ג׳ מהני
 איכא לאמרי והרי׳׳ף הניא ד׳
 ופי׳ ניאור הלנריס ככנה״ג
 חלק י״ל סי׳ לו נהגהת
 הרנ׳׳י אות ס״ל ס״ה:
 ב| רש"־ ל״ה ככומלא ט׳
 לזי״ר. ג״נ נלר״א כמראה

 רקיע:

 שיטה מקובצת
 א) כהיותא טרפה וסימניך

 דייתא ארמיתא דאמר:
 5| משיכלתא דמיא כו׳: ג] ר׳

 חנניה חלש עאל לגביה ר׳
 נחן. נ״ב ם׳׳א ר׳ אסי חלש
 עאל לגביה ר׳ יוחנן:
 ו] דנפיחא ונעשת לכנה

 כבקעת והיינו נמי כחזותא:
 ה] בחיחוך גמור וסהק כמין

 מראה: ו] נתרוקנה מאליה
 במקצתה כוי אפי׳ מחזקח
 רביעית חלל החסרון מחזיק
 רביעית הלוג: t] אע״פ
 שאחח אינה עומדת במקומה
 לא היה אוסה אא״כ הוה תהתי
 אך מורי הרב דודי: D] אלא

 ירוקה וכו׳ ה״ד ככרתי: P] ותרגום של חציר הוא כרתי בשביל שהם ירוקים ובלע״ז פורלא כך פי׳ בערוך ונראה דהוא צבע
 אינרי״ש בלע״ז דהוא דומה לרקיע דהא משמע: י] וירק את חניכיו שהוריקן א) בחורה בפרשת שוטרים כמו שמפרש בכראשיח
־ שאמר מי האיש הירא ורך הלבב וכו׳ והיו פניהם מוריקות וחד אמר שהוריקם בזהב וקאמר בבראשית רבה ר׳ לוי אמר ב  ר
ן ויתעסקו בהצלת נפשות הדא דאת  שדוריקן באבנים פירוש נחן להם והב ואבנים טובות ומרגליות שלא יתנו עיניהם בממו
בות ומרגליות: יא] אפי׳ ר״ש מוהה יש שרצו לאסור  אמ־ כנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה בירקרק חרוץ שהוריקן באבנים טו

 כשנראת הריאה חסרה כשיש קמט:

 א) עי׳ היטיב בתוס׳ סוכה דף לא ד״ה הירוק. א) נראה דצ״צ שלומה במראיתה למראה הכחול.



 עין משפט
 נר מצוה

׳ ל ח מה ״ ׳ פ י נ א מי  ק
נ מ ה ס טה הל׳ כ  שחי
׳ י ד ס ׳ י ו ע י ״ ש ו ג ט ן פ  עשי

: ׳ נ י ע ה ס  מ
׳ ו מהל ׳ ׳ ׳ פ י  קג ב מי
ג מ ט ס ׳ ׳ ל טה ה  שחי
׳ ד סי ״ ו ע י ״ ש ו ג ט  עשי! ס

: ף י י ע א ס  מ
ה ״ ל יז ה ׳ שם פ׳ י  קד ג מי
׳ל ׳ ו ע י ״ ש ו ג שם ט מ  ס

ש: ׳ ׳ ע ף כב ו י ע ׳ לט ס  סי
' שס הלכה י י ! ד ה מ ד  ק
א הל׳ י] ״ י ס ו  ג ד [

: ח ף י י ע ע שס ס ׳ ש׳  טו
׳ ל ה ח מ ק נ ר ׳ ס י  קו ו מי
ה ״ ל אה ה י  איסורי כ
ע ׳ ש׳ י טו ג לאיין ק מ  ס

: ף ל י ע ן ה ס מ י ע ס ״ ה  א
׳ ל ה ז מ ׳ ׳ ס׳ י  קי ז מי

ג מ טה הל״ ג ס  שחי
׳ ל סי ״ ו ע י ״ ש ו ג ט  עשין ס

: ג ׳ ׳  לו ס
׳ ל ז מה ׳ ס״ י  קח ח ט מי
א ״ י פ ו י [ טה הל״  שחי
ג ג עשי! ס מ ] ס ה ״  ה
׳ י ע ׳ צז ס י ל ס ״ ו ע י ״ ש י  ט

:  א

 הגהות הנייח
ג ״ ע א ה מ פ ר ט ׳ ו ם  (א) נ

א ויקא) ק פ א מ  ללא ק
: ה ן ז א אי ״ ׳כ ס ׳ נ מ ו ״ א  ת

 רבינו גרשום
 שלפוחית זו האם כדבעינן
 למימה [לקמן דף נה:]:
 ריאה הסמוכה לדופן
 כלומר דסהוכה לדופן.
 העלתה צמחין חוששין לה
 שמא ניקכ. דחליש פומיה
 כלומר סכינא חריפא:
 כאן במקום רביתא כלומר
 שעומדח בהוחק זהו מקום
 חיתוכה דאוני דאמרינן
 מהוב רוחק נסרכה לדופן
 אבל [שלא] כמקום רביחא
 מייתינן סכינא דחליש
 פומיה [באוני גופיה). ורב
 נחמן בדיה דרב יוסף בדיק
 לה בפשורי כלומר אע״ג
 דאיכא ריעותא בדופן
 בדיק לה בפשורי אי לא
 שלט ביה זיקא כשרה
 ואי לא טהפה. אכל הכא
 אי האי אינקיב טרפה
 אי האי אינקיב טרפה
 כלומר אי האי אונא
 אינקיב טרפה אי האי אונא
ל  אינקיב טרפה: ניקב פסו
 מפני [שהוא] שותת כלומר
 ואינו יוהה כחץ ולענין
 כרות שפכה מיידי. נסתם
 כשר מפני שהוא מוליה א)
 כלומר דאינקיב אפיי סביך
 בבשרא טרפה. אלא כל
 ניקבה דלא מיניה מיטרפא
 כלומר בשביל נקב הכבד
 ובשביל נקב הרופן לא
 איטרפא אלא ניקב הכבה
 כנגד המרה שניקבה טרפה
 בטעם שאין למהה דמגין
 לה נקב ההופן נמי לא
 מיטהפא בשביל דופן
 אלא מטעם שאין לריאה
ס  שניקבה להדיא לסחו
 הנקב. אקפך אנא כלו׳ אני

 אהיה לך ערב בשוקא:

 א) נראה דצ״ל מאי לאו
 למעוטי כה״ נ. כלומר לאי
 נקיג אפיי שנין ננישרא

 טרפה.

 אלו טרפות פרק שלישי חולין מח.
 שלפוחית. א]קרום שהולד מונח בה ובלע״ז מד״ץ. לקמן בסירקין ללף שלפוחית. היינו במקוס שהולד מונח אבל ניקכ כיס השתן
 נה0 תניא היא האס היא טרפתת היא שלסותית: ואסרו להם לא או ניטל טרסה ומה שלא הוזכר לא במשנה ולא
 גרסינן. ובשני הרגלים לא אמרו להם בלום ובשלישי עמדו למנין בגמרא שמא הד בכלל ניקבו הדקין מ: מייתינן םכינא דחליש
 ורבו המתירין והתירוהו: הסמופה לדופן. דבוקה בצלעות: אין פומיה. י] דהיינו כשלא העלתה צמתים אבל העלתה צמחים אסילו

 חוששין לה. שמא ניקבה אלא תלינן

 ריעותא בדופן ואמרינן דופן זה מכה א<אשלפוחיה שלה כשרה תתליע כבד שלה

 זה היה מעשה ועלו עליה בני עםיא 3׳ג׳ רגלים
תתירוה להם: אמר רב  ליבנת לרגל שלישי ב
 יוסף בר מניומי אמר רב נחמן ריאה הסמוכה
 לדופן אין תוששין לת תעלתה צמחים חוששין
 לה מר יהוהה משמית דאבימי אמר 1•אתר זה
 ואחה זה חוששין לה היכי עבדינן אמר רבא
 רבין בר שבא אסברת לי מייתינן םכינא
 דחליש פומיה ומפרקינן לת אי איכא ריעותא
 בדופן תלינן בתר דופן ואי לא מחמת ריאה
 תיא וטרפת >א< ואע״ג דלא קא מפקא זיקא
 רב נחמיה בדיה דרב יוסף בדיק לת בפשורי
 אמר ליה מר זוטרא בריח דרב הונא בריה
 דרב פפי לרבינא הא דרב נחמיה ברייה דרב
 יוסף אתון אתא מתניתו לה אנן אדרבא
דאמר רבא תני תרתי אוני דריאה (  מתנינן לת ג
 דםריכן להההי לית להו בדיקותא לאכשורי
 רב נחמיה בדיה דרב יוסף בהיק לה בפשורי
 מתקיף לה רב אשי האי מאי בשלמא הכא
 תלינן בדופן וכשרת אבל תתם אי האי נקיב
 טרפה ואי האי נקיב טרפה ומי אמר רב נחמן
 הכי והאמר רב יוםף בר מניומי אמר רב נחמן
 ריאה שנקבה והופן םותמתה כשרה לא
 קשיא תתם במקום רביתא הכא שלא במקום
 רביתא ותיכא מקום רביתא תיתוכי דאוני
 גופא אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב
 נחמן יריאה שנקבה והופן סותמתה כשרת
א דםביך בבשרא אמר ליה הו ו  אמר רבינא ה
 רב יוסף לרבינא ואי לא םביך מאי טרפה
 אלמא אמרינן נקובה היא אי הכי כי סביך
 נמי דתא יייתניא ניקב פסול מפני שהוא
 שותת נסתם כשר מפני שהוא מוליד וזתו
 פסול שחוזר להכשירו וזתו למעוטי מאי לאו
 למעוטי כה״ג לא למעוטי ה<יקרום שעלה
 מחמת מכת בריאת דאינו קרום מתקיף לה
 רב עוקבא בר חמא אילו אינקיב בדופן
 י׳להדה מאי טרפה ליתני נקובת הדופן
 וליטעמיך הא יידאמר רב יצחק בר יוםף
 אמר רבי יוחנן מרה שניקבה וכבד מותמחה
לההה מאי טרפה (  כשרה אילו אינקיב כבה ח
 ליתני נקובת הכבה אלא כי ניקבה דלאו
 מיניה מיטרפא לא קתני ה״נ כיון הלאו מינית

 מיטרפא לא קתני בעא מיניה רבה בר בר חנה משמואל העלחה״צמחין
ת א״ל אף אני אומר כן אלא שתתלמידים מזדנזין בדבר ר ש כ  מתו א״ל ח
א מוגלא טרפה מים זכים כשרה אמר ליה תתיא מלי  דאמר רב מתנא ט
 בכוליא אתמר רבי יצחק בר יוסף הוה קאזיל בתרית דרבי ירמיה
 בשוקא דטבחי חזנהו להנך דקיימין צמחי צמחי אמר לית לא בעי
 מר אומצא אמר לית לית לי פריטי אמר ליה אקפן אנא אמר ליה
 מת אעביד לך דכי אתו לקמיה דרבי יוחנן משדר לחו לקמיה דרבי יתודת
 ברבי שמעון דמורי בה משמיה דרבי אלעזר ברבי שמעון לתיתירא
בשוקא (  וליה לא םבירא ליה אמר רבא כי הוה מםגינן בתריה דרב נחמן ט

 דגלדאי
 צממין. מנל״ץ: מזדנזין בדבר. מגמגמין: למחין. היינו מוגלא: לא בטי מר אומצא. רוצה היה לדעת אס יכשירנה ואם לאו:
 ליח לי פריטי. דוחהו היה: אקפן אנא. הטבחים יקיפו לי באמנה כמו [אבות פ״ג מט״ז] המנווני מקיף לשון אמנה: וליה לא סבירא ליה. לרבי
 יוחנן לא סבירא ליה לאכשורי ומיטרף נמי לא הוה טריף לה ניהלייהו דלא שמיעא ליה מרביה: מסגינן. אזלינן. י] מסגי לשון פוסע:

 דגלדאי

 איבא ריעומא בדופן לא מלינן בדוסן:
 רב נחמיה בדיה דרנ יוסף בדיק
 לה בפשורי. אאיכא ריעומא
 בדופן קאי כדפירש בקונטרס ועמה
 נוהגין להטריף כל הסירכומ ואין
 בודקין אותן לא בדוסן ולא בפשורי:
 אמר רבינא והוא דםביך נבשדא.

 סירוש נאחז ומסובך היטב
 בבשר כמו ׳)צמר מסובך ולהכי נקט
 סביך ולא נקט סריך ובתשובת רב שר
 שלום גאון כתב דבין סריך וסביך ובין
 לא סכיך ושריך כשרה ולית הלכתא
 כרכינא אלא כרב נחמן דאמר דאה
 שניקכה ודופן סוממתה כשרה ומשמע
 ממוך דבריו דרבינא לא בא לפרש
 דבריו של רב נממן אלא סברא דנסשיה
 קאמר וכן נראה מדסריך יז עליה
 דהעלחה צמחים חוששין לה ומי אמר
 רב נחמן הכי והאמר רב נחמן דאה
 שניקכה ודופן סוחמחה כשרה ולא
 משני הא דסביך הא דלא סביך ועוד
 מדסדך רב יוסף לרבינא ולא לרב
 נחמן משמע דלרב נחמן לא בעי לא
 סביך ולא סדך ואין נקב פוסל שם
 שדוסן סוממחו ומיהו לא ידעינן מנא
 ליה שלא יהא הלכה כרבינא שהוא
 בחרא ושמא אין זה רבינא סממא
 ״]שהוא בכל הש״ס שהיה חבירו של
 רב אשי שנולד ביום שמח רבא מדבא
 רב יוסף להשיב על דבריו וכהלכומ
 טרסוח של רכינו גרשום כמב דריאה
 הסמוכה לדוסן אף במקום רכיחייהו
 דאוני וסרוכה וסבוכה כבשר שכין
 הצלעות או כצלעומ עצמן בדקינא
 להו בנסיתה עם הצלעות או גוררין
 הבשר עם הסירכא ומנסחין לה אס
 עולה בנסיחה כשרה דכיון שהסירכא
 קיימת וסותמח כל הנקב לא יתסרק
 עוד כיון דבמקוס רביתייהו קיימא
 ובקונטרס סירש דסביך בכשרא היינו
 דוקא בבשר שבין הצלעות אבל
 בצלעות עצמן לא: לא למעוטי
 קרום שעלה מחמת מכה בריאה.
 ה״נ הוה מצי למימר למעוטי שלא
 במקום רביתייהו: העלתה צמחין
 מהו אמר ליה כשרה. והא דאמר לעיל
 דתוששין לה היינו בסרוכה לדוסן
 דמוכחא מילתא שהסירכא מחמת נקב:

 שדרה

 היתה בו וכשתיתה קלטה הדאה
 אצלה: הטלתה. הדאה: למחין.
 מלנ״ץ סביבות סמיכתה לדופן הואיל
 ותזינן בה ריעותא תלינן למכה
 נדידה: דחליש פומיה. סיו תדוד
 ודק ותותך יסה שלא יקרע קרום
 הדאה כמושבו «]אומה מן הדוסן:
 בדיק לה גפשורי. לאתר שסירקוה
 ומצאו מכה בדופן מנסת נה אי
 מנצכצא מיא טרסה שהרי ניקבה:
 ה״ג גשלמא הפא חלינן בדופן ופשרה
 ולא גרסינן אי איהא ריעוחא בדופן.
 כלומר נשלמא הכא כדיק לה דאי לא
 מנצנצא לא אמדנן ניקנה ונסתמה
 לטון דאיכא למיתלייה נדוסן תלינן
 כה וכשרה: אלא הפא. גני תרתי
 אוני מכדי סרכא זו מחמת מכה
 היחה הי מינייהו דאנקיכ טרסה והאי
 דלא מסקא זיקא קרום עלה כה
 וסממה: ומי אמר ר״נ הפי. דהעלחה
 צמחין חוששין לה מכלל דאי סשיטא
 לן דניקכה הריאה לא מהני לה
 סתימת הדוסן: התם במקום רביחא.
 במקום שהריאה והדופן גדלין כאתד
 וסמוטן תמיד דלא מיפרק ההיא
 סירכא הילכך כשרה וכי אמר ר״נ
 חוששין לה למעלה כרומכ המלל כנגד
 האומא הגדולה דטון דרתוקה הריאה
 מן הדוסן מיסרקא ההיא סתימה
 ואסילו הכי כי לא העלתה צמחים
 אמר אין חוששין לה דתלי לה בדופן.
 ובהא כאבימי סכירא לן דחוששין לה
 ולחומרא אזלינן בדאורייחא: מקום
 חיתוכי דאוני. שהן סמוך לצואר
 במיצר •)החלל. ובהא הילכתא כרב
 נחמן דליכא דסליג עליה: דסביך
 גגישרא. שנסככת ונאתזת הדאה
 בבשר שבין ב׳ הצלעות דהוי סתימה
 שרירא דלא מיפרקא אבל בצלעות
 עצמן אין זו סירכא קיימת: אלמא
 נקב הוא. ואסילו הכי ט סביך
 מכשרת לה. אלמא דמהניא סתימה
 לריאה שנקבה: ניקב. הגיד של אדם:
 פסול. משוס כרות שסכה: מפני
 שהוא שומת. ואינו יורה כחץ וקי״ל
 לנלה לף מג.) כל שכבמ זרע שאינו
 יורה כמץ אינו מוליד: נסתם.
 הנקכ אתרי כן: השר. לבא כקהל
 מסני שהוא מוליד: דאינו קרום. אכל
 סתימת דופן סתימה מעלייתא היא:
 מסיךן* פוי. השתא דאמרת נקב הוא
 בריאה אלא שהדופן סותמתו אילו
 אינקיכ דוסן גזלהדה ריאה כנגד דופן
 הריאה לאתר זמן מאי טרסה דאזלא
 לה סתימת דופן: לימני. במתניתין
 נקובת הדוסן בהדי שאר טרסות דיש
 בהמה שנטרסה ככך: דלאו מיניה
 מטרפא. דטרסומ ממממ ריאה בא:

 מסורת הש״ם

ן י ) [עי , ג [ : ה ן נ לקמ  א) [

ה ״ כמות קככ. ד י כי  פרש״
, ש ״ : ע ו , ג) לעיל מ  תלתא]
א ת פ ס ו ת ] . ו ת ע כמו ) י  ד
, ה) [לעיל [ ד ״ י ה ״ ת ס כמו  י
, ו) [ל״ל [ . ו ת ע כמו ה י  מ
, . , ו) לעיל מג ה]  להדי
מ ׳ כי , ט) [ ה]  ח) (צ״ל להדי

ה ״ כ ה ו ז ג הח ״ , י) י [ : ל  כ
,[ ) [לעיל ל: , נ ן ״ ב ע י ר ה  מ

 לעזי רש״י
 מדי״ץ [מדרי״ץ]. רחם.

 מלנ׳׳ץ. פצעים.

 מוסף רש״י
. כל שלפוחית ת י ח ו פ ל  ש
ה ח ו ן א א וושיא״ה כעי  הי
׳ ס מ ן כ ג ג כדאמרי  של ד
) כשליפוחה, גבי : מ ז ( ״  ע
ה מ ה אס של ב ס, ו י  עוברי לג
ת, עו יה אבעבו  כולה עשו
רי (זבחים ס::.  תשוכת מו
. שיש כה ד ב ע כ י ל ת  ה
לעץ והפרדס עמי קנזב:.  תו
ד י מ ל . שהיו ת ם י ל ג ׳ ר  ג
ע ס נקבצים לשמו י מ כ  ח
, ח בפסח ס  דרשה הלכוח ס
ם מצאתי י נ גת הגאו  ובחשו
י רא  כל הגך ריגלי דאמו
ס ד ו א וס שמת ג  היינו י
תו לכבודו ס או י כע ו  גדול ק
ע י י שגה כשנה כשמג מד  ו
ד י מ ל ס ת י ום מתקכצ תו י  או
ס כאי ו ו י כ י ס מכל סנ י מ כ  ח
ס ע ס שאר ה  על קברו ע
 להושיב ישיכה שס :יבמות
. י ד ד ה ן ל כ י ר ס  קבב.). ד
י על ידי ט להדד י מ ס  ד
 סירכא !:הפרדס עמי קמאו.
. א ת ו ק י ד ו ב ה ת ל י  ל
ת נקב מ ח  שסירכא זו מ
ה א ד ה ך ש א באה שמתו  הי
ה ק ש י מ נ  שואכת כל מי
ה כ ו מ ה נעשה עב נ ק ש מ ה  ו
ט ע ן גלייר״א ויוצא מ  כמי
ה פ ק כ נ ק נ ט דרך ה ע  מ
, כך מצאתי ס נעשה קרו  ו
פ ׳ ׳ אע ס, ו י נ או  בתשובת הנ
ב ואין ק נ ס ה ת ו  שהוא ס
ס ו ר ן ק ר מ א א ח ה  מוציא רו
ה בריאה כ ת מ מ ח  שעלה מ
סו ליסתר ס שסו ו ר  אינו ק
. ת ת ו א ש ו ה  .:לעיל מו0. ש
ה יוצא ו א ת ת ה י מ י מ ח מ  ש
ב וכשזרע יוצא ק נ ך ה ר  ד
ב יציאתו אינו ק נ ך ה ר  ד
ה ג י חג ״ל ( קי ן ו ח רה כ ו  י
רה ו רע שאין י ) שככת ז .  טו
ע ;יבמות רי ן אינו מז ח  כ
ס . משו ם ו ר ו ק נ י א  עו<. ד
ת !יבמות ח פ י ר מ ד ה  ד
סו ליסחר ולעיל  עי.) שסו
. ה ת מ ת ו ד ס ב כ  cm. ו
כוקה ס די ו ק מ  שגקובה כ
ר מ ו ד ס  ככבד וחיבור הכב

ב (לעיל מג.;. ק נ ח ה  א

 שיטה מקובצת
 א] שלפוחית האם שהולד

 מונח בה: 5] במושבו
 מן הדופן ומפרקי׳ לריאה
 מן ההופן הסייד: ג] אילו
 אנקיב דופן להדי ריאה
 כנגד נקב הריאה: ל] מסגי
 לשון פוסע: ה] שמא הוי
 בכלל ניקבו הדקין ויש
 מתירין ומפהשץ ההיינו
 שלפוחי׳ הס״ד: ו] דחליש
 פומיה היינו כשלא:
 ז] וכן נראה מדפריך לעיל

 עלה אהעלחה צמחים:
 ח] ושמא אין זה הבינא

 פתמא שככל החלמוד:



 מסורת הש״ס

 א) ועיין ערוך ערך טנר מה
 שפי׳ בשס הלכות גדולות),
 3) ובכורות לכן.], ג) ןלעיל
 מז:ן, ד) ולעיל מב. מו:
 גיטץ סט.ן, ה) ]חולין
 ;ה: נז. עו.ן ב״ב קל:
 ע״ש היטב, י) ועיין תוס׳
 ב״ב קל: ד״ה שהרי],
 t) ולקמן נ: ושס נסמןן,
 ח) צ׳׳ל כנודיס ןנרש׳׳י
 שנרי״ף הגילסא ככלים ן,

 נו) ולסמסון רשי׳שן,

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א) תד״ה אי וכו׳ נקיכ
 ואתא אלא אי. נ״כ יש
 כאן חסרון הניכר ועיין
 ברא׳׳ש וככ״י סי׳ מא
 ונכ״מ ס״ו מה״ש הל״ח
 ושם חמצא מה שחסר סה
 והיש״ש סי׳ מז מקיים לשון

 התיש׳ שלפנינו:

 לעזי רש״י
 דייר״ש (ריידי״שן.

 קשה. נוקשה.
 אנטר־״ל [אינטריי״ל].

 שומן מעיים.
נט״ה ןפוינט״א], חוד.  פו

 מוסף רש״•
 היינו ניקבה. שאי אפשר
 למסרה שלא ינקב הקרוס
 •׳לעיל cm. אין אומרין
 בטרסות זו דומה לזו.
 ללמד זו מזו, כגון
 טרפות הכבד מן הריאה
 כדאמרינן(עי׳ לקמן קיא.)
 וחיליסא בכבדא. שאין חיוח
שב ״ס  האיברים שוה ו
. שהרי חותכה ל ב ק  בי
 מכאן ומתה. חתוך
 סימני[ או ניד צוארה
 ומתה, חתיך כל כתפיה
 וחיה !לקמן נח•־!. אי
 קוםא לבר. אי אוזן
 המחט מוחזר כלפי הכרס
 וחולו נעוץ בכבד, אמרינן
 רבוצה הימה הבהמה ונכנס
 זה המחט ונקב את בני
 מעיס וטריפה ]ה3רדס עמי
 קמח. אי קופא לגיו.
 שאוזן המחט מוחזר כלפי
 הראש וחולי כלפי חלל,
 אמרינן לרך ס־מסין נכנסח
 נככל ולא ניקבה כלוס

 וכשרה ,שם:.

 מח: אלו טרפות פרק שלישי חולין

 שיטה מקובצת
 א] הדר שדרוה לקמיה

 דר׳ יצחק נפחא: 3] אמר
 רב אשי חזינן א־ קופא
 לגאו סמפונא נקט ואתאי
 ואי קופא לבר נקובי נקיב
 ואתאי וה׳׳מ באלימתא:
 i] עומד בעצמו ואינו

 סוחם הנקב ולא מנין עליה
 אבל ניקב לאחר פיצולו

 ברחוק בשר הריאה:

 דגלדאי. רצענין: כגדי כגדי. צמחין גדולים מכבדים בריאה: טיגרי.
 צמחים גדולים מכנדי וכבר הוקשו כסלע ואלו הן אומן המצוין
 בכהמות שלנו כריאה ואין מראיהן דומה לריאה אלא דומין כמראה
 מוגלא ולאו היינו אטוס בריאה נמז:] דאטום אין שם צמח ואינו משמנה
 מן הריאה אלא שאין עולה בנפיחה:
 מחט שגמצאה בריאה. ואין הריאה
 נקובה מבחוץ ואין הרוח יוצא ממנה:
 חסרון מבפנים. שהברזל אוכל הבשר
 סביבותיו כששוהה שם ומחסרו: ה״ג
 לא דכולי עלמא לא שמיה חסרון.
 דהא הכי אוקימנא לעיל ושם ו דאכשרי
 ריאה שנשפכה כקיתון ועוד אי גרסי׳
 דכ״ע שמיה חסרון אי נמי סמפונא
 נקט ואחא כדמסרש מ״מ כיון שנמצא
 בבשר הריאה אי אסשר בלא חסרון
 כדפרי׳: סמפונא נקט ואחא.
 דרך הקנה נכנס ובא בסמפונומ ומן
 הסמפונוח לבשר ומ״מ קרום החיצון
 לא ניקב ואע״פ שאין דרך הקנה
 לבלוע אפ״ה הואיל דאיתא לריאה
 קמן ולא חזינן דאינקבא ע״כ סמפונא
 נקט ועל וריעוחא דלא חזינן לא
 מחזקינן: נקובי נקיב. דרך הוושט
 בא ונכנס שאין דרך הקנה לבלוע
 ונקבה את הדקין ויצאה ונקבה את
 קרוס הריאה ונכנס לתוכה: והלכתא
 כהנך רבנן דמכשרי דהא רבי יוחנן
 וריש לקיש הלכה כרכי יוחנן ועוד
 דקס ליה בשיטתייהו רבי אמי ורב
 אשי דאמרי לקמן אי קוסא לגיו
 סמפונא נקט ואתא אלמא עבידא
 קנה שיכנס לתוכו מחט ולא מחזקינן
 איסורא הואיל ואין נקב ניכר בו
 ודוקא כי אתא כולה ריאה לקמן אבל
 נחתכה קודם שבא לפנינו חיישינן
 דלמא אי הוה ריאה קמן הוה נקוכה
 והכי פסק רבי אמי לקמן בשמעתין:
 בתיתופא. לאחר שנחתכה נמצאת
 באחד החתיכות: סבר לאפשורה.
 דקסבר סמפונא נקט וחסרון מבפנים
 לא שמיה חסרון: שדרה קמיה דרבי
 יצחק. ולא משוס הך קושיא דהא
 איכא לשנוייה כדשנינן לעיל למז:<
 לעולם מבחוץ ולרבי שמעון איצטריך
 אלא משוס דנחחכה הריאה לא סמך
 אגמריה למימר סמפונא נקט ועל
 דדלמא אי הוה ריאה לקמן הואי
 נקובה ותדע דמשוס הך ספיקא הדר

 שדרה לקמיה דרבי •צחק נפחא. לא מפני שקבל לקושיתס
 כדסירש בקונטרס דלעיל שנינו דלא צריכא אלא לר״ש
 אלא משום דדלמא אי הוה ריאה קמן הוה מינקבה ואע״פ שרכי אמי
 הקשה לעיל קושיא זו לעולא ממתניתין דהריאה שניקבה או שחסרה

 קיבל תירוצו של עולא ויש ססריס
 דגרסי לעיל איתיביה רבי אתא
 לעולא: דלמא אי הוה ריאה
 קמן הוה מנקבה. לא משוס דדרך
 הוושט מינקיכ ואתאי לא״כ אמאי
 מכשר כסמוך כתתיכה דסכדא אלא
 בעי למימר דרך הסמסונות יצא
 ונמס בריאה מבחוץ: אי קופא
 לגיו אי קופא לבר. אין לסרש כשהמחט
 מקצחה חוץ לככד ומקצתה בתוכו אבל
 כולו כתוך הכבד כשרה בכל ענין
 דסמפונא נקיט ואתא דא״כ מאי פדך
 ממחט שנמצא בעובי כית הכוסות
 דעל כרתך התם כשהוא בתוך בית
 הכוסוח איירי דאי כחלל הגוף היכי
 קאמר מצד אחד שלא ניקבה אלא עור
 אחד כשרה הא ודאי דרך הוושט
 א1נקיב ואתא אלא אי קופא לגיו
 לצד סמפון של כבד קאמר ואפילו כולה
 כתוך הכבד ונראה דדוקא גבי כבד
 יש תילוק בין קוסא לגיו לקוסא לבר
 אבל בריאה כשרה ככל ענין דקרובה
 לקנה יסמסונא דריאה יש לה דוח
 וחלל גדול וכן אם נמצאת בתוך
 הקורקבן כשר שדרך הוושט בא מחט
 עם המאכל שהקורקבן תלוי בוושט:

 אבל

 דגלדאי ואמרי לה בשוקא דרבנן חזי הנך
לא אמר להו ולא מידי ו  דקיימן בנדי בנדי א
 רבי אמי ורבי אםי הוו חלפי בשוקא דטבריא
טינרי טינרי ולא אמרי להו (  חזי הנך דקיימי א
 ולא מידי: אתמר מחט שנמצאת בריאה רבי
 יוחנן ורבי אלעזר ורבי חנינא מבשרי רבי
 שמעון בן לקיש ורבי מני בר פטיש ורבי
 שמעון בן אליקים טרפי לימא בהא קמיפלגי
חסרון מבפנים שמיה חסרון ומר (  דמר סבר נ
לא שמיה חסרון לא דכולי עלמא חסרון (  סבר ג
 מבפנים לא שמיה חסרון והבא בהא קמיפלגי
 מר םבר סמפונא נקט ואתאי ומר םבר נקובי
 נקיב ואתאי ההיא מחטא דאשתכח בחיתוכא
 דריאה אייתוה לקמיה דרבי אמי םבר
 לאכשורה איתיביה רבי ירמיה ואיתימא רבי
׳הריאה שניקבה או שחסרה מאי חםרה  זריקא 7
 אילימא מבחוץ היינו ניקבה אלא לאו מבפנים
 וש״מ חםרון מבפנים שמיה חסרון הדר
 שדרוה לקמיה דרבי יצחק נפחא םבר
 לאכשורת איתיביה רבי ירמיה ואיתימא ר׳
 זריקה הריאה שניקבה או שחסרת מאי חסרה
 אילימא מבחוץ היינו ניקבה אלא לאו מבפנים
 וש״מ חסרון מבפנים שמיה חסרון הדר שדרוה
וטרפה אמרי ליה והא רבנן מבשרי אמר להן הן הכשירו  לקמיה א! הר׳ אמי ב
 שיוהעים מאיזה טעם הכשירו אנן מאיזה טעם נכשיר דלמא אי הוה ריאה
 קמן מינקבה טעמא הליתא הא איתא ולא מינקבה כשרה והאמר רב נחמן
 האי םמפונא דריאה דאינקיב טרפה ׳ההוא לחבירו אתמר והאמר רב נחמן
 יהאי הדודא הכנתא האינקיב להרי חבריה מנין עליה אמר רב אשי טרפות קא
 מדמי לתדדי היאין אומרין בטרפות זו הומה לזו י׳ שחרי חותכה מכאן ומתה
 חותכה מכאן וחיה ההיא מחטא דאישחכח בםמפונא רבה דריאה אתיוה לקמיה
 דרבנן טרופאי לא אמרו בה לא איסור ולא היתר תיתר לא אמרי בה
 כשמעתייהו איםור נמי לא אמרי בה יכירן דבםמפונא רבה אישתכה אימא
 םמפונא נקט ואתאי ההיא מחטא האישתכח בחתיכה דכבדא סבר מר בדיה
 דרב יוסף למיטרפה אמר ליה רב אשי אילו אשתכח בבשרא כה״ג הוה
 טריף מר אלא אמר רב אשי יחזינא אי קופא & לבר נקובי נקיב ואתאי אי קופא
וה״מ באלימתא אבל קטינתא לא שנא קופא  לגיו ׳סמפונא נקט ואתאי ח
 לגיו לא שנא קופא לבר נקובי נקיב ואתאי ומאי שנא ״ממחט שנמצאת

 בעובי
 ביה דהא כי הדר אהדרוה קמיה טרפה מהאי טעמא: והא רבנן. דלעיל מכשד רבי יוחנן ורבי אלעזר ור׳ מנינא: שיודטין מאיזה טעם
 הפשירו. שהרי באח כל הריאה לפניהם וראוה שלמה הלכך על כרחיך דרך הקנה נכנסה: דלמא. הוה נקובה שרוכ הנכנסין דרך הוושט
 נכנסין ואי בוושט נכנס ודאי ניקבה: הא איתא. לריאה ולא ניקבה: פשרה. ומשוס טעמא דבסמפונא נקט ועל. ינהי נמי דדרך הסימפון
ד לא בסמפונות נמצאח ועל כרחך ניקבה הסמסון ויצאה לבשר הריאה ואמר רב נחמן האי סמסונא דאינקיב טרסה: לחבירו אסמר.  בא ה
 אצל סיצול כשמתסצל מחבירו ניקב אצל דופן של חבירו דכיון דדופן חבירו קשה הוא דייר״ש בלע״ז עומד ג! כנגדו ואינו סותס הנקב
 ולא מגין עליה אבל ניקב לאחר פיצולו ברחוק בשר הריאה שהוא רך נכנס לנקב ומגין עליו והא לא אמדנן דילמא אינקיב לחבריה
 דאחזוקי ריעוחא לא מחזקינן אי לא איתחזוק כגון היכא דליחא לריאה קמן דע״כ חזקה היא זו שרוב הנבלעין אין נבלעין אלא דרך
 הוושט ומשם לא יצתה בתוך הריאה בלא נקיבת דקין וריאה: פנחא. אנטרי״ל בלע״ז חלב טהור: הדורא דפגתא. דקין הסובבין
 אותו סביב כעגולה: דאינקיב לתבריה. שניקב באותו צד שבינו לחברו שלא ניקב חיצון שבכולן: שהרי חוהפה מפאן ומחה וחוחפה מפאן
 וחיה. נחתך בשר רגלים למעלה מצומת הגידין ולא נשבר העצם כשרה נחתכה למטה במקום צומת הגידין אע״פ שכמוך מכאן טרסה
 כדאמדנן לקמן 1עו.] וכן שניטל צומת הגידין בפ׳ בהמה המקשה ולקמן לף עו.ו ואע״פ שלא נחתך העצם: רבנן טרופאי. הנך רבנן דלעיל רבי מני
 ודש לקיש ורבי שמעון דטרפי למחט שנמצאח בריאה: פשמעחייהו. דמחזקי ריעוחא מססיקא דחיישינן שמא דרך הוושט נכנסה חחלה וניקבה
 כרס או דקין רצתה: פיון דבסמפונא רבה אישתפת. מי מכוונה לאותו סמסון אם דרך וושט נכנסה הלכך דברים ניכדס על כרחנו
 דבסמפונא נקט ועל דרך הקנה ובא לסמפונותני) הריאה: הוה טרין» מר. בתמיה. כלומר לכי נקובת הכבד טרפה הוא: אי קופא לגיו. אס ראשה
 העב שהיא נקובה בו נחבא בתוך הכבד ותודה שקורין פונט״ה יוצא לתוך חלל הבהמה ולאי סמסונא נקט ואח״כ ניקב חודה את הסמסון
 ויצא לכבד וממנו לחוץ ואי קופא לכר לחלל הכהמה ופיה לתוך הכבד ודאי דרך הוושט נכנסה תחלה וניקבה הדקין רצתה ונכנס פיה
 לכבד: באלימתא. מחט עבה שאינה יכולה לנקב דרך קופא שלה אבל כקטינתא כגון מחטין שלנו שמנקבין בשר אפילו דרך קופא שלהן:

 עוכי
 חזינן אי קופיה לגאו כוי קופיה דו אחוריה של מחט כלומר

 עין משפט
 גר מצוה

 קט א מיי׳ פ״ז מהלכות
 שחיטה הלכה י
 טוש״ע יו״ל סימן לז סעיף

 א:
 ק׳ ב מיי׳ שס הלכה יד
 סמג עשי! סג סוש׳׳ע

 יריד סי׳ לו סעיף טז:
 קיא ג מיי׳ שס הלכה נ

 טוש״ע שס סעיף ו:
 קיב ד מיי׳ ס״ו מהל׳
 שחיטה הלכה יג
 טוש״ע יו״ל סימן מו סעיף

 ג:
 קיג ה מיי׳ פ׳׳ז מהל׳
 שחיטה הלכה יד
 סמג עשי! סג טוש׳׳ע יריד

 סי' לו סעיף ת:
 ק־ד ו מיי׳ פ״ו מהל׳
 שחיטה הלכה ח
 סמג עשי[ סג טוש׳׳ע יו״ד

 סימן מא סעיף ו:
 קט* ז מיי׳ שס טוש״ע

 שס סעיף ז:
 קטז ח מיי׳ שס הלכה ט

 טוש״ע שס סעיף ו:

 רנינו גרשום
 דגילדאי שמחקנין עורות
 ומוכרין: בשוקא דרבנן.
 שוקא דרבנן מזבנין
 חפצייהו: כנדי כנדי.
 כלומר חזנהו לריאה
 דקיימ־ צמחים ככרים
 על הריאה: טינרי טינרי.
 כלומר א) בצורים קשין
 הבועי על הריאה: מחט
 שנמצאה בריאה. בתוך
 הריאה נקובי נקיב ועייל
 כלומר מבחוץ ניקבה
 ועייל: בחיתוכה דריאה.
 כלומר הריאה נחחכה ולא
 הוה אלא חתוכה מעוטה
 ובאותה חתיכה נמצאת
 המחט: והא רבנן מכשירי.
 כלומר ר׳ יוחנן ור•
 אלעזר ור׳ חנינא מכשירי.
 אמר להן הן מכשירין
 שיודעין מאי זה טעם
 [הכשירו! כלומר שראו
 הריאה כולה ודאי שלא
 ניקבה מבחוץ אנו מאי זה
 טעם נכשיר כלומר שאין
 לפנינו אלא חחיכה אחת
 הא אייתי לריאה קמן ולא
 ניקבה כשרה דלא ניקבה
 מבחוץ: והא אמר רב
 נחמן האי סימפונא דריאה
 דאם ניקבה טרפה אע״ג
 הלא ניקבה מבחוץ כי
 איתמר ררב נחמן לחבריה
מו ס־מפו־  איתמר כלו
 שניקב לחברו דליכא מירי
 דמגין וסתים אבל אי
 לא נקב סימפון לחברו
 אלא םימפון גרידא אינקיב
 וריאה סותמו כשרה
 דחיסרון מבפנים לא שמיה
 חיסרון. והא אמר רב יוסף
 בר מניומי האי הדורא
 דכנתא דאינקיב לחברו
 כשרה כלומר ואמא• אמרח
 םימפונא שניקב לחברו
 טרפה והא הדרא דכנתא
 כלומר הדקין שבהדרא
 דכנהא דניקכ חד בצד
 חברו כשרה דאמרינן חברו
 סותמו הכא נמי נ־מא
 סימפונא דאינקב לחבריה
 כשירה. אהיוה לקמיה
 דרבנן טרופאי לר׳ מני בר
 פטיש ור׳ שמעון בן לקיש
 ור• שמואל בן אליק־ם:
 בחיתוכא דכבדא כלומר
 בחתיכת כבד: אייל רב
 אשי בבישרא נמי קא טר־ף
 מר כלומר אי אישתכח
 כבישרא נמי קא טריף מר

 בהמיה. אלא אמר רב אשי

 א) נראה לצ״ל כלומר מעי על הריאה שקשין נצורים.



 עין משפט
 נר מצוה

׳ ל ו מה ׳ ׳ ׳ פ י  קיז א כ מי
ג מ נ ס ׳ ׳ י טה הל  שחי
ד שי׳ ״ ו ע י ״ ש ו ג ט  עשין ס

: ח שעיף ח  מ
יה) ׳ שס (פי י  קיח ג מי
ג מ ו] הלכה ט ש ׳  1פ׳
א ׳ מ ד סי ״ ו ע י ״ ש י  שס ט

ף ז: י ע  ס
[ ו ״ פ ׳ שס [ י  קיט ד מי

ג שס מ  הלכה ז ס
ף י ע נ ס ׳ מ ל סי ״ ו ע י ׳ ש׳  טו

:  ט
׳ ל ה ו מ ״ ׳ ס י  קכ ה ו מי
נ טה הלכה י  שמי
ג ן ס ג עשי מ י ס  והלכה ט
ף י ע ׳ לי ס י ל ס ״ י ע י ״ ש ו  ט

:  ה
ו ׳ שס הלכה ט י מי  ז [

: [ ס ע ש ״ ש ו  ט

 שיטה מקובצת
 א] משני צדדין שנקבה גם

 השנית: נ] הלא נקבה אלא
 האחת אי קופא: ג] כל
 היכא דמצינן למימד:
וח נ ן לסמפו  ד] מחחלקי

 בריאה בראשן וי״ל
 שנכנסה: ה] מיבזע בזע
ט ומאן:1] כשמערבין ח מ  כ
 עמה סממנים המאירים:
 t] קורעח הריא׳ בצפרניו:

 ח] ומישיבת האחרונים

ת הללו:  נפסקו ההלכו
 מ] ישמעאל כהנא מסייע

 פהני דר״י כהן היה דהיינו
 ר׳ ישמעאל בן אלישע
 כ״ג ומסייע כהנים תמיד

 הוא עוזרן:

 רבינו גרשום
 אי אחוריו לגאו והאי
 אחוריו לא נקב שאין
 חידוד באחוריו אלא ודאי
 סימפונא נקט ועייל: מאי
 שנא מהא דתניא כוי מצד
 אחד דלא נקב חוץ: משני
 צדדים דניקב עד חוצה.
 ולא אמרינן ניחזי אי קופיה
 לגאו כוי כלומר למה
 מצד אחד כשרה ניחזי
 אי קופיה לבר אע״ג דלא
 נקב אלא מצד אחה נימא
 נקובי נקיב ועייל וליהוי
 טרפה. התם איידי דאיכא
 אוכלין ומשקין כוי כלומר
 היכא הלא ניקב אלא מצד
 אחד אמרינן קופיה לגאו
 הוה ואיידי דאיכא אוכלין
 ומשקין החקוה ואפכוה
 קופיה לבר אבל בכבהא
 התם חזינן אי קופיה לבר
 אי קופיה לגאו: ההיא
 קשיתא דאישתכח במרה
.אע״ג הלא  קשייתא דתמרי
 נפקא מירבל הוא הקא
 רכיל כלומר הא ודאי גסה
 היא ולא מצי לנקוכי אלא
 סימפונא נקט ועייל ולא
 אמהינן ניחזי אי יכלא
 למנפק דרך סימפון ודאי
 עיילא דרך סימפון ואי לא
 מצי למיפק לא עיילא דרך
 סימפון אלא אע״ג דלא
 נפקא דרך סימפון הרי זה
 בצרורות דקין שבכברה
 שכוברין אותה ומרוב
 דוחק שכוברין אותה
 יוצאין הצרורות מרוב
 הדוחק ואם רוצה אדם
 להוציאן דרך אוחו חור
 אין יכול להוציאן אף הבא
 נמי מרוב הילוף שהולכת
 הבהמה בכל עת מנענעה
 אותה קשייתא ונכנסה
 דרך סמפון: איבעיא להו
ל או לסממנין כלומר  לאכו
 שמייכשין אותה ועושין
 ממנה סממנין לרפואה.
 אלא לאו לסממנין דיקרה
 היא לענין סממנץ שאין
 יודעין בני אדם לעשותה
 סממנין אחד מאלף: מי
 מורנא. תולעת שמשחכח
 מקום: ואח מה בידך ר׳
 מפי הקב״ה. ר׳ ישמעאל

 אלו טרפות פרק שלישי חולין מט.
 אבל דויתא מבזע בזע. סירש הקונטרס ולמאן לחייש במחט חייש
 נמי הכא ואס כן הוה ללא כהלכתא לקיימא לן הלכתא
 כרכי יוחנן למכשיר לעיל אכל נראה לאסילו רכי יוחנן כמחט הוא
 לתלינן שכאתה לרך הסמפונות אבל קשייתא לזיתא שהם גסים ואינן
 יכולין לבא בריווח לרך הסמסונות
 חיישינן שמא ניקבה הוושט וחזר
 ונכנס בכבל: כתנים גהגו בו
 היתר. ה״ה ישראלים וכהניס לנקט

 לסי שהקבה ניתנה לכהניס:
 מאי מסייע בהני. למשוס פעם
 אחת לא היה קוראהו מסייע
 כהני: והקדוש ברוך הוא
 מסכים על ידם. ולרבי ישמעאל לא
 איצטריך קרא להכי לפשיטא למסכים

 כיון שצוה להם לברך:
 ואברכה מברכיך. ואפילו
 עובלי כוכבים
 המברכים אח ישראל מחברכין
 כראיתא כירושלמי לכרכות לההוא
 עוכל כוכבים ליהיב שלמא לרבי
 ישמעאל אמר לו מלתך כבר אמורה
 פירוש איני צריך להתזיר לך שלום
 שברכתך כתוכה מואכרכה מברכיך:
 שאמר משום אבותיו מאי היא
 דתניא כוי. פירוש קבלה
 היתה בילו של רבי אושעיא לרבי
 ישמעאל משוס אבותיו התיר אבל לא
 מתוך ברייתא זו לקלק ולא גרסינן
 לברי רבי ישמעאל שאמר משוס
 אבותיו אלא לברי רבי ישמעאל סתס
 דהא במסקנא מהסכינן ליה ומסרש
 למשום אבותיו לקאמר רבי אושעיא
 היינו משוס אבותיו וליה לא ס״ל
 והא לקאמר הכא שאמר משוס אבותיו
 מאי היא היינו אותה ברייתא שהתיר
 רבי ישמעאל חלב הקיבה שאתה
 אומר שהוא משוס אבותיו מאי היא:

 להביא

מצה אהד כשרה משני  בעובי בית תכוםות א
א אמרינן ליחזי אי קופא ל ו  צדדין טרפה ב
 לבר אי קופא לגיד אמרי תתם כיון דאיכא
 אוכלים ומשקים אימא אוכלים ומשקים דחקוה
 ההוא מחטא דאישתכח בםמפונא רבה
 הכבהא הונא מר בדיה דרב אידי טריף אי רב
מכשר אחו שיילוה לרבינא  אדא בר מניומי ג
 אמר להו שקילו גלימא דטרופאי י ההיא
 קשיתא האישתכח במרה אמר רב אשי כי
 הוינן בי רב כהנא אמר תא ודאי םימפונא נקט
 ואתאי אע״ג דלא קא נפקא מירבל הוא
 דרביל ליה וה״מ דדיקלא אבל דזיתא מיבזע
 בזע א״ר יוחנן למה נקרא שמה ריאה שמאירה
 אח העינים איבעיא להו לאכילה או ע״י
 םמנין ת״ש דאמר רב הונא בר יהודה אווזא
 בזוזא וריאה דידה בארבעה ואי ם״ד לאכילה
 לינקט בזוזא וליבול אלא ע״י סמנין אינקבה
 ריאה היכא דממשמשא ידיה דטבחא תלינן
׳רב אדא בר נתן אמר תלינן  או לא תלינן 3
 מר זוטרא בדיה דרב מרי אמר לא תלינן
תלינן אמר רב שמואל בריה דרבי  והלכתא ה
 אבהו אבא מרישי כלי דרפרם הוה ואמר
 חלינן אמרוה י* קמיה להא דמר זוטרא
 בדיה דרב מרי ולא קבלה אמר רב משרשיא
 כוותיה האבוה דאבא מסתברא דהא תלינן
 ״יבזאב מורנא פליגי בה רב יוסף בר דוםאי
 ורבנן חד אמר קודם שחיטה פריש וחד אמר
 לאחר שחיטה פריש ׳והלכתא לאחר שחיטה
 פריש: ר״ש אומר עד שתינקב: ייאמר רבה

 בר תחליפא א״ר ירמית בר אבא עד שתינקב לםמפון גדול יתיב רב אחא בר
 אבא קמיה דרב תונא ויתיב וקאמרי אמר רבי מלוך א״ר יהושע בן לוי הלכה
 כר״ש א״ל מלוך ערבאה קאמרת אק הלכה כר״ש קאמר כי סליק רבי זירא
 אשכחית לרב ביבי דיתיב וקאמר א״ר מלוך א״ר יהושע בן לוי הלכה כר״ש
 א״ל חיי דמר דאנא ורבי חייא בר אבא ורב אסי איקלעינן לאתריה דרבי מלוך
 ואמרי ליה אי אמר מר הלכה כרבי שמעון ואמר לן אין הלכה כר״ש אמרי
 ואת מה ביהך א״ל הכי א״ר יצחק בר אמי אריב״ל הלכה כר״ש ואין הלכה
 כרבי שמעון: ניקבה הקבה: אמר י־בי יצחק בר נחמני א״ר אושעיא חלב
 שע״ג קבה כהנים נהגו בו תיתר כרבי ישמעאל שאמר משום אבותיו וסימניך
 ישמעאל כהנא מםייע כהני מאי היא דתניא יכה תברכו את בני ישראל
 רבי ישמעאל אומר למדנו ברכה לישראל מפי כהנים לכהנים עצמן לא
 למהנו כשהוא אומר ואני אברכם הוי אומר כהנים מברכין לישראל
 והקדוש ברוך הוא מברך לכהנים רבי עקיבא אומר למדנו ברכה לישראל
 מפי כהנים מפי גבורה לא למדנו כשהוא אומר ואני אברכם הוי אומר
 כהנים מברכין לישראל והקרוש ברוך הוא מםכים על ידם אלא רבי עקיבא
מואברכה מברכיך ומאי  ברכה לכהנים מנא ליה אמר רב נחמן בר יצחק 2
 מםייע כהני דמוקי לה לברכת כהנים במקום ברכה דישראל רבי ישמעאל
את >« כל החלב אשר על הקרב 3 י  שאמר משום אבותיו מאי היא הת1:יאה) י

 טובי ביה הטסות. בסוף הכרס שקורים סנצ״א יש בו שעשוי ככובע
 ושסת לוסט בסולה שתי לסנות ארוקין זו בזו ושומן מחברן וקורין
 לו דובלו״ן: מצד אחד. שנקבה את לוסן הסנימית ולא נקבה את
 השנית: כשרה. שתברתה מגינה עליה: משני צדדין. שנקבה

 א! השנית ויצאה לתלל הגוף: טרפה.
 ולא אמרינן היכא דלא נקבה אלא
 ג) את האחת אי קופא לבר שנמצאת
 קופא שלה תתובה בדופן ופיה כולה
 בתוך הכרס ודאי מבתוץ נכנסה
 שנקבה את הוושט או כרס או דקין
 ובאת לתלל הגוף ומשם תזרה ונכנסה
 לעוכי כית הכוסות ועכרה כבר כולה
 את הדוסן החיצון ולא הספיקה קוסא
 שלה לעכור את דוסן הסנימי דאי
 מבפנים באתה ועכשיו היא מתתלת
 לצאת דרך עובי בית הכוסות אין דרך
 הקוסא לנקב ונימא טרסה אלא
 מדקתני כשרה שמעינן מינה כל היכא
 *!דמצינו למימר סמסונא נקט ועל
 כגון הכא די״ל דרך הוושט כאת עד
 הלום ועכשיו היא מתתלת לנקב
 ואסילו קוסא לבר לא טרסינן: אופלין
 ומשקין דחקוה. ומתוך הדתק נכנסה
 קופא שלה ככשר הילכך אע״ג דקוסא
 לכר הואיל ולא חזינן נקכ יוצא לחוץ
^ דקסבר  כשרה: הונא מר טרי
 נקוכי נקיכ שלא נכנסה אלא דרך
 הוושט ונקבה כרס או וושט או דקין
 ויצמה: מכשר. כיון דבסמסונא
 «< אישחכח אמדנן מי מיכוונה להכנס
 בסמפון זה אלא דרך הקנה נכנסה
 והקנה וקנה כבד סמוכין זה לזה
 כהתחלקן סמוך לריאה וגם קנה הלב
 וקנה הכבד מתתלקין לסמסונות
 י) בראשן האחד וי״ל שנכנסה
 מסמסוני ׳)הכבד לסמסוני קנה
 הכבד ומשם עלתה לככד דרך
 הסמפונות: שקילו גלימא דטרופאי.
 שהאכילוה לכלבים: קשייתא.
 גרעין של תמרה: סימפונא. דכבד
 נקט ועל. דרך הקנה נכנסה דאי דרך
 הוושט נכנסה אינה ראדה לנקב כלום
 ולצאת משם ולחזור וליכנס כאן דרך
 נקכ: ואע״ג דלא נפקא. שאינה יכולה
 לצאת דרך הסמסון כשרוצין להוציאה
 לפי שהסמסון דתוק: מירבל הוא
 דרביל. על ידי נענוע שנענעה הבהמה
 בהליכתה ימים רביס נכנסה תמיד
 מעט מעט במקום דחוק שאינה
 יכולה עכשיו לצאת. מירבל לשון
 ככרה שמנענעים אותה כמו אייתי
 ארבלא וקמרבל באלו מציאות לכ״מ ט:):
 מיבזע בזע. יזמבמתט ומאן דטריף
 במחט טריף נמי בהא: לאכילה.
 האוכלין אותה כמו שהיא: או ע״י
 סמנין. כשמערבין י] סממנין
 המאירין אמ העיניס אף היא מסייעה
 עמס: אזוזא בזוזא ריאה דידה

 בארבעה. כשהאוח נלקמ בדינר ריאה
 שלה שוה ד׳ לסי שהסממנין מעורבין בה: ואי ס״ד. כמות שהיא מאירה לינקוט אווז שלם עס הריאה בזוזא וליכול >י)ומאי דקאמר. הכי
 גרסינן ואי ס״ד לאטלה לינקוט בזוזא וליכול: היכא דממשמשא ידא דטגחא. אני שמעתי במיצר החזה שמתוך הדחק היד קורעת י1 בצסרניו.
 וכמלומה אני בכל מקום שהוא יודע שיכול לתלוח כגון נקב העשוי כסכין או שתלשהי) מלמעלה בחזקה ואח״כ נמצא שם נקב: זהילכחא חליגן: מרישי
 כלי. מריש דרשנין המשמיעין לעס את דבריו כשהיה דורש: אבוה דאבא. רב אחא: דהא תליגן בזאב. ראמר בס״ק (לעיל ט.) בא זאב ונטל את כני
 מעיים והחזירן כשהן נקובין אין אומרים במקום נקב נקב: מורנא. תולעת היוצאה מן הריאה ונקבה: קודם שחיטה פריש. מן הריאה ונקבה
 ונטרסה: מלוך ערבאה. הדר בערביים׳): אין הלהה פרבי שמעון קאמר. לא אמר הלכה כרבי שמעון אלא אין הלכה כרבי שמעון קאמר:
 ואמ מה בידך. רב ביבי שייליה לרבי זירא: ואין הלפה פרבי שמטון. גמרא קא פסיק ליה. ח! ובישיבה האחרונה נפסקו ההלכוח הללו
 הססוקות סתס בגמרא: כהנים. שהקבה ניתנה להם מאת זובחי הזבח נהגו כו הימר לאכלו. ומשוס רבי ישמעאל נקיט ליה: וסימגיך. שהוא
 התירה ולא תשכמ בשם מי נאמר: ישמעאל ההנא מסייע כהני. ע] תמיד הוא עוזרן ומיקל להס ולקמיה מפרש היכא: מאי היא.
 היכא מסייע להם: ואני אברכם. רבי ישמעאל מוקי ליה אכהנים ורבי עקיכא מוקי ליה אישראל: ומאי מסייע כהני. הואיל ורבי
 עקיבא נמי אית ליה ברכה לכהניס מקרא אתרינא: במקום ברכה לישראל. אצל ברכת ישראל דהט עדיפא דמשמע שמתברכין הן עם השאר:

 חלב
מ־ זאב שנטל בני מעיים והחזירן כשהן נקובין אמרינן זאב נקבוה:  תלינן או לא תלינן כלומר מי אמרינן הטבח נקבה לאחר שחיטה דנשירה אי לא. ההא תלינן בזאב כלו
 בריאה לאחר שחיטה ונקב בריאה ולא ידעינן אי קודם פריש מן הריאה ונקב קודם שחיטה וטרפה אי לאחר שחיטה: מלוך ערכאה קאמרת כוי אינו א׳ לשוס גנאי אלא מאותו
 וירא א״ל לר׳ ביבי בר אביי: כהנים נהגו בו היתר כו• ואי פרכת כהני מאן דכר שמייהו משום דהקיבה אזיל לכהנים. ומאי מסייע כהני כלומר כיון דלר׳ עקיבא ברבה לכהנים

 מסורת הש״ם
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 תורה אור השלם
ל א ן ו ר ה ל א ר א ב  1. ד
ו כ ר ב ה ת  בניו לאמיר כ
ר ו מ ל א א ר ש ת בני י  א
 להם: במדבר ו כג
ף י כ ך ב ה מ כ ר ב א  2. ו

גברבו בך ר ו א ך א ל ל ק מ  ו
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 הקרב: ויקרא ג ג

 הגהות הנ״ח
א ה ה ל ו ר מ ׳ א ם  (א) נ

: א ר ט ו ר ז מ ה ד י מ  ק
נ ל ח ח ה א א י ם דתנ  (נ) ש

: ק ח מ  כצ׳׳ל ותיבת כל נ
ן י ה מכשיר ט ״ י ד ׳  (ג) ־ש׳

ה אישתכח: ב א ר נ ו ס מ ס כ  ד

 לעזי רש״י
 פנצ״א. בטן, הקיבה

 הראשונה של מעלי גירה.
 דובלו״ן. קפל של שומן

 בקיבת מעלי גירה.

 מוםף רש״י
ף ו . נ ת ו ס ו כ ת ה י י ב ב ו ע  ב
ס שקורין סנצ״א רש ר כ  ה
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 מם ודת הש״ס
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דה ל:ן, ח) [צ״ל הימצא  נ
. ג , ט) ]לקמן ס ךו  ערו
קרא י ו , י) ו ן .  שבועות ממ
, ס : חכמי ף ס ו א נ ״ ס ) נ , נ [  נ
רע , מ) ומצו יקרא זן ו  ל) ו
קרא י ו , ג) ו ן ה ה ש ר  ס
ה א , ס) שהרי צרעת ג ל]  י
ן ר שהוא צר עי ו ב ע  עליו נ
א אשר נ תא במלרש ו  כלאי
, ל ׳ מהרש״ י ס  לו הבית מ
ה בציילןן, ״  ע) ןצ״ל אחר ל

 גליון הש״ם
א ת י י ־ ו א א ד ד ו ס י א י ו ט  נ
ף עז . לקמן ד ת ד מ ת א א  ו

: א ״  ע

 לעד רש״*
 טיל״א ןטייל״אן. קרום.

׳ה].  טבחיי״א [טבחיא׳
 פי-טבעח.

 מט: אלו טרפות פרק שלישי חולין
 חלב שעל הדקין. לקמן לדף צג.) אמרינן ריש מעיא כאמתא כעי
 גרירה וזהו חלכ שעל הדקין כשהמעים מתחילים לימשך מן הקיכה
 הוי חלב שעל הדקין אסור עד אמה לדברי רבי ישמעאל מפגי שחלנ
 שעל הקרב שקורין טיל״א מחובר בו והכתוב מרבהו בכלל מואח כל

 מוםף רש״י
ם נ ו מ ל מ ה ע ס ה ח ר ו ת  ה
ב . דכתי ל א ר ש ל י  ש
ו פנ ן ו ה כ יקרא יד» יצוה ה ו ) 
י כלי א מ ט ת הבית, שלא י  א
 חרס. שבתוכו שאין להס
ה ויו״ה כז ו ק מ ה ב ר ה  ט

 וכעי״! יומא לט ו.

 שיטה מקובצת
 6] ונקלף והיינו נמי חלב

) נשאר מן : נ  שע״ג הקבר
 החלב אצלו ולאו תותב:
 ג] דוקא תנא דוקנא הוא

 ולא תחליף דברי של זה
 כזה: ד| לא מהני וטרפה
 ואותן קרטין עגולין הן
 כמין כובע: ה] כדאמרי׳
 לקמן שהוא שם כל שעה:

 החלבי) אבל חלב שעל הקיבה לרבי
 ישמעאל מומר והיינו מסייע כהני:
 קרום וגקלןז. קרוס דק יש עליו ונקלף
 הקרוס מעל החלב שאינו אדוק בו
 כל כך: אן* כל קרום ונקלןו.
 והיינו א] חלב שע״ג הקבה וכ״ש חלב
 שע״ג הדקין: תוסג. היא שמלתו
 מתרגמינן היא תותביה לשמות כבו.

 כשמלה הוא סרוש על הקרכ וכן על
 הדקין בראשן אבל חלב הקכה אינו
 תוחב אלא חתיכות חתיכות הוא אדוק
 ושעל הדקים מראשו והלאה היינו מן
 הכנתא כשמפרישין אותו מהן נשאר
 מן החלב ג! אצלם ולאו תותב הוא
 אלא אדוק בהם: כך היא הצעה של
 משנה. כמו שהשבת ואיסוך קמייתא:
 כיון דקחני מה חלב כוי. שדורש
 את המקרא והוצרך לדקדק למר קרום
 ונקלף ולמר תותב קרוס ונקלף:
 דווקא גזהוא. ולא נחליף דבריי) של זה
 בזה: אי הכי הרי ישמעאל. בתמיה.
 הא דאמרת לעיל נהגו בו היתר כר׳
 ישמעאל והא רבי עקיבא הוא דשרי
 ליה ולא רבי ישמעאל: הלב טהור
 סותם. כגון דקין שניקבו ותלב
 הכנתא סותם את הנקב כשרה דחלב
 טהור אדוק הוא מאד והוי סתימה
 מעלייתא: טמא אינו סותם. כגון
 כרס או המסס שניקב וחלב המכסה
 את הקרב סותמן אינה סתימה לפי
 שאינו חיבור אלא תותב: חלב חיה.
 המכסה את הקרב: מהו. שיסתום
 אס ניקכ הכרס של חיה. ולהא דבעי
 הא בעיא לא אפשיט ליה אכחי טעמיה
 דרב מהו: הא נמי טהור. דלא אסר
 רחמנא אלא כל חלב שור וכשב ועזל):
 מהדק. מחובר יסה בבשר: ההורה
 מסה כוי. בתורת כהניסמ) נפקא לן
 מיצוה הכהן ופנו את הבית בטרס
 יבא הכהן לראות את הנגע ולא
 יטמא וגו׳׳) א״ר מאיר וכי מה מטמא
 לן שאמרה תורה להמתין שלא יראה
 הכהן את הנגע ולא יאמר טמא עד
 שיהו הכלים נפנין וא״ת כלי עציו בגדיו
 ומתכת מטבילן והם טהורים ועל
 מה חסה חורה על כלי חרס ופכו
 שאין להן טהרה אלא שבירה וכל כך
 חסה תורה על ממונן של צרי

א חלב שע״ג הדק־ן. לא היה צריך למיכתב לויקרא ג) את י ב ה  ל
 התלכ המכסה את הקרב דמואח כל החלב אשר על
 הקרב מרבינן אף שעל הדקין או שעל הקיבה לאידך ולמעט תלב
ב טהור ל  שעל גכי דסנות כתביה כדדריש בתורת כהנים: ח

 סותם. לא מיירי הכא כריאה ושומן
 סותממה או נסרכה בשומן דפשיטא
 דטרסה דסתימה זו אינה כלום דאין
 שומן לריאה ואין זה שומן שלה ולא
 מיירי הכא אלא כגון דקין שניקכו
 וחלב הכנתא סותס את הנקב שהוא
 שומן שלהם ותמיד שוכבים בו ואדוק
 הוא מאד והויא סתימה מעלייתא
 וחלב העשוי ככובע נמי דאצטריך
 למימר דאינו סותם היינו כגון טרסשא
 דליבא מ כדאמר לקמן שהן שם כל
 שעה אבל בריאה אין שוס חלב
ב חיה מאי. נשאל ל  סוחס: ח
 לרבינו יצחק על מחט שנמצא בקורקבן
 וניקבה הכיס שלו וגס בשרו רק
 שהיה שומן סותס למעלה והתיר
 דלא מבעי לן הכא אלא חלב חיה
 שכנגדי בבהמה טמא אבל בחלב
 טהור דעוף שלא מצינו כנגדו טמא
 סשיטא דסותס דמיהדק שסיר:
ב ואיסורא דאורייתא ובר. כדרב  ר
 ססא הלכה ומסתברא דרבא
 נמי חזר כו דקאמר לקמן משמיה
 דרב נחמן חימצא ובר חימצא חד
 סתים ותד לא סתים: ושאר כל
 המשקין מותדין. ואם תאמר כמאן
 הא אסילו רבנן דבסמוך לא שרו
 אלא חמשה ויש לומר דה״ה לכולן
 ואוחן ה׳ דנקט משוס דסליג רבי
 שמעון עלייהו אבל בשאר מודה:

 כי

להביא חלב שעל גבי הדקין דברי רבי  וגו׳ א
להביא חלב שע״ג  ישמעאל ר׳ עקיבא אומר :
< הקרב נ ח החלב אשר על א (  הקבה ורמינהי א
יר׳׳ש אומר מה חלב המכסה אח הקרב  ג

 קרום ונקלף אף כל קרום ונקלף ר״ע אומר
ה חלב המכםה את הקרב תותב קרום מ  ג

 ונקלף אף כל תותב קרום ונקלף שלח רבין
 משמיה הר׳ יוחנן כך היא הצעה של משנה
 ואיפוך קמייתא מאי תזית דאפכת קמייתא
 איפוך בתרייתא שאני תכא כיון דקתני מת
 דווקא אי תכי כר׳ ישמעאל כר׳ עקיבא היא
 אמר רב נחמן בר יצחק שאמר משום אבותיו
 וליה לא ם״ל אמר רב יחלב טהור סותם טמא
 אינו סותם ורב ששת אומר אחה זה ואחה זה
 סותם בעי רבי זירא חלב חיה מאי רוקא אמר
 חלב טהור םותם והאי נמי טהור תוא או
 דלמא משום המההק והאי לא מההק אמר
 אביי מאי תיבעי ליה נהי דשרי באכילה
אההוקי לא מהדק התוא נקב דםתמת חלב  ה

 טמא האתא לקמיה דרבא אמר רבא למאי
 ניחוש לה תדא דתא אמר רב ששת חלב
 טמא נמי םותם ועוד ״התורה חםה על ממונם
 של ישראל א״ל רב פפא לרבא רב -־ואיםורא
 דאורייתא ואת אמרת התורה חםה על ממונן
 של ישראל מניומין כנדוקא איגלי ליה בםתקא
 ההובשא אתא לקמיה דרבא אמר רבא
התנן ־שלשה משקים אסורים משום גילוי היין (  למאי ניחוש לה חהא ה
 והמים והחלב ושאר כל תמשקים מותרים ועוה התורה חםה על
 ממונם של ישראל א״ל רב נחמן בר יצחמ לרבא ר׳ שמעון וסכנת נפשות
 ואת אמרת התורה הסה על ממונם של ישראל רבי שמעון מאי היא
 התניא חמשה אין בהם משום גילוי יי ציר וחומק שמן ודבש ומוריים ר״ש אומר
 אף הן יש בהן משום גילוי וא״ר שמעון אני ראיתי נחש ששתה יציר בציהן
 אמרו לו שטיא הוה ״ואין מביאין ראיה מן השוטים אמר ליה אודי לי מיהת
 בציר דהא רב פפא ורב הונא בדיה דרב יהושע ורבנן כי הוה להו גילויא שדו
 ליה בציר אמר ליה אודי לי מיהא בדבש דרבי שמעון בן אלעזר קאי כוותיה
בדבש אמר רב נחמן חלב העשוי ככובע  התניא וכן היה ר״ש בן אלעזר אוםר ח
חיטי דכרכשא ואמרי לה ׳טרפשא דליבא אמר רבא  אינו סותם היכא אמרי לה ט
יחימצא חה םתים וחה לא סתים  שמעית מיניה דרב נחמן תרתי חימצא ובר ח
 ולא יהענא הי מינייהו רב הונא בר חיננא ורב הונא בדיה דרב נחמן אמר בר
וסימניך יפה כח הבן מכח ( ו  חימצא םתים חימצא לא סתים אמר רב טבות נ
 האב הי חימצא והי בר חימצא ת״ש דאמר רב נחמן אינהו מיכל אכלי

 ולדידן
 עיןס) ק״ו על ממונן של צדיקים: אייל רב פפא לרבא רב. כלומר הא רכ דאמר לעיל טמא אינו סותם וטרסה איסורא דאורייתא היא ויש
 לנו לילך אחר המחמיר דקיימא לן לע״ז ו.) בשל תורה הלך אחר המחמיר ואת אמרת כוי: כנדוקא. מוכר כדים (פסחים לף ל.) שמעתי: בסתקא.
 כד של דכש: ר׳ שמעון אוסר לה משום גלד כדלקמן וגלד סכנת נסשות היא ויש לנו לילך אחר המחמיר: אין בהן משום גלוי. שאין
 נחש שותה מהם: 5״שוטה היה. אוחו נחש שאין שאר נחשים עושין כן: בציידן. [שם מקום]: אמר ליה. רבא לרב נחמן בר יצחק:
 אודי לי מיהא. על כרחך בציר דלא קיימא לן ביה כרבי שמעון: דהא רב פפא כוי. וכי היכי דבציר לית הלכתא כווחיה בדבש נמי לית
 הלכתא כוומיה: פי הוי מיגלי להו גילויא. מיס או יין הוו שדו ליה בציר לפי שהציר שורף הארס ושוב אינו מזיק ושותין אותו גלד: אודי
 לי מיהא. דבדבש הלכתא כוותיה דהא קאי רבי שמעון בן אלעזר כוותיה דר׳ שמעון סחמא הוא רבי שמעון בן יוחי: תטי דפרכשא.
 חלב שעל חלחולת המוציאה ריעי שקורי[ טבחיי״א עשוי קרטין קרטין כעין חטים ואס ניקבה ואותו חלב סותמה י] לא מהני וטרפה
 וקרטין עגולין הן כמו כובע: טרפשא דליבא. שומן הלב עשוי ככובע והלב נחבא בו אינו סותם אס ניקב הלב או הריאה בסמוך לו
 והוא סותמו. והיינו טעמא דריאה הסרוכה בשומן הלב דאע״ג דהיינו רכיחא ואצלו הוא גדל ולמטה מחיחוכא דאוני הוא טרפה דעל כרחך
 הריאה ניקכה שאין סירכא בלא נקב וסתימה זו אינה כלום: מימצא ובר מימצא. שניהם בחלב שעל הקיבה ולקמן מסרש להו: סתים.
 אס ניקבה הקיבה: ולא ידעגא. רבא קאמר לה: יפה פח הבן מפת האב. ברייתא היא בשבועות בסרק כל הנשבעין ללף cro שהבן גובה
 בשבועה ושלא בשבועה והאב אינו גובה אלא בשבועה והחס מפרש לה: איגהו. בני א״י: מיפל אפלי ליה. דקסברי חלב טהור הוא:

 ולדידן

 עין משפט
 נר מצוה

׳ ל ז מה ״ ׳ ס י  קבא א מי

רות  מאכלות אסו
נ לאוין קלח מ  הל׳ ט ס
ד מן ס ׳ד סי ׳ ו ע י ׳ ׳ ש ו  ט

: ו ף ט י ע  ס
' שס הלכה ו י  קכב ב מי

ף י ע ע שס ס ״ ש ו  ט
: ד  י

ף י ע ע שם ס ״ ש י  קבג ג ט

:  ל
׳ ל ו מה ׳ ׳ ׳ ס י  קכד ר ה מי

ג מ י ס  שחיטה הל״
׳ ׳ד סי ׳ ו ע י ״ ש ו ג ט  עשץ ס

ף א: י ע ] ס מי  מ ]
א ״ י ׳ ס י  קבה ו ז ח מי

׳ ריצח הל״ז ל  מה
ד ״ ו ר י ו ג ט ג עשי! ס מ  ס

: ז ט מ! ק  סי
׳ י מהל ׳ ׳ ׳ ס י  קכו ט י מי

נ מ טה הל׳ י ס  שחי
׳ י ד ס ע ירי ׳ ׳ ש ו ג ט  עשי! ס
ף י ע מן מ ס סי ו ף א [ י ע י ס  מ

: ו  א

 רבינו גרשום
 מאי מסייע כהני יותר
 מרי עקיבא: להביא חלב
 שעל גבי הדקין כלומר
 שאסור. ורמינהי את החלב
 המכסה את הקרב מה חלב
 המכסה את הקרב קרום
ר וזהו חלב שעל  ונקלף כ
 גבי הקיבה קרום ויכול
 לקלפו אותו הקרום ביד.
 ד׳ עקיבא מה חלב המכסה
 כוי תותב קרום ונקלף
 כלומר וזהו חלב שעל
 גבי הדקין שאסור מהו
 לשון תותב שפרוס החלב
 על גבי הדקין כשמלה:
 ואיפוך קמייתא. כלומר
 אמוה להביא חלב שעל
 הקיבה דברי ר• ישמעאל
 ר׳ עקיבא אומר להביא
 חלב שעל גבי הדקין:
 שאני הכא הקתני מה
 כלומר הכא קתנ׳ מה חלב
 ומה דווקא הוא. אי הכי
 ר׳ ישמעאל מיסד קא
 אסר ואנן אמרינן כהנים
 נהגו בו היתר ושאמר
 משום אבותיו). חלב טהור
 סותם כגון הדרא הכנתא
 המהדק כלומר במקום
 דחוק המיההק אבל חלב
 טמא שעל גבי הקרב לא
 מיהדק ולא סתים: חלב
 חיה מהו כלומר חלב שעל
 הכליוח או חלב שעל
 גבי הקרב דחיה מהו. רב
 ואיסורא דאורייתא כלומר
 רב דאמר אינו סותם
 ואיסורא דאורייתא איסורא
 דטרפה. כנדוקא עושה
 דבש למכור בסתוקא
 דהובשא כלי. התורה חסה
 על ממונן של ישראל
 דכתיב עשה לך שתי
 חצוצרות כסף ולא של
 והב. הציר והחומץ כלומר
 ציר שעושין אוחו משומן
 דגים ומן חומץ: מורייס
 מוגלא בלשון לעז: ההוא
 שוטה הוה ששתה דבר
ק: אודי לן  שאינו מתו
 מיהא בציר כר. כלומר
 שרובו ציר שמרוב חימוצו
 שורך את הארס אם שתה
 בו. הודי ליה מיהא בדבש

 כלומר דיש בו משום



 עין משפט
 נר מצוה

 קכז א ב מיי׳ פ״ז מהל׳
 מאכלות אסורות הל׳
 ו וע״ש ככ׳׳מ סמג עשין
 סנ טוש״ע יי״ל סי׳ סל
 סעיף יד [וסימן מח סעיף

 א]:
 קכח ג מיי׳ פ״ו מהל׳
 שחיטה הלי׳׳ל סמג
 שס טוש״ע יו״ל סימן מו

 סעיף א:
 קכט ד מיי׳ ס״ז מהל׳
 אכל הל״ד סמג
 עשין כ טוש׳׳ע יו״ל סי׳

 שעה סעיף ח:
 קל ה ו מיי׳ פ״ו מהל׳
 שחיטה הלי׳׳ל טוש״ע

 יו״ד סי׳ נ סעיף א:
 קלא ז ח מיי׳ ס״ז מהל׳
 שחיטה הלי״ב יג
 סמג עשי[ סג טוש׳׳ע יו״ל

 סימן לו סעיף ה:
 קלב ט י מיי׳ סייג מהל׳
 שחיטה הלכה כה
 טוש״ע יו״ל סי׳ לל סעיף

 ט:
 "לג כ מיי׳ פ״ו מהל׳
 שחיטה הלט״ו סמג
 עשין סג טוש״ע יו״ל סי׳

 מו סעיף ה:

 רבעו גרשום
 גילוי אוסד בדבש משום
 גילוי: ולא ידענא הי
 מינייהו כלומר ולא ידענא
 הי סתים הי לא םתים
 אי הימצא אי בר תימצא:
 אינהו מיכל אכלי. כלומר
p ישראל: האקשתא א  כ
 כולי עלמא לא פליגי
 דאסיר. כלומר חלב שעל
 גבי הקיבה יש בו שעשוי
 כקשת ויש עליו חלב
 שעשוי כיתר כחיצים
 פשוט: כי פליגי דאיתר׳
p א ד  כלומר דבבל ו
 ישראל וזהו חימצא דבכל
 לא פתים כדרב הונא בר
 חיננא ורב הונא בדיה דדכ
 נחמן דאמרי חימצא לא
 פתים: א) (יפה כח הבן
 מכח האב לענין שבועה
 שמי שחייב לחברו מנה
 ושטר בידו של מלוה
 אין צריך שבועה ובלא
בו ואם  שבועה פורע חו
 מת לוה אין יכול לפרוע
בו מן היתום אלא  חו
 בשבועה שהבא ליפרע
 מנכסי יתומים לא יפרע
 אלא בשבועה): כי פליגי
 דאקשתא כמו קשת. טעם
 אחר כמו נידל כלשון לעו
 וזהו חימוצא: מקמצץ.
 כלומר נוטל מעליו קצה
 וקולפו והשאר מותר: קא
 מהסים. כלומר לא היה
 עושה ברצון: גום שהי
 כלומר חתוך כולו ושרי.
 שירקא דמעינא דנפיק
 בדוחקא לחה כמו ריר
 שרבוצה כך בבני מעיים
 שגורדין בסכין. ואמרי לה
 חבריה דר׳ זירא מדר׳ זירא
 ומנו ר׳ אבא דא״ר אבא
 בריה דר׳ חייא בר אבא
 כוי כלומר חרי ר׳ אבא
 הם ר׳ אבא סתם אמר
 משמיה דר׳ אבא בריה דר׳
 חייא [בר אבא]: שלשה
 ימים הראשונים כלומר
 דגי ימים הראשונים זו
 עיקר של אבלות והיכא
ם קרוב מונה  דכא ממקו
 עמהן דכיון דהיה במקום
 קרוב היה גם הוא בצער:
 כי סליק אשכחיה. כלומר
 אמרן לעיל גמירי חבריה
 דרי אבא מר׳ אבא ומנו ר׳
 זירא דהלכה כר׳ שמעון
ת ובאבל כי סליק  בטרפו
 ר׳ זירא אשכתיה: מקיפין
 בבני מעיין. כלומר כני

 אלו טרפות פרק שלישי חולק נ.
 כי פליגי דאייתרא. ההיא לפסחים פרק מקום שנהגו ללף נא.) כי
 סליק רבה בר נר חנה אכל לאייתרא מיפוקס ט האי לישנא:
 דאייתרא כול• עלמא לא פליגי דשו״. ולהאי לישנא מסרש
 מילתא לרכ נחמן כניחותא אינהו מיכל קא אכלי ליה
 השתא ללילן ללא אכלינן אסי׳ סותם
 אינו ולא כסירוש הקונטרס לסירש
 ללהאי לישנא בתרא לא מתוקמא
 מילתיה לרב נחמן: אפילו ביום
 שביעי בא ממקום קרוב מונה עמהם.
 לכאורה היה נראה ליום שביעי לאו
 לוקא אלא בלילה של שביעי דאכתי
 לא פסק אבלות מינייהו לאי ביום
 השכיעי הא מקצת היום ככולו ואין
 שייך לומר מונה עמהם ומיהו אפילו
 ביום שביעי ממש איירי לבמועל קטן
 ללף מ.) מוקי לה כשעדיין המנתמים
 אצלו דאכתי קאי באבלותיה עד שילכו
 להם: מלקה לדקה ומגםה לנסה.
 פירש רבינו חננאל י] מסתמא
 מבהמה דקה לבהמה דקה להקל דאי
 באונא ואומא הוה ליה למימר קטנה
 וגדולה כדאמר רבי יהודה גבי כרס:

 ואיזהו

 ולדידן אפילו מיסתם נמי לא ססים. בתמיה. לדידן כני ככל נהי
 דלא אכלי ליה להט מיהא מחזקינן ליה בחלב טהור להיות סותם.
 שמע מינה ההיא דסליגי ביה בני א״י ובני בכל קרי ליה רכ נחמן כר
 חימצא והיינו דאייתרא מלב שבמקום היתר שהקיבה עשרה כקשת

דאקשתא כולי  ולדידן מיםתם נמי לא םתים א
 עלמא לא פליגי דאםיר כי פליגי דאייתרא
 איכא דאמרי דאייתרא כולי עלמא לא פליגי
 דשרי כי פליגי דאקשתא כי תא דאמר רב
 אויא אמר רבי אמי מקמצין וכן אמר רבי ינאי
 משום זקן אחד מקמצין אמר רב אויא תות
 קאימנא קמיה דרבי אמי קמצו והבו לית
 ואכל שמעיה דרבי חנינא הוה קאי קמיה
 דרבי חנינא א״ל קמוץ הב לי האיכול חזייה
בבלאה את גום שדי  ההוי קמחםם אמר ליה ב
 תניא 5׳ירשב״ג אומר בני מעיין שניקבו וליחה
 סותמתן כשרת מאי ליתת אמר רב כתנא
גמירי ,  שירקא דמעייא דנפיק אגב דוחקא נ
 חבריא דרבי אבא מרבי אבא ומנו רבי זירא
 ואמרי לה חבריא דרבי זירא מר׳ זירא ומנו
 רבי אבא ״(אמר רבי אבא) בריה דרבי חייא

(רבי חייא בר אבא אמר) רבי יוחנן הלכה כרשב״ג י  בר אבא הכי אמר י
 בטרפה והלכה כרבי שמעון באבל הלבה כרשב״ג בטרפה הא דאמרן
 כרבי שמעון באבל מאי היא ה<התנן י<כל שלשה ימים הראשונים בא ממקום
 קרוב מונה עמהן ממקום רחוק מונה לעצמו מכאן ואילך אפילו בא ממקום
 קרוב מונה לעצמו רבי שמעון אומר אפילו ביום השביעי בא ממקום קרוב
 מונה עמהן אמר ״מאן ההוא איזכי ואיםק ואגמרה לשמעתא מפומיה דמרה
 כי םלימ אשכחיה לרבי אבא בדיה דר׳ חייא בר אבא א״ל אמר מר הלכה

 ומבתוץ קרי דאקשתא ומבסניס לעוגל
 קרי דאייתרא חבלי) ובדאייתרא סליגי
 כדמסרש ואזיל: דאקשתא פולי טלמא
 לא פליגי. דבין לבני בבל ובין לבני
 מערבא אסור דאפילו רבי עקיבא
 דאמר לעיל ללף מט0 תותב קרום
 ונקלף אסור דהאי נמי לתותב דמי
 שאינו מחובר אלא באמצע הקשת
 שקורין סישט״א: פי פליגי דאייתרא.
 בני בבל סברי לה כר׳ ישמעאל דאמר
 נשם] כל קרוס ונקלף תלב טמא הוא והאי
 נמי קרום ונקלף הוא וכני מערכא
 כר׳ עקיבא דבעי תותב קרוס ונקלף
 והאי לאו תותב הוא: איפא דאמרי
 דאייתרא פולי טלמא [לא פליגי]
 דשרי. דכר׳ עקיבא סכרי להו: פי
 פליגי דאקשתא. מאן דאסר סכר
 תותב הוא ומאן דשרי סבר טון
 דמחובר במקצת לאו תותב הוא. ולהאי
 לישנא בתרא לא מתוקמא מילתיה
 דרב נתמן דטון דבאקשתא דסליגי
 ביה אמר רב נחמן דסתיס 1שס] כ״ש
 דאייתרא דכולהו שרו ואס כן מאן לא
 סתיס ודרב נתמן אלישנא קמא והכי
 מסתברא כלישנא קמא כדאמרינן
 במקום שנהגו לפסחיס דף נא.) ט
 אחא רבה בר בר חנה אכל דאייתרא
 עול לגביה רב אויא וכסייה מן קמיה
 משוס דבני בבל אסרי לה. ולדידן
 תרווייהו אסיד דבתר בני בבל גררינן
 דאנן בני גולה אנן וכלישנא קמא
 ולחומרא דכל היכא דאיכא תרי לישני
 בגמרא אי מידי דאודיתא הוא זיל
 לחומרא ובדרבנן זיל בתר בתרא:
 פי הא. אלישנא קמא קאי: רבי
 אמי. מערבאה הוא ואמר מקמצין
 נוטלין ממנו מעט למעלה מההיא
 דאייחרא מסני שחלב הקרב שוכב
 עליו ואוכלין השאר: מחםם. לשון
 (לברים כה) לא מחסום. מגמגם:
 בבלאה אה. שנהגו בו איסור: גום.
 חתוך עד עיקרו כולו והשלך. גום
 כמו גוממו עם השוסי לקמן לדף צג:):
 לימה. מבסניס היא: שירקא דמטייא.
 גליד״א ואדוקה בהן מבסנים ומוציאין
 אומה מהם בדוחק: גמירי מבריא
 דרבי אבא מרבי אבא. הא שמעמא

 כרשב״ג בטרפה א״ל הא אין הלכה אמרי כרבי שמעון באבל מאי א״ל
 פלוגתא נינהו דאיתמר רב חסדא אמר הלכה וכן אמר רבי יוחנן הלכה ורב
ואין הלכת כרבן שמעון בן גמליאל בטרפת י והלכה  נחמן אמר אין הלכה ג
דאמר שמואל הלכה כדברי המיקל באבל אמר רב (  כרבי שמעון באבל ח
מקיפים בבני מעיים הנהו בני מעיים האחו לקמיה דרבא  שימי בר חייא ה
 אקפינתו ולא אידמו אתא רב משרשיא בדיה א] יממשמש בהו ואידמו אמר
 ליה מנא לך הא אמר ליה כמה יהי ממשמשו בהני מקמי הליתי לקמיה דמר
ם ברי בטרפות כרבי יוחנן רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי חכי (  אמר ליה ט
 תרוייהו ימקיפים בריאה אמר רבא לא אמרן אלא באותה ערוגה אבל
אפילו מערוגת לערוגת מדקת לדקת ומגסת  מערוגה לערוגת לא ותלכתא ח
 לגםה אבל לא מגםה לדקה ולא מדקה לגסה אביי ורבא דאמרי תרוייהו
מקיפין בקנת אמר רב פפא לא אמרן אלא באותה הוליא אבל מחוליא  ט

 לתוליא לא ותלכתא י אפילו מחוליא לחוליא ומבר חוליא לבר חוליא אבל
 לא מחוליא לבר חוליא ולא מבר הוליא לחוליא אמר זעירי חלחולת שניקבת
 כשרת תואיל ויריבים מעמידות אותה וכמה אמר רבי אילעי אמר רבי
א במקום הדבק במשהו אמרוה רבנן ל ש  יוחנן מקום הדבק ברובו כ
 קמיה דרבא משמיה דרב נחמן ייאמר לאו מי אמינא לכו לא תתלו ביה

 בוקי
 לקמן לרבי אבא בדה לרבי חייא ולאו היינו רבי אבא קמא: פל שלשה ימים הראשונים. של אבלומ: בא ממקום קרוב. אס לא היה אחד
 מן האבלים בבימ והיה במקום קרוב במוך מהלך יום אחל וראוי הוא ללעח בו ביום אע״ס שלא ילע חל אבלוח עליו ובלבל שיבא
 במוך שלשה ימים ומונה אבלומו מיום ראשון: אמר מאן דהוא. אחל מן המלמילים ולא היו זכודן אלו שסילרו הגמרא מי הוה:
 אזכי ואיסק. לארעא דישראל לאתריה דרבי אבא בדה דרבי חייא בר אבא: ואגמרה. לשמעתא נ] דרבי חייא בר אבא ואגמרה
 משמיה ג!אי אמר הלכה כר׳ שמעון או לא: ואין הלפה פרבן שמעון [ב״ג]. הש״ס קא ססיק לה: מקיפין בבני מעיים. אס נמצאו נקובים
 ואין אנו יודעין אס קודם שחיטה ואס לאחר שחיטה נוקבין נקב אחר כצידו ורואין אם מראיהן שדן כשרה דבידוע שלאחר שמיטה
 היה: ממשמש בהו. ממשמש בהן בנקבים האחריםל) ונהפכו למראה אחד: ואדמו. ואכשרה: מנא לך הא. שידעמ לעשוח חכמה
 זו: אייל. מעצמי הכינומי דאמינא כמה ידי ממשמשומ בנקבין קמאי מקמי דלימי קמיה דמר: פרי יומנן. בכל מילי. לישנא אחדנא
 רכי יוחנן מטס כטרסות לאמרינן לקמן שלר ליה שמואל תריסר גמלי ססיקי דטריפמא כפרק גיד הנשה (לקמן לף צה:<: מקיפין בריאה.
 היכא דליכא למיתלי בטבחא: ערוגה. דופן הדאה ימיני או שמאלי: מדקה לדקה. אפילו בהמה אתרת לוגמתה. לישנא אחדנא
 מגסה לגסה מאומה לאומה ומדקה לדקה מאונא לאונא וזאת נראית לי שאין מקילין כל כך: מקיפין בקנה. אס נמצאת ססוקה
 ״)לאחר זמן או קדורה כאיסר: באותה חוליא. לענין קדורה כאיסר נקט לה. שוליא שלש טבעות דטבעת אחת אין עוגל כאיסר
 וקודרין עוד אחרת באותה תוליא עצמה ומקיסין: בר תוליא. הוא קלישות הקנה מן הצדדין ומחחתיה שרצועות הבשר מחכרח
 ראשי הטכעות ואף המנוך הולך ודק מעוכיו מאמצעימו ולצדדין לכאן ולכאן על סני כל הקנה: ממוליא לבר חוליא. ממקום עוביה של זו
 למקום קלישותה של זו: מלתולש. היא כרכשא טבתיי״א: מעמידות. סותמות אותה שהרי אדוקה בהן: מקום הדבק. שהיא דבוקה
 בירטס: ברובו. אסילו נקדר וניטל דוסנה עליון או תחתון 0 ברובו כשרה שאין דרך הריעי היוצא דרך הנקכ לחזור לאתוריו וליפול לתוך
 חלל הגוף מסני י] שמקום דתוק הוא השדרה מלמעלה ועצמות האליה שקורין הנקא״ש «! ומכאן ולמטה הן מתוברין בחסחוס:

 בוקי
 מעיים שניקבו ומספקא לן אי מקוהם שחיטה או לאחר שחיטה נוקבץ בצידו ורואין אי מהמו הנקבץ ודאי לאחה שחיטה אי לאו מדמו והאי קוהם שחיטה. מקיפין בריאה כלומר הריאה שניקבה ומספקא לן אי קודם שחיטה
 אי לאחר שחיטה נוקבין בצידה ורואין אם דומין באוחה ערוגה אם באומא נוקבין באומא ואם באונא נוקבין באונא. ומדקה לדקה כלומר אם נקב באונא ינקב באונא אחרח אבל לא מאומא לאונא ולא מאונא לאומא: אבל
לח שניקבה. כרכשתא מקום הדבק בין ירכים שלא במקום הדבק במשהו שאין שום הבה לסתום אבל מקום הדבק ירכים סוחמין אותו:  לא מחוליא לבר חוליא אם ניקב בטבעת גדולה. אין נוקבין בטבעת קטנה: חלחו

 מסורת הש״ס

 א) [תוספתא סייג ה״ה

 מ׳׳ק ככ.], נ) [מ״ק שס
 ע״ש], ג) ננמ׳׳ק לימא],
 ד) 1שס ליתא], ה) נצ״ל

 דתניא], ו) מ״ק כא:,
 t) [כילה כז. מ״ק כנ.
 נדה מגז.ן, ח) [מ״ק שס
 ושם נסמן], נז) [לעיל
 כח:], י) [כ״כ ז. קנא:
 ע״ז לז:), 5) כס״א:
 חלנ, ל) נס״א: האחרונים,
 יו) [מינות לאחר זמן משולל

 הננה קצת וכפרש״י שעל
 הרי״ף ליתא], נ) צ״ל עד

 דינו. רש״ל,

 לעזי רש
 פישט״א. שיא

 (המקום המרוחק ביותו
 מהמיתר כקשת, שצורת

 הקיבה מהוויה).
 גליד״א [גלייד״א], ליחה.

.  טבחיי״א [טבחיא״ה]
 חלחולת.

 הנקא״ש [הנקי״ש].

 מוסף רש׳׳י
 מונה עמהן. עס האנליס
 שנאומו מקום, הואיל
 דנמקוס קרוב הוה הכול
 לנא נחחלת האנלות,
 חשכינן ליה כמו דאחא
 דאיני מוגה אלא ה׳ ימיס
 עס שאר אנליס ;נזו״ק
 כא:ו. מונה לעצמו.
 שכעה שלימין :שמו. אמר
 מאן דהוא. אחל מן
 התלמידים, מי שהוא
צה י נ  ולא גודע שמו !
־ז נזו׳׳ק כב.).  כז וכעי
 מקיפין. מקרכן וו אצל
יצה לב::.. אקפינהו. נ  זו ;
 שמקריכ זו אל זו
 ומעיין אס דומות !קדושי!
 מ נדה עא:יו. מקיפים
 בריאה. אס יש נה
 גקכ וספיקה אס קודם
 שחיטה או לאחר שחיטה
 מקיפין כמו שאמרנו
 ככני מעים ;הפרדס עמי
 קמה׳. מקיפים בקנה.
 שאס נססק רוני ואין
 ידוע אס קודס שחיטה
 או אחר שחיטה, מניאין
 קנה וחותכין אוחו, אס
 דימה לזה ודאי לאחר
 שחיטה נפסק ואס לאו
 אמרינן קודס שחיטה נפסק
 וטריפה :שם!. ומבד
 חוליא. זהו הנשר שכין
 חוליא לחוציא שמחנרת
 טנעת למטה, ואיזהו חוליא
 עצמה זהו זיר של קנה
 שנראה נטנעח דהיינו

 הטנעת עצמה ישם!.

 שיטה מקובצת
 א] אתא רב משרשיא

 כריה משמש בהו ואידמו:
 ג] ואגמרה לשמעתא
 מפרמיה: ג] אי אמר הלכה
 כר״ש אי לא. ונ״כ נ״א
י אי אמר הלכה כר״ש  בס״
 או א) לא או כרבן שמעון:
 ו] מפני שבמקום דחוק
 הוא: ה] שקורץ הנקאש
 מכאן ומכאן ומלמטה הן
 מחוברץ: ו] פי• רבינו

 חננאל מבהמה דקה:

 א) נראה דצ׳׳ל או דאמר דאין
 הלכה כרין שמעין.

 א) זה שייך ללף שלפני זה.



 נ: אלו טרפות פרק שלישי חולין מסורת הש׳׳ס
׳ לעיל ס ו ן ס י  א) ועי

׳ ן, ה כדי וכו ״ . ד ד  מ
, ן ג ״ ס א ר ת פ ס ו ת  ב) ו
, ד) [לעיל ן ב: לקמן נ  ג) ו

, ן : נ ן נ לקמ , 5) ו . ע׳ישן  מד
ן ס שפותחי ו ק  ו) ופירוש מ

ה י נ ר ה להיציא ק מ ה נ ו ה  נ
ת ע ר ו פ טה מ ן שחי נ  כדאמרי
ך ר ך ע ו ר . ע ה ח ו ת  כלומר פ
ך ו רסת הער י ג , ז) ן ן ע אי ר  פ
״ ג ׳ פ ס תו , ח) ן ן ה ד ד ק  נ
: לעיל ו ת ע ו נ ו ת ה ן נ ״  ה
כה לד. שכת ו ס : ו ח  מ
כא, סתמו א אי ״  לו. ו, נו) ס
, נשרו ה ו ״ : ד נ  י) ולעיל מ
קרא י ו , ל) ו ן . נ  כ) ולעיל מ

נ לעיל מ י ע ה ״ ע ו , מ) ן ן  ג
ח וכו׳ ס ה פ ״ י ד רש״ . נ נ  י
ו ת א דאו ״ ה , נ) ו ן ו פ ד סי  ע

 כצ״ל,

 גליון הש״ם
. וכן ע ל ס ה כ ־ ד ק ׳ נ ם  ג
ר ד ק א נ ״ ף עז ע  לקמן ד
! גח י נ . עירו ת ע כ ן ט  כמי
ן י שמקדרי כ שמעת ״  ע
א ״ נ ע ף ל ו ד ס. ע״  כהרי
ך ו ר ע נ כה ו ן ארו ר כמי קדו  ו
׳ כ י נ כל הג ד גריס נ ך ק ר  ע

: ד ו ד ״[ ק  דלתי

 לעד רש״י
 קרשטי״א [קרישטני״אן

 בודי״ל שאלצי׳׳ר
 [שציליי״ר]. כעי של

 שקיות ומעי עיוורו.
 פנצ״א. במל וכאן בהוראה
 מיוחדת של החלק הראשון

 בקיבת מיגלי-הגי-הן.
.  איסתומכ״א [אישטומ״ק]

 טינפנ״א [טינפינ״אן.
 חלק מקיר הבטן

 המכסה את הכרס.
 פנצ״א. בט־, החלק

 הראשון בקיבה מעלי גירה.

 מוסף רש״•
. כדים ריקים, י ק י ד י ס ק ו  ב
עם ו  כלימר דכרים שאינן נ
ת א צ מ נ ט ש ח  !ע״ז ל!::. מ
. ת ו ס ו כ ת ה י י ב ב ו ע  ב

ט א.  ראה לעיל מ

 בויןי םריקי. כלים רקיס כלומר לכריס שאינן: תפיסה. אחיזת יל:
 בטדא. אצבע: בתורא. אפילו בשור גלול לי ככך: סניא ריבי.
 קרשכוי״א בולי״ל לשון מורי והוא עשוי כטס וסתום בראשו וכן
 מצאתי באל״ף בי״ת של רבי מטר בולי׳׳ל שאצלי״ר ולשון סניא ליבי
 לסי שהוא מקום מאוס וכחוש ואסילו
 לזאבים וכל שאר הכרס קרוי חיצון
 ושיעורו ברוב. לישנא אחרינא שמעתי
 מן הפנצ״א עצמה הוא מקום שמנקביס
 שם הטבחים הכרס ומוציאים הסרש
 מקום שהשנאד זב והראשון נראה:
 איםתומפא דפרםא. אני שמעתי
 טיאיסתומב״א בלע״ז א] ואיני יורע
 מהו: מקום צר יש גכרס. שהוא
 קרוי כרס הסנימי וכל שאר הכרס
 קרוי חיצונה: נפל כרסא בבירא.
 הואיל ואינך יולע היכן הוא לא פירשת
 לנו כלום: א״ר אתא. אני אפרש אותו
 מקום צר: מן המיצר ולמטה. ממקום
 שהכרס הולך ומיצר לצד הוושט הוא
 קרוי פנימי מפני שנחבא בלופני
 החזה: ולמטה. כשהבהמה חלדה:
 מקום שאין בו מילמ. מקום יש
 ככרס חלק שאין שם אותו צמר
 שגוררין ברוחחיס מן הכרס: בשר
 החופה. שירשתיו׳) וזהו קרום עב
 העובר על כל החלל וקורי! לו טינפנ״א
 דשנו מן החזה ועל היריטם והכרס
 הקרוי פנצ״א מעוטו נחבא בצלעות
 החזה ורובו תחת אותו קרום ורוב
 החיצונה לקאמר מתניתיף) רואין כמה
 יש מן הקרוס כנגל אותו רוב הכרס
 ואם נקרע שם רוב מה שיש מן הקרום
 מגל הכרס טרפה ואס ממקום
 שהכרס כלה ולמטה נקרע אותו קרוס
 כשרה והיינו לאמרינן לקמן רובא ולא
 הוי טפח זו היא ששנינו כר ואי
 בכוליה קרוס משערינן אין לך כהמה
 קטנה שאין ברוב שלה יוחר מטפח
 וכל אמוראי ללעיל קרו פנימית
 ומיצונה בכרס עצמה: מפרעתה. צל
 הכרס הרואה את הקרקע הנראה
 מיל כשסותחין הבהמה להוציא את
 המעיים והיינו למפרש היכא רפ רעי
 טבחי: פולהו שייפן בדרבה. סניא
 דיבי ואיסחומכא ומקום שאין בו מילת
 כולן באותו צד עומדים או למעלה
 או למטה וט טרפת לה לכל אותו
 צד בנקב במשהו הנמצא בו מקיימת
 להו לכולהו: אמימר מנהרדעא הוה
 כדאמרינן כ! בשנים אוחזין >נ״מ דף
 טז:< אנא מנהרלעא אנא וסבירא לי
 שומא הדרא לעולם: דרב אסי אמר
 ר' יומנן. דאמר לעיל ואיני יודע
 איזהו: מאי. אמריתו עלה הא איכא
 לספוקי בכל הכרס כולו: אמר ליה
 פבר פירשה רב אמא. דהיינו מן המיצר ולמטה וההוא כנגד מפרעתה
 היא: ודרבי אבינא. דאמר כרס הפנימי בוושט הוא: ודבני מטרבא.
 דאמרי כל הכרס כולו קרוי פנימי ונידון בנקב משהו: מאי. וטון
 דלא אססיק הלכתא עבדינן למומרא וטרפינן בכל הכרס בנקב
 כמשהו כבני מערבא. ומיהו כל הנך טרפות אנן לא טרחינן
 למיבדקי בתרייהו דכל כמה דלא מישתכחן אזלינן בתר רובא
 כדנסקא לן בסרק קמא (לעיל יא.! מהאליה תמימהל) ומקראי טיבא
 ובסירכי לריאה משוס דשכיחן בדקינן בתרייהו״): גדולה ממש.
 גלולה שבגלולות: פל שנקרע בה וכוי. כלומר כל היכא למשתכחא
 או טסח או רובא טרפה: רובא פשיטא. לרובו ככולו: הכי גרסינן
 לא לריפא דהויא טפמ במשהו. אי הדא משהו טפי מרובא הוה
 מיקרע טפח: נקדרה. כמין ארובה עגולה ורוחב הקדירה כסלע
 מטבע רחב הוא: שאם תמהח. אי הוה מושכו לכאן ולכאן שיכנס
 העוגל לאורך או לרוחב תמצא בו טפח באוחה קדירה: חלת

 בוקי םריקי תכי אמר רב נחמן *מקום הדבק
 אפילו ניטל כולו כשר והוא שנשתייר בו
בטדא (  כהי תפיסה וכמה אמר אביי כמלא א
 בתורא: הכרם הפנימי: אמר רב יהודה אמר
׳העיד נתן בר שילא ריש טבחיא דצפורי  רב 5
 לפני רבי משום רבי נתן אי זו היא כרם
 הפנימי םניא דיבי וכן אמר רבי יהושע בן
 קרחה סניא ריבי רבי ישמעאל אמר איםתומכא
 דכרםא רב אסי אמר רבי יוחנן מקום צר יש
 בכרם ואיני יוהע איזהו אמר רב נחמן בר
 יצחק נפל כרםא בבירא אמר רב אחא בר רב
 עוא אמר רב אםי מן המיצר ולמטה י י רבי
 יעקב בר נחמני אמר שמואל מקום שאין בו
 מילת רבי ייאבינא אמר גניבא משמיה דרב
 טפח בוושט סמוך לכרס זו היא כרם הפנימית
יאמרי במערבא משמיה דרבי יוסי בר חנינא  ה

ל הכרם כולו זו היא כרס הפנימית ואיזהו כ : 

 כרם החיצון בשר החופה את רוב הכרם רבה
 בר רב תונא אמר מפרעתה מאי מפרעתה
 אמר רב אויא היכא יידפרעי טבחי בנהרדעא
 עבדי כרבה בר רב הונא א״ל רב אשי
 לאמימר כל הני שמעתתא מאי א״ל כולהו
 שייכן בדרבה בר רב הונא ודרב אםי א״ר
 יוחנן מאי א״ל כבר פירשה רב אחא בר עוא
 ודרבי אבינא ורבני מערבא מאי א״ל הני
 ודאי פליגי: רבי יהודה אומר בגהולה כוי:
א גדולת ל  אמר רבי בנימין בר יפח אר״א ג
 גהולה ממש ולא קטנה קטנה ממש אלא
 כל שנקרע בה טפח ולא הוי רובא זו היא
 ששנינו בגדולת טפח רובא ולא הוי טפח זו
 היא ששנינו בקטנה ברובא רובא ולא הוי
 טפח פשיטא לא צריכא דהויא טפח במשהו
 מתו דתימא עד דמיקרע בה טפח לא הוי
 טרפת קמ״ל אמר גניבא אמר רבי אםי
 *״נקדרה כםלע טרפה שאם תמתת תעמוד
 על הטפח אמר רבי חייא בר אבא לדידי
 מפרשא לי מיניה דגניבא אמברא הנהרדעא
 י כסלע כשרת יתר מכםלע טרפה וכמה יתר
ת ל כגון דעיילן ת  מכםלע אמר רב יוסף ה
 קשייתא בציפא בדוחקא בלא ציפא ברווחא:
י־תנו רבנן מחט (  המסם ובית הכוסות: ח
 שנמצאת בעובי בית תבוסות מצה אחה כשרה
 משני צדרים טרפה ׳נמצא עליה קורט הם

 בידוע

 ואיזהו כרם החיצונה כשר החופה את רוכ הכרס. וא״ת אס
 כן חסר להו מי״ח טרפוח דבשר החופה את רוב הכרס
 הוא משב שמעתא דבריש פירקין ובריש סירקין >לף מג.) פירשתי:
 רובא ולא הוי טפח פשיטא. פי׳ פשיטא דרוכ מועיל לכולי עלמא

 וקצת תימה מאי קא משני
 לא צריכא דאיכא טפח כמשהו מהו
 דתימא עד דמיקרע בה טפח לא הוה
 טרסה ואמאי ס״ד למימר הכי ורבינו
 חננאל גריס דאיכא טפח ומשהו ורוצה
 לסרש רוכא דלא הוי טמח היינו
 כשאין בכל הכרס טסח ולכך סריך
 שפיר סשיטא דלא בעי טפח שהרי
 אין בכולה טפח ומשני כגון דאיכא
 טפת ומשהו מהו דתימא טון דאיכא
 בכולה טפי מטפח לא מיטרפא עד

 דמקרע טפח:
 לכשתמתח תעמוד על טפח.
 כשחקיף הסלע
 כתוט דמתח החוט יהיה בארכו
 טפח: מחט שנמצאת כעוכי כית
 הכוסות בצד אחד כשדה. אבל
 בהמסס אפילו מצד אחד שלא נקב
 מעבר לעבר טרסה ג] כך פירש
 רש״י במקום אחר ואסילו אס תמצא
 לומר דאין סברא שיהא טרפה הואיל
 ולא ניקב אלא חצי עור מצינו למימר
 דכוליה ניקב וחיישינן שמא הבריא
 כי היכי דחיישי׳ [גבי ושטן בריש
 פירקין לדף מג.! למאן דחייש לססק
 דרוסה והא דקתני במתניתין המסס
 וכית הכוסות שנקבו לחוץ דמשמע
 דבעינן נקב מפולש לאו דוקא לחוץ
 שיהא מפולש אלא כלומר לחוץ כלפי
 חוץ ולאפוקי נקכו זה לתוך זה והא
 דקאמר מצד אחד כשרה בעובי בית
 הכוסוח צריך לסרש י1 אוחו צד אחד
 מכסניס כלסי הריעי דאי צד שבחוץ
 כלסי חלל הגוף אסילו לא נייקכ כלל
 אלא שנמצא מחט כחלל הגוף טרסה
 דאמר נקובי נקיב ואתאי ואין נראה
 לר״ת לומר שיהא טרסה י! בלא ניקב
 אלא חצי העור של המסס ונראה לו
 דהמסס נמי מצד אחד כשרה והא
 דנקט בעובי כית הכוסות מצד אחד
 כשרה רבותא קמשמע לן לסי שיש לו
 שני עורות וקמשמע לן דאע״ו. שניקכ
 עור אחד שלם אסילו הכי כשרה עד
 שניקבו שניהם ואגב דנקט מצד אחד
 כשרה נקט נמי משני צדדין טרפה
 אע״ג למילתא דפשיטא היא ועול
 אומר ר״ת להאי נמי חלוש הוא לס״ל
 אמינא אסילו משני צללין כגון שניקבו
 שני העורות כשרה לפי ששוכב ע״ג
 המסס ומלובק שם כשומן ׳)והיא הלין
 לאותו לבקות מגין שלא יצא הריעי

 מידי דהוה אחלחולת שניקבה וירטס מעמידין אותה לכשרה קא
 משמע לן יז הכא דטרסה וא״ח הא אמרינן בבמה מדליקין >ש3ח לף לו.)
 גבי הנהו תלת מילי דאישתנו שמייהו הובלילא בי כסי ובי כסי הובלילא
 למאי נסקא מינה למתט שנמצאת בעובי בית הכוסות והשתא מאי
 נסקותא איתא הא כתרוייהו אמרינן מצד אחד כשרה משני
 צללים טרסה גם בהובלילא וי״ל דנפקא מינה שלא תטעה לסרש
 מה שאמר מצל אחל כשרה זהו בהובלילא להיימ המסס שעתה
 קורין בית הכוסות אבל במה שקורין עכשיו הובלילא היינו מה שהיו
 רגילים לקרות כית הכוסות אפילו מצל אחל טרפה הואיל וניקב
 עור שלם אי נמי שלא נטעה נמי במשני צללים טרסה להד במה
 שקורין אותו עכשיו כית הכוסות להוא המסס אבל במה שקורין
 עכשיו הובלילא להוא מה י' שקורין מתחלה בית הכוסות אפילו משני
 צללין כשרה להויא כמו תלתולת שניקבה וירכיס מעמילין אותה:

 המוציא
 קשייתא. גרעיני תמרה: בציפא. עם אוכל הנשאר סביבותיה כשאוכלין אוחה יכנסו שלשה בנקב ברוחק או בלא ציפא בהרווחה:

 בילוע

 עין משפט
 נר מצוה

ו מהלכות ״ ׳ ס י  קלד א מי
טה הלכה טז  שחי
ל ״ ו ע י ״ ש ו ג ט ג עשי! ס מ  ס

: ף ה י ע י ס ן מ מ  סי
ט ״ ׳ שם ס י  קלה ב ג מי
ו שס ׳  הל׳ ה וס׳
נ ג עשי! ס מ ״א ס  הלי
ף י ע ח ס ׳ מ ד סי ״ ו ע י ״ ש י  ט

:  ג
ט ״ ׳ שס פ י  קלו ד ה מי
ע שס ׳ ש׳ ו טו ׳  הל׳

: ף ד י ע  ס
ו ״ ׳ שס פ י  קלז ו ז מי
׳ ל כ מה ״ פ י ״כ ו  הלי
ע ״ ש י ו ט ו ה הלכה ט ר ט  מ
ע ״ ש ו ט י ף ח [ י ע  שס ס
ף כן י ע מן רכד ס מ סי ״ ו  ח
נ ״ כ ד כ ו  [וברב אלסס ע

: ן : א ף ר ק ו ד ר  ס

 שיטה מקובצת
 א] תיבות ואיני יודע מהו

] בשנים אוחוין  נמחק: נ
 אמר אמימר אנא נהרדעא
 אנא: ג] כך פי׳ רש״י
 במקום אחר נ״ב פ׳ המדיר
 ופי לולב הגזול: ד] צריך
 לפרש לאוחו צד מבפנים:

 ה] ואין נראה לר״ח לומר

 שיהא טרפה כשלא ניקב:
 ו] קמ״ל דטרפה וא״ת הא

 אמרי׳ בפ׳ במה מדליקין
 גבי הנהו תלח: t] דהוא
 מה שהיו קורין מתחלה:

 רבינו גרשום
 בוקי פריקי נודות רקים.
 בטדא בתורא כמלא אצבע
 בשור. או שנקרע דוב
 החיצונה. כלומר כרס
 החיצונה כדבעינ; לפרושי
 בגמרא: ר׳ יהודה אומר
 בגהולה טפח. כלומר
 בגדולה שנקרע כרס
 החיצונה ובקטנה ברובא
 אפיי לא נקרע טפח אלא
 רוכא טרפה. שניא דיכא
 ששונאין אותו הזאבים
 ולא יכלו ליה למיכל
 מיניה. לישנא אחהינא
 סניא דיכ־ כעין מסננת
ק זיבה. אסטומכא ש  ל
: מן המצר  אישטמכלבלעז
 ולמטה מקום שמחחילין
 בני מעים הרחב לקצר:
 מקום שאין בו מילת והו
 דבר שמגרדין מן הכרס
 מאחר שמרח־חין אותו.
 היכא דפרעי טבחי (שוב
 הריעי): כבר פירשה רב
 אחא בריח דרב אויא.
 כלומר מן המצר ולמטה
 א) ושייר במפרעתא: דר׳
 אבינא ודבני מערבא מאי.
 כלומר דאמרי כל הכרס
 כלו זהו כרס הפנימי:
 זו היא ששנינו כגדולה
 טפח. וכל דמקרע רובא
 ולא הוי טפח. כלומר לא
 קטנה קטנה ממש אלא
 אם תהא קטנה כשתקרע
 דוכא דכרס החיצונה ולא
 הויא טפח אע״פ שבמשהו
 הוי טפח כיון דאותו
 רוב שנקרע לא הוי טפח
 חשוכה קטנה: נקדרה
 כסלע כוי. כלומר הכרס
 החיצונה נקדרה קשייתא
 ניהל בלע״ו. קשייחא
 בציפא כוי כלומר כדעי־לן
 תלת קשייהא עם שיורי
 האוכל שעליו כשאוכלין
 ההמרים אין יכול לאוכלו
 (על הכל) [כולו] ונשאר
 על קשייתא קצת מן הפירי
 וזהו צ־פא: בלא ציפא

 ערום [ני בלא

 א) אולי צ״ל והרא כנגד
 מפרעפא וכ׳׳ה נרש״י.



 עין משפט
 נר מצוד,

ח א מיי׳ פ״כ מהל׳ ל  ק
 מטרה הלט״ו תמג
 עשי[ פג טוש״ע מו׳׳מ סי׳
 רלג סעי׳ יא נוברב אלפס
 עוד גג״ג סרק ו דף

 רא:]:
 קלט ב ג מיי׳ פייט מהל׳
 שחיטה הלכה ט
 סמג עשי! סג טוש״ע יו״ד

 סי׳ נח סעיף יא:
 קמ ד מיי׳ שס הל״י סמג
 שס טוש״ע יו״ל סי׳

 לג סעיף ז [ח]:
 קמא ה ו מיי׳ שס סמג
 שס טוש״ע יו״ד

 סי׳ נח סעי׳ ט:
 קמב ז מיי׳ שס הלי׳׳א
 טוש״ע שס סעי׳

 יג:
 קמג ח מיי׳ שס הלי״ג
 סמג שס טוש׳׳ע

 יו״ד סי׳ לג סעי׳ ו:
 ק מד ט מיי׳ שס הלי״ז
 וע׳׳ש סמג שס
 טוש׳׳ע יו״ל 1סי׳ טו סעי׳

 ג] וסימן נח סעי׳ ג:
 קמה י מיי׳ פ״א מהל׳

 מו״מ הלכה ד:

 אלו טרפות פרק שלישי חולין נא.

 רבינו גרשום
 אוכל](כר כלומר אוכל):
 משני צדדין טרפה. וזהו
 שניקבו לחוץ. ונמצא עליו
 קורט דם בסוף המחט
 מצד (אחד) אחר. הגליד
 פי המכה שיבש פי המכה
 והיה בו מלנ״ט. למאי
 נפקא מינה למקח וממכר
 היכי דמי שבתוך ב׳ ימים
 שקנאו שחטו ומצא בו
 אותו מחט הוגלד פי המכה
 בידוע שקודם שקנאו היה
 בו ומקחו מקח טעות לא
 הוגלד פי המכה זהו אומר
 ברשותך אירע לה וזה אמר
 ברשותך אירע לה המוציא
 מחברו עליו להביא עדים
 שברשות מוכר אירע לה
 ואם לא יביא עדים
 א)ישבע המוכר שלא אירע
 לה ברשותו ופטור: אי
 הכי כולהו נקובי נמי
 ליבעו קורט דם כלומר
 ניקבה הריאה משני צדדין
 [אינו] פסול עד דאיכא
 קורט דם מצד אחד:
 שאני הכא דאיכא מחט.
 ואם איתא דקודם שחיטה
 סרוכי הוה מסרכא הדס
 בסוף המחט: שמני. לשון
 שמי. מפטיר כנסיות אני.
 משמש תלמידים שהיו
 נכנסין לפני ר׳ ללמוד:
 טרויי טריוה לההוא גברא.
 כלומר הטרחת פסיעותיי
 בחנם: אץ חוששין שמא
 משום ריסוק׳ איברים
 כר. כלומר אין חוששין
 שמא בשקפצה למטה
 שיברד איבריה משום
 דאמדה נפשה: חזא
 חושלא באיפומא. כלומר
 היו שעורין קלופין כנגד
 החור שעליה והיה החור
 באמצע העליה כעין חור
 של אשטובא: טעמא דרב
 הונא משום דמסרכא ואין
 חוששין משום ריסוקי
 איברים כגון עומדת על
 הכותל וכשקופצת למטה
 מסרכא לצד הכותל והאי
 לא מסרכא דבאמצע
 העליה הוא: דהוה קא
 שדרן כרעא בתרייתא
 כר כלומר מגררת רגליה
 אחריה ולא היתה יכולה
 לפסע כדרך כל הבהמה.
 שיגדונא הוא דנקיט לה
 חולי כלומר וכשרה לאחר
 זמן. כשתנצל מאותו חולי.
 דמדוו וקיימי אישמורדיר:

 המוציא מחביו־ו עליו הראיה. פירוש על הלוקח להביא ראיה
 שברשות מוכר נטרפה יו אע״פ שלא נתן מעות עדיין
 כאן נמצאו וכאן היו כדאמר בסוף פרק המדיר (כמעומ דף עו:< והא
 דקרי ליה מוציא משוס דמסתמא כל כמה דלא יהיכ זוזי לא יהיכ
 ליה חיותא והקשה ה״ר י״ט דכנדה
 פרק הרואה כתם (דף נח.) תניא
 כדקה עצמה וחלוקה והשאילתה
 לתברתה היא טהורה וחכרתה תולה
 ומפרש רב ששת דלענין דינא תנן
 דלא מיחייכא חכרתה לכבס הבגד
 ואמאי לא אמרינן כאן נמצאו וכאן
 היו כמו גכי כהמה דהכא וגבי מומין
 דסוף המדיר וי״ל דלא דמי דודאי
 כדי לקיים המכר ׳1 ובקדושין סכרא
 הוא דאמרינן הכי שאומר המוכר
 ללוקח קח פרתך שכרשותך נטרפה
 והאב אומר לבעל קח אשתך
 שברשותך נולד המוס ואין לנו לבטל
 המעשה הזה אבל גבי חלוק ליכא
 למימר הכי ועול גבי חלוק לעולם הוא
 כרשות הראשונה כעלת חלוק שלא
 כא ליל השניה כתורת מכר אלא
 כתורת שאילה ולא שייך למימר כרשות
 שואלה נמצאת ולא כרשות כעלת
 חלוקי): כיון דאיכא מחט מסרך
 הוה םריך. ה״ה קוץ וכל לכר
 תלע מלקאמר התם ליכא מילי
 למיסרך: דגר ונפל. ולא הלך
 ללקמן פסקינן להלכה אפילו בליקה
 לא כעי: דה וו שגרן כרעיה

 כתרייתא. לא כנפילה מיירי:
ל לארעא חוששין. אף על גכ פ  נ
 לכנפילה כעינן על שיפול
 מעשרה טפחיס כלאיתא בפרק שור
 שנגח את הפרה (ב״ק דף נ:)
 ומכריסא לתורא על ארעא ליכא אלא
 ארכעה טפחים כלאמר התם (דף נא.)
 מ״מ חיישינן הכא משוס לנפיל מתמת

 ההכאה שמנגחין זה את זה:
 ב״ת הרחם אין כו משום י״יםוק
 אכרים. משוס דאיכא ריעותא
 דאינו הולך איצטריך ליה לאשמועינן
 דאי לאו הכי פשיטא דאזלינן כתר
 רוכ ולדות וא״ת א״כ מאי קא מסייע
 ליה מכן יום אתד דמטמא כזיכה
 התם ליכא ריעותא א״נ כשחיה הרכה
 אחרי כן וי״ל דאס איתא דאתרמי
 ריסוק אכריס מחמת כית הרחם
 א׳׳כ היה לנו לחושכו לאונס לענין
 זיכה ועוד דזוכו מוכיח שנתרסקו
 אכריו ככית הרחם וכעין ריעותא הוא
 דמסתמא ח דמחמת כך בא הזוב אלא
 ודאי לעולם אין כו ריסוק אכרים:

 מודה
 שדו להו אמתנייהו שדו להו
 כי היכי דלירהטי קמייהו אהדרינהו ודאי חיישינן והני מילי דאהדרינהו
 מחמת יראה אבל מחמת תשובה תשובה מעלייתא הוא דעבדי אמר
הכה על ראשה והלכה לה כלפי זנבה על זנבה  רב יהודה אמר רב ה
 והלכה לה כלפי ראשה כנגד כל השדרה כולה אין חוששין משום ריסוקי
 אברים ואי שלים חוטרא אפלגי דגבא חיישינן ואי אית בה קיטרי חיישינן

 ואי מחיי אפםמיה

 כידוע שלפני שחינוה. וטרפה: הוגלד. קרושט״א: כידוע שהוא ג׳
 ימים קודם שחיטה. ואס לקתה א] בתוך שלשה ימים הוי מקח
 טעות וצריך המוכר להחזיר לו מעותיו: לא הוגלד פי המכה. איכא
 לספוקי אי קודם מקח הוי אי לאחר מקח הר ועל הטכחנ] שהוא

 בידוע שלפני שחיטה לא נמצא עליה קורט
 דם בידוע שלאחר שחיטה אהגליד פי המכה
 בידוע ששלשה ימים קודם שחיטה לא
 הגליד פי המכה המוציא מחבירו עליו הראיה
 ומאי שנא מכל נקובי דעלמא דאע״ג דליכא
 דם טריף מר התם ליכא מידי למיסרך הכא
 כיון דאיכא מחט אי איתא דקודם שחיטה
 הוא מיםרך הוה םריך א״ל רב ספרא לאביי
 חזי מר האי צורבא מרבנן דאתא ממערבא
 ואמר רב עוירא שמני ואמר מעשה ובא לפני
 רבי מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד
 אחד וטרפה שלח ליה לא אתא לגביה אזל
 הוא לגביה הוה קאי אאיגרא אמר ניחות
 מר וניתי לא נחית סליק הוא לגביה א״ל
 אימא לי גופא דעובדא היכי הוה אמר ליה
 מפטיר כנסיות אנא לעילא מרבי רבה והוה
 רב הונא ציפוראה ורבי יוסי מדאה יושבין
 לפניו ובאת לפני רבי מחט שנמצאת בעובי
 בית הכוסות מצד אחד והפכה רבי ומצא
 עליה קורט דם וטרפה ואמר אם אין שם מכה
 קורט דם מנין אמר ליה טרח א)טרייה לההוא
 גברא מתניתין היא המםם ובית הכוסות
 שניקבו לחוץ: נפלה מן הגג: אמר רב הונא
הניח בהמה למעלה ובא ומצאה למטה אין : 

 חוששין משום ריםוקי אברים ההוא גדיא
 דהו״ל לרבינא דחזא חושלא באיפומא דגר
 נפל מאיגרא לארעא אתיא לקמיה דרב אשי
 א״ל הא דאמר רב הונא הניח בהמה למעלה
 ובא ומצאה למטה אין חוששין משום ריסוקי
 אברים משום דאית לה מידי למםרך והאי לית
 ליה מידי למםרך או דלמא משום דאמדה
 נפשה והאי נמי אמדה נפשה אמר ליה גמשום
 דאמדה נפשה והאי נמי אמדה נפשה ההיא
 אימרתא דהוה בי רב חביבא דהרו שדרן
 כרעיה בתרייתא אמר רב יימר האי י:)שיגרונא
 נקטיה מתקיף לה רבינא ודלמא חוט השדרה
 איפסיק בדקוה אשכחוה כרבינא ואפ״ה
 יהלכתא כרב יימר שגרונא שכיח חוט
 השדרה לא שכיח אמר רב הונא הזכרים
 המנגחין זה את זה אין חוששין משום ריםוקי
 אברים אף ע״ג דמידוו וסיימי צימרא בעלמא
 הוא דנקט להו י אי נפול לארעא ודאי חיישינן
מנשי יהני דכרי דגנבי גנבי אין ,  אמר רב ג

 חוששין משום ריסוס אברים מאי טעמא כי

 מוציא מילו דמסתמא כל כמה דלא
 יהיכ זוזי לא יהכי ליה חיומא ועליו
 להכיא ראיה שקולם מקח הוה
 למספיקא לא מפקינן ממונא מחזקיה:
 למאי נפקא מיניה לא גרסינן: החם
 ליכא מידי למיסרך. כשנמצא נקכ
 כלא מחט כשהדם יוצא הוא מתקנח
 בלחלוחית הכשר והולך לפי שאין לו
 היכן לידבק: מיםרך הוה םריך.
 הדס במחט: רב עוירא שמני.
 רב עוירא שמי: שלח ליה. אביי
 דליתי לגביה: מפטיר כנסיות אנא.
 מכניס ומוציא תלמידים ומאספס
 ומעמידם לילך מכית המדרש: לטילא
 מרבי רבה. מר׳ יהודה הנשיא: רב
 הונא צפוראה ור׳ יוסי מדאה: מחט
 שנמצאה בעובי ביה הכוםוח.
 מכפנים: מצד אחד. שלא היתה
 נראית מבחוץ: והפכה. לבית הכוסות
 לצד החיצון: ומצא. על המחט כנגד
 פיה מבחוץ קורט דם: אמר אם
 אין מכה. זו יוצאת לחוץ דם זה
 מנין כאן: טרח טריח לההוא גברא.
 כמה הטרחת לאותו האיש על עצמו
 היה אומר שהטריחו זה לכא אצלו.
 לישנא אחרינא טרח טרייה כמו
 דטרייה לרישיה דאמרן לעיל(דף מה:)
 כלומר כחנס טרתתי לכא שאין כאן
 דבר חדוש: למעלה. בגג: למטה. על
 הארץ: אין חוששין. הואיל ולא
 ראינוה שנפלה אין חוששין שמא
 נתרסקו אבריה להשהותה מעת לעת
 כדין נפולה ורסוקת אברים דאמרינן
 במתניתין (לקמן מ.) גכי עוף אס
 שהתה מעת לעת ושחטה כשרה
 וכקופצת מאליה לא חיישינן להכי:
 ההוא גדיא דהוה ליה לרבינא. כגג
 והוה ארוכה כגג: חזא חושלא.
 שעורים קלופים: באיפומא. כנגד
 פי ארובה למטה בבית: דגר. קפץ:
 משום דאיח לה מידי למסרו. שלא
 קפצה דרך ארובה אלא בצידי הגג
 מסרכת עצמה בכתלים וקופצת
 ומהניא לה סריכת הכתלים שמסרכת
 כידיה קצת: והאי ליח ליה מידי
 למיסרך. שהארוכה אינה סמוכה
 לכותל: דאמדה נפשה. אס גכוה
 לה יותר מדאי אינה קופצת: דהוו
 שדרן כרעיה בהרייתא. רגליה
 האחרונים היו נגררין אחריה:
 שיגרונא. קרנפ״א: הלכהא כרב
 יימר. דלא מיזדקקינן למיכדק שאר
 בהמות >1דשגרן כרעייהו: זכרים.
 אילים: דמדוו. דואגים וכואבים:
up צימרא. חמימות כמו (שבח דף 
 אישתא צמירתא: דגנבי גנבי. ומשליכין
 אותם למעלה מכתלי החצר ונופלים
 לארץ: אמחנייהו. על מתניהן נופלין ואין
 נהפכין על גכן שיתפרקו חוליותיהן:
 אהדרינהו. דרך למעלה מן הכותל:

בית הרחם אין בו משום  חיישינן אמר ר״נ ט
 ריסוקי אברים א״ל רבא לר״נ תניא דמםייע לך י< י תינוק בן יום אחד

 מטמא
 ודאי חיישינן. דלא איכפת להו כל היכי דנפלה: ׳)הכה על ראשה. שכפף המטה: והלכה לה כלפי זנבה. והכה על מתניה ולא על הצלעות וכן על זנכה והלכה
 כלפי ראשה והכה על צוארה: י)ואפילו ל״ג דדוקא(א) לא כפף המטה והכה על כל הצלעות כנגד כל השדרה קאמר: ואי שלים חוטרא אפלגא וגבא.
 שלא היה ארוך ככל השדרה חיישינן: קיטרי. כמקל שיש כו שיורי ענפים: אפסקיה. כהפסק כלומר לרוחכ הגכ חיישינן לחוט השדרה:
 ביה הרחם. עגל שנולד היום שיצא מבית הרחם צר: אין חוששין. שמא נדחק ונתרסקו אכריו ואין צריך להשהותו מעת לעת:

 מטמא
 צימרא בעלמא הוא דנקיט
 לה חולי: דפתקי גנבי כלומר כשגונבין בהמה דקה בלילה משליכין אותו דרך כותל. אין חוששין כוי כי שדו להו כל־מ־ שמשליכין אותן אמתניהו שדו להו. אהדרינהו ודאי חיישינן דאהדרינהו לבעלים בלילה דרך כותל

 בלא ידיעת בעלים חיישינן משום ריסוקי איברים דודאי כשמשיבין אותו אין חוששין עליה אם נתרסק: תשובה מעלייתא עבדי ואין מרסקין אותו. בית הרחם אין בו משום ריםוקי איברים כלומר כשנולד

 מסורת הש״ס

 א) 1צ״ל טריח], 3) ]גי•
 הערוך ערך שגד! שיגדונא
 והפיל המוסף דכלשון יוני
 כאג הירך והוא גאטמתא
 נקרא שגדונא], ג) [צ׳׳ל
 מנשה עי׳ תוס׳ לעיל ד.
 ד״ה מכניס], י) נדה מג:,
 ה) ס״א הכה על ראשה
 אדס שהיה אירזז נידו שגט
 אחד יהכה על ראשה של
 נהמה והלכה לה השנט
 עד זננה או שהכה כלפי
 זננה והגיע השנט עד
 כלפי ראשה ולא תימא
 שהכה על ראשה וזנבה
 שלא יגע כשדרה כלל דליכא
 למיחש משיס ריסוק אלא
 אפילו הכה על השדרה
 נאורך אפייה לא מיישינן
 ע״כ. רש״ל נשס פירושים
 מדויקים, י) עיין רש׳׳א,
 t) [ועיין היטנ חוס׳ נדה

 נח. ל״ה ולעני!!,

 הגהות הב״ח
 (א) יש״־ ד״ה ואפי׳ לא
 גרכך׳ דדיקא כפף כצ״ל

 ותינת לא נמחק:

 לעזי רש״י
 קרושט״א. גלד.
 קרנפ״א. עווית,

 התכווצות שרירים.

 מוסף רש״׳
 בידוע שלאחר שחיטה.
 וכשירה :כתובות נבו::!.
 ששלשה ימים קודם
 שחיטה. ואס לקחה טכח
 זה נתון שלשה ימים מקת
 טעות הוא ויחזיר לו נעליה
 הדמים שמכר לו טריפה
 !;שם:!. לא הגליד פי
 המכה. זה אומר עד
 שלא לקחתי ניקנ יזה
 אימר משמנרתי, המוציא
 מחבירו עליו הראיה.
 ואי יהינ הטנח דמי נמצא
 הוא המוציא ועליו הראיה
 ואי לא אשכח ראיה יחזיק
 זה נמעותיו מתפק :שם:.

 שיטה מקובצת
 א] ואם לקחה טבח זה
 בתוך שלשה ימים: נ] ועל
 הטבח להביא ראיה שהוא
 מוציא מחברו דמסתמא:
 נ] שאר בהמות דשדרן
 כרעייהו: ו] ואע״פ שלא
 נתן מעות עדיין דכאן
 נמצאו: ה] כדי לקיים
 המכר או הקדושין סברא:
 ו] וכעין ריעותא הוא
 דמסתמא מחמת כך בא:

 א) הדגר צ״ע היאך ייכל לישנע ננרי שלא אירע לה נרשותו דש ליישנ.



 מםורת הש״ם

 א) ןנדה לה. ע״ש עא.

 כריתות ח:ז, נ) שנת קלו.
 ביצה ו:, ג) ניצה ט:,
 ד) נדה מ. ע״ז כג:, ה) צ״ל
 גניחותיה, ו) זנתיס עד:,
 t) רש״למ״ז, ח)[גי׳הרי״ף
 עייף מיעף וכן גרסת ערוך
 נערך עף גי], ט) [ויקרא
 ינ], י) [שס כנו, נ) [עי׳
 נ״י יו־׳ל סי׳ נח ד״ה ועוף ן,
 ל) ןיעי׳ תוס׳ נ״ק נ: נד״ה

 אס שהתה ן,

 ליעזי רש״י
 פליינדרי־׳ש. האנח.

 בטוד״ה [בטו״ז־]. חבוט.
 אשקוש״א [אישקו׳יש].

 פשתן מנוער.
 פופידי״ש. חב־לות

 פשתן סדוק.
 טי״ל. עץ תרזה.

 מוסף רש״י
 מבשרו. מכח אנרו
 ומתוקף יצרו :כריתות ח:״
 שוחטין אותו ביום
 טוב. ואינו מוקצה שהרי
 נין השמשות נמי היה
שנת  מוכן אגב אמו ;
 קלו.). ושוין. ר׳ יהודה
 יד׳ שמעון שנחלקו נרואין
 מומין כיו״ט כמסכת ניצה,
 שאם נולד הוא ומומו
 עמו שזה מן המוכן.
 ומותר לנקר מומו ניו״ט,
 דלא דמי כמתקן ניו״ט
 דלא אימחזק נאיסירא
 :שם! שאין נזה משוס
 תיקו! ומשוס דין, שלא
 היתה נו חזקת איסור
 מעולס, וכדמוקי לה לקמן
 כגון דיחכי דייני התס
צה מ•:׳. מודה היה י נ  י
 ר״ש לענין קדשים.
 דנהמה שיצאה דרך דופן
 פסולה לקרבן, דגני
 טומאה וטהרה דאמו הוא
 דקאמר ר״ש מרינוי הכמונ
 אס נקנה תלד, הוסיף
 לך הכתונ לידה אחרת
 לרנות יוצא דופן, אכל
 נקדשיס מודי :ע־ז כג:ו.
 שאינו קדוש. קדושת
 הגוף אלא כשאר קדשיס
 שקדס מומן להקדשן דלא
 קדשי אלא כעצים וכאנניס
 לדמיהם ויוצאין לחולין ליגזז
. עמדה. :  וליענד !!דה מ
 על רגליה :זבחים עד: ן.

 קיטמא נהילא. שהיא
 דקה !תענית מ:ו.

 נא: אלו טרפות פרק שלישי חולין
 מנזמא בזיבה. אס יצא ממנו זונ: ואי ס״ד יש בו משום ריסוקי
 אברים. הרי חולה הוא וזו אחל משבעה לרכיס שהזכ נכדק כהן
 לזכ אינו מטמא כאונס [כריתות ח:] לכתיכ(ויקרא ט0 זכ מכשרו שיהא כשרו
 כמות שהוא שלם ולא כאונס: דרך דופן. ע״י סם וכין הוא וכין
 אמו חיין ואין לומר שלאחר שמתה
 אמו הוציאוהו לקיי״ל כמסכת נלה
 >לף מל.) הוא מיית ברישא: עגל
 שנולד בי׳׳נן. אין כאן משוס מוקצה
 שהרי מוכן היה אגכ אמו ושותטין
 אותו כו כיוס. אלמא משום ריסוקי
 אכריס נמי לית כיה: ושוין. תנאי
 לפליגי כמסכת כיצה (לף ט:) גכי
 ככור שנולל כו מוס כי״ט ושוין
 לאפילו האוסר בנולל בו כיוס מוס
 משוס למוקצה היה בין השמשות מחמת
 איסור קלשיס בתוץ אבל אם נולל
 היוס ומומו עמו מוכן הוא שלא נאסר
 מעולם להא כמעי אמו היה מוכן
 אגב אמו ומותר לככור אינו קלוש על
 שיולל וכשנולל הרי מומו עמו וראוי
 לישחט כחוץ: דרך דופן מי קדיש.
 בככורה דכעינן מוס לישחט כמלינה:
 מודה ר״ש. אע״ג לפליג כמסכת נלה
ד  (לף מ.) גכי יוצא לופן ואמר ה
 הוא טלול ויושכת עליו ימי טומאה
 וטהרה התם הוא דאיתרכאי מואס
 נקכה תללני) לרכות יוצא לופן אכל
 לענין קלשיס מולה שאינו קלוש
 לכתיכ כי יולד י) פרט ליוצא לופן
 (לעיל לף לח:<: הפא במאי עסקינן.
 הא לקתני מותר כו כיום ולא חייש
 לריסוק אכריס: כגון שהפריס ע״ג
 קרקע. ננער לעמול ותחכ פרסותיו
 לעמול לאמרינן לקמן גכי נפולה
 עמלה מנפילתה אינה צריכה מעת
 לעת: בית המטבחים. כשמפילין
 אותו לארץ לשוחטו אפילו ממקום
 גכוה: מפל. ככית המטכחים:
 קל גניחותיה. כמו >ג״ק לף ס.) גונח
 מלכו פלינדרי״ש כלע״ז. שנשמע קול
 יללתו כשנפל: מנא לך הא. ללא
 חיישת לריסוק: צפרניו נועץ. כשהוא
 אזשוהה ליפול כל שעה הוא מתחזק
 כצפורניו על שאינו נופל מגוכה:
 עמדה. אמתניתין קאי שנפלה מן
 הגג ועמלה ולא הלכה אינה צריכה
 שהייה מעת לעת: אבל בדיקה בעיא.
 בחוט השדרה וכשכירת רוכ צלעות
 וכעקירת חיליא. והיכא דלא עמלה
 אפילו כדקנוה ונמצאת שלמה טרפה
 משוס החבט שנתפרקו פרקיה

 מודה רבי שמעון לענין קדשים. לא הוה צדך כאן לדברי רבי
 יוחנן דכככור עסקינן דתלי רחמנא כפטר רחם וקדשים
 גופייהו לא יליף ד׳ש אלא מבכור לידה לידה כדאמר כריש יוצא
 דופן מלה דף מ.) ולרכותא נקט הכא כל קדשים: עמדה אינה

 צריכה מעת לעת אבל בדיקה ודאי
 בעיא. אבל לא עמדה כעיא ודאי
 מעת לעת ובעיא נמי בדיקה כלתנן
 לקמן «לף נו.) דרסה וטרפה ככותל
 או שדצצתה כהמה צריך מעת לעת
 ואמר כגמרא משום ר״א כר׳ ינאי אחת
 זו ואחת זו צדכה כדיקה וא״ת והא
 תניא כפ׳ התערוכת (בזכוזיס לף ע:)
 נתערבה בשור שנעבדה בו עכירה
 ככלאיס ובטרפה ובגמרא >לף על:)
 פריך האי טרפה היכי דמי אי דידע ליה
 לשקלה אי דלא ידע ליה מנא ידע
 ומשני ר״ל דאיערב בנפולה ופריך
 בנפולה לבדקיה ומשני קסבר עמדה
 צריכה מעת לעת הלכה צריכה בדיקה
 והשתא על כרחך עיקר שינויא לא הוי
 מעמלה צריכה מעת לעת דאכתי
 ליבלקיה בהילוך ועול לטין למעת
 לעת סגי אמאי קתני ירעו על
 שיסתאכו אלא עיקר שינויא מהלכה
 צריכה כליקה וכיון לאין מרויח שום
 לכר כמה שאומר עמלה צדכה
 מעת לעת ל״ל למימר הכי הא כ״ע
 מולו הכא לעמלה אינה צריכה מעת
 לעת ונראה לגרסי׳ התם עמלה אינה
 צריכה מעת לעת אע״ג ללא צריך
 ליה התס נקטיה אגכ הלכה כעיא
 בדיקה ל): והלכתא היכא דנפלה
 מן הגג כוי. הא ללא קאמר הלכה כרב
 יהולה כדסוק אכדס משוס לכעי
 לאשמועינן לוקא עמלה למעוטי
 פשטה ילה לעמול וננערה לעמול:

 קטניות

 מטמא בזיבה ואי ם״ד יש בו משום ריםוקי
 אברים א<איקרי כאן מבשרו ולא מחמת אונםו
 הכא במאי עסקינן כגון שיצא דרך דופן ת״ש
עגל שנולד בי״ט שוחטין אותו בי״ט ה״נ א (  נ

 כגון שיצא דרך דופן ת״ש ״ושוין שאם נולד
 הוא ומומו עמו שזה מן המוכן וכי תימא ה״נ
 שיצא דרך דופן דרך דופן מי קדוש והא יי א״ר
מודה היה ר״ש לענין קדשים שאינו  יוחנן ב
 קדוש הב׳׳ע שהפרים על גבי קרקע ואמר ר״נ
בית המטבחים אין בו משום ריםוקי אברים  ג

 יההוא תורא תפל ואישתמע קל מגיחותיה
 על רב יצחק בר שמואל בר מרתא שקל
 משופרי שופרי אמרי ליה רבנן מנא לך הא
 א״ל הכי אמר רב צפרניו נועץ עד שמגיע
עמדה אינה  לארץ ״א״ר יהודה אמר רב ה
 צריכה מעת לעת בדיקה ודאי בעיא י הלכה
 אינה צריכה בדיקה רב חייא בר אשי אמר
 אחת זו ואחת זו צריכה בדיקה אמר רב
 ירמיה בר אחא אמר רב פשטה ידה לעמוד
 אע״פ שלא עמדה עקרה רגלה להלך אע״פ
 שלא הלכה ורב חםדא אמר ניערה לעמוד
 אע׳׳פ שלא עמדה ״(והלכתא היכא דנפלה מן
 הגג בדלא ידעה ועמדה ולא הלכה צריכה
 בדיקה ואינה צריכה מעת לעת ואם הלכה
 אפילו בדיקה נמי לא צריכה) אמר אמימר
 משמיה דרב דימי מנהרדעא נפולה שאמרו
 צריכה בדיקה כנגד בני מעיים אמר ליה מר
 זוטרא הכי אמרינן משמיה דרב פפא ׳צריכה
 בדיקה כנגד בית החלל כולו א״ל הונא מר בר בריה דרב נחמיה לרב
 אשי סימנין מאי א״ל חםימנין קשין הן אצל נפילה אמר רב יהודה אמר
עוף שנחבט על פני המים כיון ששט מלא קומתו דיו ״ולא  שמואל ט
 אמרן אלא ממטה למעלה אבל מלמעלה למטה מיא הוא דאשפלו ואי
ואי שדא ציבי וקדמיה הא קדמיה לגלימא מתיח  מיא קיימי לית לן בה נ

 עין משפט
 נר מצוה

 קמו א מיי׳ פ״נ מהל׳
 יו״ט הל״א סמג
 לאדן עה טוש״ע אריח סי׳

 תצח סעי׳ ה:
 קטז ב מיי׳ פ״ג מהל׳
 אסורי מזנח הל״ל

 והלכה יא:
 קמח ג ד מיי׳ פ״ט מהל׳
 שחיטה הליי׳נ סמג
 עשי! סג טיש״ע יו״ד סימן

 נח סעי׳ י:
 קמט ה מיי׳ שס הל״ס
 טוש״ע שם סעי׳

 ד:
 קנ ו מיי׳ שס טיש״ע שס

 סעי׳ י:
 קנא ז ח מיי׳ שס הלי״ז
 והלכה יח טוש״ע

 שם ס״ג:
 קנב ט י כ מיי׳ שס
 הלנריז טוש׳׳ע שס

 סעי׳ ז:
 קגג ל מיי׳ שם פ״ט הל׳

 יל טור שם:

 שיטה מקובצת
 א] צפרניו נועץ כשהוא
 שוחה ליפול כל שעה:
 5] עוף שנחבט שנפל
 על כרחו: ג] וקדמיה
 איהו לציבי אפי׳ מלמעלה
 למטה כו׳ איהו הוא דקא
 שייט הסייד: ו] כרי ע״ג
 הקרקע ונפל עוף עליהן:
 ה] טפוף ואינו קשה. נ״ב

 נ״א בס ״י רפוף:

 רבינו גרשום
 הבהמה נופלת לארץ מן
 הרחם ואין חוששין משום
 ריסוק. תניא דמסייעא
 לך אדם כן יומו
 כלומר תניא דמסייעא
 לך א) דבית הרחם
 אין בו משום רסוק
 דהא קא חזינן

 כן

 חיישינן דלא מתיח לא חיישינן ״יעוף ומעופף לא חיישינן איזלא ומקרבי
 קיטרי חיישינן לא מקרבי קיטרי לא חיישינן כיתנא דעביד בטוני
 חיישינן דהאי גיסא ודהאי גיסא לא חיישינן אםורייתא חיישינן כיתנא
 דדייק ונפיץ לא חיישינן דייק ולא נפיץ חיישינן דעביד ביזרי כיון
 דאיכא ביה קטרי היישינן דקתא חיישינן דקדקתא לא חיישינן נברא
 חיישינן תימחתא לא חיישינן קיטמא נהילא חיישינן לא נהילא לא חיישינן

 חול
 וחוליותיה ואם הלכה אפילו בדיקה לא כעיא: אע״ג דלא עמדה. ואינה צריכה שהייה מעת לעת: ננערה לעמוד אע״פ. שלא פשטה
 ידה אלא נתחזקה ורצתה לעמוד: היכא דנפלה מן הגג. כלא ידעה דאי ידעה הא אמדנן [ע׳׳אן דאמדה נפשה: כנגד בגי מעיין. שמא נקרע רוכ
 החיצונה או ניקבו הדקין: כנגד כל החלל. משום שבירת רוב צלעות או עקירת תוליות: סימנין מאי. מי בעי כדיקה שמא נעקרו: עוף שנחבט.
 נ! ונפל על כרחו על פני הנהר ואיכא למיחש לריסוק: כיון ששט מלא קומחו. הוה ליה כהליכה שאינה צריכה בדיקה: ואי מיא
 דקיימי. כגון אגמים: לית לן בה. דאפילו מלמעלה למטה שפיר דמיי): ואי שדי ליבי. ואס היו קסמי עצים מושלכין בנהר:
 וקדמיה. איהו לציכי ומלמעלה למטה אפילו כמיא ללא קיימי שרי דטון דקדמיה איהו לציני איהו דקא שט: גלימא. פרוש
 על גכי יתלוח כאדר: ומהיח. שפיר ונפל עוף עליו: חיישינן. לריסוק וכעי שהייה לטון דמתיח שפיר קשה הוא: טוןז
 ומטופל. ואם כפולה הטלית ואפילו מתוחה: לא חיישינן. לאינה נמתחת יפה: איזלא. עוף שנפל כרשת הפרושה כאויר:
 אי מיקרגי קיטרי. קשרי החוטין שכהס סמוטן זה לזה תמיד: חיישינן. שמא הקשרים רסקוהו: כיחנא דעביד בטוני. פשתן
 העשוי חכילות תכילות: חיישיגן. שהרי קשה הוא: דהאי גיסא ודהאי גיסא. אם נפל על צדי החכילה מכאן ומכאן כהשמטה: לא
 חיישינן. דכי מטי עלייהו משתריק ומשתמיט ולא מלקי ליה: אסורייתא. חכילות של קנים: כיתנא דדייק (ונפיץ). חכוט נטוד״ה
 כלע״ז׳• מפין. אשקוש״א: לא חיישינן. אס שטוח על גכי קרקע ונופל עוף עליו: דייק ולא נפין. שכד הגכעולין מלקין העוף:
 דטביד ביזרי. פופיד״ש אפילו דייק ונפיץ חיישינן משוס קמרי דאית כיה: דקתא. נעורת שכרי גכעולין הננערין מן הפשתיס
 כשמנפצין אותו: חיישינן. אם נפל עוף עליהן: דקדקתא. דקה מן הדקה וגס היא נעורת: לא חיישינן. אס יש ממנה כרי על גכי
 י] קרקע ונופל עוף עליהן לא חיישינן לסי שהיא רכה: נברא. סיכ הגדל סכיכ הדקלים ומייכשין אותו ונחלק לרצועות ומפשילין ממנו
 חבלים וכל זמן שלא נעשה רצועות הוא קשה: חימחחא. לאחר שתלקוהו לרצועות להאי נכרא כמו שעושין לקליפת עץ
ף ואינו קשה: ו פ ט f הקרוי טי״ל: קיטמא נהילא. מרוקד כנפה נככש ונעשה קשה: לא נהילא. אינו נככש וכל שעה הוא 

 חול

 רבינו גרשום(המשך)
 פשטה רגל להלוך אע״פ
 שלא הלכה: צריכה בדיקה
 כנגד בני מעיים שלא
 תהא ריסוק: קשין הן אצל
 נפילה לשון קשה כלומר
 לא חיישינן בס־מנין שיהו
 מרוסקין: עוף שנחבט
 על פני המים כלומר
 וחיישינן משום ריסוק
 איברים כיון ששט קומתו
 דיו ממטה למעלה כלומר
 דשט ממטה למעלה למים
 אבל בדרך הליכתן של
 מיא הוא דקא משפלו
 ליה וחי־שינן משום ריסוק
 איברים. ואי איכא צביא
 כוי כלומר ואי איכא
 חתיכה של עץ במים
 דשף בקרוב לעוף וקדמיה
 העוף לחתיכה של עץ
 איהו הוא דק א מסגי
 ולא חיישנא. גלימא מתוח
 חיישינן כלומר גלימא
 שהיה מתוח באויר ונפל
 העוף עליו חיישינן משום

 ריסוק. ומ״ט דכי מתיח קשה הוא ומרסק לא מתיח לא חיישי׳ דרך אצל נפילה. עייף ומיעף לא חיישינן כלומר ואי כפול
 לא חיישינן דרך הוא. איוילי ומקרבי (כמו קטרי) קיטרי ח־ישינן למישלש בלע״ז ומקרבה קיטרי שמקרבין האיזל׳ זה
 לוה חיישינן דאסרינן על קיטרי נפל אבל לא מקרבי קיטר׳ אמרינן בינתים נפל. כיתנא דדייק ולא נפיץ חיישינן דקשה
 הוא ולא משריק דעביד ביורי חיישינן כלומר אם יש לו גבעולין, גי דעביד וכשתי חבילות) מהאי גיסא ומהאי גיסא
 לא חיישינן כלומר איטוני מרחקי מהדדי לא חיישי׳ דאמרי׳ בינתיים נפל: דקתא חיישינן דק דקתא לא חיישינן. עפר
 תיחוח זו דק דקתא לא חיישינן דמשריק דעביד כי זגא חבילה: נהילא חיישינן שעשויה ככברה ודאי לא משריק תמחתא
 חיישינן דבר שגדל סביב העץ שקורץ טיל ומתקנין אותו לצורך חבלים ומותחין אותו כעין רצועות והכי קאמר אי מתוקן
 ומתיח חיישינן דלא שריק נברא לא חי־שינן כלומר נברא גדל כדקל: בר מחמיצי והיפצי כלומר גריסים ועדשים דחיישינן

 אברים
 דאדם בן יומו שמיד
 שנולד מטמא בזיבה
 ואין חוששין לריסוק
 איברים דאם חוששץ
 לריסוק איברים לא היה
 מטמא בזיבה דמבשרו
 ולא מחמת אונסו. הכא
 במאי עסקינן כגון שיצא
 דרך דופן אפי׳ תימא
 בית הרחם יש בו
 משום ריםוקי איברים
 ולא תסייע ליה מהא
 ברייתא דתינוק דמיטמא
 בזיבה דהכא במאי עסקינן
 כגון שיצא דרך דופן.
 מיתיב׳ עגל שנולד ביום
 טוב שוחטץ אותו ביו״ט
 כלומר ואי אמרינן יש
 בו משום ריסוקי איברים
 אמאי שוחטץ אותו
 ביו״ט הכא במאי עסקינן
 כגון שיצא דרך דופן
 דאין בו משום ריסוקי
 איברים: והא קתני סיפא
 ושוץ שנולד ומומו עמו
 כלומר בכור אם נולד
 ומומו עמו שזה מן
 המוכן (ואמר) דיכול
 לשוחטו ביו״ט. ואי
 מוקמת רישא שיצא דרך
 דופן ואי דרך דופן
 בכור מי קדוש דרך
 דופן. הכא במאי עסקינן
 כגון שהפריט ע״ג קרקע
 כר לעולם לא מוקמינן
 שיצא דרך דופן. והכא
 במאי עסקינן עגל שנולד
 ביר׳ט שוחטיןאותו ביו״ט
 שהפריס ע״ג קרקע דודאי
 אם היה מרוסק לא
 היה עומד ע״ג קרקע:
 בית המטבחים אין בו
 משום ריסוק איברים
 כלומר כשמפילין הבהמה

 כשרוצץ לשוחטה: גניחותיה כלומר קולו נשמע כמו שהיה מרוסק: 0 הכה על ראשה כלומר המטה שהכה אותה
 היה ארוך שמגיע מראשה ועד זנבה או הכה בזנבה והיה ארוך שהגיע לה עד ראשה אץ חוששץ לריסוק איברץ
 משום חוט השדרה ואי שלים חוטרא אפלגא דגבה כלומר שהיה המטה קצר דשלים אפלגיה דגבה חוששין היכא
 דשלים חוטרא רלא נפסק חוט השדרה. ואי אית ביה קטרי חוששץ אפי׳ היה ארוך המטה שהלכה לה מראשה ועד
 זנבה חיישינן לריסוק איברין משום קיטרי ואי מחייה אפםקיה כלונ?ר ראם היה (כלי) מכה לרחבה שלא הכה לארכה
 מראשה לזנבה חיישינן שלא יפסיק חוט השדרה: בדיקה ודאי מניא. כלומר אם הכה אותה או נפלה והיה חושש
 משום ריסוק איברים. ועמדה אינה צריכה לשהות מעת לעת אבל בדיקה כעיא דלא יהא בה אחת מי״ח טרפות.
 פשטה יד לעמוד אע״פ שלא עמדה. עקרה רגל להלוך כר כלומד מה דאמרינן הלכה אפי׳ בדיקה נמי לא בעיא

 א< קצת צ׳׳ע לא״כ מאי מ״פי ראיה מתינוק נן יומי למטמא נזיני., הא התס אימ גיפל לאדן יי״ל ודוק. נ< מחינת הנה עד שלא יפסיק חיט השדרה שיין לעיל ע״א. ג< דעניל נטיגי כלומר דעניד חבילות חניצזת כצ״ל.



 עין משפט
 נר מצוה

 קנו* א מיי׳ פייט מהלכות
 שחיטה הלט׳׳ו סמג
 עשי[ סג טוש״ע יריד סימן

 נח סעיף ח:
 קנה ב ג מיי׳ פי׳י מהל׳
 שחיטה הל״א סמג
 עשי[ סג טוש״ע יו״ל סי׳

 נד סעי׳ א:
 קנו ד מיי׳ שס הל״ג

 טוש״ע שס סעי׳ נ:
 קנז ה מיי׳ שס טוש ״ע

 שס סעי׳ א:
 קנח ו ז מיי׳ שס טוש״ע

 שס סעי׳ ג:

 לעזי רש״י
 אישתרי״ם [אישטריי׳ים].

 קש (בעיקר המשמש
 למרבץ הבהמות).

 פישל״ש [פישיל״ש].
 אפונות.

 צידדו׳׳ש [צידרי״ש].
 המצות.

 גלו״ד. דבק חזק.
 מינציר״א [דימצייד״א].

 הבול, מעוך.

 רבינו גרשום
 דלא משריק: דבוקה
 אמימר אסר. כלומר עוף
 שאוחזין אותו בדבק
 חוששין משום ריסוק
 אברים: בחד גפא כולי
 עלמא לא פליגי דשרי.
 כלומר דםמיך אגפא
 אחריתי ולא משריק
 נפשיה: כי פליגי כתרין
 גפי. כלומר דביק בתרין
 גפי: אלו הן רוב צלעותיו
 שש מכאן ושש מכאן
 כלומר עשרין (ושלש)
 [ושתים] צלעות הן שיש
 בהן מוח ושתים עשרה
 הרוב. ומחציין כלפי
 שדרה כלומר היכא אמרינן
 דאי נשתברו רוב צלעותיה
 טרפה מחציין כלפי
 שדרה: נעקרו ברוב צד
 אחד כלומר א) אפילו
 שבע שנשתברו אין טרפה
 עד שישתברו ברוב שני
 צדדין. והא רב גיסטרא
 נמי קאמר כלומר נעקרה
 צלע וחוליתה עמה דהיא
 כגיסטרא: מכלל דרב
 כהנא ורב אסי צלע בלא
 חוליא קא אמרי כלומר
 דטרפה וזו היא שנשברה
 הצלע וחולייתא קיימת
 והא עולא בר זכאי א׳
 נ) נשתברו ברוב שני
 צדדין כלומר דאינה טרפה
 עד שישתברו ברוב שני
 צדדין: הבא זה כנגד
 זה כלומר צלע מכאן
 וצלע מכאן זה כנגד זה
 דגיסטרא היא. והא כיון
 דאמר ר׳ יוחנן ברוב שני
 צדדין אי אפשר דלא
 קיימא חדא זה כנגד זה
 אלו הצלעות (השבורות)
 [העקורות]. 1) בוכנא בלא
 אסיתא כלומר שבורות
 שלא נעקרה חוליא כולה
 הכא נעקרה וחוליא עמה.
 ותיבעי להו דרכ כלומר
 השתא דאמרת דרב כהנא
 ורב אסי אמרי צלע מכן
 וצלע מיכן עם חוליא.
 ותיבעי להו דרב צלע
 וחוליא אם טרפה אם לאו:
 סכרי ליבעו מיניה. חדא
 בעיא דמפשט לן תרתי
 בעיי. דאי בעינן מיניה
 חדא צלע וחוליא עמה
 ואמר לן טרפה סברי אם
 כן מירתח רתח כלומר
 אפילו אמר להו טרפה לא
 צריכי למיבעי חדא דאם
 כן דחדא [נמי] טרפה כי
 בניינו או על רוב מניינו
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 אלו טרפות פרק שלישי חולין נב.
 קטניות אין בהן משום ריסוק אברים כוי. אית ספרים דגרסי
 בתר הכי חמצי אין בהם משוס ריסוק אברים חפצי
 יש בהם משוס ריסוק אכריס וכן ח] לגרסת הקונטרס משמע ללא
יד כלכריס לקים כמו עלשיס ואורז  הוו בכלל קטנית י)וי״ל לקטנית מי
 ורוחן: והא רב נמי גיםטרא
 קאמר. מעיקרא הויא אתי ליה לרב
 שפיר לללמא לא מ] חשיב גיסטרא
 אכל כיון לחשיב ההוא לרב כהנא
 נכלה משום גיסטרא ליליה נמי נכלה
 היא: אי הכי היינו דרב. לאו לרכ
 ממש לההיא לרכ לאו גיסטרא הוא
 ולילהו הוי גיסטרא ונכלה אלא כלומר
 ׳]מרב הוה להו למפשט להא עליפא
 מלרכ: םבו־י מרתח רתח. אכל
 אי כעו מיניה חלא אפילו אי מכשר
 כתרתי לא רתח כמה שכאיס להחמיר
 וכסוף פרק שני לזכחיס (דף ל:) אין
 מתיישכ כמו בכאן גכי הא לכעי
 מיניה לוי מרכי כזית למחר כחוץ

 לרכי יהולה מאי:
 נעקרה צלע טרפה. פירש
 כקונטרס אפילו כלא
 אסיתא ור״ת מפרש עם האסימא
 להא משמע לעיל צלע כלא חוליא
 ליכא מאן לטדף על לאיכא רוכ
 צלעות לפדן־ לרכ כהנא ולרכ אסי
 מעולא כר י0רכי זכאי ומרכי יותנן:

 אילימא
 שדרה אמר רבה בר בר חנה

 חול הדק לא חיישינן חול הגם חיישינן אבק
 דרכים חיישינן תיבנא ועביד בזגא חיישינן
 לא עביד מגא לא חיישינן חיטי וכל דמינייהו
כל מיני (  חיישינן שערי וכל דמינייהו א)חיישינן נ
 קטניות אין בהם משום ריםוקי אברים לבר מן
 רוביא חימצי אין בו משום ריםוק אברים
 חפצי יש בו משום ריםוק אברים כללא
 דמלתא כל מידי דמשריק אין בו משום ריםוק
 אברים לא משריק יש בו משום ריסוק אברים
 דבוק רב אשי שרי אמימר אםר בחד גפא
 דכולי עלמא לא פליגי דשרי כי פליגי בתרי
 גפי מאן דאםר אמר לך חיכי ניקום ומאן דשרי
 אמר לך אפשר דניקום אעיקבי דגפי ואיכא
 דאמרי בתרי גפי כ״ע לא פליגי דאםיר כי
 פליגי בחד גפא מאן דשרי אמר לך אפשר
 דפרח בחד גפא ומאן דאםר כיון דבהאי לא
 מצי פרח בהאי נמי לא מצי פרח והילכתא
 אבתרי גפי אםיר בחד גפא שרי: נשתברו

אלו הן רוב  רוב צלעותיה: תנו רבנן ב
 צלעות שש מכאן ושש מכאן או אחת עשרה

 מכאן ואחת מכאן אמר זעירי גומחציין כלפי
 אמר רבי יוחנן י ובצלעות גדולות שיש בהן מוח אמר עולא בן זכאי אמר
 נעקרו ברוב צד אחד נשתברו ברוב שני צדדין רבי יוחנן אמר
 י׳ בין נעקרו בין נשתברו ברוב שגי צדדין אמר רב י נעקרה צלע וחוליא
 עמה טרפה אמרי ליה רב כהנא ורב אםי לרב נעקרה צלע מכאן וצלע מכאן
 וחוליא קיימת מהו אמר להו גיםטרא קאמריתו והא רב נמי גיםטרא קאמר
 כי קאמר רב צלע בלא חוליא והא צלע וחוליא קאמר ׳צלע וחצי חוליא מכלל
 דרב כהנא ורב אםי צלע בלא חוליא אמרי ואמר להו גיסטרא קאמריתו והאמר
 עולא בן זכאי אמר נעקרו ברוב צד אחד נשתברו ברוב שני צדדין אמר לך התם
 זה שלא כנגד זה הכא זה כנגד זה והאמר רבי יוחנן ברוב שני צדדין וברוב
 שני צדדין אי אפשר דלא קיימא חד מינייהו זה כנגד זה התם בוכנא בלא אםיתא
 הכא בוכנא ואםיתא אי הכי היינו דרב לא שמיע להו דרב וליבעו מיניה כדרב
 םברי ״ליבעי מיניה חדא דפריש לן תרתי דאי בעינן מיניה חדא הניחא אי אמר
 לן טרפה כל שכן תרתי אי אמר לן כשרה אכתי תרתי קא מיבעיא לן אי הכי
 השתא נמי דקא בעי מיניה תרתי הניחא אי אמר להו כשרה כל שכן חדא
 ואי אמר להר טרפה אכתי חדא מיבעיא להו סברי אם כן מירתח קא
 רתח חדא טרפה תרתי מיבעיא והא קא אמרי ליה ולא רתח כיון דקאמר
 להו גיםטרא קאמריתו היינו ריתחיה ייאמר רבה בר רב שילא אמר
 רב מתנא אמר שמואל נעקרה צלע מעיקרה וגולגולת שנחבםה ברובה ובשר
 החופה את רוב הכרם ברובו טרפה נעקרה צלע מעיקרה טרפה ורמינהו

 כמה
 כהמה שנפסקה כאמצעיתה אתם שואלים הא נכלה נמי היא כלאמר כפ״ק (לעיל דף >:א.ו: והא רב נמי גיסטרא קאמר. לכיון לנעקר צלע
 וחוליא עמה הרי צלע שכנגלו נשמטת ה! ונפלה וקרי לה רכ טרפה: וחצי חוליא. והצלע שמגלה מחוכרת יפה כחצי חוליא קיימת: מכלל
 דרב כהנא ורב אסי. צלע מכאן וצלע מכאן וכל החוליא קיימת כעו מיניה לאי צלע וקצת חוליא הא שמעינן ליה לאמר לאפילו כחלא
 מיטרפא ואינהו כעו תרתי אלא ולאי צלע כלא חוליא קכעו מיניה: ואמר להו. איהו עלה גיסטרא קאמריתו לאפילו נכלה נמי הויא כתמיה:
 מואמר טולא וכוי. אלמא רובו כעינן למיטרפא וכל שכן לכחלא לא מקריא נכלה: ולרבי יוחנן. לאמר אף נעקרו לא מיטרפא על לאיכא רוכ שני
 צללין וכי מיעקרו שש מימין ושש משמאל ואפילו אלו לצל הצואר ואלו לצל האליה אי אפשר ללא הוי אמצעית זה כנגל זה ואפילו הכי בעיא רובא
 למיטרפא וכל שכן לכחלא לא מיקריא נכלה לכשלמא מעיקרא הוה ס״ל לרכ צלע וכולה חוליא קאמר ואינהו כעו מיניה צלע וקצת חוליא מכאן
 וכן מכאן ואמצעיתה של חוליא קיימת אבל השתא לאוקמת לרב צלע וחצי חוליא קאמר ואינהו על כרחך צלע כלא חוליא קכעו ליה וקאמר להו
 עלה גיסטרא קאמריתו קשיא לן הא לרכי יוחנן ומשני התס רכ כהנא ורכ אסי: בוכנא ואסיתא. כלומר צלע וקצת חוליא ורכי יוחנן צלע כלא
ף ומאי תיבעי להו כתרתי: 0אסיהא. ד  חוליא: אי הכי. לרכ כהנא ורב אסי צלע וקצת חוליא אמרי היינו לרב יזהא שמעינן ליה לבחלא נמי ט
 חור שכחוליא שהצלע תחוכ כו היינו כחצי חוליא: וליגטו מיניה י]כרב. כחלא להא חרא אכתי לא קאמר להו ותרתי קבעו מיניה: סברי אם
 כן מירחח קא רתח. ממהלוד לרכ מצינן למפשט מאי לינא לחלא לאי מהלר לן כשרה כל שכן חלא ואי מהלר לן טרפה בלא ריתחא
 פשטינן מינה לבחלא סבירא ליה כשרה לאי סבירא ליה כחלא נמי טרפה כי בעינן בתרת״ מהלר לן בריתחא למימר השתא כחלא טרפה תרתי
 מיכעיא לכו אכל אי כעינן מיניה חלא אפילו סכירא ליה כתרתי כשרה לא מהלר לן כריתחא למימר השתא כתרתי כשרה ללא איכפת ליה
 אי תיסק אלעתין לבתרתי טרפה: והא. בעו מיניה בתרתי וסבירא ליה לבחלא נמי טרפה כלאמר רב לעיל נעקרה צלע וחוליא עמה ואוקימנא
 חצי חוליא ואפילו הכי לא אהלר להו בריתמא לנפשוט מינה לעקירת חרא: כיון דקאמר להו גיסנורא קאמריתו. בתמיה היינו ריתחיה להט
 קאמר להו הא לא איכעי לכו למיכעי לנכלה נמי הויא אלא כחלא טרפה: מטיקרה. אפילו כלא אסיתא: נחבסה. מינציר״א ולא נפחתה:

 כמה
 בעינן מיניה אלו טרפות מירתח רתח חדא טרפה תרתי מיבעיא: שנחבסה לשון נשברה: כמה חסרון בשדרה כלומר לענין נזיר לגלח שאינו מגלח אלא על מת שלם או על רוב

 והגולגולת זהו רוב מניינו:
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 חול הדק לא חיישינן. למישתדק ואינו נככש לעולם: חול הגס.

 אכניס גלולות שכו מרסקין העוף כשנופל עליהם: אבק דרכים.
 גם הוא נככש ונעשה קשה: תיבנא. אישתדי׳ם כלע״ז. תכן של
 חטים ושעודס: בזגא. חכילה: חיטי וכל דמינייהו. כגון שיפון

 שהוא קשה חיישינן אם נפל עליהם:
 כל מיני קטנית. לא חיישינן משוס
 למישתרקי מהללי ואינם נכבשים יחל:
 רוביא. תלתן: חימצי. פישל״ש
 מחליקין הן ואינן נככשים: חיפצי.
 צילרו׳׳ש ואינן עגולין ולא מישתרקי:
 כל דמישחריק. מחליק זה מזה ואינן
 נככשיס יחל והנופל עליהם נשמט
 והולך ואין כאן חכט: דבוק.
 גלו״ל כלע״ז וטחין אותו כלף קטן
 והעוף שוכן עליו ומילכק כו ופורח
 עם הלף ונופל לארץ: בחד גפא.
 שלא נדבק אלא א] בגף אחת ופורח
 בשניה: היכי ניקום. במה יהא יכול
 להקים ולישא את עצמו הלכך
 כשנופל נחכט מפילה לגמורה:
 אטיקבי דגפא. כמקצת הוא נושא את
 עצמו כעקכי הגפיים והוא ראש הכנף
 מקום שחותטן הכנף מן האווז: בחרי
 גפי אסור. אלא אס כן עמד והלך.
 כתוב כהלכות גדולות כל היכא לבעי
 כדיקה כגון נפולה ושכורה ודריסה
 דמיתכשרי בבדיקה ה״מ בדורות
 קמאי דהוו כקיאי למיכדק אכל אנן
 לא כקיאינן ולא סמכינן אנפשין ולי
 נראה דאין לו לדיין אלא מה שעיניו
 רואות ומותר לסמוך עליו דכתיכ
 (דבריס י0 ואל השופט אשר יהיה
 כימים ההם אכל הוא יזהר יפה
 ולהכיא לפניו כל הטבחים וכל הכקיאין
 בדבר כי היכי דנימטייה שיכא
 מכשורא: כ״ב צלעות גדולים שיש
 כהן מוח יש לה לכהמה י״א מכאן
 וי׳׳א מכאן ורוכ שלהן הוי י״כ: ה״ג
 או אחה טשרה מכאן ואחת מכאן >]:
 ומחציין כלפי שדרה. וכעינן שיהו
 נשברות אותן י״כ צלעות מחציין כלפי
 שדרה לפי ששם חיותה ולא מחציה
 ולצד החזה: בר זכאי. לא ידענא
 מנו: נטקרו ברוב צד אחד. טון
 שנעקרו שש מהם דהיינו רוב צד אחד
 טרפה אבל בנשתברו לא מיטרפא
 אלא בי״ב דהיינו רוב שני צדדין:
 וחוליא טמה. ואפילו החוט קיים:
 אמרי ליה. בעו מיניה נעקרה צלע
 מכאן וצלע כנגדה י] וחוליא קיימת
 מהו: גיסטרא קאמריתו. כתמיה.

 מם ודת הש״ם
 6) גי׳ מהר״ס שי׳׳ף לא
 חיישינן, ב) נגי׳ הערוך כע׳
 חפץ נ׳ וכל מיני קטניית לא
 חיישינ[ לנר מחימצי וחפצי
 וכן כתנ נערך חוף די],
 ג) [זנתיס ל:], ד) [לעיל
 מנ:], ס) [צ׳׳ל והאמר],
 ו) דנור וה שייך קודס ד״ה
 אייה, 1) [עי׳ רש״י ינמות
 סג. ד׳׳ה חימצי], ח) גי׳
 מיס׳ נגמ׳ עולא נר ר׳ זכאי

 אומר. רש״ל,

 מוסף רש״י
 נעקרה צלע מעיקרה.
 אע״ג דתנן במתניתין
 נשתנרו רונ צלעותיה,
 דוקא נשתנרו התס
 בעינן רונא, אנל נעקרה
 צלע אתת מעיקרה עד
 תצי תולייתה כדמפרש
ל מב:;.  לקמן, טרפה !לעי
 וגולגולת שנחבסה.
 שהוכתה מכות רנות ולא
 נפתתה ולא ניקנ הקרוס,
 אס רונה נתנסה טרפה.
 נחנסה, דמינציי״ר נלע״ז
 (שם!. ובשר החופה את
 רוב הכרס. זהי קרוס ענ
 שקורי! טנפנ״א כשסותחין
 את הנהמה וחומטן את
 הנשר לאורך הנהמה והוא
 נראה, והא דקרי ליה חופה
 את רונ הכרס ולא קרי
 ליה תופה את הכרס, מפני
 שמיעוט הכרס נתנא נתיך
 צלעות החזה והסמוס ורובו
 מכוסה נבשר. כרס, פנצ״א
 לנדה נלא נימ הכוסות
 והמסס ואס נקרע רונו של
 כשר כנגד הכרס אע׳׳ג דט
 משערת לההיא קרע לגני
 טליה נשר הוי מיעוטא,
 שהרי אותו נשר ממזיק
 כל נני המעיס והילך
 עד הירטס, לא משערינן
 אלא נמה שכנגד הכרס
 ואס מיקרע רונא דההוא
 טרסה, ושמואל לא סנירא
 ליה כמא! דסריש (לעיל
 נ a רונ החיצונה דמתניתין
 דהיינו נשר החופה את
 רונ הכרס, דאי׳כ מה אתא
 שמואל לאשמועינן, ואיהו
 מפרש למתניתין נמילתא

 אחריתי (שםו.

 שיטה מקובצת
 א] שלא נדבק אלא
 כנף אחת ופורה בשניה.•
 כ] הלכך כשנופל נחבט
 בנפילה גרידא הסייד:
 ג] ה״ג או י״א מכאן
 ואחת מכאן ורוב צלעות
 קטנות הסמוכות לצד
 האליה לא חשיב הסייד:
 ד] נעקרה צלע מכאן
 וצלע כנגדה מכאן וחוליא
 קיימת מהו: ה] הרי צלע
 שכנגדו נשמטת ונבלה
 וקרי: ו] היינו דרב ושמעי׳
 ליה דבחדא: 1] וליבעו
 מיניה כדרב בחדא דהא
 חדא אכתי לא קמא להו
 ותרתי קבעו מיניה: ח] וכן
 גרסת הקונט׳: ט] דדילמא
 לא חשיבא הא דרכ
 גיסטרא אבל: י] כלומר
 מדרב הוה להו למפשט:

 א) צ״ל אפיי לא נעקרו רק ששה טרפה נשתברו אין מרפה ונר. נ) נראה לצ״ל בן זכאי אמר נעקרו ברונ צל אחד כלומר דאינה טרפה עד שיעקרו נרזנ מצד אחי.



 מסורת הש״ם
 6) !לעיל מג: ישם נסמן]
 אהלות פ׳׳ב משנה ג,
 ב) ופי׳ סוף וקץן, ג) [יומא
 פ. וגחיס לח: לקמן קה.
 נכורית ל: ערכין 1:0,
 ד) צ״ל רכא, ה) [לעיל
 מג.], י) ולעיל נ:],
 1) [צ״ל האמר!, ח) ושס],
 p) ן גי׳ הרא׳׳ש רבי אלעזר
 וכן בפרש״י דייה גגרא],
 י) ותענית ד: יש״נ],
 כ) ןתרגוס של ויבא התדרה
 (בראשית מג ס״ל) ועאל
 לאידרוןו, ל) פי׳ מאיליי,
 מ) ס״א ל״א גלול ה7ור,

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] -ש״• ד״ה גברא
 אגגרא קא רמית דרבי
] י״ה  אלעא אדרנ כצ״ל: נ
 נמייה וכוי. ;״כ עיין שגת
 קמו ע״ג גד״ה משוס
 ריחשא יט׳ פרש״י דנמייה

 שרץ הוא:

 לעד רש׳׳י
 מרטרינ״א. נמ-יה.

 פלוט״א !פוט״א).
 כף-רגל.

 מוסף רש״י
 כמה חסרון בשדרה.
 ותצא מתורת שדרה ותידון
 נשאר עצס כשעורה שאיני

1 ! י נ ו  מנומא כאהל עי
 אלא במגע ובמשא כדין
 עצם כשעורה, דאילו שדרה
 שלמה יגולגילת שלמה
 ורוב מניינו וריב בניינו
 תנן נאהילות (ס״ב מ״או
 דמטמאין נאהל ואע״פ
 שאין עליהן נשר ילעיל
 מבי׳•. וכן לטרפה. לנ״ש
 לא היא טרפה ננצ־ר
 משתי חוליות ולנ״ה נתוליא
 אחת מיטרפא ;׳שסי1.
 שניקבה. נמשהי !לעיל
. בשר החופה. י נ  מ
 פירשחיו וזהו קרוס ענ
 העונר על כל החלל יקורין
 לו טינפ״א וישנו מן
 החזה ועד הירכיס יהכוס
 הקרוי סנצ״א מעוטו נחנה
 בצלעות החזה ורונו תחת
 אותו קרוס, ורונ החיצונה
 דקאמר מתניתין רואי!
 כמה יש מן הקרוס כנגד
 איתו רוב הכרס ואס נקרע
 שס רונ מה שיש מן
 הקריס כנגד הכרס טרפה
 ואס ממקיס שהכרס כלה
 ולמטה נקרע אותו קרים
 כשרה •:שם:. מקום שאץ
 בו מילת. מקוס יש
 נכרס חלק שאין שם אותו
 צמר שגוררין נריתחיס מן

 הכרס :שם׳.

 שיטה מקובצת
 6] ואתא רב לפרושי
 מתני׳ דדוקא: נ] אבל
 במקום שיש מציל:
 נ] משום אימרי רברב־
 נקט ומתניתא דקתני עד:
 ד] ולמעלה שוה דמה ארי
 בגסה אף אינהו נמי בגסה:

 נב: אלו טרפות פרק שלישי חולין
 כמה חסרון בשדרה. ולא תטמא באהל בלא בשר: וכן לטרפה.
 ללבית הלל מיטרפא בחלא חוליא. אלמא לשמואל עקירת חוליא
 הוא לטרפה ולא עקירת צלע: בשילה׳ כפלי. יש חוליות הרבה
 שאין שם צלעות: ולחנייה גגי קולי כיח שמאי. אי לענין טרפה
 נמי פליגי ליתנייה בעליות לקחשיב
 התס כל קולי בית שמאי וחומרי בית
 הלל להא לגבי טרפה הוו כית שמאי
 לקולא: כי איתשיל. חסרון שלרה
 ככית המלרש: לטנין. טומאת אהל
 נשאלה לפניהם ככמה חסרונה להתס
 כית שמאי לחומרא: רוב גובהה.
 מן העיניס ולמעלה. רוב היקפה גלול
 מרוב גובהה: ברוב קרוט. וכ״ש
 ברוב נטולה: או ברוב נטול. שניטל
 רובה אבל ברוב קרוע לא מיטרפא:
 תפשוט. לברוב קרוע קאמר להא
 או שנקרע תנן ומפרשינן 1נ:ו להאי רוב
 חיצונה להיינו בשר החופה: מידי
 הוא טעמא. הא למיבעיא לן ברוב
 קרוע או ברוב נטול: אלא לשמואל.
 להא איהו אמרה להא שמעתא לעיל
 צלע שנעקרה וכר ושמואל לא מפרש
 למתניתין כלאמרי כמערכא ונ:ן אלא
 מקום שאין כו מילת להיינו ככרס
 עצמו ואיהו מוסיף האי טרפות לכשר
 החופה אמתניתין לגמרא גמירי ליה
 ותנא למתניתין מייתי לה כזה הכלל:
 מן הזאב ולמטלה. הוי לרוסה וזאכ
 ככלל אכל מזאכ ולמטה אין לו ארס
 חזק להמית כהמה אלא עופות:
 ובטיפות. הנדרסין: מן הנן ילמטלה.
 יש לו כח לדרוס עוף חכרו: וכי
 תימא. אי לאו דרכ הוה אמינא
 לעולם חתול נמי הויא דריסה כדקה
 ומתניתין קא משמע לן דזאב אפילו
 בגסה נמי דריס ומשוס דאיירי בגסה
 נקט זאב: גברא אגברא קא רמית.
 א) דרבי אלעזר אדרב דרב סבר
 רבי יהודה פליג ות״ק אפילו בגסה
 קאמר ואיצטריך דרב לאשמועינן
 דמן הזאב ולמטה אפילו בדקה גמי
 לא דלא תימא האי דקתני זאב משום
 גסה אבל דקה אפילו חתול נמי:
 ואיבטית אימא לעולם. מתניתין נמי
 ממעט חתול אפילו מדקה דזאב גופיה
 דקתני בדקה קאמר כר׳ בנימין ואתא
 רב לפרושי א] דדוקא נקיט זאב
 במתני׳: מהו דתימא. האי דנקט זאב
 משוס דאורחיה למידרס ולעולם הוא
 הדין לחתול קמ״ל רב: ב] נמייה. חיה היא
 ויש אומרים שהיא מרטרינ״א בלע״ז:
 גדיים וטלאים. דקים שבדקה ומודה
 רב חסדא באילים ורחליס כמתני׳:
 עד שחינקב לחלל. כקוץ בעלמא ועד
 שניקבו הדקין. ומדשוי להו כקוץ כנקוכה
 מכלל דארס שלה אין מזיק אפילו
 לעופות וכל שכן לגדיים וטלאים:
 בריבי. שם חכם«): לא אמרו אין
 דרוסה. לחתול: אלא במקום שאין
 מצילין. לעוף או לגלי מידו דאינו

כמה חסרון בשדרה בית שמאי אומרים שתי ,  א

 חוליות ובית הלל אומרים אחוליא אחת ואמר
וכן לטרפה הבא  רב יהודה אמר שמואל ב
 צלע בלא חוליא התם גחוליא בלא צלע
 בשלמא צלע בלא חוליא משכחת לה אלא
בשילהי  חוליא בלא צלע היכי משכחת לה נ,
 כפלי מתקיף לה רב אושעיא ג,ולתנייה גבי
 קולי בית שמאי וחומרי בית הלל אמר ליה
רב כי איתשיל לענין טומאה איתשיל דהוו ,  י

 להו בית שמאי לחומרא: יוגולגולת שנחבסה
 ברובה: בעי רבי ירמיה רוב גובהה או רוב
 הקיפה התיקו: ובשר החופה רוב הכרם
 ברובו: בעי רב אשי ברוב קרוע י או ברוב
כרס הפנימית ,  נטול תפשוט ליה מדתנן ה
 שניקבה או שנקרע רוב החיצונה י׳ ואמרי
 במערבא משמיה דרבי יוםי בר׳ חנינא כל
 הכרס כולו זו היא כרם הפנימי ואי זהו
 כרם החיצונה בשר החופה את רוב הכרם
 מידי הוא טעמא אלא לשמואל ״(הכי אמר)
 רבי יעקב בר נחמני אמר שמואל חימקום
 שאין בו מילת: ודרוסת הזאב: אמר רב
 יהודה אמר רב בבהמה מן הזאב ולמעלה
 ובעופות מן הנץ ולמעלה למעוטי מאי אילימא
 למעוטי חתול תנינא ודרוםת הזאב וכי תימא
 הא קא משמע לן דזאב בגסה נמי דרים והא
 תנן רבי יהודה אומר ׳דרוסת הזאב בדקה
 ודרוסת ארי בגסה וכי תימא רבי יהודה
 מפלג פליג והאמר רבי בנימין בר יפת אמר
לא בא רבי יהודה אלא לפרש אלעא ח ,  רבי ט
 דברי חכמים י,גברא אגברא קא רמית איבעית
 אימא לעולם למעוטי חתול מהו דתימא
 אורחא דמלתא קתני קא משמע לן אמר רב
 עמרם אמר רב חםדא טדרוםת חתול ונמייה
 בגדיים וטלאים דרוסת חולדה בעופות מיתיבי
 דרוםת חתול נץ ונמייה עד שתינהב לחלל

 אילימא למעוטי חתול. כלומר לוקא זאב לריס באימרי רברבי
ב בגםה נמי א  ולא חתול: וכ* תימא קמשמע לן ח
 דדים. כלומר ללהכי נקט מן הזאכ ולמעלה לאשמועינן לכל מן
 הזאב ולמעלה שוה למה ארי בגסה אף י] זאב כגסה: הכי נדםינן

 אמר רב חסדא דרוםת חתול ונמייה
 נגדיים וטלאים. ולא גרסינן נץ
 במילתיה לרב חסלא לאי גרס ליה
 א״כ כי פריך ליה מברייתא מנץ נמי
 פריך וכי משני הוא לאמר ככריכי
 צריך לומר לקאי נמי כריכי אנץ
 ואילו מתני׳ קתני נץ ליש לו לרוסה
 ומתניתין איירי בכל ענין אף כמקום
 שאין מצילין וכי תימא למאי למחלק
 כריכי היינו כגליים וטלאים אבל
 כעופות לא א״כ מאי קא פריך
 מההיא תרנגולתא דהוה בי רב כהנא
 ואע״פ שעל כרחך אנו צריכין לחלק
 משוס דלא תקשה כרייתא אמתניתין
 היינו משוס דקסכר דכעופות קלי
 זיהריה וכגדיים וטלאים לא קלי
 זיהריה אבל בריבי סוכר דמקוס
 שיש לו מצילין קלי בין בעופות בין
 בגדיים וטלאים אבל במקום שאין
 מצילין אין לו כלל ארס ואי הוה
 גרסינן נץ כמילתא לרכ חסלא אס
 כן אף כנץ נמי היינו צריכין לומר כן
 ועוד לאיכא דאמרי למשני לברייתא
 ככריכי היא א״כ לרכ חסדא יש
 דרוסה לנץ ככל ענין אף כגדיים
 וטלאים ומאי איריא דתני מתניתין
 עוף הדק אפילו גדיים וטלאים נמי:
 מ״מ לרב חםדא קש־א. וא״ת
 ולישני ליה דברייתא כאימרי
 רברבי וי״ל דדומיא דנץ קמני דאף
 בגדיים וטלאים אין לו דרוסה ומיהו
 לפירוש איכא דאמרי דאוקי לברייתא
 ככריכי וכאין לו מצילין לא הוי חתול
 דומיא דנץ דדרוסת הנץ כעופות ככל
 ענין וכגדיים וטלאים לא דריס
 כשום ענין ומתוך כך יתיישב אמאי
 לא מוקי ברייתא נמי ללישנא קמא
 מריבי ובאין להן מצילין הא במצילין
 יש להן דרוסה משוס דדומיא דנץ
 קתני דאין לו דרוסה בכל עניך.

 ש
 אבל דרוםה לית להו ותסברא נץ לא דרים והתנן ודרוםת הנץ הא לא קשיא
 כאן בעופות כאן יבגדיים וטלאים מכל מקום לרב חםדא קשיא הוא דאמר
 כי האי תנא דתניא בריבי אומר לא אמרו אין דרוםה אלא במקום
 שאין מצילין אבל במקום שיש מצילין יש דרוסה ובמקום שאין מצילין
 אין דרוסה והא ההיא תרנגולת דהואי בי רב כהנא דרהט חתול בתרה
 ועל כ)לאידרונא ליואיתחיד דשא באפיה ומחייה לדשא בםיחופיה ואשתכח
 עלה חמשה קורטי דמא הצלת עצמה נמי כהצלת אחרים דמי ורבנן
איכא דאמרי הא מני בריבי היא דתניא  זיהרא אית ליה ולא קלי זיהריה :
 בריבי אומר לא אמרו יש דרוסה אלא במקום שיש מצילין אבל במקום
 שאין מצילין אין דרוסה ובמקום שאין מצילין אין דרוסה והא ההיא
 תרנגולת דהואי בי רב כהנא דרהט חתול בתרה ועל לאידרונא
 ואיתחיד דשא באפיה ומחייה לדשא בםיחופיה ואישתכח עליה חמשה קורטי
 דמא הצלת עצמה במי־ כהצלת אחרים דמיא בעא מיניה רב כהנא מרב

 כועס כל כך ולא אלים זיהריה: יש
 אבל במקום שיש נזלה מציל. הוא כועס ויש לו ארס חזק וכשמכה כצפורן משליך כה ארס ודרב חסדא כשיש מצילין: בסחופיה. פלוט״א:
 חמשה קורטי דמא. ארס של חמש אצבעות: הצלת עצמה. שהיא עצמה מצלת גופה וכורתת: ורבנן. דפליגי עליה דכריכי דאמרי אפילו יש
 מצילין אין דרוסה בהאי דמא דמשתכח בדשא מפרקי לך: אית ליה זיהרא ולא קלי. אינו שורף: איכא דאמרי. דרב חסדא אפילו במקום
 שאין מצילין קאמר דיש דרוסה ומתניתין דנקט זאב משוס אימרי רכרכי נקט ג) והא מתניתין דנקט עד שתנקב לחלל בריבי היא ובמקום שאין
 מצילין ורבנן פליגי עליה: לא אמרו יש דרוסה. לחתול: אבל במקום שאין מצילין כוי. ורבנן סכרי אף כמקום שאין מצילין יש דרוסה:

 אף
 ינא אורחא דמלתא קתני כלומר מה דתנן ודרוסת הזאב אורחא דמלתא קתני כלומר ואפי׳ חתול ומה דקתני דרוסת הזאב לא מדכר זאב אלא דאורחא דמילתא דזאב דדריס קמ׳׳ל רב זאב
 ית להו. כלומר אי לא ניקב לאו טרפה בשביל (אדם) [ארסן. נמיה חיה קטנה. אלא במקום שאין מצ־לץ כלומר במקום שאין מציל שום בר נש מידה שאי; כועס עליה אבל במקום שיש

 ילין שכועס על הבהמה יש דרוסה. דאישתכח עליה חמשא קורטא דדמא על בבא: הצלת עצמה כהצלת אחרים דמי. כלומר כיון דאיתח-ד בבא באנפיה כעם וד־ס.

 עין משפט
 נר מצוה

 קנט א ב ג מיי׳ פ״נ
 מהל׳ טומאת מת
 הל״ח סמג עשי! רלא ומיי׳
 פ׳׳י מהל׳ שחיטה הלכה נ
 סמג עשי! סג טוש״ע יריד

 סי׳ נד סעיף ד:
 קס ד ר, מיי׳ ס״י מהלי
 שמיטה הל״י סמג
 עשי! סג טושי׳ע יו׳׳ד סי׳

 ל סעי׳ א:
 קסא ו מיי׳ פייט מהל׳
 שחיטה הל״ה סמג
 שם טושי׳ע יו״ד סי׳ מת

 כדג:
 קסב ז ח ט מיי׳ פייה
 מהל׳ שתיטה הל״ד
 סמג עשין סג טוש״ע יריד

 סי׳ נז סעיף א:
 קסג י מיי׳ שס טוש׳׳ע

 שס סעי׳ נ:
 קסד כ טיש״ע שס סעי׳
 ד ואפילו כשאין
 מצילי! יש דרוסה כרנ

 חסדא אליבא דרבנן:

 רבינו גרשום
 וכמה יהא חסרון. שאינו
 חשוב רוב בניינו: בש״א
 ב׳ חוליות ובית הלל
 אומרים אפילו לא חיסרו
 אלא חוליא אחת אינו
 סותר ימי נזרו ואינו מגלח
 ואמר רב •הודה אמר
 שמואל וכן לטרפה. אפילו
 לא חיסר אלא חוליא
 טרפה וכיצד אמרת דאינה
 טרפה עד שתיעקר צלע
 מעיקרה. בשלהי כפלי
 כלומר דחוליא א< לית בה
 צלע. א״כ הוה ליה מקולי
 דבית שמאי כו׳ כלומר
 אי אמרת וכן לטרפה
 הוו להו ב״ה לחומרא
 ובייש לקולא: א״ל רבא
 כי אתשיל ההוא לענין
 כוי כלומר כי אתשיל
 כמה חסרון בשדרה לענין
 טומאה איתשיל ולא לענץ
 טרפה דהוו להו בייש
 לחומרא: ברוב גובה או
 ברוב היקיפה כר רוב
 גובה מקרום של מוח
 עד הפה רוב היקיפה
 מאזן לאזן: ותפשוט ליה
 מהא דתנן או שנקרע רוב
 החיצונה ואמרי במערבא
 דכרס החיצונה זהו בשר
 החופה את רוב הכרס
 וש״מ דבשר החופה את
 רוב הכרס ברוב קרוע מידי
 הוא טעמא אלא לשמואל
 כוי מי הוא אמורא שאמר
 בשר החופה את רוב
 הכרס ברובו שמואל והוא
 לא סבר דמה דתנן או
 שנקרע רוב החיצונה זה
 בשר החופה את רוב
 הכרס דתזינן (למיפרךן
 למימריה בזה הפרק יעקב
 אמר נחמני אמר שמואל
 מקום שאין בה מילתא
 זהו כרס הפנימי ושאר
 הכרס והו הכרס החיצונה
 ומה דתנן או שנקרע רוב
 החיצונה לא אמר מבשר
 החופה את רוב הכרס
 אלא מכרס עצמו ועדיי־
 תיבעי לן לשמואל בשר
 החופה את רוב הכרס
 ברוב קרוע או כרוב נטול:
 בבהמה מן הזאב ולמעלה
 כלומר כגון דוב וארי
 בעופות מן הנץ ולמעלה
 דורסין אבל אם פחות
 מנץ אין לו דרוסה נץ זה
 אוסטיור בלע״ז: וכי תימא
 דואב אפי׳ בגסה דורס
 כלומר אשמעינן. ואיבעית
 תימא למעוטי חתול ואי

 (מתניתא) [מתניתין] הוה אמ
 למעוטי חתול אבל דריסה ל׳
 מצי

 א) נראה לצ״ל לחוליות יש שם וצלעיפ ליתא.



 עין משפט
 נר מצוה

 קמה א מיי׳ פייה
 מהלכות שחיטה
 הל׳ ה סמג עשי! סנ
 טוש״ע יו״ל־ סימן גי סעיף

 ג:
 קםו ב ג מיי• שס הלכה
 ל ו טיש״ע שס סעי׳

 א:
 קמו ד ה מיי׳ שס הל״ז

 טוש״ע שס סעי׳ ו:
 קפח ו מיי׳ שס טוש״ע

 שס סעי׳ ז:
 קסט ז מיי׳ שס טוש״ע

 שס סעי׳ ח:
 קע ח מיי׳ שס הלי׳׳א

 טיש״ע שס סעי׳ יל:
 קעא ט מיי׳ שס הלי׳׳כ
 טוש׳׳ע שס סעי׳

 יג:
 קעב י כ ל מיי׳ שס
 הלי״א טוש״ע שס

 סעי׳ ט:

 שיטה מקובצת
 א] בדרברבי מיניה
 בגדולים ממנו ואפי׳ הכי
 עוף הדק הוא: נ] רוב
 אריות דורסין כלומר
 אע״ג דרוב אריות דורםין
 קים לן שכל הדורס:
 ג] לדריסה באחריני. ונ״ב
 נ״א לדריסה אחרינא:
 ד) לספק דרוסה דאוקמה

 אחזקתה:

 רבינו גרשום
 שאר עופות טמאין.
 כלומר דרוסת הנץ חזינן
 במתניתין שאר עופות
 טמאין יש להן דרוסה:
 לאפוקי רגל דלא. כלומר
 של אחריו: אלא מדעת.
 כלומר שדעתו לדרוס
 אבל שלא מדעת אין
 חשוב דריסה: קמ״ל בהדי
 דשליף שדי זיהרא. כלומר
 בהדי דשליף ידו מבהמה
 ובהדי דשליף כבד (ככר)
 ידו מתה: אוקי תורא
 אחזקתיה. כלומר ואין
 חוששין: ולא אמרן אלא
 צפורן. כלומר שנמצא
 צפורן בגבו של אחד
 מהי ולא ידעי אי נתחכך
 אי ארי דרס ונשמט
 צפורנו דא־ן חוששין
 לספק דרוסה. אבל מקום
 צפורנו כוי כלומר אם
 נמצא מקום צפורן על
 גבו ודאי חיישינן: אלא
 בלחה כלומר שהצפורן
 לחה דאמרי׳ א־ דרוסה
 הו־ והצפורי לחה לא
 הוה מישתמטא אלא ודאי
 בכותל נתחכך: והוא
 דקיימן בדרא דסיחופיה.
 כלומר דקיימן בשורת
 אצבעותיו: ספק על ספק
 לא על. כלומר ספק על

 ואב בין בהמות ספק

 אלו טרפות פרק שלישי חולין נג.
 יש דרוסה לחתול או לאו כוי. הרב ר׳ יצחק בר״מ מפרש לכל
 הנך בעיוח הוי בכמה זימנין לפעס ראשונה היה עוסק בעופות
 ושאלו אס יש לרוסה לחתול והשיב לו רב אפילו לחולדה יש לרוסה
 ושוב היה עוסק באימרי רברבי ושאלו אס יש לרוסה לחוללה אם
 לאו והשיב לו אפילו לחתול אין לרוסה
 ושוב היה עוסק בגליים וטלאים ושאלו
 חוללה ותתול יש להם לרוסה או לא
 וא׳׳ל לחתול יש לרוסה ולא לחוללה
 וכן היה מפרש ההיא עובלא לשבת פ׳
 תולין (לף קלח. ושס ד״ה בעא) גכי כילה
 מהו אמר לו אף מטה אסורה מטה
 מהו א׳׳ל אף כילה מותרת כילה ומטה
 מהו א״ל טלה אסורה ומטה מותרת
 ולא קשיא כר ועול י״ל לכל הנך הוו
 כפעם אתת כתחלה שאלו יש לריסה
 לחתול או לאו א״ל אתה שואל סתם
 יש לבר שאף לחוללה יש לרוסה והלר
 בעי מיניה אם לחוללה יש לריסה ככל
 מקום וא״ל אף לחתול פעמים שאין
 לרוסה והלר כעי מיניה כיון לזה
 וזה פעמים יש לרוסה ופעמים שאין
 לרוסה שדם הן או לאו אמר לו יש
 לכר ללחתול יש לרוסה ולחוללה אין
 לרוסה וכענין זה יש לפרש ההיא
 לשבת: שאר עופות טמאים
 •ש להן דרוסה או אץ להן דרוסה.
 הך לרוסה היינו לשלי זיהריה
 כי שליף ואין זה כי ההיא ללקמן
 (ננו.< לכל עוף הלורס טמא להר
 מסימני טומאה ולא מכעיא ליה הכא
 אלא בעופות טמאין אבל פשיטא לאין
 לרוסה לטהורים: ובא מעשה
 לפני חכמים ואמרו יש דרוסה.
 וא״ת ולישני ליה להכא רחל קטנה
 היתה ורכ כהנא איירי כאימרי רברכי
 וי״ל לא״כ מאי איריא לנקט רב כהנא

 שועל אפילו חתול נמי:
 ובא מעשה לפני חכמים ואמרו אין
 דרוסה. וא״ת ולישני ליה
 להכא רחל גלולה היתה וכן משמע
 מללא נקט טלה וי״ל דא״כ לא הוה
 רכ לימי משמיענו שוס חלוש בהאי
 מעשה לאפילו לחתול אין לרוסה
 כרכרכי: קא משמע לן דבהדי
 דשליף שד• זיהריה. יש שטועין
 להתיר לשחוט כשהכץ שוכב ע״ג
 העוף ולא הסיר רגליו עליין לאכתי
 לא שליף ולא שלי כיה זיהריה ואסור
 לעשות כן לכשהנץ רולף אחר העוף
 ולוכלו מכהו כמה פעמים כרגליו
 ולריס ושליף כמה זימנין: רוב אריות
 דורסים. וא״ת אפילו אס תמצא לומר
 לצפורן זה מחמת חיכוך אתא מ״מ
 אפילו כשאר שוורים שאין כהם צפורן
 היה לנו לחוש כיון לרוב אריות שבין
 השוורים לורסין וכסמוך נמי דקאמר
 אביי אכל מקום צפורן חיישינן למה
 לי מקום צפורן כלל ואומר ר״ת להט
 פירושו רוב אריות לורסין כלומר
 ראויין לדרוש שהן בריאים ולורסים
 ומעוטן חולין ואין לורסים ורוב

 אן* לחולדה. שהיא קטנה הימנו יש לרוסה וכ״ש לתתול: אן»
 לחתול. שהוא גלול אין לרוסה וכ״ש לתוללה. ולקמיה מתרצינן לה:
 נאימרי רברבי. ככהמה לקה ס״ל אין לרוסה לחתול כלאמר רב
 לעיל (לף נב:ו בכהמה מן הזאכ ולמעלה: בגדיים ומלאים. לקים

 יש דרוםה לחתול או אין דרוםה לחתול א״ל
 אף לחולדה יש דרוסה יש דרוסה לחולדה
 או אין דרוסה לחולדה א״ל אף לחתול אין
 דרוסה לחתול ולחולדה יש להן דרוסה או
 אין להן דרוסה א״ל לחתול יש דרוסה לחולדה
 אין דרוסה ול״ק הא דא״ל אף להולדה יש
 דרוסה בעופות הא דא״ל אף לחתול אין
 דרוסה באימרי רברבי הא דא״ל לחתול יש
 דרוסה לחולדה אין דרוסה בגדיים וטלאים
 בעי רב אשי שאר עופות טמאין יש להן
 דרוסה או אין להן דרוסה א״ל רב הלל לרב
 אשי כי הרנן בי רב כהנא אמר שאר עופות
 טמאין יש להן דרוםה והאנן תנן ודרוםת הנץ
 בעוף הדק דרוםת הנץ בדכוותיה ואינך
 בדזוטרא מינייהו ואיכא דאמרי אדרוסת הנץ
 בדרביא) מיניה ואינך בדכוותייהו אמר רב
 כהנא משמיה דרב שימי בר אשי אין
 דרוסה לשועל איני והא כי אתא רב דימי
 אמר מעשה ודרס שועל רחל במרחץ של
 בית היני ובא מעשה לפני חכמים ואמרו יש
 דרוסה אמר רב ספרא ההיא חתול הוה איכא
 דאמרי אמר רב כהנא משמיה דרב שימי בר
יש דרוסה לשועל איני והא כי אתא  אשי ב
 רב דימי אמר מעשה ודרס שיעל רחל
 במרחץ של בית היני ובא מעשה לפני
 חכמים ואמרו אין דרוסה אמר רב ספרא
 ההוא כלב הוה אמר רב יוסף 13נקטינן נאין
 דרוסה לכלב אמר אביי נקטינן יאיץ דרוסה
 אלא ביד לאפוקי רגל דלא האין דרוסה אלא
 בצפורן לאפוקי שן דלא יאין דרוסה אלא מדעת
 לאפוקי שלא מדעת דלא ׳אין דרוסה אלא
 מחיים לאפוקי לאחר מיתה דלא אמרי השתא
 שלא מדעת אמרת לא לאחר מיתה מיבעיא
 לא צריכא דדרים ופםקוה לידיה מהו דתימא
 בהדי דדרים שדי זיהריה קמ״ל בהדי דשליף

 מאל: שאר טופוה טמאים. חוץ מן
 הגס והנץ: והא אנן תנן ודריסת
 הנן בטון! הדק. מכלל לשאר עופות
 אפילו בעוף הלק לא: בדרברבי
 מיניה. א!ואפ״ה עוף הלק הוא:
 בית היני. שם מקום: ביד. שהכהו
 כידו: רגל. אחרונה: אבל שן לא.
 דאין ארס החיה כשיניה: שלא
 מדטח. דטון דשלא מדעת נפל כגון
 מן הגג על הבהמה אע״פ שנתקעה
 צפרנו בגבה אין משליך בה ארס:
 לאחר מיתה. קס״ד שמת הארי
 ואחר כך נפל על הבהמה: דדריס.
 מחיים ולא הספיק לשלוף צפורנו
 ממנה עד שפסקו את ידו ומיתה
 דקאמר מיתת האכר שנחתך:
 דשליןו. כשחולץ ומוציא צפרנו מגכה:
 ונמצאת לפורן. (א) תלושה בגב: רוב
]אע״פ  אריות דורסין. כלומר ׳
 שרוב אריות דורסין וקיס לן שכל
 הדורס אין לך אחד בהן שתשמט
 צפרנו: נתהפך. השור וצפורן זו
 ככותל היתה: רב לטטמיה. לקמן:
 מקום צפורן. שלא נשמט ולא נמצא
 שם הצפורן אלא מקומה ומכתה
 ניכרת כשור: לחה. שהיה כה דם:
 טבידא דמשחמטא. ושמא דרס:
 בדרא דסיחופיה. שעומדות כגכ
 השור כסדר שהן סדורות כיד הארי:
 אימר כלבא. והא אמרינן אין
 דרוסה לכלכ דאין לו ארס: טל.
 ארי בינייהו וישב שם: שלמא שוי.
 עשה שלום עמהם כדרך כמה חיות
 שנעשות תרבות וגדלות עם בני אדם
 ובהמות ואין מזיקין: נח ריתחיה.
 כהני ולא חיישינן לדריסה כאחריניג]:
 מטואי. נוהם: מקרקרין. גועות.
 דלשון צעקת ארי לחוד ולשון צעקת
 כל כהמה לחוד כמו כלשון עכרית
 נוהם לאריי) וגועה לשורה וערוג לאילי)
 וצהל לסוסי) וצפצוף לעופות״) וחרץ לכלכ«):

 שדי זיהריה אמר רבה בר רב הונא אמר רב אהדדי
 ארי שנכנס לבין השוורים ונמצא צפורן בגבו של אחד מהן אין חוששין שמא
 ארי דרםו מאי טעמא רוב אריות דורםין ומיעוטן אין דורםין וכל הדורס אין
 צפרנו נשמטת וזאת הואיל וצפורן יושבת לו בגבו אימר בכותל נתחנך אדרבה
 רוב שוורים מתחככין ומיעוטן אין מתחככין וכל המתחכך אין צפורן יושבת לו
 בגבו וזה הואיל וצפורן יושבת לו בגבו אימר ארי דרסו איכא למימר הכי ואיכא
אין ,  למימר הכי אוקי מילתא אחזקיה הו״ל ספק דרוסה ורב לטעמיה דאמר ג
 חוששין לספק דרוםה אמר אביי לא אמרן אלא צפורן אבל מקום צפור: חוששין
 וצפורן נמי לא אמרן אלא לחה אבל יבשה עבדה דמשתמטא ולחה נמי לא אמרן
 אלא חדא אבל תרתי ותלת חיישינן והוא דקיימא בדרא דסיחופיה איתמר רב
 אמר אין חוששין לספק דרוסה ושמואל אמר ״חוששין לספק דרוסה דכולי עלמא
ספק על ספק לא על אימא לא על ספק כלבא ספק שונרא אימא כלבא  ט

קטע רישיה דחד מינייהו נח  ״על שתק ואיתוב בינייהו אימר שלמא שוי כ
איהו קא מעואי ואינהו קמקרקרן בעותי קא מבעתי  מריתחיה ל

 אריות הדורסים שהם כריאים אין אהדדי
 צפורן נשמטת מהן וזו הואיל וצפורן יושבת לו על גבו מסתמא האי ארי חולה הוא ולא מחמת דרוסה כא צפורן זה לכאן אלא בכותל
 נתחכך והיה הארי שוכב אצל הכותל ומחמת שנתחכך השור ככותל וברגלו של ארי נשמטה ממנו הצפורן וישבה לו על גבו ופדך אדרבה אע״ג
 דרוכ שוורים מתחכטן מ״מ רוכ שוורים אין מתתככין במקום שרגל ארי מונחת שם שתשב לו צפורן על גבו ויש לתלות הצפורן בדריסת הארי
 ואע״ג דרוב הכריאיס הדורסים אין צפורן נשמטת ומסיק דאיכא למימר הכי והכי ורב לטעמיה דלא חיישינן לספק דרוסה י) דאוקמינן

 אחזקתה קמייתא בחזקת שלא נדרש:
 כל הדורס אין הצפורן נשמטת. האי כל לאו דוקא וכן כל המתחכך דבסמוך אלא כלומר רוב הדורסין רוב המתחכך׳):

 שרקפא

 מםורת הש״ם
 א) [כס״א: נלרנרני, וכן
 גי׳ רא׳׳ש ורץ], ב) ןפרש״י
 על זה תמצא בעירונין ה.
 ד״ה והאמר ר״נ], ג)(לעיל
 מג: וע״ש תוס׳ ל״ה
 קסנר], ד) [משלי כלו],
 ה) איוכ ו, ו) [תהליס מב],
 t) (ירמיה ה ת], ח) ישעיה
 י, ט) שמות יא, י) ןועי׳ע
 תוס׳ יבמות לז. ל׳׳ה אי],

 הגהות הב״ח
 (א) יש׳׳י ל״ה ונמצא
 צפירן תחובה בגב כ׳׳ה

 נרש״י שבאלסס:

 מוםף רש״י
 נקטינן. מסורת מאבותינו
 מנהג מרבותינו !ערובין



 מסורת הש״ם

 א) [עירוני! קנ: וש׳׳נ],
 ב) [גי׳ הערוך לכפא
 ע״ש ומניא ראיה מן
 התרגום ראה ערוך ערך
 שרכף], ג) (עירוני! צד.],
 ד) [פשתים כ: לג: ב״ק
 קמו:], ה) נלקמן נד.],
 ו)!לעיל מנ: מד.ן, t) [צ״ל
 ברובן טרפה], יז) [לקמ!
 עז. ע״ש וגם נרש״י שס
 ורש״י דהכא], P) [צי׳ל
 מיתלהא ונפלה תילהי תילהי
 כ׳׳ה גרשת הערוך ערך
 תלה ני], י) נס׳׳א: וכל
 שכן כנגד, כ) צ״ל גודדו

 נדל״ת. רש״ל,

 בליין הש״ס
 גט׳ נתםםםס וכוי. עיין
 לקמן דף עז ע״א תיש׳

 ד׳׳ה נתמסמס:

^S~»g»^• 

 הגהות הב״ח
 (א) רש״• ד׳׳ה לפרסומי
 מילתא דכי: (ב) ד״ה
 המשמסה וכוי וראינו

 שנירקב הנשר:

 לעזי רש״י
 שנקוטרוד״א

 [שנקטירו״ד]. רווי דם.

 מוסף רש״י
 סימנים שנדלדלו.
 נתלשו ככמה מקומות
 ומחונרי! כאן מעט
ל נזב:).  וכאן מעט !לעי
 נתמסמס הבשר. כשר
 הנשאר לכשר נרקב (לקמן

 נג: אלו טרפות פרק שלישי חולין
 שדקפא. קן של עופות ודרור קן לה (ההליס פל< מתרגמינן אהדדי. דכשס שהם נבעתים ממנו כך הוא נבעת מהם ואין לחוש:
ק ביניהם: אתריה לשמואל  שירקפא ובקונטרס פירש סל מלא עופות: אתי נהו שרקפא. סל מלא עופות שנכנס ה
 לידי תקלה. והא דאמר לקמן בסירקין(לף נח.) גבי ביצי ספק טרפה הוה. ולאו אורח ארעא לאורויי קמיה באתריה בדבר שהן שוין כו אבל
 שיחלא קמא משהינן לה אי הדרא טענה שריא ולא חיישינן לתקלה אי הוו פליגי בה לא היה משדר להו קמיה להפסיד ממון ישראל דכל
 מקום שיש נדנוד חטא אין חולקין
 ככוד לרכ כך שמעתי. ול״נ דה״ג אלא
 אתריה דשמואל הוה ומהכא לא
 תפשוט דהדר ביה רב דלאו אורח
 ארעא למישרי באתריה מלתא דאיהו
 אסר והט אמדנן בעירובין (דף צל.)
 ורב אי ס״ל דאסור לימא ליה אתריה
 דשמואל הוה: לישדינהו הכי. ישליכם
 לנהר כמות שהם: מפרחן וסלקן.
 וצדין אותן ציידים וימכרו לישראל:
 ולשהינהו י״ב חדש. כדין ספק טרפה
 כדלקמן כפירקין (דף נח.ן: לידי
 תקלה. איידי דהוה כהו טוכא לא
 מצי לאזדהורי בהו ואתי למיכל חד
 מינייהו: אתו. עוכדי כוכבים והדרי
 ומזכני לה לישראל: לפרסומי מילחא.
 (א) וט אזל לנהרא אוושא מילתא
 טפי. ולפי שעופות דקים היו ומרוכיס
 היו לא יכול לכודקן ולהתירן בבדיקה
 מפני הטורח שמא יטעה באחת מהן
 אי נמי איידי דקליש זיהריה דנן לא
 מאדים כשר ילא מינכר ודכר זה נראה
 לי: ממסמס. מלוכלך: דרוסה
 שאמרו. כגון ספק דרוסת ארי או
 שראהו שדרסה ואין מקום הדריסה
 ניכר מכחוץ: צריכה לבדוק. גכה
 וכריסה וצידיה וכל שכנגדי) כני מעיים
 ואם האדים שם כשר שנקוטרול״א
 זהו הארס וטרפה שסופו לשרוף עד
 שינקוכ את כני מעיים ואס לא האדים
 כשר שם אין צריך לכדוק כמקום אחר
 שאין דרוסה אלא כנגד כני מעיים
 דלא מיטרפא כמקום אחר: יש
 דרוסה לסימנין. אס דרסה כנגדם
 מי הוי טרסה מי אמרינן קשין הן אצל
 דרוסה וכשרה או לא: כנגד בית החלל
 כולו. לאפוקי עובי הצואר או הירטס:
 סימנים שנדלדלו. איידי דא״ר זירא
 כהנך תרתי דלעיל כבר סירשה סלוני
 קמסדר ואזיל לכל הנך דאמר כהו ר׳
: נדלדלו. נעקרו במקומות  זירא הט
 הרכה: המסמסה מהו. כגון דרסה
 כירך שלא כנגד החלל וראינו
 w שניקכ הכשר לאחר זמן מהו:
 כנגד בני מעיים. אסילו כהאדימה:
 נחמםמס הבשר. במקום אחד: רואין
 אותו כאילו אינו. ואס יש כו טרסות
 בניטל כולו כגון צומת הגידין טרסה
 דהאי נמי כנטול דמי: גורדו. אס
 היה כא לרסאותו גורדו ומשליכו
 עד הכשר החי: ׳)גורדו. כדל״ת:
 תלחה. מתסרקת ונוסלין ממנה
 חתיכות חתיכות: מדרב הונא בריה
 דרב יהושע. דאמר כל שהרוסא
 גורדו קרר המסמסה וכאילו אינו
 והויא לה ריאה שחסרה: בקוץ עד
 שתינקב לחלל. אבל הגיע לחלל יש
 לחוש שמא ניקבו הדקין ובבדיקה
 אי אסשר מסני שאין נקב דק
 ניכר בהן: בםימנין. דרסה
 בסימנין: עד שיאדימו הן עצמן.

 אהדדי כי פליגי דאיהו קא שתיק ואינהו
 קמקרקרן מר סבר מעשה קא עביר בהו ומר
 םבר מחמת בעתותיה הוא דקא עבדן אמר
 אמימר הלכתא חוששין לספק דרוסה א״ל
לא (  רב אשי לאמימר האי דרב מאי א״ל א
 שמיע לי כלומר לא םבירא לי ואי בעית
 אימא הדר ביה רב לגבי דשמואל דההוא
שרקפא דםפק דרוםות דאתא לקמיה דרב  ב,

 שדרינהו לקמיה דשמואל חנקינהו ושדנהו
 בנהרא ואי ם״ד לא הדר ביה לישרינהו אלא
 מאי הדר ביה ליםרינהו אלא ״אתריה
 דשמואל הוה למה לי למיחנמינהו לישדינהו
 הכי בנהרא מפרחן וםלקן ולשהינהו שנים
אתי בהו לידי תקלה וליזבנינהו א (  עשר חודש י
אתו לזבנינהו לישראל  לעובדי כוכבים ב
 וליחנקינהו ולישדינהו לאשפה וליטעמיך
 נישדינהו לכלבים אלא לפרסומי מלתא
 דאיםורא ההוא בר אווזא דהוה בי רב אשי
 על לביני קניא נפק אתא כי ממסמס קועיה
 דמא אמר רב אשי לא אמרינן ספק כלבא
םפק קניא ספק  םפק שונרא אימר כלבא ה״נ ג
 שונרא אימר קניא מחייה אמרי בני רבי חייא
דרוםה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בני (  ה

 מעיים אמר רב יוםף הא דבני ר׳ חייא כבר
 פירשה שמואל דאמר שמואל משום ר׳ חנינא
 בן אנטיגנום דרוםה שאמרו צריכה בדיקה
 כנגד בני מעיים בעי אילפא יש דרוסה
 לסימנים או אין דרוסה לסימנים א״ר זירא הא
 דבעי אילפא כבר פירשה רב חנן בר רבא
 דאמר רב חנן בר רבא אמר רב דרוסה
 שאמרו צריכה בדיקה כנגד בית החלל כולו
 ואפילו בםימנין בעי אילפא סימנין שנדלדלו
 בכמה אמר רבי זירא הא דבעי אילפא כבר
 פירשה רבה בר בר חנה דאמר ״רבה בר בר
 חנה אמר שמואל י סימנים שנדלדלו ״ברובן
 בעי רב אמי המםמםה מהו א״ר זירא הא
 דבעי רב אמי כבר פירשה רב יהודה דאמר
עד שיאדים  רב יהודה אמר רב בדרוםה ה
 בשר כנגד בני מעיים 8׳־נתמםמס הבשר רואין
ה״ד נתמםמם אמר רב (  אותו כאילו אינו ח
 הונא בריה דרב יהושע כל שהרופא גורדו
 ומעמידו על בשר חי אמר רב אשי כי הוינן
 בי רב כהנא אייתו קמן ההיא ריאה
 דכי הוו אז מיתבי לה יתבה שפיר וכי
 הוו מדלו לה הוה טי(תלחה ונפלה תילחי
 תילחי) ׳וטריפנא לה מדרב הונא בדיה
 דרב יהושע רב נחמן אמר ״בקוץ
 עד שתינקב לחלל בדרוסה משיאדים
 בשר כנגד בני מעיים רב זביד מתני הכי
 בדרוםה משיאדים בשר כנגד בני
 מעיים טבםימנים עד שיאדימו סימנים עצמם
 אמר רב פפי בעי רב ביבי בר אביי

 וושט
 אכל משוס האדמת כשר שכנגדן לא מיטרסא דרוב סימנין קשין הן ואין ארס שולט בהן אבל ט האדימו הן עצמן הרי נגלה ששלט בהן

 וושט

 וי״ל דהא אמר פ״ק דפסחיס >לף כ:<
 דתקלה עצמה תנאי היא ועוד התס
 אי סופה לטעון ממהרת לטעון ועוד
 דלמאי דמסיק הכא דלפרסומי מילתא
ט ניחא: ספק שונרא םפק  עכיד ה
 קניא אימר קניא. לעיל כפ׳׳כ (לף
 כח. ל״ה אתא) פירשתי וא״ת דבריש
 התערובת (זבחים לף על0 אמרינן גבי
 נתערבה בטרפה האי טרפה ה״ד אי
 דידע ליה נישקליה ואי דלא ידע ליה
 מהיכן ידע א״ר ינאי דאיערב נקובת
 הקוץ כדרוסת הזאכ ור״ל אמר דאיערכ
 כנפולה ורכי ירמיה אמר דאיערכ
 בולד טרפה ורכי אלעזר היא ומפרש
ד בין נקובת מ  דכולהו כר׳ ינאי לא א
 הקוץ לדריסת הזאב מידע יליע האי
 משיך והאי עגיל וא״כ אפשר לברר
 כאן אי שונרא אי קניא וי״ל דדוקא
 התם מן הזאכ ולמעלה אכל בשונרא
 לא ידיע ואם תאמר א״כ לישני התם
 דאיערוב נקובת הקוץ כדרוסת חתול
 ובגדיים וטלאים וי״ל דניחא ליה
 לאוקומי ככל הבהמות והאי דלא משני
 דאיערוכ דרוסת הכלכ כדרוסת הזאב

 דלמא אפשר לכרר:
 דרוםה שאמרו צריכה נדיקה
 כוי. פ״ה כגון ספק
ד או שדרסה ואין מקום  דרוסת א
 הדדסה ניכר מבחוץ משמע דודאי
 דרוסה לא מהניא כדיקה וכן פירש
 הרכ רכי יצחק כר׳ מאיר ז״ל דודאי
 דרוסה אין לה כדיקה שפעמים
 שמאדים הבשר ואין יכול לטין יפה
 ונראה דיש בדיקה אפילו לודאי
 דרוסה מדאמר בסמוך בדריסה
 עד שיאדים הכשר כנגד בני מעיים
 וכסימניס עד שיאדימו הסימנים
 עצמם אבל אם האדים הכשר שכנגד
 הסימנים ולא האדימו הסימנים כשרה
 אע״ג דודאי נדרסה שהרי האדים
 הכשר «ז וא״כ איכא ודאי זיהרא ועוד
 דקאמר כסמוך דמורי כיה רב מכפא
 עד אטמא והיינו ע״כ ודאי דרוסה
 דרכ לא חייש לספק דרוסה דלא הדר
 כיה כדפירש כקונטרס לעיל מההיא
 דכל גגות (עירובי! צד.) והא דאמר כריש
 פירקין(מג.) נפקא מינה לספק דרוסה
 ולא אמר לודאי דרוסה משום דאף
 לספק דרוסה קיימא לן דחיישינן ועוד
 מדכעי כסמוך וושט נקוכתו כמשהו
 לרוסתו נמי כמשהו קנה נקוכתו
 בכאיסר לרוסתו ככמה אלמא אע״ג
 למאליס במשהו ונלרס ולאי בעי למימר
 לכשר על שיהא כו ככאיסר ונראה שגס
 כקונטרס לא נקט ספק לרוסה אלא
 משוס לאז צריך לכלוק ככל מקוס
 גבה וכרישה וצלה וכל מה שכנגל
 בני המעיים אבל אס היה ניכר
 מבחוץ מקום הלריסה לא היה
 צריך לבלוק אלא כנגל אותו מקום:

 אילימא

 עין משפט
 נר מצוה

 קעג א טוש״ע יי׳׳ל שימן
 נז סעיף כ:

 קעד ב [מיי׳ פי״א
 מהלכות שמיטה
 הלכה כ] טיש״ע שס שעי׳

 כא:
 קעה ג מיי׳ ס״ה מהלכות
 שחיטה הלי״ב
 טוש״ע שס סעי׳ יג [וסימן

 צג סעיף ח]:
 קעו ד מיי׳ פייט מהל׳
 שחיטה הלכ״א סמג
 עשי! סג טוש״ע יי״ל סי׳

 לג סעי׳ י:
 קעז ה ו מיי׳ פ׳׳ה מהל׳
 שחיטה הל״ט סמג
 עשין סג טוש״ע יו״ד סי׳
 נז סעי׳ טז [וסימן מת

 סעיף ה]:
 קעח ז מיי׳ ס׳׳ז מהלי
 שחיטה הלי״ב
 טוש״ע יו׳׳ד סי׳ לו סעי׳

 יא:
 ח [טוש״ע יי״ל סי׳ נא
 סעי׳ א וסימן מ סעיף ב]:
 קעט ט מיי׳ פ״ה מהל׳
 שחיטה הל׳׳י סמג
 עשין סג טוש׳׳ע יו״ד סי׳

 נז סעי׳ טז:

 שיטה מקובצת
 א] דכי הוי מותבי לה יתבא
 שפיר: נ] שהרי האדים
 הכשר ואיכא ודאי ויהרא:

 רבינו גרשום
 לא על אימור לא על:
 בעותי קא מבעתי אהדדי.
 כלומר לא משום דקא
 דריס: דההוא שרקפא
 דספק דרוסות. כלומר
 סל מלא ספק דרוסות:
 ולישהנהו י״ב חדש.
 כלומר ולאחר י״ב חדש
 לישתרו: יש דרוסה
 בסימנין או אין דרוסה
 בסימנין: כלומר בהמה
 שדרסה חיה מי צריך
 למיבדקה בסימנין: סימנין
 שנדלדלו. כלומר נידלדלו
 ממקומן: המסמסה מהו.
 כלומר שתמסמס כשר
 בהמה מהו טרפה אי
 לא: נתמסמס הבשר רואץ
 אותו כאילו אינו. יש אבר
 שמותר א) יש אבר שאסור:
 בסימנין עד שיאדימו
 סימנין עצמן לא חשבינן

 לה דרוסה:

 א) ר״ל שמותר אף אס נחסר
 נמו הטחול והכליית.



 עין משפט
 נר מצוה

£ א נ מיי׳ פ׳׳ה מהל׳ p 
 שחיטה הל״ח והל״י
 סמג עשין סנ טוש״ע יו״ד

 סי׳;ז סעי׳ טז:
 קפא ג מיי׳ פ׳׳ג מהל׳
 שחיטה הלט׳׳ז
 סמג שס [וברב אלפס פרק
 שני למטלתין לף רסא.]:

 קפב ד ה מיי׳ שס הלי״ז
ע י,״ד שי׳ מ ״ ש ו ן  נ

 סעי׳ יח [וברב אלפס שם]:
 קפג ו מיי׳ פ״ח מהל׳
 שחיטה הלכה נו
 [ופ״י הלכה יב] סמג עשי!
 סנ טוש״ע יו׳׳ל סי׳ מל

 ס״ג:
 קפד ז מיי׳ פ״ג מהלי
 שחיטה הלכה מ
 סמג עשין סג טוש״ע יו׳׳ל

 סי׳ לל סעי׳ 3:
 קפה ח מיי׳ שם הלכה
 כל טיש״ע שס

 סעי׳ ז:
 קפ1 ט מיי׳ שס הלכה כג

 טוש״ע שם סעי׳ ב:
 קפז י מיי׳ פ׳׳ו מהל׳
 שחיטה הלכה ל
 סמנ שם טוש״ע יי״ל סי׳

 ל סעי׳ ג:
 קפח כ מיי׳ שס הל״ה
 סמג שס טוש״ע

 יו׳׳ל סי׳ מ סעי׳ נ:
 ק6ט ל מיי׳ פ״ט מהל׳
 שחיטה הל״א סמג
 שס טוש׳׳ע יו״ל סי׳ נל

 ס״ה:
 קצ מ מיי׳ פ״ח מהל׳
 שחיטה הל׳ כא סמג
 שס טושי׳ע יי״ל סי׳ מא

 ס״א:
 קצא נ מיי׳ שס פ׳׳ו
 הלי״א סמג שם
 טוש״ע יי׳׳ל סי׳ מח סעי׳

 ז:
 קצכ ס מיי׳ שס הל״כ
 סמג שס טיש״ע

 יו׳׳ל סי׳ מג סעי׳ א:
 קצג ע מיי׳ שס סייח הל׳
 כה סמג שם טיש״ע

 יו״ל סי׳ מל סעי׳ א:
 קצד פ מיי׳ פ״מ מהל׳
 שחיטה הל׳ כג
 סמג שס טוש״ע יו״ל סי׳

 לג ס׳׳א:
 קצה צ מיי׳ שס הל׳ כה
 סמג שס טוש״ע

 יו״ל סי׳ מה סעי׳ א:
 קצו ק מיי׳ ס״ח מהל׳
 שחיטה הלכה ט
 סמג שס טוש״ע יו״ל סי׳

 לו סעי׳ יל:
 קצז ר מיי׳ ס׳׳ט מהל׳
 שחיטה הל׳׳ז סמג
 שס טוש״ע יו״ל סי׳ נט

 ס״א:

 לעזי רש״י
 אישפלדו־׳ן. עצם השכם.

 מדרי״ץ. רחם.

 שיטה מקובצת
 א] צריך להאדים מי
 אמרינן זיהרא קלי ואזיל
 עד ושט והוי במשהו
 הס״ד: כ] בגידא דנשיא
 בחץ או במקל: ג] החץ
 נכנס ויוצא ויורד למטה:
 ו] ונראה דכפא דידא
 דהכא היינו מסוף כפא:

 אלו טרפות פרק שלישי חולין נד.
 אילימא כפא דידא היינו כנגד כני מעים. פירש הקונטרס
 כפא לילא עצס רחכ של כתף שקורין אשפללו״ן כלע״ז
 על אטמא הירך דהיינו כנגל כני מעיים לריאה וככל נמי מיקרו
 בני מעיים לקמן >לף נו:) גבי נחמרו כני מעיים וקשה לפירושו לנהי
 לבלשון משנה וברייתא הוו בכלל בני
 מעיים בלשון אמוראי לא הוו ככלל
 כלמוכח לעיל (לף נא:) גבי נפולה
 רקאמר אמימר נפולה שאמרו צריכה
 כליקה כנגל בני מעים ומר זוטרא
 מוסיף כנגל כל החלל משמע ללא
 מיקרי בני מעיים אלא כרס ולקץ
ל  ואתא מר זוטרא לאוסופי על מג
 ״)הדפנות כגון דאה ולכ וכבל
 וקורקבן ובתר הכי ><בעי רב הונא
 נגל הסימנין מאי ואמר ליה רב אשי
 לקשין הן אצל נפילה וכן לעיל (דף
 נג:) לקאמר שמואל לרוסה שאמרו
ל בני מעיים ואח״כ  צריכה בליקה מג
 מוסיף רב חנן כר רכא משמיה ררכ
 כל החלל ונראה לכפא לילא להכא
 י] מסוף כפא לילא על אטמא לאין
ך ד  ככלל זה אלא כרס ולקין ולהט פ
 היינו כנגל בני מעיים והא ללא משני
 מתחלת כפא שכא להוסיף אף ריאה
 וכבל משוס למשמע ליה כפא סוף
ל כל  כפא וגס הוה ליה למגקט מג
 החלל וגס ניחא ליה למימר מכפא
 למוחא כלשמעינן ליה לרב לעיל (שס<
 לקאמר צריכה בדיקה נגד כל החלל
 ואפילו כסימנין: יביא ויקיף.
 יחתוך סימן זה עצמו שנשחט כמקום
 אחר אם לומה מראית של תתכיס
 טרפה להואיל ולומין י״ל שאף תתך
 הראשון אתר עיקור נעשה וההיא
 לפ״ב (לעיל כמ.) לשחט את הוושט
 ונמצאת גרגרת שמוטה זה היה מעשה
 ואמרו כל ספק בשחיטה פסולה אין
 יכול להקיף על ילי שיחתוך הוושט
 עליין כמקום אחר לממה נפשך לא
 יהו לומין החתוכין זה לזה אפילו
 נשמטה הגרגרת קולם שחיטה לאותה
 שעה היה עליין חיות כוושט ועכשיו
 אין בו חיות כלל וא״ת ויביא עוף
 אחר וישתוט בו את הוושט ואח״כ
 ישמוט את הגרגרת ויראה אם מראיהן
 של השמוטות הללו שדן וי״ל לאין
 מקיפין אלא באותו עוף עצמו או
 באותה הבהמה עצמה ולמאי לגרסינן
 כאן כספרים יכיא בהמה אחרת
 ויקיף קשה: ואלו כשרות בכהמה.
ט כלפרישנא בדש פירקץ ד  כולהו צ
*: (שיין לע׳׳ג)  (לף מב. ל״ה ניקג)

 וחזייה לדרכ מתנא דאתיא כזה
 הכלל מ״ט דדמיא לנטולי.
 וא״ת להכא משמע בין לר״י כין לר״ל
 ללא מרכינן כזה הכלל אא״כ למיא להנך
 למתניתין ואס כן ההיא לרכיש בר
 פפא ללקתה בכוליא אתת היכי אתיא
 האמר כריש פירקין(לעיל מג.) ללעולא
 לאמר ח׳ טרפות מנו חכמים לאתי
 למעוטי לרטש בר פפא ללא למיא
 וי״ל לסכר רטש רמרבינן בזה הכלל
 אע״ג ללא למי ורכי יוחנן ור״ל פליגי
 עליה כמו עולא א״נ סכר כר״ל לאלו כשרות דוקא ואתיא מאלו כשרות
 ט היט לאתי לרב מתנא לר״ל אע״ג ללא אתיא בזה הכלל וא״ת
 ואמאי מוקי תלמודא פלוגתייהו בלרב מתנא לוקמה בלרטש לרבי
 יוחנן סכר חזייה לדרטש דאמיא כזה הכלל ואע״ג דלא דמיא ואתא אלו
 טרפות למעוטי ור״ל סכר דחזייה לדרכיש דלא אתיא בזה הכלל משוס

 וושט נקובתו במשהו דרוםתו במשהו קנה
 נקובתו בכאיםר דרוםתו בכמה בתר דבעיא
אחד זה ואחד זה במשהו מאי  הדר פשטה א
 טעמא זיהריה מקלא קלי ואזיל יתיב רב יצחק
 בר שמואל בר מרתא קמיה דרב נחמן ויתיב
 וקאמר א< דרוסה שאמרו צריכה בדיקה כנגד
 בני מעיים ג<(ר״נ אמר) האלהים מורי בה רב
 מכפא ועד אטמא מאי כפא אילימא כפא
מכפא  דידא היינו כנגד בני מעיים אלא ב
 דמוחא עד אטמא כי סליק רב חייא בר יוסף
 אשכחינהו לרבי יוחנן וריש לקיש דיתבי
 וקאמרי דרוסה שאמרו צריכה בדיקה כנגד
 בני מעיים אמר להו האלהים מורי בה רב
 מכפא ועד אטמא א״ל ריש לקיש מנו רב ומנו
 רב ולא ידענא ליה א״ר יוחנן ולא גהירא ליה
 לאותו תלמיד ששימש את רבי רבה ור׳
 חייא והאלהים כל אותן שנים ששימש אותו
 תלמיד בישיבה אני שמשתי בעמידה ומאן
 גבר הוא גבר בכולא מיד פתח ריש לקיש
 ואמר ברם זכור אותו האיש לטוב שאמרו
 שמועה מפיו ׳שמוטה ושחוטה כשרה שאי
 אפשר לשמוטה שתיעשה שחוטה ור׳ יוחנן
לא שנו  אומר י יביא ויקיף אמר רב נחמן ה
 אלא שלא תפס בסימנים אבל תפס בסימנים
 ושחט אפשר לשמוטה שתיעשה שחוטה:
 זה הכלל: לאתויי מאי לאתרי»שב שמעתתא
 דבי יוסף רישבא מחו בגידא נשיא וקטלי
 אתו לקמיה דרבי יהודה בן בתירא אמר להו
 וכי להוסיף על הטרפות יש אין לך אלא מה
 שמנו חכמים >א< רב פפא בר אבא רישבא
 מחו בכוליא וקטלי אתו לקמיה דרבי אבא
 אמר להו י וכי להוסיף על הטרפות יש אין לך
 אלא מה שמנו חכמים והא קא חזינן דקא
 מתה גמירי דאי בדרי לה ׳־יסמא חייא: מתני'
או  ואלו כשרות בבהמה ׳ניקבה הגרגרת ח
עד ט י  שנסדקה עד כמה תחסר רשב״ג אומר ה
 כאיםר האיטלקי י נפחתה הגולגולת ולא ניקב
 קרום של מוח כניקב הלב ולא לבית חללו
 לנשברה השדרה ולא נפסק החוט שלה

 י<מ ניטלה הכבד ונשתייר הימנה כזית
המםם ובית הכוסות שניקבו זה לתוך זה  נ

 ׳<םניטל הטחול ״ניטלו הכליות י״פניטל לחי
 התחתון צניטלה האם שלה ק וחרותה בידי
 שמים ט<הגלודה רבי מאיר מכשיר וחכמים
 יפוםלין: גמ' אתמר רבי יוחנן אמר אלו
 טרפות דוקא ור׳ שמעון בן לקיש אמר אלו
 כשרות דוקא במאי קא מיפלגי בדרב מתנא
 יידאמר רב מתנא האי בוקא דאטמא דשף
 מדוכתיה טרפה ר׳ יוחנן אמר אלו טרפות
 זה הכלל

 וחזייה

 וושנן נקובתו במשהו. מנן (לעיל לף מג.) הלכך דרוסתו נמי פשיטא
 לי לבמשהו: קנה נקובהו בכאיסר. תנן [לקמן]: דרוסתו בכמה. רוחכ
 צדך להאליםא]: אחד זה ואחד זה. וושט וקנה לרוסתו כמשהו:
 מאי מעמא זיהרא מיקלא קלי ואזיל גרסינן: מורי בה רב. רב היה

 רגיל להורות שצריכה בליקה מכפא
 ועד אטמא: כפא דידא. של יל
 דהיינו עצם רחבה של כתף אשפללו״ן
 כלע״ז: עד אנומא. הירך דהיינו
 כנגד כני מעיים דריאה וכבד נמי
 מיקרו כני מעיים לקמן (דף נו:) גבי
 נחמרו כני מעיה: כפא דמוחא. כף
 הגולגולת דהיינו כל החלל ואף כנגד
 הסימנים: מנו רב ומנו רב. מי
 הוא זה רכ שאומרים לפנינו כל שעה:
 ולא נהירא ליה. אין אתה זכור מי
 הוא והלא ראיתי מ קודם שהלך לבבל
 שהיה משמש את הנשיא: בישיבה.
 הוא היה יושב ואני עומל שהיה חשוב
 ממני: ומאן גבר. במה הוא גלול:
 בכולא. בתורה ובחסימת: פתח ר״ל
 ואמר. נהירא לי וזכור הוא לטוב:
 שמוכנס ושחומה. נמצאת גרגרת
 שמוטה ושחוטה ואין ילוע אס קולס
 שחיטה נשמטה: כשרה. שאס
 נשמטה תחלה היתה יורלת למטה
 ושוכ אינה נשחטת: ויקיןז. יחתמה
 במקום אחר אם לומץ מראיהן של
 חתכים טרפה להואיל ולומין י״ל שאף
 תתך הראשון לאחר עיקור נעשה:
 שב שמעתתא. כדש פירקין >דף
 מג.): רישבא. צייל: מחו. לחיותא:
 בגידא משיא. נ] בחצים או במקל:
 וקנולי. שהיתה מתה בכך: אתו
 לקמיה דרבי יהודה. לשאלו על כך
 שאס לקתה בגיל הנשה שלה תהא
 טרפה אחרי שאנו רואין שהיא מתה
 כמכה זו: אלא מה שמנו חכמים.
ך הא קא חזינן למתה: ד  ולקמיה פ
 מחו בכולייתא. מטן כחץ החיה
 ככולייתא מלמעלה ומכוונים שאין החץ
 נכנס«] ויורלת למטה מן הכליות
 לחלל: וקנולי. מתה מאליה: אתו לקמיה.
 לשאול אס ישחטוה אחר המכה מהו:
 דאי גדרי לה סמא. אם מפזדן עליה
 סם: מתני׳ ניקבה הגרגרת.
 בלא חסרון איסר כדמסרש: או
 שנסדקה. לארכה וכדאמרןל) אס
 נשתייר הימנה למעלה ולמטה: נפחתה
 הגולגולת. העצס נפתת ורואין אנו
 שלא ניקכ הקרום: זה לתוך זה.
 שסמוטן הן ודופנן של שניהם אלוקים
 זה לזה וכאמצעיתן הן נקוכין זה לזה
 ואס חזרו ונקבו במקום אדיקת
 דופנותיהן אין הנקב נראה לחוץ אלא
 זה לתוך זה כשרה דהא להדדי נמי
 שפט: נינול לחי התחתון. מעל
 הבשר והסימנים מחוכריס ככשר:
 האם. מלרי׳יץ של נקבה שהוולד מונח
 בה: וחרותה בידי שמים. מפרש
 בגמרא (לקמן aw שצמקה דאה שלה
 כידי שמים כגון שנבעתה מקול רעס
 וכרקים. חרותה קשה כתדות דקל.
 וכגמ׳(שס< מפרש מנא ידיע אם כידי

 שמים אם כילי אלם: הגלודה. שניטל עורה או מחמת שחין או מחמת
 מלאכה ולא נשתייר כלום. ובגמ׳ >שס) מפרש כמה ישאר מן העור ותהא
 כשרה: גמ׳ כל היכא לתני אלו מיעוטא משמע אלו ותו לא: תנא
 מרפות. חשכינהו לטרפות: והנא זה הכלל. לאתויי הנך ללא תננהו:

 וחזייה

 מסורת הש״ס

 א) [לעיל נג:], ב) [צ״ל
 אמר ליה רב נחמן
 ועיין בהרא׳׳ש], נ) לעיל
 מג״ ד) נברשב״ס גג״ב
 על: גריס הכא סמתרי],
 ה) [לקמן נז:], ו) [לעיל
 מו.]׳ ז) [לעיל מב:],
 P) [לעיל מל.], P) נלה נה.,
 י) לעיל מב:, כ) נס״א:
 ראיתו (היינו ראיה אומו),
 ל) [לעיל מה.], «) נ״א
 החלל, נ) [לעיל גא: איתא
 הונא מר בדיה לרבי
 נחמיה], ס) [ועיין תוס׳
 שבת נג. ל״ה אילימא וכוי

 וקצ״ע],

 גליוץ הש״ס
 תום׳ דייה וחדיה וכוי
 דקים ליה. כעין זה נתוס׳
 שנח לף ט ע״נ ל״ה הא

 וש׳׳נ:

 הגהות הב״ח
 (א) גם׳ שמנו חכמים דבי

 רב פפא:

 מוסף רש״י
 הגלודה. בהמה שנקלף
 עורה מפני טורח מלאכה
 או מחמת שחין >נדה נה.).
 בוקא דאטמא. קולית
 הירך. בוקא כמו בוכנא
 עגולת ראשו ותחוב בחור
 כעלי זה התחוב בחור
ל מב:<.  המכתשמ ילעי
 דשף מדוכתיה. שקפץ
 ממקומי חור שבעצם אליה
 שהוא תחוב בו, ולקמן
 מסיים והוא לאיעכול ניבי

 (שסו.

 רבינו גרשום
 אי נימא מכפא דידא בו׳
 פלצא בלשק כנען. מכפא
 דמוחא עד אטמא כלומר
 כל הצואר כולו מן הראש
 ועד הירך. (כי א) הוה
 לר׳ רב ור• חייא כלומר
 שהיו אומר לר׳) שמוטה
 ושחוטה כשרה כלומר
 שחט את הבהמה ולאחר
 שחיטה נמצאת הגרגרת
 שנשמטה ממקומה כיון
 משחטה כשרה דאי
 נשמטה ממקומה קודם
 שחיטה לא היה יכול
 לשוחטה. ור׳ יוחנן אמר
 יביא בהמה אחרת ויקיף
 כלומר יביא בהמה אחרת
 וישמטגה לאחר שחיטה
 וידמה לו אם דומה אם
 לאו. אמר רב נחמן לא שנו
 אלא שלא תפס כסימנין
 ושחט ודאי דאמרי׳ אי
 אפשר לשמוטה שתיעשה
 שחוטה אבל תפס בסימנין
 ושחט אפשר לשמוטה
 שתיעשה שחוטה וטרפה:
 רישבא. צייד: ואי

 א) נראה דצ״ל ששימש את רני
 רנה וריח כלומר שהיה לומד

 אצל רני ור׳׳ח.

 דוקא תנא טרפות ותנא

ם ליה למסלר הש״ס לפליגי בלרכ מתנא: לקי  ללא למיא ותני אלו כשרות למימר להני הוא לכשרות הא לרטש בר פפא טרפה וי״ל 8
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 מסורת הש״ס

 א) [לעיל מב:], 5) ן גירשת
 הערוך בוכנא עיין ערך
 פטם ג׳ ועי׳ תוס׳
 סוכה לה: בל״ה נטלה
 כי׳ כסופון, ג) 1ע׳
 בסנהדרין צו. ובפרש״י
 שסו, ד) קדושין לג.,
 ה) ככורים פ״ג מ״ג קדושין
 לג., ו) [קדושין לג. פסתיס
 סח: קה: ע״ש מנחות עכ.
 ע״ש], t) [לעיל מו. כרכות
 כו: וש׳׳נ], ח) כליס פי׳׳ט
 מ״כ, ט) [שם], י) כלים
 פ״נ מ״ב, 5) כס״א: ומין,
 ל) [צ״ל לפני דייה ניביה],
 מ) [כתרגומו בראשית ח1,
 נ) [פ״ד דב״מ ה״ז],
 D) [אהלות פ״נ מ״ג],
 ע) ןתהליס קיתן, פ) ושמות
 יב], צ) ר׳׳מ, ק) ןיעמ״ש
 תיש׳ בטרית כת. ד״ה עד
 שלא], ר) [ורש״י בערכין
 כת: כ׳׳כ בשם אית ספרים
 ע״ש יע״ע בתים׳ שס
 ד״ה אימדיןן, ש) [צ״ל
 ולא יהא], ה) [צ״ל ויהיה],
 א) 1צ׳׳ל ממטה למעלה],
 ג) [צ״ל מלמעלה למטה],
 ג) וצ״ל פטורן, ד) ןצ״ל
 תייבן, ה) ]צ״ל לילן],

 ו) 1צ״ל נראו, ו) וצ״ל
 אהן], ח) [צ׳׳ל ר׳ ייסין,

 נו) ןצי׳ל אמרו],

 לעד רש״י

 מוסף דש״י
 בר נפחא. ר׳ יוחנן
 למקרי גר נפמא בכולא
 הש״ס כמי (ג״מ פה:)
 מאן עייל כר נפמא, נראה
 למורי דאביי של ר׳ ייחנן
 הוי נפחא ולהט מקרי
 בר נפחא, ואית דמסרשי
 נר נפחא על שם ייפיו
 [סנהדרין צו.). עומדים
 מפניהם. במניאי ככורים
 קאי כשעוברים במוך

 ירושלים !קדושין לג ׳.

 נד: אלו טרפות פרק שלישי חולין

 שיטה מקובצת
 א] האי בוקא דאטמא.
 נ״ב עי׳ תוס׳ בכורות דף
 מ ע״א: 5] דכי שיעור
 רבנן כסלע אסלע מצומצם
 קאמרי: ג] לא חמשה
 כלמעלה כיותר מחמשה
 והא דקתני עד ה׳ טהור
 עד ולא עד בכלל שלא
 הגיע לה׳ אבל אם הגיע
 לה׳ הוי כיותר מהי וטמא
 כדקתני טעמא: ו] זכר
 לפסח מצרים דכתיב והיה
 לכם למשמרת וכתיב אסרו
 חג בעבותים וגוי ובו

 משלשלין את המטה:

 רבינו גרשום(המשך)
 טמא כלומר דהתם ודאי
 דבר חשוב הוא וצריכין
 לקשור ממנו שום דבר
 כגון שקנה טלה או
 שום בהמה דקה קושרו
 בו אבל יותר מעשרה
 ארוך ביותר ומחשבינן
 ליה כמאן ודגו׳) דחתיך
 ושרי מאי לאו עשרה
 כלמטה וש״מ עד ועד
 בכלל לא עשרה כלמעלה.
 מתיבי הדקין שבכלי
 חרס הן וקרקעותיהן כוי
 קרקעותיהן אלו השוליים:
 שלא מסומכין כלומר
 יושבין לברם שאין סומכין
 אותם שיעורן בכד־ סיכת

 קטן

 וחזייה. תנא לדרכ מת;א דאי לא ממעט ליה אתיא ליה לכלל
 טריפות כזה הכלל: דדמיא לנטולי. דמתני׳ דהא נטולה היא ומן מ
 טרפות הוא כדאמרינן כניטל הככד [מג.] הילכן תנא אלו כטרפות
 למעוטי ואיידי דתנא אלו כטרפות תנא נמי אלו ככשרות ואע׳׳ג
. נטולי הוא  דלא ממעט מידי: מי
 דטרפה אכל דרכ מתנא כשרה:
 ולגמול* כמי לא דמיא. דהא לאו
 נטולה לגמרי היא: הגי. נטולי הוא
 דכשרות ניטל הטחול והכליות אכל
 נטולת ירך דרכ מתנא טרפה:
 ניביה. גיד שכראשו שמחוכר כחור
 וקטן הוא מאד: מתעכל. נרקכ:
 ל)בוקא. ראש הקוליא התחוכה כתור
 עצם האליה שקורין הנקי׳א: דלא
 מתחמי לכו שיעורא. שלא ראיתס
 איסר האיטלקי מימיכם: דינרא
 קורדינאה. אותו היו מכירים ומהרי
 אררט הוא«<: ר׳ חנא פתוראה. שולחני
 היה והיו לפניו מטכעות הרכה: אין
 בעלי אומניות. העוסקים במלאכת
 אחרים. והוא שולחני היה משתכר כשל
 אחרים למחצה וצריך להזהר ולתת
 עיניו שס ולהשתדל עם כל העוכרים
 לשאול מה הס צריכים והכי תניא
 כתוספתא׳) המושיכ את חכירו כחנות
 למחצית שכר אם היה אומן לא יעסוק
 באומנותו לסי שאין עיניו על החנות
 בשעה שעוסק באומנותו: עומדין
 מפניהם. אמכיאי ככורים קאי במס׳
 ככורים (פ״נ מ״ג): מפניהם עומדין.
 לככדן כדי שיהו רגילים לכא: חביבה
 מצוה בשעתה. צריכים אנו לחבבה:
 מכשילן. שאם לא יראום להם סניס
 צהוכים ודרך כבוד לא ירגילום לכא
 מסני הטורח: כסלע כיתר מכסלע.
 היכא דשיערו רכנן כסלע כגון גכי
 סלוגתא דשדרה וגולגולת דתנןס) כמה
 חסרון כשדרה כו׳ וכגולגולת כית שמאי
 אומרים כמלא מקדח וכית הלל אומרים
 כדי שינטל מן החי רמות ואמר רכ
 יהודה אמר שמואל [בריש סרקין] (לף
 מג:< וכן לטרפה ואמרינן בככורות
 בס׳ על אלו מומין (לף לז0 כמה כדי
 שינטל מן החי וימות כסלע ואית
 דאמרי התס דבמתניתא תנא כסלע
 ואשמועינן רכ נחמן הכא דכי שיעור
!סלע מצומצם קאמר דכי  רכנן כסלע 5
 הוי מצומצם דינו כיתר מכסלע
 וטרסה: כאיסר כיתר מכאיםר. גכי מתני׳ דתנן [ע״א] עד כמה תחסר ונימא
 דאכתי כשרה דהא גכי אלו כשרות קיימינא וקתני עד כמה כשרה בחסרון
 עד כאיסר וכיון דהוי כאיסר הרי היא כיתר מכאיסר וטרסה: אלמא
 קסבר. הא דקתני מתני׳ עד כאיסר כשרה לאו עד ועד ככלל קאמר
 אלא עד ולא עד בכלל וה״ק עד כאיסר כשרה ולא עד בכלל קאמר
 אכל כאיסר עצמו טרסה דע״כ עד דמתני׳ אכשרות קאי וה׳׳ק עד
 כמה תחסר ונימא אכתי כשרה היא וקתני עד כאיסר דאי אטרסות קאי
 לא שייך למיתני עד אלא כמה תחסר ותהא טרסה כאיסר: תבל
 היוצא. לאחר שנסתרגה כל המטה נשאר מן החכל ותלוי כמטה: עד
 ה' טפחים טהור. דקטן הוא ואינו ראוי לכלום הילכך לא הוי מן המטה
 ואס נטמאת המטה טהור: מאי לאו חמשה כלמטה. כסחות מה׳ וטהור
 דקטן הוא אלמא עד ועד בכלל: לא תמשה כלמעלה. כיותר גז מחמשה
 וטמא כדקתני טעמא במס׳ כלים >פי״ט משנה 0 מחמשה ועד עשרה טמא
 שכו קושרין את הססחיס זכר לססח מצרים לכתי׳« יזאסרו חג בעכותים
 וגו׳ וכתיב והיה לכס למשמרת*) וכו משלשלין את המטה: ועד עשרה טמא.
 כדסרשינן ומעשרה ולחוץ טהור דיותר מדאי יש ועומד ליקצן וחכל כסני
 עצמו לא מקבל טומאה דטוד ואריג בעינן במסכת שכת (לף סל.):
 מאי לאו עשרה כלמטה. וטמא אלמא עד ועד בכלל: הדקי! שבכלי
 חרס. כלי חרס דקין: הן וקרקרותיהן ודופנותיהן יושבין שלא מסומכין
 כוי. בין שהן עצמן אין מחזיקין אלא כדי סיכת קטן או שנשברו ונשארו
 קרקרותיהן שולים שלהן או דוסנותיהן נשארו ויכולין לישב לבדן בלא
 סמיכה עדיין כלי הן ושיעורן אס מחזיקין שמן כדי סיכת קטן טמאין:

 עד

 וחזייה לדרב מתנא דאתיא בזה הכלל מאי
 טעמא דדמיא לנטולי תנא אלו טרפות הגי
 הוא דטרפה הא דרב מתנא כשרה ור׳ שמעון
 בן לקיש אמר אלו כשרות דוקא תנא טרפות
 ותנא זה הכלל וחזייה לדרב מתנא דלא אתיא
 בזה הכלל מ״ט לאו לנקובי דמיא ולא לפסוקי
 דמיא ולנטולי נמי לא דמיא תנא אלו כשרות
 הני הוא דכשרות הא דרב מתנא טרפה גופא
 איאמר רב מתנא א] האי 3יבוקא דאטמא רשף

 מדוכתיה טרפה ורבא אמר כשרה ואי איפםימ
 ניביה טרפה והלכתא *איפםיק נמי כשרה עד
 דמתעכלא אתעכולי: עד כמה תחסר [וכו׳]:
 אמר זעירי אתון דלא מיתחמי לכון שיעורא
 שיעוריה בדינרא קורדינאה והוי כפשיטא
 זוטרתי ומשתכחא ביני פשיטי דפומבדיתא
 אמר רבי חנא פתוראה עילא מינאי הוה קאי
 גיבר נפחא ובעא מיני דינרא קורדינאה לשערי

 ביה טריפתא ובעי למיקם מקמיה ולא שבקני
אין בעלי אומניות כ ,  אמר לי שב בני שב י
 רשאין לעמוד מפני תלמידי חכמים בשעה
כל בעלי והתנן ג (  שעםוקין במלאכתם ולא ה
 אומניות עומדים מפניהם ושואלין בשלומן
 ואומרין להם אחינו אנשי מקום פלוני בואכם
 בשלום אמר רבי יוחנן מפניהם עומדין מפני
 תלמידי חכמים אין עומדין אמר רבי יוםי בר
 אבין ייבא וראה כמה חביבה מצוה בשעתה
 שהרי מפניהם עומדין מפני תלמידי חכמים
 אין עומדין ממאי דילמא כדי שלא תהא נמצא
 מכשילן לעתיד לבא אמר רב נחמן כסלע
 כיתר מכםלע כאיסר כיתר מכאיםר אלמא
 קםבר רב נחמן ״עד ולא עד בכלל איתיביה
חבל היוצא מן המטה עד ,  רבא לרב נחמן ח
 חמשה טפחים טהור מאי לאו חמשה כלמטה
מה׳ ועד עשרה ,  לא יחמשה כלמעלה ת״ש ט
עשרה  טמא מאי לאו עשרה כלמטה לא ה
 כלמעלה תא שמע ייהדקין שבכלי חרם ״הן
 וקרקרותיהן ודופנותיהם יושבין שלא מסומכין

 שיעורן

 אין כעלי אומניות דשאין לעמוד מפניהם. פ״ה כעלי אומניות
 שעוסקים במלאכת אחרים וליישב לשון רשאים פירש כן ונראה
 דאפילו עסוק כמלאכתו לא מחייב כדאמרינן בפ״ק לקידושין >לף לג.
 ושם) מה צ)[קימה] שאין כה חסרון כיס אף 5) [הידור] שאין כה חסרון

 כיס והדיר יעקב כר שמעון היה
 מיישכ לשון רשאין ק) אפילו עסוק
 כמלאכתו דאין רשאין כמו אין חייכין
 כי ההוא דתנן פרק המקדיש שדהו
 (ערכין לף כח0 שור זה עולה אומדים
 כמה אדם רוצה ליתן בשור זה
 להעלותו עולה אע״פ שאינו רשאי
 ופירושו אע״פ שאינו חייב כדמתרגמינן
 לא תהיה לו כנושה לא תהא ליה
 כרשיא וכן יש לפרש ההיא דפ״ק
 דקדושין (לף לג:) אין אדם רשאי
 לעמוד בפני רבו אלא שחרית וערבית
 שלא יהא כבודו מרובה משל שמיס
 ולא שיהא אסור אלא אינו חייכ
 לעמוד קאמר ומיהו ברוב ספרים
 גרס כההוא דערכין אע״פ שאינו
 חייכ אכל בספר שהועתק מאותו
 ספר שכתב רבינו גרשוס כתוכ אע״פ
 שאינו רשאי וגם רש״י הביא ראיה
 כתשוכה מספר רכיגו גרשום לרשאי
 הוי כמו חיוכי): כסלע כיתר
 מכםלע. פ״ה דקאי אפלוגתא דשדרה
 וגולגולת דקאמרי כית הלל כדי
 שינטל מן החי רמות ואמר רכ יהודה
 [אמר שמואל] כריש פרקין (לף מג:)
 וכן לטרפה ואמדנן כככורות פרק
 על אלו מומין (לף לז:< כמה ינטל מן
 החי וימות ואמר שמואל כסלע ואיכא
 דאמרי התם כמתניתא תנא כסלע
 ור״ת מפרש דקאי אהא דאמר כסמוך
 >לף CM גכי גלודה ואס נשתייר כה
 כסלע כשרה וקשה לפירושם דמלתא
 דפשיטא הוא דםלע הוי כיתר מכסלע
 דלא קתני כהו עד וי״ל דאשכחן
 בכמה דוכתי דהוי כמו עד אע״ג
 דלא קתני בהו עד בפרק הזהב (ג״מ
 לף נא:) כמה תחסר ש) ויהיה בה
 אונאה ד׳ איסרין ופריך כגמרא
 ורמינהי כמה תחסר ה) ולא יהיה כה
 אונאה כו׳ ומשני תנא דידן קא חשיכ
 א)(מלמעלה למטה) ותנא ברא חשיכ
 נ)(מלמטה למעלה) ובפרק הכונס
 (ב״ק לף סא.) עברה גדר ארבע אמות
 נ)(חייכ) והתניא י<(פטור) ומשני תנא

 י)(ברא) חשיב מלמעלה למטה ותנא י)(דידן< חשיב מלמטה למעלה
 ומיהו אכתי קשה דגלודה גכי כשרות מיתניא וכי חשבת מלמעלה
 למטה ד׳ סלעים ג׳ וב׳ כשרה עד כסלע הוה ליה עד ועד בכלל
 כיון דאמרת דכסלע כיתר מכסלע וכן גבי גולגולת דקאי אכמה
 חסרון וטהורה א״כ מאי פריך מחבל המטה ומהדקין שבכלי חרס
 וכי חשבת נמי בגלודה ובגולגולת מלמטה למעלה הויא ליה עד ולא
 עד ככלל ואס כן הוה להקל וכמסקנא מוכיח דכל דוכתי הוי
 להחמיר ונראה דקאי אנקדר כסלע דאמרינן לעיל (לף נ:) טרפה
 דלכשתמתח תעמוד על טפח ור׳ חייא בר אבא פליג ואמר כסלע
 כשרה יתר מכסלע טרפה ואמא רכ נחמן לאשמועינן דכסלע כיתר
 מכסלע ולא איירי כלל לענין עד ועל בכלל אבל בכאיסר אשמועינן
 לעל ולא על ככלל לע״כ מלמטה למעלה חשיב לאאלו כשרות קאי:
 הדקיץ שככלי חרם הן וקיקדותיהן ודופנותיהם כוי. למאי
 לגרסינן הן משמע לכלי חרס בתחלתן לא חשיכ כלי
 כפחות מכלי סיכת קטן ועל לוג לקתני לא מצי קאי י)(אהך) אלא
 אשבריס קאי אמנם לא מצינו בשום מקום לבעינן שיעור לכלי חרס
 מתחלתן והא לתנן כמסכת מקואות (פ״ל משנה ג) החוטט בצימר
 לקכל צרורות כשל עץ ככל שהוא כשל חרס כרכיעית היינו לוקא לקכל
 צרורות והתם נמי פליג רבי היהולה ואמר אף בשל חרס ככל שהוא
 ולא »)קאמר רביעית אלא בשברי חרס ובסלר המשנה לא גרסינן הן
 במסכת כלים בסרק שני (משגה ג< אלא גרסינן התם הלקין שככלי
 חרס וקרקרותיהן כוי ומשתמע כמו הן כיון דגרס וקרקרותיהן:

 שיעורן

 עין משפט
 נר מצוה

 ־־!צח א מיי׳ פ׳׳י מהל׳
 שחיטה הל״ג ועיין
 השגות ובכ״מ סמג עשין
 ]ג טוש״ע יו״ד סי׳ נה

 ס״ב:
 ־צט ב מיי׳ ס״ו מהל׳
 מלמוד תורה הל״ב
 שמג עשין יג טוש״ע יי״ל
 שי׳ רמד סעי׳ ה [וברב
 *לפס קדושין פרק א דף

 רכא.ן:
 י" ג מיי׳ פ״ד מהל׳

 בכורים הלי״ז:
א ד ה מיי׳ פכ״א מהל׳ -

 כלים הלכה ו:
 T ו מיי׳ פי״ח שם הלכה

 י ינ יג יד:

 רבינו גרשום
 סיק ניביה. הגיד: עד
 איעכול איעכולי כלומר
 חמת חולי. קורדינאה
 : אותו מקום: כל בעלי
 :׳:ומניות עומדים מפניהם
 ושואלין בשלומן. כלומר
 ;••מרי׳ התם במסכת תענית
 ג עבי עלי וקוצעי קציעות
׳ כל בעלי אומניות  י
 ׳:־מדין מפניהם ושואלין
 ג־׳ ומה הן גונבי עלי
 גיר ירבעם הרשע שלא
 יהא שום בר אדם
-י יוליך בכורים לירושלם
 ו ־;יו נוטלץ עלי ובכורים
 נ תוכו ועליהן קציעות
 ו :שמגיעין אצל פרסדאו׳
 ;י ־מרין להיכן אתם הולכין
 ;י ־מרין לעשות שני עיגולי
 דלילה במכתש שלפנינו
 ו־שעוברין מפרסדאות
 נ טלין הבכורים ומעטרין
 ;• יתם בסלין וכן עושין
 נ י העצים לצורך המערכה
 ל שין אותן כמין סולמות
 ( אומרין) כשמגיעין אצל
 פיסדאות [אומרין] לאנה
 1 זם הולכים [ואומרץ]
 ל;ביא שני גוזלות משובך
 ל לפנינו ומפניהם עומדין
 כ :לי אומניות. ולא היא
 < •יא כדי שלא יהו
 י. :שילן לעתיד לבוא.
 כ יומר אין עושין להן
 כ :וד יותר מת״ח אלא
 נ י שלא יהו מכשילן
 ל תיד לבוא שיהו באין
עם אחרת. אמר רב  ב :
 נ׳ מן כסלע כיותר מכסלע
 כ ומר מה דאמרינן
 נ• -רה כסלע טרפה מכרס
 ד;יצונה כסלע יותר
 כ סלע וטרפה: כאיסר
 יו זר מכאיכד. כלומר
 מ : דאמרינן מגרגרת עד
 כ-ה תחסר ותהא כשרה
 ע כאיסר האיטאלקי
 א חסרה כאיסר טרפה
 כ׳ יתר מכאיסר. אלמא
 ק בר רב נחמן עד ולא
 ע׳ בכלל איםר האיטלקי
 א :ר גדול הוא: איתיביה
 ר: א לרב נחמן. חבל
 ה יצא מן המטה כוי
 מ ה של חבלים לסוף
 ה ירוג משייר חתיכת חבל
י קאמר מטה של : ו  ו
 ח: לים שנטמאת בטומאה
 ש טמאה באהל חבל
 ה־ צא ממנה עד חמשה
 ט חים אינו מקבל טומאה
 די ית ביה ממש. לאו
 ח שה כלמטה כלומר
 חי שה כשלשה כארבעה
 לי •לא וש״מ עד ועד
ל. לא חמשה כלמעלה  בנ 1
 עז ולא עד ככלל
 ח: שה כששה לחומרא.
 ת־ u מחמשה עד עשרה

 א) ;פניני בתענית דף כח. גני
 גוי.־י עלי ליתא כצל לנעלי
 אדיניות עימלין מפניהם דק
 נ״ י בנכוריס סייג מ״ג וצ״ע.



 עין משפט
 נר מצוה

 ת א נ מי״ פ״ח מהל׳
 שפיטה הלכה כו סמג
 עשין סג טיש״ע יו״ל סי׳

 מד סעי׳ כ:

iS^ijxk^-

 שיטה מקובצת
 א] דאם היה תחלתן יותר
 מלוג בעינן שיעור גדול
 יותר לשבריו יותר מכדי
 סיכת קטן מלוג ועד סאה
 כן נמצא בס״י: 5] מותר
 אותו אבר באכילה וניתר:
 ג] לאפות בו סופגנין
 דמשמע: ד] גבי תפלת
 המוספין עד שבע שעות:

 רבינו גרשום
 עד לוג כוי אם היה
 טמא אפי׳ החזיק לוג עד
 שלא נשבר ועכשיו מחזיק
 בכדי סיכת קטן טמא:
 מאי לאו לוג כלמטה
 כלומר אפי• החזיק לוג
 קודם שנשבר שעורו בכדי
 סיכת קטן השבר וטמא
 וש״מ עד ועד בכלל.
 לא לוג כלמעלה כלומר
 אם החזיק לוג עד שלא
 נשבר כמחזיק יותר מלוג
 ואינו טמא השבר בכדי
 סיבת קטן: מלוג ועד סאה
 ברביעית. כלומר אפי•
 החזיק סאה קודם שנשבר
 דיו השבר ברביעית ואם
 מחזיק ברביעית טמא
 דעדיין חשוב: (כלומר)
 מאי לאו סאה כלמטה.
 כלומר כפחות מסאה
 וש״מ עד ועד בכלל: לא
 סאה כלמעלה. כלומר דאם
 מחזיק סאה לא דיו לשבר
 ברביעית דאי אינו מחזיק
 יותר מרביעית אינו טמא:
 מסאה ועד סאת־ם בחצי
 לוג. כלומר דאפ״ מחזיק
 סאתים עד שלא נשבר
 ונטמא והשבר מחזיק חצי
 לוג חשוב כלי וטמא מאי
 לאו םאתים כלמטה דאפי׳
 מחזיק סאתים כפחות
 מסאתים ודיו לשבר בחצי
 לוג: סאתים כלמעלה דאי
 מתזיק סאתים לא דיו
 לשבר בחצי לוג דעד
 ולא עד ככלל. והתניא
 לוג כלמטה כד כלומר
 וש״מ עד ועד ככלל:
 ההוא ןלחומרא] אבל
 אי אמרינן כסלע כפחות
 מבסלע כאיסר (יותר)
 כפחות מכאיםר והו לקולא
 לפיכך אמרינן כסלע יותר
 מכםלע כוי: חוץ מכגריס
 של כתמים להקל כלומר
 דאמרינן אס ראתה כתם
 כגריס כפחות מכגריס
 דאם אינה רואה יותר
 מכגריס אינה טמאה: תניא
 נמי הכי כלומר דלחומרא
 חמשה כלמעלה כלומר
 דפחות מחמשה טהור ולא
 אמרינן חמשה כלמטה
 אלא כלמעלה וטמא
 עשרה כלמטה. כלומר
 הא דאמרינן יותר מעשרה
 טהור לא אמר־נן דעשרה
 כלמעלה אלא כלמטה
 לחומרא: הני הוא דאסירא
 הא בהמה גופה שריא
 כלומר והא] הבא דחותך
 מן הטחול ומן הכליות
 דדמי לניקב וקאמרינן
 דהבהמה כשרה. וכיצד
 אמרת ניקב טרפה: במקום
 חריץ עד הלובן: ולית
 הילכתא כרב עוירא דאמר

 ניקב הטחול טריפה:

 אלו טרפות פרק שלישי חולין נה.
 שיעורן בכד־ סיבת קטן ועד לוג. אבל אם היה תחלתן יותר
 מלוג בעינן שיעור גלול לשברים יותר מכלי סיכת קטן
 ואפילו יחלו כטלה לעתו אצל כל אלם ואין יחולו יחול לאין לרך ליחל
י יחול ״ ע ד  שכריס הכאיס מכלי גלול לצורך סיכת קטן וכן נראה 8
יד הכא להיאך יקבלו שברים  מי
 טומאה אם לא ע״י יחול הא אמדנן
 כסוף המצניע (שכת צה:< לכלי חרס
 שניקכ כמוציא זית טהור מלקכל בו
 זיתים ועדיין כלי הוא לקכל כו רמונים
 ושם פירש כקונטרס כלומר טהור
 הוא מלקכל טומאה עול משוס סתם
 כלי חרס ששיעורו כזיתים וגס אס
 היתה עליו טומאה נטהר ועליין כלי
 הוא לקכל כו רמונים שאס יתלו שוכ
 לרמונים מקבל טומאה מכאן ולהכא
 או אס מתחלה היה מיוחל לרמוניס
 לא נטהר אלמא בעינן יחול ואי׳ת
 לתנא בתוספתא לכלים בשלהי פרק
 מחט וטבעת שולי המחצין ושולי
 הפחתין וקרקרות הכלים ולופנותיהס
 [מאחוריהן] אין ממלאין כהן ואין
 מקלשין כהן ואין מזין מהן וכו׳ שפן
 ועשה מהן כלים מקבלין טומאה מכאן
 ולהכא לכרי ר׳ מאיר וחכ״א כל כלי
 חרס שטהר שעה אחת שוב אין לו
 טומאה לעולם ואי בעינן יחול לקבל
 כו רמונים כשניקכ כמוציא זית הא
 מיל כשניקכ נטהר וכשיחלו לרמוניס
 אחר כך איך יקבל טומאה מכאן
 ולהכא אכל אי לא כעינן יחול אתי
 שפיר ללא נטהר כל זמן שהוא ראוי
 לרמונים וי״ל לההיא לתוספתא מייד כללא חזי על ילי יחול כלי
 תיקון כ) ולהט בשכריס הפחותין מכשיעור המפורש כאן כשמעתין
 למחמת גריעותא לא מהני יחול אכל היכא ללא בעי תיקון לאין
 מחוסר אלא יחול לא אמרן לטון שטיהר שוב לא יקכל טומאה
 לעולם והא דתנן כמסכת כלים >פ״ה מ׳׳ח) חתכו חוליות פחות
 מארבעה טפחיים טהור מירחו בטיט מקכל טומאה משיסיקנו לאפות בו
 סופגנין ג] משמע לאתא ביה טומאה ע״י מקין שאני התם לחשיב כלי
 גמור ע״י שנעשה אחר כך שלם כמתחילה ע״י תקון אבל שבדס
 קטנים אין נחשכיס להיות עול כלים ע״י שום תקון וא״ת לפי מה
 שפירש ללא מהני ראויות לשכריס לקכל טומאה על שיחל הא כפרק
 כל הכליס (:•מ! לף קכל:ו פליגי ר״מ ור׳ יהולה ככלי שנשכר כשכת
 וראוי למלאכה אחרת לענין טלטול לר׳ יהולה אוסר לטלטל משום
 נולל ור״מ שד ללית ליה נולל אכל כ״ע מולו שאס נשכר מערכ
 שבת ללא הוי נולל ושרי לטלטולי כשכת הואיל וראוי למלאכה אחרת
 אלמא מנא הוא לענין שכת ואם כן לענין טומאה נמי מנא הוא
 כלאמר רכא כפרק כל הכלים >שס לף קכנ.< גכי מחט של יל
 מללענין טומאה לאו מנא הוא לענין שכת נמי לאו מנא הוא ועול
 מוכח התם ל) ללא בעינן יחול לענין שבת גבי רכא לאיתווס מסאניה
 כטינא ואתא שמעיה ושקל חספא וקא מכפר ליה ומפרש טעמא
 משוס לאילו הוה כחצר חזי לאיכסויי כיה מנא וי״ל ללעולס כעינן
 יחול לענין טומאה והא לקאמר רכא מללענין טומאה לאו מנא
 הוא היינו אפילו ע״י יחול לטון לניטל ״)חולה או עוקצה לא מהני

 שיעורן בכדי םיכת קטן ועד לוג מאיי לאו לוג
 כלמטה לא לוג כלמעלה ת׳׳ש אימלוג עד םאה
 ברביעית מאי לאו סאה כלמטה לא םאה
 כלמעלה ת״ש מסאה ועד םאתים בחצי לוג
 מאי לאו םאתים כלמטה לא מאתים כלמעלה
 והתניא לוג כלמטה סאה כלמטה םאתים
 כלמטה התם לחומרא 3ידא״ר אבהו א״ר
כל שיעורי חכמים להחמיר חוץ  יוחנן 8
 מכגרים של כתמים להקל דיקא נמי דקתני
 עלה דההיא ״חמשה כלמעלה עשרה
 כלמטה: ניטל הטחול: ייאמר רב עוירא
 משמיה דרבא לא שנו אלא ניטל אבל
 ניקב טרפה מתיב רבי יוםי בר אבין ואיתימא
 ר׳ יוסי בר זבידא היחותך מעובר שבמעיה
 מותר באכילה מן הטחול ומן הכליות אסור
 באכילה הא בהמה גופא שריא הוא הדין
 דאפילו בהמה נמי אסירא איידי דהנא רישא
 מותר באכילה תנא נמי סיפא אסיר באכילה
 ייואיבעית אימא ניקב לחוד ונחתך לחוד:
 ניטלו הכליות: אמר ״רכיש בר פפא
לקתה בכוליא אחת  משמיה דרב א
והוא דמטאי לסותא  טרפה אמרי במערבא ב

 למקום

 עד לוג. שיעור זה ניתן לשכרי כלים שלא היה תחלתן אלא על
 לוג לאם היה תחלתן יותר מלוג א] הוי שיעור שכדו כרכיעית הלוג
 כדלקמן: מלוג עד סאה. כלי שהיה תחלתו יותר מלוג כגון שנים
 או שלשה לוגין או יותר יי) על סאה שיעור שכדו כרכיעית הלוג:

 סאה כלמעלה. ושיעור שכריו כחצי
 לוג כדלקמן: סאתים כלמעלה.
 ושיעור שכריו כתורת כהנים«) וכמסכת
 כלים (פ״ב מ״ב< כלוג שלם: וההניא
 לוג כלמטה כוי. אלמא ככולהו עד
 ועד ככלל: ההם לחומרא. משום
 הט אמדנן כהו עד ועד ככלל דאזלינן
 לחומרא דמטמינן לשכריס בשיעור
 זוטא אכל כסלע וכאיסר דרכ נחמן
 אי הוה אמרינן כהו עד ועד ככלל
 הוי קולא לאכשורה ואשמועינן רב
 נחמן דכל היכא דקתני עד זיל כיה
 לחומרא ואי עד ועד ככלל קולא
 היא אימא עד ולא עד ככלל: כל
 שיעורים של חכמים להחמיר. אי
 מצומצם חומרא הוא שערינהו
 כמצומצס ואי מצומצם קולא שערינהו
 כשוחק: תון מכגריס של כחמים.
 ששנינו בנדה (לף cw דהרואה כתם
 של דם בכגדה כגדס טמא דמספקינן
 לה כדם נדה אע״ג דכי משערת
 ליה כמצומצס חומרא הר לא הויא
 טמאה אלא כיותר מכגריס אכל
 כגדס עצמו מחזקינן ליה כדם
 מאכולת והיינו להקל דאע׳׳ג דכגריס
 שעורו כעינן כגריס ועוד והכי תניא
 כהרואה כתס>שס CM וטעמא משוס

 דכתמיס עצמן דרבנן דמדאורייתא עד דחזיא מגופה כדכתיכ
 (ויקרא מון דם יהיה זוכה ככשרה: דיקא גמי. דהא דקתני לוג
 כלמטה סאה כלמטה משום חומרא הוא ולאו דנימא נמי כמקום
 קולא עד ועד ככלל: דקתגי עלה דההיא. דחבל היוצא חמשה
 טפחיס כלמעלה טמא דעד דקתני עד חמשה טהור ולא עד ככלל:
 עשרה כלמנוה. דהאי עד דקתני ועד עשרה טמא ועד בכלל קאמר
 אלמא בתר חומרא אזיל: תותך מעובר. שבמעי הבהמה ולא
 יצא מתוכה: מותר. י ו אכר כאכילה וניתר בשחיטתה כעובר עצמו
 וטעמא מפרש בכהמה המקשה (לקמן סט.) מכל בכהמה תאכלוי): מן
 הטתול ומן הכליות. של בהמה אם נחתך מהם אף על פי שלא
 הוציא החתיכה מתוכה אסור כאכילה משוס אבר מן החי והתם קא
 יליף טעמא מאותה תאכלו׳) שלמה ולא חסרה כלומר כשהיא שלמה
 הוא דקאמינא לך כל ככהמה תאכלו להתיר דכר אחר שכגופה אכל
 כשהיא חסרה דהנמצא כתוכה מחסרונה הוא לא שרינא לך כל ככהמה
 דהיינו הנמצא כה. ומכל מקום שמעינן מינה דהיא עצמה שדא
 אף על גב דנחתך מן הטחול ואין חיתוך בלא נקב דכל נקכ משוס
 חיתוך הוא: הוא הדין דבהמה גמי אםירא. דחמיר ניקב ונחתך
 מניטל לגמד שעל ידי הנקב הוא הולך ומוסיף מכאוב והחולי
 רב בגופה: איידי דתנא רישא מותר. בחתיכה עצמה דאיצטריך
 לאשמועינן דלאו אבר מן החי הוא תנא איסורא דסיפא נמי כחתיכה:
 לקתה בכוליא. כגון מליא מוגלא: בכוליא אתת. וכ״ש בשתיהן:

 למקום
 בה יחוד והא דתנן במסכת כליס פרק י״ג (מ״ה! מחט שניטל ״)חודה או עוקצה טהורה ואם התקינה למיתוח טמאה לאו יחוד כעלמא
 קאמר אלא שעשה שוס תיקון אכל היכא דהוי מנא לענין טומאה ע״י יחוד לענין שבת לא תקנו יחוד וכן משמע התם בההיא דתרגמא אביי
 אליכא דרכא כגולמי דזימנין דמימליך עלייהו ומשוי להו מנא משמע דאע״ג לטהורה היא דאכתי לא מימלך עליה אפילו הכי מותר לטלטלה
 הואיל וראויה להיות כלי ע״י יחוד ומיהו קשה מההיא דאמר כפרק כמה אשה יוצאה (שבמ לף נח: ו העושה זגין למכתשת ולעריסה ולמטפחת
 תינוקות יש להם עינכל טמאים אין להם עינכל טהורים נטלו עינכליהן עדיין טומאתן עליהם ומפרשי) ר׳ יוסי כר׳ חנינא הואיל וראוי
 להקישו ע״ג כלי חרס רבי יוחנן אמר הואיל וראוי לגמוע בו מים לתינוק אלמא בראייות בעלמא בלא יחוד מקבל טומאה אע״פ שלא יחדו
יד מלפליג עלה ר׳ יוסי כר׳ חנינא ולא מטמא משום גימוע דכעינן מעין מלאכה ראשונה (א) ועוד אי יחדו  לגמוע לעל כרחך בלא יחלו מי
 מה לי לא היה לו עינבל מעולם מה לי היה לו עינבל וניטל ועול מלפריך עליה ורבי יוחנן לא כעי מעין מלאכה ראשונה והא תניא יכול כפה
 סאה וישכ עליה כו׳ וא״ר אלעזר אומרים במלרסות עמול ונעשה מלאכתנו ואין אומרים בטמא מת עמול ונעשה מלאכתנו ורבי יוחנן
 אמר אף אומר בטמא מת עמול ונעשה מלאכתנו וההיא ע״כ כלא יחול לומיא לכפה סאה וישכ עליה לאיירי כשלא יחלו לישיבה לממעט
 ליה מלכתיב אשר ישב עליו הזב מי שמיוחל לישיכה יצא זה שאומדן לו עמול ונעשה מלאכתנו וי״ל לשאני גבי זגין לטון שגם הליוט יכול
 להתזיר העינבל כדקאמר התם אית לן למימר דחשיב כלי ע״י דבר מועט שעדין ראוי לגמוע קולם חזרת עינבל ואפילו בלא יחול ולמ״ל
 הואיל וראוי להקישו על גכי כלי חרס ניחא ממה נפשך אי בעלמא בעי מעין מלאכה ראשונה הכא נמי לא מהני לגמוע מיס דהיינו מלאכה
 אחרת ואפילו את״ל דבעלמא טמא כלא יחוד הכא שעומד למלאכה ראשונה ע״י חזרת העינכל אי לא דראוי להקישו לא הוי טמא ולא

 סגי ליה בגימוע מיס דהוי כמו עמוד ונעשה מלאכתנו: התם לחומרא. השתא חוזר כו מכל מה שתירץ והוי כמו אלא:
 כל שיעורי חכמים להחמיר. וא״ת כפרק תפלת השחר (ברכומ לף ט.) דקאמר רבי יהודה עד ד׳ שעות ובעי בגמרא «אי עד ועד
 ככלל אי לא עד ועד ככלל ופשיט דעד ועד בכלל דומיא דההיא דקאמר רכי יהודה גכי תפלת המוספים עד י] ע<ו׳ שעות דהוי עד ועד
 בכלל כדמוכח התם והיינו קולא שיכול להמתין ולהתפלל עד סוף ארכע וי״ל דאיכא נמי חומרא דלא אמדנן עבר זמנו וחייב עדיין
 להתפלל כל שעה רביעית וא״ת והיט פשיט ליה דעד ארכע שעות מתפלת המיספין דלמא האי עד ועד ככלל והאי עד ולא עד ככלל
 כדקאמר הכא גכי ההיא דחכל היוצא מן המטה דחמשה כלמעלה ועשרה כלמטה וי׳׳ל דשאני הכא דשניהם שויס דתרריהו לחומראפ):

 והרי

 ממורת הש״ס

 א) [כליס פ״כ מ׳׳כ],
 ב) נלה נח: ע״ש,
 ג) [תוספתא לכלי׳ כ״מ
 רפ״ט], י) ולעיל מב:]׳
 ה) לקמן סמ״ י) 1כתכ
 הכ״י סי׳ מג סוף ל״ה
 ועל מ׳׳ש רכינו ואפי׳ נתתך
 וכו׳ ואפשר ללא הד גריס
 אלא לישנא קמא נלכד
 כמו כניסתי דיד! ללית
 נהו לישנא נתרא עכ״צ],
 1) ולעיל מנ:], ח) [צ״ל
 עדן, נ1) [שמיני פרשה ז],
 י) ודנריס ידן, כ) וכגון
 כשנריס הפתותיס כוי כצ׳׳ל
 מהר״מ], ל) [דף קכד:],
 מ) צ״ל מורה, נ) ושס נט.],
 D) ושס כז.], נג) [צ׳׳ל
 ז׳ שעות], פ) ו ועי׳ תוס׳
 כרכות ט: דייה איכעיא

 להו],

 גליון הש״ם
 גט׳ בל שיעורי הבםיב
 ובו׳. עיין לעיל מו ע״א
 תוס׳ ד״ה עד: יזום׳ ד״ה
 שיעור• לבו' דע״• יחוד
 מיידי. עיין לקמן דף ענ

 ע״נ תוס׳ דייה נשעת:

 הגהות הב״ח
 (א) תוכי ד״ה שיעיק וכו׳
 מלאכה ראשונה ואי יחדו
 מה לי כצ״ל ותינת ועוד

 נמחק:

 מוסף רש״י
 אבל ניקב טריפה.
 ולקמן מפרש ניקכ כעליונו
 מקום שהיא ענה, אנל
 כקולשיה כשרה !לעיל
 מב <. חותך מעובר
 שבמעיה. והנית החתיכה
 נתוכה, מותר באכילה.
 נשמיטתה, כליליף בגמרא
 מכל ננהמה תאכלו לקמן
 סח.!. מן הטחול ומן
 הכליות. של נהמה עצמה,
 אסור באכילה. ואע״פ
 שהניחו ננהמה לא היתר
 בשתיטתה, להט נקט טחול
 וכליות משום דמידי דלא

 מיטרסא הוא !שש.



 מסורת הש״ם

 א) וכל זה לא גרס
 רש״י אלא גרס ולא אמרן
 וכר משיס למשולל הכנהן,
 נ) [הא מקנו כעוני למר
 זהכ עיי! תוספות כמונות
 לף 5ט. ל״ה נתן ונ׳׳מ לף
 מל: דייה אחל וכשכועות
 מל: ד״ה התקכלת ונזכמיס
 קנוז: ל״ה גכה וננכורות
 נ. ל״ה למזלכנא], ג) לעיל
 מת: וש״נ, ד) רש״ל מ״ז,
 ם) ןזי׳צ הכ״י סי׳ לג
 ר״ה ומ״ש רביני נשס
 הגאונים והוא שיכול לתיות
 ע״י המראה והלעמה כו׳
 כ׳׳כ הרא״ש נשם הגאונים
 ובנוסחאות לידן איתא נגמ׳
 בשם ר׳ זירא ולבר פשוט
 הוא להגה׳׳ה היתה בגליון
 וטעה הסופר וכתבה בפנים
 וקרא לה נשם רכי זירא],
 ו) ותוספתא פ׳׳ג ה״ה
 ע״שן, ו) ןמוס׳ שם],
 ח) [תוספתא פ״ג ה״ג
 ע״ש], ט) [עיין מוס׳ לקמן
 קכנ: דייה עור הראש
 וכו׳ על מעשה היה שואל
 וכו׳ ע״ ש וכך יש ליישב
 הנא], י) לקמן קככ. [זבתיס
 נמ.] נדה נה., כ) [לקמן
 עז. קככ: קלד. פסחיס
 פד.], ל) זנחיס כח. וע״ש
 תוספתא זבחיס פ״ב ה״ב
 ע״ש], מ) וצ״ל איש כפרן,
 נ) בס״א: קול, ס) [ועי׳
 עוד מוס׳ לקמן עז. דייה

 בלשון],

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ במקום חריץ
 ומקום חריץ היכא
 חיורא דתותי מתני:
 (ב) -ש"י ד״ה שהרי וכו׳
 חתוך סימנים או צומת

 הנידין ומתה:

 מוסף רש״י
 אין אומרים בטרפות
 זו דומה לזו. ללמד
 זו מזו, כגון טרפות
 הכבל מן הריאה, כדאמרינן
 1עי׳ לקמן קיא.) וחילופא
 ככנדא שאין חיות האיברים
 שוה ;רשב״ם ב׳׳ב קל:1.
 שהרי חותכה מכאן
 ומתה חותכה מכאן
 וחיתה. נחתך כשר רגלים
 למעלה מצומח הגידי! ולא
 נשבר העצם כשרה, נחתכה
 למטה במקום צומת הנידן
 אע״פ שכמוך מכאן טרפה,
 כדאמרינן לקמן וכן שניטל
 צומת הגידי(, בפרק בהמה
 המקשה ועו.) ואע״פ שלא
. ו ל מח  נחתך העצם לעי
 שלפוחית. כל שלפוחיח
 היא וישיא״ה כעי[ אותה
 של דג כדאמרינן נמס׳
 ע״ז (מ: ו כשליפוחה, גני
 עוכרי דגים, ואס של נהמה
 כולה עשויה אבעבועות,
 תשוכת מור״י !זבחים
 מ:;. שעורותיהן כבשרן.
m מטמאין כבשרן !לק 
 קכב < לטמא טומאת נבלות
. עור בית  !זבחים כח:
 הפרסות. מן הארכובה
 ולמטה :שס! כעין שתותטן
 הרגלים יכל אותו העור
. !  רך הוא ילקנזן קבב
 אל תקניטני. להשיב לי
 ממנה, !שם!. שבלשון
 יחיד אני שונה אותה.
 כלומר ימילאה היא ולא
 סכירא לן כותיה :לקמן
 עז. וכעי״ז פסחים פד.! או:

 לקם! קבב:;. מעור שתחת

 נח: אלו טרפות פרק שלישי חולין

 והרי מים זבים דכשרים הכא
 והבא. פ״ה לא ידענא מאי
 קושיא וי״ל דהכי פירושא והרי מים
 זכים דאתו מחמת לקותא וכשרים
 ככוליא ולא גמרינן ממוגלא ואס כן

 אין לדמות הטרפות זו לזו:
 בלשון יחיד אני שונה אותה.
 שכמשנה עצמה היה שונה
 דכרי רכי שמעון אכל אין לפרש משום
 דאתיא כיחידאה דמה ככך האמר כפ׳
 החולץ (יגמומ לן־ מג:) סתם כמתניתין
 ומחלוקת ככרייתא הלכה כסתם«:

 להכיא

 למקום חרץ. שהגידין מעורין שם והוא אמצעית הכוליא: טרופאי. מורי הוראות על הטרפות: כרב עוירא. כניקכ הטחול: ולא
 אמרן. דלית הלכתא כוותיה אלא דאינקכ כקולשיה: בסומכיה. כעוכיו למעלה: ואי אשתייר. כעוכי דופנו ולא יצא המחט לתוץ ויש
 הגנה כנגדו כעוכי דינר כשר: וכ״ש כוי. דוקיא הוא דדייקנא ממילתייהו: מוגלא כשרה בריאה. כדאמרן (לעיל מח.) דקיימן צימחיי] טינרי:
 ופסול בכוליא. כדאמרן כריש פירקין (לף מח.) מליא מוגלא טרפה מים זטן כשרה ואוקימנא ככוליא: והרי מים זכין דכשרין הכא והכא.
 לא ידענא מאי קושיא: אלא. לא

 יא) למקום חריץ א] והיכא מקום חריץ לחיורא
 דתותי מתני א״ר נחוניא שאילתינהו לכולהו
 מרופאי דמערבא ואמרו לי הלכתא כרכיש
(דרב  בר פפא ולית הלכתא כרב עוירא א)
לא אמרן אלא בקולשיה אבל  עוירא נמי) א
ואי אישתייר ביה «! נ<כעובי  בםומכיה טרפה כ
 דינר זהב כשרה אמרי במערבא כל הפוםל
 בריאה כשר בכוליא שהרי נקב פםול בריאה
 וכשר בכוליא וכל שכן היכא דכשר בריאה
 כשר בכוליא מתקיף לה ר׳ תנחומא וכללא
 הוא והרי מוגלא דכשר בריאה גופםול בכוליא
 והרי מים זכין דכשרים הכא והכא אלא אמר
 רב אשי ״טרפות קא מדמית להדדי אין אומרים בטרפות זו דומה לזו שהרי
 חותכה מכאן ומתה חותכה מכאן וחיתה י ומים זכין כשרים לא אמרן אלא
 דצילי אבל עכירי טרפה וכי צילי נמי לא אמרן אלא דלא םריח אבל םריח
 טרפה ההכוליא שהקטינה בדקה עד כפול בגסה עד כענבה בינונית: ״(ניטל
א״ר זירא ילא שנו אלא שיכולה לחיות על ידי לעיטה והמראה (  לחי התחתון: ה
 אבל אינה יכולה לחיות על ידי לעיטה והמראה טרפה): ניטלה האם שלה:
 י תנא היא האם היא טרפחת והיא שלפוחית: וחרותה בידי שמים כשרה:
 תנו רבנן יי איזוהי חרותה כל שצמקה ריאה שלה חבידי שמים כשרה בידי
 אדם טרפה רבי שמעון בן אלעזר אומר אף בידי«! כל הבריות איבעיא להו
 רבי שמעון בן אלעזר ארישא קאי ולקולא או אםיפא קאי ולחומרא תא שמע
 דתניא ״3חרותה בידי אדם טרפה רבי שמעון בן אלעזר אומר אף בידי כל
 הבריות רבה בר בר חנה הוה קאזיל במדברא אשכח הנהו דיכרי דצמיק
 ריאה דידהו אתא שאיל בי מדרשא אמרו ליה ־בקייטא אייתי משיכלי חיורי
 ומלינהו מיא קרירי ואנחינהו מעת לעת אי הדרן בריין בידי שמים היא
 וכשרה ואי לא טרפה בםיתוא אייתי משיכלי שיחומי ומלינהו מיא פשורי
 ואנחינהו מעת לעת אי הדרא בריא כשרה ואי לא טרפה: הגלודה: תנו
 רבנן הגלודה רבי מאיר מכשיר וחכמים פוסלים וכבר העיד אלעזר ספרא
 ויוחנן בן גודגדא על הגלודה שפסולה אמר רבי שמעון בן אלעזר חזר בו
 רבי מאיר מכלל דלרבי שמעון בן אלעזר פליג רבי מאיר בגלודה והתניא
אמר רבי שמעון בן אלעזר לא נחלקו ר״מ וחכמים על הגלודה שפסולה (  ח

 וכבר העיד רבי אושעיא בנו של רבי יהודה הבשם לפני רבי עקיבא
 משום רבי טרפון על הגלודה שפסולה ואם נשתייר בו כםלע כשרה אמר
 רב נחמן בר יצחק מאי לא נחלקו לא עמד רבי מאיר במחלוקתו: אמר
על פני  מר אם נשתייר בו כסלע כשרה היכא אמר רב יהודה אמר שמואל :
 השדרה כולה איבעיא להו דאריך וקטין דכי מצרף לה הוי כסלע או דלמא
 ברוחב סלע על פני השדרה כולה תא שמע דפריש רבי נהוראי משמיה דשמואל
 לברוחב כסלע על פני כל השדרה כולה רבה בר בר חנה אמר 2ראשי פרקים

 רבי אלעזר בן אנטיגנום משום רבי אלעזר ברבי ינאי אמר נמקום טיבורו בעי
 רבי ינאי בר׳ ישמעאל ניטל יז מקום השדרה וכולו קיים ניטל מקום טיבורו וכולו
 קיים ניטלו ראשי פרקים וכולו קיים מאי םתיקו אמר רב כל העור כולו מציל
 בגלודה חוץ מעור בית הפרסות ורבי יוחנן אמר אפילו עור בית הפרסות נמי
 מציל בעא מיניה רבי אסי מרבי יוחנן עור בית הפרסות מהו ט)שיציל בגלודה
 אמר ליה מציל אמר ליה למדתנו רבינו י)אלו שעורותיהן כבשרן עור בית
 הפרסות אמר ליה כיאל תקניטני שבלשון יחיד אני שונה אותה לידתניא ^השוחט
 את העולה להקטיר כזית מעור של תחת האליה חוץ למקומו פסול ואין בו
 כרת חוץ לזמנו פגול וחייבין עליו כרת אליעזר בן יהודה איש איבלים אמר
(איש) עיכום אומר משום רבי  משום רבי יעקב וכן היה רבי שמעון בן יהודה מ)
 שמעון אחד עור בית הפרסות ואחד עור הראש של עגל הרך ואחד עור
 של תחת האליה וכל שמנו חכמים גבי טומאה אלו שעורותיהן כבשרן

 להביא

 תימא כל שכן דאע״ג דנקכ פסול
 כריאה וכשר ככוליא איכא מידי דכשר
 כריאה ופסול ככוליא דאין אומרים
 כטרפות כו׳ דיש אכר שתולי זה קשה
 לו ואין חולי זה קשה לו: שהרי חותכה
 מכאן ומתה כוי. חתוך סימנין או («
 גיד צוארה ומתה חתוך כל כתפיה
 וחיה: הקטינה. הכוליא הקטינה
 מאליה מחמת חולי: היא האם.
 דמתני׳: היא טרפחת. דלקמן (לף
 ט:< הורו כטרפחת כרכי כזפק: היא
 שלפוחית. דאמר לעיל כפירקין (לף
 מח.): צמקה. יכשה. ושדים צומקיס
 מתרגמינן לדין יכשין (הושע ט<: בידי
 שמים. מקול כרד ורעם: בידי אדם.
 שהכעיתה אדס לא הדרא כריא:
 כלי) הבריות. שאגת אריה וקול שחל:
 ארישא קאי. אף כידי י] כל הכריות
 ככילי שמיס: ת״ש. לאסיפא קאי:
 משיכלי תיורי. של כלי חרס לכן: שחימי.
 שחורות ואינן מצננות כל כך כלכנות.
 וכלשון מורי שחימי של נחשת חיורי
 של חרס: מלקאמר חזר כו מכלל
 למעיקרא הוה פליג: הבשם. מוכר
 כשמים: ואם נשתייר בו כסלע.
 על ילי אותו שיור מעלה ארוכה:
 דאריך. על פני כל אורך השלרה
 וקצר כחוט ומאי כסלע דקאמר דאי
 מצטרפת לאורכו ומשוית ליה עגול
 הוה כסלע: במקום טיבורו. כעינן
 כסלע: ראשי פרקים. ככל פרקי
 חוליותיה ועצמות השוק והירך כעינן
 שיור כסלע: כל הטור כולו. כל
 היכא דמשתייר ההוא כסלע מעלה
 ארוכה וחוזר כל עורה לקדמותו:
 תון מעור בית הפרסות. מן הארכוכה
 ולמטה דלא הוי עור מפני שהוא
 רך: ואלו שעורותיהן כבשרן. לענין
 דמטמאין עורן ככשרן אלמא לאו
 עור הוא וקחשיכ האי כהדייהו
 כהעור והרוטכ (לקמן לף קכב.):
 אל תקניטני. מאותה משנה: שבלשון
 יחיד אני שונה אותה. כלומר יחידאה
 היא ולא קיימינן כוותיה דר׳ שמעון
 קתני לה ופליגי עליה דת״ק לא תנא
 אלא עור שתחת האליה לחודיה:
 קרכן שנשחט על מנת לאכול
 הימנו או להקטיר הימנו חוץ
 למקום אטלתו: פסול ואין בו כרת.
 לאוכל הימנו כהלכתו. ואם שחטו
 על מנת לאכול או להקטיר הימנו:
 חוץ לזמנו פיגול וחייבין עליו כרת.
 האוכל ממנו אפילו כהלכתו ומקרא
 נפקא לן כפרק שני דזכחיס (לף נח.).
 ועור שתחת הזנכ רך הוא ונפסל
 קרכן כמתשכת אכילתו ככשר
 וכעולה שכולה כליל לא פסלה
 מחשכת אכילה אלא מחשכת
 הקטרה: איבלים. כפר: עיכוס.

 עין משפט
 נר מצוה

 T א ב מיי׳ ס״ו מהל׳
 שתיטה הלי׳׳ט סמג
 בשין סג טוש׳׳ע יו״ל סי׳

 מג סע״ כ:
ד מיי׳ פ״ת מהל׳ ג ה ־  ־
 שחיטה הל׳ כו יע״ש
 שמג שם טוש׳׳ע יי״ל סי׳

 מל סעי׳ נ:
 ״ו ה מיי׳ שם טיש״ע שס

 סעי׳ ה:
 ״ז ו מיי׳ שס הל׳ כג
 וע׳׳ש נכ״מ סמג שם
 טוש״ע יו׳׳ל סי׳ לג ס״א:
 ״ח ז מיי׳ שס הל׳ כה
 סמג שם טוש״ע יי״ד

 סי׳ מה סעי׳ א כ:
ו מיי׳ פ״ח מהל׳ נ ח פ  ׳
 שחיטה הל״ט סמג
 :ס טוש״ע יו״ד סי׳ לו

 סי״ד:
 "י י מיי׳ שם הל״י טוש״ע

 שם סעי׳ טו:
 ־״א כ ל מ נ ס מיי׳
 פ״ט שס הל׳יז יע׳׳ש
 :כ״מ סמג שס טוש׳׳ע

 יו״ד סי׳ נט סעי׳ א:
-יב ע מיי׳ פי״ד מהל׳
 פסולי המוקלשין

 הל״ז:

 שיטה מקובצת
 ח] למקום חריץ מאי
 :־הו חיוורא דתותי מתני:
 ב] כעובי דינר זהב נ״ב עי׳
 !:וסי בכורות נ ע״א: ג| אף
 ;:־וי קול הבריות: ד] בעי
 י י ינאי ב״ר ישמעאל ניטל
 ׳.ל פני כל השדרה וכולו
 ייים ניטל מקום טבורו
 וכוי: ה] דקיימן צימחי
 ;:־מחי טינרי טינרי: י] אף

 בידי קול הכריות:

 עורות כבשר:
 להכיא

 רביגו גרשום
 ;•לא בקולשיה כלומר
 נקולשיה דטחול אבל
 !-ם ניקב בעובי שלו
 נדפה ואם נשתייר בה
 כעובי דינר זהב כוי
 כלומר דלא ניקב לחוץ:
 ולרי מוגלא דכשר בריאה
 ופסול בכוליא כדאמרינן
 ךימפרע) [לעיל דף מח.]
 דאמר רב מתנה מליא
 נ־מלא טרפה מים וכין
 כשרה ואמר ליה שמואל
 כ־ איתמר בההיא בכוליא
 איתמר: והרי מים זכין
 דכשרין הכא והבא. כלומר
 אמרת כל הפסול בריאה
 כשר בכוליא והרי מים
 ז כץ דכשירין הכא והכא:
 הקטינה בדקה עד כפול
 כשרה בגסה עד כענבה
 בינונית כשרה: תרותה
 בעותה בידי שמים כלומר
 או מברקים או מרעמים.
 ב־די אדם טרפה כלומר
 שבעתה אדם (מחרכון
 (בחרבו). ר׳ שמעון אומר
 אף בידי כל הבריות שזאב
 או דוב בעתה. איבעיא
 לתו ר׳ שמעון בן אלעזר
 ארישא קאי ולקולא כלומר
 דקאמר ת״ק בידי שמים
 כשרה ועליה אמר ר׳
 שמעון כן אלעור אף
 כ־די כל הבריות כשרה או
 ד־למא אסיפא ולחומרא
 דקתני סיפא בידי אדם
 טיפה ועליה אמר ר׳
 שמעון בן אלעזר אף בידי
 כל הבריות [טרפה](כשרה
 א״ד אסיפא ולחומרא דקא
 תנ־ סיפא בידי אדם טרפה
 ועליה אמר ר׳ שמעון בן

 אלעזר אף בידי כל הבריות). בקייטא אייתי משיכלי כלי חרם חיורי כלומר דקרירי: משיכלי שיחמי(כלומר חרס שורשמין)
 כל- חרס דחמימי. דפשורי לא ליהוי קרירי לעגל: הגלודה ר׳ מאיר מכש־ר מהו גלודה (מליא כולא) כלומר גילדי מלכץ
 בלעו שלא ישאר עור שלם עליה. ר׳ יהודה הבשם שהיה מוכר בשמים. ואם נשתייר בה כסלע כשרה כלומר ואם נשתייר
 בה מעור שלם כשרה או דילמא ברוחב סלע על פני כל השדרה. מקום ראשי פרקים כלומר על פני ארכובה ועל גב הרגל.
 ניטלו ראשי פרקים כלומר עור שעל גבי פרקים. כל העור כולו מצילין בגלודה כלומר באיזה מקום ישתייר כסלע מציל
 בגאדה וכשרה חוץ מעור של בית הפרסות דאי בית הפרסות נשתייר כסלע. אין מציל וטרפה מ״ט דעור בית הפרסות דק
 וחשוב ככשר. חוץ לזמנו פיגול וחייבין עליו כרת דכל חוץ לזמנו חשוב פיגול דכי ואם האכל יאכל ביום השלישי לא

 ירצה המקדיש אותו לא יחשב לו פגול יהיה וגו׳ חוץ לזמנו חשוב פיגול. שבלשון יחיד אני שונה אותה כדחזינן דאלעזר בן יהודה איש איבלים א׳ משום ר

 בסמ״ך: עגל הרך. מפרש בהעור והרוטכ (לקמן קכג.) כל זמן שיונק: וכל שמנו חכמים. כהעור והרוטכ (שם< לגכי

 שבלשון יתיד אני שונה אומה משנה ולא בלשון סתם משנה שאני אומר אלעזר בן יהודה אמרה
 האליה. המחשב בדבר שאין דרכו לאכול, כגון לאכול למחר דבר שאין דרכי לכך, כגון חלכ, או להקטיר למחר דבר שאין דרכו
 להקטיר, כגון נשר שלמים וחטאח ואשם ושירי מנחה או עור העולה, אינה מחשכה לא לפסול ולא לסגל עד שישחט לאכול למחר
 דבר שדרכו לאכיל או להקטיר למחר דבר שדרכו להקטיר, ועור שתתת האליה הרי הוא כנשר ודבר שדרכו להקטיר קרינא
 ביה אס עולה היא ומועיל לפגל אס הקרב! במחשבת מון לזמנו, או לפסול במתשבת תו; למקומו !שם). וחייבין עליו כרת.
 האוכל ממנו אפילו נזמנו (שם׳. וכל שמנו חכמים גבי טומאה. שהוא כבשר, שלא מצינו כאן וישנו בבהמה טהורה נשםו.

 יעקב דזהו יתיד:



 עץ משפט
 נר מצוה

 ר״ג א ב מכואר לעיל לף
 מג:

 ריד־ ג מיי׳ פ״י מהלכות
 שחיטה הלכה ז סמג
 עשי! סג טור ש״ע י״ל סי׳

 ל סעיף כ:
ו ד ה מכואר לעיל לף ט  י

 מג:
 דטו ו מיי׳ פ׳׳ז מהל׳
 שחיטה הלכה כ
 ופ״י שס הלכה יא סמג שס
 טוש׳׳ע י״ל סימן נכ סעיף

 א:
ו ז מיי׳ פ״ט שס הלכה י " 
 כ סמג שס טוש׳׳ע

 י״ל סימן נח סעיף כ:
 ריח ח ט מיי׳ ס׳׳י שס
 הלכה ז סמג שס
 טוש״ע י״ל סימן ל סעיף

 נ:
 דיט י מיי׳ פ״י שס הלכה
 יז ופ״י שס הלכה י

 !יא]:

 שיטה מקובצת
 א] ומפרכסת אם
 שהתה: נ] ולא ניקבו
 דלא תימא: ג] נחמרו
 נכווצו מחמת: ד] אם
 ירוקים מפרש בגמרא:
 P] וירוקים שהאדימו
 דקין: ו] בדחיפת האצבע
 כשדוחפו: t] אם יראה

 שם נקב:

 רבינו גרשום
 מכניס ידו לפנים ובודק.
 כלומר כיצד בדקינן אם
 ניקב קרום של מוח מכנים
 אצבעו לפנים ובודק אם
 מבצבץ ועולה המוח
 טרפה דודאי ניקב הקרום:
 אין בודקין לחולדה
 ביד. כלומר דאמרינן
 מכניס אצבעו לפנים אם
 מבצבץ ועולה טרפה:
 מפני ששיניה דקות כלומר
 ואע״פ שניקב קרום של
 מוח לא יהא המוח
 מבצבץ: וכי שיניה דקות
 מאי הוי. כלומר אעפ״כ
 (שניקבו) [אם ניקב] קרוס
 של מוח [אי אפשר] שלא
 יהא מבצבץ: אבל לא
 במסמר. כלומר למעלה
 מראשו: עד מתי [אתה]
 מכלה ממונן של ישראל.
 כלומר כשמכניס המסמר
 אם לא נקוב המסמר
 מנקבו: אלא עד מתי אתה
 מאכיל טרפות לישראל.
 שמא אינקיב קרום של
 מוח ולא אדעתיה דלא
 בדיק יפה: אלמא אית ליה
 בדיקותא. כלומר אע״פ
 שנשבר העצם אם לא
 ניקב קרום של מוח
 (פסול) [כשר] והדר תני
 נשבר העצם אע״פ שלא
 ניקב קרום של מוח: רב
 בדיק בידא ומכשר. כלומר
 מכניס ידו לפנים ובדיק אי
 לא מבצבץ המוח מכשר
 ליה אע״פ שנשבר העצם:
 בדיק בשימשא. כלומר
 כנגד השמש: בדיק במיא.
 שופך לתוך הנקב מים
 וחוזר ושופכן מן הנקב
 אס המים נתלבנו בידוע
 שניקב קרום של מוח אם
 צלולים בידוע שלא ניקב

 קרום של מוח:

 אלו טרפות פרק שלישי חולין נו.
ט מפרש ואמר להביא עור בית הבושת להביא עור של בית הבושת. לקמן בהעור והרוטב (לף קמ.) ה ל  להביא עור בית הבושת. 8
 משוס דאין להביא אלא זה לבדו שהרי כל המניין שם הראויין להיות פירש רש״י הא דלא חשיב ליה בהדיא בהדי אינך בברייתא
 בעולה שנויין כאן א] חוץ מזה. «עור השליל אינו ראוי להיות כעולה משום דכעולה מייד שהוא זכר ומיהו איכא מאן דתני זבח בפרק
 דאין שליל לזכרים: בית הבושת. בית הרחם של נקבה: מתני׳ ואלו כל הזבחים שקיבלו (זבחים מו. ושם) ולא קתני עולה ויש לומר דלא
 חשיכ אלא מידי דהוה ככל הקרבנות
 ועור שתחת האליה אע״ג דאינה קרכה
 אלא בכבש מ״מ איתיה או כאכילת
 אדם או כאכילת מזבח וא״ת אמאי
 לא קאמר נמי להביא עור השליל
 דחשיב לקמן במתניתין בהעור והרוטב
 (לף קכב.) בהדי אלו שעורותיהם
 כבשרן ואומר ר״ת משוס דאין מפגלים
 כשליל כדאיתא פרק כל הפסולין(זבחים
 לה.) פיגל בשליל לא נתפגל הזכח

 ואף השליל לא נתפגלל):
 ורבי יוחנן אמר אף במסמר.
 וליכא משוס מכלה ממונן
 של ישראל ובפלוגתא לאו דוקא דרכי
 יוחנן דאמר אף במסמר לא כרבי

 יהודה ולא כרבי נחמיה:
 נבלות והא שחוטה היא. וא״ת
 והא שמעינן ליה לרכי
 יהודה דאמר פרק חטאת העוף (זבחים
 סט: ושם) דשחיטת העוף אינה
 מטהרת טריפתה מטומאתה דקאמר
 נכלה וטרפה לא יאכל לטמאה כה
 טרפה למה נאמרה להכיא טרפה
 ששחטה ״)(שחלבה טהור מכלל שהיא
 מטמאה) וכן דש מסכת טהרות גבי
 י״ג דכריס נאמרו כנכלת עוף טהור
 שחיטתה ומליקתה מטהרת טרפתה
 מידי נכלה רכי יהודה אומר אינה
 מטהרת וי״ל למ״מ כיון דלר׳ נחמיה
 מטהרת לא הוה ליה למימר שהיה
 מאכיל נכילות ועוד דלא מסיק אדעתיה
 תסתיים דרכי יהודה הוא דכדיק
 כידא: מר אמר שמואל בריק בירא
 ובן רב. ואף על גכ דככר אמדנן
 לעיל רב ושמואל ולוי דאמרי מכניס
 ידו לפניס ובודק מ״מ אשמועינן הכא
 דמעשה נמי עבד: והא תני לוי
 טרפות שמנו חכמים וכוי. בחנם
 מקשה מברייתא ארב ושמואל דאלר
 גופיה הוה מצי למפרך דאמר לעיל

 מכניס ידו לפנים ובודק:
 באלו

 להביא עור בית הבושת חוץ למקומו פסול
 ואין בו כרת חוץ לזמנו פיגול וחייבים עליו
 כרת: מתני' ואלו טרפות בעוף אנקובת
הכתה חולדה על  הוושט בופםוקת הגרגרת ג
 ראשה מקום שעושה אותה טרפה י־ ניקב
 הקורקבן הניקבו הדקין י נפלה לאור ונחמרו
 בני מעיה אם א)ירוקים פסולים אם אדומים
 כשרים 3״דרסה וטרפה בכותל או שריצצתה
 בהמה ומפרכסת « ושהתה מעת לעת
 ושחטה כשרה: גמ׳ רב ושמואל ולוי
 דאמרי חמכנים ידו לפנים ובודק אם מבצבץ
 ועולה טרפה ואם לאו כשרה הניחא למאן
 דאמר ״עד דמנקיב קרמא תתאה אלא
 למאן דאמר אינקיב עילאה אע״ג דלא אינקב
 תתאה ניחוש דלמא עילאה אינקיב תתאה
 לא אינקיב אי איתא דאינקיב עילאה תתאה
 אגב רוככיה מיפקע פקע אמר זעירי אין
 בדיקה לחולדה מפני ששיניה דקות וכי
 שיניה דקות מאי הוי אמר רב אושעיא מפני
 ששיניה דקות ועקומות כי םליק לנהרדעא
 שלח להו י< דברים שאמרתי לפניכם טעות
 הן בידי ברם כך אמרו משמיה דרבי
 שמעון בן לקיש בודקין לחולדה ביד אבל
 לא במסמר ורבי יוחנן אמר אף במסמר
 ובפלוגתא דר״י ורבי נחמיה חד בריק בירא
 וחד בדיק במחטא מאן דבדק בירא אמר
עד מתי אתה (  ליה למאן דבדיק במחטא ה
 מכלה ממונן של ישראל אמר ליה מאן
 דבדיק במחטא למאן דבריה בירא ייעד מתי
 אתה מאכיל לישראל נבלות נבלות והא
 שחוטה היא אלא טרפות שמא ניקב קרום
 של מוח תסתיים דרבי יהודה הוא דבדיק
 בידא דתניא ״רבי שמעון בן אלעזר אומר
 משום רבי יהודה בודקין לחולדה ביד אבל
 לא במסמר נשבר העצם אע״פ שלא ניקב
 קרום של מוח תסתיים הא גופא קשיא

 אמרת בודקין לחולדה ביד אבל לא במסמר אלמא אית ליה בדיקותא
 והדר תני נשבר העצם אף על פי שלא ניקב קרום של מוח אלמא לית
 ליה בדיקותא םיפא אתאן טלעוף של מים הואיל ואין לו קרום אין לו קרום
 סלקא דעתך אלא הואיל וקרומו רך אמר ליה רב נחמן לרב ענן מר
 אמר שמואל בדק בידא ומכשר והונא חברין אמר רב בדיק בידא ומכשר
והתני לוי יטרפות שמנו חכמים בבהמה 8כנגדן בעוף יתר עליהן עוף נשבר (  ח

 העצם אע״פ שלא ניקב קרום של מוח אמר ליה ההוא בעוף של מים הואיל
 ואין לו קרום אין לו קרום ם״ד אלא הואיל וקרומו רך ההיא תרנגולתא דהואי
 בי רב חנא שדרה לקמיה דרב מתנא נשבר העצם ולא ניקב קרום של מוח
והתני לוי טרפות שמנו חכמים בבהמה כנגדן בעוף יתר (  הואי ואכשרה א״ל ח
 עליהן עוף נשבר העצם אע״פ שלא ניקב קרום של מוח אמר ליה התם
 בעוף של מים הואיל ואין לו קרום אין לו קרום ס״ד אלא אימא הואיל וקרומו
 רך רב שיזבי בריק בשימשא רב יימר בריק במיא רב אחא בר יעקב בדיק

 בגילא

 טריפות בעוןו. אע״ג דכל טדפות
 דכהמה כנגדן כעוף הני אצטדכו
 ליה למיתני נקובת הוושט משום
 פסוקת הגרגרת וההוא איצטדך דלא
 תימא הואיל ותיותו של עוף לא גפיש
 דהא כשר בסימן אחד אימא גרגרת
 נמי תיטרף כמשהו והכתה חולדה
 משום דקתני מקום שעושה אותה
 טרפה דהיינו נקיכת הקרום דלא תימא
 תיטרף בנשבר העצם כלא נקיכת
 קרוס כדאמד׳ לקמן בעוף של מיס
 וניקבו הדקץ משום דקכעי למיתני
 סיפא׳) גכי אלו כשירות יצאו בני מעיה
 ולא ניקכו «!ולא תימא עוף שחיותו
 מועט תיטרף כיציאה לתודה: הפתה
 חולדה על ראשה. חיישינן לנקיכת
 קרוס: הכתה. נשכתה כשיניה דאילו
 ביד אמרן לעיל (לף גג.) יש דרוסה
 לחולדה כעופות וכל כנגד החלל
 מיטרפה כה: נחמרו. ג] כווצו מחמת
 האור ונהפכה מראיתן לשון (איכה א)
 מעי חמרמרו: אם י] הוריקו. מפרש
 בגמרא 1ע״3] לב וקורקבן אדומין
 שהודקו וירוקין שהאדימו(* י]: אם
 אדומים. הלכ והקורקכן כמשפטן
 שלא נשתנה מראה שלהן: דרסה.
 אדם כרגליו: או שטרפה בכותל. הכה
 כה ככותל: או שריצצחה בהמה.
 דאיכא למיחש להני תלתא משוס ריסוק
 איבדס ועדיין מפרכסת אס שהתה
 מעת לעת ושחטה כשרה ובדיקה
 כעיא כדאוקמינן כפירקין (לף נא:<:
 גמ׳ מכניס ידו. כפיו של עוף
 שנשכתי חוללה כראשו וכודק דומק
 אצכעו כלפי חיך העוף והמוח נלחק
 למעלה אס המוח מכצכץ ויוצא לרך
 נקכ המכה: טרפה. שמאי) ניקב
 הקרוס: הניחא למאן דאמר. לעיל
 >לף מה.) גכי ניקכ הקרום על
 למינקיב עילאה ותתאה שסיר: אלא
 למאן דאמר. רטדף עילאה לחוליה
 ט לא מכצכץ אמאי כשרה דלמא
 עילאה אינקיכ כ] ותתאה קייס:
 תתאה מיפקע. כדחיפת י] אצבע
 כשדוחפו למעלה: אין בדיקה לחולדה.
 לנשיכת חולדה: מפני ששיניה דקות.
 ואפילו ניקכ הקרוס פעמים שאין
 המוח יוצא על ידי דחיפת אצכע כחיך:
 מאי הוי. אי אפשר דלא מכצכץ
 פורתא: ועקומות. ונוקכ באלכסון
 וכשהמוח נדחף למעלה העצם סותמו
 ועומל מגלו שנקכ העצם אינו כנגד
 נקכ הקרוס: כי סליק. זעירי מככל
 לנהרלעא: ביד. כלמפרש לעיל
ס ילו כר: אגל לא במסמר.  ממי
 מלמעלה מוליכו על הנקכ לראות
 אס יחגור כקרוס ופותת את הגולגולת

 מסורת הש״ם

 א) [לקמן סג.], ב) ניצה
 לל., ג) [לעיל מה.],
 ד) [שנת סג: וש״צ],
 מ) [נכורות מ.], ו) 1שס],
 ז) [תוספתא פ׳׳ג ה״ו
 ע״ש], יז) [לקמן נז.],
 נו) [התימה כזה ממצא
 שהשיגו תוס׳ זכתיס כח.
 ר׳׳ה להניא], י) [לקמן],
 כ) כס״א: שהרי, ל) [ועיין
 היטנ תוס׳ זנחיס כח.
 ל״ה להכיא], «) [צ״ל

 שמטמאה],

 גליון הש״ם
 גמ׳ כנגדן כעוף. עי׳
 לעיל ל׳ כ׳ ע״א תוס׳
 ל׳׳ה אילימא: דש״־ ד׳׳ה
 להביא וכו׳ להבי מפרש.
 עי׳ שו׳׳ת נו׳׳ג מ׳׳ת סי׳
 כו: ד״ה וקיומו רך וכוי
 תו לא קאי קרום. עי׳
 לקמן לף עו ע״נ תול״ה

 אפסיק:

 הגהות הב״ח
 (א) רש״י דייה אס הוריקו
 וכוי דרוקין שהאלימו

 טריפה הס״ד:

 הגהות מהר׳׳ב
 רנשבורג

 א] רש"׳ ל״ה להניא עור
 נימ הנושמ וכו׳ חון מזה
 עור. נ״כ עיין זכחיס כ׳׳מ
 ע״א תוס׳ ד׳׳ה להכיא וכו׳
 וכמדומה שמהר״מ שיף
 כאן לא ראס: כ] ד״ה
 ללמא עילאה אינקיכ. כאן
 הסייד ואח״כ מה״ל תתאה

 [מיפקע]:

 מוסף רש״י
 להביא עור בית
 הבושת. של צקנה כחטאת
 וכשלמים >לקמ1 קבב:! חה
 לכדו יש לך להביא עול
 אצל קדשים מכל השגויים
 שם וזבחים כת.) יהאי דלא
 מנייה כרישא כי הנך,
 משוס דליתיה בעולה, ותנא
 נעולה קאי, אלמא האי
 תנא הוא דחשיב להו
 בשר, אבל ת׳׳ק לא קרי
 בשר אלא עור שתתת
 האליה לתודיה (לקח!
 קבב:!. חוץ למקומו. אס
 שחט על מנת לאכול מאתת
 מאלו חון למקומו (שם).
 דרסה וטרפה בכותל.
 אדם שדרס על העוף
 או שזרקו ותבטו ככותל
 !ביצה לד.). ומפרכסת.
 ואינה יכול לעמוד !:שם).
 ושהתה מעת לעת. יום
 אמד שלם 1שם<. קדמא
 תתאה. הקרוס הרך
 שהמות מונת בתוכו (לעיל
 נזה.). עילאה. קרמא
 עילאה המחובר לגולגולת

 מבפנים ׳־שס).

 תחלה לאחר שחיטה ופעמים שאינו
 נקוכ והמסמר נוקכו ומפסיל ממון ישראל: אןו במסמר. כולקין ולא חיישינן לללמא איהו יקיכ ליה כילא כלמפרש: במחטא. כלפרישית כמסמר:
 ניקב קרום. מתוך ששיניה רקות ועקומות אינו מכצכץ: אבל לא במסמר. מפני שמכלה ממונן של ישראל: נשבר העצם. לקמיה פריך: וקרומו
ו לא קאי קרוס: אמר ליה רב נממן לרב ענן. תמהני כזאת: מר אמר. אתה אמרת לי שראית שמואל שהוא ת  רך. הלכך ט נשכר העצם 8
 כולק לנשיכת חוללה אלמא לא מטרף כעצם לחוליה ואף הונא חכדן אמר לי לאיהו חזייה לרכ לכליק כילא וקשיא לי והא תני לוי כר:
 כנגדן בעוןז. במילי דאיתיה בעוף המסס ובית הכוסות ליתנהו כעוף: בדיק גשימשא. נגד השמש מסתכל אם יראהי] נקכ שהאור יפה לכליקה:

 במיא



 מםורת הש״ס

 א) וניצה לד. ע״שן,
 ב) ולקמן נז:ן, ג) ןבס׳יא:
 רומאהן, י) שיין לע״א,
 ה) וע״א ל״ה אבל
 לא במשמרו, ו) [צ״ל
 כיס], t) (לעיל דף גד.ן,
 ח) ן כגמרא שס הגירסא כל
 מה שכקדרה], ט) כס״א:
 הצר, י) נ״א חנה, נ) צ״ל
 הורה, ל) צ״ל התיר, מ) צ״ל

 ליה,

 תורה אור השלם
 ו. ה ליי תגמלו ואת עם
 נבל ולא חכם הלוא הוא
 אביך קנף הוא עשף•
 ויכננף: דברים לב ו
 2. ממנו פנה ממנו יתד
 ממנו קשת מלחמה ממנו

 יצא כל נוגש יחדו:
 זכריה י ד

 לעד רש״י
 פלומ״ש [פלומי״שן.

 נוצות.
 מול״ש [מולש׳׳א], רכים.

 מוםף רש״י
 צריכה בדיקה. כי שהתה
 מעת לעת נמי צריכה
 בדיקה לאתר שחיטה, שמא
 נשתברו רוב צלעותיה או
 נשברה השדרה ונפסק
 החוט שלה או אחד משאר
 מיני טרפות, ישהייה דמעת
 לעת אצטרין, דאי לא
 שהתה אע״פ שבדקה ולא
 מצא סימן טרפות טרפה,
 שזו היא אחת משמנה
 עשרה טרפות, ונקרא
 רסוקי אברים שאבריה
 מתסרקין כולן יאע״פ שאין
 רושם ניכר בה, וזהו סימנה
 אס שהתה מעת לעת
 בידוע שלא נתרסקו אבריה,
 דקים להו לרבנן מסיני
 דרסוק אבריס אינה תיה
 מעת לעת, אבל שאר מיני
 טרסה תיה כל שנים עשר

 חדש !ביצ״ לד.!.

 שיטה מקובצת
 א] (בידוע שניקב הקרום.
 ל״א מכניס בנקב העצם
 מים וחוזר ומוציאו ורואה
 אם נתלבנו בידוע):
 ג] הזפק כיס שהאוכל:
 ג] או עגולת וו למעלה
 מכמות שהיתה זו למעלה

 וזו למטה:

 נו: אלו טרפות פרק שלישי חולין

 שיזבי הני אווזי
 ין: נפלה לאור:
 יוםי בן יהושע

 רב
 דמי
 רבי

 י)במיא. מוציא כל המוח מן הקרום דרך פיה כמו שהיא יורדת
 לחוט השדרה וממלא הקרום מיס ואס יוצא דרך המכה א! כידוע
 שניקכ הקרוס. ל״א מכניס כנקכ העצם מיס וחוזר ומוציאן ורואה אס
 נתלכנו כידוע שנתערכ המוח כהס: בגילא דחינותא. כדפרישית
 כמסמרמ: אווזי דידן. הואיל ותמיד
 הן כמיס: שיעור ירוקתן. מחמת
 האור: הוריקה כבד כנגד בני מעיים.
 ראשה אחד של ככד תלד כנגד כני
 מעיין וראשה אחד למעלה: אלא
 ניטלה. הא אמרן (לעיל לף גל.) ניטל
 הככד כשר: בריבי. גדול שכדורו:
 ירוקים הוו. הדקים: אדומין הוו.
 הדקין והן רגילין להיות ירוקין
 וטרפה: אדומי! שהוריקו. לכ וקורקכן
 שהן תמיד אדומין נפסלין אס הודקו
 אבל ירוקין כגון דקין נפסלין כהאדמה:
 לא אמרו אדומין כשרין אלא בלב
 וקורקבן וכבד. שדרכן להיות אדומין:

 בגילא דחיטתא אמר
 דידן כעוף של מים

 אמר רבי יוחנן משום
 אשיעור ירוקתן כשיעור נקובתן מה נקובתן

 במשהו אף ירוקתן במשהו בעא מיניה רב
 יוםף בריה דרבי יהושע בן לוי מריב״ל
 הוריקה כבד כנגד בני מעיים מהו אמר ליה
טרפה ולא יהא אלא ניטלה אמר רבא כיון  ב

 שהוריקה כבד כנגד בני מעיים בידוע שנפלה
 לאור ונחמרו בני מעיים וטרפה: ריב״ל הויא
 ליה ההיא תרנגולת שדריה לקמיה דרי אלעזר

ה קיטרא עייל בהו. מעיקרא ועכשיו י אכש  הקפר בריבי א״ל יתקין הוו ו
 והאבן תבן ירוקין פםולין לא אמרו ירוקי! הלך מחמת המים הרותחים: איגלאי
 פםולין אלא בקורקבן בלב ובכבד תניא נמי בהתייהו. חרפתן דודאי נחמרו:
 הכי באלו בני מעיים אמרו בקורקבן בלב הלכך. כיון דאמרן דזימנין דמגלי
א ריעותייהו כי שליק להו: לא ליכול ו ה ה ה י ה ל ו ף ה ם ו ר י  ובכבד רבי יצחק ב
ל איניש. עוף שנפל לאור אלא כשליקה: ״ א ו ן ה ב י א ב ר ה ד י מ ק ה ל ר ד א ש ת ל ו ג נ ר  ת

כי

מ4כ

א

̂ £א  fiZll ם י י ש ז כ י מ י י  אדומין הוו וטרפה והאנז ^ א
 אמר ליה ;אדומין שהורקו ויתקין שהאדימו דשליק לה וחזי ריעותא: צריכה

יז• פרק כירה (שבת מו.) גכי הורה כמנורה י מ ם ד י י מ  כעיר ש
ה טרפה לא אמרו אדומין כשרים אלא בלב בדיקה. אע״פ ששהתה מעת לעת ר ו ו ה ה א ל < ע כ , א ר ל ן מ ו ע מ ד ש  כ

 קרום של מות 1טרפה]: במנורה להיתרא וכרכי שמעון כנר בקורקבן ובכבד אמר רב שמואל בר חייא דשמא נשכרה השדרה ונפסק החוט:

י להיתרא או דלמא הורה כמנורה אמר רבי מני יאתמין שהורקו ושלקן וחזרו מתני׳ הזפק. בזי) כרס שהאוכל ^ ^ ל ^ י ב
א

א
 ד

ץ לאיסורא וכרכי שמעון כנר להיתרא והאדימו בשתן מאי טעמא קוטרא עייל כקבץ שם: גפיה. עצמות הכנפיס: ק ו ר  ונפלו לאור והיו י

ר נשתברו רגליה. מן הארכוכה ולמטה מ א ן נ נ ף א ק א ח צ ר ו ן ב מ ח ב נ ר ר מ ו א ה ן כספרים הכא הורו ב מ מ ל ונראה מ - « י י  ייאי -

ה או אפילו מעלה ולא יצא העצם לחוץ פ ף ל י ט ש ן ן ק י ' ר ן א ה ל ן ש י מ ן ך א ^ כטרפחת להיתרא וכרכי כזפק היתר ה / ™ ^ 
' 1 אבל יצא לחיץ תנן ככהמה המקשה י ל י נ י ' א י ״ א ן או דלמא הורו בטרפחת להיתרא מ כ ר  ירוקי, כשרה שכך ד

ש (לקמן עי.) דהוי טרפה: נמרטו כנפיה. ב א ר י מ ו א ] ה י ה א ב ל ג א א מ £ א ט  ל״יו״ ידוקין: אדימים כרכי כזפק אכל כרבי בזפק לא סבירא מ

א היינו נוצה גדולה שעל כל גופה פלומ״ש י ה הלכך לא ליכול אינש אלא בשלקא ולא ה י א ל ק פ ס א מ ל א ד ח א ט ת ש ה ו ו ה v ל - ™ 
 אדומץ והוריקו או בני הכא אס הורו כטרפחת לאיסורא אחזוקי ריעותא לא מחזקינן: דרסה וטרפה כלע״ז. נוצה היא הדקה הסמוכה

א״ר אלעזר בן אנטיגנום משום לכשר שאין לה קנים וכלע״ז מול״ש:  מעי• שרינן לחיית ייילח דמילתא דפשיטא היא דשדא כדמוכח בכותל: א)

^ במסכת סנהדרין (לף לג.) דאפילו י רבי אלעזר בר׳ ינאי י אחת זו ואחת זו צריכה גמ׳ ושבתו באונו. יום שכת שכתו י י י ( 

ה בדיקה׳ מתני' ואלו כשרות בעוף ניקבה שס: איבעיא להו. תרתי הוראות נ ש ר מ ב י ה ב ע ו ו כ ו ו ר ב ז 1 ח ו פ ר י ט י א ו ל ל פ נ ם ש ״ ע י מ נ  ב

ל היו והכי קאמר הורו בטרפחת ה ע ד ל ן ה ח ת כ ה ה ק ד ם נ ן ש ת א ר ת ג ^ חשיב ליה והא ללא מיכעיא לן התם ה E - ™ 
- לאיסורא כדתנן כסנהדדן (לף לג.) ן . ר ז ד י ח ו י י ״ ״ ״ ח . ו ן ר ד ח ״ . ״ ן אס ׳)הורו כמנורה להיתרא כגון שלא ר ה ״ ת ה א ב ת ל , מ א ל ג ,  א

ה והאכילה רכי טרפון לכלכיס וכרכי פ ר ה ט ] י ו ה א ש ו ו ע א נ U ש ה ^ ש א  קיים ששלקן: איי*י, הדליקו בה כאותה שכת ל)התירו ר

י בזפק נמי להיתרא דאפילו ניטל או נ ו ב א צ י י ט י ו נ ל י פ י א מ ו י א ב P ר ? n ב ק י נ ד שמעון דמתיר התם נר ' י לטלטלה כ ״ י ל • כ י ק ל ש י
י  ק י י י ה  ש

ד מעיה ולא ניקבו ״נשתברו גפיה נשתברו דלמא הורי כטרפחת להיתרא כרבי ל כ נ ת א 3 ה ש ת ן א ן 3 ן 3 ק ל ד ה י ^ל; ש ^ ־ י י ,  ״
רבי יהודה אומר כזפק ואמרו דאס ניטלה האס כשרה (  וחזרו והאדימו כשרה שמעון דנר לא סבירא ״)להוי משוס רגליה טנמרטו כנפיה נ

 דדחייה כידיס דלא שייך התס לתלות אם נטלה הנוצה פסולה: גמ׳ תנו רבנן כמתניתיןי) אכל כרבי בזפק לא סבירא
א היתר של מנורה כהיתר של נר דמנייה מעשה ברבי םימאי ורבי צדוק שהלכו להו: ה״ג הורו בטרפתת לאיסורא ל : ו ש מ ן מ ר מ ח א נ ל  ו

ו וכרבי בזפק להיתרא או דלמא הורו ר ן ה ו ן נ ו א ן ב ת ב ש ד ו ן ל ה ב נ ר ש ב ע ד ™ שלא הדליקו כה כאותה שכת לא שייך ל - -
ן בטרפתת להיתרא כרבי בזפק אבל ה א ל ב י י י ™ א ב ר ת כ ח פ ך ט א £ לאסור מטעם מוקצה אלא מטעס ב * ל

ר ו ! | ל

כ

ו ל ד״ כרבי בזפק לא סבירא להו: נידון ^ ו-חי י לי ן י ז י ר ר ר א ר ר חו אי י י ררזרו־־חח ר ז י ד י ה ח י ת ל י א ס ד ת ר ה מ א ד ן כ י א מ ק ל ש א ב ל ל א ו כ י א נ ל  ד

א כוושט. כנקכ משהו: כל שנמחת ר ת ה ק ד פ ז ב נ ר א כ ר ו א ם ת ד ח ע ר ט ה ב ן כ ק י ל ז ה ר ש נ ת ן ו י ל ן ח ן ד ע ן א נ י ל ן ג א ן א ל ר ו ס י  דאי״וקי א
א דילמא הורו בטרפחת להתירא כרבי בזפק עמו. ממקום שהוא מתחיל לימשך כ ל ה 3 ה א צ ק ו ם מ ו ש ת מ 3 ה ש ת ן א E ' ; ™ ; ^ 3 

להו תיקו אמר לצד הוושט להיות מיצר והולך: עמו.  ברגליו או טרפה שחיכתה שייך לתלות זה כזה דכי היכי דרבי לית אבל כרבי בזפק לא םבירא י

גגו של זפק עם הוושט: נמתת. נמשך דהיינו מן ת ליה טרפות כזפק כך לית להו טרסות רבה ואיתימא רבי יהושע בן לוי : ח א י ו ז

י 

ת ח ־ א ל ת ו כ  ב

י כטרפחת ומיהו התם פ״ה דמיבעיא נידון כוושט היכא אמר רב ביבי בר אביי המיצר ולמעלה כדאמרינן ולעיל לף

ה

מ

פ

י

ר

ל

ט

 בין כ

ף מה.! גכי מוח יז) כל זמן שכגולגולת ^ כל שנמתח עמו׳ ״יצאו בני מעיה׳ א ה ל ר ו ״ח ה ה א ו י ה ה א י ו א ה ל ה ל1 ח ת צ צ י י ז ש י ל י ת ו כ  ב

א נידון כמוח התחיל לימשך נידון כחוט ל א ש ל ן א נ א ש ל ק נ ח צ ב י ר ר ל ב א ו מ י ש ב - כמנורה להיתרא כדרך שהיה רכי ר ™ ™ 
l 1 אלמא מקום מצרני) קרי משיכה: היפך

 ? ד ד ר ן ו י ה שמעון מתיר נר ישן או דלמא כורי ד כ ק , ,-: נ ר ,ב , א ק ו ס ,  ר
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 אם ניטלה מן הבהמה כאחוזת

 מותר: או דילמא הורו בטרפחת לאיסורא כר־ ושתי הוראות הורו בטיפחת לאיסורא ובזפק להיתירא: גגו של זפק נידון כושט. כלימר גגי של זפק שנמתח למעלה נידין כישט (שנמתח למעלה) יניקבי במשהי: שלא
 היפך בהן. כלומר שבן אדם לא נגע בהם ונכנסו מעצמן במיעיה: כונניית. תיקינים: כרכא דכילא בה. כלימר מה הכרך הוה דכילה היה (אם הגיף צירכי) ןביה כל צרכו של גרףן:

 באלו בני מעיים אמרו בקורקבן בלב ובכבד. אכל דאה לא
 חשיב כדאמרינן לקמן (לף ט.) דאין ריאה לעוף לא לינפל
 ולא ליחמר ואף על גב דמסיק דחזקיה לגמרי היה אומר דאין לו
 דאה שלא היה כקי כתרנגולים מכל מקום הוא אמת כדאמר רב

 ׳)חגא הואיל ורוב צלעות מגינות עליה:
 איבעיא להו הורו בטרפחת
 לאיםורא וברבי בזפק
 להיתרא או דלמא הודו כטרפחת
 להיתרא כדבי בזפק אבל כרבי בזפק
 לא םבירא להו. כן גריס רש״י ופירש
 דמספקא ליה אס הורו כטרפחת
 לאיסורא כרכי טרפון דסנהדרין (לף
 לג.ו דהאכילה לכלכיס וכן פירש ר״ח
 ופסק כטרפחת לחומרא מדמספקינא
 להאי הורו לחומרא וזהו תימה דהתס
 חשיכ ליה טועה כדכר משנה ור״ט
 נמי חזר כו ומיהו שמא יש לחלק
 בין כהמה לעוף דמצי למימר דהכא
יד בטרפחת של עוף דמיטריף טפי  מי
 וליכא למיפשט מדתני לוי דלא חשיב
 טרפחת כהדי יתר עליהן כעוף משוס
יד כפלוגתא כי ה״כי דלא  דלא מי
 חשיכ ניטלה הנוצה לד יהודה ומיהו
 יש לתמוה אמאי לא מכעיא לן הכא
 אס הורו כטרפחת וכזפק בתרוייהו
 להיתרא דכי האי גוונא מיכעיא לן
 פרק כירה (שבת מו.) גכי הורה כמנורה
 כרי שמעון כנר דאיכעיא להר הורה
 במנורה להיתרא וכרכי שמעון כנר
 להיתרא או דלמא הורה במנורה
 לאיסורא וכרבי שמעון בנר להיתרא
 ונראה דגרסינן כספרים הכא הורו
 כטרפחת להיתרא וכרכי כזפק להיתרא
 או דלמא הורו כטרפחת להיתרא
 כרכי כזפק אכל כרכי כזפק לא סכירא
 להו והשתא ניחא דלא מספקא ליה
 הכא אס הורו כטרפחת לאיסורא
 דמילתא דפשיטא היא דשריא כדמוכח
 במסכת סנהדרין (לף לג.) דאפילו ר׳
 טרפון חזר בו וטועה בדבר משנה
 חשיב ליה והא דלא מיבעיא לן התם
 אס ׳)הורו במנורה להיתרא כגון שלא
 הדליקו בה באותה שבת ל) התירו
ד שמעון דמתיר התם נר  לטלטלה כ
 שהדליקו בו באותה שבת אכל כר׳
 שמעון לנר לא סבירא ״)להוי משוס
 דדחייה בידים דלא שייך התס לתלות
 היתר של מנורה בהיתר של נר דמנורה
 שלא הדליקו בה באותה שבת לא שייך
 לאסור מטעם מוקצה אלא מטעם
 בנין כדאמר התם דאית ליה חידקי
 וגזרינן אטו דחוליות ונר שהדליקו בה
 באותה שבת משום מוקצה אבל הכא
 שייך לתלות זה כזה דכי היכי דרבי לית
 ליה טרפות כזפק כך לית להר טרסות
 כטרפחת ומיהו התם פ״ה דמיכעיא
 לן חדא הוראה היא וה״ק הורה
 כמנורה להיתרא כדרך שהיה רכי
 שמעון מתיר נר ישן או דלמא תרי
 הוראות הוי הורה כמנורה לאיסורא
 כדאמר כפירקין וגזר אטו חוליות
 וכרכי שמעון הורה כנר להיתרא

 ופירושו מגומגם:
 אבל היפר בהם טרפה. ככלל
 נקוכי למתניתין הוא לטעמא
 משוס לסופו לינקכ ולירקכ:

 שמוטת

 עין משפט
 נר מצוה

 רכ א ב ג מיי׳ פ״ז
 מהלכות שחיטה
 הלכה כ סמג עשין סג
 טיש״ע י״ל סימן גב סעיף

 א:
 דבא ד מיי׳ שס הלכה
 כא טוש׳׳ע שס סעיף כ:

 רכב ה מיי׳ שס טוש׳׳ע
 שם סעיף ג:

 רכג ו מיי• ס״ט מהלכות
 שחיטה הלכה כ סמג
 שס טוש׳׳ע י״ד סי׳ נח

 סעיף כ ג:
 רכד ז מיי׳ פ״ו מהלכות
 שמיטה הלכה יז
 סמג שס טיש״ע י״ד סי׳

 לג סעיף יא:
 רכה ח מיי׳ פ״ת מהל׳
 שחיטה הלכה כ
 סמג שם טוש״ע י״ד סי׳

 נג סעיף כ:
 רבו ט טוש״ע י׳׳ד סי׳

 נט סעיף ב:
 דכי י טוש׳׳ע י״ל סי׳ לג

 סעיף יא בהג״ה:
 דכח כ ל מיי׳ פ״ ו שם
 הלכה יז סמג שם

 טיש״ע שס:
 ־כט מ נ מיי׳ שם הלכה
 טו סמנ שם טוש״ע

 י״ל סימן מו סעיף כ:

 רבינו גרשום

 או נראה דגי׳ אחרת היה לרביני בכאן לגני ירוקי! שהאדימו לא ממי שליקה להכשיר וכעין גי׳ זו הביא הנ״י נסי• נג נשם נעל העיטור דיש טרסין נהיפך בדרג שמיאל טרפה ובלרנ נחמן כשרה ע״ש. נו נראה דצ״ל אלא אס מקום הנקבים הוא
 כשיעור רוב חללו של גרגרת וכדאמרינן לעיל בעופא מאי מקפלו ומטחי על פי הקנה כוי.



 עץ משפט
 נר מצויה

 רל א ב מיי׳ ס״ח מהל׳
 שחיטה הלכה טו סמג
 עשי! סג טוש״ ע י׳׳ד סימן

 גה סעיף א:
 רלא ג מיי׳ פ״י שס
 הלכה י סמג שס
 טוש״ע י״ד סימן גג סעיף

 א:
 דלג ד מיי׳ שס הלכה ד
 ןוש״ע י׳׳ל סי׳ גה

 סעיף כ):
 רלג ה מיי׳ שס סמג שס
 טוש״ע שם 1סי׳ גג]

 ס״ג:
 רלד ו טוש״ע י״ד סי׳ גכ

 סעיף א [ה]:
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 לעזי רש״י
 פינטוד״א [פוינטור׳׳א].

 נקודות.
 אישטדיינט״א. סוגר.

 שיטה מקובצת
 א] שהוא מנומר כמו
 ניקור: נ] מתנתקת. נ״ב
 ס״א מתנקבת: ג] ורוב
 צלעות מגינות עליה רוב
 רוחב הצלעות מגין עליה
 שהצלעות של עוף אינם
 שוכבות על רחבן אלא על
 חודן ובולט רחבן לפנים:

 רבעו גרשום
 ההוא צנא דאינקורי.
 כלומר סל מלא עופות
 שנחתכו רגליהם: לא
 ליחמר ולא לינפל. כלומר
 שאם נפלה לאור לא נימא
 מחמרא הריאה ואם נפלה
 לא נימא ניקבה הריאה:
 מדבריו של ב״ר ניכר
 זהו חוקיה. שמוטת ירך
 רומפדרא בלע״ז: אי הכי
 קשיא דרב אדרב. כלומר
 הבא אמר שמוטת ידך
 בעוף כשרה והכא אמר

 וכן בעוף:

 אלו טרפות פרק שלישי חולין נז.
 שמוטת יד בנהמה כשרה. וה״ה נחתכו לדוקא נחתכו רגליה
 טרפה אכל יליה כשרה ולקמן (לף גח:< נמי אמרינן
 כעלת ה׳ רגלים או שאין לה אלא שלשה ה״ז מום ואמר רכ הונא

 לא שנו אלא שחיסר כיל אכל כרגל טרפה נמי הוה:
 שמוטת ירך. פי׳ כקונטרס
 כוקא לאטמא לשף
 מלוכתיה ואיעכול ניכיה והלין עמו
 לכולה שמוטה לשמעתין כאיעכול
 ניכיה איירי בכהמה וכעוף אכל לא
 איעכול כשר כך פסיק לעיל (לף נל:<
 והלכתא אפילו אפסיק נמי כשרה על
 לאיעכול איעכולי והשתא ניחא מה
 לנקיט ככוליה שמעתין שמוטה ולא
 נקט לשף מלוכתיה כלנקט רכ מתנא
 לעיל 1לף נל0 משוס לרכ מתנא אסר
 כלא איעכול ניכיה אכל הכא ראיירי
 כאיעכול ניכיה שייך לשון שמוטה
 ולהכי מייתי לעיל ררכ מתנא גכי אלו
 כשרות לוקא ולא מייתי לרכ יהולה
 להכא ועול ררכי יוחנן קאמר לעיל
 אלו טרפות לוקא למעוטי הא לרכ
 מתנא ורכי יוחנן קאמר לקמן שמוטת
 ירך כעוף טרפה וה״ה ככהמה נמי
 טרפה מלתני לוי ולא חשיכ ליה גכי
 יתר עליהן עוף ולא משמע לפליג
 עליה מלמקשינן לעיל מיניה אלרכ
 ושמואל ועול ללקמן כסוף שמעתא
 הלכה רווחת כישראל שמוטת ירך
 כעוף טרפה וה״ה ככהמה כלפירשי׳
 ולעיל (לף נל:< פסקי׳ הלכה לאפילו
 אפסיק כשרה על לאיעכול איעכולי
 ולכך נראה לכולה שמעתין איירי
 לאיעכול ניכיה: למה ליה למר
 כולי הא* והא אמר רב הונא אמר
 רב שמוטת ירך בעוף כשרה. השתא
 ס׳׳ל לשמוטה וחתוכה הכל אתל ואע״ג
 לכהמה טרפה כלמוכח מתניתין
 (לקמן לף עו.< דכהמה שנחתכו רגליה
 מן הארכוכה ולמעלה מ״מ כעוף
 כשרה ושמא לא ילע השתא כרייתא
 ללוי לכל טרסות שמנו חכמים ככהמה
 כנגלן כעוף ולפי המסקנא למחלק
 כין שמוטה לחתוכה ניחא ולרכ הונא
 אמר רכ למכשיר שמוטת ירך כעוף
 כמו כן ככהמה מלתני לוי ומכשיר
 אפילו כאיעכול ניכיה כלפרישנא
 לכולה שמעתא כאיעכול ניכיה ואע״ג
 לאפילו מאן למיקל לעיל גכי ואלו
 כשרות מולה כאיעכול ניכיה רכ
 הונא אמר רכ מיקל ככולהו ומיהו
 קצת תימה ללא מישתמיט ככולה
 שמעתין למינקט כחל לוכתא שמוטת
 ירך ככהמה כשרה ולא מסתכר למימר
 כלל לנקט עוף לרכותא וגם רכי
 ירמיה שהכיא ראיה ללכריו וא״ל אנא מתני׳ ילענא לא לקלק
 אלא מהא לאמר רכ עלה וכן כעוף אכל מהא לאסרה מתניתין
 ככהמה לא רצה ללקלק ולומר כ״ש כעוף לזוטר חיותיה ולכך נראה
 ללוקא כעוף מכשיר רכ הונא אמר רכ ולא ככהמה ולית ליה כרייתא
 ללוי ואע״ג למקשינן מיניה לרכ לעיל היינו אליכא לרכ יהולה ולוחק:
 דילמא שני• ליה כץ שמוטה לחתוכה. פי׳ כקונטרס לשמוטה
 כשרה ואפילו ניטלה כולה וכחתוכה טרפה אפילו כצומת
 הגילין לכלן ותימה מה רוצה לומר שמפרש שאס ניטלה כולה

 באחוזת עינים אינגיד ואיתנה עול למעייניה
 וחייטיה לכרסיה: אנשתברו רגליה: ההוא
 צנא דאינקורי דאתיא לקמיה דרבא -בדקיה
 רבא בצומת הגידין ואכשריה אמר רב יהודה
שמוטת יד בבהמה כשרה (שמוטת  אמר רב ג
 ירך בבהמה טרפה) ישמוטת ירך בעוף
 טרפה שמוטת גף בעוף טרפה חיישינן שמא
 ניקבה הריאה ושמואל אמר התיבדק וכן אמר
 ר׳ יוחנן תיבדק חזקיה אמר אין ריאה לעוף
 ור׳ יוחנן אמר יש לו וישנה כעלה של וורד
 בין אגפים מאי אין ריאה לעוף אילימא דלית
 ליה כלל והא קא חזינא דאית ליה אלא
והתני לוי טרפות שמנו (  דלא מיטריף ביה א
 חכמים בבהמה כנגדן בעוף יתר עליהן עוף
 נשבר העצם אע״פ שלא ניקב קרום של
 מוח אלא י אין לו לא לינפל ולא ליחמר מ״ט
 אמר רב חנה הואיל ורוב צלעותיה מגינות
 עליה והא מדא״ר יוחנן יש לו וישנה כעלה
 של וורד בין אגפיים מכלל דחזקיה סבר
 דלית ליה אלא אמרי במערבא משמיה דר׳
 יוסי ברבי חנינא מדבריו של בריבי ניכר
 שאינו בקי בתרנגולין אמר רב הונא אמר
 רב שמוטת ירך בעוף כשרה א״ל רבה בר רב
 הונא לרב הונא והא רבנן דאתו מפומבדיתא
 אמרו רב יהודה משמיה דרב אמר שמוטת
 ירך בעוף טרפה אמר ליה ברי ב»נהרא
 נהרא ופשטיה אזל רבי אבא אשכחיה לרב
 ירמיה בר אבא דקא בריק בצומת הגידין
 אמר ליה למה ליה למר כולי האי והא רב
 הונא אמר רב שמוטת ירך בעוף כשרה אמר
 ליה אנא ״מתניתין ידענא בהמה שנחתכו
 רגליה מן הארכובה ולמטה כשרה מן
 הארכובה ולמעלה פסולה וכן שניטל צומת
 הגידין ואמר רב עלה וכן בעוף אי הכי קשיא
 דרב אדרב אישתיק אמר ליה דלמא שני לה
 בין שמוטה לחתוכה א׳׳ל ואת מפרשת
 שמעתתיה דרב בפירוש אמר רב שמוטה
 כשר׳ חתוכה פסולה י• ואל תתמה שהרי חותכה
 מכאן ומתה חותכה מכאן וחיתה כי סליק ר׳
 אבא אשכחיה לרבי זירא דיתיב וקאמר אמר
 רב הונא אמר רב שמוטת ירך בעוף טרפה
 אמר ליה חיי דמר מיומא דםליק מר להכא

 הוה

 באמוזת עינים. ולא נגע כו ולא הזיקו אלא לנלמה לאביו כאילו
 נשחט לפי שלא היה רוצה ליגע כמעיים שלא יהפך כהן: צנא. סל:
 דאנקורי. עופות שנשתכרו רגליהן כארכוכה למטה או למעלה
 מארכוכה ואין העצם יוצא לחוץ. וכתשוכת הגאונים מצאתי עוף שחור

 הוא ושל מים הוא וכמצחו תכרכורות
 לכנות ועל שם כך נקרא איגקורי
 שהוא מנומר כמו א] ניקוב פינטור״א
 ובעיר הזאת יש מהן: בצומת הגידין.
 שיהו ששה עשר חוטין קיימין כלאמרינן
 כפרק כהמה המקשה (לקמן עו0 והוא
 כשפולו של עצם השוק סמוך לארכוכה:
 יד. כתף: שמוטת ירך. כוקא לאטמא
 לשף מדוכתיה ואיעכול ניכיהי*: שמוטת
 גן». פרק עליון המחוכר בגכה:
 טרפה דתיישינן שמא ניקב הריאה.
 לפי שהריאה נחכאת כין הצלעות
 וקרום הכשר רך ולק כין צלע לצלע
 וכששומטת גפה ומתנתקת הריאה
 עם הגף: תיבדק. הריאה. מכניס
 קנה דק כגרגרת ונוסח כריאה ואם
 הרוח יוצא טרפה ואס לאו כשרה:
 כעלה של וורד. לקה ואדומה: בין
 אגפים. כין כנפיה: דלא מיטריןו
 בה. אס ניקכה: כנגדן בעון1.
 אלמא ניקכה הריאה דכהמה ה״ה
 לעוף: לא לינפל. אס נפלה מן הגג
 דאמרן צריכה כדיקה א״צ לכדוק
 כריאה: ולא ליממר. מפלה לאור
 שכודקין המעיים שמא הוריקו א״צ
 לכדוק הריאה: ורוב צלעות מגינות
 עליה. ג! רוב ריוח הצלעות מגין
 עליה שהצלעות אינן שוכבות על רחבן
 אלא על חודן וכולן רחכן לפנים
 והריאה נחכאת כיניהס: של בריבי.
 חזקיה שהיה גדול כדורו: ניכר שאינו
 בקי בתרנגולים. אינו רגיל לאכול
 תרנגולים 0 לפיכך לא ידע אס יש להן
 דאה ולשון כדיחותא הוא: נהרא
 נהרא ופשטיה. אין פשטי הנהר
 דומין זה חריף וזה עומד כך אין
 מנהג המקומות דומות ורב כשרה
 סבירא ליה וראה כני פומכדתא שנהגו
 בו איסור ולא התירו בפניהם ורב
 יהודה מפומבדיתא הוה וסבר דרב
 טרפה ס״ל: צומת הגידין. מקום
 שהגידין צומתין מתחכרין ומתהדקין
 לשון חומץ צומתו דססחיס (לף מ.).
 אשטדינט״א כלע״ז: שמוטת ירך
 בעוןז כשר. והרי הכל ניטל וכל שכן
 אס ניטל צומת הגידין לכדן: מתניהין
 ידענא. בפרק בהמה המקשה (לקמן
 עו.< וכן שניטל צומת הגידים לבדן
 וכל הארכוכה קיימת: וכן בעוןו.
 דאס ניטל צומת הגידין טרפה: אמר

 ליה. רכי אכא דילמא מדאגמדה רכ לרכ הונא דשמוטה כשרה
 והתם אמר וכן כעוף שני ליה כין שמוטה לחתוכה וכשמוטה כשרה
 ואפי׳ ניטלה כולה וכחתוכה טרפה אפילו צומת הגידין לכדן: אמר
 ליה. רכי ירמיה לרכי אכא: ואת מפרש שמעתין דרב. מדנפשיך
 לאו דידך הוא דכפירוש אמר רכ: אמר ליה אין לא גרסינן:
 רבי זירא ורבי אבא תרוייהו מבבל הוו וסלקו להתס ורכי זירא
 סליק ברישא וקאמר ליה ר׳ אבא חייך אחר שעלית מבבל הלום:

 הוה

 מסורת הש״ם

 א) [לעיל נו.}, ב)[לעיליח:
 ועיין נסרש״י להמס],
 ג) לעיל מנ: לקמן עו.,
 ל) כ׳׳נ קל: לקמן עי. [לעיל
 ממ: נה:1, ס) [לעיל נד:],
 י) בס״א: רגיל נמרנגוליס,

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] תום׳ ד׳׳ה דלמא וכו׳
 וליכא מאן דפליג. נ״ב עיין
 ממורה י״א ע״כ ונדה כ״ה
 ע״א דאיכא מאן דפליג
 וצ״ע ועיין כרו״פ סי׳
 נ׳ ס׳׳ק נ׳ הרגיש בזה
 ודבריו שם צ׳׳ע דודאי
 כוונת הפוס׳ דליכא מאן
 דפליג דטריסה מיהת הד

 ידיק ותשכת:

 מוםף רש׳׳י
 כנגדן בעוף. במידי

 דאיתיה נעוף,
 ונית הכוסות

ל 11;,  נעוף !לעי
 נהרא ופשטיה.
 מתפשט נמקוס

 המסס
 ליתנהו
 נהרא
 כל נהר
 שהוא
 רניל שם, כלומר כל
 מקום הולך אחר מנהגו
ל •ח:,׳. שנחתכו  !לעי
 רגליה. האחריניס ולקמן
 עי.!. וכן שניטל. אפילו
 לא נחתך העצם !ישם!.
 צומת הגידין. למעלה
 מארכוכה היא וסמיך לה
 והן אותן שלשה חוטי!
 שנוטלין מנקרי הבשר
 מתלולית העצם שקורין
 צינקרו״ן >שס). שהרי
 חותכה מכאן ומתה
 חותכה מכאן וחיתה.
 גחתך בשר רגליס למעלה
 מצומת הגילי! ולא נשבר
 העצם כשרה, נחתכה
 למטה במקום צומת הגילין
 אע״פ שנמוך מכאן טרפה,
 כלאמרינן לקמן וכן שניטל
 צומת הנידין, בפרק בהמה
 המקשה (עו.) ואע׳׳פ שלא
ל מה:) לעי  נחתך העצם !
 או: חתוך סימנים או גיד
 צוארה ומתה, חתוך כל

. ו ה  כתפיה וחיה ילעיל נ

 כשרה אס רוצה לומר שאם ניטל הירך ממקום שהיתה מחוכרת כאליה כשרה וחתוכה דטרפה כגון באותו עצם האמצעי שבו צומת
 הגידין כתתתיתו סמוך לפרק הארכוכה הנמכרת עם הראש ולמעלה הוא תחוכ כעצם הקולית שהוא עצם התחוכ כאליה ואע״ג דכאותו
 עצם האמצעי טרפה מ״מ כעליון שהוא עצם הקולית כשרה כדמפרש שחותכה מכאן וחיה מכאן ומתה וזהו תימה דאפילו נכלה
 נמי מקריא אס ניטלה ירך וחלל שלה ניכר כדאמר רכי אלעזר פ״ק (לעיל כא.) א! וליכא מאן דפליג ומה שייך לקרות זה שמוטה וזה
 חתוכה שתיהן חתוכות נינהו כיון דאיירי אפילו ניטלה כולה והיה לו לפרש כאן כפשיטות דשמוטה כשרה כגון דלא נחתכו רגליה
 אלא דשף מדוכמיה עצם הירך שקפץ ממקומו מחור שכעצם האליה שהוא מקוב כו אכל נחתכו טרפה אפילו כצומת הגידין:

 מטלית



 מסורת הש״ם

 א) [לקמן עו.], ג) [לעיל
 נד.], ג) [לעיל ט:],
 ד) [תוספתא פ״ג ה״ו
 ע״ז ה: נא. זנתיס קטו.],
 ה) [כפי מ׳׳ש תוס׳ בזבחים
 סט: ד״ה אי טרפה כוי
 מוכח דגרסתס היה רבי
 מאיר1, ו) ולעיל מה.],
 ו) [שנח כט: וש״נ],
 P) [גנערח רש״ל], ט) [עי׳
 רש״א], י) [נערך טרסי אי],
 כ) ני׳ רש״א ומסתברא,
 ל) [ועיין היטנ בתיס׳
 ע״ז טז. דייה אלמא ומיס׳

 נכורות נ: ד״ה דלא],

 תורה אוד השלם
 1. לף אל נמלה עעל

 ראה דרכיה וחכם:
 משלי ו ו
 2. בימים ההם אין מלך
 בישראל איש הישר

 בעיניו יעשה:
 שופטים יז ו

 מוםף רש״י
 שנחתכו רגליה.
 האתרוניס ,-לקנן! עו.).
 אם ניטלה הנוצה.
 נוצה היא הדקה הסמוכה
 לנשר שאין לה קניס
ל נו:1. לעי  וכלע״ז מל״ש !
 ובגלגלת שיש בה
 נקב אחד ארוך. לנכי
 אהל המת תניא (אהלות
 פ׳׳נ מ״גו נההיא דכמה
 חסרון בשדרה קתני סיפא
 ובגולגולח כדי שינטל מן
 החי וימות הוי חסרון ולא
 מטמא, ואמר־נן בבכורות
 (לח.) כמה ינטל מן המי
 וימות כמלא מקדח של
 ריפאיס, ותני עלה דאס
 יש בו נקכ אחד ארוך
 שאין עגול, רואיס אותו
 אס יתנו ארכו לענלו
 והוי כמלא מקדח הוי
 חסרון, או אפילי יש בו
 נקנים קטנים הרבה כולן
 מצטרפין לכמלא מקדח
ל מה... משם ראיה. לעי : 

ח ). נה נ  בתמיה !סו

 נז: אלו טרפות פרק שלישי חולין
 הוה לן פממון פה קמיה דרב הונא. כלומר הוזקקנו לדבר כשמוטת
 ירך לפני רכ הונא ואמר לן כשרה ואחרי כן אשכחתיה לרב ירמיה
 כר: ואת מה בידך. עכשיו אמור לי אתה אס שמעת כה כלום
 אחר שכאת הלוס: תברוותא. תכדס: לא פרכיס. לא היה יכול
 לנוד כנף ולקנתר אפילו רמז דכר
 מתוך שגדולים הס ויש לו לירא מהם
 אס היה אצלם: ומלתה רבי תנינא.
 כדי להתקיים ויוכל להראות ימים
 רכים: ולית הלכתא הכל הני. דשרו
 שמוטת ירך כעוף: אלא כי הא.
 דקתני והלא הלכה רווחת היא
 שמיטת ירך כעוף טרסה: קדירת
 קנה. קנה שנקדר ממנה חתיכה
 כמין ארוכה: קרומית. רחכה
 וסתמוהו כה: וטל דא את סמיך.
 מפני שראית שחיתה המכה אתה
 סומך להתיר והלא הלכה כר: רוותת.
 ככר נתפשטה ונתרווחה לנהוג: תוך
 י״ב מדש. חיתה המכה ולסוף י״כ
 חדש מתה דטרפה עד י׳׳כ חדש חיה:
 והיה עושה דבר. כדמפרש לקמן
 להוציא מלכו של רכי יהודה: וטלה
 טליה במטלית של טרשיים. כרכה
 כמטלית של צורפי נחשת שנותנים
 לפניהם לקכל עפרורית שחקי נחשת
 ושל עור היא ותמיד היא חמה מתוך
 עוכיה וגם הנחושת מחמם לעולם:
 במידי דמיטרפא בה כוי. כתמיה.
 נהי דמשבחת בשאר אבריה מיהו
 ההיא מילתא דמיטרסא ביה מי הדרא
 ומשבחת כי הכא דגדלו אחרונים יותר
 מן הראשונים: מאי עסקן. למה
 נקרא שמו עסקן תחלה: אי ודאי לית
 להו מלכא. דכתיב אשר אין לה קצין
 והיינו עסקן דלא כעי למיסמך
 אהימנותיה דשלמה: הנמלים אוהכיס
 צל ושונאים מוס: דשומשמני. נמלים:
 נפק תד מינייהו. מתוך חורי הקן וכא
 לחוץ וראה הצל: אתנת ביה סימנא.
 להכירו לידע מה יעשו לו חכריו
 כשימצא שקרן: הרמנאאז הוו נקיטי.
 שכל המהתל כחכרו יהרגוהו: אי נמי
 בין מלכא למלכא הוה. מת המלך
 ועדיין לא קם אחר ודרך ארץ לעשות
 איש הישר כעיניו כדכתיב כימים
 ההם וגו׳ איש הישר בעיניו יעשה:
 אהימנותיה דשלמה. נאמן הוא על
 כך וברוח הקדש אמרה: סימן.
 לספק טרפה: י״ב מדש. אם כך
 חיה כידוע שלא נטרפה: ב' ושלש
 שנים. וקשיא לרכ הונא די״כ חדש
 ליכא למ״ד: תנאי היא. דאיכא
 דסכירא ליה כרכ הונא דקתני לקמן
 ימות החמה היו וכיון שעכרו עליו
 ימות הצנה מיד מת גז ויש מכה שהיא
 נבערה ס) ומת מתוך חוס הלכך כעינן
 ימות החמה וימות הצנה: נקב אמד
 ארוך. ונקדרה בחסרון: מצטרפין
 למלא מקדת. ושוב אינה מטמאה
 באהל לבית שמאי. פלוגתא דשדרה
 וגלגולת באהלות (פ״ב מ״ג< דהיינו
 כדי שינטל מן החי רמות ט) דהכי
 אמרינן כפרקין >דף נ3:< גכי
 שדרה וכן לטרפה: חידוק של
 קרויה. חתיכה של דלעת יכשה:

 דשיחלא

 הוה לן פתחון פה קמיה דרב הונא ושאילניה
 ואמר לן שמוטת ירך בעוף כשירה ואשכחתיה
 נמי לרבי ירמיה בר אבא דיתיב וקא בריק
 בצומת הגידין ואקשי ליה לא םבר לה מר
 הא דאמר רב הונא אמר רב שמוטת ירך
 בעוף כשרה א״ל אנא מתניתין ידענא
בהמה שנחתכו רגליה מן הארכובה ולמטה ,  א

 כשרה מן הארכובה ולמעלה פסולה וכן
 שניטל צומת הגידין ואמר רב עלה וכן
 בעוף ואמרי ליה אי הכי קשיא דרב אדרב
 אישתיק ואקשי ליה ודלמא שני ליה לרב
 בין שמוטה לחתוכה ואמר לי ואת מפרשת
 שמעתיה דרב בפירוש אמר רב שמוטה כשרה
 חתוכה פסולה ואת מה בידך הכי אמר רב
 חייא בר אשי אמר רב שמוטת ירך בעוף
 טרפה וכן אמר ר׳ יעקב בר אידי א״ר יוחנן
 שמוטת ירך בעוף טרפה ואמר ר׳ יעקב בר
 אידי אילמלי הוה רבי יוחנן באתרא דאורו
 בה חברוותא להתירא לא פרכיס דאמר רבי
 חנינא אמר רבי שמוטת ירך בעוף כשרה
 ותרנגולת היתה לו לרבי חנינא שנשמטה
 ירך שלה והביאה לפני רבי והתירה לו ומלחה
 רבי חנינא והוה מורי בה הלכה לתלמידים
 זה התיר לי רבי זה התיר לי רבי ולית הלכתא
 ככל הני שמעתתא אלא כי הא דשאל רבי
 יוםי בן נהוראי את ר׳ יהושע בן לוי קדירת
 קנה בכמה אמר לו משנה שלמה שנינו
עד כאיסר האיטלקי אמר לו והלא רחל ,  נ

 אחת היתה בשכונתנו שנקדד קנה שלה ועשו לה קרומין של קנה וחיתה
 אמר לו ועל דא את סמיך והלא הלכה רווחת בישראל שמוטת ירך
 בעוף טרפה ותרנגולת היתה לו לרבי שמעון בן חלפתא שנשמטה ירך
 שלה ועשו לה שפופרת של קנה וחיתה אלא מאי אית לך למימר תוך
 י״ב חדש הוה הכא נמי תוך י״ב חדש הוה אמרו עליו על רבי שמעון בן
 חלפתא שעםקן בדברים היה והיה עושה דבר להוציא מלבו של רבי
 יהודה שהיה ״רבי יהודה אומר אם ניטלה הנוצה פםולה ותרנגולת היתה
 לו לרבי שמעון בן חלפתא שניטלה נוצה שלה והניחה בתנור וטלה עליה
 במטלית של טרםיים וגידלה כנפיים האחרונים יותר מן הראשונים ודלמא
 קסבר רבי יהודה טרפה משבחת אם כן במידי דמיטרפא בה הגדילה כנפיים
לך  האחרונים יותר מן הראשונים מאי עסקן בדברים א״ר משרשיא דכתיב 1
 אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם אשר אין לה קצין שוטר ומושל תכין בקיץ
 לחמה אמר איזיל איחד אי ודאי הוא דלית להו מלכא אזל בתקופת תמוז
 פרסיה לגלימיה אקינא דשומשמני נפק אתא חד מינייהו אתנח ביה םימנא
 על אמר להו נפל טולא נפקו ואתו דלייה לגלימיה נפל שמשא נפלו עליה
 וקטליה אמר שמע מינה לית להו מלכא דאי אית להו הרמנא דמלכא לא
 ליבעו א״ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי ודלמא מלכא הוה בהדייהו א״נ
 הרמנא דמלכא הוו נקיטי אי נמי בין מלכא למלכא הוה דכתיב 2בימים ההם
 אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה אלא סמוך אהימנותא דשלמה
 אמר רב הונא סימן אלטרפה י״ב חדש מיתיבי ״סימן בלטרפה כל שאינה יולדת
 רשב״ג אומר משבחת והולכת בידוע שהיא כשרה מתנוונה והולכת בידוע
 שהיא טרפה ה<רבי אומר םימן לטרפה שלשים יום אמרו לו והלא הרבה
 מתקיימות שתים שלש שנים תנאי היא דתניא י* ובגלגלת (עד) שיש
 בה נקב אחד ארוך אפילו נקבים הרבה מצטרפים למלא מקדח א״ר יוסי
 בן המשולם מעשה בענבול באחד שנפחתה גלגלתו ועשו לו חידוק של קרויה
 וחיה אמר לו ר׳ שמעון בן אלעזר ״משם ראיה ימות החמה היה וכיון שעברו

הני ביעי דטרפה  עליו ימות הצנה מיד מת אמר רב אחא בר יעקב הלכה טרפה יולדת ומשבחת אמר אמימר נ
 שיחלא

 מטלית של טרםיים. פ*׳ הקונטרס צורפי נחשת וכן פירש
 הערוך׳) והכיא ראיה דאמר כמגילה פרק כני העיר
 (לף ט.) מעשה בבית הכנסת של טרסייס שהיתה כירושלים וכנזיר
 פרק ג׳ (לף נכ.) מעשה שהכיא קופה מלאה עצמות מכפר טביא

 לבית הכנסת של טרסיים פירש
 בערוך ׳)ומסתמא מפני שצורפי
 נחושת מזוהמים ככורסקי ועל כן היה
 להם כיהכ״נ לכד וכפ״ק דע״ז
 >לף יז:< חכם של טרסייס אני
 אייתו ליה תרי קיכורי חד דשיתיא
 ותדא דערבא משמע דטרסי וגרדי
 חדא הוא וקשה דבפ׳ החליל(סיכה נא:)
 משמע דגרדייס בפני עצמן וטרסייס
 בפני עצמן ועוד דאמרי׳ באגדה דמגילה
 (לף יג:< בגתן ותרש שני טרסייס היו
 והיו מספרים כלשון טרסיים משמע
 שהיא אומה שיש לה לשון כפני עצמה:
 ודילמא סבר טרפה יולדת
 ומשכחת. גזמסתכרא דלא גרסינן
 יולדת דאין צריך לו כלל ועוד הא
 אמרינן פ״ק דע״ז (לף טז.) גכי
 רבי יהודה מתיר בשבורה אמרו לו
 והלא מרכיעין עליה זכר אמר להן
 לכשתלד אלמא לא מקכלת זכר ומיהו
 יש לחלק כין טרפה חתוכה רגלים
 לשאר טרפותל): אידל ואחזי
 חיכי אי־תא מילתא. אע״ג דכה״ג חשיכ
 כהמוכר הספינה (3״ג עה.) מלגלג גכי
 ההוא תלמיד דאמר ליה רכי יוחנן אס
 לא ראית לא האמנת מלגלג על דכרי
 חכמים אתה שאני הכא שכא לכרר
 הדבר ולהודיע איך ידע שלמה:
 םימן לטרפה כל שאינה יולדת. יש
 כמה בהמות שסוסקות מלילד
 ולא מחזקינן להו כטרפות אלא בעי
 למימר אס יולדת כידוע שאינה טרפה:

 מכאן

 עין משפט
 נר מצוה

 א ב [מיי׳ פי׳׳א מהלכות
 שמיטה הלכה א סמג לאוין
 קלב טוש׳׳ע י״ל סימן נז
 סעיף יח וסימן סי סעיף

 ט):
 דלה ג מיי׳ פ״ג מהל׳
 מאכלות אסורות
 הלכה יא סמג לאוין קלב
 טוש״ע י׳׳ר סימן פו סעיף

 ט:

 שיטה מקובצת
 א] הרמנא רשות להורגו
 הרמנא הוו וכוי: ג] ויש
 מכה שהיא נבערת. נ״ב
 נ״א נצרבת: ג] (אית
 ספרים) ןמסתברא] דלא
 גרסי יולדת. נ״ב עי׳ תוס׳

 בכורות דף ב ע״ב:

 יוסי בן משולם דאמר וחיתה

 רבינו גרשום
 הוה לו פתחון פה קמיה
 דרב. כלומר שאלנו לו
 ותו אשכחתיה לר׳ ירמיה
 בר אבא כלומר ר׳ אבא
 הוא משתעי אשכחתיה
 לר׳ ירמיה בר אבא אמרי
 ליה לא סבר לה מר להא
 דאמר רב הונא אמר רב
 שמוטח ידך בעוף כשרה.
 כלומר אע״ג דניפסקו
 צומת הגידים: ואת מה
 בידך. כלומר ר׳ אבא א״ל
 לרב ירמיה בר אבא את
 מה בידך: באתרא דמורו
 ביה חברותיה להיתירא
 לא הוה פרכס. כלומר
 מאן חברותיה רי: ועשה
 לה קרומית של קנה
 יחיתה. כלומר תיקן לה
 קרימית של קנה באותו
 מקים שיהא סיתם הנקב
 ועשו לה שפופרת של
 קנה במקום השבר וחייתה
 שהיתה מחזקת הירך
 במקום השבר ותיתה:
 אלא מאי אית לך למימר
 בתיך י״ב חדש הוה.
 כלימר לא עיברה שנתה:
 יטלה עליה במטלית של
 טרסיים. נלימר מיציאי
 הנחושת מעיקרו יש להן
 מטלית של עור בפניהם
 בשביל הנחושת שלא
 ישחרו בגדיהם והוא
 בכל עת חם ופרשה
 על התרנגלת וחיימה מן
 המטלית וגידלה כנפים:
 ודילמא קסבר ר׳ יהודה
 טרפה יולדת ומשבתת.
 דאע״פ שמשכחת טרפה
 היא: אם כן במידי
 דמטרפא ביה כלומר
 במידי דמיטרפא ביה לא
 קאמר כגון נוצה ודאי
 באותו דבר דמיטרפא
 ביה אינה משבחת אבל
 מדחזינן דמשבחת ודאי
 לא טרפה היא: אתנח
 בה סמנא. כלומר כההוא
 שושמנא דנפק אתנח
 כה סימנא ר׳ שמעון
 בן חלפתא אמר להו
 נפל טולא. כלומר כבר
 בא השמש והצל בעולם
 כבר יכולין אתם לצאת:
 כדכתיב בימים ההם אין
 מלך בישראל. כלומר הכא
 נמי לענין שושמני אימא
 כין מלכא למלכא הוה:
 שימן לטרפה י״ב חדש.
 כלומר ספק טרפה אם
 חיה י״ב חדש ודאי
 אינה טרפה: מיתיבי סימן
 לטרפה כוי. והא הכא
 תזינן שתים ושלש שנים
 והיאך אמרת לטרפה סימן
 כל י״ב חדש: תנאי היא
 רתניא. כלומר תנאי היא

 דאיכא תנא דאמר דאינה מתקיימת י״ב חדש יאיכא תנא דאמר מתקיימת שתים ישלש שנים: דתניא יבגלגילת שיש בה נקב אתת ארוך כד מצטרפין לכמלא מקדח. כלומר לענין טרפה: ל
 לדבריי מתקיימת ב• יג• שנים: אמרי לי משם ראיה ימית החמה היה כר. יהא קא חוינן



 עין משפט
 נר מצוה

 דלו א מיי׳ פ׳׳ג מהל׳
 מאכלות אסורות
 הלכה (ימ) [י] סמג לאוין
 קלכ טוש״ע י״ד סימן פו

 סעיף ג:
 דלו ב מיי׳ פ״ג מהלכות
 איסורי מזנח הלכה

 ינ:
 ג [מיי׳ פ״ז מהלכות ע״ז
 הלכה יל סמג לאדן מה
 נווש׳׳ע י״ל סימן קמכ

 סעיף יא!:
 ד [מיי׳ ס״ג מהלכות
 מאכלות אסורות הלכה יא
 סמג לאוין קלב טוש׳׳ע י״ל

 סימן נז סעיף יח:
 ה [מיי׳ ס׳׳ג מהלכות
 איסורי מזבח הלכה יג
 ופי״ג מהלכות שחיטה

 הלכה י]:
 דלח ו מיי׳ פי׳יא מהלכות
 שחיטה הלכה א
 סמג לאוץ קלב טוש״ע י״ל
 סימן גז סעיף יח וסימן פו

 סעיף ט:

 לעזי רש״י
 פושט׳׳א. כמות הביצים

 בהטלה אחת.

 שיטה מקובצת
 א] דהא לא גזרינן הכא
 ביעי: נ] אלא הא דתניא
 ולד טרפה ברייתא היא
 והוה מצי: ג] לאתויי
 ברייתא לפי שר׳ יהושע

 הוזכר בה:

 רבינו גרשום
 הכא תנאי היא: הוי זה וזה
 גורם דתרנגול דהיתירא
 ותרנגולת(דםפק) דטרפה:
 בדספנא מארעא. דליכא
 זה ווה גורם: א״כ גדלה
 גמרה מיבעי ליה. כלומר
 אי בשיחלא קמא שהיו
 הביצי׳ במעיה כשנטרפה
 זהו גמרה באיפור׳ ולא
 גדלה דגדלה משמע
 דלאחר כן שניטרפה
 גדלה באיסור: במאי קא
 מיפלגי כגון שניטרפה
 ולבסוף עיברה. כלומר
 השתא דסבירא לן דטרפה
 יולדת ומשבחת במאי קא
 מיפלגי ר׳ אליעזר ור׳
 יהושע: כשניטרפ׳ ולבסוף
 עיברה. אי ולד מותר
 באכילה דזה וזה גורם
 מותר לר׳ אליעזר ולרבי
 יהושע אסור: איתיביה
 רב אשי לאמימר ושוין
 בביצת טרפה כוי. כלומר
 היאך אמרת דטרפה אינה
 יולדת והא הכא דטרפה
 טענה ביצים: הכא במאי
 עסקינן בשיחלא קמא.
 כלומר שהיו במעיה קודם
 שנטרפה אבל לאחר
 שנטרפה לא טעגה אלא
 הא דתנן ולד טריפה ר׳
 אליעזר אמר לא יקרב
 כוי. כלומר השתא דאמרת
 דטרפה אינה יולדת ר׳
 אליעזר ור׳ יהושע במאי
 קא מפלגי כוי: והלכתא
 בזכר עד י״כ חדש.
 כלומר ספק טרפה זכר
 כל שמתקיים י״ב חדש
 ודאי לא טריפה הוא:
 אמר רב פפא ש״מ מדרב
 הונא הא דאמר שמואל
 קישות שהתליע באביה
 כוי. כלומר ש״מ מדרב
 הונא דאמר כל שאין בו
 עצם אינו מתקיים י״ב
 חדש הא דאמר שמואל
 קישות שהתליע במחובר
p ו ש p ה  אסורה משום ש

 על הארץ:

 אלו טרפות פרק שלישי חולין נח.
 מכאן ואילך הוה ליה זה וזה גורם ומותר. אע״ג לכסוף כתובות
ד יהולה כפרלות למספקא ליה כפרק  (לף קיא:) פסקינן כ
 אותו ואת כנו (לקמן לף עט.) אי חוששין לזרע האכ או לא היינו
 כמילתא לשד כל תר כאפי נפשיה ולא שייך זה וזה גורם אכל הכא
 לחל אסור וחל שד הוי ליה זה וזה
 גורם: ושוין כביצת טרפה שהיא
 אסורה. לא כמו שפירש הקונטרס
 לקאי אפלוגתא לרכי אליעזר ורכי
 יהושע אלא קאי אפלוגתא לכית שמאי
 וכית הלל לפליגי כמתניתין כמסכת
 עליות(פ״ה מ״א) לתנן התם ביצת נבלה
 שכמותה נמכרת בשוק ב״ש מתירין
 וכית הלל אוסדן ומוליס ככיצת טרסה
 שאסורה מפני שגילולה כאיסור ואם
 תאמר להשתא חשכי כית הלל כיצת
 נבלה ככשר לאסד אפילו כמותה
 נמכרת בשוק ובפרק קמא לביצה
 (לף ו:) אמדנן השוחט את התרנגולת
 ומצא כה כיציס גמורות מותרות
 לאכלן כמלכ ואפילו רכי יעקכ לא
 פליגי) אלא לקאמר אם היו מעורות
 בגילים אסורות אכל כשאינן מעורות
 מותר ותירץ כהלכות גלולות לגבי
 איסור נכלה לאורייתא החמירו אכל
 בשר עוף בחלב לרכנן הקילו ורבינו
 תם תירץ לבביצת נבלה החמירו משום
 לנבלה הוי לבר האסור אבל בשר עוף
 בחלב להוי היתר לכל חל וחל באפי
 נפשיה שרי ולפירושו מתיישב מה
 שמפרש בערוך ל) להא לאמר בריש
c3p פרק הלר עם הנכרי (עירובין לף 
 לאפילו כיעתא ככותחא לא לישרי
 איניש קמי רכיה דהיינו כגון ששחט
 התרנגולת ומצא כה כיציס גמורות
 לאי בסתם כיציס אותן אין צריכין
 היתר לאין לך ע״ה שלא ילע שמותר
 כחלכ ולפי תירוץ הלכות גלולות קשיא
 מאי אפילו לקאמר אפילו ביעתא
 ככומחא אטו מי פשוט הימר זה כל
 כך טפי משאר מילי הא פלוגתא היא
 ללמאן לאמר בשר עוף בחלכ לאורייתא
 אסירא מילי להוה אביצת נבלה ויש
 לומר ללהכי קאמר אפילו שכל העולם
 היו נוהגין בו היתר וכפרק קמא לכיצה
 (לף ו0 נמי פשיטא ליה לש׳׳ס לשרי
 גבי הא ראמר רב ביצה עם יציאת
 רובה נגמרה לקאמר למאי אילימא
 לשרי לאוכלה בחלב הא במעי אמה
 אסירא והתניא השוחט התרנגולת כו׳
 משמע לפשיטא ליה ללא הוה פליג
 רכ ועול י״ל להיינו טעמא לאסד

 שיחלא קמא אסירא מכאן ואילך הוה ליה
 זה וזה גורם ומותר איתיביה רב אשי לאמימר
 א<אושוין בביצת טריפה שאסורה מפני שגדלה

 באיסור התם בדספנא מארעא ולישני ליה
 בשיחלא קמא אם כן גדלה גמרה מיבעי ליה
 אלא הא נ*דתנן גיולד טרפה ר׳ אליעזר אומר
 לא יקרב לגבי מזבח ור׳ יהושע אומר ביקרב
 במאי קא מיפלגי ״בשנטרפה ולבסוף עיברה
 ר׳ אליעזר םבר ה<נזה וזה גורם אסור ורבי
 יהושע סבר זה וזה גורם מותר אי הכי
 אדמיפלגי לגבוה ליפלגו להדיוט להודיעך
 כחו דר׳ יהושע האפילו לגבוה נמי שרי
 וליפלגו להדיוט להודיעך כחו דרבי אליעזר
 דאפילו להדיוט נמי אסור ייכח דהיתרא עדיף
 ליה ומודים בביצת טרפה שאסורה בדספנא
 מארעא דחד גורם הוא רב אחא סבר לה כרב
 אחא בר יעקב ומתני לה לדאמימר כדאמרן
 רבינא לא סבר לה כדרב אחא בר יעקב
 ומתני לה לדאמימר בהאי לישנא אמר
 אמימר הני יביעי דםפק טרפה דשיחלא קמא
 משהינן להו אי הדרה וטענה שריין ואי לא
 אםירן איתיביה רב אשי לאמימר ומודים
 בביצת טרפה שאסורה מפני שגדלה באיסור
 אמר ליה התם בדשיחלא קמא אם כן גדלה
 גמרה מבעי ליה תני גמרה אלא הא
 ״דתנן ולד טרפה ר׳ אליעזר אומר לא יקרב
 לגבי מזבח ר׳ יהושע אומר יקרב במאי קא
 מיפלגי כשעיברה ולבסוף נטרפה *רבי
 אליעזר סבר העובר ירך אמו הוא ורז יהושע
 סבר ״׳עובר לאו ירך אמו הוא אי הכי
 אדמיפלגי לגבוה ליפלגו להדיוט להודיעך
 כחו דרבי יהושע וליפלגו בהדיוט להודיעך
 כחו דרבי אליעזר כח דהיתירא עדיף ליה
 ומודים ודאי בביצת טריפה שאסורה
 בדשיחלא קמא מאי טעמא גופה היא והלכתא
 ׳־בזכר כל שנים עשר חדש בנקבה כל
 שאינה יולדת אמר רב הונא כל ברייה שאין
 בו עצם אינו מתקיים י״ב חדש אמר רב
דאמר ( ו  פפא שמע מינה מדרב הונא הא נ
 שמואל קישות שהתליע באיביה אסורה

 הני

 דשיחלא קמא. בלע״ז פושט״א. אותן שהיו במעיה בשעה שנטרפה
 כולן אסורות לעובר ירך אמו הוא ועמה נטרפו: מכאן ואילך. היא
 והזכר גורמין להם שיכאו ולכר שאיסור והיתר גרמו לו שיגלל מותר:
 ושוין. ר׳ אליעזר ורכנן לפליגי כולל כהמה טרפה: בדםפנא מארעא.

 היא מעצמה מתחממת כארץ ויוללת
 וההוא חל גורס הוא: גדלה. משמע
 כל גילוליה באיסור: אלא הא דתנן.
 טון לאמרת להאי מילים ככיצת
 טרפה כלספנא מארעא לחל גורס
 הוא קאמר מכלל לפלוגתייהו בזה וזה
 גורס וע״כ בשנטרפה ולבסוף עיכרה
 פליגי לאיכא זה וזה גורם: במאי קא
 מיפלגי. על כרחך כנטרפה ולכסוף
 עיברה: להודיעך כמו דרבי יהושע.
 תירוצא הוא: סבירא ליה כרב אתא
 בר יעקב. לאמר לעיל (לף נז:< הלכה
 טרפה יולרת: וממני לה לדאמימר
 כדאמרינן. הני כיעי לטרפה כר
 לאיכא לפלוגי כין שיחלא קמא לשיחלא
 כתרא אפילו כטרפה ולאית: רבינא
 לא סבר לה. כוותיה ולא מצי למימר
 לשיחלא כתרא להא לא טענה הלכך
 מוקי לה ללאמימר כספק טרפה והכי
 קאמר לשיחלא קמא משהינן לה אי
 הלרה וטענה לאו טרסה היא ושרו
 קמאי: מפני שגדלה באיסור. אלמא
 טענה: במאי קא מיפלגי. על כרחך
 בעיכרה ולכסוף נטרפה לאי בנטרפה
 בדשא תו לא טענה ובהא פליגי רבי
 אליעזר סבר [עובר] ירך אמו הוא
הד הוא כאחל מאיבריה: ור׳ יהושע  ו
 סבר כוי. וכיון להכי הוא אלמיפלגי
 כו׳: ומודים. ולאי ככיצת [טרפה]:
 בשימלא קמא. לטון לאגילא כיה
 למעורה בגילין כגופה למיא: והלכתא
 בזכר. ספק טרפה ליליה אי שהי שנים
 עשר חלש ולאי לא נטרף ושוב אין
 צדך לכולקו כגון אס ספק לרוסה או
 נפולה או שמא ניקכ הקרוס מחמת
 שראינוהו שלקתה: כל בריה שאין לה
 עצם אינה מתקיימת י״ב תדש.
 ונפקא מינה כדמפרש רב פפא:
 קישומ שהתליעה באיביה. כעולה
 מחוברת: אסורה. התולעת כאטלה
 לטון רמהלכת בתוך הקישות
 והקישות מחוכרת כקרקע שורץ
 על הארץ׳) קרינא ביה אבל התליעה
 בתלוש לאו שורץ הוא על לנפיק
 מיניה ומהלך על גבי הקרקע
 כלמפרש בשילהי פרקין (דף סז:):

 שמע

 ב״ה כיצת נכלה גזירה אטו כיצת
 טרפה וכיצת טרפה אסורה משום לגמרה כאיסור ומיהו אין נראה תירוץ זה להא לא גזדנן א] ביעי לשיתלא בתרא אטו ביעי לשיחלא קמא
 ואמו ביעי רספנא מארעא«): אלא הא דתניא ולד טרפה ג] כוי. בדיתא היא והר מצי לאתויי מתניתין לתמורה (דף ל:) כל האסורים לגבי
 המזבח ולרותיהן מותרין רבי אליעזר אומר ולל טרפה לא יקרב לגבי מזבח אלא ניחא ליה לאתויי בדיתא ג) שרבי יהושע הוזכר בה:
 במאי קא מיפלגי מטרפה. לשון הגמרא משמע לאי לאו לאמימר לא הוה קשה במאי קא מיפלגי אלא יש לומר משום לאסר אמימר
 לשיחלא קמא לא מיתוקס ליה פלוגתייהו כעוכר ירך אמו וכעיכרה ולכסוף נטרפה לאס כן קם ליה אמימר כרבי אליעזר לשמותי הוא ולאילך
 לישנא ללקמן יש לפרש משוס לקסבר טרפה אינה יוללת קא קשה ליה במאי קא מיפלגי ללא מיתוקמא פלוגתייהו כזה וזה גורס אסור ואם
 תאמר ואמאי לא ניתא ליה לרב אשי השתא לאוקומי פלוגתייהו בזה וזה גורס הא שמעינן ליה לרבי אליעזר בהריא בפרק כל שעה (פסיזיס
 דף מ.) לאסר לקתני וכן היה רכי אליעזר אוסר ככל איסורין שבתורה רש לומר לשמא לא שמיע ליה לרב אשי ההיא ברייתא:
 ורבי אליעזר סכר זה וזה גורם אסור. כמו שהגירסא כאן כך יש לה להיות בפרק כל האסודן (תמורה דף לא.) ויש ספרים לגרסי
 התם למאן לאמר טרפה יוללת פליגי כשנטרפה ולכסוף עיכרה לרכי אליעזר סוכר עוכר ירך אמו הוא ולימא: אי הכי אדמיפלגי
ט קשה לככל ענין יכול להקשות כן וצדך למצוא טעם למה היה מתיישב הא למיפלגי לגכוה אי הוה מפרש  לגבוה ליפלגו להדיוט. לשון אי ה
 פלוגתייהו כעוכר ירך אמו הוא יותר מהשתא למוקי לה כזה וזה גורס ולאילך לישנא איפכא>): והלכתא בזכר כל שנים עשר חדש.
 למאי למסקינן השתא הלכתא לטרפה אינה יוללת לא מיתוקמא פלוגתייהו לרבי אליעזר ורבי יהושע אלא בעובר ירך אמו ורבי יהושע סוכר
 לאו ירך אמו הוא וגכי כיצה מולה כיון לאגילא כגופה כגופה למיא ותימה לכריש שור שנגח את הפרה (ב״ק דף מז.) משמע איפכא לאמר
 מרבה פרה שהזיקה גובה מוללה מאי טעמא גופה היא תרנגולת שהזיקה אינו גובה מכיצתה מאי טעמא פירשא כעלמא היא ומשמע
 לאפילו ליתא לפרה גוכה הכל מוללה ואמאי הא אפילו אי סייע הולל בנגיחה «)לאי וולדה נגחו לא היה יכול לגבות מן הולל כל הנזק
 היכא לליתא לפרה טון ללאו ירך אמו הוא וגבי תרנגולת אמאי אינו גובה מכיצתה רש לומר להתס מייד ככיציס גמורות ללא אגילי כגופה
 וגבי מזיק אמר ליה אייתי ראיה לההיא שעתא הות אגירא בגופה ושקול וגכי טרפה אסור ולענין ולל היינו טעמא אף על גכ לכעלמא
 עובר ירך אמו הוא לענין טרפות שאני לתלוי בחיות בהמה ולעובר יש לו חיות בפני עצמו ובבכא קמא >דף מז. ד״ה מאי) הארכתי בו:

 הני

 מסורת הש״ם

 א) עליות פייה מ״א תמורה
 לא. ע׳׳ש, נ) [צ״ל לתניא],
 ג) בכורות ז. ממורה ל:
 [זנחיס על:], ו) [תמורה
 לא.], ה) 1שס סנהלרי!
 ס. ע״ז מט. פסמיס מ.],
 י) [כרכות ס. וש׳׳ג], ז) [צי׳ל
 לתניא], ח) [גיטין כג:
 נזיר גא. ג״ק עח: סנהלרין
 (עה.) פ: תמורה י: יא.
 יט. כה. כה: ל: לא.],
 נו) לקמן סז., י) ניקרא יא],
 כ) [שס ז.], ל) [בערך כמח],
 «) ועיין תוס׳ עירובי! סב:
 ל״ה אפילו ותוס׳ ניצה
 ו: ל׳׳ה ביציס], נ) [ועיין
 היטב תיס׳ גיטין נח: ל׳׳ה
 הא גט], ס) [צ׳׳ל רבא],

 «) [צ׳׳ל להיא],

 גליון הש״ם
 נם׳ רכ׳ אליעזר סכר
 עוכר ירך אמו. עיין רס׳׳נ

 לפרה:

 מוםף רש״י
 ולד שרפה. ואביו תמיס
 הרי זה וזה גורס (בכורות
. כח דהיתרא עדיף ו  ז
 ליה. טוב לו להשמיענו כת
 לברי המתיר, שהוא סומך
 על שמיעתו ואינו ירא
 להתיר, אכל כח האוסרין
 אינה ראיה, שהכל יכולין
 להחמיר ואפילו כלכר

צה נ:!. י נ  המותר !



 מסורת הש״ם
 א) ן גי׳ הערוך אמראי
 וכן משמע קצת מפרש׳׳י
 7הכא ויותר מכואר כפרש׳׳י
 לאיוב צט פסוק ית ע״ש],
 נ) ועיין תוס׳ ב״ק צב:
 דייה שימין], ג) 1פי׳ בקרנו
 ערוך], ד) בכורות מ.,
 ס) [שסו, ו) ולעיל מג:
 מז.ן, t) וברכות כד. יש׳׳נ],
 ח) טהרות פ״א מ״ב
 ועיין מיס׳ יכ״נ הר״שו,
 ט) ותוספתא פ״ג ה׳־ו
 ע׳׳שו, י) ושייך לע״א],
 כ) ןכדאיתא ר״ה יז.],

 ל) בס״א: דאמרן,

 לעזי רש״י
 צינציל״א. יתוש.

 אינשלביי״ר. להתנהג
 כאכזריות.

 מרטי׳׳ל. פטיש.
 בודי״ל קדשטניי״א

 ןקר־שטני׳יא בודי״ל].
 המעי העיוור.

 לזד״א. חלתית.
 תור״א ןטור׳׳א]. אקונ׳

 נח: אלו טרפות פרק שלישי חולין

 וצמד ארסי).

 מוסף רש׳׳י
 לא שנו. דבעל ה׳ רגליס
 אי ג׳ דהוי מום ילא
 טריפה, אלא שהחיסור אי
 הייתור הוו גיד, שיש לו
 לבעל ה׳ רגליס ג׳ ידים
 ובי רגלים, ולבעל ג׳ רגלים
 3׳ רגלים ייד אחת, דביד
 לא שייך טריפות :בכורות
 מ כל יתר כנטול
 דמי. ינהמה שנטל ירך
 וחלל שלה טריפה, וקי״ל
 בהמה שנחתכו רגליה מן
 הארכובה ולמעלה טריפה
 ועוד בוקא דאטמא דשף
 מדיכתיה טריפה ישמו.
 חיוי ברייתא. הריעוח
 באפר וניעריס •לעיל מג:•
 ואמרי לה ברייתא בריאות

ל מז.:.  ושמנות !לעי

 רבעו גרשום(המשד)
 אוכלין רחשוב כבשר
 והיינו דא״ר יוחנן ד•
 יהודה ור׳ ישמעאל אמרו
 דבר אחד כשם שר•
 יהודה אמר ניטלה הנוצה
 פסולה דחשוב כבשר
 כך לר׳ ישמעאל חשוב
 כבשר אכל לענין טומאה
 כרבנן כבירא ליה דאין
 מצטרפין: כרבנן סבירא
 ליה דלא מגין. כלומר
 לא מגין עליה ולא חשוב
 כבשר: המעושנת היתה
 במקום עשן ונסתכנה:
 והמצוננת. נצטננה: או
 שאכלה הירדופני. סם
 המות דבהמה ומין עשב
 הוא: חלתית. לסךא בלעז:
 כלב שוטה. משוגע:
 קשיא חלתית אתילתית
 ולמתניתין קשיא סם המות
 אסם המות: כאן בקרטין.
 גבעולין טרפה כאן בסם
 המות ראדם טרפה אבל
 אכלה סם המות דבהמה
 כשרה: היינו הרדופני.
 כלומר למה לי למיתנא
 תרתי וימני אכלה הרדופני
 או שאכלה סם המות

 כשרה:

 '<שמע מינה. מדרב הונא: הני תמרי דכדא. שהתליעו ואין ידוע אס
 במחובר אם בתלוש: לבתר תריסר ירתי שתא שריין. דאי במחוכר
 התליע לא הוי חיי עד השתא: בקא. מין זבוב צינציל״א והיא נושכת
 כצרעה: דידבא. זכוכ: אימרא. לשון (איוב לט< כעת במרום
 תמריא. נמנכרה לו ומרדה עליו
 אינשלכיי״ר: לבר מתוזא. על שם
 שהיו כני מתוזא מעונגיס ושמנים׳)
 נאמר משל זה עליהם: ומצת מיניה.
 דמא. מצצת דמו: מני. משקל ששים
 מני: בקורנסיה. מרטי״ל. כלומר הוי
 זהיר בו שנשיכתו ככדה: במני דידהו.
 במשקל שלהן של בקי שהוא קל: בשני
 דידהו. רגעים הן: תנן התם.
 בככורות לענין מומים: לא שנו.
 דקתני הרי זה מוס לגבוה הא להדיוט
 שרי: אלא שתסר ויתר ביד. שחסור
 זה דבעלת שלש או יתור זה דבעלת
 ה׳ ביד שאין לה אלא יד אחד או
 שיש לה ג׳ ידים: כנטול דמי. יתר
 אחד כחסר אחד והויא כבעלת רגל
 אחד וטרפה דהויא כשמוטח ירך
 בכהמה: סניא דיבי. כודי״ל קרשטניי״א
 קורין לו: גובתא. כמו קנה בשר:
 דהוה מטבר מבי כסי להובלילא.
 המסס: לאכשורה. כדאכשרנא
 בגובתא דכי כסי והוכלילא: גחדא
 מתיתא מחתינהו. וכי באריגה אחת
 ארגתס לכולם לשון (שמות לט בתרגום)
 עובד מחי. דתיקון דבור קרו לו אינשי
 אריגה שמסדר את דבריו: היכא
 דאיתמר. דברייתא הכי אית להו
 איתמר: והיכא דלא איתמר לא איתמר.
 ויתר הוא וכאילו ניטל אחד מן המעיס
 כנגדו הוא דכל יתר כנטול דמי וכן
 הלכה דליכא מאן דפליג. ואע״ג דאמרן
 (לעיל דף ל״.< כאוני דריאה לית הלכתא
 כוותיה דרכא כיתרת הא אוקימכא
 והוא דקיימא כדרא דאוני דקים להו
 לרכנן דאורחייהו כהכי אבל ביני כיני
 טרפה אלמא כנטול דמי וגכי רגלים
 דלאו אורחייהו ודאי טרפה: היוצאים
 מן הבהמה כאתד. דאית לה תרתי
 הדורי דכנתא ושניהם יוצאין מן הקיבה
 זה כראשה וזה כאמצעה: וכנגדן בעוןו
 כשרה. דעוף זימנין דהוי הכי ואע״ג
 דלא משתכח להו הכי קיס להו. ויש
 מסרשין שכל עוף דרכו כן משוס דמן
 הזפק ועד הקורקכן קנה של מעיין
 אחד וההוא קרי כני מעיס וכראש
 הקורקבן יוצאין בני מעיס גמורין:
 אבל יוצאין ממקום אהד. סמוכין זה
 לזה: וכלים עד כאצבע. וחוזרין
 ומתחכרין כתוך רוחכ אצכע: פליגי
 בה. כהיכא דיוצאיס ממקום אחד
 דקתני כשרה: מלמטה. סמוך לנקכ
 הרעי מתחברין כדי שיהא הרעי יוצא
 ממקום אחד: ר׳ יהודה. הא דאמרל)
 דחשיכ לה כגלודה שניטל עורה ורבי
 ישמעאל נמי חשיכ לנוצה כעור דאמר
 נוצה מצטרפת לכזית לפגל בחטאת

 הני תמרי דכדא לנתר תדיםר ירחי שתא שדי. רכינו שמואל גריס
 דכריס פירוש שהתליעו כמו ענבי דכרום ושדה שלקתה
 כעמריס כפרק המקבל (ב״מ לף קו: ע״ש< ובנזיר בריש גמרא סרק
 שלשה מינים >דף לל0 לאתרי ענכיס דכרום וכאמצע הסרק זה

 (דף לת:< והא שייר ענבים דכרום
 שהרי אין דרך פירות להניח ככד
 ועוד דהוה ליה למימר שהתליעו ור״ת
 מפרש שדרך להניח כל דבר ככד
 כדאיתא כפ׳ חזקת הכתים (ב׳׳ב דף
 נה.) הני שערי דכדא משתעבדי
 לכרגא ובהמפקיד «ב״מ דף מ.) הוה
 עוכדא ופקע כדא וכפ׳ הזהכ (שם
 דף נט.) כמשלם שערי מכדא נקיט
 ואתי תיגרא: הנוצה מצטרפת.
 פ״ה לענין פגול וגריס אכל לענין
 פגול כרמן סכירא ליה ור״ת אומר
 שהוא משנה בטהרות(פ״א מ׳יב) הכנפיס
 והנוצה מטמאות ומיטמאות ולא
 מצטרפין רבי ישמעאל אומר הנוצה
 מצטרפת פירוש מצטרפת לכביצה
 דשומר הוא ותנן כמסכת עיקצין(פ״א
 מ״א) כל שהוא יד ואינו שומר טמא
 ומטמא ולא מצטרף שומר אפילו שאינו
 יד טמא ומצטרף והשתא מייתי ראיה
 מדחשיכ ליה כשומר לכשר אלמא
 הוי כמו עור וכשניטלה כאילו ניטל
 העור דהוי גלודה וטרפה ורכא דחי
 עד כאן לא קאמר רכי יהודה אלא
 לענין אגוני אכל שומר לכשר לא
 חשיכ שאין רגילות להצניע העוף עם
 הנוצה שלא יתלכלך ועד כאן לא קאמר
 ר׳ ישמעאל אלא לענין טומאה דחשיב
 שומר אבל לענין אגוני לא מגין:

 עיקרא

הני תמרי דכדא לבתר תריםר ירחי שתא  א

 שריין אמר רב לית בקא בר יומא ולית
 דידבא בת שתא אמר ליה רב פפא לאביי
 והא אמרי אינשי שב שני א)אימרא בקתא
 מבקא דאמרה ליה חזיתיה לבר מחוזא דםחא
 במיא וסליק ואיברך בםדינין ואותיבת עליה
 ומצת מיניה ולא הודעת לי א״ל וליטעמיך
 הא דאמרי אינשי ׳ישיתין מני פחלא תלו
 ליה לבקא ״בקורנסיה מי איכא איהו גופיה
 כמה הוי אלא במני דידהו הבא נמי בשני
בהמה בעלת ה׳ רגלים  דידהו ייתנן התם ב
 או שאין לה אלא שלש ה״ז מום היאמר רב
 הונא לא שנו אלא שחסר ויתר ביד אבל
חםר ויתר ברגל טרפה נמי הויא מאי טעמא  ג

 כל יתר כנטול דמי ההיא חיותא דהוה לה
 תרתי םניא דיבי אייתוה לרבינא י וטרפה
ואי שפכן להדדי כשרה ההיא  מדרב הונא ה
 גובתא דוזוד, נפקא מבי כסי להובלילא סבר
 רב אשי למיטרפה א״ל רב הונא מר בר
 חייא לרב אשי כל הני ייחיוי ברייתא הכי
 אית להו ההוא גובתא דהוה מעברא מבי
 בסי לכרםא סבר מר בר רב אשי לאכשורה
 אמר ליה רב אושעיא אטו ״כולהו בחדא
 מחיתא מחתינהו היכא דאתמר אתמר
 היכא דלא אתמר לא אתמר העיד נתן בר
 שילא רב טבחיא דציפורי לפני רבי יעל שני
 בני מעים היוצאין מן הבהמה כאחד שהיא טרפה וכנגדן בעוף כשרה במה
 דברים אמורים שיוצאין בשני מקומות אבל יוצאין במקום אחד וכלין עד
 כאצבע כשרה פליגי בה רב אמי ורב אםי חד אמר ׳הוא דהדרי וערבי וחד
 אמר אע״ג דלא הדרי וערבי בשלמא למאן דאמר הוא דהדרי וערבי היינו
 דקתני עד כאצבע אלא למאן דאמר אע״ג דלא הדרי וערבי מאי עד כאצבע
 עד כאצבע מלמטה: ר׳ יהודה אומר אם ניטלה הנוצה פסולה: אמר רבי
 יוחנן ר׳ יהודה ור׳ ישמעאל אמרו דבר אחד ר׳ יהודה הא דאמרן ר׳ ישמעאל
 ״׳דתגן רבי ישמעאל אומר הנוצה מצטרפת אמר רבא דילמא לא היא עד
 כאן לא קאמר ר׳ יהודה הכא אלא לענין טרפה דליכא מידי דמגין עליה
 אבל לענין איפגולי כרבנן םבירא ליה ועד כאן לא קאמר רבי ישמעאל התם
 אלא לענין איפגולי אבל לענין טרפה אגוני לא מגין: מתני, חאחוזת הדם
 והמעושנת והמצוננת ושאכלה הרדופני ושאכלה צואת תרנגולים או
אכלה סם המות או שהכישה נחש מותרת  ששתת מים הרעים כשרה ט
 משום טרפה ואסורה משום סכנת נפשות: גמ׳ אמר שמואל י הלעיטה
 חלתית טרפה מ״ט דמינקבה להו למעיינה מתיב רב שיזבי טי אחוזת הדם
 והמעושנת ושאכלה הרדופני ושאכלה צואת תרנגולים ושתת מים הרעים
 הלעיטה תיעה חלתית ופלפלין אכלה סם המות כשרה הכישה נחש או שנשכה
 כלב שוטה מותרת משום טרפה ואסורה משום סכנת נפשות קשיא חלתית
 אחלתית קשיא סם המות אסם המות חלתית אחלתית לא קשיא כאן
 בעלין כאן בקרטין םם המות אסם המות לא קשיא הא דידה הא דאדם םם
 המות דבהמה היינו הרדופני תרי גווני םם המות מאי תיעה אמר רב יהודה

 עיקרא
 העוף אס מלקה ע״מ לאכול כזית כין נוצה ועור וכשר חוץ לזמנו: אפגולי גרסינן: אלא לענין אפגולי. דקסכר חזיא לאכילה: לא מגין.
 וכי ניטלה נמי לא איכפת לן: מתני׳ אתוזת הדם. שאחזה דם וחלתה: והמעושנת. נכנס עשן כגופה: והמצוננת. חולי מחמת צינה:
 הרדופני. סם המות לכהמה: מים הרעים. מיס מגולים: אכלה סם המות. שהוא סס המות לאדם: גמ׳ קורט של חלתית חד הוא ונוקכ
 את בני המעיס. חלתית לזר״א: תיעא. תור״א בלע״ז ועשכ מר הוא מאד. וכל אלו קשין לה: כלב שוטה. אמרינן כסדר יומא (דף פג: ו רוח רעה
: קשיא תלתית. דהכא אחלתית דשמואל: וקשיא סם המות. דהכא אסם המות  שורה עליו וכשנושך אדם שורה עליו והומתו
 דמתני׳: הא דידה. כרייתא כסס המות דכהמה שאינו סס המות לאדם: בתרי גווני סם המות. דכהמה מיירי תנא דכרייתא:

 עיקרא

 עין משפט
 נר מצוה

 רלט א מיי׳ פ״כ מהלכות
 מאכלות אסורות
 הלכה טו סמג לאוין קלב
 טוש״ע י״ד סימן סד ס׳׳ח:
 דמ ב מיי׳ פ״כ מהלכות
 אסורי מונח הל׳ ה

 וטרו׳׳ד סימן שט]:
 דמא ג מיי׳ פ׳ית מהלכו׳
 שתיטה הלכה יא
 סמנ עשין סג טוש״ע י״ד
 סימן נה סעיף ד I וסימן נג

 ס״א):
 רמכ ד ה מיי׳ פ׳׳ו
 מהלכות שחיטה
 הלכה כ טוש״ע י׳׳ד סי׳ מז

 ס״ד:
 רטג ו ז מיי׳ שס הלכה
 נא טיש״ע שם

 סעיף א ובן:
 רםד ח מיי׳ ס׳׳י מהל׳
 שחיטה הלכה ח
 סמג שס טוש׳יע י׳יד סי׳ ס

 סעיף א:
 רמה ט מיי׳ שם [וסי׳׳נ
 מהלכות רוצח
 ושמירת נפש הלכה אן

 טוש״ע שס ס׳׳ב:
 רמו י מיי׳ פ״ו מהלכות
 שמיטה הלכה יג
 וע״ש סמג שם טוש׳׳ע י״ל

 סי׳ נא סעי׳ ד:

 רנינו גרשום
 הני תמרי דכדא לבתר
 חריסר ירחי שתא שריא.
 כלומר הני תמרי שהתליעו
 בכד שמשימין אותן. בתר
 תריסר ירחי שתא שתלשו
 אותן מן הקרקע שריין
 דאמרינן הני תולעין עכשיו
 התליעו ומקום רביתא
 [דידהו] ןהן) מן הפ־רות
 עצמן הן ולא עלו עמם
 מן הקרקע שהן שעלו
 עמו מן הקרקע כבר
 מתים בתוך י״ב חדש
 וחני תולעין דהשתא לא
 השריצו על הארץ: בקא
 מושקרון: דידבא מושקא:
 אימראי. כעסא: ומצית
 מינה. כלומר מצית מיניה
 דמה ושבעת נפשך: שיחין
 מאני ליטרין בקורנסיה.
 לשון קורנס: אלא במאני
 דידהו. כלומר בליטרין
 שלהן זהו משהו: א< אבל
 ברגל טרפה. כלומר ניטל
 ירך וחלל שלה טרפה
 לענין בכור איתמר ולענין
 קדשים ליקרב: ואי שפכי
 להדדי כשרה. כלומר
 דאינו אלא אחת: ההוא
 גובתא דהוה נפקא. כלומר
 לשון בני מעיים היוצאים
 כלומר שני כרכשות:
 אבל יוצאין במקום אחד
 וכלין עד באצבע כשרה.
 כלומר יוצאין ממקום
 אחד ואינן הולכין אלא
 באצבע עד שמצטרפין
 זה עם זה ושופכין זה
 לזה כשרה: כלין מלמטה.
 כלומר כלץ קודם שיגעו
 למקום הדבק כשיעור
 אצבע אע״פ שפרודין זה
 מזה כחצי אמה במעיה.
 אבל קודם שיגיעו למקום
 הדבק כלץ כשיעור אצבע
 כשרה: ר׳ ישמעאל אומר
 הנוצה מצטרפת לככיצה.
 כלומר מטמא טומאת

 א) נראה לצ״ל או שאין לה
 אלא שלש ה״ז מוס לעני! ככור
 איתמר ולעני; קדשיס ליקרנ:
 אבל נרגל טרפה כלומר ניטל

 וירך] וחלל שלה טרפה.



 עין משפט
 נר מצוה

 [א ומיי׳ פי׳׳כ מהל׳ מצח
 ושמירת נפש הלכה א]
 טוש״ע י״ל סימ! ס סעיף

 ג]:
 דמו ב מיי׳ ס״א מהל׳
 מאכלות אסורות
 הלכה כ סמג עשי! סכ
 טוש״ע י׳׳ל סי׳ עט סעיף

 א:
 דפז ג מיי׳ שס הלכה יד
 סמג שס טוש׳׳ע י״ל

 סימ! סכ סעיף א:
 רמח ד ה ו מיי׳ שס
[pj הצנה נח 
 והלכה כ טוש׳׳ע שס סעיף

 ב:
 דמט ז ח מיי׳ שס הלכה
 כנ טוש״ע י״ל

 סימן פה סעיף א:
 רנ ט מיי׳ שס הלכה כל
 סמג שס טוש׳׳ע י״ל

 סימן פג סעיף א:
 דנא י כ ל מ נ ס ע מיי׳
 שס הלכה ב ג סמג
 שס טוש״ע י״ל סימן עט

 סעיף א:

 רבינו גרשום
 עיקרא רטורי. טורא בלעז:
 משתלח משכיה. כלומר
 שאוחזו חפפית וחייף
 עצמו עד שלא נשתייר בו
 עור שלם: ושב ביטייתא
 דפרחי פרי צלף: אליבא
 ריקנא. שלא אכל כתחלה:
 מתעקר תליא דליבא.
 כלומר נעקר לבו: ולא
 חייש מר לנקורי. כלומר
 שמא נשכו נחש: הדורס
 טמא. שקולט מאויר:
 החולק את רגליו טמא.
 כדמפרש בגמרא מותחין
 לו תוט של משיתה כוי:
 ניבי אית ליה. כלומר
 שחדודין כשמים: והרי בן
 גמל דניבי נמי ליה ליה.
 כלומר עייר שעדיין לא
 באין לו ניבי: אלא כל
 בהמה שאין לה שינים
 למעלה. כלומר לא תיתני
 כל בהמה שמעלת גרה כוי
 אלא תני הכי כל בהמה
 שאין לה שינים למעלה
 אע״ג דאינו יודע אם מעלת
 גרה היא יכול לשוחטה
 דודאי כיון דאין שינים
 למעלה בידוע דמעלת
 גרה: למאי נפקא מינה
 לבדוק בפרסות. כלומר
 למאי נפקא מינה א)
 מן השיניס אמאי בודק
 בשיניה לבדוק בפרסות
 אם סדוקות ודאי דטהור׳
 היא: שפיה גמום. כלוי
 חתוך: אם מהלך שתי
 וערב. כלומר דמצד אחד
 הבשר נקלף בשתי ומצד
 אחד נקלף בערב: ערוד.
 חמור מךברי: בכנפי
 העוקץ. תכף לאליה: ויש
 לוטלפים. כלומר דמפרסת
 פרסה: הא ק״ל חיה
 בכלל בהמה לסימנין.
 כלומר כיצד אמרת סימני
 חיה לא נאמדו והא
 ק״ל חיה בכלל בהמה
 לסימנין דכתי׳ זאת החיה
 אשר תאכלו מכל הבהמה
 אשר על הארץ דתיה
 בכלל בהמה לםימנין:

 או נראה לצ״ל למאי נסקא
 מינה לסימ! לאין לה שיניים
 ואמאי צריך לבלוק נשינייס

 לבדוק נפרשות יכו׳.

 אלו טרפות פרק שלישי חולין נט.
 עיקרא דמרירתא. פ״ה תור׳׳א כלע״ז וכפרק כל שעה (פסחים
 לף לכו.) פירש ג] אמרופיי״ל. [וע׳׳ע תוס׳ סוכה יג. ל״ה
 מרריתא]: גמל ניבי אית ליה. תימה זהשתא תיקשי איפכא

 הרי גמל יש לו שינים דהכי פריך כסוף משפן וארנכת:
 ניבי. פירש כקונטרס שני שינים
 יש לו למעלה אחת מכאן
 ואחת מכאן עוד פירש לשון אחר ניכי
 שקורין יינציכ״ש כלעז וכולטין וניכר
 מקום כליטתן זה אצל זה כשינים
 וראשון נראה לי כמו שקיל ניכיה
 ושקיל טופריה דכפרק כמה אשה
 (שבת סג:< גכי כלנ שהן שינים גדולות
 שיש לו לפנים שהוא נושך כהן וכפרק
 כיצד הרגל (ב״ק כג0 דאפקי לניכיה
 וסרנדה: בידוע שהיא מעלת
 נרה ומפרסת פרסה. וכגון שהוא
 מכיר כן גמל כדאמר רכ חסדא:
 אין לך מעלה גרה וטמא אלא
 גמל. פירוש ושאר הכתוכיס
 עמו שפן וארנבת ושסועה:
 אלו הן סימני חיה כל שיש לה
 קדנים וטלפיס. קרניס אתי לאפוקי
 מכהמה דכיון דיש לה קרניס חרוקות
 וכרוכות כדלקמן אס כן לאו בהמה
 היא אכל אכתי איכא לספוקי כחיה
 טמאה לכך בעינן טלסיס פרסות
 הסדוקות דהשתא ליכא לספוקי לא
 בחיה טמאה ולא בבהמה טהורה
 וחלבה מותר רבי דוסא אומר כל
 שיש לה קרנים קרני חיה אי אתה
 צריך לחזור על הטלפיס דסבר דחיה
 טמאה אין לה קרניס והשתא צריך
 לומר הא דתנן בפרק בא סימן (נדה
 נא:) כל שיש לו קרניס יש לו טלפיס
 רכי דוסא היא דאילו רכנן הא אמרי
 כי נמי אית לה קרניס אכתי איכא
 לספוקי דילמא חיה טמאה היא כך
 פי׳ הריכ״ס ור׳׳ת פירש דיש לו
 טלפים דקאמר לא אתיא לאורויי
 שחיה טהורה היא שהרי הכא לא
 איירי אלא כסימנין להתיר חלכה
 לאפוקי מכהמה טהורה ומפרש הכי
 כל שיש לה קרניס כדמפרש בסמוך
 כרוכות כו׳ וגם יש לה טלסיס כטלפי
 חיה בידוע שהיא חיה טהורה וחלכה
 טהור דיש מין בהמה שאינן מצרין
 כינינו דיש לה קרניס כקרני חיה או
 יש לה טלפים כטלפי חיה לכך כעינן
 שני סימנין דתרוייהו ליתנהו כשום
 כהמה וכי פריך והרי שור דכרוכות
 לרכי דוסא פריך דלא כעי אלא חד
 דלרכנן לישני ליה שור לית ליה טלסיס
 כטלפי חיה אך קצת קשה דאמר
 לקמן(דף סג:) גלוי וידוע כו׳ שהכהמה
 טמאה מרוכה על הטהורה לפיכך
 מנה הכתוב בטהורה משמע דאין שוס
 כהמה טהורה כי אם אותם המניין שור
 וכשכ ועז ואותם לית להו לא קרנים

 כקרני

 עיקרא אידמרירתא אמר רב יהודה האי מאן
 דאכל תלתא תקלי חלתית אליבא ריקנא
 מישתלח משביה אמר ר׳ אבהו בדידי הוה
 עובדא ואכלי חד תקלא חלתיתא ואי לא
 דיתבי במיא מישתלח משכאי ,קיימתי
החכמה תחיה בעליה אמר רב יוםף  בעצמי 1
 האי מאן דאכיל שיתםרי ביעי וארבעי
 אמגוזי ושב בוטיתא דפרחי ושתי רביעתא
 דדובשא בתקופת תמוז אליבא ריקנא מתעקר
 תליא דליביה ההוא בר טביא דאתא לבי
 ריש גלותא דהוה מפסק כרען בתרייתא
 בדקיה רב בצומת הגידין ואכשריה םבר
 למיכל מיניה באומצא א״ל שמואל לא חייש
מר לניקורי א״ל מאי תקנתא ״נותביה ,  נ

 בתנורא דאיהו בדיק נפשיה אותביה נפל
לא עליה דרב 2 ( תילחי תילחי קרי שמואל י (  ג

 יאונה לצדיק כל און קרי רב עליה דשמואל
כל רז לא אנם לך: מתני׳ כסימני בהמה 3 

 וחיה נאמרו מן התורה -וסימני העוף לא
כל עוף הדורס ד (  נאמרו אבל אמרו חכמים ה
כל שיש לו אצבע יתירה וזפק  טמא ה
 וקורקבנו נקלף טהור ר׳ אלעזר בר׳ צדוק
 אומר יכל עוף החולק את רגליי טמא
 ׳ובחגבים כל שיש לו ארבע רגלים וארבע
 כנפים ייוקרצולים וכנפיו חופין את רובי יי רבי
ובדגים כל שיש לו ט ,  יוסי אומר חושמו חגב ח
 סנפיר וקשקשת רבי יהודה אומר י״ שני
 קשקשין וסנפיר אחד ואלו הן קשקשין
תנו (  י״הקבועין בו וסנפירים הפורח בהן: גמ' י
כל בהמה  רבנן י אלו הן סימני בהמה 4
 מפרסת פרסה וגו׳ כל בהמה שמעלת גרה
 בידוע שאין לה שינים למעלה וטהורה
 וכללא הוא והרי גמל דמעלה גרה הוא ואין
 לו שינים למעלה וטמא גמל ניבי אית ליה
 והרי בן גמל דניבי נמי לית ליה והו הרי
 שפן וארנבת דמעלת גרה הן ויש להן שינים
 למעלה וטמאין ועוד שינים מי כתיבי
כל בהמה שאין  באורייתא אלא הכי קאמר כ
 לה שינים למעלה בידוע שהיא מעלת גרה
 ומפרסת פרםה וטהורה וליבדוק בפרסותיה
 כגון שהיו פרסותיה חתוכות וכדרב חםדא
היה מהלך במדבר ומצא  דאמר רב חםדא ל
 בהמה שפרםותיה חתוכות בודק בפיה אם
 אין לה שינים למעלה בידוע שהיא טהורה
 אם לאו בידוע שהיא טמאה ובלבד שיכיר
 גמל גמל ניבי אית ליה אלא ובלבד שיכיר
 בן גמל לאו אמרת איכא בן גמל איכא נמי
 מינא אחרינא דדמי לבן גמל לא ם״ד דתני

ואת הגמל כי מעלה גרה הוא שליט בעולמו יודע שאין לך  דבי ר׳ ישמעאל 5
 דבר מעלה גרה וטמא אלא גמל לפיכך פרט בו הכתוב הוא ואמר רב חםדא
 *היה מהלך בדרך ומצא בהמה שפיה גמום בודק בפרסותיה אם פרסותיה
 סדוקות בידוע שהיא טהורה אם לאו בידוע שהיא טמאה ובלבד שיכיר
ואת החזיר  חזיר לאו אמרת איכא חזיר איכא נמי מינא אחרינא דדמיא לחזיר לא ס״ד דתנא דבי ר׳ ישמעאל 6
 כי מפרים פרםה הוא שליט בעולמו יודע שאין לך דבר שמפרים פרסה וטמא אלא חזיר לפיכך פרט בו הכתוב
היה מהלך במדבר ומצא בהמה שפיה גמום ופרסותיה חתוכות בודק בבשרה אם  הוא ואמר רב חסדא נ
 מהלך שתי וערב בידוע שהיא טהורה ואם לאו בידוע שהיא טמאה ובלבד שיכיר ערוד לאו אמרת איכא
 ערוד איכא נמי מינא אחרינא דדמיא לערוד גמירי דליכא והיכא בודק אמר אביי ואיתימא רב חםדא
חיה חיה בכלל בהמה היא לסימנין אמר רבי זירא ע , אלו הן סימני ל (  שבכנפי העוקץ: סימני חיה: ת״ר כ

 להתיר

 עיקרא דמרירתא. שורש של תור״א: אליבא ריקנא. קודם אטלה:
 משתלת משטה. נפשט עורו שהמלתית מחמממו מאד ואוחזתו קדחת
 שקורין שקלפישו״ן: דיתבי במיא. לקרר עצמי: שב בוטיתא דפרמי.
 גרעיני של צלף שקורין קרפי׳׳ר: תליא דליגיה. כל עיקר חיכור לכו

 נעקר וכגון דאכיל לכולהו: צומת
 הגידין. כשוק הוא סמוך לארכוכה
 ברגליה האחרונים: באומצא. אינו
 צלי כל כך בתנור אלא מולחו מאד
 וצולהו כל דהו על הגחלים: לניקורי.
 שמא נשכה נחש שם ואסורה משוס
 סכנת נפשות: דאיהו בדיק נפשיה.
 מאליו: תלתי. מתפרק ונופל חתיכות
 חתיכות: לא יאונה לצדיק. שנזדמנתי
 ומנעתיו מלאכול: מתני׳ סימני
 כהמה ותיה. דכתיכ זאת החיה וגו׳«):
 הדורס. האוחז בצפרניו ומגביה מן
 הקרקע מה שאוכל: אצבט יתירה.
 זו אצכע הגכוה שאחורי האצכעות:
 החולק רגליו. מפרש כגמ׳ שכשמעמידו
 על החוט נותן שתי אצכעות מכאן
 ושתים מכאן נסה.1: טמא. כידוע שהוא
 דורס: ובחגבים. זהו סימן טהרתס
 כל שיש לו ארכע רגלים וארכע
 כנפיס ויש לו קרצולים הס שני רגלים
 ארוכין לכד הארכעה והס סמוך
 לצוארו ממעל לרגליו לנתר א] בהם
 כשהוא רוצה לקפץ וכנפיו חופין את
 רובו והן ד׳ סימנים: ה׳׳ג פל שיש לו
 ד׳ רגלים ודי מפים וקרצוליו וכנפיו
 חופין אח רובו >)ולא גרסינן וקרסוליו
 וכנפיו. ובגמרא נשם] נפקא לן מקרא:
 (הפורח בהם. שט בהס על המיס):
 גמ׳ ניבי. שתי שינים יש לו למעלה
 אחת מכאן ואחת מכאן וגס בסוסים
 הס ניכרות אע״פ שהרכה שינים יש
 לו. לשון מורי ניכי שאע״פ שאין לו
 שיניס ממש חנכין שקורין יינציכ״ש
 יש לו וכולטין וניכר מקום כליטתן זו
 אצל זו כשיניס: בן גמל. כעודו קטן
 אין לו ניכי עד שיגדל: ועוד שינים
 מי כתיבי. דקאמרת כידוע שאין לה
 שינים ומה לנו לשינים שלה: אלא
 הכי קאמר כל בהמה שאין לה שינים.
 בידוע שמעלת גרה ואין אנו צריכין
 להמתין עד שנראה אס מעלת גרה
 היא: ובלבד שיכיר. שלא יהא גמל
 דגמל נמי אין לו שינים וטמא. ופרכינן
 לאו אמרת איכא כן גמל ה״נ איכא
 למיחש למינא אחרינא דלית ליה שינים
 וטמא: שאין לך דבר שמעלה נרה
 וטמא אלא גמל. וחכריו האמורים
 כפרשה: פרט בו הוא גרסינן. ללמדך
 שאין לך לחוש למעלה גרה ס) אחת
 דכל שאר מעלה גרה טהורים:
 גמום. חתוך ולשון משנה הוא כמו
 (לקמן דף צב:) גוממו עם השופי:
 בודק בבשרה. לקמיה מפרש היכא:
 תחת העוקן. תחת עצם האליה
 שקורים אנק״א יש בשר שכשקורעין
 אותו נקרע שתי5] ויש שנקרע
 ערב: היה בכלל בהמה היא
 לסימנין. קושיא היא דהא כתיב זאת
 החיה כו׳ וכתיכ סימנין כתריה:

 להתיר

 מסורת הש״ס

 א) ג״א דמרידתא,
 3) [נירסמ העריך אבא],
 ג) [גירשת הערוך תילהי
 מילהי], י) [יבמות קכא.
 נדה סה.], ה) [עיין תוס׳
 לקמן סא. דייה כל עוף
 וד״ה הדירס ודייה כל
 שיש], ו) [במשנה שבמשניות
 ובערוך איתא וקרסוליס],
 t) נעיין מוס׳ לקמן סה.
 ד״ה ר׳ ייסין, ח) ןע״ז מ.],
 ט) נטעמא דרבי יהודה
 מפירש בתי׳כ!שמיני פרשה
 ג1 ועיין תי״ט], י) [פרש״י
 על זה תמצא לקמן סו.
 ל׳׳ה הפורת וכו׳ וד״ה
 הקבועין], כ) [תוספתא
 פ״ג ה׳׳ז], ל) [לקמן עא.
 וש״נו, מ) וויקרא יא],
 נ) ס״א קרסוליס גרסינן
 ולא גרסינן קרסוליו. רש״ל,

 ס) צ״ל אתרת,

 תורה אור השלם
 1 . כי בצל החכמה בצל
 הכסף ויתרץ דעת

 החכמה תחיה בעליה:
 קהלת ז יב
 2. לא יאנה לצדיק כל

 און ורשעים מלאו ךע:
 משלי יב כא
 3. בלטשאצר רב
 חרטמיא די אנה ידעת
 די רוח אלהין קדישין בף
 וכל ךז לא אנס לך חזוי
 חלמי ךי חזית ופשרה
 אמר: דניאל ד ו
 4. כיל מפרסת פרסה
 ושיםעת שסע פרסית
 מעלת גרה בבהמה

 אתה תאכלו:
 ויקרא יא ג
 5. אף את זה לא תאכלו
ד וממפריסי י  ממעלי הג
 הפרסה את הגמל כי
 מעלה גרה הוא ופרסה
 איננו מפריס טמא הוא
 לכם: ויקרא יא ד
 6. ואת החדר כי מפריס
 פרסה הוא ושיסע שסע
 פרסה והוא גרה לא יגר

 טמא הוא לכם:
 ויקרא יא ו

 לעזי רש״י
 תור״א [טור״א]. אקדנ-טו

 (צמח ארסי).
 שקלפישו׳׳ן

 [אישקלפיישו״ן]. קדדה.
 קרפי״ר [קפריי״ר].

 שיח-צלף.
 יינציבי״ש. חניכיים.

 אנקי׳א [הנק״א]. ירכיים.

 מוסף רש״י
 הקבועין בו. יותר
 מן הסנפירין שאין זזין
 מאליהץ אלא בידיס אבל
 כל הסנפירין הוא יכול
 לכשכשן (לקמן סו.:. ניבי
 אית ליה. נ׳ שיניו שהוא
 נושך בהן אותן שיניים קרי

 ניבי! 1שבת סג:;.

 שיטה מקובצת
 א] לנתר כשהוא רוצה
 לקפץ מתעצם בהן וקופץ
 וכנפיו הופץ וכוי: כ) יש
 בשר שכשקורעץ אותו
 נקרע שתי וערב ויש
 שנקרע ערב: נ| ובפי
 כל שעה פי׳ מרריתא

 אמרפויי״ל:



 מםורת הש״ס
 א) [גי׳ הערוך ערך חלק נ׳
 חלוקות], נ) [גר׳ הערוך
 הלורות וז״ל הלורות סי׳
 עגולות כרוכות סלק על
 סלק למתזי כקרן כתוך קרן
 תרוקות לאיגן חלוקות],
 ג) [גר׳ הערוך כרכיז פי׳
 שס מקוס], ד) וגר׳ הערוך
 אנרא וכתנ המוסף שהוא
 מלשון גרי], ה) נס״א:
 ולי, ו) [צ׳׳ל זגכ הגלי],
 ז) [גי׳ הרש׳׳ל המרות],
 ת) [גי׳ הרש״ל תלולות,
 וכן לקמן], מ) צ״ל לעז.
 רש״ל, י) [ושס איתא לאכציל
 זירמא], כ) 1צ״ל אמהתא

 הד משכה],

 תורה אור השלם
 1 . מפרי פי איש ותשבע
 בטנו תבואת שפתיו
 ישבע: משלי יח כ
 2. אריה שאג מי לא
 יירא אדני אלהים דבר
 מי לא ינבא: עמוס ג ח

 הגהות הב״ח
 (א) גמ' וקרש וכו׳ קרן
 אתת חלבו מותר כצ״ל וכן

 נסמוך:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] נמ׳ אע״פ שאין לו אלא
 קרן אחת מותר וכללא הוא
 כצ״ל: ג] יש״י ד״ה
 חרורות וכו׳ והכי נרסי׳
 חלולות כעין יכו׳ כצ״ל:

 לעזי רש״יי
 קרניי״ד [קרינידי״ש].

 סדוק.
 פורקייד״ש

 [פורקיידי׳׳ש]. מפוצלות.
 שטיינבו״ק

 [אישטיינבו״ק], אקו,
 יעל-סלע.

 דיי״ן. צבי.

 נט: אלו טרפות פרק שלישי חולין
 להתיר חלבה. והכי קאמר אלו סימני חיה לידע שחלבה מותר:
 שיש לה קרנים. לקמיה מפרש: טלפים. צפורני הפרסות: אי אתה
 צריך לחזור. שאפילו נחתכו רגליה כשרה וחלכה מותר שהקרניס
 סימן מוכהק הוא: קרש. חיה היא ולקמיה מפרש לה: פרופות.
 גילדי גילדי קליפה על קליפה כעין
 קרני השור: חריקות. מלאות
 פגימות וחריצים קרניי״ר כלע״ז:
 והרי נגז ותרוקות. דקס״ד הדר כיה
 מכרוכות ואוקי סימנא אחרוקות
 וכרוכות תו לא כעינן: מפוצלות.
 סורקייר״ש כלע״ז: והרי צבי דאין
 מפוצלות. לא ידענא מאי קאמר
 דהא ודאי מפוצלות הן ונראה כעיני
 שמה שאנו קורין צבי לא היו הם
 קורין צבי אלא אותן הנקראים
 שטיינכו׳׳ק וקרנים שלהן אינן מפוצלין:
 חדורות. עגולות שמעתי ולא כשל
 עז שהן רחבות ולא מ נראה דכרוכות
 היינו עגולות כדאמר בב״ק (לף נ:)
 גבי שיחין ומערות ובבכורות (לף מ:)
 נמי גבי י) פיו דומה לשל חזיר והכי
 גרסינן =1 חדורותי) כעין קרני איל וצבי
 שחדין למעלה: הלפך. כיון דאיכא
 מפוצלות ואיכא דלאו מפוצלות: היפא
 דמיפצלא לא דינא ולא דיינא. כלומר
 אין להרהר ולחזר אחר סימן אחר
 שאין פיצול כקרני כהמה: והיפא דלאו
 מפוצלות. כגון צכי: בעינן חדורות יז<
 פרוכות וחריקות. דניפוק מספיקא
 דכולהו. חרוקות לאפוקי מספיקא
 דשור. חדורות לאפוקי מעז שהן רחכות.
 כרוכות לאפוקי נמי מספיקא דעז. ואף
 על גכ דשל עז אינן תדירות יש עז
 כרכוז ששמו עז וקרניו חדורות
 וחרוקות ומספקא לן אי מינא דעז
 הוא: דמיבלע חירקייהו. חריציהן
 תכופות וסמוכין ומובלעים זה בזה:
 והיינו ספיקא דעיוא פרפה. שקרניו
 חדורות וחרוקות ומספקא לן כיון
 דחדורות וחרוקות חיה הוא או דילמא
 טון דשמו עז מין כהמה הוא: דעקור
 מלא צנא דתרבא מינה. לאחר שחיטה
 הוציאוהו ממעיה: מפרי פי איש.
 כשכר ששמעתי וקבלתי שהוא מומר
 כטני שכע ממנו: והזהרו ברבינו
 אחאי. לנהוג כו ככוד ולדון לפניו
 כהלכה עד שיחזור כו ולא להתירה
 כפניו מה שהוא אוסר שמאיר
 עיני גולה הוא: קרש. דיי״ן כלע׳׳ז:
 דגי עילאי. שם יער: נןגרים.
 לא איתפרש לן היכא איירינן כיה:
 א!משפיה. ארכו: אריה שאג מי לא
 יירא. כך ה׳ אלקיס דכר מי לא
 ינכא הרי שנמשל לו: פרשא קטיל
 אריא. אדם גכור הורג את הארי: דמחוימ ניהליה. לאריא דכי
 עילאי: איברא. אמת אני רוצה לראותו ועל כרחך צריך אתה
 להראותו לי: אפילו כל מעברתא. הפילו כל הנשים המעוברות:

 להדי

 להתיר חלבה והכי קאמר אלו הן סימני חיה
 שחלבה מותר כל שיש לה קרנים וטלפים
 רבי דוםא אומר יש לה קרנים אי אתה צריך
 לחזור על טלפים יש לה טלפים צריך אתה
 לחזור על קרנים וקרש אע״פ שאין לו אלא
 קרן אחת(א) מותר א) כללא הוא והרי עז דיש לו
 קרנים וטלפים וחלבו אסור כרוכות בעינן
 והרי שור דכרוכות וחלבו אסור אי חרוכות
 בעינן והרי עז דחרוקות וחלבו אסור מפוצלות
 בעינן והרי צבי דאין מפוצלות וחלבו מותר
היכא דמיפצלא לא חדורות בעינן הלכך א (  נ

 דינא ולא דיינא היכא דלא מיפצלא בעינן
 כרוכות חדורות וחרוקות והוא דמיבלע
 חירקייהו והיינו םפיקא דעיזא ג<כרכוז ההיא
 עיזא כרכוז דהואי בי ריש גלותא דעקור מלא
 צנא דתרבא מינה רב אחאי אסר רב
 שמואל בריה דרבי אבהו אכל מיניה קרי
 אנפשיה 1מפרי פי איש תשבע בטנו שלחו
 מתם הלכתא כוותיה דשמואל בריר, דרבי
 אבהו והזהרו ברכינו אחאי שמאיר עיני
 גולה הוא: בוקרש אע״פ שאין לו אלא קרן
 אחת מותר: אמר רב יהודה קרש טביא
 דבי עילאי טגרם אריא דבי עילאי אמר רב
 כהנא תשע אמהתא הוי בין אונא לאונא
 דאריא דבי עילאי אמר רב יוסף שיתםר
 אמהתא הוי משכיה דטביא דבי עילאי אמר
 ליה קיסר לר׳ יהושע בן חנניה אלהיכם
 כאריה מתיל דכתיב 2אריה שאג מי לא יירא
 מאי רבותיה פרשא קטיל אריא אמר ליה
 לאו כהאי אריא מתיל כאריא דבי עילאי
 מתיל אמר ליה בעינא דמיחזית ליה ניהלי
 אמר ליה לא מצית חזית ליה אמר ליה
 ייאיברא חזינא ליה בעא רחמי אתעקר
 מדוכתיה כי הוה מרחיק ארבע מאה פרסי
 ניהם חד קלא אפילו כל מעברתא ושורא
 דרומי נפל אדמרחק תלת מאה פרסי ניהם
 קלא אחרינא נתור ככי ושיני דגברי ואף
 הוא נפל מכורםייא לארעא א״ל במטותא
 מינך בעי רחמי עליה דלהדר לדוכתיה בעא
 רחמי עליה ואהדר ליה לאתריה אמר ליה
 קיסר לר׳ יהושע בן חנניה בעינא דאיחזי
 לאלהיכו א״ל לא מצית חזית ליה א״ל איברא

 חזינא

 כקרני חיה ולא טלפים כטלפי חיה וי״ל הכי כל שיש לו קרניס גרידא
 כקרני חיה חלבו מותר או שיש לו טלפיס כטלפי חיה כמו כן אין
 לספוקי ככהמה רכי דוסא אומר יש לה קרנים כקרני חיה חלכה מותר
 יש לה טלסיס כטלפי חיה אכתי איכא לספוקי ככהמה דיש טלפי

 חיה דומות כטלפי כהמה והשתא
 מתני׳ דפ׳ כא סימן(צלה נא:) דכל שיש
 לו קרנים יש לו טלפים מצי אתי
 ככולי עלמא דרבנן מודו כל שיש לו
 קרנים יש לו פרסות סדוקות אך קשה
 על פירוש זה דכי פריך והרי עז שיש
 לו קרנים וטלסיס מסתמא הוי ההוא
 טלפים מ<דמו כטלפי דחיה כמו טלפיס
 דכרייתא ולמה ליה למימר תרתי
 דאיכא בעז טון דבחד סגי להתיר
 חלכה: והרי עז דחרוקות. פי׳
 כקונטרס דסלקא נ] דעתיה דהדר
 כיה מכרוכות ואוקי סימנא אתרוקות
 וכרוכות תו לא כעינן ותימה ולישני
 ליה דתרוייהו כעינן חרוקות וכרוכות
 ועוד בסמוך דבעינן חרוקות וכרוכות
 וחדורות אמאי לא סגי׳ ככרוכות
 וחרוקות ומפרש הריכ״ס דהאי והרי
ן דכרוכות ד  עז מעיזא כרכוז פ
 ותרוקות חלבו אסור למאן דאסר לה
 כסמוך ואע״ג דלית הלכתא כוותיה
 פדך אליכיה היכי מפרש לה לכרייתא
 ומשני מפוצלות בעינן ופדך והרי צכי
 כו׳ עד היכא דלא מיפצלן בעינן
 כרוכות חרוקות ותדורומ דככרוכומ
 וחרוקות לכד לא 1J סגיא משוס עיזא
 דכרכוז וכחדורות וכרוכות נמי לא
 סגי דשל שור נמי כרוכות ועגולות
 וחדורות גס חדין בראשיהן׳ ובחדירות
 ובחרוקות גמי לא סגיא משום עז
 סתם הלכך כעינן כל חלתא והאי
 הוא דמכלע חירקייהו כלומר כענין
 אחר אין החריקה סימן והיינו ספיקא
 דעז דכרכוז לאו אמיכלע חירקייהו
 קאי אלא אחדורות י] דלמאן דאמר
 עז כרכוז חיה היא לא בעי כלל
 חדורות וקשה קצת דהוה ליה לפרש
הד עז דכרכוז טון דמעז  בהדיא ו
 כרכוז קא פריך וגם הלשון משמע
 שכא לפסוק הלכה היכא דלא מיפצלי
 וי״ל דיש שוס מין עז דקמיה כרוכות
 וחריקות ומההיא פריך ולא מעיזא
 כרכוז והשתא קאי שפיר ספיקא
 דעיזא כרכוז אמיכלע חירקייהו:
 והרי צבי שאין מפוצלות כוי.
 פירש כקונטרס צכי אין זה שאנו
 קורץ צכי דהא ודאי מפוצלות הן אלא
 צבי זהו אותו שאנו קודן איתי
 אשטנבו״ק דקרניה שלו אינם מפוצלות
 ור״ת אומר דזהו אומו שאנו קודן

 צבי דהא חזינן שאין עורו מחזיק את בשרו וצכי כן הוא י] כדאמר
 כמסכת כתובות (לף קיב.) בסוף וחזינן נמי דבשעה שהוא ישן עינו
 אחת פתוחה ואמרינן במדרש שיר השידם דומה דודי לצבי מה צבי
 זה כשעה שהוא ישן עינו אתת פתותה כך הקב״ה בשעת גלותן

 וצרתן של ישראל נותן עינו עליהם לשומרם וה״ג ר״ת מכוצלות כלומר זקופות וראשיהם כפופות ושל צכי אינם כפופות כלל ומכוצלות
 לשון כפיפה כדאמר בקדושין פרק האומר (לף שב:) מאי משמע דהאי אגס לישנא דכוצלנא הוא דכתיכ הלכוף כאגמון ראשו ואפילו
 גרסינן מפוצלות אין לחוש לכמו מכוצלות הוא כדאשכחן פרק ככל מערכין(עימבין פט:) ׳)דאפציל זירתא דהוי כמו דאכציל וכמשניות יש בכמה
 מקומות הבקר כמקום הפקר (סאה פ״ו משנה א): וקרש אע״פ שאץ לו אלא קרן אחת חלבו מותר. וא״ת כפרק כמה מדליקין
 (שבת לף פח0 אמר תחש קרן אחת היה לו במצחו וטהור היה מדאמר רב יהודה דאמר שור שהקדב אדם הראשון קרן אחת הימה
ת יהודה שהיה תחש טהור והלא כל אותן שיש להן קרן אחת אינן שרן דהא איכא קרש שהוא חיה ושור שהוא ד  לו במצחו והיט דייק מ
 כהמה וי״ל דסמיך אמתנימין דכא סימן מלה לף נא:) דכל שיש לו קרניס יש לו טלפיס ומסתמא אפילו בקרן אחת איירי מדאשכחן שור
 שהקריב אדס הראשון שקרן אחת היתה במצחו וטהור ומיהו כמו כן היה י] לדקדק מקרש דהא חזינן שאין לו אלא קרן אחת והוא
 מעלה גרה ומפריס פרסה: הכי גרסינן שיתסר כ)(הוי משכה אמהתא) דטכיא דכי עילאי ולא גרסינן אריא דאפילו בין אונא לאונא
 אית ליה תשע אמהתא א״כ משטה טפי משיתסר: נתור בכי ושיני. מכאן משמע דכט לא הוי החניכיים שקורין יינציכ״ש שאותן אין
 דרכן ליפול כדאשכחן כערבי פסחים (לף קיג.) א״ל רכ לכדה לא תשתי סמא ולא תעקור ככי אלא ככי הם השיניס האחרונים הטוחנים
ה ט ד ככט. ןוע׳׳ע תיס׳ ע״ז פח. ל״ה פ ס  המאכל ושינים הס השיניס שלפנים וכן (איוב יג< על מה אשא כשרי כשיני מתרגמינן אטול כ

 כקומתן

 עין משפט
 נר מצוה

נ א מיי׳ ס״א מהל׳ נ  ר
 מאכלות אסורות
 הלכה י ועיין בהשגות
 ונמ״מ סמנ עשי! סכ
 טוש׳׳ע י״ל סימן ס סעיף

 א:
 רנג ב מיי׳ שס הלכה ינ
 ועיין נהשגות ונמ׳ימ

 טוש׳׳ע שס סעיף ל:

 שיטה מקובצת
 א] (משכא ארכו):
 נ] פירש בקונטרס דסלקא
 דעתין: ג] לא סגי משום
 עיזא דכרכין ובחדורות
 וכרוכות נמי לא סגי
 דשל שור נמי כרוכה פי׳
 עגולה וחדורה פירוש גם
 חדין בראשיהן: ו] קאי
 אלא אחדורות ולמ״ד עז
 כרכין חיה: ה] וצבי
 כן הוא כדאמרינן בסוף
 מסכת כתובות וחזינן נמי:
 ו] ומיהו כמו כן היה יכול

 לדקדק מקרש:

 רבינו גרשום
 כרוכות בעינן. כלומר
 סדק על סדק כשור
 דמיחוי כקרן בתוך קרן:
 חדוקות בעינן דאינן
 חלוקות: מופצלוח בעינן.
 שנים ושלשה בקרן אחת:
 הדורות בעינן. עגולות:
 מפרי פי איש דהוא שריוה
 תשבע נפשו דקנה ואכל:
 והזהרו ברכינו אחא כוי.
 כלומר אע״פ דהלכחא
 כותיה דשמואל דשרי
 הוהרו ברכינו אחא דאסר:
 טביא דבי עילאי. צבי של
 אותו יער ששמו עילאי:
 בין אונא לאונא. כלומר
 בין אוזן לאוזן: פרשא
 קטיל אריא. לשון פרשים:
 א״ל איברא. כלומר ודאי

 אני רוצה:



 עין משפט
 נר מצוה

 רנג א מיי׳ פ״א מהל׳
 כלאים הלכה ה סמג
 לאוין רעט טוש״ע י׳׳ל סי׳

 רצה סעיף ג:

 תורה אור השלם
 1 . המקרה במים
 עליותיו השם עבים
 ףכובו המהלף על כנפי
 רוח: תהלים קד ג
 2. ותיטב ליי משור פר

 מקרן מפרים:
 תהלים סט לב
 3. ויכלו השמים והארץ

 ובל צבאם:
 כראשית ב א
 4. יהי כבוד ין לעולם

 ישמח ין במעשיו:
 תהלים קד לא
 5. ויאמר אלהים תדשא
 הארץ דשא עשב מזריע
 זרע עץ פרי עשה 3רי
 למינו אשר זרעו בו על

 הארץ ויהי כן:
 בראשית א יא

 לעזי רש״י
 דיוושלטייר״ש

 [דישבולטויר״ש]. מסללה
 (מתקן להתרת פקעות).

 אשקניי״ש
 [אישקניא״ש]. דוללות.

 דישבוויריי״ד
 [דישבוידיי״ד]. לסתור.

 רבינו גרשום
 דניצבות ליה לחמא.
 כלומר בעינא ליכדה לו
 כירה: פוק צבית. כלומר
 הכן לו הכירה אגודה
 דימא: כנושאי. כלומר
 מכבדי רחבה וזולחאי
 מזלפין הרחבה הרוח
 והגשמים: מסתורית.
 אטרדיול בלעז: וסתר
 דוולאי. כלו׳ עושה בה
 מלאכתה: כרסתן ופרסתן.
 כלומר סימנין של שור
 כרסו גדול ופרסותיו
 גדולות: מאי נפקא מינה
 למקח וממכר. כלומר
 מי שמוכר שור לחברו
 כרסתן ופרסתן איבעי
 ליה למיהב: מסייע ליה
 לריב״ל. כלומר מה דאמר
 רב יהודה שור שהקריב
 אדם הראשון קרנותיו
 קודמות לפרסותיו מסייע
 ליה לריב״ ל דאמר כל
 מעשה בראשית בקומתן
 נבראו כל מה שעתיד
 להיות לו לאחר זמן
 נברא עמו וכשנברא בין
 בהמה בין אדה״ר נברא
 תחלה [הראשן וכשנברא
 הראשון היו קמים בראש
 ואח״כ נבראו הפרסות:
 לצביונם נבראו. כלומר
 הקב״ה שאל להם רצונכם
 שאברא אתכם: לדעתן

 נבראו. בכלל

 אלו טרפות פרק שלישי חולין ם.
 בקומתן נבראו.. לא כעי למימר שנכראו כעמידה דהא אמדנן
 כפרק אחד דיני ממונות (סנהדרין דף לח:< נכי אדם
 הראשון רכיעית טרקה כו נשמה חמישית עמד על רגליו אלא כקומתן
 היינו שנגמרה כל קומתן מתחלתן: אל תיקרי צבאם אלא צביונם.
 י) פירש כערוך דכולהו נפקי מצכיונס
 שהוא לשון יופי כמו (ישעיה ד) לצכי
 ולתפארת ומאחר שהן כיופיין זהו
 כקומתן ולדעתן שהיופי לא יכא אלא
 אס כן «r נגדל כל הצורך ועוד יש
 לומר דקוממן נפיק מלשון הצבה:
 פסוק זה שר העולם אמרו.
 לפי מה שמפרשין דחנוך
 זה מטטרון כמו שיסד הפייט י) מקיף
 מטטרון ל) שנהפך לאש מכשר ואומר
 דהוא שר העולם כמו שיסד הפייט
 שר המשרת נער נקרא הוא מטטרון
 הנככד והנורא ואמרינן כפרק קמא
 דיכמות (דף עז: ושם) נער הייתי גס
 זקנתי ולא ראיתי פסוק זה שר העולם
 אמרו «] וקשה מכאן דמשמע דשר
 העולם היה בששת ימי כראשית
 ושמא אגדות הס שחלוקות זו על זו
 ומי שסובר דמטטרון הוא שר העולם
 לית ליה דחנוך זה מטטרון א״נ מה
 שקרא הפייט למטטרון נער לא בשביל
 הפסוק של נער הייתי אלא לפי שכתוב
 בספר ״<יוסיפון דלמטטרון יש לו ><שבע
 שמות וחשיב נער וגם מצינו דנער
 שם מלאך הוא כדכתיב (זכריה 3)
 רוץ אל הנער הלז: הרכיב שני
 דשאץ זה על גב זה מהו. ואס תאמר
 מתנימין היא במסכת כלאיס בסרק
 קמא (משנה 0 אין נוטעין אילן באילן
 ולא ירק כירק ועוד מנן (שם משנה ל1)
 אין נותנין זרע דלעת בתוך התלמית
 מפני שהוא ירק בירק וי״ל דמבעיא
 ליה בחוצה לארץ דשרו כלאי זרעים
 ואסירי הרכבת האילן כדאיתא בסוף
 פרק קמא דקדושין (דף לט.) דדריש
 שדך למעוטי כלאי זרעים שכחוצה
 לארץ והרככת האילן אסורה מדכתיכ
 (יקרא יט) את [וגר] כהמתך לא תרביע
 כלאים שדך לא תזרע כלאים מה
 כהמה כהרכעה אף שדך כהרככה
 ומה כהמה כין כארץ כין כחוצה לארץ
 אף שדך כין כארץ כין כחוצה לארץ
 ומכעיא ליה אי חשיכא ליה הרככת
 זרעים כהרכבת אילן משוס דכתיב
 י] כהן למינהו או לא אי נמי אפילו
 בארץ *מיבעיא ליה לד מאושעיא
 דאמר«< עד שיזרע חטה ושעורה
 וחרצן במפולת יד דדילמא מתניתין
 דכלאים כרבנן אי נמי בשאר כלאי
 זרעים ואליכא דרכנן איירי הכא
 דאמר בהקומץ זוטא (מנחות דף טו0
 קנבוס ולוף אסרה תורה שאר זרעים

 חזינא ליה אזל אוקמיה להדי יומא בתקופת
 תמוז א״ל איםתכל ביה א״ל לא מצינא א״ל
 יומא דחד משמשי דקיימי קמי דקודשא
 בריך הוא אמרת לא מצינא לאיםתכלא ביה
 שכינה לא כל שכן אמר ליה קיסר לרבי
 יהושע בן חנניה בעינא דאיצבית ליה נהמא
 לאלהיכו אמר ליה לא מצית אמאי נפישי
 חילוותיה א״ל איברא אמר ליה פוק צבית
 לגידא דרביתא דרויחא עלמא טרח שיתא
 ירחי קייטא אתא זיקא כנשיה לימא טרח
 שיתא ירחי דםיתוא אתא מיטרא טבעיה
 בימא א״ל מאי האי אמר ליה הני כנושאי
 זלוחאי דאתו קמיה א״ל אי הכי לא מצינא
 א״ל בת קיסר לר׳ יהושע בן חנניה אלהיכון
 נגרא הוא דכתיב 1המקרה במים עליותיו
 אימא ליה תעביד לי חדא מםתוריתא אמר
 לחיי בעא רחמי עלה ואינגעה אותבה בשוקא
 דרומי ויהבי לה מםתוריתא דהוו נהיגי דכל
 דמנגע ברומי יהבו ליה מסתוריתא ויתיב
 בשוקא וסתר דוללי כי היכי דליחזו אינשי
 וליבעי רחמי עליה יומא חד הוה קא חליף
 התם הות יתבא וסתרה א)דוללי בשוקא
 דרומאי אמר לה שפירתא מםתוריתא דיהב
 ליך אלהי אמרה ליה אימא ליה לאלהיך
 לשקול מאי דיהב לי אמר לה אלהא דידן
 נ<מיהב יהיב משקל לא שקיל אמר רב יהודה

 שור כרסתן ופרםתן רב רישיה ורב גנובתיה
למהח (  וחילופא בחמרא למאי נפהא מינה ג

 להדי יומא. נגד השמש: דאילבית ליה נהמא. אתקן לו סעודה:
 לגידא דרבימא. על שפת נהר ששמו רביתא: דרוית עלמא. להתקבץ
 שם חיילותיו והוא נמכוין למקום שתהא רוח שולטת בו: כנשיה
 לימא. טאיטו ליס: כנושאי. מככדי הכית: זלותאי. מרכיצי הכית

 במים מפני אבק העולה וככר הס
 כלו לאכול כל זה: אי הכי. דנפישי
 חיילותיו כ״כ לא מצינא: מסחוריתא.
 דיוושלטייר״ש כלע״ז: דוללי. אשקניי״ש.
 וסימן זה היה למצורעים: סחר הללי.
 דישבורריי״ד: משקל לא שקיל.
 הטוכה משנתנה: שור. דרכו להיות
 א] כרסתן ופרסמן כעל כרס רחכה
 ופרסות רחכות: גנובתיה. זנכו:
 שור שהקריב אדם הראשון. כדאמדנן
 כלפני אידיהן כמסכת ע״ז (דף ח.<:
 מקרין מפריס. כשור של אדם הראשון
 קאי: קרניו קודמין לפרסומיו. שכל
 שוודס פרסותיהם נולדות עמס
 וקרנותיהם גדלים לאחר זמן אבל של
 מעשה בראשית בקומתם נבראו
 ובקרניהן וכשיצא מן הארץ ראשו
 תחלה נמצאו שקדמו קרנותיו לפרסותיו:
 נ0בקומתן נבראו. ולפיכך קדמו קרנותיו
 שהרי עמו נוצרו רצאו תתלה והיינו
 שור פר כיוס שהיה שור היה גדול
 כפר. שור כן יומו קרוי שור כדכתיכ
 (ויקרא כ3) שור כי יולד פר קיימא
 לן ק שלש (פרה פ״א משנה ב<:

 מקרין תרתי משמע. שכן סתס
 שוורים: לדעתם. שהודיעם שיכראס
 והס ניאותו: לצביונם. כדמות שכחרו
 להם: שר העולם. מלאך הממונה:
ד  באילנות נאמר למינהו עושה פ
 למינו אבל בזרעים לא נאמר בצוואתם
 למינו אבל ביציאתם נאמר מזריע
 זרע למינהו: שאין דרפן לצאת
 בערבוביא. שהד גדולים הן וענפיהן
 מרובין ואין ראויין ליגדל רצופים
 ותכופים כי אס מפוזרים: אמר
 הקג״ה למינהו. שיצא כל אילן בעצמו
 ברחוק מחכירו שיהא לו היכר: אנו.
 שרכים אנו ודרכנו לצאת תכופין
 ומעורבבין ואס אין נזהרים לצאת
ד אין אנו ניכרין  כל עשב לבד ה
 זה מזה על אחת כמה וכמה: ישמח
 ה׳ במעשיו. שכולן זהירין כמצותיו:

 לד

שור שהקריב אדם (  וממכר ואמר רב יהודה ז
 הראשון קרן אחת היתה לו במצחו שנאמר
 2ותיטב לה׳ משור פר מקרין מפרים מקרין

 תרתי משמע אמר רב נחמן מקרן כתיב
 ואמר רב יהודה שור שהקריב אדם הראשון
 מקרניו קודמות לפרסותיו שנאמר ותיטב לה׳
 משור פר מקרין מפרים מקרין ברישא והדר
 מפריס מסייע ליה לר׳ יהושע בן לוי יידאמר
 ריב״ל כל מעשה בראשית בקומתן נבראו
 ״בדעתן נבראו בצביונם נבראו שנאמר 3ויבולו השמים והארץ וכל צבאם אל
אלא צביונם דרש רבי חנינא בר פפא 4יהי כבוד ה׳ לעולם ישמח  תקרי צבאם 8
5למינהו באילנות (  ה׳ במעשיו פסוק זה שר העולם אמרו בשעה שאמר הקב״ה ח
 נשאו דשאים קל וחומר בעצמן אם רצונו של הקב״ה בערבוביא למה אמר
 למינהו באילנות ועוד ק״ו ומה אילנות שאין דרכן לצאת בערבוביא אמר הקב״ה
 למינהו אנו עאכ״ו מיד כל אחד ואחד יצא למינו פתח שר העולם ואמר יהי כבוד
 ה׳ לעולם ישמח ה׳ במעשיו בעי רבינא אהרכיב שני דשאים זה על גב זה

 לר׳
 לא אי נמי לכני נמ קמיבעיא ליה
 דשרו ככלאי זרעים ואסיד כהרככת האילן כדאיתא פרק ארכע מיתות (סנהדרין ס.) ונפקא לן מדכתיכ (שם< את חוקותי תשמורו חוקים
 שחקקתי לך כבר בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים והיינו בהרכבה דומיא דכהמה ושחקקתי לך ככר היינו לכני נח
 דכתיב בהו למינהו באילנות ובבהמה דלמינהו איסור כלאים משמע כדמוכח כסוף שור שנגח את הפרה (נ׳׳ק נה.) י] דכעי התם הרכיע
 שני מינים שכיס מהו מי גמרי למינהו למינהו מיכשה או לא ומכעיא לן אי הוי הרככת ירק כירק כמו הרכבת אילן באילן והוי ככלל שדך ואע״ג
 דכתיכ למינהו איצטריך את חוקותי שחקקתי לך ככר דלא הוה ידעינן דלמינהו אתא לאיסור כלאים אי לא כתיכ חוקותי ואי לא למינהו
ך התם אלא מעתה ושמרתם את חוקותי מאי חוקות ד  מאת חוקותי לחוד לא הוה נפקא לן דה״א תוקותי ח שתקקתי לך ככר כמרה וא״ת י1 הא פ
 שחקקתי לך ככר איכא ומאי קשיא הא לא מוקמינן האי אכני נח אלא משוס דאשכחן נמי רכתיב למינהו במעשה כראשית וי״ל דמ״מ פריך שפיר
 דט היכי דהאי לא קאי אכני נח האי נמי לא קאי אכני נח ומשני דהתם כתיכ חוקותי כתר ושמרתם אכל הכא כתיכ חוקותי קודם תשמרו:

 אמרה

 מסורת הש״ם
 א) [עיין מוס׳ יכמות סנ.
 דייה זכין], כ) [תענית כה.],
 ג) [פי׳ כשתנא לקנות
 השור בלוק אס יש לו כרס
 גלולה כו׳ עיין ערוך בערך
 כרס אי], י) [שבת כת:]
 ע׳׳ז ת. ע״ש, ה) [ע״ז
 ח.], ו) ר״ה יא., t) [צ״ל
 ללעתן], ח) [שס איתא
 למינו], מ) [צ׳׳ל אחר ל״ה
 מקרין תרתי], י) [וזה
 לשון הערוך [ערך צב אי]
 כל מעשה בראשית לקומתן
 נבראו לצביונן נבראו פירוש
 לקומתן גלולים מלאיס ולא
 קטניס שצריכין לנלל ללעתן
 נבראו ולא כלעת התינוקות
 ופי׳ לצביונן לשון יוסי
 כמו לצבי כוי], 5) [ביוצר
 לשמתת תורה], ל) נצ״ל
 ושר הנהפך], מ) [עיין
 תוס׳ יבמות שס שכתבו
 בשם פסיקתא שמונה שמות
 וכוי], נ) ס״א שנעיס [וכן
 איתא בספר היכלות הגיאו
 השלייה לף מהלסוס אמ״ש
 ל״ה הכלל העולה], ס) [צ׳׳ל

 יאשיה], ע) [לקמן פב:],

 גליון הש״ם
 נם׳ אלא צביונם. עיין
 גפרש׳׳י על המורה
 כראשית א כה: תופ׳ דייה
 ה־כיכ וכו׳ טכעיא ליה
 לד׳ אושעיא. עיין לקמן
 פג ע״כ תוס׳ ל״ה

 ולאפוקי:

 מוסף רש״י
 מקרין תרתי משמע.
 לסתס מקרין כל קרניו
 (שבת בח:). ותיטב לה׳
 משור פר. אמר לול
 ותיטכ לה׳ תפלתי משור,
 שביום שהיה שור להיינו
 אותו יום שנולר כלכתינ
 שור או כשב וגוי, הרי
 עשוי ונגמר כפר שהוא
 בן ג׳ שאפילו מקרניי לא
 חסר >ע־ז ח.). בקומתן
 נבראו. שור עם קרניו
 מגורלין, וכיון שיצא ראשו
 תחלה נמצאו קרנותיי
 קורמות לפרסותיו ושם).
 בדעתן נבראו. שאלס
 אס תפצי! להכראות ואמרו
 הן ןר־ה יא. ושם: לדעתן).

 בצביונם. בטעס כל אתל
 ואתל וכלפוס כל אחל

 ואתל (שם).

 שיטה מקובצת
 א] שור דרכו להיות
 כרסתן ופרסתן: 3] אלא
 א״כ נתגדל כל הצורך:
 ג] שר העולם אמרו קשה:
 ד] משום דכתיב למינהו
 כעשייה או א״נ אפי׳ בארץ
 מיבעיא ליה לר׳ יאשיה
 דאמר: ה] נרשם על מלות
 רבעי התם הרביע ועל
 מלות מהו מי ונ״ב דאמר
 ר״ל המרביע [שני מינים
 שבים] לוקה דגמרינן:
 ו] איצטריך את חוקותי
 לחוקים שחקקתי לך כבר:
 ז] וא״ת הא דפריך התם:



 ממורת הש״ם

 א) ושנת סג.], 3) שטעות
 ט., ג) [ינמות סד.],
 ד) ן גי׳ הערוך רנ תנינא
 גר רג פסא ערך גזר
 אי], ה) גדה כד. ע״ש,
 ו) ןגי׳ הערוך אדנדקי ופי׳
 אדוניס וכתג עליו המוסף
 בנוסחאות דידן גרסינן
 אדוגקין, ו) וגס׳ דגריס
 כ׳ פכ׳׳ג כתג הרשג״ס
 עדת פי׳ חילי ששמו כן
 וכ״ס רש״י כישעיה כא גן,
 ח) ובס״א נוסף: כספרי
 מינים], ט) גיטין לת.
 סנהדרין צד:, י) וצ״ל עריו,
 נ) ושופטים יאו, ל) 1שסו,

 לעד רש״י
 בלישטדי״ד ןבידשידו״ר].

 קשת.
 קרנפ׳׳א. עווית,

 התכווצות שרירים.

 מוסף רש״י
 יהא כפרה. להפיס דעתה
 של לגנה !.שבועות ט.!. עד
 שבא אדם הראשון.
 וידע שהס צורך לעולם
 ;בראשית ב ה1. השסועה.
 רתמנא אסריה דכתינ
 (דגריס ידז את זה לא
 תאכלו וגו׳ השסועה !נדה
 כז.1. קניגי. קיניגון״,
 צידת חיה ע״י כלגיס,
 דוגמתו יכי משה קניגי
 הוה וע״ז יח::. עוית. חולי
 הוא הקרוי עויח כלשון
 חכמים (ישעיה כא ג;.
 עמון ומואב טהרו
 בסיחון. דכתיכ אל תצר
 את מואב, וכן ככני עמון
 אל תצורס, וכתיג כי חשנו!
 עיר סיחון וגוי, אלמא טהר
 מואג כסימון, יכני עמון
 אשכחן גיסתח שאמרו לו
 מלאכי כני עמון כי לקח
 ישראל את ארצי בעלותו
 ממצרים מארנון ועד
 היבוק, ואשכחן כשכבשו
 את ארץ סיחין ויירש את
 ארצו מארנון ועד יבוק וגוי
 אלמא מבני עמון כבשה
 יהדור ישראל וכבשו מיניה
 וטהרה להם על ידו 1גיטי1
. דלא ליקרו לאחיו  לת!
 גלוותא. לא הוצרך הכתוב
 לכתוב זאת אלא להודיעך
 שנחו של ייסף, שנתכוון
 להסיר חרפה מעל אחיי
 שלא יהיו קורין אותס

 גוליס !בראשית מז כא;.

 שיטה מקובצת
 א] רבש״ע מפני שאמרתי:
 5] יעקב הקטן דכתיב:
 >| יצאו משם ונתעוות
p  מקומן שחרב: ד] א
 רפאים ודאי היתה

 נחשבת:

 ם: אלו טרפות פרק שלישי חולין

 רבינו גרשום
 דעתן נבראו: שר העולם
 אמדו. ממונה על העולם
 אמרו: שהן גיבורין
 כפירות. כלומר ויכולין
 לצאת מהן כל מיני פירות
 בעץ אחד אמר הב״ה
 למינהו: וכתיב וכל שיח
 השדה טרם יהיה בארץ
 במעלי שבתא. כלומר
 ששינו ועשב עדיין לא
 היה בארץ: ביורני. זרעים:
 קניגי או כלסטר׳ היה.
 צייד או רובה קשת: מכאן
 תשובה לאומרים אין תורה
 מן השמים. כלומר שמשה
 א״ר יוחנן אינדוקי שלהם

 לר׳ תנינא בר פפא. דאמר מדעתן יצאו דשאים למיניהם ולא נצטוו
 על כך: מהו. להרכיכ זה כזה: אידיהו. הקכ״ה הסכים על ידם:
 כתיב הגדולים. דמשמע שניהם גדולים וכתיכ הקטן: לך ומשול
 ביום ובלילה. נחמה היא: שרגא בנויהרא. נר כצהרים אינו מאיר:
 יומא. חמה: תקופות. נמנין לחמה
 ועל התקופה מעכרין את השנה
 כסנהדרין (לף יא:ה יעקב הקנון ׳].
 מי יקום יעקכ כי קטן הוא ועמוס 0:
 דוד הקטן. מקרא הוא כשמואל(א יז<:
 ככולהו רגלים כמיכ(במדבר כח< ושעיר
 חטאת אחד ולא כתיכ כהו לה׳: ערם
 יהיה בארץ. עדיין לא היה כארץ: ועמדו
 על פתת קרקע. מתארם למי גשמים
 כדכתיכ (בראשית ב< כי לא המטיר עד
 שנכרא אדם כששי: ביזרני. זרעים: היינו
 דרב אסי. שהקדוש כ״ה מתאוה לתפלתן
 של צדיקים: שיש לה שני גבין. ולכך
 נקראת שסועה תאומה: וכי משה
 רבינו קניגי היה. צד חיות כקגיגון:
 או בליסנורי. מורה כקשת לחיות
 וכלע״ז כלישטדי״ר. ומנין היה כקי
 כחיות הללו שאין אדם כקי
 כהס: כתוב קניני ובליסטרי. אגדה
 זה כתוכ שיש כה תיכות יפין ולשון
 צח: ופרשה. מאי קניגי וכליסטרי
 כאגדתיך. ומשום דנקט כתוכ כאגדתיך
 נקט נמי להאי קרא דסרני פלשתים:
 ארונקי שלהם. חשוכים שלהם הי:
 מתימן. כן אליפז כן עשו כאו ואיוו
 לאלהי פלשתים ויצאו ממקומם וכאו
 לגור כיניהס ולהכי לא חשיכ ששה
 סרני פלשתים: שעיוו את מקומן.
 יצאו משם ונתעוות«) שחרכ: עוית.
 רתת וחלחלה כלע״ז קרנפ״א: שיתםר
 דרי שיני. שורות של שינים: הרבה
 מקראות. יש שדומה לקוראיהן שהן
 ראוין לישרף שלא היה לו לכותכס
 שאין להם צורך כתורה וגנאי הוא
 לחכרן עם הקדושה: והן הן גופי
 תורה. טעמים גדולים תלויין כהס.
 והשתא קא חשיכ ואזיל להו עד סוף
 שמעתא: חלרים עד עזה. ארץ ישראל:
 מאי נפקא לן מינה. אי לאו מקומן של
 אלו היה אלא מקום אחרים ואלו
 גרשום: ולניני ולנכדי. ועדיין לא
 עכרו הדורות: פפתורים. לאו
 מפלשתים נינהו: ליתו וליפקו. ארעא
 מפלשתים וליתו ישראל וליפקו מינייהו.
 וקסכר ריש לקיש עוים מפלשתים היו
 ולמאן דאמר מתימן היו להך מילתא
 נמי אצטריך משוס דאזהרינהו שלא
 להתגרות ככני עשו אמר רחמנא ליתו
 כפתורים וליפקו מערס וניתו ישראל
 וניפקו מינייהו. ושאר מקראות הדומין
 לזה באלה הדכרים ובן כגון וכשעיר ישכו
 החורים ובמואכיס וכעמונים כתיכ

 אמרה ירח. כלשון תורה לשון זכר הוא דכתיב (יהישע י פי״ג< וירח
 עמד: וכי משה קניגי היה או נליםטר• היה. שהיה
 יודע להכיר השסועה וא״מ והא אמרינן כהמפלת (נדה כד.) דשסועה
 כאה מכהמה טהורה וליכא מאן דפליג ואם כן יכול להיות שכהמה

 טהורה היה לו למשה וילדה לו שסועה
 ולא אצטריך למהר קניגי ר״ל דשמא
 שסועה אינה כאה אלא מכהמה שאינה
 מצויה כינינו: ערם מתימן באו
 כוי. כ׳ מקראות הס כספר יהושע
 (יג< והכי כתיב חמשת סרני פלשתים
 העזתי והאשדודי האשקלוני הגתי
 והעקרוני והעויס והדר כתיכ ממימן
 כל ארץ הכנעני ומערה אשר לצידונים
 עד אפקה עד גכול האמורי והשתא
 מפרשה רב והעויס דכתיכ כסוף קרא
 קמא קאי אתימן דבראש קרא דבתריה:

 מה

 לר׳ חנינא בר פפא מהו כיון דלא כתב בהו
 למינהו לא מיחייב או דילמא כיון דהםכים
 אידיהו כמאן דכתיב בהו למינהו דמיא
 תיקו: רבי שמעון בן פזי רמי כתיב ירעש
 אלהים את שני המאורות הגדולים וכתיב
 את המאור הגדול ואת המאור הקטן אמרה
 ירח לפני הקב״ה רבש״ע אפשר לשני מלכים
 שישתמשו בכתר אחד אמר לה לכי ומעטי
 את עצמך אמרה לפניו רבש״ע ^ הואיל
 ואמרתי לפניך דבר הגון אמעיט את עצמי
 אמר לה לכי ומשול ביום ובלילה אמרה ליה
 מאי רבותיה 6ידשרגא בטיהרא מאי אהני אמר לה זיל לימנו בך ישראל
 ימים ושנים אמרה ליד. יומא נמי אי אפשר דלא מנו ביה תקופותא דכתיב
 2והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים זיל ליקרו צדיקי בשמיך 3יעקב הקטן

 שמואל הקטן 4דוד הקטן חזייה דלא קא מיתבא דעתה אמר הקב״ה הביאו
דאמר ר״ש בן לקיש מה נשתנה שעיר (  כפרה עלי שמיעטתי את הירח והיינו ג
 של ראש חדש שנאמר בו 5לה׳ אמר הקב״ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי
 את הירח רב אםי רמי כתיב 6ותוצא הארץ דשא בתלת בשבתא וכתיב יוכל
 שיח השדה טרם יהיה בארץ במעלי שבתא מלמד שיצאו דשאים ועמדו על
 פתח קרקע עד שבא אדם הראשון ובקש עליהם רחמים וירדו גשמים וצמחו
 ללמדך ״שהקב״ה מתאוה לתפלתן של צדיקים ד<רב נחמן בר פפא הויא ליה
 ההיא גינתא שדי ביה ביזרני ולא צמח בעא רחמי אתא מיטרא וצמח אמר
השסועה בריה בפני עצמה היא שיש א אמר רב חנן בר רבא 8 ,  היינו דרב אסי: ה
 לה שני גבין ושני שדראות וכי משה רבינו קניגי היה או בליםטרי היה מכאן
 תשובה לאומר אין תורה מן השמים א״ל רב חםדא לרב תחליפא בר אבינא
 זיל כתוב קניגי ובלימטרי באגדתיך ופרשה 9(ואת) חמשת םרני פלשתים
 העזתי והאשדודי האשקלוני הגתי והעקרוני והעוים אמר חמשה וחשיב שיתא
 אמר ר׳ יונתן ייארונקי שלהן חמשה א״ל רב חסדא לר׳ תחליפא בר אבינא כתוב
 ארונקי באגדתיך ופרשה ופליגא דרב דאמר רב עוים מתימן באו תניא נמי הכי
 עוים מתימן באו ולמה נקרא שמן עוים שעיותו את מקומן ד״א עוים שאיוו לאלהות
 הרבה ד״א עוים שכל הרואה אותם אוחזתו ״עוית א״ר יוםף ואית להו שיתםרי
 דרי שיני לכל חד וחד אמר ר״ש בן לקיש הרבה מקראות שראויין לשרוף״׳
 והן הן גופי תורה 10והעוים היושבים בחצרים עד עזה מאי נפקא לן מינה
 מדאשבעיה אבימלך לאברהם ״אם תשקור לי ולניני ולנכדי אמר הקב״ה
 ליתו כפתורים ליפקו מעוים דהיינו פלשתים וליתו ישראל ליפקו מכפתורים
כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי היא והוא 1  כיוצא בדבר אתה אומר 2
אל 1  נלחם במלך מואב וגו׳ מאי נפקא מינה דאמר להר הקב״ה לישראל 3
 תצר את מואב אמר הקב״ה ליתי םיחון ליפוק ממואב וליתו ישראל
 וליפקו מםיחון והיינו נ1)דאמר רב פפא עמון ומואב טיהרו בםיחון 14צידונים
 יקראו לחרמון שריון תנא שניר ושריון מהרי ארץ ישראל מלמד שכל
 אחד ואחד מאומות העולם הלך ובנה לו כרך גדול לעצמו והעלה לו
 על שם הרי ארץ ישראל ללמדך שאפילו הרי ארץ ישראל חביבין על
ואת העם העביר אותו לערים מאי נפקא מינה 1  האומות העולם כיוצא בו 5

1נשר דלא ליקרו לאחיו גלוותא: סימני העוף לא נאמרו: ולא  והתניא 6
 מה

 נשסו רפאים ישבו כה כולהו טעמא אית
 כהו דככולהו כתיכ ארץ רפאים תחשכ לפי שנאמר לאכרהס אכינו כין הכתרים לזרעך נתתי וגו׳ ובראשית טון וקחשיכ ואת הרפאים וכשיצאו ממצרים
 ועכרו דרך הר שעיר ועמו;! ומואכ שנקראו ככר ארץ רפאים היה עולה על דעתם להתגרות כהם כסבורים זו היא שניתנה לאכרהס
 ומנעם הקדוש כרוך הוא ואמר להס ארץ רפאים ודאי ח נחשבת שהרפאיס ישכו כה מקדם אכל לא זו היא שנתתי לאכרהס אלא לאלו
 נתתיה שגרשום משם וישכו תחתיהם כשכר אברהם שיצאו כני עשו הימנו ולוט היה קרוכ לאכרהס וכשהגיעו לחבל ארגוכ כתיכ (דבריס ג<
 ההוא יקרא ארץ רפאים זו היא שנתתי לאכיכס: והוא נלתם במלך מואב. למה לו לאשמועינן אלא משוס דכתיכ אל תצר את מואכ וגו׳: והיינו
 דאמר רב פפא. במסכת גיטין !דף לש.): טמון ומואב טהרו בסיחון. ע״י סימון טהרו ארצם לישראל במואב כתיכ (במדבר כא! והוא נלחם
 וגו׳ ובעמון מפורש בנחלת בגי גד בספר יהושע דג< ויהי להם הגבול יעזר וכל ארך) הגלעד וחצי ארץ כני עמון וקא חשיכ ואזיל וכתיב בסיפיה
 יתר ממלכות סימון אלמא סימון כבש לארץ בני עמון ועוד מצינו במלך בני עמון שאמר למלאכי יפתח יל) כי לקח ישראל את ארצי מארנון ועד
 היבוק אלמא ארץ כני עמון הוא והס מסימון ככשוה דכתיכ כול) וירשו את ארצו מארנון ועד היכוק אכל מהנשאר כידס לא לקחו כלום:
 צידונים יקראו וגוי. ל״ל: הנא שניר ושריון הרי ארן ישראל הן. וחרמון קרוכ לצידונים ולאמורי וכנו עליו כרכים זה קרא לו שריון
 וזה קרא לו שניר: העביר אותו לערים. מאי אשמועינן: כי היכי דלא ליקרו. מצרים לאחיו לאחר זמן גולים בני גולים לכך הגלם:

 נשר
 לא היה לא קניגי ולא בלסטרי וידע עם של אותה כריה בדוח הקדש: זיל כתוב קניגי כאגדתיך. כלומר טעם דרב חנן בר רבא ופרשה: פתח חמשה וחשיב שיתא. כלומר עוים הם השש

 חמשה. חשובים הששי אינם חשובים. העוים היושבים כר וירשום וישבו תחתם כלומ׳ כפתורים הורישום יישבו תחתם הא למדת שאומה שעלה הן: ופליגא דרב דאמר רב עוים מתימן באו. והם הורישו כפתורי׳
 ממקומן: א) ורדי שקרא הכי וירשום וישבו תחתם עוים הורישו לכפתורים וישבו תחתם: אוחזתו עו־ת. חולי ןבסיפרי מירס. מין הוא ושמו מירס): דעוים היינו פלשתים. כלומר דמצינו דפלשתים היו יושבים בעזה שכן
 מצינו ושמשון שנאמר וילך שמשון עו־זה ויאהב אשה בנחל שורק: עמון ומואב טיהרו בסיתון. כלומר מעיקרא כשהיה המלכות ביד בני עמון ומואב היה אסור לישראל לצור עליהם כדבר טומאה דכתי׳ אל תצר את
 מואב וכתיב בקרבת מול בני עמון אל תצורפ כיון דאפיקו סיחון מיניהו מיד נטהרו בסיחון שהיה מותרין לישראל כדבר טהרה: כיוצא בו ואת העם העביר אותו לערים. כלומר אמרנו לעיל הרבה מקראות יש שה; דומין

 ש־אוין לישרף כוי. הפסוק הזה דומה כמה שאינו צריך ליכתב ויש צריכות גדול ליכהב: דלא ליקרו ליה לאחווה גלוותא בני גלוותא. (כלומר):
 א) נראה לצ״ל וסי׳ לקרא הכי וכוי.

 עין משפט
 נר מצוה

 רנד א מיי׳ ס׳׳א מהלי
 מאכלות אסורות
 הלכה ו טוש״ע י׳יד סימן

 יג סעיף ו:

 תורה אור השלם
 1 . ויעש אלהים את שני
 המארת הגדלים את
 המאור הגדל לממשלת
 היום ואת המאור הקטן
לה ואת  לממשלת הלי

 הכוכבים:
 בראשית א טז
 2. וייאמר אלהים יהי
 מארת ברקיע השמים
 להבדיל בין היום ובין
לה והיו לאיתית  הלי
 ולמועדים ולימי ב
 ושנים: כראשית א יו
 3. והיה אם כלה לאבל
ת עשב דאי־ ץ ואמר  א
 אדני אלהים סלח נא בלי
 יקום יעקב כי קטן הוא:

 עמום ו ב
 4. ודוד הוא הקטן
 ושלישה הגדילים הלכו

 אחרי שאול:
 שמואל א יז יד
 5. ושעיר עזים אחד
 לחטאת ליי על עילת

ד יעשה ונסכו:  התמי
 במדבר כח טו
 6. ותוצא הארץ דשא
 עשב מזריע זרע למעה•
 ועץ עשה פרי אשר זרעו
 בו למינהו וירא אליהים
 בי טוב: בראשית א יב
ה טרם ד ש  7. וכל שיח ה
 יהיה בארץ ובל עשב
 השדה טרם יצמח כי לא
 המטיר ץ אלהים על
 הארץ ואדם אין לעבד

ת האךנלה:  א
 בראשית ב ד
א תאכלו ת זה ל  8. אף א
 ממעלי הגרה וממפריםי
 הפרסה השסועה את
 הגמל ואת הארנבת ואת
ה גרה ל ע  השפן כי מ
א הפריסו ה ופרסה ל מ  ה

 טמאים הם לכם:
 דברים יד ז
 9. מן השיחור אשר על
 פני מצרים ועד גבול
 עקרון צפונה לכנעני
 תחשב חמשת סרני
 פלשתים העזתי
 והאשדודי האשקלוני
 חגתי והעקרוני והעריב:

 יהושע יג ג
 10. והעוים היישבים
 בחצרים עד עזה
 כפתרים היצאים
 מכפתור השמידם וישבו
 תחומם: דברים ב כג
 11. ועתה השבעה לי
 באלהים הנה אם תשקר
 לי ולניני ולנכדי בחסד
 אשר עשיתי עמך
ה עמדי ועם הארץ ש ע  ת

 אשר גרתה בה:
 בראשית כא כג
 12 . כי חשבון עיר סיחן
 מלך האמרי הוא והוא
 נלחם במלך מואב
 הראשון ויקח את כל

 ארצו נדדו עד ארנין:
 במדבר כא כו
 13. ויאמר ץ אלי אל
 תצר את מואב ואל
 תתגר בם מלחמה בי לא
 אתן לך מארצו ירשה כי
 לבני לוט נתתי את ער
 ירשה: דברים ב ט
 14 . צידינים יקראו
 לחרמון שרין והאמיר,

 יקראו לו שניר:
 דברים ג ט
 15. ואת העם העביר
 אתו לערים מקצה גבול

 מצרים ועד קצהו:
 בראשית מז כא
ה תשקצו ל  16. ואת א
 מן העוף לא יאכלו שקץ
 הם את הנשר .־את

 הפרם ואת דזעזנןה:
 ויקרא יא יג



 רבינו גרשום
 א״כ שאד עופות טמאין
 למה לי. כלומר אי
 אמרינן מה הורץ דאית
 כהו ארבעה אף כל
 דאית בהו ארכעה ואי
 לית ליה ארבעה לא
 א״כ שאר עופות טמאץ
 לבר מנשר ומפרס ועוניה
 ומעורב דכתב רחמנא
 למה לי דאית להו תלתא
 תלתא סימנים ואעפ״כ
 טמאין הא אמרינן וגמרינן
 מתורין מה תורין דאית
 בהו ארבעה ולא פחות
 אף כל עופות לישתרו
 בארבעה ולא פחות: אלא
 מדכתב רחמנא עשרים
 ואחד עופות. ש״מ דלא
 גמדינן מתורץ: ונילף
 מהתם. כלומר משאר
 עופות טמאין: התם כוי
 תרי מיבעיא. כלומר עורב
 אית ליה תרי סימנץ ואף

 על פי כן טמא:

 אלו טרפות פרק שלישי חולין םא.
 מה נשר מיוהד כו׳ אף כל כיוצא כו טמא. פירש רש״י דהאי אף
 כל לא מרבינן אלא מין נשר שאין עוף טמא בעולם אלא כ״ד
 האמורין כתורה כלקתני לקמן(סג:1 לפיכך מנה הכתוב בטמאין והנך כ׳׳ל
 האמורין לאיכא ככולהו סימן טהרה חוץ מן הנשר ואין זה ראיה
 ללילמא ה״ק לפיכך מנה הכתוכ
 כטמאים משום לעל ילי כ״ל אלו
 וסימניהון נוכל להכיר כל הטמא
 שכעולס אכל אם היה כא למנות
 כטהורים היה צריך למנות יותר וכן
 כי קאמר ולעופות אין מספר ופריך
 עופות טמאין כ״ל נינהו אלא לעופות
 טהורין אין מספר התם כעי למימר
 אין מספר שנוכל להכיר על יליהס
 כל האחרים ומשני לאין מספר
 לטהורים קאמר ושפיר קא מרכה הכא
 אפילו שאר מינין שאינן מין נשר:
 ג<כל עוף הדורם טמא. וא״ת

 והיכי קיס להו לרכנן הך
 מילתא וכי קניגי או כליסטרי היו
 שבלקו כל העופות טהורים ואין שוס
 עוף טהור לורס הא אמר לקמן (לף
 סג:) ללעופות טהורים אין מספר
 ואי הלכה למשה מסיני הוא א״כ ל״ל
 לכתכ רחמנא פרס ועזניה תרוייהו
 לא לכתוב אותו שלורס לממה נפשך
 מל מינייהו לורס שאין ככל אחל אלא
 חל סימן של טהרה ואותו שבזה אינו בזה כלמוכח בגמרא וי״ל לשמא
 קבלה היתה מימות נח שהקריכ מכל עוף טהור ובלק את כולם
 ומסר ללורות שאין עוף טהור לורס אבל בשסועהי) לא שייך למימר
 הכי לאין זה מין בפני עצמו אלא ולל כהמה כלאיתא בהמפלת
<החדם. פי׳ כקונטרס שאוחז כצפורניו ומגכיה  (נלה לף כל.): ה
 מן הקרקע מה שאוכל וקשה לר״ת להא אפילו תרנגולת עושה כן
 ומפרש ר״ת לורס ואוכל מתייס ואינו ממתין לה על שתמות כי ההיא

 מה נשר מיוחד שאין לו אצבע יתרה וזפק
 ואין קורקבנו נקלף ודורם ואוכל טמא אף
 כל כיוצא בו טמא תורק שיש להן אצבע
 יתרה וזפק וקורקבן נקלף ואין דורםין
 ואוכלין טהורין אף כל כיוצא בהן טהורין
 אמר אביי לא נאמר פירושן מדברי תורה
 אלא מדברי סופרים תני רבי חייא עוף הבא
 בסימן אחד טהור לפי שאין דומה לנשר
 נשר דלית ליה כלל הוא דלא תיכול הא
 איכא דאית ליה חד תיכול ולילף מתורין מה
 תורין דאיכא כולהו ארבעה אף ה״נ עד
 דאיכא כולהו ארבעה אם כן שאר עופות
 טמאין דכתב רחמנא למה לי ונילף מינייהו
 מה התם תלתא ולא אכלינן אף כל תלתא
 ולא ניכול וכל שכן תרי וחד אם כן עורב
 דכתב רחמנא למה לי השתא דאית ליה
 תלתא לא אכלינן דאית ליה תרי מיבעיא

 ולילף

 נשר. הוזכר כטמאים ולנין כנין אכ הימנו למה נשר מיוחל לאין לו
 אחל מכל הסימנין הללו וטמא אף כל שאין לו אחל מכל הסימנין הללו
 מין נשר הוא וטמא אכל עוף שיש כו אחד מכל אלו טהור וכל שכן
 שנים או שלשה או כולם חוץ מעופות המפורשים בפרשה שגזירת

 הכתוב הוא שאע״פ שיש כהן סימן
 טהרה כלאמר לקמף» טמאים והאי אף
 לא מרכי אלא מין נשר לאין עוף
 טמא בעולם אלא כ״ל האמורין כאן
 וכלתניא לקמן (לף סג0 לפיכך מנה
 הכתוב בטמאים וכהנך כ״ל אמרינן
 לאית בהו ככולהו סימני טהרה חוץ
 מן הנשר: תורים. מנה הכתוב
 לטהרה ומהן אמה לן כנין אכ לכולן.
 ואע״ג לקשיא סיפא לרישא לרישא
 מכשר אפילו כחל סימן וסיפא לא
 מכשר על לאיכא כולהו רישא לוקא
 וסיפא לקמן מפרשי) לה: פירושן. לא
 נתפרשו הסימנין ממש כתורה אלא
 מדמנה תורין כטהורין והני איתנהו
 בהו ומנה נשר בטמאין וכארבעה
 סימנין הללו הן מלוקין ש״מ הן הן
 סימני טהרה: טון! הבא לפנינו בסימן
 אחד. של טהרה טהור וכל שכן אם
 בא כשנים או שלשה וכלכל שיכיר כו
 שאינו מעשרים וארבעה הכתוביס:
 אם כן. למתורין ילפינן: שאר

 עופות טמאי! למה לי. לכתבינהו והא לית חל בהו לליהוו ביה
 כולהו ארכעה סימנים להכי אמרינן לקמן ןע״ב] לכעשרים מינייהו איכא
 ג׳ סימנים ובעורב תרין וכפרס וכעזניה חל חל: ה״ג ולילן*
 מינייהו מה ההם תלתא ולא אכלינן אןו כל תלמא ולא ניפול וכ״ש
 תרי וחד: א״כ. לאפילו בתלמא נפקא לן מעופות המפורשין
 ללא מתכשר למה לי למיכתב עורב דלית ליה אלא תרי:

 א״כ
 לפרק אלו עוכרין (פסחיס מט:י<) המשיא את כתו לע״ה כאילו כופתה לפני ארי מה ארי לורס ואוכל ואינו ממתין על שממות אף ע״ה מכה
ד כר״ה דרס ואכל פטור פירוש מחיים להיינו אורחיה והוי שן טרף ואכל  וכועל ואינו ממתין עד שתתפייס וכן בסוף פ״ק דב״ק (לף נח:) א
ד טורף בדי גורותיו ומשני בשביל גורותיו שהן קטנים דרכו  חייכ פירוש לאחר מיתה דלאו היינו אורחיה והוי ליה קרן ופריך והא כתיב א
ג אומר י  להמית ומחנק ללבאותיו בשביל לבאותיו: י<כל שיש לו אצבע יתירה וזפק וקודקכנו נקלף טהור. כגמרא מ קתני ככדיתא ד
 כל שיש לו אצכע יתרה וזפק וקורקכנו נקלף כידוע שהוא טהור ופי׳ שם כקונטרס דארישא סמיך דתני כל עוף הדורס טמא ואם אינו
 דורס טהור ואתא למימר רבן גמליאל ואם אינו דורס ויש לו עוד שלשה סימנין בידוע שהוא טהור ואין לשון הברייתא משמע כן ומפרש
 ר״ת כיון שיש לו ג׳ סימנין הללו של טהרה בידוע שאינו דורס וטהור וא״צ לבדוק בסימן של דריסה ויש ללמוד מתוך כך דהא דאמר לקמן
 כגמרא דג׳ סימנין הדרי ככולהו פי׳ כי״ט עופות ע״כ חד מינייהו אינו דורס דאי יש להם אצבע יתרה וזפק וקורקכן נקלף א״כ אינן
 דורסין ויש להם ארכע סימני טהרה אלא אינו דורס חד מינייהו מהתלת וכן יש לדקדק מדקאמר כגמרא עוף הכא ככ׳ סימנין טהור והוא
 שיכיר עורכ ועל כרחך חד מאותן שני סימנים אינו דורס דכל עוף הדורס טמא ומלצדך להכיר עורב אלמא עורב לאו דורס ושני סימני
ד ככולהו י׳׳ט עופות דסימן הרכיעי דליתיה כי״ט עופות לימיה אלא או כפרס או כעזניה כדמוכח בגמרא וא״ת ולמה ד  טהרה של עורכ ה
 ליה למנקט הכא כל ג׳ סימני טהרה כמרי מינייהו היה יכול לומר בידוע שהוא טהיר כגון כאותו סימן דליתיה כי״ט עופות וסימן אחר
 עמו דתו ליכא לספוקי בשום עוף טמא דנשר לית ליה שוס סימן טהרה ופרס ועזניה לית להו אלא מד ועורכ וי״ט עופות לית כהו אותן
ד סימני טהרה אלא חד מינייהו וכי מימא דלא הוי ידעינן מאי נינהו אותן סימני טהרה דליתיה כי״ט עופות והלא היו מכירין שלך  ח
 כדאמר רכי יוחנן *)לדידי חזי לי שלך וכו׳ לדידי חזי לי רחם ועביד שרקרק וכן התנשממ שהיא באות שבעופות וכפרק המפלת מלה דף כג:<
 קריא וקיפופא דעיניהם הולכות לפניהם כשל אדם והיינו כוס וינשוף והואיל ומכירין אותן ליבדקו בהן והיו יכולין להתיר עוף הכא לפנינו
 באותו סימן רביעי שאין בכולן סימן אחר עמו דהשתא ליכא לספוקי כשום עוף טמא וכן עורכ היו מכידן כדאמר בפ׳ מפנין (שבת קכח.)
 מטלטלין את הלוף מפני שהוא מאכל לעורכים ומפרש התם לכל ישראל כני מלכים הס ולקמן לא לחנם הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני
 שהוא מינו ובפרק השולח (גיטין לף מה.) אמדנן דאתא עורב ואמר עיליש ברח ובסוף פרק כמה אשה (שבת לף סז:) האומר לעורכ
 צרח וא״כ לבדקו שני סימני טהרה דעורב ובאותן שני סימני טהרה דליתנהו כעורכ ליתכשרו כולהו עופות וגס מתוך ההלכה יש קצת
 לכרר מדקאמר כגמרא והלא אנשי כפר תמרתא אוכלין אותה מפני שיש לה זפק וגבי סנונית לבנה קאמר והלא אנשי גליל אוכלין אותה
 מפני שקורקבנו נקלף אלמא הנהו ב׳ ליתנהו בעורכ וכי תימא דמתניתין לאו כל שלשה סימני טהרה כעיא אלא או או קתני וארישא
 קאי דקתני כל עוף הדורס טמא ואם אינו דורס ויש לו אצכע יתירה או זפק או קורקכנו נקלף טהור אי אפשר לומר כן כלל שהד הוכחתי
 דחד משני סימני טהרה של עורכ היינו אינו דורס א״כ באינו דורס ובאידך חד סימן דבעורכ היכי אכלי להו ניחוש דלמא עורב הוא
 ונראה לפרש דכל עיקר משנתנו לא באת אלא לאשמועינן ד׳ סימנין של טהרה וממילא ידעינן דבהנך סימני טהרה דליתנהו כעורכ מחזקינן
 ליה בטהורה: לא נאמר פירושן מדברי תודה אלא מדברי סופרים. פי׳ בקונטרס מדמנה תודן בטהודן והנהו איתנהו בהו ומנה נשר
 בטמאין ובארבעה סימנין הללו הס חלוקין ש״מ הן הס סימני טהרה וקשה לפי׳ דקאמר בסמוך ונילף מפרס ועזניה א״כ נשר דכתב רחמנא
 למה לי השתא דאית ליה חד לא אכלינן דלית ליה כלל מבעיא הא איצטריך נשר לאורויי לן סימני טהרה ומיהו מפרס ומעזניה לחודייהו הוה
 ידעי דככל מה שפרס חלוק מתורין הייתי עושה סימן טהרה וכל מה שעזניה חלוק מתירין הייתי עושה סימן טהרה וכין שניהם הם חלוקין
 מתורץ מכל ד׳ סימנין אבל קשה מתורץ דקאמר דלא אצטריך למכתב אלא לקרכן הא צדכי למכתב משום דמינייהו ילפינן סימן טהרה
 ועוד אי לא כתיבי מורץ ה״א איפכא דד׳ סימני טהרה דהשתא ג׳ מהם יהו סימני טומאה שיהו בי״ט עופות ד׳ סימני טומאה ובנשר חד
 ומיהו הכי לא הוה מצי למימר דהא פרס ועזניה ההוא דאית ביה סימנא דלא הדר ככולהו לא יהא כו שוס סימן טומאה שהוא ממש
 איפכא מי״ט עופות אכל היינו יכולין לעשות כל סימני עורכ סימני טומאה ונראה לפרש דס״ד שיש שוס תודן מיותר לאורויי לן
 סימני טהרה לכך פריך ההוא מורץ למה לי דלאורויי לן סימני טהרה זה הייתי יודע מתורין דאתא לגופיה ומנשר ומשני דאין שום
 תודן מיותר וכולהו אתו לקרכן: מה התם תלתא ולא אכלינן כוי. ה״מ לשנויי דהוו ליה י״ט כתובים הבאים כאחד אלא דעדיפא
 קא משני ומיהו קשה דזה הדבר עצמו היה רוצה ללמוד מתורץ דבתלתא לא אכלינן עד דאיכא כולהו וכיון דמשני אם כן שאר עופות
ך ונילף מהתם מה התם תלתא ולא אכלינן כו׳ וי׳׳ל דפדך ונילף מינייהו דבאותן ג׳  טמאים דכתב רחמנא למה לי א״כ מאי הדר פד
 סימנין לא ניכול אלא בתרי מינייהו וכחד דלית כהו אכלינן דהיינו תלתא דהא לא הוה ידעינן מתורץ עד דאיכא כולהו ומשני א״כ
 עורכ דכתנ רחמנא למה לי דכיון שאינך מטהר אלא בשני סימנין ואחר דליתיה כי״ט עופות א״כ לעורב דלית ביה אלא תרי למה לי:

 ונילף

 מםורת הש״ם
 א) נע״נ], ב) [אפרש
 רש׳׳ש], ג) [שייך לעיל
 נט. במשנה], ר) [לעיל
 ס:], ה) [ג׳׳ז שייך שם],
 ו) נעיין מוס׳ שס ל׳׳ה מה
 ארי כו׳ מ״ש בשס ר״פ],
 1) נג״ז שייך לעיל נט.
 במשנה], ח) [לקמן שה.],

 ע) [לקמן סג.],



 מסורת הש״ם

 א) [קלושין כל. וש״נ],
 5) [צ׳׳ל נאחל], ג) [ויקרא

 שרק ח],

 הגהות הב״ח
 (א) רש״־ ל״ה מכלי כ״ל
 וכו׳ הנאין לפנינו ללא
 היכליה: (נ) ד״ה מהו
 לתימא וכו׳ ללימ ליה כלל

 טמא הא עוף:

 מוסף רש״י
 ושני כתוכין הבאין
 כאחד אין מלמדין.
 מללא כתינ אחל וננמור
 כולהי מיניה (קדושין כד.)
 מלהלר כחינ לאילן ולא
 ילפא מחנריה שמע מינה
 לוקא הני קאמר (פסחים

 מה.).

 אלו טרפות פרק שלישי חולין
 א״פ. למעזניה בעינן למילף למה לי לכתב נשר אלא מדכתביה ש״מ
 לא תילף מעזניה ושאר עופות הבאים בסימן אחל שאינן מין פרס
 ועזניה טהור למנשר תילף רלית ליה כלל לא תיכול הא אית ליה חל
 אכול וכ״ש תרי ותלתא חוץ מעזניה ופרס ללא תכשרינהו כחל ועורב
 נמי אע״ג לאית ליה תרי לא תיכול
 ושאר עופות המפורשין אע״ג לאית
 להו תלתא לא ללהכי פרט כהו קרא
 משום לאתו מנשר להיתירא: אלא
 טטמא דכתב רחמנא נשר. משום
 הכי קים להו לסימן אחר טהור: הא
 לאו הפי הוה אמינא לילן* מפרס
 וטזניה. ללא תכשריה בסימן אחל:
 אין מלמדין. לאי כמל סימן אתי
 לאורויי ולמילף מיניה לטמא ליכתוכ
 חל וליתי אילך מיניה: דאיכא בהאי
 ליפא בהאי. אותו סימן שישנו בזה
 אינו כזה הלכך לאו שני כתובין
 הכאין כאחל נינהו להא מיצרך צריכי
 לאי כתיכ פרס הוה אמינא כהאי
 סימנא הוא ללא תיכול אכל כסימנא
 לעזניה אכול להכי איצטריך עזניה
 ואי כתכ עזניה פרס לא אמי מיניה
 וכיון דתרוייהו צריכי הוה אמינא נילף
 מינייהו לבסימן אתל לא תיכול כתכ
 רחמנא נשר: מכדי פ״ד טופוח טמאין
 הן. ובכולהו איכא ג׳ סימני טהרה
 בר מעורב ואי אפשר להאי ראיתיה
 בפרס ליתיה בחל מהני והאי לאיתיה
 כעזניה ליתיה כחל מהני וכתב לן
 תרי זימני בכל תל ללא תיכליה
 בההוא סימנא והוו להו ב׳ כתובין
 הכאין כאחר ואין מלמלין לשאר עופות
 הכאין (*< לפניו ללא תיכליה בחל
 מהני תרי סימני וכיון לאין מלמלין
 מנא תיתי לן איסורא לאיצטריך נשר למישרייה: חלתא הדרי בכולהו.
 השלשה חוזרין ככולן כלומר כולן בין מין שיש לו שלשה להיינו עשרים
 מינייהו ובין עורב ליש לו ב׳ אותן כ׳ מאלו שלשה הן והרביעי
 אינו >0כאחל מכל שלשה סימנין הממיין החוזרים בהם וחל מהנך
 שלשה איתיה אי כפרס אי כעזניה והרכיעי ישנו כחכירו ונמצא שסימן
 זה לא נאמר אלא פעם אחת: מהו דמימא גילן* מיטה. לאסור עוף
 הבא בסימן אחל באיזה מכל הסימנים הללו להא לא ידעו מאי ניהו
 ההוא סימנא לאיכמב לחוליה למילף מיניה להט אתא נשר למימרא האי
 הוא ללית ליה כלל (0 הא עוף הכא כסימן אחל טהור: ה״ג אלא
 מורים דכתב רחמנא למה לי. הואיל ולאו מינייהו ילפינן ואי לגופייהו
 לא איצטריכו להא אפילו בסימן אחל טהור: לקרבן. שהן לבדן
 כשדם לקרבן ולא עוף אחר והאי לקתני להו תנא לעיל וקאמר
 אף כל לא איצטריך למילף מינייהו מילי סימני טהרה להא בסימן
 אחל נפקא לן מנשר וכל שכן כלי אלא סימנא כעלמא אורי לן שאלו
 הן סימני טהרה אותן שהנשר והתורין מלוקק כהן. ואימ לגרסי אלא
 תורין לקתני תנא למאי הלכתא ולא יתכן להא א״כ מאי תירוציה ררכ
 עוקכא לקאמר לקרכן למי איכא למימר אף כל מרבי תרנגולין לקרכן
 הואיל ויש כהן ל׳ סימנים והלא כמה פעמים שנה כהן הכתוכ
 ותניא בתורת כהניסג) יכול כל עוף יהא כשר לקרכן תלמול לומר
 והקריכ מן התורים וגר אין לך עוף כשר אלא תורים ובני יונה:

 היה

 םא:
 ונילף

 ולילף מעורב מה התם תרי לא אף כל תרי
 לא א״כ פרם ועזניה דכתב רחמנא למה לי
 השתא דאית ליה תרי לא אכלינן דאית ליה
 חד מיבעיא וניגמר מפרם ועזניה א״כ נשר
 דכתב רחמנא למה לי השתא דאית ליה
 חד לא אכלינן דלית ליה כלל מיבעיא אלא
 נשר דלית ליה כלל הוא דלא תיכול הא
 דאית ליה חד אכול ואלא טעמא דכתב
 רחמנא נשר הא לאו הכי הוה אמינא לילף
 מפרס ועזניה הוה ליה פרם ועזניה שני
 כתובין הבאין כאחד א<ושני כתובין הבאין
 כאחד אין מלמדין גמירי דאיכא בהאי ליכא
 בהאי ודאיכא בהאי ליכא בהאי מכדי עשרים
 וארבעה עופות טמאים הוו אי אפשר דחד
 דאיכא בהנך ליכא בהני והוו להו שני כתובים
 הבאים כאחד גמירי עשרים וארבעה עופות
 טמאים הוו וארבעה םימנין תלתא הדרי
 בכולהו עשרים מהם שלשה שלשה ותרי
 בעורב חד בפרס וחד בעזניה ראיתיה בהא
 ליתיה בהא מהו דתימא ליליף מיניה
 כתב רחמנא נשר נשר דלית ליה כלל
 הוא דלא תיכול הא איכא דאית ליה חד
 אכול אלא תורין דכתב רחמנא למה לי אמר
 רב עוקבא בר חמא לקרבן אמר רב נחמן

 היה

 מעורב. הוי מצי למימר אס כן למינו למה לי:
 מכדי כ״ד עופות טמאים הם. ובכולהו איכא ג׳
 סימני טהרה כר מעורכ ואי אפשר להאי לאיתיה בפרס ליתיה בחל
 מהני והאי לאיתא כעזניה נמי ליתיה כהני וכתב לן תרי זימנין

 כל חל וחל ללא תיכליה בהאי סימנא
 והוה ליה כ׳ כתובים הבאים כאמל
 ואין מלמלין לשאר עופות הכאין לפנינו
 דלא תיכליה כחל מהני תרי סימנים
 וכיון דאין מלמדין מנא לן איסורא
 דאיצטריך נשר למשרייה כך פירש
 כקונטרס וא״ת והא אכתי איצטריך
 נשר להתיר אותו סימן שלישי דליתיה
 לא כפרס ולא כעזניה אלא כי״ט
 לחודייהו דה״א דאסור דהא השתא
 כתלתא לא אכלינן כאותו סימן לחודיה
 מיבעיא נהי דלא הוה אסרינן בחד
 מהני תרי סימנים דאיתנהו בפרס
 ועזניה משוס דהוו כ׳ כתובין הבאין
 כאחד טון דאיתנהו כי״ט עופות
 מ״מ כאותו סימן שלישי הייתי אוסר
 ואי ה״א דאותו שלישי הוא כעורכ
 הוה ניחא דהשתא נמי הוו כ׳ כתוכים
 עורכ וי״ט עופות ומיהו כלאו הכי
 לא קשה מידי דמנין היה לי לאסור
 כאותו סימן שלישי דמיי׳ט עופות לא
 ילפינן כלל לא כמה מצינו ולא כק״ו
 דהוו להו י״ט כתובין הכאין כאחד
 ואין מלמדין ומסיק דחד מהנך תלתא
 דהדרי בכולהו איתיה או כפרס או
 בעזניה והרביעי ישנו בתבירו נמצא
 שסימן זה לא נאמר אלא פעם אחת
 מהו דתימא דנילף מיניה לאסור
 עוף הבא בסימן אחד באחד מן
 הסימנין הללו דהא לא ידעינן מאי

 ניהו ההוא סימן דאיכתיכ לחודיה למילף מיניה להט אתא נשר
 למימר האי הוא דלית ליה כלל טמא הא כעוף הכא כסימן אחד טהור
 כך פירש בקונטרס וכתנס פי׳ דלא ידעינן ליה מאי ניהו ההוא סימן
 דאיכתיב לחודיה למילף מיניה דאפילו ידעינן ליה כדפרישית שהיו
 מכירים שלך ותנשמת וכוס וינשוף מ״מ איצטריך נשר למימר דלא
 ילפינן מיניה לאסור בההוא סימן וא״ת והיט הוה מצי למילף מהאי
 דאית ביה סימן החדש לאסור בסימן אחד כזה א״כ למה לי דכתב
 רחמנא ההוא דאית ביה חד מהני ג׳ סימנין דהדרי בכולהו השתא
 כתלתא לא אכליגן כחד מיכעיא אלא ודאי להט כתיב סימן הישן
 בחד מהנך לומר דלא תילף גס מן התדש ולעשות שני כתובין דלגופיה
 לא איצטריך דאתי מק״ו מי״ט עופות לאו פירכא היא דמהנהו לא
 ילפינן כלל דכולהו חשיבי מי״ט כתובים הבאים כאחד כדפרישית
 ולהט פרטיה רחמנא לההוא דאית כיה חד סימן מהנך ג׳ סימנין של
 י״ט עופות ולהט נמי פרט לעורכ דלא ילפינן מיניה כלל ואכלינן
 ככל חד מהנך ג׳ סימנין וא״ת ומאחר דמי״ט עופות לא גמרינן ולכך
 צריך למיכתכ תד דאית כיה חד מסימנייהו א״כ נילף מיניה מההוא אחד
 דצריך למיכתכיה כיה דעתה אינן כ׳ כמוכיס כיון דצריך למיכתביה וי״ל
 דלא שייך למילף מיניה כלל דהא לא גמרינן מי״ט עופות מכל אותן היתרים
 על שנים הראשונים הכתוכים משוס דאצטריך קרא למכתכינהו דלא מצינו
 למילפינהו משנים הראשונים דהזו 3׳ כתובים הכאיס כאחד הכי נמי ליכא
 למילף מיניה והרי הן השתא כ׳ כתוכים הכאים כאחד שאותו סימן כתוב

 עשרים זימנין ועוד יש לומר כל הסוגיא כענין אמר דמתחלה חישכ פרס ועזניה כ׳ כתובים הבאים כאחד כלומר משום דאי מינייהו ילפינן
 לטמא בסימן אמד א״כ לישתוק או מפרס או מעזניה וממד הוה ילפינן דעוף הבא בסימן אמד טמא וה״ה למבירו וכי תימא אי לא כתיכ אלא
 פרס הוה אמינא באותו סימן שישנו בפרס טמא אבל בעזניה שיש בו סימן אמר אימא דאותו סימן הוי סימן תשוב וטהור באותו סימן
 גרידא הא כיון דאותו סימן הוי כשאר י״ט עופות א׳׳כ אינו משוכ לטהר כפני עצמו דכי איכא תרי כהדיה (הדדי) הוי טמא כל שכן
 הוא כפני עצמו ולא היה צריך למכתב עזניה רלפינן לה מפרס אלא להט כתביה למימר דהוו כ׳ כתובים הבאים כאחד ואין מלמדין
 ומשני דאיכא סימן אחד בפרס או בעזניה דליתיה בי״ט עופות והשתא לא הוו ב׳ כתובים דכי ילפת לטמא בסימן אמד מאותו סימן
 שיש בי״ט עופות לא מצי למימר אידך דכתכ רממנא למה לי דאיצטריך משום אותו סימן חדש דה״א שהוא סימן חשוכ יותר לטהר
 דליתיה בשום עוף טמא אבל מההוא ודאי שיש בו סימן המדש לא הוה ילפינן לטמא כסימן אמד דא״כ אותו שיש בו סימן שבי״ט עופות
 למה לי דאומו אינו משוב יותר לטהר ומיהו קשה דאי מאותו שיש בו סימן אמד של י״ט עופות ילפמ לטמא עוף הבא בסימן אמד
 לא ליכתוב כלל אלא סימן החדש והוה ילפינן מיניה דכל עוף הבא באותו סימן טמא וכ״ש באחד משאר ג׳ סימנין דלא מהני בשאר עופות
 ופי׳ הקונטרס עיקר ומיהו קשה לפי׳ הקונטרס דלמה חשיכ כ׳ כתוכים אותו שסימן טהרה שלו מי״ט עופות ושכחד מהנך ומה ככך
ט כתוכיס ״  דילמא אתי ללמד על עצמו ועל טוצא בו שיש לו אמד מג׳ סימני טהרה דטמאיס דמי״ט עופות לא הוה אתי דכולהו ט
 הכאיס כאמד ולא דמו כלל לאותן היתרים על שנים הראשונים של י״ט עופות דאע״ג דצריט לגופייהו א) דלא ילפינן מינייהו היינו
 משום דאס אימא דילפינן מינייהו לא ליכתוכ אלא חד ומשאר כולהו לישמוק אכל הכא מאי לישתוק אי לא כתיכ חד דאיתיה כפרס
 או בעזניה לא יליף מי״ט משוס דהוו י״ט כתובין הכאין כאחד ואי כתיב חד דאיתיה בפרס או בעזניה ולא כתיב הני י״ט א״כ הוה אמינא
 דוקא בחד סימן אסירא אכל שנים או שלשה שרו ולהט צריט תרריהו ולעולם נילף מסימן היחידי דאימיה בפרס או בעזניה ולא דמי
 כלל לאותם י״ט גופייהו היתרים על השנים דהם שרם כולם ואס איתא דילפינן מינייהו לישתוק מכולהו ולא ליכתוב אלא חד:

 בקי

 שיטה מקובצת
 א] דאע״ג דצריכי לגופייהו
 לא ילפינן מינייהו דהיינו
 משום האם איתא דילפינן
 מינייהו לא ליכתוב אלא
 חד ומשאר כולהו נישתוק
 אבל הכא ממאן לישתוק

 אי לא כתיב:

 רבינו גרשום
 א״כ פרס ועזניה דכתב
 רחמנא למה לי. שהן
 יש בהן חד סימן ומהו
 הסימן אחד יש בו אחד
 מג• סימנין שבשאר עופות
 טמאין ואחד יש בו
 סימן רביעי שאינו בכולן
 שאינו דורס: הוו להו
 שני כתובים הבאץ כאחד.
 כלומר דמעיקרא םברינן
 דשניהן יש בהן סימנין
 שווק והוו להו שני
 כתובים הבאין כאחד: סוף
 סוף דאיתיה בפרס איתיה
 בחד מהני כוי. בעשרים
 ואחד עופות: עורב אית
 ליה תרתי תרתי. כלומר
 מאותן סימנין דיש בכ׳׳א
 עופות טמאץ יש כעורב
 תרי פרס ועזניה אית להו
 חד חד סימן אחד יש בו
 סימן אחד מהני סימנים
 דיש בכ״א עופות טמאין
 והסימן הרביעי שאינו
 דורס אי בפרס איתיה
 אי בעוניה איתיה דלית
 בכולהו אחריני ומיניה
 מצינן למיגמר דהוא אינו
 דומה לא לחברו ולא
 לעשרים ואחד: אי אפשר
 דליכא חד מיניהו דדמי
 לחבריה כוי. כלומר מהני
 עשרים ואחד אי אפשר
 דליבא חד מינייהו דדמי
 לפרס ועזניה והוו ליה
 האי דדמי לפרס ועזניה
 שני כתובים הבאים כאחד
 ולא גמרינן מיניהו: גמירי
 עשרים וארבע כוי. ואי
 פרכינן למה אינו מקשה
 כמעיקרא א) דאמר ליה
 גמירי הלכה למשה מסיני
 ליכא פירכא: לקרבן הן
 כשרין. ולא עוף אחר: בבי

 םימנין טהורין:

 א) נראה יצ״ל להא לאמר
 ליה גמירי היינו הלכה למשה

 מסיגי וליכא פירכא.



 עץ משפט
 נר מצוה

 רנה א מיי׳ ס״א מהלכו׳
 מאכלות אסורות
 הלכה עז ק יח סמג עשי!
 סב מוש׳׳ע י״ד סימן פב

 סעיף ב:

 לעזי רש״י
 אישטורני״ל. זרזיר.
 ארונדיל״א. סנונית.

 קוא׳׳ה. קאק.
 אשגדטנ״ר

 [אישגרטיניי׳׳ר]. לגרד.

 רבינו גרשום
 והוא שיכיר עורב. כלומר
 דאית ליה תרי וטמא: אמר
 אמימר הלכתא עוף הבא
 בסימן אחד טהור. כלומר
 בעינן שלא יהיה דורס
 ועוד סי׳ אחד שהן ב׳
 סימנין: הא דרב נחמן
 מאי. כלומר דרב נחמן לא
 בעי א) אלא חד סי׳ שלא
 יהא דורס. ואיבעית תימא
 משום דפרס ועזניה לא
 שכיח בישוב כלומר פרס
 ועזניה חד מיניהו לא דריס
 ואף על פי כן טמא [ומכל
 מקום] כיון דלא שכיחי
 בישוב עוף הבא בסימן
 שאינו דורס טהור דליכא
 לספוקיה בפרס ועזניה
 לאפוקי הני דבתי דאוכמי
 כלומר ההיא לדברי הכל

 אסורה. כל העופות

 א) נראה לצ״ל לרב נממן הא
 ס״ל לאס לא היה גקי בהן
 ונשמותיה( עוף הנא בסימן
 אתל טמא ואפי׳ אס הסימן

 הוא ללא לריס.

 אלו טרפות פרק שלישי חולין סב.
 בקי בהן ובשמותיהן. תרוייהו בעינן דלא ליפי למטעי:
 בסימן אחד טמא. הוה מצי למימר טהור והוא שיכיר
 פרס ועזניה: רבי אליעזר אומר להביא את
 הזרזיר. כזרזיר הוא לפליגי רכנן עליה אכל מורו ללמינו אתא
 לרבויי שאר עופות הלומין להן:
 מפני שיש להם זפק. מפני
 שקורקבנו נקלף משמע
 להנך סימנין ליתנהו כעורב ורבי
 אליעזר סבר לאפילו הכי אפשר להוו
 מין עורב ואין למוש אס אין שני
 סימני טהרה של עורב ומינו שדן
 ורכנן סכרי כיון לאינן שרן א״כ אינו
 מינו וה״ר יצחק בה״ר מאיר בלק
 בעורב שאנו קורין קורבי׳יל בלע״ז
 ומצא שיש לו אצבע יתירה וזפק ומתוך
 כך היה רוצה לפרש שמעתתא להכא
 והלא אנשי כפר ממרתא אוכלין אותן
 א״כ מכירין בהן שאינן מין עורב ולא
 מייתי טעמא ליש לו זפק לאפוקי
 מעורכ לעורכ נמי יש לו זפק אלא
 מפרש הטעם למה אוכלץ אותו
 שרואין כי סימני טהרה שיש לו זפק
 שהוא סימן טהרה וגם אינו לורס אבל
 זה לא הוצרך לפרש לפשיטא לכל עוף
 הלורס טמא וממילא מייתי ראיה
 מלאכלי ליה א״כ מכירין כו שאינו מין
 עורכ וקשה לפירוש הריכ״ס לאס
 עורב יש לו אצכע יתרה וזפק א״כ אין
 קרקבנו נקלף ומרס ואי אפשר לומר
 כן מלאמר רב נחמן עוף הבא בשני
 סימנץ טהור והוא שיכיר עורכ ועל
 כרחך חל מהנך שני סימנין אינו לורס
 לכל עוף הלורס טמא ומלאיכא
 לספוקי בעורכ ש״מ לעורכ אינו
 לורס ואפשר לאותו שאנו קורין
 קורבי״ל שיש בו אצבע יתרה וזפק
 כמו כן אינו לורס והוי מי״ט עופות
 אכל אס נמכרר לנו שהוא רק כלומר
 שמוציא הזרע לרך הפה א״כ זהו עורב
 ולאי כלאמר כחלק (סנהדרין קח:) שהוא
 משלשה ששמשו כתיכה ולקו ונצטרך
 ללחוק ולפרש לה״ק בא בב׳ סימנין
 טהור פירוש שאנו מוצאין ׳)לשם שני
 סימנין והשלישי אינו בא ללית ביה

 היה בקי בהן ובשמותיהן עוף הבא בסימן
 אחד טהור לא היה בקי בהן ובשמותיהן
 בסימן אחד טמא בשני םימנין טהור והוא
 שיכיר עורב עורב ותו לא והתניא עורב זה
 עורב למינו ר' אליעזר אומר להביא את
 הזרזיר אמרו לו לר׳ אליעזר והלא אנשי כפר
 תמרתא שביהודה היו אוכלים אותן מפני
 שיש להן זפק אמר להם אף הן עתידץ ליתן
 את הדין דבר אחר א)למינהו להביא סנונית
 לבנה דברי ר״א אמרו לו והלא אנשי גליל
 העליון אוכלים אותו מפני שקרקבנו נקלף
 אמר להם אף הן עתידין ליתן את הדין אלא
הלכתא  עורב וכל מין עורב אמר אמימר א
 עוף הבא בסימן אחד טהור והוא דלא דרים
 א״ל רב אשי לאמימר הא דרב נחמן מאי
לא שמיע לי כלומר לא םבירא לי מאי (  א״ל ג
 איכא משום פרס ועזניה ליתנהו בישוב אמר
 רב יהודה עוף המםרט כשר לטהרת מצורע
 וזו היא סנונית לבנה שנחלקו בה ר׳ אליעזר
 וחכמים אמר אמימר בחיורא כרסה כולי
 עלמא לא פליגי דשריא כי פליגי בדירוקא
 כרסה ר״א אסר ורבנן שרו והלכתא כר״א
 מר זוטרא מתני הכי בדירוקא כרסה כולי
 עלמא לא פליגי דאסיר כי פליגי׳ בדחיורא
 כרסה ר״א אסר ורבנן שרו והלכתא כרבנן
 דשרו בשלמא למ״ד בחיורא כרסה פליגי
 היינו דקתני(א) זו היא סנונית לבנה אלא למ״ד
מאי זו היא םנינית לבנה (  בדירוקא פליגי ג
 לאפוקי רבתי דאוכמתי אמר רחבה אמר
 רבי יהודה תסיל פםול משום תורץ וכשר
 משום בני יונה דאציפי ותורין של רחבה
 כשרץ משום תורץ ופםולין משום בני יונה
כל העופות (  מתיב רב דניאל בר רב קטינא י

 פוםלין

 היה בקי בהן. בפרס ועזניה דולע מי קרוי פרס ועזניה: עון*
 הבא בסימן אחד טהור. אם יולע שאין רומה להן ואין שמו פרס
 ועזניה אבל אם שמו פרס מיישינן שמא מינו הוא: בסימן אחד
 טמא. שמא סרס ועזניה הם: בב׳ סימנים טהור. לנפקא ליה

 מספק פרס ועזניה ומספק כל שאר
 עופות טמאין לאית להו תלתא חוץ
 מעורכ: הזרזיר. הוא אישטורני״ל:
 מפני שיש לו זפק. ואין זה מאותן
 שני סימנים שבעורב ומ״מ אין לו אלא
 שנים ולרבי אליעזר מפני שרגיל לשכון
 עם העורבים מחזיקו«<ממנו וכלתניא
 י)[בהחובל] (3״ק צב:) רבי אליעזר אומר
 לא על חנם זרזיר הולך אצל עורב
 אלא מפני שהוא מינו: סנונית.
 ארונדייל״א: טון* הבא בסימן אתד
 טהור. ואפילו אין בקי בהן ובשמותיהן
 ללא חיישינן דלמא פרס ועזניה הן
 כלמפרש לקמיה ללא שטחי בישוב
 אלא במדברות: והני מילי דלא דרים.
 כי משכחינן ביה סימן אחד מחזקינן
 ליה כטהור כל כמה דלא חזינן ליה
 דדריס. ונראה לי שכל עוף הנותן רגלו
 על האוכל כשהוא אוכלו ומחזיקו
 כרגלו שלא ינוד ולא ינטל כולו אצל
 פיו הוא דריסה וכן דרך העורכים
 שגדלץ בבתים שקורין קוא״ה: הא
 דרב נחמן מאי. דאמר לעיל לבעינן
 בקי ואי לא תיישינן לפרס ועזניה:
 מאי איכא. למאי ניחוש: המסרט.
 אשגרטנ״ר כלע״זי): לטהרח מצורע.
 שהוא צפור האמור בתורה״): מר זוטרא
 מתני הכי. להא דאמימר ללישנא
 קמא דאמימר דפסק הלכתא כרבי
 אליעזר דאסר לית ליה דרכ יהודה
 דמכשר ליה לטהרת מצורע דהא
ט גרסינן היינו  טהורות כתיבט): ה
 דקחני סנונית לבנה ולא גרסינן
 שנחלקו כה. דלאו אדרב יהודה קאי
 אלא אמתני׳ דקתני למינהו להביא
 סנונית לבנה: לאפוקי דבהי. הגדלות
 והדרות בקירות הבתים ושחורות
 הן: חסיל. מין יונה הוא:
 ׳)ופסול משום תורין. אס בא להביאו
 משיזקין בתורת חורין כדאמרינן

 כפרק קמא (לעיל כב.) גדולים כשרים קטנים פסולין וכשר משוס יונה השלישי כודאי׳ ולא כדקנו אס הוא דורס או לאו ואם נכיר שאין זה
 בקטנה: דאציפי. מין מורין: תורין של רחבה. כך שמן: עורכ אין לחיש שמא דורס הוא שאין עוף כשני סימנים דורס אלא
 סוסלץ עורב ומינו בלבד ואס היה דורס א״כ היה העוף טמא דכל עוף הדורס
 טמא ועורכ ומינו אינו שמטרו א״כ מה היה לו להיות אס היה לו שני סימני טהרה ושני סימני טומאה אלא ודאי אינו דורס ומ״מ לא נסתפקו
 כתשעה עשר עופות דהדרי ככולהו תלתא סימנץ ט נאמר דכולם דורסין והגי סימנים האחרים הוא שיש כהס ונפקא מינה לפי׳ זה כפירוש
 הקונטרס דהא דקתני כל שיש לו אצבע יתרה וזפק וקרקכן נקלף כידוע שהוא טהור רארישא סמיך דככר אשמועינן דכל עוף הדורס טמא
ד כטלהו ומיהו אין הלשון משמע כן דהא ככ׳ סימנים משמע ד  ולא כפירוש ר״ת ולא נתיר כג׳ סימנין הללו שוס עוף עד שאינו דורס כי הג׳ ה
 שכדקנו שאין לו יומר דומיא דכא כסימן אחד דכולה שמעתא דמשמע דכרור לנו שאין לו אלא סימן אחד דאי מספקא לן א״כ הוי ספק עורכ
 ומשמע דלא כעינן שיכיר עורכ כשכא כסימן אחד וא״מ דלעיל משמע דסימן רכיעי לא הדר ככולהו דליתיה אלא או כפרס או כעזניה ולרכי
 אליעזר משכתת לה כולהו סימני טהרה כעורכ ומינו לפי פשט ההלכה דמשמע דזפק וקורקבנו נקלף שהם סימן טהרה בזרזיר וסנונית לכנה
 וכעורכ כ׳ סימני טהרה האמדס וא״כ כעורכ ומינו איכא ד׳ סימני טהרה וכסמוך פסק הלכה כר׳ אליעזר ומשמע דהלכה כרכי חייא
 ל)דאמר עוף הבא כסימן אחד טהור לפי שאינו דומה לנשר ואסיקנא לדידיה דחד לא משכחת לה אלא כפרס או כעזניה ואפילו לפירוש
 הריב״ס דאמר שעורב יש לו אצבע יתירה וזפק מ״מ טון דרבי אליעזר חשיב סנונית מין עורב וקורקבנו נקלף כדקתני ומדרס נמי לא
ס מדאכלי ליה אנשי גליל אלמא משכחת להו כולהו סימני טהרה כעורכ ומינו ונראה לפרש דכהכי פליגי רבי אליעזר ורבנן דזפק ד  ד
 של זחיר קטן הוא וקורקבנו של סנונית לא מבזרא לקלפה כידיס ולא חשיכ ליה רכי אליעזר זפק וקליפה: והוא דלא דרים. פירש
 כקונטרס כדמשכחת כיה סימן אחד מחזקינן ליה כטהור כל כמה דלא חזינן ליה לדריס וקשה אמאי טהור שמא עורב הוא שיש לו שני
 סימני טהרה ועוד דמשמע דאי הוה פרס ועזניה שטחי בישוב הוה מספקא כהו ואמאי טון דמחזקינן בהו דאינו דורס ונראה לי דהוא
ם כלומר באותו סימן אחד היינו דאין דורס «)דתו ליכא לספוקי אלא אי בפרס או בעזניה ולא שטחי בישוב אבל אס היה ד  דלא ד
 דורס התנף) עוף הדורס טמא: אמר רחבה אמר רבי יהודה. היינו רב יהודה סתמא ולפי שהיה רבו מוכהק קאמר רכי ר״מ דקאמר רכי
 משום דספק ליה אי שמע מרבי יהודה תנא או מרב יהודה אמורא והיינו דאמר בעלמא מדייק וגמר שמעתיה מפומיה דרביה כרחבה
 דפומבדיתא דאמר רחבה א״ר יהודה הר הכית סטיו כפול היה ואין נראה דא״כ הוה ליה למימר דאפילו ספק דגכד גריס כדאמר לעיל
 בפ״ק (דף ימ0 גבי רב יהודה ספק משמיה דרכ ספק משמיה דשמואל ועוד דכי מייתי התם ההוא דסטיו כפול היה הוה ליה לאתרי נמי הך
 דשמעתין אלא היינו דיוקא דידיה ממה שהיה אומר כלשון רכו ולא היה רוצה לשנות הלשון אע״פ שהוא לשון משונה דקאמר סטיו כפול היה
 סטיו לפנים מסטיו והוה ליה למימר אצטוונית הימה כדאמר כפ״ק דפסחים (דף יג: ושם): נוע״ע מוס׳ ביצה יא: ד״ה אמרן:

 כרזי

 מםורת הש״ם
 א) [צ׳׳ל למינו], ב) [עירובי!
 קב: וש׳׳נ], «) צ״ל מאי
 סנונית. רש״ל, י) גיטין פו:
 פרה פ״ט מ״ג, ה) נצ״ל
 ממינו], ו) [ולקמן סה.],
 t) בס״א נוסף: ברגליו,
 P) [דקרא יל], נו) [שם],
 י) צ״ל פסול, כ) צ״ל להס,
 ל) צ״ל לתגי, מ) [וע״ע
 תיס׳ ביבמות פ: ל״ה ט
 פליגי], >) (לעיל גט.],

 ס) [ברכות לג:],

 הגהות הב״ח
 (א) נם׳ היינו רקתני סנונית
 כצ״ל ותיבות זו היא נמתק:



 מסורת הש״ם
 א) ושונה יג. פרה סי״א
 מ״ז נגעיס פי״ד משנה
 ין, ב) ומפירוש הרמב״ס
 יסוף נגעים יראה שהוא
 שס מקום או מדינה והערוך
 ערך כחל ג׳ פי' שהוא
 אזוב שיש כו צבע כמו
 כיחלן, ג) וגי׳ הערוך דבי
 טרי ע״ש ערן כר י״גן,
 י) ולקמן סל.ן, ה) נדה
 נ:, ו) ןינמית סט. וש״נן,
 1) ויימא לה.ו, יז) וסנהדרין
 מ:ו, ט) בס׳׳א: כמיס,
 י) ויבמות עו:ן, כ) שיין
 קודס דה מרדי, ל) רש״ל,
 מ) וצ״ל עמה ו, ג) [וע׳׳ע

 אריכות בחיס׳ נדה נ:ן,

 תורה אור השלם
 1. ולקח אזוב וטבל
 במים איש טהור והזה
 על האהל ועל כל
 הכלים ועל הנפשות
 אשר היו שם ועל הנגע
 בעצם או בחלל או במת
 או בקבר: כמדבר יט יח
 2. כי לא תשתךווה לאל
 אחר כי יי קנא שמו אל
 קנא הוא: שמור. לד יד

 סב: אלו טרפות פרק שלישי חולין

 יעז־ רש״י
 אורטאו״ש ןאורטיא״ש].

 ס־פדיס.

 מוסף רש״•
 מפני שמוצצת. יאינה
 מתזרת ממים שבפיה
 לחזור ולטפטף בתיך הכלי
 דתנן התס !פי־ה פייט
 מ־ ג:׳. שתתה מהן בהמה
 חיה יעיף פסוצין מפני
 שמקיאיס מסיהס לתוכן
 יכבר נטלו בפיהן מתורת
 מי חטאת ,גיטי! פו.:.
 אזוב ולא אזוב יון כוי.
 כל היכי דכתיב אזוב דריש
ה יג.;. כל נ ו ס  ליה הכי :
 שנשתנה שמו קודם
 מתן תורה. שיש בי מכמה
 מינין וכל אמד שס לוד לו
 במו אזוב כיחל־ת וקידם
 מתן תירה היה זה שמי
 ובאתה תירה והקפידה
 שכתוב בכמה מקימית אזוב
 ילא נכתב באחד מהן אחד
 משמית הללו ש״מ אסתס
 אזוב קסיד רחמנא ישם׳.

 פוסלין מי חטאת. אס שתו מהן מפני שאין מוצצין אלא מגביהין
 פיהן לאחר שקולטות את המיס והמים נופלים מפיהם והרי הן כמיני)
 שנעשת כהס מלאכה דקי״ל כמסכת גיטין(דף נג.ו שהמלאכה פוסלתן:
 חון מן היונה מפני שמוצצת. וכאלו הנותרים לא נעשה מלאכה: ואם
 איתא. דתסיל מין יונה הוא: תסיל
 מול; ומקיא. ואפילו הכי מין יונה
 הוא דהא מוצץ ושאר עופות אין
 מוצצין אלא שואכין כחרטום התחתון
 וכיון דתסיל מקיא פוסל מפני הקיאה
 המעורכת והוה ליה כרוק כעלמא
 אי נמי משוס מלאכה: פופשני.
 תורין כלשון ארמי: צולייני. על שס
 מקומן: אזוב יון. וכל אלו מין אזוכ
 הן אלא שיש להן שם לווי. אלמא שם
 לור פסול והאי מקשה סכר דצוצייני
 שס לור הוא ולא על שם מקומן: כל
 שנשתנה שמו קודם מתן תורה. כגון
 אזוכ וכאתה תורה והקפידה כגון
 אזוכ שהזכירתו מורה ככמה מקומות
 ולא נשמט לנו מקרא לכתוכ אזוכ
 כשם לווי שמע מינה קפידא הוא:
 כופשני. לשון של תורים: הני כרזי.
 חגכין: דבי חלפי. אורטאו״ש: דבי
 כרבא. כרוכ: ומלקיגן טלייהו משום
 שרן העון<. דלאו ספק נינהו אלא
 ודאי טמאין: לרדא. ברדא: בר
 מיניה. מכלעדיו כלומר סור מעלינו:
 חובא וחוגא הרנוגא וסוגא כוחילנא
 תושלמי: והני קורקבנן נקלןז בסכינא.
 ושאר שלשת הסימנין מכורריס כהן
 ומספקא לן אי קילוף הוא הרי יש להן
 ארכעה סימנין ויצאו מספק כל עופות
 טמאין ואי לאו קילוף הוא אין כאן אלא
 שלשה וכספק שאר עופות טמאין
 שיש להס שלשה סימני[: דלא הוה
 מיקלןו קורקבניה. אלמא עוף טהור
 נמי זימנין דקשה לקלסו: טמוני ולא
 עמונית. הלכה רווחת כישראל דכתיכ
 ודגריס כג< על דכר אשר לא קדמו
:(  אתכם ואין דרכה של אשה לקדם,
 תזיוה דדרםה ואכלה. ראוה חכמים
 שדורסת ואוכלת והיינו גירותא דאמרי׳
 לקמן כפ׳ כל הבשר (דף קט:) אסר
 לן גירותא שרא לן לישנא דכוורא
 שטעמו כטעמו. ומתוך שאין אנו
 כקיאין כהס נראה לי דעוף הכא
 לפנינו יש לומר שמא ידרוס דהא
 הך תרנגולתא דאגמא היו מחזיקין
 כטהורה ולאחר זמן ראוה שדורסת
 ואין עוף נאכל לנו אלא כמסורת
 עוף שמסרו לנו אכותינו כטהור ושלא מסרו לנו יש לחוש וכמסורת
 יש לנו לסמוך כדאמר לקמן «דף סג:ו שעוף טהור נאכל
 כמסורת: שבור אנדרפטא. שם העוף: פירוז רשיעא. שם
 אדם שהיה מוחזק רשע כעיניהס: מרדו זגיד ואכיל. שם
 עוף אחד וכן כולם שם עופות הן: ׳יפרואה אמגישא. שס
 מכשף והוא עשה לשכת כית הפרוה כמסכת יומא (דף לה.ו:

 כת

 אפוסלין מי חטאת חוץ מן היונה מפני

 שמוצצת ואם איתא ליתני חוץ מיונה ותםיל
 א״ר זירא זה מוצץ ומקיא וזה מוצץ ואינו
 מקיא אמר רב יהודה הני כופשני צוצייני
 כשרים לגבי מזבח והן הן תורין של רחבה
ולא אזוב יון ולא אזוב אזוב ב ג 1  מיתיבי א
 ייכוחלי ולא אזוב רומי ולא מדברי ולא כל
 אזוב שיש לו שם לווי אמר אביי כל שנשתנה
 שמו קודם מתן תורה והקפידה תורה עליו יש
 לו שם לווי פסול והני לא נשתנו שמן קודם
 מתן תורה רבא אמר הני כופשני צוצייני
 באתרייהו םתמא קרי להו אמר רב יהודה
 הני כחי דבי חילפי שרו גיודבי כרבי אסירי
 אמר רבינא ומלקינן עלייהו משום שרץ
 העוף ואמר רב יהודה צרדא שרי ברדא
 אסיר וסימניך בר מיניה מרדא םפקא ייאמר
 רב אםי שמונה ספיקות הן חובא חוגא סוגא
 והרנוגא תושלמי ומרדא כוחילנא ובר נפחא
 מאי םפיקייהו געופות טהורים קורקבנן נקלף
 וטמאין אין קורקבנן נקלף והני קורקבנן
 נקלף בםכינא והא ההיא בר אווזא דהוה בי
 מר שמואל דלא הוה קא מקלף קורקבניה
 ואוהביה בשימשא וכיון דרפי איקליף התם
 י כי רפי איקליף בידא הכא אע״ג רדפי לא
 מקליף אלא בםכינא אמר אביי תרנגולא
 דאגמא חד משמונה םפיהות הוא והיינו מרדו
אמר רב פפא תרנגולא דאגמא אסירא ,  ה

 תרנגולתא דאגמא שריא וסימניך יי עמוני
 ולא עמונית דרש מרימר תרנגולתא דאגמא
 אםירא חדור, דדרםה ואכלה והיינו גירותא
 אמר רב שבור אנדרפטא שרי פירוז
 אנדרפטא אסור וסימניך פירוז רשיעא אמר
 רב הונא בוניא שרי פרוא אסיר וסימניך
 ״פרואה אמגושא אמר רב פפא מרדו זגיד
לא  ואכיל שרי םגיד ואכיל אסור וסימניך 2
 תשתחוה לאל אחר אמר שמואל שתיא
 חמרא אסירא וסימניך ״ישתויי יין פםולין
 לעבודה ואמר שמואל מזגא חמרא אםירא

 בת

 כרוי דכי חלפי. פי׳ כקונטרס דאיירי כחגכיס ולא משמע כן
 דכולה שמעתין כעופות איירי ועוד אי כחגכים טמאים איירי
 פשיטא דלקי עלייהו משוס שרץ העוף אלא כעופות קטנים מאד
 איירי ושורצין על הארץ וקמשמע לן דמטעס שרץ העוף אסירי

 דלא מיקרו עוף ולא משוס דמחסרי
 סימן טהרה: מאי ספקייהו עופות
 טהורין קורקבנן נקלף וטטאץ אץ
 קודקכנן נקלף וחני קודקבנן נקלף
 בםכינא. פי׳ כקוגט׳ ושאר ג׳ הסימנים
 מכורריס כהן ומספקא לן אי קילוף
 הוא הרי יש לו ד׳ סימני טהרה ויצאו
 מספק כל עופות הטמאין ואי לאו
 קילוף הוא אץ כאן אלא ג׳ ובספק
 שאר עופות טמאין הן שיש להן ג׳
 סימנין רש לדקדק מתוך כך דג׳
 סימנין של טהרה של י״ט עופית היינו
 אצכע יתירה וזפק ואינו דורס ואי
 אפשר לומר בענין אחר דאי אמרינן
 קורקבנו נקלף הוא בי״ט עופות והכא
 כגון דאיכא להנך ספקות 3' סימני
 טהרה והאי דנקלף כסכין והשתא אס
 אחד מאותן 3׳ סימנין היינו ההיא
 דליתיה אלא או כפרס או כעזני־ה אפי׳
 לא יחשכ קילוף ליכא למיחש למיד
 דפרס ועזניה אין להם אלא סימן
 אחד ואלו יש להם שנים ותשעה עשר
 עופות ועורכ אין להם סימן חלש ואם
 אותן כ׳ סימנין הן מהנך דהדרי
 ככולהו א״כ כשיחשוכ קילוף נמי
 דילמא מתשעה עשר עופות ניגהו ולא
 מסתכרא לומר דיודעיס היו שאינם
 מתשעה עשר עופות אלא שהיו
 מסופקין כעורכ הלכך אס הקילוף
 קילוף יצאו מידי עורכ ואי לאו יש
 לספק בעורכ אי נמי סימן אחד יש
 להם עם זה הקילוף ויודעים הי־ו שאין
 מין עורכ אלא שהיו מסופקין כפרס
 ועזניה והא דאמרינן כפרס ועזניה לא
 שכיחי ביישוב היינו אותם הידועים
 והמבורריס ובאלו היו מסתפקין לפי
 שדומין להס א] וכל זה דוחק וגס אין
 לפרש שהיה להם סימן אחד עם זה
 והיו מסתפקין דאי קרקבנו נקלף
 שמא עורב הוא שיש לו שני סימני
 טהרה ואס אין קרקבנו נקלף אז
 ליכא לספוקי אלא או בפרס או נעזניה
 ושרו משום דלא שכיחי כישוב: דאין
 הלשון משמע כן מדקאמר עופות
 טהורים קורקכנן נקלף משמע דאי
 קרקכנו נקלף טהור הא לאו הכי אסור

 לכך נראה כפירוש הקונטרס רש להתיר גז כל עוף שקרקכנו נקלף
 וסימן אחד עמו דפרס ועזניה אין להם אלא סימן אחד ועורכ
 ושאר עופות אין קורקכנן נקלף וגס ל)(רכי חיים) «ו [רכינו חננאל]
 פירש גכי עוף הכא כסימן ארד טהור קכלה כידינו מאכותינו שזה
 הסימן קורקבנו נקלף משמע שר״ל דההוא דלא משכחת אלא או כפרס
 או כעזניה זהו קורקכנו נקלף אע״פ שפי׳ ר״ח לעיל גכי תלתא
 הדרי ככולהו עשרים מהם ג׳ ג׳ עורכ יש לו שניס ופרס ועזניה יש

 להן אחד נשר אין לו כלל כגון שיש כאלו עשרים זפק וקרקכנן נקלף ואצכע יתירה אכל דורסין ואוכלין והעורכ יש לו שנים מאלו ג׳
 הנזכרים למעלה ופרס ועזניה אחד מהם יש לו אחד מאלו הג׳ י1 והאחר אינו מאלו הג׳ כלל לא זפק ולא אצכע יתירה ולא קרקכן
! עכ״ל כל זה לא כתכ אלא  נקלף אבל אינו דורס והוה אמינא נלמוד מזה לעוף הבא בסימן האחד שהוא טמא לפיכך כתיב נשר ה
 לסימן כעלמא ולא היה סכור שכך הוא האמת אלא כמו שפי׳ שקרקכן נקלף היינו ההוא דלא הדר ככולהו ולפי מה שפירשתי שיש
 להתיר כל עוף שקרקכנו נקלף וסימן אחד עמו א״כ אותו עוף שקורין קוונ״א כלע״ז עוף טהור הוא שהד קרקכנו נקלף ויש לו
 אצכע יתירה אכל אין לו זפק וזה תימה דמסתכרא שהוא כוס או ינשוף שהרי יש לו לסתות כאדם ואמדנן כפרק המסלת ונדה
 דף כג.< דקדא וקיפופא יש להם לסתות כאדם והיה נראה מתוך כך לומר חפק הוא סימן הרביעי דלא משתכח אלא או כפרס או
 כעזניה ואותו עוף שקורין קוו״ ן דדומה לכוס וינשוף שהן מתשעה עשר עופות שמא אינו דורס ויש לו ״)עמה ג׳ סימני טהרה ולפי זה
 אין סברא לומר דאותו עוף שאנו קודן קורבי״ל בלע״ז שיהא זה עורכ דהא יש לו זפק ואצכע יתירה ונמצא דמשכחת להו כולהו סימני
 טהרה בשאר עופות ועורב בלא פרס ועזניה אלא עוף טהור יהיה ומיהו יש לישב ההיא דנדה דהכי קאמר ואף ר״מ לא אמר אלא בקריא
 וקיפופא כלומר או כיוצא בהם אף בשאר עוף שאינו קריא וקיפופא ואפשר דאותו קוו״ן טהור הוא או שמא מין עורב הוא אס יתברר לנו
 שהוא דורס ואותו קורכי״ל לא יהיה מין עורכ ומיהו לעיל פירשתי דעורכ אינו דורס והמדקדק יכול להכין אותו ותן לחכם ויחכם עוד:
 תרנגולתא דאגמא שריא תרגגולא דאגמא אסירא. אין לפרש שהנקכה מותרת והזכר אסור דכל היוצא מן הטהור טהור אלא שני מינים
 הס הקרואים כך וכין כזה וכין כזה הזכר והנקכה שרף): חזיוה רבנן דדרםה ואכלה. מתחלה היו סכוריס דלא דרסה
 ואכלה ובהאי סימנא לחודיה היו אוכלים אותו דלא חיישינן לפרס ועזניה דלא שטחי בישוב או קים ליה בגויה דלאו ממין פרס ועזניה הוא:

 הא

 עץ משפט
 נר מצוה

 ״נו א מיי׳ פייט מהלכות
 פרה אדומה הלכה יכ

 סמג עשין רלג:
 דנו ב מיי׳ שי״א מהל׳

 פרה הלכה ה:
 דנח ג ד מיי׳ פ׳׳א
 מהלכות מאכלות
 אסורות הלכה יח סמג
 עשין סב טוש״ע י״ד סי׳

 סב ס״ב:

 שיטה מקובצת
 א] לפי שדומין להם רכל
 זה דוחק: 5] ויש להתיר
 מתוך כך כל עוף: ג] וגם
 רבינו חננאל פי־ גבי עוף
 הבא: ד] יש לו אחד מאלו
 השלשה והאחר אין לו
 מאלו הגי כלל: ה] לפיכך

 כתיב נשר ע״כ וכוי:

 רבינו גרשום
 פוסלין במי תטאת כוי
 כלומר אם שתו מהם
 פוסלין משום מים שאובין
 מפני שדרכן כששותין
 מקיאין: תוץ מן היונה
 מפני שהיא מוצצת.
 כשהיא שותה ואינה
 מקיאה ואם איתה ליתני
 pn מן היונה כוי כלוי
 ואם איתה דתסיל דמיא
 ליונה ליתני תוץ מן היונה
 ותטיל: כופשני דצוצייני
 כשרה כו׳ הכי שמייהו
 אזוב כוחלי פירש ולא
 כל אזוב שיש לו שם
 לווי כלומר הכא נמי כיון
 שיש לו שם לווי כופשני
 דצוצייני ליהוי פסולים
 כראזי (גרסי׳) דבי חילופי
 כר כלומר דדיירי כיני
 חילפי שקורין אורטי־ש
 בלע״ז. דב־נ־ בורך מולק)
 ברדא אסיר וסימני׳ בר
 מיניה א) כלומר ב• דברדא
 ״סימניך פרווה אמגושא
 כוי במסי יומא לשכת
 בית הפרוה זו היא פרוה
 אמגושא שמכשף עשאה:
 מרדו (מורג שרי) ןזגיד
 ואכל כףן שמו של עוף:
 סגיד ואכיל אסיר (עוף):

 או נראה דצ״ל כלומר בר
 מיניה דנרדא שאסיר לאוכלו.



 עץ משפט
 נר מצוה

 רנט א מיי׳ פ״א מהלכות
 מאכלות אסורות

 הלכה יל :

 תורה אור השלם
 1. צדקתך כהררי אל
 משפטך תהום רבה אדם

 ובהמה תושיע יי:
 תהלים לו ז
 2. ואת התנשנלת ואת

 הקאת ואת הרחם:
 ויקרא יא יח
 3. אשךקה להם
 ואקבצם כי פדיתים ןךבו
 כמו רבו: זכריה י ח
 4. ראשו בתם פז
 קוצותיו תלתלים

 שחרות בעורב:
 שיר השירים ה יא
 5. ןךאה הכהן את הנגע
 והנה מראהו עמק מן
 העור ובו שער צהיב ךק
 וטמא אתו הכהן נתק
 הוא צרעת הראש או
 הזקן הוא: ויקרא יג ל
 6. ןאת הראה ואת
 האיה למינה: ואת
 הדוסיךה האנפה למינה
 ואת הדוכיפת ואת
 העטלף: את כל עירב

 למינו:
 ויקרא יא יד,יט,טו
 7. ואת בת היענה ואת
 התחמם ואת השחף ואת

 הנץ למינהו:
 דברים יד טו

 רבינו גרשום
 שתיא חמרא ובת שתיא
 חמרא. שמן של עופות.
 שהודו כפות שיש לו
 בראש כעין טווס וכפות:
 כי הוה חזי נמלה אמר
 צדקתך כהררי אל כלו׳
 שנושא משאוי עליו גדול
 ממנו: כי הוה חזי שלך
 אמר משפטיך תהום רבה
 כלומר שמביא מזונותיו
 מתהום רבה: לקני ובטני
 שם עופות: הא באתרא
 דשכיחי פרס ועזניה כר
 כלומר פרם ועזניה אית
 בהו חד סימן וטמא והכי
 קאמר היכי דשכיחי פרס
 ועזניה אין אוכלין משקנאי
 ובטנאי דהן יש להן סי׳
 אחד שאין דורסין וגזרינן
 בהו משום פרם ועזניה:
 במערבא מנגדין עלייהו
 על קקואתא. כיון שבאה
 [רחם] באו רחמים לעולם
 אלו גשמים: ההוא בדאה
 הוה כלומר לא היתה
 רחמה ממש: כמראה חמה
 עמוקה מן הצל: או בן
 ח׳ ההדיא שאיד נקא
 באות שבעופות ייוטא
 בלע״ז שפורחת בלילה
 ולא ביום. אי שכרתי
 טלפא: שמנאפת על
 תברותיה לשון אף וחרון.

 א) נראה לצ״ל מאי כר חיריא
 שורינקא: נאות ש כעופות
 יוטא בלע״ז נאות שבשרצים

 טלפא.

 אלו טרפות פרק שלישי חולין סג.
 הא כאתרא דישכיחי פרס ועוניה. פירש הקונטרס דבאתרא לשכיחי
 חיישינן משוס ללמו לפרס ועזניה שמא מינם הוא וקשה לאס
 כן ככל לוכתא ליתסרו אלא נראה לפרש לולאי לאו ממינייהו הס
 אלא כאתרא לשכיחי חיישינן משוס ללמו לפרס ועזניה ומיחלפא
 כהס אכל כאתרא ללא שכיחי ליכא

 למיחש למירי ושרו:
 באות שבעופות ק־פוף. שלשה
 מיני קיסוף הס האי שהוא
 כאות שכעופות זהו תנשמת כלקאמר
 לתנשמת הוא כאות שכעופות ועול
 יש כוס וינשוף רמתרגמינן קריא
 וקיפוסא והוא ניהו לאמרינן כהמפלת
 (נלה לף מ.) לעיניהם הולכות לפניהם
 כשל אלם כמו קריא וקיפופא וככרכות
 פרק הרואה (לף מ:< אמדנן כל מיני
 עופות יפיס לחלום חוץ מקריא
 וקיפופא ועול יש קיפוף אחר שהוא
 חיה כלאמרי׳ נמי כפרק הרואה
 (ג״ו שס ע״ש) כל מיני חיות יפין לחלום
 חוץ מן הפיל והקוף והקיפוף וכן
 כפ״ק לככורות (לף ח.) הארי והלוכ
 הנמר והקוף והקיפוף לשלש שנים:
 הנץ זה הנץ. הכא לא שייך
 למיפרך אטו קמן קאי
 לקאמר זה הנץ ״)להא קאמר זה הנץ
 זהו אותן שקורין נץ אכל לעיל לעורכ
 העמקי נמי קרוי עורכ שייך למפרך

 מה זה מפורש יותר מזה:
 נץ. פירש כקונט׳ אשפרוי״ר ואי
 אפשר לומר כן להא נץ הוא
 מי׳יט עופות ואינן לורסין כלפירש
 לעיל וחזינן ליה לאשפרוי׳יר לריס
 כין לפירוש הקונטרס כין לפירוש
 ר״ת שלוכל העוף ואוכלו מחיים וכמו
 כן טועין גכי נשר שקורין אייגל״א
 ואינו לנשר יש לו ל׳ סימני טומאה
 ואייגל״א יש לו אצכע יתירה וכן אמר
 לקורא הוא קוק״ו כלעז ואינו לאותו
 קוק״ו כחזקת טמא מחזקינן וקורא
 טהור הוא כלמוכח כפ׳ שילוח הקן(לקמן
ד אליעזר מחייכ כשילוח  קלח: קמ0 ל
 מפני שהוא טהור ורכנן לא פליגי אלא
 מפני לרוכץ על כיציס שאינן שלו אכל

 כולהו מולו לגופו טהור:
 למה

 בת מזגא חמרא שריא א)וסימניך יפה כה הבן
 מכה האב אמר רב יהודה שקיטנא אריכי
 שקי וםומקי שריא וסימניך מוחמא גוצי
 וםומקי אסירי וסימניך ננוס פסול אריכי שקי
 וירוקי אסירי וסימניך 3׳יתקין פס ילין אמר
 רב יהודה שלך זה ״השולה דגים מן הים
 דוכיפת שהודו כפות תניא נמי הכי דוכיפת
 שהודו כפות וזהו שהביא שמיר לבית
 המקדש ר׳ יוחנן כי הוה חזי שלך אמר
 1משפטיך תהום רבה כי הוה חזי נמלה אמר

 צדקתך כהררי אל אמר אמימר לקני ובטני
 שריין שקנאי ובטנאי מקום שנהגו לאכול
 אוכלץ מקום שנהגו שלא לאכול אין אוכלין
 אטו במנהגא תליא מילתא אין ולא קשיא
 הא באתרא דשכיחי פרם ועזניה הא באתרא
 דלא שכיחי פרס ועזניה אמר אביי קואי
 וקמואי אסירי קקואתא שריא במערבא מלקו
תנשמת  עילוה וקרו לה תחוותא ת״ר א1 2
 ייבאות שבעופות אתה אומר באות שבעופות
 או אינו אלא באות שבשרצים אמרת צא
 ולמד מי״ג מדות שהתורה נדרשת בהן דבר
 הלמד מענינו במה הכתוב מדבר בעופות
 אף כאן בעופות תניא נמי גבי שרצים כה״ג
 תנשמת באות שבשרצים אתה אומר באות
 שבשרצים או אינו אלא באות שבעופות
 אמרת צא ולמד מי״ג מדות שהתורה נדרשת
 בהן דבר הלמד מענינו במה הכתוב מדבר
 בשרצים אף כאן בשרצים אמר אביי באות
 שבעופות קיפוף באות שבשרצים קורפדאי
הקוק רחם ד שרקרק  אמר רב יהודה קאת זו ה)
 א״ר יוחנן למה נקרא שמו רחם כיון שבא
 רחם באו רחמים לעולם אמר רב ביבי בר
 אביי והוא דיתיב אמידי ועביד שרקרק
 וגמירי דאי יתיב אארעא ושריק אתא משיחא
 שנאמר 3אשרקה להם ואקבצם א״ל רב אדא

 בר שימי למר בר רב אידאי והא ההוא דיתיב בי כרבא ושרק ואתא גלל
 אפםקיה למוחיה א״ל ההוא ייביידא הוה ת״ר ״עורב זה עורב את כל ״׳העורב
 להביא עורב העמקי למינו להביא עורב הבא בראשי יונים אמר מר עורב
 זה עורב אטו קמן קאי אלא אימא עורב זה עורב אוכמא וכן הוא אומר
 4קווצותיו תלתלים שחורות כעורב העמקי ע<חיוורא וכן הוא אומר 5ומראהו

 עמוק מן העור ־׳כמראה חמה העמוקה מן הצל ועורב הבא בראשי יונים
 אמר רב פפא לא תימא דאתי בריש יוני אלא דדמי רישיה לדיונה ת״ר הנץ
 זה הנץ למינהו להביא את בר חיריא מאי בר חיריא אמר אביי שורינקא אמר
 רב יהודה החסידה זו דיה לבנה למה נקרא שמה חסידה שעושה חסידות
 עם חברותיה האנפה זו דיה רגזנית למה נקרא שמה אנפה >א< שמנאפת עם
 חברותיה אמר רב חנן בר רב חסדא אמר רב חסדא אמר רב חנן בריה
 דרבא אמר רב אעשרים וארבעה עופות טמאין הן א״ל רב חנן בר רב חסדא
 לרב חםדא דהיכא אי דויקרא עשרים הוו אי דמשנה תורה עשרים וחד
 הוו וכי תימא דאה דכתיבא בויקרא ולא כתיבא במשנה תורה שדייה
 עלייהו אכתי עשרין ותרץ הוו אמר ליה הכי אמר אבוה דאמך משמיה
 דרב 6למינה למינה למינו 7למינהו הרי כאן ארבע אי הכי עשרין ושית
 הוו אמר אביי דאה וראה אחת היא דאי םלקא דעתך תרתי אינון

 מכדי
 האיה למינה וכמשנה תורה [יל] כתיכ והראה ואת האיה והליה למינה: אבוה דאמן. רכ חנן כר ל) רכה שהיה חמוה לרכ חסלא כעשרה
: להאנפה למינה לאיה לויקרא למינה למינו לעורכ למינהו לנץ: דאה. לויקרא וראה למשנה תורה אחת היא: ן  יוחסין (קלושין לף פא:

 מכלי

 בת מזגא חמרא. זה שמה: יפה כת הבן. הלכה היא כפרק כל
 הנשבעין בשכועות (לף מח.<: שקינונא. שם העוף רש בהן שני
 מינין אותם ששוקיהן ארוכין וגופו אלום שרי: מורזמא. שם עוף
 שהיה מוחזק להם כטהור ושוקיו ארוכין וגופו אלום: ננוס פסול.

 כמומי כהניס כככורות (לף מה:):
 ירוקין פםולין. גכי נחמרו מעיה
 תנן ליה כמתניתין (לעיל לף ט.<: זה
 השולה דגים מן הים. אינהו הוו
 בקיאי ביה והוא עורב המים: שהודו
 פפומ. כרבלתו עבה ולומה כמי
 שכפולה לתוך הראש וכפותה שם והוא
 עוף גלול כתרנגול נא] וקודן לו פואו״ן
 שלביי״א: וזהו שהביא שמיר למקדש.
 להא נגר טורא מתרגמינן ליהי) והוא
 תרנגולא ברא ובגיטין בפרק מי שאחזו
 (לף סח c מפרש מאי עביל ביה למנגר
דא: צדקתך פהררי אל. לאפי׳  ביה טו
 נמלה אית ליה חיותא כגדולה:
 ומשפטיך אןז בתהום רבה. שזמנמה
 שלך לשפוט ולעשות נקמתך בדגת
 הים להמית המזומנים למות. לשון
 מורי. לישנא אחרינא לנמלה הוא
 אומר צדקתך כהררי אל שמזונותיה
 מזומנין לה כלא טורח ועם מי שאתה
 נשפט אתה דנו עד תהום רכה כגון
 שלך שטורח לבקש שם מזונותיו: לקני
 ובטני שריא שקנאי ובטנאי מקום
 שנהגו כוי: דשכיחי. שראינוס
 שהוחזקו שם סרס ועזניה אסיד
 דהני נמי בחד סימן אתו ושמא ממינם
 הן כאתרא דלא שכיחי פרס ועזניה
 שרו דהא מסתמא לא מחזקינן להו
 דלא שטחי כישוכ: (תתותא) באות
 שבעופות. עוף הצועק כלילה
 צואיט׳׳ה בלע״ז: גאות שבשרצים.
ד תנשמת כתיבי חד כעופות  טלפ״א. ת
 וחד כשרצים: דבר הלמד מענינו.
 אחד מי״ג מדות היא: קיפוןו. צואיט״א.
 ולי נראה שקורין קלכ״א שורי״ץ
 שדומה לטלפ״א שכשרצים: קורפדאי.
 טלפ׳׳א: רתמים. מטר: אמידי.
 על שוס דכר: ועביד שרקרק.
 כשהוא מצפצף נשמע כאומר שרקרק:
 דאי יתיב אארעא. ואינו עומד אלא
 יושב ומצפצף סימן בשורה הוא:
 אארעא. שאין דרכו כן: בי כרבא.
 חרישה: גללא. אכן גלל מן המרוס:
 בדייא. כמו בדאה. בדאי ושקרן
 ולפיכך לקה: העמקי וראשי יוניס
 לקמיה מפרש: אטו קמן קאי. טון
 דלמינהו נמי עורכ קא מפרשת ליה
 ועורכ קמא דלא יהכת כיה סימנא
 הי ניהו וט כידו היה התנא אוחזו
 ומראה זה עורב סתם היה לו לומר
 עורב זה עורב פלוני: חמה אצל צל
 נראית עמוקה וכן כל לבן ושחור
 בכשר נראה הלכן עמוק כך כהרת
 לבנה היא: בריש יוני. לפני היונים:
 זה הנן. אשפרוי״ר: בר חיריא.
 שרינקא. והכא ליכא לאקשדי אטו קמן
 קאי דהא לא קאמר למינהו זה נץ
 פלוני ש״מ אין לך קרוי נץ אלא אחד:
 תסידות. מחלקת מזונותיה:
 שמנאפת. כמו התאנף בי (לנריס ל):
 בספר ויקרא [יא] כתיכ ואת הדאה ואת

 מםורת הש״ם

 א) ולעיל מט: שבועות
 מח.ן, ב) [לעיל ט.], ג) ויזה
 כוונת התרגוס ושלי נונא
 רש״י כחומש], ד) [כילקוט
 איתא באיות ונערוך איתא
 ביאת ונרש׳׳ל גריס באות
 סי׳ מאוס], 5) [גיר׳ הערוך
 קיק כלאיתא שנת כא. עוף
 אחל יש וכוי ע״ ש ערך
 קק אי], 0 [כילקוט איתא
 בראה ועיין סרש״י דהכא
 ד׳׳ה בדייא], ז) וגי׳ הרי״ף
 כך עורב זה עורב אוכמא
 את כל עורב להכיא עורב
 העמקי והבא בראשי יוניס
 למיני להביא את הזחיר
 למינהי להביא סנונית לבנה
 וכ״ג רש״ל, ח) [צ״ל
 עורנו, ט) ועיין תיס׳
 כתובות מט: ל״ה הא
 נחיירא וכוי], י) [נ״ב פל.
 וש״נ1, כ) [ויקרא יא],
 ל) ןצ״ל רכא], מ) וצ״ל

 להכי קאמר],

 הגהות הב״ח
 (א) נמ׳ אנפה שמאנפת
 עס חנרותי׳ כצי׳ל וכן

 נרש״י:

 הגהות מהר״י
 לנדא

 [א] הש״י ל״ה שהולו
 כסות וקורין לו סואו״ן
 שלניי״א. נ״ב לוקא זה שיש
 לי שס ליי פואו׳׳ן שלניי״א
 הייני סואו״ן היער אבל
 פואי״ן סמס בלי שס ליי
 הוא עוף טהור כמי שפי׳
 רש״י לקמן קטז ע׳׳א

 טייסא פיאי״ן:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] :כ׳ ת״ר תנשמת.
 נ״ב בערוך ערך איתיא
 כתב שהוא תרגוס ירושלמי
 של תנשמת יכן מצאתיו
 כתרנוס יונתן פ׳ שמיני
 יעו״ ש ועיין כאן במהרש׳׳ל
 פירש כאות מלשין מאוס:

 לעזי דש״*
 פואו״ן שלביי׳א [פאו״ן

 שלוי׳׳א]. טווס-בר.
 צואיט׳׳א. ינשוף.

 טלפ״א. חולד.
 צואיט״א. ינשוף.

 קלב״א שורי״ץ. עטלף.
 טלפ״א. חולד.

 אשפרוי״ר [א־שפרויי׳יר].
 נץ•

 מוםף דש״י
 כמראה חמה עמוקה
 מן הצל. עמוק להיינו
 שסל, כמראה חמה שנראית
 עמוקה, שפל, מן הצל

 :בנורות מא.).



 מםורת הש״ם

 א) כנורות ו:, נ) גוזמא
 קתני, ג) [צ״ל למינה!
 ד) [צ״ל למינה], ה) [עיי!
 תוס׳ לקמן סו: ל״ה כל],
 ו) פסחיס נ:, t) לקמן
 קטז: [תוספתא פ׳׳ג ה׳׳ח],
 ת) ע״ז מ. ע״ש, P) [צ״ל
 אמר ד״ה כך], י) [ראה
 רש״ש], כ) [לברים יל],

 ל) [צ״ל אחר ל״ה מאי],

 תודה אור השלם
ה  1. והךאה ואת האי

 והך^ה למינה:
 דברים יד יג
א ידעו עיט  2. נתיב ל

 ולא שזפתו עין איה:
 איוב כח ז

 הגהות הב״ח
 (א) רש״* ל׳׳ה מיני
 לגיס טמאיס. נ״נ ובמררש
 סוף סתימה לאיכה רכתי
 איתא להליא לגיס טהורים
 וחגניס טהוריס ואפשר
 לרש״י פי׳ לפי סנרת
 המקשה לס״ל לעופות
 היינו טמאיס וה״ה לגיס:

 מוסף רש״י
 למה נשנו בבהמה.
 טמאים וטהוריס, מפני
 השסועה. כריה שיש לה
 שני גבין ושני שלראות,
 ולא נאמר בתורת כהניס
 !בכורות ו:). לפיכך מנה
 הכתוב בטהורה. שבכל
 מקוס פורט את המועט
 ידברים יד הו. במסורת.
 שמסרו לנו אבותינו בטהור
 (לעיל סב:;. לעולם ישנה
 אדם לתלמידיו דרך
 קצרה. לסי שמתקיימת
 נירסא שלה יומר מ!
 הארוכה !פסחים ג:;. ולא
 משום טרפות. שמא
 מעוף טרפה היא, לאמרינ!
 (לעיל נח.) ומורים בביצה
 טרפה שאסורה (לקמן

 קטז::׳.

 סג: אלו טרפות פרק שלישי חולין
 מפדי משנה חורה לאוסופי קאתי. כלאמרי׳ לקמן למה נשנו כבהמה
 מפני השסועה שלא נאמרה כרקרא והיא כריה שיש לה כ׳ נכין
 וכעופות לא אשכחן מידי לאוסופי אלא כתיכ ראה דלא אכתיכ
 בויקרא הכי אלא דאה קרייה בויקרא וכדי שלא יבא אדם להכשירה

ט נמי הוה מצי למנקט מראה  למה ליה למיכתב איה ודיה. ה
 ודאה אלא חדא נקט וצריך לדקדק ומאי שנא דכתיב בויקרא
 דאה וכמשנה תורה כתיכ ראה ולא כתיכ תרוייהו כחד דוכפא
 ונכי איה כתיב בויקרא איה ובמשנה תורה כתיב תרוייהו איה ודיה

 כמקום שקורין אותה ראה ויאמר
 דאה אסרה תורה ולא ראה הלכך
 חזר וכתב ראה והיא היא: «)דאי
 ם׳׳ד תרי נינהו. וכי היכי דכהמה
 לאוסופי אתא בעופות נמי מוסיף
 הוה ליה למיכתב הכא תרוייהו ולמה
 גרעה לדאה אלא שמע מינה לפרושי:
 כך איה ודיה. דכתיכא כמשנה תורה
 אחת היא ולא נכתכה אלא כדי שלא
 תתן פתחון פה לכעל דין לחלוק
 כדפרישית שלא תהא אתה קורא איה
 והוא קורא אותה דיה ויאמר לא זו
 אסרה תורה אלא איה: ומאי שנא
 התם דכתיבא למינה אדיה. וגרעה
 למינה דאיה: אקרא אני איה. די
 היה לי כקריאת איה שהרי היא עצמה
 דיה ולמה נאמרה דיה: לבעל הדין.
 למי שרוצה לחלוק עליך ולדון ולהכשירה:
 שלא תהא אתה קורא איה. והוא
 אומר איה אסרה תורה אכל זו דיה
 היא שמה לפיכך פרט הכמוכ ככל
 שמותיהם: מיתיבי. לרכ דאמר לעיל נע״א]
 כ״ד עופות טמאים הן וקחשיב דאה
 וראה כחד ואיה ודיה כחד:
 מדהנך. דכהמה: הנך נמי לאוסופי.
 וש״מ דאה וראה תרי נינהו וטפו להו:
 לפרושי. כל שמותיה. וה״ה דהוה כעי
 למתני מפני האיה ודיה אלא חדא
 מינייהו נקט: ופליגא. הא דרכ חסדא
 אדרכי אכהו דכיון דא״ר אכהו ראה
 היא איה ואנן על כרחיך אשכחן
 דדאה וראה ואיה ודיה אחת היא
 מדלא הדר כתבה במשנה תורה
 אלמא לד אכהו דאה וראה ודיה ואיה
 חדא היא וכצד להו: ה״ג עומדת
 בבבל ורואה נבלה בא״י: ופרכינן
 לד אכהו מדקאמר דאהי) היא איה
 מכלל דדאה לאו היינו ראה דקא ס״ד
 דרי אכהו נמי כ״ד עופות טמאין אית
ד אכהו פליגא ד  ליה: ש״מ ופו׳. ו
 אדרכ כדאמרן והא פירכא כעלמא
ד אכהו ככי  מיפריך כי אתמר ד
 מדרשא ומקמי דתיקו לן האי ופליגא
 דאמרן לעיל: מיני דגים. (א< טמאים:
 מנה הכתוב בטהורה. איל וצבי וגרי):
 *)ישנה דרך קצרה. ואין לך עוד טהורה
 ובעופות אין לך עוד טמאה: מאי
 קמ״ל. הא ודאי פשיטא דאי הוו טפי
 הוה מני להו: במסורת. אס זכור
 הוא באדם כשר שאכלו או שמסר לו
 רכו או צייד חכם שהוא טהור:
 שבקי בהן. אותו חכם: אלא אינהו
 מי ידע בהו. כלום מכירן שלא יהא
 אחד דומה לזה והוא טמא: משום
 נבלות. שמא נמצא בתרנגולת
 נבלה: של טון* פלוני טהור.
 ואנו יודעים שאותו עוף טהור
 הוא ודבר שאנו יכולין להבחין
 ולהביא ביצי אותו עוף לראות אס
 דומין לאלו לא משקר: איה ליה
 לאישחמוטי. ולומר של עוף אחר אמרתי
 לך שאי אתה מכירו והוא טהור:

 עוכרי

 מכדי משנה תורה לאוםופי הוא דאתא מאי
 שנא הכא דכתיב דאה ומ״ש הכא דכתיב
 ראה ולא כתיב דאה אלא ש״מ מין ראה
 ודאה אחת היא ואכתי כ״ה הוו אמר אביי
 כשם שראה ודאה אחת היא כך איה ודיה
 אחת היא דאי ס״ד תרתי אינון מכדי משנה
 תורה לאוסופי הוא דאתא מאי שנא הכא
 דכתיב למינה אאיה ומ״ש התם דכתיב
 למינה אדיה אלא ש׳׳מ איה ודיה אחת היא
 וכי מאחר שאיה ודיה אחת היא למה ליה
 למיכתב איה ודיה כדתניא רבי אומר אקרא
 אני איה דיה למה נאמרה כדי שלא תתן
 פתחון פה לבעל דין לחלוק שלא תהא אתה
 קורא איה והוא קורא דיה אתה קורא דיה
 והוא קורא איה לכך כתב במשנה תורה
 1והראה ואת האיה והדיה למינה מיתיבי

למה נשנו בבהמה מפני השסועה ובעופות ,  א

 מפני הראה מאי לאו מדבהמה דהתם
 לאוםופי עופות נמי לאוםופי לא התם
 לאוםופי הכא לפרושי ופליגא דרבי אבהו
 דא״ר אבהו ראה זו איה ולמה נקרא שמה
 ראה שרואה ביותר וכן הוא אומר 2נתיב לא
 ידעו עיט ולא שזפתו עין איה תנא עומדת
 בבבל ורואה נבלה 13בארץ ישראל מדראה
 היינו איה מכלל דדאה לאו היינו ראה מכדי
 משנה תורה לאוםופי הוא דאתא מאי שנא
 הכא דכתיב דאה ומאי שנא התם דלא כתיב
 דאה אלא לאו ש״מ דאה וראה ואיה אחת
 היא ומדראה היינו איה מכלל דדיה לאו היינו
 איה מאי שנא התם דכתיב גילמינהו אאיה
 ומ״ש הכא דלא כתיב יילמינהו אאיה אלא
 אדיה אלא ש״מ דאה וראה דיה ואיה אחת
 היא תניא איםי בן יהודה אומר מאה עופות
 טמאין יש במזרח וכולן מין איה הן היתני
 אבימי בריה דר׳ אבד״ו ז׳ מאות מיני דגים הן
 וח׳ מאות מיני חגבים ולעופות אין מםפר
 עופות כ״ד הוו אלא ולעופות טהורים אין
 מספר תניא רבי אומר גלוי וידוע לפני מי
 שאמר והיה העולם שבהמה טמאה מרובה
 מן הטהורות לפיכך מנה הכתוב בטהורה
 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם
 שעופות טהורין מרובין על הטמאין לפיכך
 מנה הכתוב בטמאין מאי קמ״ל י<כדרב

 ר״ל דהיינו טעמא דכשלמא דאה
 וראה לא רצה לכמוכ שניהם כמשנה
 תורה אע״פ שמן הדין היה לו לכתוכ
 כמשנה תורה כל השמות דאתא
 לאוסופי ולפרושי משוס דא״כ הוה
 אמינא דדאה וראה תרתי נינהו
 ולאוסופי קא אתי אכל כאיה ודיה
 אין לטעות אע״פ שכתוכ שניהם
 דמדכתיכ למינהו אאיה וכמשנה תורה
 כתיב למינהו אדה ש״מ חדא היא:
 עופות עשרים וארבע הדין.
׳ ר  כמה מינים יש מפי
 לעיל דילפינן מנשר כפשוטה של
 כדיתא וכאן היה סוכר המקשה
 דדומיא דרישא קתני דז׳ מאות מיני
 דגים וח׳ מאות מיני חגכיס מיירי
 כטמא וה״ה נמי הכא כעוסות טמאים
 דרישא ודאי כטמאים אייד אפילו
 לפי ספרים דלא כתיכ בטמאים
 ככדיתא דאילו בטהורים לא נפיק
 מיניה מידי להאי חושכנא אכל כטמאי׳
 קמ״ל שהרוצה לאכול דג בלא קשקשת
 אע״פ שאין כקי אס עתיד לגדל אחר
 זמן או משירן כשעה שעולה מן המיס
 אס לאו אס מטר ז׳ מאות מיני דגים
 טמאים רודע שאין זה מהם יכול
 להתירו כי אין כטמאים יותר מז׳
 מאות מינץ וכמו כן בא להשמיענו
 גכי חגכיס להתיר כלא קרסוליה ט
 ככך יתברר שעתיד לגדל לאחר זמן
 ולפיכך היה סכור המקשה שגס בעופות
 בא לומר שאס יכיר כל אותן הנכמכים
 כפרשה לא יכול להמיר שאר עופות
 הכאים כסימן א׳ או ככ׳ או כג׳
 כיון שאלו סימנים מצרין כמו כן
 בטמאים ואין מספר לאותן שצדך
 להטר כדי להתיר השאר ולכך פריך
 הא כ״ד הורין ותו לא שעל ידיהם אנו
 מכירים האחדם ומשני כי קאמר אין
 מספר אטהורות קאי ולא הר כעין

 רישא דמיירי בטמאים:
 ודילמא דעוף טמא נינהו. וא״ת
 טון דעופות טהודס
 הוו רובא נזיל בתר רובא ולפי מה
 שפירשתי דמרכה כמה מינים ניחא
 ואף לפ״ה דלא מרכינן אלא מין נשר
׳ לעיל מאה עופות  י״ל מ״מ הא אמד
 טמאים שהן כמזרח וכולן מין איה הן
 הלכך אפשר דיש כטמאים מינין הרכה:

 כודרת
 הונא אמר רב ואמרי לה אמר רב הונא
 אמר רב משום ר׳ מאיר אלעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה א״ר יצחק
עוף טהור נאכל במסורת נאמן הצייד לומר עוף זה טהור מסר לי רבי א״ר  ב

והוא שבקי בהן ובשמותיהן בעי ר׳ זירא רבו חכם או רבו צייד ת״ש  יוחנן ג
 דא״ר יוחנן והוא שבקי בהן ובשמותיהן אי אמרת בשלמא רבו צייד שפיר
 אלא אי אמרת רבו חכם בשלמא שמייהו גמיר להו אלא אינהו מי ידע להו
 אלא לאו ש״מ ירבו צייד ש״מ ״ת״ר לוקחין ביצים מן העוברי כוכבים בכל
 מקום ואין חוששין לא משום נבלות ולא משום טרפות ודילמא דעוף טמא
 נינהו אמר אבוה דשמואל יבאומר של עוף פלוני טהור ולימא של עוף טהור
 אי הכי אית ליה לאישתמוטי ולבדוק בםימנץ ח<דתניא כסימני ביצים כך סימני
 דגים סימני דגים ס״ד סנפיר וקשקשת אמר רחמנא אלא אימא כך סימני

 עוברי

 עין משפט
 נד מצוה

ס א מיי׳ פ״ב מהלכות  ר
 לעומ הלכה ר:

א ב ג ד מיי׳ פ״א ט  ר
 מהלכות מאכלות
 אסורות הלכה טו סמג
 עשי! סב טוש״ע י״ל סי׳

 פב ס״ב:
ב ה מיי׳ פ״ג מהלכות ם  ר
 מאכלות אסורות
 הלכה ית [יט] ועיין נמ״מ
 ונל״מ סמג לאדן קלב
 טוש״ע י׳׳ר סי׳ פו ס״א:

 רבינו גרשום
 (דשרית ראה ויקרא
 גרםינן) מ״ש הבא דכתיב
 למינה אאיה כלומר מ״ש
 בויקרא דכתיב למינה
 אאיה ומ״ש במשנה תורה
 דכתיב ביה איה ודיה וכת׳
 למינה אדיה ואאיה לא
 כתכ ביה למינה דלמינה
 לשון אוסופי הוא: ופליגא
 דר• אכהו כלומר הא
 דאמרי׳ דראה ודאה אחת
 היא ואיה ודיה אתת היא
 (וזו היא) פליגא דר׳ אבהו
 סבירא ליה דראה זו איה
 דמדראה היינו איה מכלל
 דאיה לאו היינו דיה כלומר
 ןדאמרינן) [דאי אמרינן]
 ראה ודאה אחת היא ואיה
 ודיה אחת היא והוו כ״ד.
 אבל אי אמרינן דדאה
 היינו איה ודאי דיה מינא
 אחרינא (ואי) דאם [לא]
 כן [אלא] דארבעתן מין
 אחד בציר ליה חד ולא
 הוו אלא עשרים ושלשה
 אלא ש״מ דאה וראה איה
 ודיה אחת היא: ומדדאה
 איה ודיה אחת היא מכלל
 דראה מינא לחודה ויהיו
 עשרים וארבע: ארבעחן
 מינא חד בצר להו חד
 אלא ש״מ דראה ודאה
 איה ודיה אחת היא כלומר
 ואינן אלא כ״ג: אף עופות
 נמי לאוסופי כלומר והיכי
 אמרת דראה ודאה אחת
 היא: לא משום נבלות ולא
 משום טרפות כלומר שמא
 תרנגולת נבלה או טרפה
 היתה. של עוף פלוני טהור
 א) לא איני אישתמוטי
 כלומר מתיירא אני אם אני
 מכזב איכא דמכיר אותו
 עוף ומכחיש לו. כודרת
 ועגולגולת כלומר לשק
 כודדת שצידה אחת כד
 ־צידה אחת חד כדבעינן

 לפרושי:

 א) נראה לצ״ל שאינו יכיל
 לאשתמיטי כלומר מתיירא
 הוא שמא אינא דמטר אומו

 עוף וכי׳.



 עין משפט
 נר מצוה

 רםג א מיי׳ פ׳׳ג מהלכות
 מאכלות אסורות
 הלכה כ סמג לאוץ קלנ
 מוש״ע י״ל סי׳ פג סעי׳

 ת:
 רםד ב מיי׳ שס הלכה יט
 טוש״ע שס סי׳ פו

 סעיף י וע״ש בהגה׳׳ה:
 רםה ג מיי׳ שס הלכה ימ
 ועיין כהשגות
 וכמ״מ יסמג שס טוש״ע

 י״ל סימן פו סעיף א:
 רםו ד מיי׳ שס הלכה מ

 טוש׳׳ע שס סעיף מ:

 תורה אור השלם
 1 . וכל השרץ השרץ על
א א ל  הארץ שקץ הו
 יאכל: ויקרא יא מא

 לעזי רש״י
 פלוט״א [פילוט״א].

 כדור.
 פלט״א [פל״ט].

 שטוח.
 אלבו׳׳ן [אלבו״ס].

 חלבון (הביצה).
 מויי״ל [מויו״ל].

 חלמון (הביצה).

 מוסף רש״י
 אלו הן סימני ביצים.
 של עוף טהור (ע־ז
 ם.). שכודרת. משוכה
 שרחבה בראשה אתל
 והולכת ומקצרת ונמשכת
 (שם;. ועגולגולת. עגולה
 מציליה ומגלגלת לאין
 ציליה רתביס !שם). ראשה
 אחד כד. רתב פלטר״א
 בלע׳׳ז, כלומר עשר בכל
 שרמב מתחתיו בית מושגו
 (שם!. חלבון. אלמס״ל
 (שס<. חלמון. מוח׳׳ל
^ צב ש  (שם!. ביצת ה
 והלטאה מטילי ביציס הן,
 צב הוא כיכורי״ל בלע״ז,
 הלימה לצפרלע, ונפקא
 מינה לאם ריקמה וגיקבה

 מטמא במגע !שם).

 רבעו גרשום
 חלבון זהו לובן של
 ביצה: הבא במאי
 עסקינן בחתוכות. כלומר
 שהקליפה חתוכה ואין
 יכול להכירה כאותה
 םימנין: ולבדוק בחלבון
 שאע׳׳פ שחוץ לקליפה
 הן והקליפה שבורה
 יכול להכיר בקערה אס
 חלמון מבפנים: בטרופות
 בקערה שאין יכול להכיר.
 והתניא אין מוכרין ביצת
 טרפה לעובד כוכבים
 אא״כ טרופו׳ בקערה
 לפי שאין לוקחין ממנו
 ביצים טרופות ואין לחוש
 שמא ימכרם לישראל:
 אלא א״ר זירא סימנין
 לאו דאורייתא. כלומר
 סימני ביצים: שאם ריקמה
 וניקבה א) שנקבה הציור
 בתוכה דמי כשרץ עצמו
 ומטמא בכעדשה. ואמאי
 מטמא בכעדשה שכן
 חומט תחיל׳ ברייתו
ש ח  בכעדשה: ודילמא ת
 הוא כלומר ונחש לא
 מטמא שאין מטמאין אלא
 שמנה שרצים: מדרבנן
 וקרא אסמכתא בעלמא
 כלומר ביצת השרץ
 שריקמה וניקבה ואכלה
p ו ש  לוקה משום שרץ ה
p מדאורייתא אבל א  על ה
 אפרוחים שלא נפתחו
 עיניהם מדרבנן לוקה

 דקרא אסמכתא

 א) נראה לצ״ל שריקס השרן
 כתוכה ימי כשרן עצמו ונוי.

 אלו טרפות פרק שלישי חולין סד.
 כודדת. פי׳ הקונמ׳ כדור פלוט״א בלעז משמע דגמן נודרת
 כרייי׳ש דכדור שהוא פליט״א אחרונה כרי״ש כדאמר
 כחגיגה*)(לף ג:! לכרי חכמים כדרכונות ככדור של כנות ומהא דכתיכ
 (ישעיה מ) צנוף יצנפך [צנפה] כדור אל ארץ רתבת ידים ופי׳ שם כקונטרס
 פלוט״א אין ראיה משם דא״כ הוה
 ליה למימר ככדור אלא אומר ר״ת
 דכף שימוש הוא כגר שהולך וגולה
 אל ארץ רחבת ידים במקום שאין
 מכירים אותו דור כמו (תהליס פל)
 (גר) מדור כאהלי רשע וכסוף פרק
 אין מעמידין(ע״ז לף מ.) גריס כקונט׳
 כודדת כדל״ת ופירש עגולה ככד:
 םימניץ לאו דאורייתא. אומר
 ר״ת דדוקא סימני ביצים
 משוס דאיכא דעורב דדמו לדיונה
 אכל סימני עוכרי דגים דאורייתא יש
 לסמוך עליהם כדאמר סוף פרק אין
 מעמידין (ע״ז לף מ. ושם) דאמר רכ
 קרבי דגים אין נקחין אלא מן המומחה
 ופריך ל״ל מומחה לבדוק בסימנין
 דתניא כסימני ביצים נו׳ ומשני
 שנימוחו ולא משני סימנים לאו
 דאורייתא וכי תימא משוס דמשמע
 ליה דבכל ענין אין ניקחין אלא מן
 המומחה אפילו אמר של דג פלוני
 וטהור דאז היה ראוי לסמוך עליו
 דעל כרחך לא איירי בכל ענץ דבאומר
 מלתתיס נקחיס אף שלא מן המומחה
 ועל זה אנו סומכים לאכול אותן
 דגים שקורץ ברבט״א בלע״ז ואפילו
 לא ידעינן אס נשרו הקשקשין בשעה
 שעולה מן המיס סמכינן אסימני
 עוברי דגים ומיהו בירושלמי משמע
 דאין לסמוך על סימני עוברי דגים
 דגרסי׳ התם נתן בר אבא קם קמיה
 דשמואל אמר ידענא מפרשא בין
 עוברי דגים טהורים לעוברי דגים
 טמאים עוברי דגים טמאים עגולים
 עוכרי דגים טהורים ארוכים אחזי ליה
 ׳)(דהדר בקליפתה) אמר ליה כזה מהו
 א״ל טמא אמר ליה לא ביש לי דאמרת
 על טהור טמא אלא סופך לומר על
 טמא טהור אלמא אין בודקין בסימנין כדהדר ליה שמואל לנתן בר
 אבא ומשמע אפי׳ על סימני הברייתא אין לסמוך מדלא אמר לו
 שיבדוק בסימני הברייתא וגס מה שאמר נתן בר אבא הן סימני
 הכרייתא והש״ס דידן הוה מצי לשנויי הכי אלא דשפיר קא משני
 ומה שאנו לוקחין מן העוכדי כוככיס כיצים אע״פ שאינם אומרים

 *עוברי דגים א<ותניא גבי ביצים ״אלו הן
 םימני ביצים כל שבוררת ועגולגולת ראשה
 אחד כד וראשה אחד חד טהורה ב׳ ראשיה
 כדין או ב׳ ראשיה חדין טמאץ גי חלבון
 מבחוץ וחלמון מבפנים טהורה חלמון
 מבחוץ וחלבון מבפנים טמאה חלמון וחלבון
 מעורבין זה בזה בידוע שהיא ביצת השרץ
 לא צריכא דחתוכות וליבדוק בחלמון וחלבון
 בטרופוח בקערה ובה״ג מי זבנינן מינייהו
״אין מוכרין ביצת טרפה לעובד  והא תניא 8
 כוכבים אלא א״כ טרופה בקערה לפיכך
 באין לוקחין מהם ביצים טרופות בקערה

 אלא אמר ר׳ זירא םימנין לאו דאורייתא דאי
שמנה (  לא תימא הכי הא דאמר רב אסי ה
 םפיקות הן ליבדוק בביצים דידהו אלא ש״מ
 םימנץ לאו דאורייתא אלא למאי הלכתא
ב׳ ראשיה כדין או ב׳  קתני לה הכי קאמר ג
 ראשיה חדין או חלמון מבחוץ וחלבון
 מבפנים ודאי טמאה רישיה חד חד רישיה
 חד כד וחלבון מבחוץ וחלמון מבפנים ואמר
 לך של עוף פלוני וטהור הוא סמוך עליהם
 בסתמא לא תםמוך עליהם דאיכא דעורבא
 דדמי לדיונה אמר מר חלבון וחלמון מעורבין
 זה בזה בידוע שהיא ביצת השרץ למאי
 הלכתא אמר רב עוקבא בר חמא לומר שאם
 ריקמה וניקבה ״(בכעדשה מטמא) מתקיף
 לה רבינא ודלמא תחש היא אלא אמר
 רבא י שאם ריקמה ואכלה לוקה עליה

 משום שרץ השורץ
 מאי איריא דטמאה
כל השרץ  ״דתניא 1

 הכי
 נמי

 לוקה
 על הארץ אי
 אפילו דטהורה

 השורץ על הארץ
 לרבות

 עוברי דגים. כיצי הדגים כמות שהן מחוברים יחד: שפודרת.
 עבה ככדור פלוט״א: נודרת ועגולגולה. חדא היא דאי תנא
 עגולגולת לחודה הוה משמע עגולה כעדשה וכגכינה להכי תנא
 כודרת ועגולגולת כעיגולה של כדור שאינה קלושה אלא עגולה

 בעובי והדר מפרש ראשה אחד כד
 וראשה אחד חד דלא ככדור ממש אלא
 משוכה לארכה ועגולה לרחכה: לד.
 פלט״א כלע״ז. שאינו חד אלא ככדור:
 חלבון. אלכו״ן: חלמון. מויי״ל:
 ביצת השרן. צב והלטאה מטילין
 ביצים. ולקמן מפרש למאי הלכתא
 אשמעינן שהיא ביצת השרץ ליתני
 טמאה סתמא: בחהוכומ. דליכא
 למיקס אכודרת ועגולגולת: בטרופות
 בקערה. שהכל מעורכ: אין מופרץ.
 כיצה של תרנגולת טרפה לעובד
 כוככים דילמא הדר ומזכין לה לישראל
 אלא א״כ טרופה בקערה דתו לא זבין
 לה ישראל מיניה לפיכך הואיל ומותר
 למכור להם כיצה טרופה כקערה אין
 לוקחין כיצים טרופות דלמא דטרסה
ט  הואי וזבנה ישראל ניהליה: ה
 גרסינן אלא אמר ר' זירא סימנים לאו
 דאורייתא. הנך סימני ביצים לאו
 הלכה למשה מסיני כינהו ולא סמכינן
 עלייהו: ח׳ ספיקות הן. כעופות
 כדאמרן לעיל כשמעתא: ליבדוק
 בביצים דידהו. ומהם הוא ניכר אס
 עוף טהור הוא: ודאי טמאה. ואי
 אמר לך עובד כוכבים של עוף פלוני
 טהור הוא ודאי משקר: אבל ראש אחד
 פד יו׳. סייעתא הוו הנך סמנים
 לעוכד כוכבים לדבריו אי אמר לך של
 עוף פלוני טהור סמוך עליה דקא
 מסייעי ליה סימני ואי לא לא תסמוך
 עליה: ה״ג דאיכא דעורבא דדמי
 לדיונה: ריקמה. נוצר השרץ כתוכה:
 וניקבה. שיוכל ליגע בריקוס: של
 נחש דומה לשל שרץ וטומאה אין
 כה: השורץ על האדן. ואי לא אשמעינן
 שהיא ביצת השרץ אלא טמאה סתם
 ה״א משוס עוף טמא הוא דאסירא

 ובעי לאתרויי כיה משום שרץ העוף ואי אמרו ביה משוס שרץ הארץ
 לא לקי: ״)מדרבנן. הא דרבי אליעזר בן יעקב מדרבנן הוא
 דקאסר בטהורין אבל טמאין שרץ גמור הוא ולוקה לדברי הכל
 וכי לא ריקמה איסורא איכא מלקות ליכא דלאו שרץ הוא:

 גיעולי
 של עוף פלוני וטהורים הס אנו סומכים על רוב ביצים שמצויץ בינינו דשל עופות טהורים הם ומה שאנו לוקחים מן העובדי כוככים
 אובליא״ש וקנטיא״ש שנילושו בכיצים אע״ג דאסרי׳ הכא ליקח מהם כיצים טרופות בקערה לא דמיא דהכא איכא ריעותא מדזכין להו
 עובד כוככים טרופות כקערה ש״מ דמוכחא מילתא דישראל מכרם לו לפי שהיו של טרסה אבל עיסה שנלושה בביצים לא חיישינן ואזלינן
 בתר רוב ביצים שאינן של טריפות ולא חיישינן שמא היה בהם לס דרוב ביצים אין בהם דם ומעשים ככל יום שאנו אוכלין ביצים
 מגולגלות אע״פ שאין יכולות ליכדק ומיהו ׳)ר״ת היה אוסר ליקח מן העוכדי כוכבים אובליא״ש וקנטיא״ש משוס בשולי עובדי כוכבים
 אע״ג דאמר בירושלמי דפת נמנו עליו והתירוהו שאגי הכא שנילושו ככיציס ונאסרו מטעם שלקות שלא היה ככלל ההיתר דשתי גזירות
 היו דגזרה דפת מי״ח דכר דמור תלמידי שמאי והלל אכל גזרה דשלקומ קדמה הרכה מדע מדבעי למימר בסוף פרק אין מעמידין
 (ע״ז לף לז0 דהויא מדאורייתא מדכתיב אוכל ככסף תשכירני ואכלתי ומיס ככסף מתן לי ושתיתי מה מיס שלא נשתנו אף אוכל שלא
 נשתנה ולבסוף מסיק דקרא אסמכתא בעלמא הוא ואי מי״ח דכריס היתה לא היה טועה כה הש״ס שידועות לכל היו כדאמר כפרק
 אין מעמידין (שס לף לו.) שפשט איסורן ככל ישראל ומיהו נראה דאע״ג דאמרינן הלכה כמאן דאסר ביצים משוס בישולי עובדי כוכבים בפ׳
 אין מעמידין דתניא כוותיה מכל מקום עיסה שנלושה ככיציס אין לאסור משוס דקמחא עיקר כיון דמכרכין עליה המוציא למס מן הארץ ואנו
 סומכין על היתר דירושלמי דפת ואמרינן כפרק אין מעמידין(שס לח.) גבי ל)(קרבי דגים) אץ בהם משוס בישולי עובדי כוכבים ואי עכדינהו
 עוכד כוכבים כסא דהרסנא יש בהם משוס בישולי עוכדי כוכבים ופריך פשיטא ומשני מהו דתימא הרסנא עיקר קמ״ל קימחא עיקר
 משמע דאי הוה הרסנא עיקר היה מותר ואע״פ שהקמח מעורב בו ומטעם זה אין להתיר עיסה של פשטיד״א שאפאו עוכד כוכבים
 ״)שהשמנונית הוא בעין על העיסה וגס מתחילתו הוא נאסר משום בישולי עוכרי כוכבים ולא דמי לעיסה שנלושה בביצים שהביצה נתבטלה
 מתחלה ולא נאסר מעולםג): שאם ריקמה וניקבה מטמא בכעדשה. דווקא ניקבה כדתנן בפרק העור והרוטב (לקמן קכו0 ביצת שרץ
 המרוקמת טהורה ניקבה כל שהוא טמאה: שאם ריקמה ואכלה לוקה עליה משוס שרץ כוי. וא״ת לאכילה ולמלקות ל״ל דקמה הא קיי״ל
 כל היוצא מן הטמא טמא ס)כדתניא כפ״ק דככורומ (לף ה0 ומהאי טעמא אסרינן התם מי רגלים של חמור א) וכן כסמוך דדריש ביצת טמאה
ת היענה לא איצטריך לגופיה אלא למידק מניה הא  דאסירא מדכתיב ואת בת היענה ל״ל«<(וט האי גוונא) משמע בפ׳ גיד הנשה דקרא מ
 דעוף טהור שריא דס״ד אמינא דאסירא משום דלא אשכח מידי דאתי מחי ושריא כדאמר כפ״ק דככורות (לף י:) גבי חלכ של כהמה טהורה
 דכעי התם קרא למשרי ואין הלשון משמע כן דקאמר מנין לכיצת טמאה שאסורה ולא קאמר מנין לכיצת טהורה שמותרת ונראה לפרש דביצמ
 עוף טהור נפקא לן דשרי מדדרשינן לקמן(לף קמ.) גכי שלוח הקן תקח לך ולא לכלביך דממעטינן מיניה עוף טהור רובץ על ביצי עוף טמא
 ולהט אצטריך כת היענה לאסור כיצי עוף טמא דס״ד דשרו משוס דליכא מידי דאתי מחי ושריה רחמנא והך כיצה כי אכר מן החי
 היא ושריה רחמנא הלכך הויא שריא אפילו כעוף טמא ודיוקא דלך ולא לכלביך הוה אוקמינן אאפרוחים טמאים אבל ביצים לישתרו
 לכה״ג קאמר כפ״ק לבכורות (לף ו:) גבי חלב כהמה טמאה והשתא ניחא הא דנקט כיצמ שרץ דוקא ריקמה אסירא ואי לא
 ריקמה שריא מטעם חידוש כמו דעוף טהור שכעופות הוא דכתב קרא לבת היענה ולא בשרץ ומיהו קשה כיון לכיצת
 השרץ לא ילפי מביצת עוף טמא כל שכן ביצת טרפה ובריש מסכת ביצה (דף ג0 משמע דאסירא מדאורייתא וי״ל דמסכרא

 דעוף

 מסורת הש״ם
 א) [ת״מ מותק הך ותגיא
 גבי ביצים וה״ג לגיס
 ואלו הן סימני וכו׳ כי
 היא סיפא לברייתא ללעיל],
 נ) [תוספתא פ״נ ה״ח
 ע״ש], ג) [צ״ל הלגו!
 מבחוץ והלמון מבפנים],
 ד) [תוספתא פ״נ ה״ח
 ע״ש], ה) [לעיל סב:],
 ו) [צ״ל מטמאה נכעלשה],
 ז) ביצה ו:, ח) נשייך
 לע״ב], p) נהך ררשה
 לא גמצא בחגיגה וע׳
 מיס׳ סנהלרין כו. ר״ה
 מור וכו׳ ציינו כלררשינן
 בירושלמי לסנהלרין פ׳׳י
 וע״ע תוספות סוכה לו.
 ל״ה אתרוג וכו׳ ציינו
 כללרשינן בפסיקתא רנתא
ד תכמיס וכו׳ ע״ש  לנ
 ועיין רש״א], י) נצ״ל הלא
 שלפותא וכן העתיקו התוס׳
 בע׳׳ז מ. ל״ה אמר רבא
 ע״ש ורש׳׳א גריס הלא
 קלופתא], כ) [גע״ו לח.
 ל׳׳ה קמ״ל קימחא איתא
 להיסך וצ״ל באח׳ ל״ח],
 ל) [לגיס קטניס מלוחים],
 מ) בע״ז איתא שהשומן
 לגיס, >) [יע״ע תוספות
 ע״ז מ. ר״ה אמר רבא
 ותוספות ביצה נח: ל״ה
 קא משמע לן], ס) [צ״ל
 כדמנן], ע) [צ׳׳ל ובה״נ כי
 כך איתא בהלכות גלולות פ׳

 גיל הנשה],

 גליון הש״ס
 גמ' אין מוכרים ביצת
 טריפה. ברי׳׳ף הגירסא

 נבילה:

 שיטה מקובצת
 א] וכן בסמוך דדריש ביצת
 טמא דאסירא מדכתיב
 ואת בת היענה למה לי
 ובהלכות גדולות בהלכות
 גיד הנשה משמע דקרא
 דבת היענה לא איצטריך
 לגופיה אלא למידק מיניה
 וכו׳ ונ׳׳ב וז״ל תום׳
 חיצוניות פ׳׳ק דבכורות
 קשה לר״י מאי קאמר
 מנין לביצת טמאה שהיא
 אסורה וכו׳ ת׳׳ל דכל
 היוצא מן הטמא וכו׳
 וי״מ דה׳׳ק מנין לביצת
 טמאה שהיא אסורה וביצת
 טהורה מותרת דםד״א
 דאסורה משום אבר מן
 החי ול״נ דא״כ ה״ל
 למימר מנק לביצת טהורה
 שהיא מותרת ועוד דנפקא
 לן ביצת טהורה שמותרת
 מתקח לך ולא לכלביך
 דממעטינן מיניה עוף
 (טהור) [טמי] ונראה לר״י
 לפרש וכו׳ ככתוב בתוס׳
 ועוד פי׳ הר״מ דקבעי מנץ
 לביצה שאסורה וחשובה
 כריה שלא להתבטל ברוב
 ולהכי מייתי קרא דקרי
 ליה בת היענה. ולפי׳ ר״י
 ניחא דקאמר שאם רקמה
 ואכלה לוקה וקשה למה
 לי רקמה תיפוק ליה דבל
 היוצא מן הטמא וכו׳
 ולהאי דפי׳ ד״י ניחא דאי
 לא רקמה אמרינן דלא
 לקי עלה הואיל ואף ביצה
 טהורה הויא אבר מן החי
p ש  ושריא כי נמי הוי ד
 שרי דדווקא בביצת עוף
 טמא חוינן איסור מבת
p ש  היענה אבל בביצת ה
 לא שמעינן ע״כ שם:



 מםורת הש״ם

 6) ותוספתא פרימות פ״מ
 ה״ה־ן, 5) נלקמן צז:],
 ג) [ערך געל], ד) נסוף
 סרק י], ה) גירסת
 רש״א ששלקן בקליפיהן אבל
 אי שלק ביציס קלופות
 נקלופות או קלופות כשאינן

 כר כצ״ל,

 תורה אור השלם
 1 . ואת בת תיעבה ואת
 התחמס ואת השחף ואת

 הנץ למינהו:
 ויקרא יא טו
 2. גם תנים חלצו שד
 היניקו גוריהן בת עמי

 לאכזר כיענים במדבר:
 איכה ד ג
 3. על זאת אספךה
 ואילילה אילכה שולל
 וערום אעשה מספד
 כתנים ואבל כבנות
 יענה: מיכה א ח
 4. ורבצו שם ציים
 ומלאו בתיהם אחים
 ועזבנו שם בנות יענה

 ושעירים ירקדו שם:
 ישעיהו יג כא
 5. תכבדני חית השדה
 תנים ובנות יענה בי
 נתתי במדבר מים נהרות
 בישינון להשקות עמי
 בחירי: ישעיהו מג כ

 הגהות הב״ח
 (א) תום' ז״ה גיעולי כיציס
 וכו׳ אוכל אדם לגיס
 או חגניס כין מייס כין
 מתים. ג״נ ע׳׳ל כתוס׳
 ל״ה במאי קמפלגי נלף
 ס׳׳ו ע׳׳א: (5) ד״ה והוא
 שגמצא וכו׳ ואותי לס אינו
 בא אלא מחמת גשיכת
 תרנגול: (ג) באייר לוקא
 כמקום זכרותו כי במקום

 כצ״ל ותיבת גס נמחק:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] תד״ה והוא וכו׳ סמוך
 ללילת הכיצה ואותו לס

 אינו מלת איני נמחק:

 םד: אלו טרפות פרק שלישי חולין
 גיעולי ביצים. ביצה טמאה שנתכשלה עם הטהורה: מותרות.
 הטהורין למיא בעלמא«) הוא ולא יהבי טעמא באחמייפא: ביצים
 מוזרוה. שאינן של זכר ואין אפרוח קלוט בהם לעולם: נפש יפה
 תאכלם. שאינו אסטניס ואין לעתו קצה כהס מאכלס ואע״פ שישבה
 עליהם תרנגולת ימים רבים: והוא
 שנמצא הדם על הקשר שלה. הוא
 זרע של תרנגול הקשור בראש הכל
 של ביצה ומשם יצירת האפרוח מתחלת
 וכיון לעליין הוא שם לא נתפזר בשאר
 הכיצה הלכך אוכל השאר אכל נמצא
 על חלמון שלה כולה אסורה כדמפרש
 לקמן לשלא תיכלא ככולה נתפשט
 הקלקול ככולה: על חלבון. על הקשר
 כלאמרן: תכלא. לשון שיכול וריעותא:
 איפפא תני הנא קמיה דאביי. תנא
 אמד היה שונה אותה לפניו איפכא לא
 שנו אלא שנמצא על חלמון שלה: ואביי
 הוא דתרצה הפי. כדאמרינן לא שנו
 אלא על חלבון: פיענים. אלמא יענה
 שמה ולא בת היענה: ואבל פבנות
 יענה. ואי כיציס נינהו כלום יש להם
 פה: כיענה וו פו׳. והכי משמע כאכל
 העשוי על בני יענה: מכבדני וגוי.
 ואי כיצים מאי כבוד ידעי למעבד:

 כתרתי

 דעוף מעוף ילסינן אע״פ שזה מין היתר אכל כיצת השרץ אדרכה
 מסתכרא דילפינן מטומאה כדדרשינן פרק העור והרוטכ (לקמן קנו:)
 לטומאה כעינן ריקום כדכתיכ השרץ מה שרץ ריקם אף כיצת שרץ
 שריקם ושפיר ילפינן איסור מטומאה כיון דאשכחן כמסכת מעילה

 פרק קדשי מזבח (לף נח:) דמשוו
 להו לענין בכעדשה ואע״ג דהשתא
 דאיכא תרתי דאתי מחי ושרו כמו
 חלב וביצים מ״מ חשיב להי חידוש
 שפיר משוס דאין שניהן באין מן החי
 כענין אחד וכן יש לפרש גבי דבש
 של דבורים דדריש מקרא כפרק קמא
 דככורות >לף ז0 דשרי דלא דמי לחלב
 אי נמי כיון דכל שאר אכר מן החי
 אסור מקרי הנך חידוש ועוד היינו
 יכולים לומר דכל כיצים מותרות כין
 דטמא בין דטהור מההיא טעמא
 דבפ״ק דככורות (לף ז0 דשרינן הני
 יאלי דיחמורתא לפי שהוא זרע האיל
 שנקרש וכן עור הבא כנגד פנים של
 חמור דמסתכרא דהיינו טעמא דשרי
 משוס דאתי משכבת זרע של חמור
 ונקרש מעצמו ונעשה עור ומותר ולא
 שייך לצורת הולד מידי ולכך מותר
 כיון דמתחלתו כא מחמת השכבת
 זרע דהויא כנכלה מוסרחת ושרי
 ולכסוף אע״פ שנקרש ונעשה עור
 מ״מ מומר הוא כמו אפרוח כיצת
 טרפה שהוא מומר דכי גדיל פירשא
 כעלמא הוא וכולהו כיעי נמי משככת
 זרע קאתו ושרו מהאי טעמא חוץ
 מביצת טמאה שאסר הכתוב להכי

 לרבות אפרוחים שלא נפתחו עיניהם
 אמדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא תנו רבנן

גיעולי ביצים מותרות גביצים מוזרות : (  א

 נפש יפה תאכלם י נמצא עליה קורט דם
 זורק את הדם ואוכל את השאר אמר רבי
 ירמיה והוא שנמצא על קשר שלה תני
לא שנו אלא  דוסתאי אבוד, דר׳ אפטוריקי ה
 שנמצא על חלבון שלה אבל נמצא על
 חלמון שלה אפי׳ ביצה אסורה מאי טעמא
 דשדא תכלא בכולה א״ל רב גביהה מבי
 כתיל לרב אשי איפכא תני תנא קמיה דאביי
 ואביי הוא דתרצה ניהליה הכי אמר חזקיה
 ־מנין לביצת טמאה שהיא אסורה מן התורה
ואת בת היענה וכי בת יש לה  שנאמר 1
 ליענה אלא איזו זו ביצה טמאה ודלמא היינו
בת עמי  שמייהו לא םלקא דעתך דכתיב 2
אעשה  לאכזר כיענים במדבר ולא והא כתיב 3
 מםפד כתנים ואבל כבנות יענה כיענה זו

 שמתאבלת על בניה והא כתיב 4ושכנו שם בנות יענה כיענה זו
 ששוכנת עם בניה והכתיב 5תכבדני חית השדה תנים ובנות יענה ואי
 םלקא דעתך ביצה ביצה בת מימר שירה היא אלא כתיב היענה וכתיב
 בת היענה ושאני הכא דפםק םפרא לשתי תיבות ומדפםיק להר ספרא

 בתרתי
 איצטריך קרא וכיצת טריפה ילפינן מיניה כדפירשנו ומיהו אין מתיישכ טעם זה גכי כיציס דכולהו מתחלתן מעורות בגידין וחשובים
 כבשר: לרבות אפרוחים שלא נפתחו עיניהם. לא גרסינן ביה דברי רבי אליעזר בן יעקב דעלה אמר כפ״ק דכיצה (לף י:) מני
 ראכ׳׳י היא: גיעולי ביצים מותרות. פירש כקונטרס כיצה טמאה שנתכשלה עם הטהורה מומרין הטהורים דמיא כעלמא הוא ולא
 יהבי טעמא כלל כאחרנייתא ולקמן כפרק גיל הנשה (לף צח.) ודאי איירי שם כהכי וגס מחלק שם כין שלקו עם כיצים שיש שם
 אפרוח לשלקו עם הטמאים אכל הכא לא מסתכרא לר״ת לאוקמי כהכי דלא שייך האי דינא הכא ונראה לי כמו שפירש בערוך*) שהכו
 התרנגולת על בית רחמה וממלת ביצים שלא נגמרו ולא איירי מידי בבישול ולשון גיעול שייך עליה כמו (איוב כא) שורו עיבר ולא יגעיל והוי
 השתא מעין ביצים המוזרות דמיירי השתא בהיתר ביצים גופייהו ואתא לאשמועינן דלא חשיב אבר מן החי אע״פ שלא נגמרו לגמרי
 ובירושלמי דמסכת תרומות חלענין ביצים ששלקן ונמצא בהן אפרוח דאיירי בהו התם גרסינן לעיל מהא מילתא שמעון בר אבא אמר רבי
 חנינא מעשה בא לפני רבן גמליאל ברבי ואמר אבא הורה בארבעים ושבע ואנא מורינא כמ״ה ואמר רכי חייא כר חנינא מעשה בא
 לפני רב הונא ואמר קליסי איסור מעלין את ההיתר הדא דמימא הוא ה< ששלקן בקליפיהן או קלופות בקלופות אבל אי שלק ביצים קלופות
 כשאינן קלופות או שאינן קלופות בקלופות צריך שיעור אמר מפני גיעולי ביצים שורו עיבר ולא יגעיל ביצים שהרקימו אסורות ביצים מוזרות
 נפש יפה תאכלס מצא בהם דם קולף מקוס הדס עד כאן לשון הירושלמי משמע כפי׳ הקונט׳ דאיירי בביצים שלוקות אכל תימה דמייתי
 התם קרא דשורו עיבר ולא יגעיל ודומה שאינו מסוגית הירושלמי ושום תלמיד הגיהו ובתוספתא במסכת תרומה כפ׳ דג טמא משמע
 כמו שפירש הערוך והכי תניא התם ביצים [טהורות] ששלקן עם ביצים טמאים אס יש בהן בנ״ט אסורין ואס לאו מותרות גיעולי ביצים מותרים
 באטלה ביצים ששלקן ומצא בא׳ מהם אפרוח אס יש בהן בנ״ט אסורות ואס לאו מותרות ביצים מוזרות נפש היפה תאכלס ואם מצא כא׳
 מהן דם זורק הדס ואוכל את השאר אוכל(א) דם דגים או חגבים בין חייס בין מתים ואינו חושש משמע בהדיא דגיעולי ביצים וביצים ששלקן
 תרי מילי נינהו: והוא שנמצא בקשר שלה. פירש הקונטרס דכה״ג אוכל השאר כיון דנמצא על הקשר והוא זרע תרנגול הקשור בראש
 הכד של כיציס ומשם יצירת האפרוח מתחיל וכיון דעדיין הוא שם ולא נתפזר ככל הביצה הלכך אוכל השאר אכל אס נמצא על חלמון שלה
 הכיצה כולה אסורה כדמפרש לקמן דשדא תיכלא ככולה פי׳ נתפשט הקלקול ככולה והא דלא נקט כלשון לא שנו כדנקט אכוה דרכי
 אפטוריקי ולימא הכי לא שנו אלא שנמצא על הקשר שלה אכל יצא חוץ לקשר שדא תיכלא ככולה מצינן למימר דאין לשון כל חכמים שוין בענין
 אחד ומיהו קשה לפירושו מדאמר כפרק דם שחיטה ככריתות (לף כא.) דקתני ככרייתא יצא דם כיצים שאינן מין כשר יצא דם חגכיס שכולו
 היתר ומשמע דכי היכי דשרי דם חגכיס ודגים כל זמן שישנו עליהם וניכר שהוא מהן הוא הדין נמי דם ביצים וי״ל דמדרכנן החמירו כדם
 ביצים גזירה אטו דם עוף שהביצה בא ממנו ומדאורייתא שרי אע״פ שהאפרוח נוצר משם דהיינו על קשר שלה ואע״ג דהוי אפרוח לבסוף
 השתא מיהא לא הוו מין כשר שאין כאן עדיין כשר כלל ועוד י״ל דדם שעל הקשר אסור מן התורה דחשיכ מין כשר כיון שהאפרוח נוצר
 ממנו א] דהא דשרי כמסכת כריתות (גס זה שס< דם כיציס היינו כשאין דם כקשר אלא כמקום אחר שמאותו דם אין האפרוח נוצר ולא
 חשיב מין בשר ומצוי הוא פעמים רכות אפי׳ לאלתר סמוך ללידת הכיצה ואותו דסא] אינו כא (5) נ] מחמת נשיכת תרנגול לתרנגולת ומה
 שפי׳ כקונטרס דס שהוא חין לקשר הכל אסורה זהו כשישנו כקשר ונתפזר עד שהוא חוץ לקשר אכל כשאין דם כלל על הקשר אלא
 במקום אחר מותר כדפרישית ואין להקשות לפ׳׳ז בתר הכי דמפליג אבוה דר׳ אפטוריקי בין חלבון לחלמון הוה ליה לאפלוגי בחלבון גופיה
 כין על הקשר לשאין על הקשר כמו רכי ירמיה דלאו פירכא היא דהא מפליג בין נמצא על הקשר של חלבון לנמצא על הקשר של
 חלמון ועוד י״ל הך שמעתא רהכא שרי דם כיציס לגמרי כי ההיא דכריתות (גס זה שם) והכי קאמר והוא שנמצא על הקשר שלה אז זורק
 את הדס ואוכל את השאר אכל אס אין הדס על הקשר אלא כמקום אחר מותר אפילו הדס ואין צריך לזורקו וכן משמע בירושלמי
 דתרומות דקאמר כתר ההיא שהכאתי לעיל מכיציס מוזרות מצא כהס דם קולף הדס וכירושלמי אינו מזכיר כלל מאכילת שאר הכיציס
 אלא מזריקת הדס משמע לכל החילוק שאומרים אמוראים אחרי כן על הדס עצמו כדפי׳ כשמעתין ר׳ זירא סליק למכקרא לר׳ חייא כריה
 דר׳ יצחק אשכחיה דיתיב וקאמר לא שנו אלא חלמון אבל חלבון מותר והוא סבר דהוא גמיר מן דאכהמי׳ אתא ר׳ אכהו כשם ר׳ יוחנן
 כין כחלכון כין בחלמון אסור תני ר׳ חלפתא בר׳ שאול חלמון מותר אמר רבי זעירא הא דאמר חלמון אסור כשנמצא במקום זכרותו של חלמון
 ואפילו חלבון והוא שנמצא במקום זכרותו של מוחו שממנו נולד ע״כ לשון הירושלמי משמע דאמאי דקתני ככרייתא קולף מקום הדס קאמר
 כתר הכי ל״ש אלא חלמון אכל חלכון מותר ומשמע מותר וא״צ לקלוף וכתר הכי מייתי דר׳ יוחנן דאמר בין חלבון ובין חלמון אסור ובתר
 הכי מייתי ברייתא דר׳ חלפתא בר׳ שאול דאומר חלמון מותר ודומה בזה שהוא טעות סופר ויש לגרוס חלמון אסור וחלבון מותר וכדם
 גופיה קאמר הכי כדפרישית ועלה קאי דר׳ זעירא דאמר הא דאמר חלמון אסור כשנמצא כמקום זכרותו של חלמון פירוש זכרותו קשר
 שלו כי גם בחלמון ישנו הקשר אבל שלא במקום הקשר מותר אפילו הדם ובא ר׳ זעירא לסמור מה שאמר בברייתא חלמון אסור
 חלכון מותר ולומר שגס חלמון שאסור זהו דוקא כמקום זכרותו ט >«) גס במקום אחר דם כיציס מותר אפילו כחלמון וכה״ג אפילו
 בחלבון אסור הדס וקס ליה ר׳ זעירא כשיטתיה דר׳ יוחנן דלעיל מיניה וכרייתא דר׳ חלפתא כרכי שאול כשיטתיה דרבי חייא בר׳ יצחק:

 0 רבי

 עין משפט
 נר מצוה

 רסז א מיי׳ פ״נ מהלכו׳
 מ׳׳א הלכה י סמג
 לאדן קלב טוש״ע יו׳׳ל
 סימן פו סעיף ח וסי' סו

 סעיף ב:
 רמח ב (מיי׳) סמג שס
 טוש״ע י״ל סי׳ פי

 ס׳׳ה:
 רםט ג מיי׳ שם הלכה ט
 סמג שם טוש׳׳ע

 י״ל סי׳ סו סעיף ז:
 ער ד ה מיי׳ שם טוש״ע

 שס סעיף ג:
 רעא ו מיי׳ שס הלכ׳ א:

 שיטה מקובצת
 א] שהאפרוח נוצר ממנו
 והא דשרי במסכת
 כריתות: 3] ואותו דם אינו
 בא ליצירת האפרוח אלא
 מחמת נשיכת תרנגול

 בתרנגולת ומה:

 רבעו גרשום
 בעלמא: גיעולי • ביצים
 מאכל שנתבשלו בו ביצים
 טמאין. ביצים המוזרות
 קובדיץ והוא שנמצא דם
 על קשר שלו כלומר מה
 שאני א׳ זורק את הדם
 ואוכל את השאר שנמצא
 דם על קשר שלו. דשדא
 תיכלא בכולה. כלומר כבר
 מפוזר הדם על כל הביצה
 כולה ודמי כמו שיש בו
 אפרוח: א״ל תנא איפכא
 תנא קמיה ראביי כלומר
 הכי תנא קמיה לא שנו
 אלא שנמצא דם על חלמון
 שלו אבל נמצא דם על
 חלבון שלו אסור ואביי
 תירצה הכי: לא סייד דכתי׳
 כיענים במדבר. כלומר
 ודאי לית שמה בת יענה
 דקא חזינן דכתיב יענים

 ולא כתב בת:



 עץ משפט
 נר מצוה

 דעכ א ב ג מיי׳ פ״א
 מהלכות מאכלות
 אסורות הלכה כ סמג עשין
 סנ טיש״ע י״ד סי׳ פכ

 ס״כ:
 רעג ד ה מיי׳ שס הלכה
 כב מ סמג שס
 טוש״ע י״ד סי׳ פה סעיף

 א:
 רעד ו ז מיי׳ פ״א שס

 הלכה כא:

 אלו טרפות פרק שלישי חולץ םה.
 ״רבי

 דנינו נרשום
 הבא אפילו בשתי שיטות
 פסיק לה. כלומר דכתבינן
 בת בסוף שיטה אחת
 ויענה בתחילת שיטה
 אחרת: בשובן ונדמה להן
 קאמרינן כלומר דהתם
 רבנן מודו: אשר לוא
 כלומ׳ לא לו עכשיו ועומד
 לגדל לאחר זמן לפיכך
 כתב לוא מלא. איסקרא
 גרסינן: והדביינות גרסינן:
 אלו כללי כללות ואלו
 פרטי פרטות כללי כללות
 ציפורת כרמים זה כלל
 אחד אושכף זה כלל
 אחר כרספת ושיחלנית
 זה כלל שלישי ראשו
 ארוך זה כלל רביעי.
 פרטי פרטות (פרטות)
 פרט ראשון ארבה זה
 גובאי. פרט שני סלעם זה
 נפול פרט שלישי חרגול

 זה דשון:

 יוסי אומר ושמו חגב. אומר היה הריכי׳ס דרכי יוסי מפרש
 מילתא דתנא קמא ולא פליג כדמוכח כגמרא דתנא דכי רכי
 ישמעאל דדריש כלל ופרט וכלל ומרכה כעין הפרט כל דאית ליה ד׳
 סימנין ודריש חגכ לשמו חגכ ותנא דכי רכ לא דריש תגכ לשמו
 מגכ אלא קאמר חגכ זה גדיאן ולא
 מרכה מידי מכעין הפרט וכעי ה׳
 סימנין הנך ארכע ואין ראשו ארוך
 ופסיל ראשו ארוך ותנא דמתניתין
 דקתני ארכעה סימנין ולא קתני אין
 ראשו ארוך ש״מ דסכר כתנא דכי
 רכי ישמעאל דמכשיר אפילו ראשו
 ארוך וא״ת ל״ל דכתכ רחמנא חגכ
 לשמו חגכ תיפוק לי מכעין הפרט
 כמו הנך ד׳ סימנין וי״ל לפי שאין
 סימן זה דשמו חגכ חשוב כשאר סימנין
 ולא הוה מצרכינן ליה כי היכי דלא
 כעינן אין ראשו ארוך ומרכינן אע״פ
 דראשו ארוך ומהאי טעמא נמי
 איצטריך לאשמועינן כקרא כרעים
 כהדיא אי נמי כרעים איצטריך
 לכדדרשינן כגמרא אין לו עכשיו
 ועתיד לגדל אחר זמן א״נ לכלל ופרט
 כדקאמר כגמרא אשר לו כרעים
 כלל אכל אין לפרש שיש כאחד ממיני
 ארכה או ממיני סלעם וחרגול שאין
 שמו חגכ ואין להם כרעים ואי לאו
 דכתכינהו קרא כהדיא הוה מכשרינן
 להו דככלל ארכה וסלעס וחרגול נינהו
 דא״כ כי קאמר כגמרא דתנא דכי
 ר״י ותנא דכי רכ איכא כינייהו
 ראשו ארוך לימא דאיכא כינייהו דאין
 שמו חגב דלתנא דכי רב שרי ולתנא
 דכי ר״י אסור וכן מכרעים קשה
 דקאמר כגמרא אשר לו כרעים כלל
 ארכה סלעם וחרגול פרט אדרבה
 הני פרטי מרבה יותר מן הכלל דכללא
 ממעט כל ארכה סלעם ותרגול שאין
 להם כרעים ופרטי מרכה וכי האי
 גוונא לא אשכחן דעכיד כלל ופרט:
 אע״פ שאץ לו עכשיו ועתיד לגדל
 לא

 במרמי. בשתי תיבות: בשני שימין. כת מכאן רענה מכאן: הכי
 גרסינן יש לו אצבע יתירה וזפק וקורקבנו נקלןז בידוט שהוא טהור.
 וארישא סמיך דתנא ליה כל עוף הדורס טמא ואס אינו דורס ויש לו
 עוד שלשה סימנין דהוו להו ארכעה כידוע שהוא טהור: אח רגליו.

 בתרתי תיבות ש״מ תרי שמות נינהו אלא
את כדר לעומר דפסק לרזו ספרא  מעתה 1
 בתרי הכי נמי דתרתי שמי נינהו אמרי
 התם בשתי תיבות פסיק להו בשני שיטין לא
 פםיק להו אבל הכא אפי׳ בשני שיטין נמי
 פםיק להו: אבל אמרו חכמים כל עוף [וכו׳]:
 תניא 6*רבן גמליאל אומר דורם ואוכל בידוע
 שהוא טמא יש לו אצבע יתירה וזפק וקרקבנו
 נקלף בידוע שהוא טהור ר״א בר׳ צדוה אומר
 אמותחץ לו חוט של משיחה אם חולק את

 רגליו שתים לכאן ושתים לכאן טמא שלש
 לכאן ואחת לכאן טהור ר״ש בן אלעזר אומר
כל עוף הקולט מן האויר טמא ציפרתא נמי  ב

קולט ואוכל  מקלט קלטה אמר אביי נ
 קאמרי׳ אחרים אומרים שכן עם טמאים טמא
דתניא  עם טהורים טהור כמאן כר׳ אליעזר ב)
 ר״א אומר לא לחנם הלך זרזיר אצל עורב
 אלא מפני שהוא מינו אפי׳ תימא רבנן שכן
 ונדמה קאמרינן: ובחגבים כל שיש לו כוי:
 מאי רובו אמר רב יהודה אמר רב רוב ארכו
 ואמרי לה רוב הקיפו אמר רב פפא יהלכך
ן ךן״ף ג,האין פ י ב ן-ק ן ן ף 2 ^ ב ן ן כ ף ב א ן ן ף ע ע  ב

 לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן כגון הזחל
 מותר ר״א בר׳ יוםי אומר 2אשר לא כרעים

 אצכעותיו: הקולט מן האויר.
 שכשזורקין לו מאכל קולטו לתוך פיו
 ומקכלו מן האדר: ציפרתא. מכירין
 היו שהיא טהורה וזה שמה: קולט
 ואוכל. שאינו מניחו לארץ עד שלא
 יכלענו: שכן. כמו שוכן: וגרמה.
 דומה להם כמראיתו: הלכך. הואיל
 ואמרינן הכי כעינן תרריהו: זתל.
 מין חגב בלשון ארמי: איסקרא. ואץ
 לו קרצוליס בקטנותו וגדלים לאחר
 זמן: מאשר לא כרטים. כתיב ואשר
 לו קרי: רשון ניפול גדיאן יותנא
 ירושלמית. כך שמס: לפורת כרמים.
 מץ ארבה דאין לו גכחת וכן לארכה
 כדלקמן: יוחנא. מין סלעם דיש לו
 גכחת: טרצוביא. מין חרגול דיש לו
 זנב ולשנים הראשונים אין זנכ: הרזבנית.
 מין חגב ואינו דומה לאלו במראה:
 דבי ר' ישמטאל הנא. הנך למינהו
 לאו פרטי נינהו כדאמרת דלא מרבי
 אלא מינא דכל חד אלא כללי נינהו
 רש כאן כללי כללות ופרטי פרטות
 כלומר כללות הכאץ אחר כללות שלא
 לצורך ואתו לדרשה ופרטין הכאין
 שלא לצורך אחר פרטות ולדרשה כאו על
 כרחך ולקמן מפרש להו ואזיל לסלעם
 וחגב הן הפרטות שלא הוצרכו ולמינהו
 הכתוכין עמהס הם הכללו׳ שלא הוצרכו:

 ציפורת
 אף על פי שאין לו עכשיו ועתיד לגדל
י את אלה מהם תאכלו  לאחר זמן מאי זחל אמר אביי אםקרין ת״ר 3
 את הארבה וגו׳ ארבה זה גובאי םלעם זה רשון חרגול זה ניפול חגב
 זה ייגדיאן מה ת״ל למינו למינהו למינהו למינהו ד׳ פעמים ׳להביא
 ציפורת כרמים ויוחנא ירושלמית והערצוביא והרזבנית דבי ר׳ ישמעאל
 תנא אלו כללי כללות ואלו פרטי פרטות ארבה זה גובאי למינו להביא

 ציפורת
 אחר זמן. מלכתיב

 באלף קלריש ולא מצי למימר לא שאין לו כרעים כלל קאמר לאלרכה סלעם ארכה וחרגול יש להם קרצוליס כלקתני כהליא כהצל השוה
 שכהן וכו׳ וכן אשר י)(אין לו) חומה לגכי ערי חומה לריש אע״פ שאין לו עכשיו והיתה לו קולם לכן בפ׳ קמא למגילה ודף ג:< ולא מצי
 למימר שאין לו כלל קאמר לכערי חומה מישתעי קרא וכן אשר לא יעלה והפלה ומתרגמינן לקיימי ליה פי׳ שהיה לו לקיימה וליעלה למצות
 יעילה קולמת ומהאי קרא לרשי׳ ליה כפ״ק לככורות >לף יג.ו למצות יעילה קולמת למצות פלייה שנאמר אשר לא יעלה והפלה ואע״ג
 לכתיכ כאל״ף לרשינן כאילו כתיכ כוי״ו כלומר שהיה לו ליעלה ואינו רוצה והפלה והיינו טעמא ללמה ליה למכתב אשר לא יעלה פשיטא
 לכלא יעלה מישתעי קרא לאם יעלה היתה צריכה גט וגס לא היתה צריכה פליית אכ שכשעת ייעול פקע שעכול שפחות מינה וא״ת
 כפרק כשם (שוטה לא.) לפריך וכל היכא לכתיכ לא כאל״ף ממש הוא והא כתיכ ככל צרתם לא צר ומלאך פניו הושיעם ואמאי לא מייתי
 מכל הנך קראי ויש לומר דככל הני איכא הוכחא מגופיה דקרא שרוצה לומר אשר לו כוי״ו אע״ג דכתיכ כאל״ף י»דאדרכה סלעם ותרגול
יד וגכי יעדה כדפרישית מדכתיכ כלל אכל צרתם לא צר לא מוכח מגופיה דקרא שהקכ״ה  יש להם קרצוליס וערי חומה כיש להם חומה מי
ד חומה מדכתיכ לא כאלף דכעי  ככיכול מיצר כצרתם של ישראל אלא מקרא אחר «<דכתיב עמו אנכי כצרה וא״ת והיכי דרשינן הכא וגכי ע
 למימר קרא אע״פ שאין לו עכשיו והא מסקינן כפרק כשם וגס זה שס< דאל״ף משמע הכי והכי הן או לאו ויש לומר דמ״מ דרשינן מדשני
 למכתכ כאל״ף יותר מכל אותם לו שרוצץ לומר הן שכתוכין כר״ו ש״מ לדרשה ולא צר נמי דרשינן כמדרש דכתיכ כאל״ף דכל צרה שאינה
 לישראל מאומות אינה צרה: אלו כללי כללות ופרטי פרטות. כללרשינן כסמוך לאשר לו כרעים כלל ארבה סלעם וחרגול פרט למינהו
 חזר וכלל ולאו לוקא נקט תנא לכי ר׳ ישמעאל סלעם לכלל ופרט וכלל לסלעם קרא יתירא למישרי ראשו ארוך כלמסקינן בסמוך ולמינהו
 לסלעם מפרש הריכ״ס לאיצטריך לאי לא כתיכ למינהו הוה אמינא לוקא כמין סלעם שרי ראשו ארוך אכל כשאר לא להכי כתיב למינהו
 לרכרי ככולהו א״נ הוה אמינא לסלעם אתא לאסור מינו קמ״ל ולא קאמר כללי כללות למימר לכל אלו ראויין ללונם ככלל ופרט וכלל אלא ה״ק
 אלו כללות הכאין אחר כללות ופרטות הכאין אחר פרטות וצריך לדורשם כולם כפי הראוי וארכה וחרגול כלכל הס לכאיס ככלל וסרטי)
 כלמוכח כשמעתא וסלעס למישרי ראשו ארוך כלמסקינן וחגכ להצריך ששמו חגכ ולמינהו לחגכ להצריך א] כלמפרש כהליא ככדיתא ולמינהו
 דסלעם כדמפרש ליה מסכרא דנפשיה כדפרישית וא״ת למה הוצרך לכתוב למינהו בכל אחד כארכה וסלעס וחרגול לכתוב למיניהן ויהיה לי
 ככל אחד לשלשתן בסוף ויש לומר משוס דארבה וחרגול הס הם לבדם שבאין בכלל ופרט וכלל כדפדשית וראויין היו ליכתכ זה אצל זה והפסיק
 כסלעס וכתכו כאמצע כין ארכה וחרגול לשוס דרשה דלא על חנם הוא שכתכו שלא כמקומו וכיון שהוצרך לכותכו כאמצע כשכיל שוס דרשה
 שוכ אינו יכול לכתוכ למיניהן לכסוף כי זה לא יתכן שלמיניהן יהיה עומד על ארכה ותרגול להיות להן כלל אחרון כפני עצמם ועל סלעס לא
 יהא עומד לכלל אלא לדרשה אחרת כמו שאנו דורשים עכשיו למינהו דסלעס ולפי שיש לארבה וחרגול לכל אחד כלל בפני עצמו ואין שניהם
 נידונים יחד כדין אחד של כלל פרט וכלל אלא כשנים שכל אחד ואחד נידון לכדו ככלל ופרט צריך לעשות כנין אכ משניהם מארכה וחרגול וללמד
 משניהם בהצד השוה בשניהם ומה שאומר הרי אתה דן בנין אב משלשתן זה לפי שלא פירש עדיין דסלעס קרא יתירא הוא והכי פירושא דכדיתא
 לסי המסקנא הרי אתה דן כנין אכ משלשתן כהצד השוה והואיל וכן הוא לא מצריך רק ארבעה סימנין דכי מעיינת ביה שפיר בארבה וחרגול סגי
 לעשות בנין אב משניהם ואייתר ליה סלעם לרבויי ראשו ארוך והא דמרבינן ראשו ארוך ולא אמדנן דמרכינן ואע״ג דלית ליה חד מהנך ד׳ סימנין

 ואין

 מסורת הש״ם

 6) [תוספתא פ״ג ה״ז
 פ״ש], ב) נ״ק צכ:,
 ג) [תוספתא פ״ג ה״טן,
 ר) נגי׳ הערוך נליי! וכתנ
 המוסף לכך מוכח מתרגום
 ירושלמי ע״ש כערך נלייןן,
 ה) [צ״ל אתד ל״ה זחל],
 י) שייך למתניתין לעיל;ט.,
 1) [צ״ל לא], ח) [צ״ל
 לארנה], ט) עיין רש׳׳א,

 י) נצ׳׳ל ופרט וכלל],

 תורה אוד השלם
 1. ויהי בימי אמרפל
 מלך שנער אריוך מלך
 אלסר כדרלעמר מלך
 עילם ותדעל מלך גידם:
 בראשית יד א
ת זה תאכלו  2. אך א
 מכל שרץ העוף ההלך
 על ארבע אשר לו
 כרעים ממעל לרגליו

 לנתר בהן על הארץ:
 ויקרא יא כא
ה מהם ל  3. את א
 את הארבה
 ואת הסלעם
 ואת התרגיל
 ואת החגב
 ויקרא יא כב

 תאכלו
 למינו

 למינהו
 למינהו
 למינהו:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] תום' ל״ה אלו וכוי.
 גלמינהו רחגנ להצריך כל
 הסימנין הללו כלמסרש

 וכו׳ כצ׳׳ל:

 מוסף דש״י
 לא לחנם הלך זרזיר
 כוי. ר׳ אליעזר סכר זחיר
 עוף טמא הוא ורנגן פליגי

 עליה !ביק צנ:<.



 מסורת הש״ם

 א) וקדושין יג. וש״נ],
 נ) [ויקרא יאן, ג) [עיריבין
 נח.], ד) צ״ל ככלל,
 ה) [במס׳ ע״ז לז: ז״ה
 בראשו ארוך כי סיימו
 ונירסא זו נמצאת בפי׳
 ר״חן, 1) ובעל המאור
 גרס הכי לא ראי ארבה
 כראי סלעס ולא ראי סלעס
 כראי ארכה לא ראי שגיהס
 כראי תרגול ולא ראי תרגול
 כראי שניהס וכתב על גי׳
 שלסניגו ששיכוש הוא להא
 אסיקנא לסלעם קרא יתירא
 הוא למארכה וחרגול אתו
 ימכלל וסרט וכלל דרבי
 ישמעאל אייתו וכו׳ ע״ש

 ועיין כס׳ ת״מ,

 תודה אור השלם
ה מהם ל  1. את א
ת הארבה  תאכלו א
 למינו ואת הםלעם
 לנדנד־ ואת הךזרגל
 למינהו ואת זקךזגב
 למינהו: ויקרא יא כב

 םה: אלו טרפות פרק שלישי חולין
 ציפורת כרמים. מין ארבה שלשניהם אין גבחת: ואין לי אלא. מין
 חגבים הבא לפנינו ואין לו גבחת יש לנו להביאן מארבה שיש כאן
 כלל ופרט וכלל כדמפרש לקמיה I.WJ אשר לו כרעים תאכלו» כלל ארבה
 פרט למינהו חזר וכלל ויש לך לרכות ככעין הפרט הלומין לו ככל
 סימנין שיש לו ארכע סימנין דמתניתין
 ועוד חמישי: שאין לו גבתת. שאין
 ראשו מרוט: הבא לפנינו ויש לו
 גבחת. שאינו דומה לארכה אלא
 כארכעה סימנין האמורין כמשנתנו:
 ת״ל סלעם זה ניפול. ולזה יש גכחמ
 והכשירו הכתוכ והדר כתכ למינהו
 להיות כלל ולידון עם אשר לו כרעים
 ככלל ופרט וכלל ומכיא ככעין הפרט
 את הדומה לו דהיינו אושכף וה״ה
 ליוחנא ירושלמית וחדא מינייהו נקט
 דיש לו גכחת. ולקמיה 1שמ פריך הא אמרן
 לעיל סלעם הוא רשון והכא מפרש
 ליה זה ניפול: ואין לי. להכשיר
 בשני דינין של כלל ופרט הללו: אלא
 הבא לפנינו ואין לו גבחת. דאיתרבי
 מלמינו דארבה: והבא ויש לו גבחת.
 דאיתרבי מלמינהו דסלעס: והבא
 ואין לו זנב. כלומר ובלבד שיבא
 לפנינו ונראה שאין לו זנב דלארבה
 וסלעס אין זנכ ואכתי חמשה סימנין
 נינהו: הבא ויש לו זנב מנין. שאינו
 צריך לחזור אלא אחר ארכעת הסימנין:
 ת״ל תרגול. דיש לו זנכ ולמינהו חזר
 וכלל להכי לידון כעין הפרט ולהכיא
 הכרספת והשחלנית וה״ה לערצוכיא
 ואי נמי היא היא מר קרי ליה הכי
 ומר הכי: ואין לי אלא הבא לפנינו.
 כין אין לו גכחת וכין יש לו וכין שאין
 לו זנכ וכין שיש לו דהא כולהו איתרכו:
 והבא ואין ראשו ארוך. כלומר וכלכד
 שיהא כא לפנינו ואין ראשו ארוך
 דהיינו חמשה סימנין דהנך כולהו
 אין ראשן ארוך: הבא וראשו ארוך
 מנין. ובלבד שידמה בארכעת
 הסימנין: הרי אתה דן פוי לא ראי
 כוי. שיש בזה מה שאין בזה ועל
 כרחך אין סימני הטהרה תלוי בזנב
 וכגכחת לא כיש לו ולא כאין לו שהרי
 יש כאן אין לו וכשר ויש לו וכשר:
 הצד השוה שבהן כוי אן» כל כוי.
 ואפילו ראשו ארוך ולקמיה פריך מה להצד השוה שכהן שכן אין ראשן
 ארוך. וקרצולין גרכךנן. וכין האי תנא לתנא דלעיל ליכא אלא הך
 דרשה דהאי מרכה ראשו ארוך ותנא דכרייתא דלעיל לית ליה:
 הצרצור. מין חגכ טמא: ת״ל תגב. דלא איצטריך דהא איתרכו
 כל השרן להו בארבעה סימנין: ששמו תגב. וכל האמורין למעלה
 שמס חגבים: יכול אין בו כל הסימנין הללו. ולקמן וסו.1 פריך מנא תיתי
 והא ארכה ותרגול כתיכי: ת״ל למינהו. דחגכ והיינו כללי כללות
 ופרטי פרטות דאמרינן לעיל ןע״אן דהאי חגכ ולמינהו יתירי נינהו לדרשה
 וסלעס נמי מייתרינן ליה לקמן: ה״ג פריך רב אתאי עד תנהו
 ענין לראשו ארוך והדר גרסינן במאי קמיפלגי עד כי האי גוונא
 מהכא והדר גרס אמר מר אי שמו חגב ופו: מה להצר השוה
 שבהן וכוי. דהא ע״כ עד דדמי ליה לפרט ככל צדדין כעינן לתנא
 דכי רכי ישמעאל: וכ״ת. ס״ל דכיון דדמי ליה במקצת מרבינן ליה
 בכעין הפרט כדפליגי תנאי בעלמא*) ככל כלל ופרט וכלל דאיכא למאן
 דאמר כללא קמא דוקא יהיה ליה כלל 'ופרטי ואין ככלל אלא מה
 שכסרט ואהני כללא כתרא שהוא מוסיף על הפרט מידי דדמי ליה
 לפרט ככל צדדין ואיכא למאן דאמר כתרא דוקא והוה ליה
 כלל מוסיף על הפרט ואיתרכו כל מילי ואהניא כללא קמא
 למהוי י) ככלל ופרט למעוטי מידי דלא דמיא ליה לגמרי אכל
 מידי דדמי ליה כמקצת לא מצי למעוטי דהא כתרא דוקא ותנא
 דכי רכי ישמעאל כמאן דאמר כתרא דוקא ס״ל: אי הכי
 ולו יש זנב: אלא. מאי טעמא לא אייתי מינייהו משום דאיכא
 השוה שכהן דארכעה סימנין: דמאי פרכת. להצד השוה אי

 ואין ראשו ארוך ניכעי כהדי הנך שלשה סימנים משום דסכרא הוא
 לרכויי סימן דגרוע מכולהו יריכ״א מפרש שאין שוס מין חגכ שהוא
 חסר מהנך ארבעה סימנים דמתני׳ שלא יהא חסר כמו כן או ראשו
 אמך או סימן אחר בהדיה אבל אפשר שחסר סימן של ראשו ארוך

 רהיה לו ארבעה סימנים למתניתין
 וא״ת דהשמא משמע דלתנא דבי רבי
 ישמעאל ולתנא דמתניתין שד ראשו
 ארוך וכמסכת שבת בשלהי פרק רבי
 עקיכא (לף צ:) נמי אמדנן דרכ
 כהנא מעבר שושיפא אפומא א״ל רכ
 שקליה כי היכי דלא נימרו מיכל קא
 אכיל ליה וקא עכר משום אל תשקצו
 את נפשותיכם משמע דליכא איסור
 משוס חגכ טמא ולא אסר ליה אלא
 מפני שהוא חי ושושיפא הוא ראשו
 ארוך כדאיתא פרק אין מעמידן
 (לף לז.) גכי העיד יוסי כן יועזר על
 איל קמצא דק שמפרש רב פפא דאיל
 קמצא הוא שושיפא ופליגי יוסי בן
 יועזר ורבנן בראשו ארוך ורב חייא
 בר אמי אמר סוסבל ופליגי ככנפיו
 חופין את רובו אי בעינא רובא דמנכר
 אכל כראשו ארוך דכ״ע לא פליגי
 דאסור וזהו תימה דכיון דקי״ל
 דראשו ארוך שרי אמאי קאמר התם
 רב חייא כר אמי דאסור לכולי
 עלמא ונראה לר״ת דגרס התס דכולי
 עלמא לא פליגי לשד וכן מצא בספר
א ראי ארבה כראי ל  ישןה: 0
 חרגול ולא ראי חרגול בדאי ארבה
 ולא ראי שניהם כראי סלעם ולא
 ראי םלעם כראי שניהם. מה
 שלוקח תחלה ארכה וחרגול ומניח
 סלעם על לכסוף אף על פי
 שהוא כתוכ תחלה כמקרא קודם
 חרגול זהו לפי שארכה ותרגול חלוקים
 זה מזה יותר ממה שחלוק כל אחד
 מהם מסלעס כי כל אחד מהם אין
 חלוק מסלעם אלא מדבר אחד או
 מגבחת או מזנב אבל ארבה וחרגול
 חלוקים זה מזה בשני דברים שארבה
 אין לו גבחת ואין לו זנב וחרגול יש
 לו שניהם כדמוכח בסוגיא דחרגול
 יש לו גם גכחת כשיכא לפרש דסלעס
 קרא יתירא הוא ועוד י״ל דלכך

 תפס ארכה ותרגול לפי שהם עיקר הדרשה כדמוכח כסמוך דמסיק
 דסלעם קרא יתירא הוא ואתא למשרי דראשו ארוך: וכי תימא כיון
 דשוו בארבע סימנץ מייתינן ולא פרכינן. דסבירא ליה כללא בתרא
 דוקא כמו שסי׳ כקונטרס ולהכי לא איצטריך להו לכולהו צדדין
 כדאמר בפ׳ בכל מערכין (עימבין כח.) דלמאן דאית ליה כללא כתרא
 דוקא מרכינן כל דדמי ליה בשני צדדין אכל מאן דאית ליה כללא
 קמא דוקא לא מרכינן עד דדמי ליה משלש צדדין אי הכי חרגול
 דאית ליה זנכ נמי לא ליכתוכ כו׳ אלא על כרחך מדאיצטריך למכתב
 חרגול משוס דלא הוה ילסינן טה מארבה וסלעס לפי שיש לו זנכ אס
 כן סכירא ליה דכללא קמא רוקא ולהכי מצריך שיהא דומה ככל
 הצדדין הואיל וכו גס צד שאין ראשו ארוך נצריך שיהא כו וא״ת
 ואפילו יסכור דכללא קמא דוקא לא יצריך יומר משלשה סימנין דהא
 בפרק ככל מערכין ושס נח.) לא מצרכינן אלא רק שלשה צדדין
 אפילו למאן דאית ליה דכללא קמא דוקא והוה מצי לשנויי דהכא נמי
 לא ילפינן מפרט אלא שני סימנים דארכעה מפיס וכנפיו חופין את
 רוכו אכל סימן דקרצוליס ורגליים כתיכ כהדיא אשר לו כרעים ממעל
 לרגליו ולא אתו מפרטא הלכך אי אמר כללא קמא דוקא מצריכי נמי
 או זנכ או אין ראשו ארוך והשתא לא ילפינן מן הפרטות רק שלשה
 צדדין כמו כעירוכין (ג״ז שם) ומיהו לא צריכינן לשנויי הכי אלא
 אפי׳ יהיו קרצולין כאן כחשכון הגי צדדין ונאמר שלא נכתכו כדי להוסיף

 שלשה
 תרגול לא ליפתוב. דאתי מארבה וסלעס ואע״ג דלהן אין זנב

 למיפרך כו׳ וה״נ איכא למפרך: ותיתי מארבה ותרגול. בהצד

 ציפורת כרמים אין לי אלא הבא ואין לו
 גבחת הבא ויש לו גבחת מנין ת״ל 1סלעם
 זה ניפול למינהו להביא את האושכף ואין
 לי אלא הבא ואין לו גבחת הבא ויש לו
 גבחת הבא ואין לו זנב הבא ויש לו זנב מנין
 ת״ל חרגול זה רשון למינהו להביא את
 הכרספת ואת השחלנית ואין לי אלא הבא
 ואין לו גבחת הבא ויש לו גבחת הבא ואין
 לו זנב הבא ויש לו זנב הבא ואין ראשו ארוך
 הבא וראשו ארוך מנין אמרת הרי אתה דן
 בנין אב משלשתן לא ראי ארבה כראי
 חרגול ולא ראי חרגול כראי ארבה ולא ראי
 שניהם כראי םלעם ולא ראי סלעם כראי
 שניהם הצד השוה שבהן שיש לו ד׳ רגלים
 וארבע כנפים וקרצולים וכנפיו חופין את
 רובו אף כל שיש לו ארבע רגלים וארבע
 כנפים וקרצולים וכנפיו חופין את רובו והלא
 הצרצור הזה יש לו ארבע רגלים וד׳ כנפים
 וקרצולים וכנפיו חופין את רובו יכול יהא
 מותר ת״ל חגב ששמו חגב אי שמו חגב יכול
 אין בו כל הםימנין הללו ת״ל למינהו עד
 שיהא בו כל הסימנין הללו א)פריך רב אחאי
 מה להנך שכן אין ראשן ארוך וכי תימא
 כיון דשוו בד׳ םימנין מייתינן ולא פרכינן אי
 הכי חרגול נמי דשוו להו לא ליכתוב ותיתי
 מארבה וסלעם אלא איכא למיפרך מה להנך
 שכן אין להן זנב ה״נ איכא למיפרך מה
 להנך שכן אין ראשן ארוך אלא אמר רב
 אחאי סלעם יתירא הוא לא ליכתוב רחמנא
 םלעם ותיתי מארבה ומחרגול דמאי פרכת
 מה לארבה דאין לו גבחת הרי חרגול דיש לו
 גבחת מה לחרגול דיש לו זנב הרי ארבה
 דאין לו זנב סלעם דכתב רחמנא ל״ל אם
 אינו ענין לגופו תנהו ענין לראשו ארוך

 במאי

 רבינו גרשום
 מאי גבחת שממורט
 בפניו: הבא ואין ראשו
 ארוך כלומר דגובאי
 וסלעם ותרגול שלשתן
 אין ראשן ארוך. לא ראי
 שניהם כראי סלעם דארבה
 אין לו גבחת וםלעם יש
 לו גבחת (וחרגול) לא
 ראי חרגול כראי סלעם
 דחרגול יש לו ונכ וסלעם
 אין לו דנב לא ראי
 ארבה כראי חרגול כלומר
 דארבה אין לו גבחת
 וחרגול יש לו גבתת
 אזואתי כל דדמי ליה משני
 צדדין כלומר דמותר. וזה
 ןשראשו ארוך] לא דמי
 אלא מצד אחד כלומר בד׳
 סימנים לא בראשו שיהא
 שוה להן לכל צד שיהא לו
 ד• סימנין ולא יהא ראשו
 ארוך. ואתי כל דדמי ליה
 מצד אחד כלומר אם לו ד׳
 סימנין והו צד אחד אף על
 דלא דמי ליה בצד אחר
 שראשו ארוך מרבינן ליה.

 אז שיין לדף שאחר וה

 פרכת מה לארכה שכן אין לו גכחת תאמר כסלעם הרי חרגול יוטח ומה לחרגול דיש לו זנכ הרי ארכה דאין לו זנכ וחזר הדין
 הצד השוה שבהן ששרן בארבעת סימנין ואין ראשן ארוך: תנהו ענין. זו מדה בתורה דבר שאינו ענין לגופו תנהו ענין לדכר אחר:

 במאי



 עין משפט
 נר מצוה

 ערה א מיי׳ פ״א מהל׳
 מאכלות אסורות
 הל׳ כי סמנ עשץ ס3
 טוש״ע י״ד סי׳ סג סעיף

 א:

 לעזי רש״י
 טונינ׳׳א. טונה.

 שיטה מקובצת
 א] שלשה צדדים (מכל
 עדיהם) אלא לרבות:
 נ] כשנצריך יותר משני
 צדדין במקום שיהיו
 הצדדין שוץ ולפי דברי
 אלה נצריך כאן יותר
 משלשה צדדין למאן
 דאמר כללא קמא דוקא
 אפי׳ אין כאן אלא שני
 צדדין חשובין ושוין ויש
 צדדין אחרים גרועים
 מהם: ג] כמו שפי׳ גם

 רש״י ולפי זה:

 רבינו גרשום
 מהיכא תיתי ארבה ותרגול
 כתיב. ובעינן דיהא שוה
 לארבה וחרגול מה ארבה
 וחרגול דיש להן ד׳ סימנין
 אף כל (ונרבי) [ולא נדבי]
 אלא שיש בו ארבעה
 סימנין: ומ׳׳ש התם סלעם
 זה רשון כוי תנא קמא דר׳
 ישמעאל מר כי אתריה כוי.
 כלומר באתריה דמר קרו
 הכי ובאתריה דמר קרו
 הכי: וכתוב בגליוןו פירוש
 גבחת גבהות בשדרה שלו
 כעץ גמל. ארבה אין לו
 גבחת ולא זנב. סלעם יש
 לו גבחת ויש לו זנב.
 חרגול יש לו גבחת ויש
 לו זנב. ארבה זה גובי
 אין לו גבחת. סלעם זה
 רשון יש לו גבחת. חרגול
 זה נפיל יש לו גבחת
 ויש לו זנב. חגב זה
 נדיין. ד׳ פעמים למינהו
 להביא צפורת (ברודי)
 [כרמים] ויותנה ירושלמית
 וערצוביה והתבנית. ואלו
 הן ד׳ סימנין. ד׳ רגלים ודי
 כנפים וקרסולים וכנפיו
 חופות רוב עוביו ורוב
 אורכו [אחרת]. כללא קמא
 אשר לוא כרעים כללא
 בתרא למינהו להביא את

 שיש לו ד׳ סימנין:

 אלו טרפות פרק שלישי חולין םו.
 שלשה צדדין (א) מכל א] לדדיהן אלא לרבות העתיד לגדל אחר זמן
 לא יקשה כלום דעל כרמך שני צדדין דמצריטן בעירובין(לף נח.) למ״ד
 דכללא כתרא דוקא ושלש צדדין שמצריך למאן דאמר כללא קמא
 דוקא לאו דוקא אמר שנים ושלשה דלמאן דאמר כללא קמא דוקא
 אפי׳ כה׳ צדדין צדך לדמות דא״כ
 תיקשי עלה דההיא דעירוכין הא
 דאמר כנזיר פ׳ שלשה מינין (לף לה:)
ד כללי ופרטי  דכל היכא דאיכא ת
 מרכינן כל דדמי ליה מתד צד וכל
 היכא דאיכא תרי פרטי וכללי מרכינן
 כל דדמי ליה משני צדדין אלא ודאי
 מסתכרא דשני צדדין דעירוכין ומד
 צד דנזיר מדא מילתא היא ומיירי
 כעירוכין כגון שיש לו שני צדדין חשוכין
 שוין וצד שלישי שאינו חשוב כל כך
 דכה״ג איכא גכי כלל ופרט דבקר
 וצאן דין ושכר כשמעתא דעירוכין
 >לף מז.) וכנזיר (לף לה:) מייד כגון
 דליכא אלא חד צד חשוכ כגון כלל
 ופרט וכלל דההיא שמעתא ואיכא
 נמי צד שני שאינו משוכ כל כך וכענין
 זה אמר כנזיר דלא מצרכינן אלא מד
 צד היינו הצד החשוכ האחד שאין
 תשוכ כמותן וה״ה אס היו שניהם
 חשובין ושוין וצד שלישי שאינו תשוכ
 כמותן הוו שני צדדין התשובין כצד
 אחד כיון שהן שיין ונצדך שיהא כעין
 הפרט דומה לפרט כאותם שני צדדין
 החשוכין דהי מינייהו מפקת וזהו מה
 שמצדך בעירוכין דומה לפרט מכ׳
 צדדין אפי׳ למ״ד כללא בתרא דוקא
 דהוו להו תרוייהו כצד אחד דנזיר
 כדפירשנו ומה שמצדך שלשה צדדין
 למ״ד כללא קמא דוקא י״ל שכא לומר
 דלא סגי ליה כשני צדדין החשוכים
 ושוין כמו למ״ד כללא כמרא דוקא
 אלא גם כצד השלישי הגרוע צדך
 שיהא דומה (0 לכולן וה״ה אס יש
 ה׳ צדדן צריך שידמה לכולן והשתא
 אתי שפיר כי מצרכינן נמי טפי משלשה
 צדדין ככעין הפרט ט ככל הצדדין כין החשוכין כין הגרועין הרכה
 כמו השלישי צדך שיהא דומה לפרט למאן דאמר כללא קמא דוקא
 ולמאן דאמר כללא כתרא דוקא נמי לא יקשה כלום כשנצריך יותר

 במאי קמיפלגי תנא דבי רב ותנא דבי רבי
 ישמעאל בראשו ארוך קמיפלגי תנא דבי רב
 םבר אשר לו כרעים כלל ארבה םלעם
 חרגול חגב למינהו פרט כלל ופרט אין בכלל
 אלא מה שבפרט דמיניה אין דלאו דמיניה
 לא ומרבי דדמי ליה משני צדדין תנא דבי
 ר׳ ישמעאל סבר אשר לו כרעים כלל ארבה
 סלעם חרגול חגב פרט למינהו חזר וכלל
 כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט
, והא לא דמי  ומרבי כל דדמי ליה בחד צד א
 כללא קמא לכללא בתרא כללא קמא אשר
 לו כרעים אמר רחמנא דאית ליה אכול דלית
 ליה לא תיכול כללא בתרא עד דשוו
<תנא דבי ר׳ ישמעאל בכללי  בארבעה םימנין נ
 ופרטי כי האי גוונא דאין ודאמרי׳ נמי בעלמא
 דדאין תנא דבי ר׳ ישמעאל בכללי ופרטי כי
 האי גוונא מהכא: אמר מר אי שמו חגב יכול
 אין בו כל הסימנין הללו ת״ל למינהו עד שיהו
 בו כל הסימנין הללו אין בו כל הסימנין
 הללו מהיכא תיתי ארבה וחרגול כתיב אי
 לא כתיב סלעם כדקאמרת השתא דכתיב
 םלעם לרבויי ראשו ארוך אימא לירכי נמי
 כל דהו קמ״ל מאי שנא התם דאמרת
 סלעם זה רשון חרגול זה ניפול ומאי שנא
 הכא דאמרת סלעם זה ניפול חרגול זה
מר כי אתריה ומר כי אתריה: ובדגים ,  רשון ג
 כל שיש לו סנפיר וקשקשת: י<תנו רבנן אאין
 לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן כגון
 הסולתנית והעפיאן ה״ז מותר יש לו עכשיו
 ועתיד להשירן בשעה שעולה מן המים כגון

 אמינס

 צמאי קא מיפלגי תנא רצי ר׳ ישמעאל. דמייתי ליה סלעם לרכרי
 ראשו ארוך ואייתר ליה מגב למעוטי צרצור ותנא דברייתא קמייתא
ד לבדיתא קמייתא  דמיבעי ליה כולהו לגופייהו: הנא דבי רב. ק
ד ספרא דבי רב לפי שהיה שגור בבית ק מ  ששנויה כתורת כהניס ד

 המדרש כפי כולם אבל כדיתא דתנא
 דכי ר״י לא היתה שגורה אלא כפי
 תלמידיו: הנא דבי רב סגר. למינהו
 דכל מד לא משתמע כללא למהר כלל
 ופרט וכלל דלתרבי סלעם ומגכ ככעין
הר קראי יתיד משום  הפרט מי
 דקסכר דלא דינינן כתד כללי אא״כ
 דמי כללא כתרא לכללא קמא והכא
 לא דמי דכללא קמא לא קפיד אלא
ן ליה  אכרעים ולמינהו אי כללא קדנ
 קפיד דלהוי דמי לארבה דאית ליה
 ארבעה סימנין: דלאו דמיניה לא.
 הלכך חד מתבדה לא אתי: כל
 דדמו ליה. הלכך סלעם אתי מארכה
 וחרגול כדאמרן ואייתרא ליה לראשו
 ארוך: תנא דבי ר׳ ישמעאל כי האי
 גוונא דאין. ומהכא שמעינן ליה
 דהא קחזינן דדדש להו: ארבה ותרגול
 כתיב. וכעין הפרט בעינן: כל דהו.
 ואפי׳ לא דמו ליה אלא בחד סימן
 דהא שמעינן סלעם דלא בעינן דמי
 לפרט ככל צדדין מדאיתרבי ראשו
 ארוך: ומר כי אתריה. רשון דתנא
 דבי רכ הוא ניפול דתנא דכי רכי
 ישמעאל ורשון דתנא דבי ר׳ ישמעאל
 הוא ניפול דתנא דבי רב ובין למר
 ובין למר סלעם אין לו זנב וחרגול
 יש לו זנב. וחגבים הללו אין טעונין
 שחיטה שהד אחר דגים הזכירן הכתובה
 זאת תורת הכהמה כמשמעו והעוף
 כמשמעו עוף ולא שרץ העוף דהיינו
 מינים קטנים וכל נפש המיה הרומשת
 כמיס אלו דגים ולכל נפש השורצת
 על הארץ אלו חגבים. כהלכות
 גדולות: י<הפורת בהן. שט בהן
 על פני המים: 0הקגועין בו. יותר

 מן הסנפירין שאין זזין מאליהן אלא בידים אבל כל הסנפירין
 הוא יכול לכשכשן: הסולחניח. מין דגים קטנים בלע״ז טונינ״א:

 אקונס
 משני צדדן כמקום שיהיו נ] «) יותר משני צדדין שרן ולפי דכד אלה נצריך ככאן יותר משלשה צדדין למ״ד כללא קמא דוקא אפי׳ אין
 כאן אלא כ׳ צדדין חשוכין שרן (י) לו רש צדדין אחרים גרועים מהן כי כולם יש להצריך ולמאן דאמר כללא כתרא דוקא לא נצריך אלא
 שנים החשוכין ולכך לא היה לנו להצריך אין ראשו ארוך למאן דאית ליה כללא כתרא דוקא כמו שפי׳ רש״י >t יי< שם ולפ״ז נצטרך לומר
 דאין לו זנב ואין ראשו ארוך הס צדדים גרועין יותר מאותן שאנו מצריכין בכדיתא בהצד השוה ולכך לא היינו מצדטן אותם אס היינו
 אומרים כללא כתרא דוקא וככך מתיישב גס מה שאנו מרבים ראשו ארוך מסלעם ואין אנו מרכיס אותו שאין לו ארכע כנסים או שאין
 כנפיו תופים את רוכו ט אותם הס סימנים תשוכיס יותר מאין ראשו ארוך ומיהו כלאו האי טעמא ניחא כמו שפי׳ דב״א דאין לך שוס
 חגב חסר סימן אחד דארכע כנפיס או כנפיו חופים את רוכו שלא יהא עוד חסר סימן או סימן אחד דאין ראשו ארוך או סימן אחד מן
 הארכע דמתניתין אכל הכא כראשו ארוך משכחת ליה שאינו חסר אלא סימן דאין ראשו ארוך בלבד ולפי מה שפירשנו הנהו דעירובין ונזיר
 קשיא אמאי איצטריך למימר פ׳ הגוזל כתרא (ב״ק לף קיו0 דר״א דריש ריכויי ומיעוטי לאפי׳ דריש כללי ופרטי אתי שפיר וסבר כמ״ד כללא
 בתרא דוקא וסגי בחד צד פירוש בצד החשוב מן השאר שאין צד אחר חשוכ טוצא כו מה הפרט מפורש גופו ממון אף כל גופו ממון
 יצאו שטרות אכל דכר המיטלטל לא צדך ולא אימעוט קרקעות ט זהו צד גרוע יותר תדע שהוא צד גרוע יותר דהא ט דדש ליה בדבה
 ומיעט ודכה אינו ממעט קרקעות אלא שטרות ר״ל דמשוס דמוכחא מלתא דשמעתא דפ׳ נגמר הדין (סנהלרין לף מה:) וההיא דפרק
ט וצ׳׳ע בשמעתא דשן ועין בקדושין (לף כל0 ואו פסח  שלשה מינים דנזיר (לף לה.) דר׳ אליעזר דדש דברי ומיעוטי קאמר נמי התם ה
 או עור דככורות (לף לז.) וככל הש״ס כמקום שאמר מה הפרט מפורש דכר המיטלטל וגופו ממון אם יהיה זה דוקא למ״ד כללא קמא דוקא
 או שמא נאמר כי גס למ״ד כללא כתרא דוקא אפי׳ לא יהיו השני צדדין החשוכין שרן לגמד טון שקרוכין להיות שרן חשוכין כשרן וכתד
 צד דמו ומה שלא נצדך אלא חד צד זהו כשהשני גרוע הרכה יומר ממנו כי כן נראה יותר כדי שיהא דכד הכל במה שמצדך בכל הגמ׳
 דכר המיטלטל וגופו ממון ט שני צדדין האלו קרוכין להיות שרן וגס יתיישכ ככך מה שצריך לומר כהגחל כתרא (3״ק דף קיז0 דר׳ אליעזר דריש
 ריבויי ומיעוטי ולא נצטרך לתרץ בדוחק כאותו תירוץ שכתכתי: במאי קמיפלגי. וא״ת אמאי לא מפרש דאיכא כינייהו שאר חגכים
 שאינן ממין אותם הכתובים שיש להם ארבעה סימנים הכתובים במתני׳ ואין ראשו ארוך דלתנא דבי רב אסיד אע״פ שיש להם ד׳ סימנים
 דמתני׳ דאין ככלל אלא מה שבסרט וי״ל דשמא ליכא שוס תגכ שיהא כו ה׳ סימנים שלא יהא ממין אותם הכתוכים כמתני׳ א״נ רכותא
 נקט דאפי׳ בראשו ארוך שד תנא דבי ר׳ ישמעאל: כסוף שמעתא פי׳ כקונטרס דחגכיס הללו אין טעונין שחיטה שהרי אחר דגים הזטרן
 הכתוב וזאת תורת הבהמה כמשמעו והעוף כמשמעו ולא שרץ העוף דהיינו מינים קטנים וכל נפש החיה הרומשת במים אלו דגים ולכל
 נפש השורצת על הארץ אלו חגבים בהלכות גדולות כך פי׳ כקונטרס ולא הוצרך להכיא כקונטרס מה״ג אלא משוס דדריש ליה מקרא
 דבכמה מקומות כש״ס מוכח דשרו בלא שחיטה כסוף פ׳ ר׳ עקיכא (שבמ לף צ:) חגב טמא אין מצניעין לקטן דלמא מיית ואכיל ליה
 אבל חגב טהור אין לחוש ובריש פ׳ דם שחיטה (כריחות לף כא.) קאמר אוציא דם דגים וחגבים שכולם היתר ומפרש דאין מעונין שמיטה ובפי
 אין מעמידן (ע׳׳ז לף לח. ושם ד׳׳ה לעולם) דאמר רכ עוכדי כוכבים שהציתו את האור באגס כל החגבים אסורים ומפרש טעמא דלא ידיע הי
 טמא והי טהור אכל לשתיטה לא תיישינן ועוד התס כסוף פירקא מגכיס הכאים מן ההפתק ומן האוצר מותרים ליקח מן העוכד כוככיס
 וכן הכאין מן הסלולה ולפני חנוני אסודן מפני שמזלף עליהם יין ולעיל א] הכאתי כדיתא דתוספתא דקתני אוכל אדם דגים וחגכיס כין
 חיים וכין מתים ואינו חושש ואע״ג דאוכל לאו דוקא דבמייס איכא משום בל תשקצו כדמוכח כפ׳ ר׳ עקיכא כשכת (לף צ a מ״מ נקט

 אוכל למימר דליכא איסור אכר מן החי דלא כעי שחיטה. נוע״ע חוש׳ ע״ז לח. ל״ה לעולם]:

 כל

 מסורת הש״ם

 א) [כריתות כא.] ונחיס ל:
 ת: כ״ק סל., ב) נשס],
 ג) נפסחיס ג. וש״נ],
 ד) ע׳׳ז לט. [ע״ש גס בתוס׳
 ל״ה אין לו לכתכו כשס ר״י
 ללריש אין לו עיין עליו אס
 יש לו עכשיו אי עתיל לגלל
 לאתר ומן יכו׳], ה)(ויקרא
 יא], ו) [שייך לעיל כמשנה

 נט.], 0 [ג״ז שייך שם],

 הגהות הב״ח
 (א) תום׳ ל״ה וכ״מ (בלף
 הקולס) וכו׳ כלי להוסיף
 ג׳ צללי[ אלא לרכות כצ״ל
 ומינות מכל צלליהן נמתק:
 (ב) בא״ד צריך שיהא
 לומה לפרט וה׳׳ה אס
 יש ה׳ צללין וגרועין
 כמו השלך צריך שילמה
 לכולן: (ג) כא״ד כמקום
 שיהיו היותר משני וכוי:
 (ד) בא״ד חשונין שרן
 רש צללי! כצ׳יל ותיכת לו
 נממק: (ה) בא״ד כמו
 שפירש רש׳׳י ולפ״ז כצ׳׳ל

 ותיכמ שס נמשק:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] תום׳ ל״ה כמאי וכו׳
 מפני שמזלף עליהם יין
 ולעיל. נ״נ לעיל לף סל
 ע״ב כתוס׳ ל׳׳ה גיעולי

 כיציס וכוי:



 מסורת הש״ם

 6) נלה נא:, ב) זגחיס מד.
 ג״ק סל: במרות נא. ע״ש
 שבועות ה״ ג) וויקרא יא 1,

 ל) וצ״ל הוא שמי],

 תורה אור השלם
 ו. וכובע נחשת על
 ראשו ושריון קשקשים
 הוא לבוש ומשקל
 השריון חמשת אלפים

 שקלים נחישת:
 שמואל א יז ה
 2. ין חפץ למען צדקו

 יגדיל תורה ויאדיר:
 ישעיהו מב כא
ת זה תאכלו מכל  3. א
 אשר במים כל אשר לו
 סנפיר וקשקשת במים
 בימים ובנחלים אתם
 תאכלו: ויקרא יא ט
 4. וכל אשר אין לו
 סנפיר וקשקשת בימים
 ובנחלים מכל שרץ
 המים ומכיל נפש החיה
 אשר במים שקץ הם
 לבם: ויקרא יא י

 הגהות הב״ח
 (א) יש״־ ד״ה יאימא במים
 כלל דלכל שרץ: (ב) תופי
 דייה לא ס״ד יכו׳ ניחא טסי
 דלמה ליה להזכיר כלים

 בקרא דיש לו:

 סו: אלו טרפות פרק שלישי חולין

 מוסף רש״׳
 קשקשת. מלנושין של לג
 ינדה [א. אלו קליפין
א יא ט!. ר ק י  הקניעץ בו !
 סנפיר. אלו מפיס ששט
 בהן על פני המים 1שס:.

 אקונם ואפונס כספתיאס ואפספנויאס. כולן לשון פרסי הן: הנן
 החם. כמס׳ נלה: אקשקשה םמפינן. להא אינה כלא סנפיר
 כלתני תנא ואסנפיר לא סמכינן להא לג טמא נמי יש לו סנפיר:
 הוה אמינא. קשקשת הוא הפורח כהן ואתי לאכשורי לג טמא כתכ
 [רחמנא] תרוייהו למימרא לעל כרחך
 חל מינייהו הוי הנך לקכועין כו:
 ופרכינן והשתא. לכתיבי תרוייהו מנלן
 לקשקשת לכושא הוא למפרש תנא
 למתניתין קשקשין אלו הקכועין כו
 על כרחך מהאי קרא מישתמע ושריון
 קשקשים וגו׳ וכיון לפשיטא לן
 לקשקשת הוא לכושא ליכתוכ קשקשת
 לחולא להא עלה סמכינן והשתא
 ליכא למימר הוה אמינא מאי קשקשת
 סנפיר: כל אשר לו סנפיר וקשקשת
 כמים אותם תאכלו אותם משמע
 מיעוטא הא אס אין לו לא תאכלו
 ולאו הכא מכלל עשה עשה: תאכלו
 מכל אשר במים מה ת״ל. והא
 מאותם תאכלו לסיפיה לקרא נפקא
 לן התירא כיש לו ואיסור עשה כאין
 לו ומאכלו קמא למאי אתא ליכתוכ
 מכל אשר כמים כל אשר לו וגו׳: שיכול
 וכוי. ואי קשיא תאכלו לרישא הוה
 ליה למישכק לגופיה וכתרא ללרשא
 לכל אורחא ללרשא הכי הוא א״כ תו
 לא משכחת מילי למילרש מתאכלו
 לסיפא להא לרשא ללרשינן מהאי
 כסמוך לא משתמעא מיניה: הואיל
 והתיר. שרץ המיס כלא סימני טהרה
 כשני מקראות אחל סתום ואחל
 מפורש כלמפרש להו לקמיה c.rpj והוה
 אמינא ילמל סתום מן המפורש: מה
 כשהתיר במפורש לא התיר. כלא
 סנפיר וקשקשת אלא שקצים הגללים
 כמים שככליס כגון תולעים שכהן.
 ולקמן מפרש מנא לן למישתרו: אך*
 כשהתיר כוי לא התיר אלא בכלים.
 אכל כל שאר מימות כגון חריצין
 ונעיצין שהן נוכעין ולומין לימים
 ונחלים האמורין כפרשה 0 או כורות
 שיחין ומערות שאינן לומין להם שאינן
 נוכעין לא התיר כהן כלא סנפיר
 וקשקשת: מנין להתיר בורות שיתין
 ומערות. שאינו נמנע לשתות עס
 התולעים שכהס הואיל ואין לומין
 לימים ונחלים שהסימנין אמורין כהן:
 ת״ל תאכלו מכל אשר במים. ומתאכלו
 לסיפא לא מצי למלרש התירא אלא
 איסורא להא אותם תאכלו כתיכ וקאי
 אסנפיר וקשקשת אכל מתאכלו קמא מצי למילרש כאנפי נפשיה וסנפיר
 וקשקשת אימים ונחלים לסיפא קאי והכי קאמר תאכלו מכל אשר
 כמיס אפי׳ כלא סימנין וכגון כשאר מימות שאינן ימים ונחלים כל אשר
 לו סנפיר וקשקשת [כמיס] כימים וכנחליס אותם תאכלו ולא כלא
 סנפיר וקשקשת לכימים ונחלים כעי סימנין: היכן התיר בכלים.
 מאיזה מקרא אתה למל: בימים ובנחלים הוא. לכתכתי לך אותם
 למעוטי מי שאין לו הא ככלים אע״ג ללית ליה אכול: ואימא בכלים
 אע״ג ראיה ליה לא היכול. להא גכי התירא כתיכ ומשמע למהתירא
 ממעט להו להכי משמע כימים וכנחליס הוא לתאכלם אכל ככלים לא
 תאכלס: לא ס״ד. להא גכי איסורא לאל תאכלו את אשר אין לו כתיכ
 נמי ימיס ונחלים למעוטי כלים והכא על כרחך מאיסורא ממעט להו

 אקונם ואפונם כםפתיאם ואכםפטיאם
כל שיש לו  ואמונם ה״ז מותר איתנן התם א
 קשקשת יש לו סנפיר ויש שיש לו םנפיר ואין
 לו קשקשת יש לו קשקשת ויש לו םנפיר דג
 טהור יש לו סנפיר ואין לו קשקשת דג
 טמא מכדי אקשהשת קא סמכינן ליכתוב
 רחמנא קשקשת ולא ליכתוב סנפיר אי כתב
 רחמנא קשקשת ולא כתב סנפיר הוה אמינא
 מאי קשקשת סנפיר ואפי׳ דג טמא כתב
 רחמנא סנפיר וקשקשת והשתא דכתב
 רחמנא סנפיר וקשקשת ממאי דקשקשת
 לבושא הוא דכתיב ׳ושריון קשקשים הוא
 לבוש וליכתוב רחמנא קשקשת ולא ליכתוב
 סנפיר א״ר אבהו וכן תנא דבי ר׳ ישמעאל
 2יגדיל תורה ויאדיר ת״ר ממשמע שנאמר

 אכול את שיש לו שומע אני אל תאכל את
 שאין לו וממשמע שנאמר אל תאכל את
 שאין לו שומע אני אכול את שיש לו ולמה
לעבור עליו בעשה ולא תעשה 3תאכלו  שנאן:
 מכל אשר במים מה ת״ל שיכול הואיל והתיר
 במפורש והתיר בםתם מה כשהתיר במפורש
 לא התיר אלא בכלים אף כשהתיר בסתם
 לא התיר אלא בכלים מנין לרבות בורות
 שיחין ומערות ששוחה ושותה מהן ואינו נמנע
ת״ל תאכלו מכל אשר במים היכן התיר  ג

 בכלים דכתיב את זה תאכלו מכל אשר במים
 וגו׳ בימים ובנחלים הוא דכי אית ליה אכול
 דלית ליה לא תיכול הא יבכלים אע״ג דלית
 ליה אכול אימא בכלים אע״ג דאית ליה לא
 תיכול לא סלקא דעתך דכתיב 4וכל אשר
 אין לו םנפיר וקשקשת בימים ובנחלים מכל
 שרץ המים בימים ובנחלים דלית ליה לא
 תיכול הא בכלים אע״ג דלית ליה אכול
 ואימא במים כלל בימים ובנחלים פרט כלל
 ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט ימים
 ונחלים אין נעיצין וחריצין לא במים חזר
 וכלל הני תרי כללי דסמיכי להדדי נינהו
כל ממום (  אמר רבינא כדאמרי במערבא נ
 שאתה מוצא שני כללות הםמוכין זה לזה

 הטל

 כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר. וא״ת מנין היה להם זה לחכמים
 וכן לעיל (לף סג0 לתניא שאין כמיני לגיס טמאים אלא ז׳
 מאות מנין היה להם שהתירו ככך את השאר וליכא למימר מאלס
 שקרא להם שמות קים להו הכי שמסר ללורות כך שהם טמאין שכן

 הוא הכיר את כולם להא לא משמע
 כמקרא שקרא שמות אלא לכהמות
 ולעופות שאע״פ שילע שמו של הקכ״ה
 כללרשינן (במ׳׳ר בראשית פי״׳!) אני ה׳

 י)(הוא) שקרא לי אלם הראשון כלגיס
 מיהא לא אשכחן ויש לומר מכל אשר
 יקרא לו האלם יש לרכות אפיי לגיס
 ואיכא למימר למאלס קיס להו ואס
 ממצא לומר שלא קרא להס שמות יש

 לומר להכי קיס להו הלמ״מ:
 הוה אמינא מאי קשקשת סנפיר.
 כפ״ק (לעיל לף כב: סל״ה איצמרין)
 פירשתי ללא שייך כאן לאקשויי וכי
 איצטריך קרא לכתוב כלי שלא נטעה
 כלפריך התם גכי איצטריך קרא למעוטי
 ספיקא: יגדיל תורה ויאדיר.
 הרכה אמר לנו טעמים לי־דע מהו
 קשקשת: אימא ככלים אע״ג
 דאית ליה לא תיכול. וא״ת א״כ את
 זה תאכלו מאי אהני ליה יש לומר
 שלא תאמר מה הפרט מפורש מיס
 נוכעין ונאסור כורות שיחין ומערות
 ללרשינן לאיסורא כתכ רחמנא תאכלו
 למימר מה הפרט מפורש גלליס על
 גבי קרקע להתיר יש לו בבורות שיחין
 ומערות כימים וכנחלים והא דקאמר
 כסמוך איסכא היינו למאי ללרשינן
 להתירא: לא ם״ד דכתיב כל אשד
 אין לו סנפיר וסשהשת. תיימה מאי
 ראיה היא זו אימא רהאי קרא כתרא
 קאי אליוקא לכימים וכנחלים כי לית
 ליה לא תיכול הא אימ ליה אכול
 אכל ככלים אע״ג לאית ליה לא
 תיכול ותהוי השתא קרא קמא
 כפשטיה למה ראית לתימא קרא
 קמא אליוקא וקרא כתרא כפ שטיה
 וי״ל לכקרא קמא אין לחוש אי קאי
 אליוקא משום לכחיכ כיה אומס
 תאכלו למשמע אותם ולא אחרים
 והרי הוא כמו שכתוב בהדיא ולא
 אחרים וא״ת והיט משמע מהאי קרא
 לשרי ככלים אימא למעוטי מלאו
 אמא כלומר בכלים ליכא לאו אכל
 עשה מיהא איכא כלמוכח קרא קמא
 אפי׳ כיש לו וי״ל לכהאי קרא כתרא
 לא כתיב לאו והכי כתיב וכל אשר אין

 לו סנפיר וקשקשת כימים וכנחליס מכל שרץ המיס ומכל נפש החיה
 אשר כמיס שקץ הם לכס ובאידך קרא לכתריה הוא לכתיכ הלאו
 ושקץ יהיו לכם מכשרס לא תאכלו ועוד דאין זה סכרא שיהא ככלים
 חמורים מימים ונחלים דכיש להס סנפיר וקשקשת נמי אסירי וכאין
 להם סנפיר וקשקשת קילי טפי דליכא כהו אלא עשה והאי שינויא
 כתרא ניחא טפי דלמה ליה >0 להתיר ככלים מקרא דיש לו לישתוק
 כיה מימים ונחלים ואנא ידיענא היתר כלי מקרא דאין לו וצריך
 לומר דהוה אמינא דקרא דאי־ן לו אתא למעוטי כלי מלאו אכל עשה
 איכא רש לו אפי׳ ככלים נמ״ שרו להט איצטריך קרא קמא למשרי

 כלים לגמרי אע״ג דאין לו:

 במים

 עין משפט
 נר מצוה

 רעו א מיי׳ פ׳׳א מהל׳
 מאכלות אסורות
 הל׳ כל סמג עשי! סכ
 טוש״ע י״ר סי׳ פג סעיף

 ג:
 רעז ב מיי׳ ס״ב שם

 הלכה ל:
 רעח ג ד מיי׳ שס הל׳ יח
 סמג לאוין קלב
 טוש״ע י״ל סי׳ סל סעיף

 א:

 רבעו גרשום
 מכדי תני התם בנדה
 פ׳ בא סימן התחתון
 כל שיש לו קשקשת
 ויש לו סנפיר דג טהור:
 אקשקשת קא סמכינן.
 כלומר דחזינן יש לו סנפיר
 ואין לו קשקשת דג טמא
 לא נכתוב רחמנא סנפיר
 ונכתוב קשקשת: כלומר
 השתא דקי״ל דקשקשת
 וכלבי) [לבושי] נינהו
 נכתוב רחמנא קשקשת
 ולא נכתוב סנפיר ולא אתי
 למטעי דקשקשת היינו
 סנפיר: תנו א) רבנן אין
 לו עכשיו כוי. כלומר
 סנפיר וקשקשת: כספטייס
 ואכספטיס גרסי׳: מה
 כשהתיר במפורש לא
 התיר אלא בכלים כדבעינן
 לפרושי לקמן איזהו
 מפורש ואיזהו סתם:
 מנין לרבות בורות שיחין
 ומערות כר. כלומר אע״ג
 דאין לו: בימים ובנחלים
 אין חריצין ונעיצין לא.
 כלומר אע״ג דלית ליה
 אכול: במים חזר וכלל.
 כלומר את זה תאכלו מכל
 אשר במים כל אשר לו
 סנפיר וקשקשת במים:
 ואירבו להו בורות ושיתין
 ומערות לאיסורא כוי.
 כלומר את אמרת בורות
 שיחין ומערות ששוחה
 ושותה מהן ואינו נמנע

 אע״ג דלית ליה

 א) מכאן עד ד״ה מה
 כשהתיר שייך לעיל ע״א.

 הלכך על כרחך רישא נמי ט כתיכ ימים ונחלים ולא כלים מאיסורא ממעט להו ואותם תאכלו דממעט אמי שאין לו קאי והכי קאמר ימים
 ונחלים הוא דאותס תאכלו ולא מי שאין לו אבל כלים אפי׳ אין לו אכול והיינו שני מקראות סתום ומפורש דלעיל שהותרו כהס כלים
ד סתום והי קרי מפורש: ואימא במים כלל. יא) דכל שרץ המיס כעינן סימנין: חריצין ונעיצין לא. וכ״ש כורות ולמה לי  ולקמן נתז.] כעי הי ק
 תאכלו מכל אשר במים לאתרי בורות להיתרא: במים תזר וכלל. תרי במים כתיבי גבי הדדי מכל אשר כמיס כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים:

 הטל



 עין משפט
 נר מצוה

 רעט א מיי׳ פ׳׳נ מהל׳
 מאכלות אסורות
 הל׳ ית עי׳ מ״מ סמג עשין
 סכ טוש״ע י״ל סי׳ פל

 ס״כ:
פ ב מיי׳ שס הל׳ כ  ר

 טוש״ע שס סעיף ג:
א ג מיי׳ שם הל׳ יט פ  ר
 טוש״ע שם סעיף

 א:
ב ד מיי׳ שם הל׳ כ פ  ר
 טוש״ע שם סעיף

 ג:
 רפג ה מיי׳ שם הל׳ טו

 טוש״ע שם סעיף ו:

 שיטה מקובצת
 א] לכך נראה דהנך חריצין
 ונעיצין דהכא איירי באין
 נובעין. נ״ב (ולאבן) [ולא
 כן) פירש״י לעיל לפיכך
 צריך לומר דנקט עצורק
 לאשמועינן דאי הן זוחלין
 אסיר אע״ג דאינם נובעין.

 כך נ׳׳ל־

 רבינו גרשום
 אימא לאיסורא דאי אית
 ליה אכול ואי לית ליה
 לא תיבול [אפיי] בורות
 שיחין ומערות: ואימעיטו
 ליה כליס להתירא. כלומר
 דבכלים אע״ג דלית ליה
 אכול: ואימא איפכא.
 כלומר תריצין ונעיצין
 להתירא בורות שיחין
 ומערות לאיסורא: חד אמר
 יש לו סתום אין לו מפורש.
 כלומר כל אשר לו סנפיר
 וקשקשת סתום וכל אשר
 אין לו סנפיר וקשקשת
 מפורש: (משיש לו קא)
 [מיניה הוא דקא] מיתרבו
 כלים. בימים ובנחלים הוא
 דאית ליה אכול דלית ליה
 לא תיכול (מיכול להבין)
 הא בכלים אע׳׳ג דלית ליה
 תיכול כדאמרי׳ לעיל: אין
 לו הוא דקא מגלי עליה
 דיש לו. כלומר דאי מיש
 לו הוה אמינא בכלים אע״ג
 דאית ליה לא תיכול קמ״ל
 אין לו בימים ובנחלים
 הוא דליח ליה לא תיכול
 משמע הא בכלים אע״ג
 דלית ליה אכול: בציביא
 בליליא. כלומר שמשים
 ציבי דחצבא ושפי שיכרא
 דרך ציבי דלמא פריש
 התולעת מחצכא לציבי
 ומיחזי כשרץ השורץ:
 א״ל רב חסדא לרב הונא
 תניא דמםייע. מה דאמרת
 כי פדיש לציבי והדר
ק  נפיל יש בו משום ש
 השורץ תניא דמסייעא לך
 דלאחר שפירש למסננת

 קרינן כיה השרץ:

 אלו טרפות פרק שלישי חולין םז.
 במים במים שני פעמים אין זה כלל ופרט אלא ריבה ומיעט. פי׳
 כקונטרס משוס לכרכר ומיעוט מלריש איצטריך תאכלו
 קמא למישרי כורות שיחין ומערות לאמו כרכר ומיעוט ורכוי לאסור
 לאילו כלל ופרט לרשינן לא הוה מתרכי כורומ ולא איצטריך תאכלו
 יתירא לקסכר תנא לכי ר׳ ישמעאל
 כללא קמא לוקא ולא מרכינן ככלל
 כתרא אלא מילי ללמי ליה ככל צל
 לפרט להיינו נוכעין וצריך לומר
 לסוגיא ללעיל ללריש כלל ופרט וכלל
 ואפ״ה איצטריך ליה לתאכלו להתיר
 כורות שימין ומערות קסכר כללא
 כתרא לוקא והוו מתרכו בורות שיחין
 ומערות אע״ג ללא למו אלא כחל צל
 שהם מיס הגללים על גכי קרקע וכי
 פריך אי מה הפרט מפורש מיס
 הגללים על גכי קרקע ורכי אפילו
 כורות שימין ומערות לאיסורא הוה
 מצי לשנרי קסבר כללא קמא לוקא
 וכעי׳ על ללמי ליה ככל צל אלא
 האמת קמתרץ למתאכלו קלריש להו
 לעיל ככרייתא והשמא לפירוש זה לא
 פליגי מילי כהך מלתא סוגיא ללעיל
 ותנא לכי ר׳ ישמעאל להכא רש
 לתמוה לכי פריך כסמוך ואיפוך אנא
 ומשני מרכה אני כורות שיחין ומערות
 להתירא שהם עצורין ככלים למה לי
 להזכיר כלל עצורין להוה ליה למימר
 לאיכעי ליה לרכרי חריצין ונעיצין טפי
 לאיסורא לפי שהם מכעיס כימים
 ומחלים לכך נראה א] להנך חריצין
 ונעיצין להכא איירי כאין נוכעין ולהכי
 פריך כיון לאין נוכעין מה לי כורות
 שיחין ומערות מה לי חריצין ונעיצין
 ומשני לחריצין ונעיצין אע״ג שאין
 נוכעין למו טפי לימים ונחלים שאין
 עצורים ככלים אכל כורות שיחין
 ומערות עצורים ככלים ולהכי סכרא
 להתירא והשתא למאן ללריש ריכה
 ומיעט מרכה חריצין ונעיצין שאין
 נוכעין לאיסורא והתירא למאכלו מוקי
 לה ככורות שיחין ומערות אכל למאן
 ללדש לעיל כללי ופרטי מרכה
 מתאכלו להתירא אפי׳ חריצין ונעיצין
 שאין עצורים ככלים כיון לאינן נוכעיס:

 ליקא

 הטל פרט ביניהם ודונם בכלל ופרט וכלל
 במים כלל בימים ובנחלים פרט במים חזר
 וכלל כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין
 הפרט מה הפרט מפורש מים נובעים אף כי
 מים נובעים מאי רבי חריצין ונעיצין לאיםורא
 ומאי מיעט בורות שיחין ומערות להתירא
 ואימא מה הפרט מפורש מים גדלין על גבי
 קרקע אף כל מים גדלין על גבי קרמע ומאי
 רבי אפי׳ בורות שיחין ומערות לאיםורא
 ומאי מיעט מיעט כלים אם כן תאכלו מאי
דבי ר׳ ישמעאל תנא במים במים ,  אהני ליה א
 שתי פעמים אין זה כלל ופרט אלא ריבה
 ומיעט במים ריבה בימים ובנחלים מיעט
 במים חזר וריבה ריבה ומיעט וריבה ריבה
 הכל מאי רבי אחריצין ונעיצין לאיםורא
 ומאי מיעט בורות שיחין ומערות להתירא
 אימא מאי ריבה בורות שיחין ומערות
 לאיסורא ומאי מיעט מיעט כלים א״כ תאכלו
 מאי אהני ליה ואיפוך אנא כדתני מתתיה
 דתני מתתיה בר יהודה מאי ראית לרבות
 בורות שיחין ומערות להתירא ולהוציא
 חריצין ונעיצין לאיםורא מרבה אני בורות
 שיחין ומערות שהן עצורים ככלים ומוציא
 אני חריצין ונעיצין שאין עצורין ככלים הי
 םתום והי מפורש פליגי בה רב אחא ורבינא
 חד אמר יש לו מפורש ואין לו םתום וחד
 אמר אין לו מפורש ויש לו סתום מאי טעמא
 דמאן דאמר יש לו מפורש אמר לך מיניה הוא
 דקא משתרו כלים מאי טעמא דמאן דאמר
 אין לו מפורש דהאי הוא דקמוכח אהאיך דאי
 מהאיך הוה אמינא בכלים אע״ג דאית ליה
לא לשפי  נמי לא תיכול אמר רב הונא ב
 אינש שיכרא בצבייתא באורתא דילמא
 פריש לעיל מצבייתא והדר נפיל לכםא והוי
 עובר משום 1שרץ השורץ על הארץ אי
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 רביתיה ומנא תימרא דתניא מנין לרבות בורות שיחין ומערות ששוחה ושותה
תאכלו מכל אשר במים וליחוש דלמא פריש  מהן ואינו נמנע ת״ל 2
 לדפנא והדר נפיל אלא היינו רביתיה ה״נ היינו רביתיה אמר ליה רב חםדא
 לרב הונא תניא דמסייע לך כל השרץ השורץ על הארץ י לרבות יבחושין
אמר שמואל מקישות שהתליעה (  שסיננן טעמא דםיננן הא לא םיננן שרי נ

 באביה

 הטל פרט. הסמוך להם ותנהו כיניהס ולונם ככלל ופרט וכלל ותרכי
 כיה כל כעין הפרט הלכך אי לאו תאכלו קמא הוה מרכינן ככעץ
 הפרט אפי׳ כורות ללמו לפרט כהכי שהן מיס גללין על גכי קרקע
 אכל השתא לכתיכ תאכלו קמא לרשינן ליה הכי מה הפרט מפורש

 מיס נוכעין אף כל מיס נובעים
 ואיתרכו חריצין ונעיצין לאיסורא
 כאלו ולא איתרכו כורות: ומאי רצי.
 ככעין הפרט לאף כל: ומאי מיטט.
 לכל פרט למעוטי אתא: ואימא מה
 הפרט מפורש וכוי. לאע״ג ללא למי
 ליה לפרטא אלא כחל צל מרכינן
 לכללא כתרא לוקא: א״כ תאכלו מאי
 אהני ליה. כלאו איהו נמי כלים לא
 מיתסרי להא לא למו לפרט כמילי
 אלא לאו תאכלו למשרי כורומ אתא
 ולמימרא ללא תרכי ככעין הפרט אלא
 חריצץ ונעיצין ללמו ליה כשני צללין:
 חריצין. ארוכין וקצרים: גטיצין.
 רחכין כגון אותן שעושין לכיכרי
 לגיס: ואימא איפכא לא גרסינן הכא
 על כסיפא לשמעתא כתר מלתא
 לתנא לכי ר׳ ישמעאל אכל הכא גכי
 תנא לכי רכ ללריש כללי ופרטי ליכא
 לאותכיה להא כעץ הפרט כעינן
 ומאי כעין הפרט אית כהו לתרבינהו
 לאיסורא ותפיק חריצין ונעיצין:
 צמים צמים צ׳ פטמים. הואיל ושני
 הכללות סמוכין כשתטיל פרט
 שאחריהם כיניהס מלה כתורה היא
 שלא תלונס ככלל ופרט אלא כרכר
 ומיעוט ללהכי פלגינהו רחמנא לפרטא
 מכללא ללא תלרשיה ככלל ופרט.
 ואיכא כין ריכה ומיעט לכלל ופרט
 דט לרשינן כלל ופרט הוי פרט פירושו
 של כללא ואין ככלל אלא מה שכפרט
 ואפי׳ לכר הלומה לו אין לך להכיא
 וכשכלל לך כלל שני אחר הפרט אהני
 לאתרי מילי ללמי ליה לפרט אכל כי
 דרשינן ריכה ומיעט לא פירש המיעוט
 את הרכוי אלא מיעט שלא משמע
 ממנו הכל אלא זה והרומים לו וכלאו
 רבוי שני הוה מרכינן כל ללמי ליה
 למיעוטא ואהני רבוי שני לאמרי כל
 מילי ואהני מיעוטא למעוטי מילי
 ללא למי ליה כלל והכי מפרשינן בס׳
 נגמר הלין (סנהלרין לף מה:) גבי כל
 הנסקלין נמלץ לרבוי ומיעוט לחוליה
 מייתי כל ללמי ליה ככל מילי. ומשום
 דרכוי ומיעוט מילריש איצטריך מאכלו
 קמא למשרי כורות לאתי כרכר
 ומיעוט וריכר לאיסורא לאילו ככלל
 ופרט לרשינן ליה לא הוו מתרכו

 כורות ולא איצטריך תאכלו יתירא
 לקסבר תנא לבי ר׳ ישמעאל כללא קמא לוקא ללא מרכי כללא כתרא אלא מילי ללמי לפרט ככל צל להיינו נובעין וה״נ אמרן לעיל נסו.] גבי כלל
 ופרט לחגבים לתנא לכי ר׳ ישמעאל ללא ממרכי ראשו ארוך מכלל ופרט משוס ללא למי ככל צל ואיצטריך סלעם יתירא לרבויי: ומאי מיטט
 מיטט צורות שיחין ומערות. אתאכלו יתירא סמיך כלאמרי׳ במסקנא א״כ תאכלו מאי אהני ליה: ואיפוך אנא. לטון ללאו טעמא יהיב
 למילתיה כשאר כעין הפרט אימא תאכלו למישרי חריצין וריבויא לרבויי בורות: שהן עצורין. שאין להם מוצא ומכוא אלא עצורין ככלים
 ולא למו לאיסורא במילי להא ימים ונחלים כתיב: הי סתום והי מפורש. לאמרי׳ לעיל נסו:] הואיל והתיר בסתום והמיר במפורש: יש לו
 מפורש. בההוא קרא למשתעי ביש לו סנפיר וקשקשמ קרי מפורש להתיר כלים כלא סימני טהרה כללריש לעיל נשם] ימים ונחלים הוא לאומם
 תאכלו ולא אחרים הא ככלים אפי׳ אין לו תאכלו: מיניה הוא דקא מישתרו כלים. כרפרישית לקאי אמיעוט לאותם לממעט אין לו גבי
 ימים ונחלים כלכתיב *)ובנחלים אותם תאכלו ולא שאין לו וממילא לככליס לא אימעיט אכל קראי למישמעי כאין לו לאמרן לעיל נמי רמישתרו
 מיניה כלאמרן כל אשר אין לו כימים וכנחליס לא תאכלו הא ככלים מאכלו לא הוי מפורש להיתר כלים כולי האי משוס לאזהרת לא תאכלו
 לא סמיכא לפרטא אלא לכלל לכל נפש החיה אשר כמיס לא תאכלו ומשמע טפי לככל מימות שכעולם אפי׳ ככלים אזהר אלא אנן הוא
 ללרשינן ליה ככלל ופרט וכלל לכליליה נמי איכא כ׳ כללות סמוטן זה לזה אחר הסרט לכתיכ כימים וכנחליס מכל שרץ המיס ומכל נפש
 החיה וגוי: דהאי הוא דמוכח אהאיך. קרא דיש לו ללמשרי כלים אתא: דאי מהאין הוה אמינא. כנחלים אותם תאכלו הא ככלים
ט מעטינהו לכלים מאיסורא מעטינהו ולא מהתירא: לשפ,. לשון  אפי׳ אותם לא תאכלו ואתא כימים וכנחליס דאין לו וגלי עליה ד
 השופה יין י)לחמרא «3״מ דף ס.) לשון מוריק מכלי אל כלי: שיפרא. של ממרים הוא ומצויין כהן תולעים: צצבייתא. ציכי שמסננין
 אותו דרך עצים וקשים דקים: צאורתא. שאס תפול תולעת על הקשים לא יראנה ומשם מפול לכלי ולמחר כשיראנה יהא סכר שלא
 יצתה מן השכר לקשים ותולעמ המים מותרת כדאמרן: וקעצר משום שרן השורץ על הארן. דטון דרתשה והלכה קצת על הקשין נעשית
 שרץ הארץ: היינו רציתיה. וכמי שלא פירשה מן המים היא: יצחושין. כמין יתושין דקץ הנמצאומ כמרתפות של יין:

 כאכיה

 מסורת הש״ס

 א) כ״ק סל: שכיעות ה.
 בכורות נא. [יהא לתניא
 ר׳ ישמעאל י״ג מלית
 שהתורה נררשמ בהן יהא
 איכא גס מלה זו הניתו
 בתימה תיס׳ שבועות ה.
 ל״ה לתנאן, ג) לעיל גת״
 ג) בימים וננתליס. רש״ל,

 ד) [צ״ל למבירי],

 תורה אור השלם
 1 . וכל השרץ השרץ על
 הארץ שקץ הוא לא
 יאכל: ויקרא יא מא
ו מכל  2. את זה תאכל
 אשר במים כיל אשר לו
 סנפיר וקשקשת במים
 בימים ובנחלים אתם
 תאכלו: ויקרא יא ט

 גליון הש״ס
 נמ' קישור. שהתליעה.
 עי׳ פסחים קטו ע״ב תוס׳

 י״ה קפא:

 מוסף רש״י
 דבי ר׳ ישמעאל תנא
 במים במים. כל מקום
 שנאמר במים במים ב׳
 סעמיס, כלומר כל מקוס
 שנאמר נ׳ כללית זו
 אצל זו ופרט אחריהן,
 כגון הכא את זה תאכלו
 מכל אשר כמיס, אשר
 לו סנפיר וקשקשת במיס,
 להיינו שתי כללית למשמע
 לבכצ מיס בעינן סנפיר
 וקשקשת, ופרט כתיב
 אתריהם בימיס וננמליס,
 למשמע בימיס ובנחלים
 שנובעים הס בעינן סנפיר
 וקשקשמ אבל הגלילים
 במיס מכוגסין מיתאכלי
 בלא סנפיר וקשקשת, אין
 זה כלל ופרט. לא
 דיינינן ליה בכלל ופרט,
 אלא מטילין הפרט ביניהן
 ולנין אותו ברברי ומיעוטי
 :בכורות נא.* הואיל וכלליס
 סמוכים הס והפרט אינו
 ביניהן אלא אתריהם כתיכ
 נימים יבנחליס, למשמע
 לימים ונחלים היא לבעינן
 סנפיר וקשקשת אבל שיחין
 ימערות לא, אץ זה
 נלרש בכלל ופרט ללא
 לימרכי אלא כעין הפרט,
 אלא ברינה ומיעט וריבה
 יאתרני כל מילי, אלא
 למיעוט מהני למעוטי
 פורתא חלא מילתא ותו לא

 !ב״ק סד:).



 מסורת הש״ס
 א) וללא טמא הואיל
 לאיתקש לנחש לכתיג לויתן
 נחש גריח טמא הוא קמ״ל
 להוא טהור. ערוך ערך
 גא א׳], נ) ומזו לזו
 רש׳׳ש], ג) צ״ל הגי, ד) גי׳
 רש׳׳ל אורים, ה) [פרשת
 שמיני סי׳ פל ועי׳ תום׳
 ססמיס קטו: ל״ה קפא],

 ו) [לקמן סט.],

 תורה אור השלם
 1. ובל השךץ השרץ על
א לא  הארץ עוקץ הו
 יאכל: ויקרא יא מא
 2. ושקץ יהיו לכם
ו ואת א תאכל  מבשךם ל

 נבלתם תשקעו:
 ויקרא יא יא
 3. כל הולך על גחון וכל
 הולך על ארבע עד כל
 מרבה רגלים לכל
ץ השרץ על הארץ ן ש  ה
ם כי שקץ א תאכלו  ל
 הם: ויקרא יא מב
 4. גאוה אפיקי מגנים

 סגור חותם צר:
 איוב מא ז
 5. תחתיו חדודי חרש

 ירפד חרוץ עלי טיט:
 איוב מא כב

 לעזי רש״י
 כוצונ׳׳ש [קוצונ״ש].

 חרקים קטנים.
 צידדא״ש

 [צידר״א]. אפונות.
 גרכיליי״ש [גרביילי״ש],

 זחל זבוב הסוסים.
 אישקרבו״ט. חיפושית.

 מוםף רש״י
 באביה. באיניה, נעולה
 מתונרת, אסורה.
 התולעת באכילה, דכיון
 למהלכת בתוך הקישות
 והקישות מתובלות בקרקע,
 שורץ על הארץ קרינא ביה,
 אבל התליעה בתלוש לאו
 שורץ הוא על לגפיק מיניה
 ומהלך על גבי הקרקע

 •לעיל !ח 1.
 הד־ן עלך אלו טרפות

 םז: אלו טרפות פרק שלישי חולין
 באביה. כעולה מחוכרת שרץ הארץ היא ואסורה התולעת לאכול
 לטון למהלכת כתוך הקישות והיא מתוכרת בקרקע הוי כמהלכת
 על גכי קרקע אכל התליעה לאתר מכאן מותרת על שתצא לאדר:
 להוציא ויזין שבעדשים. למותריס ללאו על הארץ שורצין אלא כתוך
 העלשה: זיזין. כוצונ״ש וכמין יתושין
 הן אלא שבעלשיס זיזין שמן: פליסין.
 מין קטנית צילרא״ש בלע״ז: ותניא
 אידן פל לרבות. לאסירי: בפירא.
 שהתליעו תמרים עצמן: והא באביה.
 אסירי וסיעתא לשמואל: אידי ואידי
 באביה. כלומר הא לשרי נמי באביה
 לכל כמה ללא נפקא לארר לאו שרץ
 הארץ היא ולא מסייעיה: פירשה
 ומחה. המתלעת לאחר תלישתה
 לשדא ללבד הכל פירשה מתוך
 הפרי לאק ולא ריחשה שמתה מיל
׳ טון ללא  בנפילתה: מהו. מי אמד
 הלכה לאו שורץ על הארץ הוא או
 ללמא לא כעינן שריצה. שורץ היינו
 רוחש ומנענע: מקצתה מהו. מי
 הויא ככולה או ללמא כעינן כולה:
 לאייר העולם. פירשה מן הפרי תלוש
 לאויר וקולם שהגיע לארץ קלטה בפיו
 לבולעה אס מימצי לומר פירשה ומתה
 מותרת משוס לאינה רארה לרחוש
 אבל חיה לראויה לרחוש לא: לגג
 המרה מהו. מתוכה פירשה לגגה מי
 אמרי׳ היינו רכיתיה או ללמא כשורץ
 על גכי לכר אחר למי: לגג גרעינחה
 מהו. אם תמצי לומר לגג תמרה
 כלכר אתר הוא גג גרעינתה מהו.
ד הן גללים: ס  כל תולעים מגרעיני ה
 מהמרה לתמרה מהו. ולא שרץ על
 גכה אלא מזו על זו נ) מי אמדי טון
 ללאו היינו אמה שורץ קרינא כיה או
 רלמא אויר העולם כעינן. וכולהו
 כמלושין כעי להו: קוקיאגי. תולעים
 שכככל ושכריאה: מעלמא אהו.
 שכלעתן הכהמה עם האוכלים ותמלמן
 שרצו על הארץ: מינה גגלי. לשון
 גללי. מן הבהמה עצמה הן גרלין
 ולאו שרץ הארץ נינהו: מינם גיים
 ועיילי ליה באוםייה. כשהבהמה ישגה
 נכנסים בחוטמה ומשם לקנה דאה
 וככל הלכך לא משתכחי לרך כית
 הרעי: דרגי. תולעים הנמצאים בין
 עור לכשר כשמפשיטין הבהמה וכלע״ז
 גרכיליי״ש: אסירי. וטעמא מפרש
 לקמיה: דכוורי שרי. וטעמא כדמפרש
 רכינא: אבלע לי. דכוורי כתוך
 הלגיס תני אותם שלא אראה ואקוץ
 בס: בשתיטה משתריא. ואלו שגללו

 באביה אםורה משום 1השרץ השורץ על
 הארץ לימא מםייע ליה דתני חדא על הארץ
 אלהוציא את הזיזין שבעדשים ואת היתושים

 שבכליםים ותולעת שבתמרים ושבגרוגרות
 ותניא אידך כל השרץ השורץ על הארץ
 לרבות תולעת שבעיקרי זיתים ושבעיקרי
 גפנים מאי לאו אידי ואידי בפירא והא
 באביה והא שלא באביה לא אידי ואידי
 באביה ולא קשיא הא בפירא הא באילנא
 גופא דיקא נמי דקתני תולעת שבעיקרי זיתים
 ושבעיקרי גפנים ש״מ בעי רב יוסף פרשה
 ומתה מהו מקצתה מהו לאויר העולם מהו
 בתיקו בעי רב אשי לגג תמרה מהו לגג

תיקו  גרעינתה מהו מתמרה לתמרה מהו ג
 אמר רב ששת בדיה דרב אידי קוקיאני אםירי
 מאי טעמא מעלמא אתו מתקיף לה רב אשי
 אי מעלמא אתו לישתכחו דרך בית הריעי
 איכא דאמרי אמר רב שישא בדיה דרב אידי
 קוקיאני שרו מאי טעמא מיניה גבלי אמר רב
 אשי פשיטא דאי מעלמא קא אתו לישתכחו
 דרך בית הריעי והלכתא יקוקיאני אסירי
 מ״ט מינם ניים ועיילי ליה באוסייה תולעים
 הדרני דבשרא אםירי ־דכוורי שריין אמר לה

 רבינא לאימיה אבלע לי ואנא איכול א״ל רב
 משרשיא בדיה דרב אחא לרבינא מאי שנא
ואת נבלתם תשקצו לרבות את  מהא דתניא 2
 הדרנים שבבהמה א״ל הכי השתא בהמה
 בשחיטה הוא דמשתריא והני מדלא קא
 מהניא להו שחיטה באיםורייהו קיימן אבל
 דגים באסיפה בעלמא מישתרי והני כי קא
 גבלן בהיתרא קא גבלן ת״ר 3הולך על גחון
 זה נחש כל לרבות השילשול ואת הדומה
 לשילשול על ארבע זה עקרב כל הולך לרבות
 את החיפושית ואת הדומה לחיפושית מרבה
 רגלים זה נדל עד כל לרבות את הדומה ואת
 הדומה לדומה תניא ר׳ יוסי בן דורמסקית
 אומר א)לויתן דג טהור הוא שנאמר 4גאוה
 אפיקי מגנים 5תחתיו חדודי חרש אפיקי
 מגנים אלו קשקשים שבו תחתיו חדורי חרש

 אלו םנפירין שפורח בהן:

 הדק עלך אלו טרפות

 דיקא נמי דקתני תולעת שבעיקרי זיתים. מכאן מלקרק ר״ת
 ורכינו נמנאל ודכ״א לאין הלכה כשמואל ראמר קישות
 שהתליעה באביה אסורה וכהלכות גלולות ובשאלתומ מ לרב אמאי
 פוסק כשמואל מלאמר רב פפא לעיל בפירקין (לף נח.) ש״מ מררב

 הונא הא לאמר שמואל קישומ
 שהתליעה כאכיה אסורה הני ממרי
 לכלא כתר תדסר ירחי שד אע״פ
 שהש״ס עושה כאן ליוק מן הברייתא
 ללא כשמואל היינו לכאורה אכל
 לשמואל נמי יש ליישכ ולפרש לתולעמ
 שכעיקרי זיתים היינו שמימים כעולן
 ממוכרין כעיקרן ומיהו אפי׳ לשמואל
 אין לאסור אותן פולין שקורץ פואי״ש
 בלע״ז וחימצי שק ודן שאווי״ם
 כשנמצאין כתוכן כגון יבחושין ובתחלת
 תוללות של יכחושין הקליפה משחרת
 מבחוץ וכשמסירץ הקליפה נשאדס
 היבחושין תחמיה אין לאוסרן ולא
 ממסד משוס השרץ השורץ על הארץ
 כל זמן שלא דתשה וגם בקונטרס פי׳
 לעיל גכי קישות שהתליעה באביה
 אסורה טון למהלכת התולעת כתוך
 הקישות והיא מחוברת בקרקע הויא

 כמהלכת על גבי קרקע:
 קוקיאני אםידי. פי׳ הקונטרס
 תולעים שכככל ושכדאה
 וקשיא לר״ת ללאילך ליש נא לשד
 תקשי ליה מבדיתא לבסמוך לואת
 נבלתם תשקצו לרבות לרניס שבבהמה
 אע״ג למינה קא גללי אלא אומר ר״ת
 לכלגיס אייד הכא והא לאמר ט נייס
 עייל ליה כאוסיא אשכחן בלגיס ט
 האי גוונא בס׳ המוכר אח הספינה
 (ב״נ לף עג:< לאמר רבה בר בר חנה
 חזינא ההוא כוורא דתבה ועיילא ליה
 טינא כאוסייה: לרבות דרנים
 שבבהמה. וא״ת ותיפוק ליה לאסירי
 מילי להוה אשוחט הבהמה ומצא
 בה למות יונה לאסיראי) משוס
 לליתיה לא בפרסה ולא בפרסומ
 ויש לומר לשאני עובר משוס למקרא
 לוכל בהמה אישתרי ולימ ליה למשרי
 אלא היכא לאיכא פרסות לכקרא
 לוכל כהמה כתיכ פרסה אבל לרנים
 שבכהמה נכראץ מן הכשר עצמה
 והוה אמדנן לחשיכי כבשר ולא
 למי לחומך מן הטחול ומן הכליות
 להתם איכא חסרון ואסיד לקמן
 (סט.) מאותה שלמה ולא חסרה אכל

 הכא לא נחסר לכר:

 הדרן עלך אלו טרפות

 עין משפט
 נר מצוה

ד א ב ג מיי׳ ס״ב פ  ר
 מהלכות מאכלות
 אסורות הל׳ יל טו עז
 טוש״ע י״ל סי׳ סל סעיף

 ל:
ה ד ה ו מיי׳ שס פ  ר
 הלכה יז ועיין
 כהשגומ וכמ׳׳מ טוש״ע שס

 סעיף טז:

 דנינו גרשום
 קישות שהתליע באביה.
 כלומר במחובר (כלומר)
 כל זמן שהוא עומד
 על האילן אסור דאמרי׳
ק לקישות:  מן הארץ ש
 שבכלוסין. מיני קיטנית:
 מאי לאו אידי ואידי
 כפירי. הא דאיתלע באביה
 אמרי׳ מפירא גבלא ומקום
 רביתא היא: ולא קשיא.
 הא דאיתלע פירא גופית
 מותר הא דאיתלע אילנא
 גופיה אסור: פירשה ומתה
 מהו. כלומר התולעת
 שבפירי פירשה ממקום
 רביתה ולא שרצה ומתה
 מהו מי אמריי כיון דלא
ק מותרת א  שרצה על ה
 או דלמא כיון שפירשה
 מקצתה אסור: לאויר
 העולם מהו. כלומר דלא
 שרצה על הארץ מותרת או
 דלמא כיון דפירשה אסור:
 פירשה לגג חמרה מהו.
ק אלא א  לא שרצה על ה
 לפירי עצמה פירשה: לגג
 גרעינתה מהו א). שרצה
 על הארץ: קוקאני. תולעי
 הראש: אתא שתיט ושריא
 ליה גרסי׳. כלומר לבהמה
 שריא לדרנין לא שריא:
: ק  את החיפושית. מין ש
 ר׳ יוסי בן רורמסקית
 [אומר] לויתן דג טהור

 כוי: אבלע לי. דכוורי:

ק עלך אלו טרפות ד  ה

 א) נראה דצ״ל אי הוה כמו
 ישרצה על האק או לא.

 כתוכה על שלא נשחטה כאו מאיסור
 אבר מן החי ושחיטת הבהמה לא אהניא ללילהו שהרי יש להם חיומ לעצמן. ואע״ג לשליל מותר בשתיטת אמו מכל בבהמה תאכלו נפקא לן
 לקמן נסט.] אבל ג)הכא כאיסורייהו קיימי: שילשול. תולעת ארוכה כנחש הן והן הנמצאין באשפה: תפושית. אישקרבו״ט: נדל. מאה רגלים
 קורץ לו: דג טהור הוא. שהרי יש לו סנפיר וקשקשת כדמפרש: אפיקי מגנים. תוזק מגינים: אלו קשקשים. הסגורים ותמומים בו בדוחק:
 חחהיו חדודי חרש. חידודים של חרשים: אלו סנפירים. שחדודיס ומתתטן כחרסץ וכהן הוא כוקע את המיס כחודן שלא יעככוהו בפריתתו.

 פשטיה דקרא לשון י) מורי תתתיו חדודי חרס כמקומו זהרוד שמש:

 הדרן עלך אלו טרפות



 עין משפט
 נר מצוה

 א א מיי׳ פ״ה מהלכות
 מאכלות אסורות הל׳
 טי סמג לאוין קלו טוש׳׳ע

 י״י סימן יל סעיף א:
 כ כ ג מיי׳ שס הל׳ ט
 טיש״ע שם סעיף י

 [וסימן סכ סעיף נ]:
 נ ד מיי׳ שס טוש׳יע שם

 סעיף כ:
 ד ה מיי׳ פ׳׳כ מהלכות
 נחלות הל׳ י טוש׳׳ע

 ת״מ סי׳ רעז סעיף ו:
 ה ו מיי׳ פי״א מהלכית
 ככורים הל׳ טו סמג
 עשין קמל טוש׳׳ע י״י סי׳

 שה סעיף ככ:
 ו ז ח מיי׳ ס״ה מהל׳
 מאכלות אסירות הל׳ יא
 ועי׳ בהשגות ונמ״מ
 ונפ׳׳כ מהל׳ שאר אכות
 הטומאה הלכה ט סמג
 לאיי[ קלו טוש״ע י״ל סי׳

 יל סעיף ב:

 שיטה מקובצת
 א] האי פרוזדור דהכא
 לא הוי. נ״ב עי׳ תוס׳
 בכורות דף מ״ו ע״ב ד״ה
 דאדם:5] וא״ת מאי פשוט
 יותר בזה מבזה. נ״ב עי׳
 תום׳ בכורות דף י״ט ע״כ

 ד״ה ובגסה:

 בהמה המקשה פרק רביעי חולין םח.

 דיצא
 בכור
 אחר

 בהמה המקשה. ביון שיצא בשר חוץ למהיצתו נאסר. כדדריש
 לקמן דומיא דטרפה דאין לה היתר: סיפא מאי קמ״ל
 דכיץ שיצא ראשו הויא לידה תנינא. וא״מ ודילמא איצטריך לאשמועינן
 אע״ג דהחזירו הוי כילוד דמההיא דבכורות לא שמעינן אלא בלא
 החזירו וי״ל דפשיטא ליה דכיון דבלא
 חזרה הויא לידה כי החזירו נמי לא
 כלום הויא ומיהו אי לאו ההוא דככורות
 לא הויא קשיא ליה אמאי איצטריך ליה
 למיתני החזירו דכיון דאצטריך לאשמועי׳
 דיציאמ ראש הויא לידה אשמועינן נמי
 אגב אורחיה דחזרה לאו כלוס הוא אכל
 כוליה בבא לית ליה למיתני משום האי
 תידוש פורתא וזה נמי אין להקשות
 דהכא אצטריך לאשמועינן דאפי׳ מה
 שבפנים אסור דלרכ יהודה אסור קאי
 אעובר והא לא שמעינן מההיא
 דככורות דהא נמי פשיטא דכיון דחשיב
 כילוד ואפי׳׳) מה שכסניס אסור כיון
 שהולד שלם וכנחתך הוא דמיכעיא ליה
 לקמן כמו שאפרש לקמן בעזרת האל:
 טעמא דראשו מת הא ראשו חי
 כר. תימה דהוה ליה
 למפרך בפשיטות מדקתני ואין ככור
 לכהן א״כ מכי יצא ראשו הוי טלוד
 וי״ל משוס דאיכא למדחי מאי ראשו
 רובו כדדחי בפ׳ יש בכור (בכורות מו:)
 דאמר שמואל אין הראש פוטר בנפלים
 ופריך ליה מהא לאין ככור לכהן ומשני
 מאי ראשו רוכו פירוש יצא ראשו וגם
 יצא רוכו אח״כ ופריך וניתני רוכו ומשני
ט ראשו למידק הא ראשו חי ככור ק  מ
 לנחלה נמי לא הוי הלכך עיקר פרטה
 מהאי דיוקא והוה מצי למיפרך הכא
 ממתני׳ דנדה דחנן >לף כח.) יצא כדרכו
 משיצא רוכ ראשו ואיזו רוכ ראשו
 משתצא פדחתו: אדם מבהמה לא
 יליף דאין פרוזדור לבהמה. א] האי
 פרוזדור דהכא לא הוי כי ההוא דיוצא
 דופן מלה לף מ3:< דאמר דמט הוציא
 ולד ראשו חוץ לפרוזדור הוי כילוד דאי
 כפרוזדור דהתם איירי הכא מה היה
 יכול הפרוזדור לעככ הלידה כיון
 שהראש חוצה לו אלא פרוזדור דהתס
 הוא כית החיצון ודהכא הוא עוכי
 הירכיס המכסים את הרחם שכין
 הירכיס כדפ״ה ומש״ה לא חשיכ כילוד
 כיציאת ראש חוץ לרחם ואין תימה על
 שהלשון שוה והפירוש משתנה דכי האי
 גוונא אשכחן כפ׳ הלוקח כהמה(במרות
 לף כ.) דאמר רכי [יהושע] טינוף פוטר
 מככורה דחשיכ הטינוף ולד ולא הוי
 ההיא טינוף ולד כי האי דפ׳ המפלת
 מלה לף כט.) דרוב יולדות מטנפומ: שליא שיצתה מקצתה אםור
 באכילה. אפי׳ מה שהיה כפנים כשעת שחיטה וא״ת היט מוכח מיניה
 דבראש הוי טלול׳ דלמא משום דגזרינן מקצמה דמהא נמי דחי לה בפ״ק
 דב״ק >לף יא.) דקאמר אמילתא דרבי אלעזר מאי קא משמע לן
 דאין מקצת שליא כלא ולד תנינא שליא שיצתה מקצתה כו׳ וי״ל
 דאס איתא דכיציאת הראש לא הויא לידה לא היה ראוי לגזור כיון
 דכמקצתה אי אפשר כשום פעם לכא לידי חשיכות לידה ומהכא
 ליכא למפרך לשמואל דאמר כפ׳ יש ככור(בכורות דף מו:< דאין הראש
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 מהכא דהא דקתני סיפא כסימן ולד כאשה כך סימן ולד בבהמה

 היינו לענין שליא דהוי סימן ולד:
 כסימן ולד באשה כך םימן ולד כוי. «]וא״ת מאי פשוט יותר
 בזה מבזה וי״ל משום דתנן כנדה >לף כה.) דכאשה הר
 שפיר סימן ולד לכך קאמר דאע״ג דבבהמה לא הוי שפיר סימן

 ולד מ״מ כשליא שוה לאשהל):
 ואליכא

 בהמה המקשה לילד והוציא העובר את
הוציא א (  ידו והחזירו מותר באכילה א
 את ראשו אע״פ שהחזירו הרי זה כילוד
מן חותך מעובר שבמעיה מותר באכילה ג ב (  נ

 הטחול ומן הכליות אסור באכילה זה הכלל
 דבר שגופה אסור ״ושאינה נופה מותר:
 גמ׳ אמר רב יהודה אמר רב י ואבר עצמו
 אסור מאי טעמא דאמר קרא 1ובשר בשדה
 טרפה לא תאכלו יי כיון שיצא בשר חוץ
 למחיצתו נאסר תנן בהמה המקשה לילד
 והוציא העובר את ידו והחזירו מותר באכילה
 מאי לאו אאבר לא אעובר אי אעובר מאי
 איריא החזירו אפילו לא החזירו נמי הוא
 הדין אף על גב דלא החזירו ואיידי ה<דקא
 בעי מיתנא סיפא הוציא את ראשו אף על פי
 שהחזירו הרי זה כילוד תנא נמי רישא

 החזירו וסיפא מאי קמשמע לן דכיון
)תנינא איזהו  ראשו הויא לה לידה י
לנחלה ואינו בכור ילכהנים הבא  ה

 נפלים אף על פי שיצא ראשו חי או בן ט׳
 שיצא ראשו מת טעמא דראשו מת הא ראשו
 חי הבא אחריו בכור לנחלה נמי לא הוי
 וכי תימא אשמעינן באדם וקא משמע לן
 בבהמה דאדם מבהמה לא יליף דאין
 פרוזדור לבהמה ובהמה מאדם לא ילפא
 דחשיב פרצוף פנים דידיה הא נמי תנינא
 ״שליא שיצתה מקצתה אםורה באכילה
 כסימן ולד באשה כך סימן ולד בבהמה אי
 אמרת בשלמא החזירו דרישא דוקא תנא
 סיפא אטו רישא אלא אי אמרת לא דרישא
 דוקא ולא דסיפא דוקא למה ליה למתנייה
 כלל לא לעולם אעובר וכדאמר רב נחמן
 בר יצחק לא נצרכה אלא למקום חתך
 יהכא נמי לא נצרכה אלא למקום חתך
 ת״ש בהמה המקשה לילד הוציא עובר את
 ידו והחזירה ואחר כך שחט את אמו מותר
 באכילה שחט את אמו ואחר כך החזירה
 אםור באכילה ״הוציא את ידו וחתכו ואח״כ
 שחט את אמו שבחוץ טמא ואסור ושבפנים
 טהור ומותר ״<שחט את אמו ואחר כך חתכו

 הבשר
 הא נמי תנינא. בכהמה נמי

 רבינו גרשום
 בהמה המקשה לילד כוי.
 כלומר מחמת
 קישוי הוציא עובר את
 ידו מבית הרחם והחזיר
 ואח״כ שחטו את אמו
 מותר באכילה העובר
 דאע״ג דהוציא ידו לא
 חשוב יוצא חוץ ממחיצתו
 אבל הוציא ראשו הרי
 זה כילוד אע״פ שהחזירו
 ואסור כולו אע״ג דשחטו
 את אמו לא מעלי ליה
 שחיטה: מ״ט דאמר קרא
 ובשר בשדה טרפה כלומר
 כיון שיצא ממתיצתו הרי
 זה כטרפה מה טרפה דאין
 לה היתר אף זה אין לה
 היתר וטעם זה [בעינן]
 לפרושי לקמן: תנינא הבא
 אחר הנפלים כוי. כלומר
 א) ולד דאמר אדם הבא
 אחר הנפלים אע״פשהנפל
 הוציא ראשו חי כלומר לא
 כלו לו חדשיו או הנפל
 היה בן ט׳ חדשים שכלו לו
 חדשיו והוציא ראשו מת
 הבא אחריו בכור לנחלה
 דכתיב כי הוא ראשית
 אונו כיון דנפל לא כלו
 לו חדשיו ובן ט׳ שלא
 הוציא ראשו אלא מת לא
 חשוב ראשית אונו אלא
 הבא אחריו אין בכור לכהן
 דנפל כיון דהוציא ראשו
 חי הוא היה ככור או
 בן ט׳ שהוציא ראשו מת
 ואין לו לכהן חמש סלעים
 מן האחרון: דאין פרוזדור
 לבהמה וכיון דהוציא
 ראשו מיד חשוב כילוד
 דחשיב פרצוף פנים דידיה
 כלומר (כיון) [הלכך]
 דהוציא ראשו מיד חשוב
 כילוד וליכא (למימר)
 [למילף] בבהמה: הא
 נמי תנינא שליא שיצתה
 מקצתה. כלומר בהמה נמי
 תנינא דיציאת ראשו חשוב
 שליא שיצתה מקצתה
 דאמרי׳ אין שליא בלא
 ולד וכיון שיצתה מקצתה
 ודאי עם ראשו יצאה
 ואסורה באכילה דיצאה
 pn למחיצתה: אי אמרת
 בשלמא החזיר דרישא
 דוקא. כלומר הוציא עובר
 את ידו והחזירה מותר

 באכילה האבר וטעמא דהחויר דשחיטת אמו מטהרתו אבל לא החזיר אסור והחזיר דווקא תנא סיפא הוציא ראשו אע״פ
 שהחזירו הרי זה כילוד דהא בבא לא צריכא דתנינא במקום אחר כדאמרינן שליא שיצתה מקצתה אמטול רישא דווקא
 אלא אי אמרת לאו דרישא דווקא דפרישית הא דתנן מותר באכילה אעובר והחזיר לאו דוקא הייה דאע״ג דלא החזיר
 וסיפא נמי לאו דוקא היינו הוציא ראשו אע״פ שהחזירו הרי זה כילוד דתנינא במקום אחר למה לי למיתניה כלל: לא לעולם אעובר. כלומר הא דהנן התזירו מותר באכילה אעובר תנן אבל אבר עצמו אסור באכילה ואי פרכת מאי אריא החזירו
 אפי• לא החזירו נמי לא נצרכה אלא למקום חתך אם החזיר מקום חתך מותר ואי לא החזיר מקום חתך אסור: שחט את אמו ואח״כ החזירו. אסור באכילה דאין שחיטת אמו מטהרתו דלא הוה האבר במעי אמו כי שחטה: חתכו ואח״כ שחט

 את אמו שבחוץ כוי. כלומר דמחיים לא מקבל טומאה: שחט אמו ואח״כ חתכו הבשר מגע נבלה דדמי כשחתכו כמי שנוגע הנבלה בטהור כדבעינן לפרושי בגמ׳ [לקמן עב.!:

 בהמה המקשה לילד. בשעת שחיטה: והחזירו. קודס שחיטה:
 מותר באפילה. ובגמרא מפרש מאן מותר: הרי זה
 פילוד. ותו לא מהניא ליה שחיטת אמו וצריך שחיטה לעצמו אס
 נמצא חי ואס נמצא מת הרי הוא כנבלה: תותן מעובר שבמעיה.

 והניח החתיכה כתוכה: מותר.
 בשחיטתה כדיליף כגמרא״) מכל ככהמה
 תאכלו: מן הטחול ומן הכליות. של
 בהמה עצמה: אסור באכילה. ואע״פ
 שהניחו ככהמה לא הותר כשחיטמה.
 להט נקט טחול וכליומ משום דמידי
 דלא מיטרפא הוא: גמ׳ ואבר עצמו
 אסור. כאכילה מאחר שיצא ממחיצתו
 קודם שחיטה ואע״פ שהחזירה קודם
 לכן: ובשר בשדה. כלומר חוץ למחיצתו
 דהיינו לארר שרחם זה הוה ליה מחיצה
 להמירו כשחיטה וכיון שיצא הרי הוא
 כטרפה ולא מאכלו. וכל מי שיש לו
 מחיצה רצא כגון כשר קדשים שיצאו
 נמי מהאי קרא נפקא לן(מכות לף יח.):
 לא אעובר. ואשמועינן דמשום יד לא
 הוי כילוד: אפי׳ לא התזירו נמי.
 דעוכר נפקא לן לקמן מכהמה בבהמה
 אותה תאכלו: וסיפא. גופה מאי קמ״ל
 דקאמרת רישא תני משום סיפא:
 בפור לנחלה. כעינן ולד שיהא ראוי
 לחיות ואי לא ראוי לחיות לא מפקע
 אמ הכא אחריו מליטול פי שנים דכתיב
 (לברים כא) ראשית אונו מי שלבו דוה
 עליו יצא ולד שאינו של קיימא שאין לב
 אביו דוה על מותוי) אבל מפדיון הככור
 פוטר הוא את הבא אמריו שהרי זה
 פטר את הרתס: נפל. שלא כלו
 חדשיו: אע״פ שיצא ראשו חי. והחזירו
 ויצא אחיו שכלו חדשיו אין לידת הראשון
 מפקעתו מלהיות בכור לנחלה שאפילו
 נולד הנפל כולו אינו מפקיע את הבא
 אחריו שאין לכו לוה עליו וכל שכן אס
 יצא ראשו מת. והאי לנקט ראשו משוס
 ככור לכהן נקט ליה וכיציאת ראשו הוי
 ילול ופוטר את אחיו מככור לכהן: או.
 הכא אתר כן תשעה אפי׳ יצא ראשו
 של ראשון מת הויא לילת הראשון לילה
 ואין הבא אחריו בכור לכהן אכל הכא
 אחר בן תשעה שיצא ראשו חי ככור
 לנחלה נמי לא הוי. אלמא ראש הויא
 לידה: ופי תימא אשמועינן באדם.
 דביציאת ראשו הוי כילוד והדר אשמועי׳
 בבהמה דאדס מבהמה לא יליף דבהמה
 לית לה פרוזדור לפני ביח הרחם שלה
ן שהראש יוצא לידתו ו מי  וגלוי הוא ו
 ניכרת אבל אשה אין רתמה בגלוי
 שהירכים הוו לה כעין פרוזדור ואין

 יציאת הולד ניכרת יפה עד שיצא רובו
 מנינא כמתניתין כפירקין דראש הוי לידה דקתני שליא שיצתה מקצתה
 אסורה באכילה אפילו מה שהיה בפנים כשעח שחיטה לפי שהשליא
 סימן ולל באשה וסימן ולל בבהמה וחיישינן ללמא בההיא מקצת
 לנפיק יצא הראש והוי טלול הלכך כולה אסורה לשלינן לה במר רישא
 אלמא ראשו תנן להוי לילה וסיפא לקתני החזירו לא אצטריך:
 א״א בשלמא התזירו דרישא דוקא. ולמישרי אבר גופיה איכא
 לתרוצי סיפא דמני החזירו משום רישא אלא אי אמרת מותר
 דרישא אעובר קאי אבל אבר אסור דחזרה לא מהני אמאי נקט
 החזירו: לעולם. מותר לקתני אעובר ולקשיא לך חזרה מאי אהני
 למקום חמך מהניא לאם לא החזיר צריך להנית ממה שבפנים לצל החיצון
 ולחותכו שמקום החתך הבללת החיצון והפנימי אסור מפני שהוא עומל
 על שפת הרחם ולא קרינא ביה כהמה ככהמה ללאו כתוכה הוא אבל
 החזירו א״צ לחתוך לצל פנים אלא מצמצם וחומך ומקום חתך מותר
 לקרינא כיה כהמה ככהמה ומשוס כשר כשלה ליכא להא לא יצא
 ממתיצתו. והא דרב נחמן לקמן נע״ב]: שבחוץ טמא. לילפינן כהעור

 מסורת הש״ס

 א) בכירות מו:, ב) לעיל
 נה. וע״ש לקמן עג.,
 ג) [פירש׳׳י על !ה ממצא
 לקמן סט. ל״ה לנר שאינו
 גיפה יכו׳], ד) [מכות ית.
 זנמיס פב:], ה) נשנמ ל.
 ושם נסמן], ו) בכירות מו.,
 ז) לקמן עז. ב״ק יא.,
 ח) [לקמן עב.], ט) [לקמן
 סט.], י) ןג״ב קיא:],
 כ) בס״א: אפיי, ל) [ועי׳
 תוס׳ נ״ק יא. ר״ה כסימן],

 תורה אור השלם
 1 . ואנשי קךש תהי ץ לי
 ובשר בשדה טרפה לא
 תאכלו לכלב תשלבון
 אתו: שמות כב ל

 גליוז

 והרוטכ(לקמן לף קכח 0 שאכר מן החי מטמא כאבר מן הנבלה מוט ימות מן הבהמה ניקרא יא]: שבפנים טהור. שמחיים לא קכל טומאמ אוכלין:
 הבשר

ם  ״

 תופ׳ ד״ה שליא ובו׳
 ח-למא היינו דוקא
 בבהמה. עי׳ תשובת תניס

 מאירוח ח״א סימן ז:

 מוסף רש״י
 הוציא את ראשו. הוציא
 העובר את ראשו בשעת
 שחיטת אמו, הרי זה
 כילוד, ואיני ניתר בשחיטת
 אמי (בכורות מו:ו. חותך
 מעובר שבמעיה. שבמעי
 הנהמה ולא יצא מתוכה,
 מותר באכילה. מותר
 איתי אכר כאכילה וניתר
 בשחיטתה כעובר עצמי,
C יטעמא מפרש (לקמן סט 
 מכל כבהמה תאכלו !לעיל
. ושאינה גופה. ו ה  נ
 אלא מן העוכר ונמצא
. ו  כתיכה מותר (לקמן סט
 כיון שיצא בשר חוץ
 למחיצתו. בגלוי כשלה
 שאין לי מחיצה, הרי
 הוא כטריפה ולא תאכלו
 !קדושין 1ח.< מנשלה יתירה
 קא לריש, כשלה שאין בו
 מחיצות ;מכות יוז.!. הבא
 אחר נפלים. שיצא ראשו
 של נפל חי, כנין שהיו
 תאומים, אחל נפל ואחל
 כלו לו תלשיי, והוציא נפל
 ראשו תי והחזירו יבא חכרו
 וקלמו ויצא, זה האחרון
 ככור לנחלה, לראשון לא
 הפסילו, ואע״ג לראשו
 שהוציא הראשון חשוב לילה
 מעליא, מ׳׳ט לגבי נחלה
 כתיב ראשיח אונו, מי שלב
 אביו לוה עליו אס מת,
 יצא נפל שהוציא ראשו
 ראשון ללאי נר קיימא
 הוא ואין לני דוה עליו,
 אבל לעני[ כהן פטור האי
 ילל אחרון, לכסטר רחס
 תליא מילתא והרי ראשון
 סטר את הרתס !בכורות
 בדו.:.. או בן ט׳ שיצא
 ראשו מת. והחזירו רצא,
 אתיו הוי בכור לנמלה להא
 ראשון ילא חשיב שאין
 הלב יוה עליו, ולענין כהן
 פטר רחס הוא, אבל יצא
 ראשון ראשו גן ט׳ חי
 ואח״ כ החזירו ומת, ככור
 לנחלה נמי לא הוי זה הבא
 אחריו (שם<. שליא. של
 בהמה, שיצתה מקצתה.
 קולס שחיטת הבהמה,
 אסורה באכילה. כולה,
 אע׳׳פ שאין בה ולל, ה״ג
 סימן ולל באשה וסימן
 ולד בבהמה, כלומר מפני
 שהשליא סימן ילל בין
 באשה נין בנהמה, שאין
 שליא בלא ילד אלא שנימוח,
 יחיישינן שמא באיחו מקצת
 שיצא קילס שחיטה היה

 רוני של עובר וקי״ל יצא
 רובו הרי זה טלול ואינו ניחר בשחיטת האס ינ-ק יא.). ואע״ג ללא נפק אלא פורתא, וליכא למימר כל מיחוי הולל היה שס,

 שמא באותו מקצת יצא ראש הילל יהרי הוא כילוד ילקמן עז.).

 א) נראה לצ״ל כלומר תנינא להוציא ראשו הו״ל לילה לאמר אלם הנא יכו׳.



 ממורת הש״ם
 א) [לקמן ע3.ן, ב) [לקמן
 צט.ן, ג) ן ב״נ קעא: ע׳׳ז
 ;ג:], ד) נס״י איתיה תלמוד
 לומר, ה) [לקמן ענ:],
 ו) וויקרא יא], 1) [לכריס
 יל], ח) נס׳׳א: קלשיס,
 ט) וסט:), י) וצ״ל לה׳׳א],

 כ) [צ״ל בפ״נ דףיז.ן,

 תורה אור השלם
 1 . ואנשי קדש תהיון לי
 ובשר בשדה טרפה לא
 תאכלו לבלב תשלבון
 אתו: שמות כב ל
 2. לא תוכל לאכל
 בשעךיך מעשר דגנך
 ותירשך ויעהרך ובכרת
 בקרך וצאנך וכל נדריך
 אשר תדיר ונדבתיך

 ותרומת ידך:
 דברים יב יז

 גליון הש״ס
 גם׳ אט- יכ נחמי בר
 •צחק לא נצרכה אלא
 למקום חתך. עירונין לף

 ית ע״א:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] נם׳ אף נשר כיון שיצא
 תון. נ׳׳נ עי׳ זכתיס פכ
 ע׳׳כ תום׳ ד״ה טון וכו׳
 וצ״ע ולריק: ב] תופ׳ ל״ה
 יכיל וכו׳ יי׳׳ל לס׳׳ד למילף

 כו׳ כצ״ל:

 מוסף רש״י
 הבשר מגע נבלה. נשר
 העוכר מגע אנר מן המי
 שהוא מטמא מכלה,
 נהעור יהרוטכ >קכט:< אי
 נמי אס מצא עוכר מת
 נכלה גמורה הוי העוכר
 מאתר שלא טהרתי שתיטמ

 אמו :רקמן עב :.

 םח: בהמה המקשה פרק רביעי חולין
 הכשר. כל העובר והבהמה נגעו כאבר טמאין: מגט טריפה שחוטה.
 שאבר היוצא עדיין הוא מחובר בשעמ שחיטה אע״פ שאין שחיטה
 מתירתו כאכילה מטהרמו מידי נכילה כטרפה ששחיטתה מטהרתה
 וטעמייהו מפרש במתני׳י). ולקמן ולף עג.< מפרש כפירקין כטרפה שחוטה
 מאי מגע שייך למימר בה ומפרש
 שטרפה שמוטה מטמאה את המוקדשים
 מדרבנן: פרסה התזיר אפול פרסות
 התזיר אפול. אקרא קאי דכתיב(לבדם
 יל< כל כהמה מפרסת פרסה ושוסעת
 שסע שתי פרסומ מעלת גרה וגו׳
 ומהאי קרא נפקא לן לקמן (לף סט.)
 דעוכר ניתר כשחיטת האס ודריש
 כהמה דדשא אכהמה דסיפא ומשמע
 כהמה שככהמה תאכלו ופרסה ופרסות
 דכתיבי ביה להכי אתו לומר לך פעמים
 שאתה אוכל כל אכריו ופעמים שאין
 אתה אוכל אלא מקצתן פרסה החזיר
 הוציא שתי ידיו והחזיר האחת אכול
 אותה החזיר שתיהם אכול שתיהן:
 למקום תתך. והכי קאמר החזיר פרסה
 אכול מקום חתך שלה החזיר פרסות
 אכול מקוס חמך של שניהם: והא
 תרי קראי נסיב לה. פרסות ופרסה
 ואי למקום חתך מדאשמועינן כחדא
 דאס החזירו אכול ואם לאו לא תאכל
 ה״ה לתרי: חד למקום חתך. פרסות
 החזיר למישרי מקום חתך כחזרה וחד
 למישרי עוכר שפרסותיו קלוטות כגמל
 ונמצא כמעי פרה ואליכא דרכי שמעון
 איצטריך דקאסר קלוט כן טהורה
 בככורות >ו:< גמלי) גמלי) שמי פעמים
 אחד גמל שנולד מן הגמלה ואחד גמל
 שנולד מן הפרה ואשמועי׳ הכא דאם
 נמצא כתוכה מודה דשרי דהכי קאמר
 עובר שאין לו אלא פרסה שאין
 פרסותיו סדוקות אכול והחזיר דרישא
 לאו דוקא: עולא פליג אדרכ יהודה:
 הכל היו. כל הנאמר כו מחיצה כגון
 עוכר לשחיטה וכשר קדשי קדשים
 שנתנה להם תורת מחיצות עזרה
 כקדשיסיז) קלים שחומת ירושלים מחיצה
 להם כולן היו ככלל איסור זה דמשיצא
 בשר בשדה הרי הוא כטרסה וכא
 הכתוב ופרט לך בחטאת שאין חזרה
 מועלת כה דכתיכ וויקרא י) כשעיר
 חטאת דראש חדש ששרפוהו אהרן
 וכניו וקצף עליהם משה מדוע לא
 אכלתם את החטאת הן לא הוכא את
 דמה אל הקדש שתפסל ככך כדכתיכ
 >שס וו וכל חטאת אשר יוכא מדמה
 וגו׳ ופנימה היתה שלא יצתה ממחיצתה
 הא יצתה בת שריפה היא ולא אמרינן
 ליהדרה ולא הוצרך לפרוט בה דמהיכא
 תיתי לן דתשתרי מכלל טרפה לא
 מאכלו משוס חזרה להכי פרט כה
 למימר דהאי היא דלא מהניא כה חזרה
 אבל כל שאר היוצאים שחזרו הותרו: מאי
 ת״ל. אטרפה קאי למה קראו טרפה
 ומה למדנו ככך הוה ליה למיכתב בשר
 כשדה לא תאכלו: לפי שמצינו. לקמן
 מפרש היכן מצינו: מטשר שגי ובכורים.
 שנכנסו לירושלים ויצאו וחזרו מותרין:
 אך* זה כן. עוכר: במטרבא מתנו
 הכי. לפלוגתייהו דרכ ור׳ יוחנן: יש

הבשר מגע נבלה דברי רבי מאיר וחכמים  א)

מגע טרפה שחוטה קתני מיהא  אומרים א
 רישא הוציא עובר את ידו והחזירה ואחר
 כך שחט את אמו מותר באכילה מאי לאו
 אאבר לא אעובר אי אעובר אימא סיפא
 שחט את אמו ואחר כך החזירו אםור
 באכילה ואי עובר אמאי אםור כדאמר רב
 נחמן בר יצחק לא נצרכה אלא למקום
 חתך הכא נמי לא נצרכה אלא למקום
 איני והא כי אתא אבימי מבי חוזאי
 ואייתי מתניתא בידיה פרסה החזיר
 פרסות החזיר אכול מאי לאו החזיר
 אכול פרסה לא החזיר פרסה אכול

 חתך
 אתא
 אכול
 פרסה

 עובר אי עובר מאי איריא החזיר אפילו לא
אמר רב נחמן בר יצחק ״לא  החזיר נמי 8
 נצרכה אלא למקום חתך והא תרי קראי
 קא נסיב לה מאי לאו חד לאבר וחד
 למקום חתך לא חד למקום חתך וחד
 לקלוט במעי פרה ואליבא דרבי שמעון
 דאמר רבי שמעון קלוט בן פרה אסור ה״מ
 היכא דיצא לאויר העולם אבל במעי אמו
 שרי עולא אמר רבי יוחנן ואבר עצמו מותר
 אמר ליה רב יהודה לעולא והא רב ושמואל
 דאמרי תרוייהו אבר עצמו אםור אמר ליה
 ״מאן יהיב לן מעפרא דרב ושמואל ומלינן
 עיינין אלא הכי אמר רבי יוחנן הכל היו
 בכלל יבשר בשדה טרפה לא תאכלו
חטאת שיצתה  כשפרט לך הכתוב גבי :
 חוץ למחיצתה וחזרה אםור חטאת הוא
 דפרט רחמנא בה אבל כל מילי כיון דהדור
 שרי מיתיבי בשר בשדה טרפה לא תאכלו
 מה תלמוד לומר לפי שמצינו במעשר שני
 ובכורים שאף על פי שיצאו חוץ למחיצתן
 וחזרו מותרין יכול אף זה כן תלמוד לומר
תלמודא אמר רבה כטרפה (  טרפה מאי י
 מה טרפה כיון שנטרפה שוב אין לה היתר
 א1 אף בשר כיון שיצא חוץ למחיצתו שוב
 אץ לו היתר תיובתא דעולא תיובתא אמר
 מר לפי שמצינו במעשר שני ובכורים
לא תוכל לאכול  היכן מצינו דכתיב 2
 בשעריך מעשר דגנך וגוי בשעריך הוא
אבל יצאו חוץ למחיצתן וחזרו  דלא תיכול :
 מותרין במערבא מתנו הכי רב אמר יש
 לידה לאברים ורבי יוחנן אמר י אין לידה
 לאברים מאי בינייהו איכא בינייהו למיםר
 מיעוט אבר שבפנים איבעיא להו לדברי
 האומר אין לידה לאברים הוציא העובר
 את ידו והחזירה וחזר והוציא את ידו והחזירה עד שהשלימו לרובו מהו מי
 אמרינן הא נפק ליה רויא או דלמא כיון דהדר הדר אם תמצי לומר ־כיון דהדר
 הדר הוציא עובר את ידו וחתכה וחזר והוציא את ידו וחתכה עד שהשלימו לרובו
הא נפיק ליה רובא או דלמא רובא בבת אחת בעינן תא שמע  מהו מי אמרינן י

 זה
 לידה לאברים. אכר שיצא הרי האכר כילוד דמו לא מהניא ליה חזרה: אין לידה. ומהניא ליה חזרה: מאי בינייהו. כין לישנא דמערכא
ט לשון לידה הוי ילוד ומיתסר כוליה וללישנא קמא ק  ללישנא קמא: למיסר מיעוט אבר. אס יצא רוכו ונשאר מיעוט ללישנא כמרא מ
 לא נאסר אלא היוצא: לדברי האומר אין לידה לאברים הוציא ידו והחזירה וחזר והוציא ידו. האחרת והחזירה וחזר והוציא שדרתו והחזירה עד
 שהשלים לרוכו של עוכר מי הוי כילוד דהא נפקא רוכיה או דלמא כיון דאין לידה לאכריס הויא חזרה דידיה חזרה וכי נפיק אידך
 ככר הדר ליה קמא ואין כאן יציאת רוכ דאי למאן דאמר יש לידה לא מהלא להו חזרה: ואם חימצי לומר כיון דהדר הדר הוציאה

 וחתכה כו׳ או דלמא רובא בבת אחת בעינן. ואפילו למאן דאמר יש לידה איכא למיכעי להא:
 זה

 ואליבא דר׳ שמעון. אכל לרכנן דשרו גמל כמעי פרה אפילו
 כשנולד לא צריך קרא להתירו כשחיטמ אמו דלא גרע
 כפנים מכחוץ דשרי ולהכי נקט ואליכא דר״ש ולרכנן איצטריך לשוס
 דרשה אחריתי וליכא למימר דאיצטריך לאסור דמות יונה כדאמר לקמןט)

 כעינן פרסות וליכא דהא לר״ש אע״ג
 דלא מייתר ליה קרא להכי משמע
 לקמן דאוסר נמי דמומ יונה דפריך
 דמות יונה משמרי פי׳ מכל ככהמה
 ומשני כעינן פרסומ וליכא והדר פריך
 קלוט כמעי פרה ליתסר ומשני פרסה
 ככהמה תאכלו והך קושיא לימא אלא
 לר״ש דלרבנן לא גרע כפנ-ס מבחוץ
 דשרי כדפרישית אלמא דמות יונה
 לר״ש אע׳׳ג דליכא קרא ממילא מיתסר
 טון דליכא לא פרסה ולא פרסות
 אע״ג דפרסה ופרסות אצטריך חד
 למקום חתך וחד לקלוט ה״ה דלרכנן
 לא צדך קרא לאסור דמות יונה אלא
 לשוס דרשה איצטריך ומ׳׳מ הך כרייתא
 דפרסה החזיר אכול לא אמיא אלא
 כר״שנאמר ר׳ יוחנן הכל היו בכלל
 ובשר בשדה כוי. תימה דלר׳ יוחנן
 תקשה ליה כרייתא דהחזיר פרסה
ד קראי קנסיכ וע״כ מוקמינן חד ת  ד
 למקוס [חתך] וחד לאכר ור׳ יוחנן
 נסקא ליה מקרא אחדנא וי״ל דפדך
 ליה שפיר טפי מאידך כרייתא:
 הכל היו בכלל ובשר בשדה בו׳.

 דאסור כל מה שיוצא חוץ
 למחיצה כטרפה דאין לה הימר כדאמר
 כסמוך ולמאי דמסיק הא כל מילי טון
 דהדור שרי מיתוקמא הא דקרי ליה
 טרפה למלתא אחריתי: יכול אף
 זה כן ת״ל בו׳. וא״ת וקרא דחטאת
 דכמיכ פנימה האי שלא יצתה חוץ
 למחיצתה הא יצתה בת שריפה היא
 ל״ל הא מקרא דבשר בשדה נפקא ב] וי״ל
 ׳)דש״ס למילף ממעשר שני וככודס
 דשרו דהוקשו כקרא דלא תוכל לאכול
 כשעריך כללרשי׳ מבפ״ק למכות >לף ז.)
 ונלבותיך זו תולה ושלמים ובכורות זה
 ככור בקרך וצאנך זה חטאת ואשם
 ונלריך זה עולה: אבל יצאו חוץ
 למחיצתן וחזרו מותרץ. וא״ת ללמא
 הכי קאמר בשעריך הוא ללא תיכול
 אלא יכיאם לירושלים לאוכלן שלא
 נכנסו מעולם אכל לא מייד מי־לי כאותן
 שנכנסו ויצאו וי״ל לבאלו הן הלוקין
 (מטה יט:< משמע כהליא לאיירי כנכנסו
 ויצאו ליליף התם לאין לוקין עליהם על
 שיראו פני הכית: הוציא ידו וחתכה
 והזר והוציא וח תכה עד שהשל ימו לרובו
 מהו. וא״ת מתני׳ היא בפרק המפלת
 >נלה כח.) יצא מחומך או מסורס על
 שיצא רובו וי״ל לולאי אשה טמאה לילה
 ברוב וללה אבל לא שמעינן מהתם
 למיעוט שבפנים הרי הוא טלול:

 ומבעי

 עץ משפט
 נר מצוה

 ו א מיי׳ ס״כ מהלכות
 אכות הטומאה הל׳ ט:

 ח ב מיי׳ פי״א מהלכות
 מעשה הקרכנות הל׳

 ו:
 ט ג מיי׳ פ׳׳כ מהלכות
 מעשר שני הלכה ט
 ןוס׳׳ג מהלכות כיכוריס

 הלכה ל]:
 י ד מיי׳ פייה מהלכות
 מאכלות אסורות הל׳ י
 סמג לאוין קלו טוש״ע י״ד

 סי׳ יל סעיף כ:
 יא ה ו עיי׳ נמ״מ פייה
 שס הלכה י ונל׳׳מ
 ותפארת שמואל טוש״ע

 שס ס״ל:

 רבעו גרשום
 וחכ״א מגע טרפה
 שחוטה. כלומר שהרי
 שתט את אמו וטרפה
 שחוטה אין מטמאה אלא
 כמוקדשין: פרסה החזיר
 אכול. כלומר הוציא עובר
 פרסה והחזיר אכול:
 פרסות החזיר אכול.
 כלומר הוציא שתי פרסות
 והחזיר אכול דכתיב כל
 מפרסת פרסה ושוסעת
 שסע שתי פרסות משמע
 בין פרסה ובין פרסות
 הוציא והחזיר אכול ומנין
 לרבות אכילה לפרסה ואת
 החיה אשר תאכלו וגו׳
 כל מפרסת פרסה ומנין
 לרבות אכילה לפרסות
 דכתב ושוסעת שסע שתי
 פרסות וגו׳ אותה תאכלו:
 והא תרי קראי קא נסיב
 לה כלומר פרסה ופרסות.
 חד לחתך וחד לקלוט
 במעי פרה כלומר דאם
 קלוט במעי פדה שאץ
 לו אלא פרסה שאינה
 סדוקה אוכל וקלוט במעי
 פרה לא אמרינן לענץ
 הוציא ידו אלא להחידו
 במעי אמו. הכל היו
 בכלל ובשר כשדה טרפה
 לא תאכלו דכיון דיצא
 בשר חוץ למחיצתו אסור
 כשפרט לך כוי: בשעריך
 הוא דלא תוכל כלומר
 בגבולין אי אתה יכול
 לאוכלו אבל היו בירושלם
 ביצאו וחזרו מותרין: רב
 אמר יש לידה לאיברין.
 כלומר לידת איברין לידה
 חשובה ואבר היוצא אסור
 ור׳ יוחנן אמר אין לידה
 לאיברין ולאו חשוב יוצא
 לפיכך אבר עצמו מותר
 מאי בינייהו למיסר מיעוט
 אבר כלומר מה בין האי
 לישנא דאמרינן לעיל רב
 אמר אבר עצמו אסור
 ולהאי לישנא דאמרינן יש
 לידה לאברין איכא בינייהו
 למיסר מיעוט אבר שלא
 יצא אלא רוב אבר ומיעוט
 נשתייר בפנים להך לישנא
 דאמרת אבר עצמו אסור
 מאי דיצא אסור ושבפנים
 מותר להך לישנא דאמרת
 יש לידה לאיברין כיון
 דיצא רובו ככולו ואפילו
 מעוט שבפנים אסור.
 לדברי האומר אין לידה
 לאכרין. כלומר לאו חשוב
 יוצא: הוציא עובר את
 ידו והחזירו. כלומר עד
 שהשלימו לרובו דעובר:

 ת״ש דחנן



 עץ משפט
 נר מצוה

 יא א מיי׳ פ״כ מהלכות
 אכות הטימאה הל׳ נו:
 יב ב מיי׳ פייה מהלכות
 מאכלות אסורות הל׳ יכ
 סמנ לאוי! קלו טוש״ע י״ד

 סי׳ יד סעיף ה:
 יג ג מיי׳ פ״א מהלכות

 תמורה הלכה טז:
 יד ד מיי׳ ס״א מהלכות
 מאכלות אסורות הל׳ ז
 סמג לאדן קלנ טיש״ע י״ד

 סי׳ יג סעיף ה:

 מוסף דש״•
 הוציא עובר את ידו בין
 סימן לסימן מהו. סימן
 ראשון נשחט להתיר ילטהרה
 וסימן שני לא נא לאותו
ל לב:!. לעי  אכר אלא לטהר !
 לדברי האומר חוששין
 לזרע האב. תנניא הוא
 כאותו ואת כנו דקאמר נוהג
 בזכריס (לקמן עה0. אין לו
 תקנה. שהרי הוא כמי שאין
 לו אלא סימן אחד מצד אמו,
 שהסימן השני שחוט ועומד
 הוא, שאין שחיטה נוהגת
 כו, ונהמה כתד סימן לא
 מתכשרה, והאי סימנא נתרא
 לא מצטרף לקמא, שאין לך
 שהייה גדילה מוו, שהראשון
 שחוט משנולד ולקמן עד,:::.
 נוהג בשליל. כן תשעה תי
 הנמצא ככהמה !:לקמן צ:!.
 לא אברין בעובדין. אנריס
 דחילין געוכרין דהקדש, שאם
 אמר תהא רגל כהמה זו
 תמורת עוכר הקדש שכמעי
 כהמה זו אין הקלושה תלה
 על האנר (תמורה י.:!. ולא
 עוברין באברין. שאס אמר
 הרי עוכר שכמעי נהמת
 חולין זי תמורת רגל נהמת
 קלש זי אין העוכר קילש
. ולא אברין ועוברין. (  :שם
 לחולין נשלימיס לקיש !שם:.
 ולא שלמין. דחולין כאכרי!

 ועיכרין לקדש :שם).

 בהמה המקשה פרק רביעי חולין םט.
 ו תבעי לך קדשים קלים כירושלים. רב חנניא הוה מיכעי ליה
 בעזרה משוס דחשיבה מחיצה יותר אפי׳ לעגין שחיטת
 קלשיס קלים ומיהו במלל כולו בעזרה לא קא מיבעי ליה לפשיטא
 לטעון שחיטה: דאתא אבן פקועה דכוותיה. שיש בו איסור יוצא
 בחל אבר: או דלמא תר׳ איסורי
 אמרינן. לאו לוקא תרי >5< איסורי
 אמרינן לאיכא נמי איסור גיל הנשה:
 תל תא לא אמדינן. תימה מאי
 קמיכעיא ליה והא קי״ל
 (לעיל לף נח.) רזה וזה גורס מותר:
 אלמה א״ר יוחנן השוהט בהמה
 ומצא בה דמות יונה אסור
 באכילה בעינן פרסות וליכא. נראה
 לוקא נקט למות יונה שהוא אסור
 גס כשיצא לאויר העולם לפי שאינו
 מתקיים אבל מצא בה בהמה גמורה
 שראוי להיות מותר ורגליה רגלי יונה
 או שאין לה רגלים כלל מותרת ללא
 ממעט ר׳ יוחנן מילי שראוי להיות
 מותר כשיצא לאויר העולם לההיא
 חשיב כמפריס פרסה להיות נימר
 כשחיטמ אמו כמו שחשוב כמפריס
 פרסה כשיצא לאויר העולם ללא על
 חנס מפס ר׳ יוחנן למות יונה ולא
 נקט עוכר שרגליו דמות יונה או
 עוכר שאין לו רגלים וכי פריך קלוט
 במעי אמו ליתסר אליכא דרכי שמעון
 דוקא פריך דאסר ליה כשיצא לאויר

 העולם כדפרישימ לעיל:
 תמכר

 לדברי האומר חוששין לזרע האב בן

 זה הכלל דבר שגופה אסור ושאינה גופה
 מותר שאין גופה לאתויי מאי לאו לאתויי
 כה״ג לא לאתויי קלוט במעי פרה ואליבא
 דרבי שמעון דאע״ג דאמר רבי שמעון קלוט
 בן פרה אסור הני מילי היכא דיצא לאויר
 העולם אבל במעי אמו שרי בעי רב חנניא
 הוציא עובר את ידו בעזרה מהו מגו דהוי
 מחיצה לגבי קדשים הוי נמי לגבי דהאי
 או דלמא לגבי דהאי לאו מחיצה היא
 דמחיצת עובר אמו היא אמר ליה אביי
 ותבעי לך מרשים קלים בירושלים קדשים
 סלים בירושלים מאי טעמא לא קא מיבעיא
 לך דמחיצת עובר אמו הוא הכא נמי
בעי אילפא הוציא ,  מחיצת עובר אמו הוא א
 עובר את ידו בין סימן לסימן מהו מי
 מצטרף סימן ראשון לסימן שני לטהריה
 מידי נבלה או לא אמר רבא אק״ו אם הועיל
 לו סימן ראשון לסימן שני להתירו באכילה
 לא יועיל לו לטהריה מידי נבלה בעי ר׳
 ירמיה מהו לחוש לזרעו היכי דמי אילימא
 דאזל אבהמה מעלייתא מאי איריא האי
 דאית ביה איםור יוצא אפילו בן פקועה

 דעלמא נמי 3ידאמר רב משרשייא
 פקועה הבא על בהמה מעלייתא הולד אץ לו תקנה לא צריכא דאזל אבן
 פקועה דכוותיה מאי אבר מוליד אבר וחתיך ליה ושרי או דלמא מבלבל
 זרעיה הדר אמר פשיטא דמבלבל זרעיה דא״כ סומא יולד סומא וקיטע
 יולד קיטע אלא פשיטא דמבלבל זרעיה והכי קמיבעיא לן בהמה בעלמא
 לאו מכח חלב ודם קאתיא ושריא הכא נמי לא שנא או דלמא תרי
 איסורי אמרינן תלתא לא אמרינן ולמאן אי לרבי מאיר איסור חלב ודם
 איכא איסור יוצא ליכא *1 אי לרבי יהודה איםור יוצא איכא איסור חלב
דתנן >א< ייגיד הגשה נוהג בשליל וחלבו אסור דברי רבי  (ודם) ליכא ״
 מאיר רבי יהודה אומר אין נוהג בשליל וחלבו מותר אלא כל מכח לא
 אמרינן דשרי והכי קמיבעיא לן מהו לגמוע את חלבו חלב דעלמא לא
 כאבר מן החי דמי ושרי האי נמי ל״ש או דלמא התם אית ליה תקנתא
 לאיסוריה בשחיטה הכא -לית ליה תקנתא לאיסוריה בשחיטה תיקו:
 חותך מעובר וכר: מנלן דכתיב 1וכל בהמה מפרסת פרסה וגו׳ בהמה
תנן אין ממירין ; ,  בבהמה לרבות את הולד אלא מעתה ימירו בו אלמה ה
 לא אברין בעוברין ולא עוברין באברין ולא אברין ועוברין בשלמץ ולא
 שלמין בהן אלא אמר קרא 1וכל בהמה לרבות את הולד אי הכי אפילו
 חותך מן הטחול ומן הכליות :מי אלמה תנן חותך מן העובר שבמעיה
 מותר באכילה מן הטחול ומן הכליות אסור באכילה אמר קרא אותה שלמה
 ולא חסרה אלא מעתה השוחט את הבהמה ומצא בה דמות יונה תשתרי
 אלמה ייאמר רבי יוחנן יהשוחט את הבהמה ומצא בה דמות יונה אסור באכילה

 בעינא
 זרמיה. ומיתסר כל הולד משום אותו אכר ואליכא דתנניא קכעי לה: לאו מכת הלב ודם. של אכוה קאתי שאף החלכ והדס הולידו: תרי איסורי
 אמרינן. דשרי אבל חלכ ודם ויוצא לא: ולמאן. איכא תלתא: אי לר׳׳מ. דאמר איסור חלב נוהג בשליל כדלקמן: איסור חלב ודם איכא איסור
 יוצא ליכא. דהא לר״מ אפי׳ מה שבפנים טעון שחיטה כדקמני מתניתין 1שס) ומצא כה כן תשעה חי טעון שחיטה הלכך ה״ל כשאר בהמה: ואי
 כר׳ יהודה. .בר פלוגמיה דאמר אין טעון שחיטה מה שבפנים ואיכא איסור יוצא שאין לו היתר איסור חלכ ליכא: נוהג בשליל. גיד הנשה וחלבו של
 שליל אסור: אלא. הא לא קמיכעיא ליה דכל מכח לא אמרינן דליתסר משוס שבא מכת איסור: את חלבו. אס נקבה היא וילדה והרי היא חולבת
 חלבה מהו באכילה והיינו לזרעו דקאמר שאין החלכ כא עד שתלד: בהמה בבהמה. שדיא כהמה דרישא אכהמה דסיפא ודרוש הכי כהמה
 הנמצאת ככהמה תאכלו: אלא מטהה. הואיל ושליל קרוי בהמה: ימירו. אס הביא בהמת חילין אצל בהמת קדשים מעוברת ואמר הרי זו תמורת עובר
 של זו תהא תמורה דהא גבי תמורה בהמה כמיב(ויקרא מ< ואם המר ימיר בהמה בבהמה: אין ממירין. כלומר אם המיר אין מומר דכל ממירין
 דתמורה דיעבד הוא כדאמרן בשמעתא קמייתא דפרקא קמא (לעיל ב.): לא אברין בעוברין. אבר בהמת חולין זו תמורה תחת עובר בהמת קדשים
 זו: ולא טוברין באברין. עובר בהמת חולין זו ממורה ברגלה של בהממ קדשים זו: ולא עובר ואבר בשלמים. אלמא לאו בהמה מיקרו: אלא.
 לאו מכהמה נפקא אלא מכל נפקא והכי דריש כל מפרסת פרסה ככהמה תאכלו כלומר כל אשר תמצא ככהמה אכול: אותה תאכלו כשהיא שלמה.
 אכול כל הנמצא כמוכה אכל כשהיא חסרה שהנמצא בתוכה מגופה הוא שנחסר ממנה לא תאכל הנמצא: אלא מטתה. דדרשת כל ככהמה:

 כעינא

( המשך  רבינו גרשום (
 לר׳ יהודה דאמר עובר ירך
 אמו ושחיטת אמו מטהרהו
 מתיצת עובר אמו הוא
 לדבריו איסור יוצא איבא
 איסור חלב ליכא דחלבו
 אין חשוב חלב דאינו חשוב
 בהמה (על הכל) ןכללן:
 והכי קא מיבעיא ליה מהו
 לגמוע את חלבו כלומר מה
 דבעא מהו לתוש לזרעו לא
 בעי לענין ולד שיוצא ממנו
 אלא כי קא מבעיא ליה מהו
 לגמוע חלבו דתלב תשוב
 לזרעו חלב דעלמא לאו מכח
 אבר מן החי דמי ושרי האי
 נמי לא שניה או ד־למא התם
 אית ליה תקנתא לאיסורא
 בשחיטה דאבר מן החי לבי
 ש־חיט ליה הוי מותר: הכא
 לית ליה תקנתא לאיםורא
 בשחיטה ראיםור יוצא לית
 ליה תקנתא בשחיטה: חותך
 מן העובר שבמעיה מותר
 באכילה. כלומר העובר מותר
 ומה שנחתך ממנו מנא לן
 דכתיב כל בהמה מפרסת
 פרסה כלומר בבהמה לרבות
 את הולד ומה שנחתך ממנו
 ולמה אנו דורשין בהמה
 בבהמה שאנו דורשין תחלה
 וסוף וכל בהמה מעלת גרה
 בבהמה וזהו שאמרנו בהמה
 בבהמה: אלא מעתה ימירו
 בו כלומר השתא דקרית להו
 בהמה האבר ועובר שנחתך
 ממנו ימירו בו דכתיב אם
 המר ימיר בהמה בבהמה
 אלמה תנן אין ממירין לא

 אברין כוי כלומר לא אכרין דבהמת קדשים בעוברין דתולין ולא עוברין דקדשים באברין דבהמת חולין ולא אברין ועוברק
 בשלמים ולא שלמים באברץ ועוברין. כלומר אם ה־תה בהמת קדשים מעוברת ונתתך מן העובר שבמעיה ורצה להמיר אותו
 עובר חסר העובר והאבר שנחתך ממנו בשלימין עוברין דחולין אין יכול להמיר ולא עובר־ן שלימים דקדשים בעובר חסר
 וכמה שנחתך ממנו לפי שאין חשוב בהמה על הכל: אלא אמר קרא כל בבהמה לרבות את הולד. כלומר לא תימא בהמה
 בבהמה דאינו חשוב בהמה האבר ועובר אלא אימא כל בבהמה לרבות את הולד והכי קא דרשינן כל בבהמה תאכלו: אי
 הכי אפי׳ חותך מן הטחול. כלומר אפיי חותך מן הטחול ומן הכליות של בהמה א) הוא ובהמה מותר באכילה אלמה תנן מן
 הטחול ומן הכליות אסור באכילה כלומר הבהמה נ) והטחול והכליות הכל אסור באכילה: אלא מעתה השוחט את הבהמה

 ומצא בה דמות יונה ת-שתרי. השתא דאמרת כל בבהמה תאכלו מצא בה דמות יונה תישתרי:

 זה הכלל. משנתינו היא: דבר שאינו גופה. אלא מן העובר ונמצא
 כמוכה מותר: לאתויי מאי. אי חותך מן העובר תנא ליה אלא לאו
 לאתרי כה״ג דנשאר מיעוט העובר כפנים ורוכו יצא מחותך: לאחויי
 קלוט. אפי׳ הנמצא שלם במעי סרה: הוציא טובר. של שלמים את

 ידו בשעת שחיטת אמו בעזרה: מהו.
 להיות לו חומת העזרה מתיצה להתירו
 בשחיטת האס: ותבטי לך קדשים
 קלים בירושלים. 0כגון עובר שלמים
 שהוציא את ידו בירושלים והחזירה
 והכניסוה לעזרה ושחטוה ותבעי לך
 אליבא דמ״ד יש לידה לאכרים ולא
 מהניא חזרה מי מהניא ליה חומה דלא
 ליהר בשר בשדה דהא חומת העיר
 הויא מחיצה לקדשים קלים וליכא
 לאוקמא כשוחט שלמים בירושלים
 והוציא העוכר אח ידו לחוץ דא״כ אף
 הכהמה אסורה משוס שוחט קדשים
 כחוץ: אמו הוא. ולא חומה: מי
 מצטרן* סימן ראשון לסימן שני
 גרסינן. והכי מיכעי ליה סימן ראשון
 כשנשחטה כעוד אכר זה כתוכה היה
 כא להמיר אף כאכילה ומשיצא אין
 חתיכת סימן שני בא על אבר זה
 אלא לטהרו מידי נכלה כדאמרן לעיל")
 וחכ״א מגע טרפה שחוטה מי מצטרף
 סימן ראשון שכא לו לטהר ולהתיר
 עם זה שאינו כא אלא לטהר להועילו
 מיהא לטהר הואיל ושניהם שרן ככך:
 או. דלמא כיון דיש חילוק כיניהס לא
 מצטרף ראשון שהוא נשחט לשני
 דכריס עס השני שאינו אלא לטהרו
 מידי נבלה ואין כאן שחיטה שלמה
 לטהרו: אם מצטרןו סימן ראשון לשני
 להתיר באכילה. כל העובר והבהמה
 ולא אמרינן שחיטה חלוקה היא ואין
 שחיטה לא בזו ולא בזו לא תועיל
 לאבר לטהרו מידי נבלה: מהו לחוש
 לזרטו. של עובר זה שהוציא ידו
 ונשחטה אמו והוציאוהו חי וגדל ובא
 על הבהמה והוליד מהו שיאסר אכר
 כיוצא בז הנולד ממנו: אפי׳ בן פקוטה
 דעלמא. שלא הוציא את ידו וגדל
 והוליל נמי אסור כל הולל: דאמר רב
 משרשיא לדברי האומר חוששין לזרע
 האב. חנניא הוא כאותו ואת כנו(לקמן
 עלז:): אין לו תקנה. שמצד אכיו אין
 טעון שחיטה כדתנן כמתני׳ >שם לף על.)
 וחכ״א שחיטת אמו מטהרתו ומצד אמו
 טעון שחיטה וסימניו אינן סימנין דהא
 פלגיה כשחוטין דמו ואי נמי ה״ל כר
 סימן א׳ וכהמה צריכה רוכ שנים: אבן
 פקועה דפוותיה. דאין ט) [הולד] טעון
 שחיטה אלא משוס חד אכר וההוא אכר
 לא מישתרי כשחיטה דלאו שחיטה היא
 ׳)[וחמך ליה האי אכר ושרי]: מבלבל

 מםורת הש״ם

 א) לעיל לנ:, ב) לקמן עה:,
 ג)(צ׳׳ל לתניא], ד)(חולין פט)
 [תוספתא רפ״ז לקמן על:
 צג:], ה) ממורה י., ו) נלה
 כג:, ז) עי׳ מהר׳׳ס מ״ש כא!
 כלכרי רש״י, ח) [דף סח:],

 ט) ןרש״ל], י) רש׳׳ל,

 תורה אור השלם
 1. ובל בהמה מפרסת
 פרסה ושסעת שסע שתי
 פרסות מעלת גרה בבהמה
ה תאכלו: דברים יד ו ת  א

 הגהות הב״ח
 (א) נמ׳ לתנן ניהג כשליל
 נצ״ל ותינות גיל הנשה נמחק:
 (נ) תום' ל״ה א״ל וכו׳ לאי
 לוקא תרי לאיכא נמי כצ״ל
 ותיכות איסור־ אמרינן נמחק:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] גם׳ אי לר׳ יהולה איסור
 יוצא איכא איסור וכוי. ג״כ
 ר״ל תרודיהו ליתנהי לליכא
 איסיר חלכ לר׳׳י אכל איסור
 לס איכא יכלתנן לקמן לף
 עייל ע״א קורעו ימיציא את
 דמו ויעוש״ה כגמרא אייו
 כדאמרן וזה שדקדק רש״י
 כד״ה ואי כר׳ יהודה וכו׳
 איסור חלכ ליכא עכ׳׳ל ידוק
 ורצה רש״י לפרש אליכא
 להלכתא כר׳ יוחנן שם ע׳׳ד
 ע״נ לאף המתיר נחלכי אוסר

 בלמו:

 רבעו נרשום
 זה הכלל דבר שגופו אסור
 כלומר כתחלה תנן חותך
 מן העובר שבמעיה מותר
 באכילה כל האבר והעובר
 למה לי למיתני שאינה
 גופה מותר לאו לאייתויי
 כי האי גוונא דכה״ג ןדיצא
 מתותך] וקתני מותר: ותיבעי
 לך קדשים קלים בירושלים
 כלומר פרה של שלמים
 שמקשה לילד שהוציא עובר
 את ידו אם האבר מותר
 אם לאו: מ׳ מצטרף סימן
 שני לסימן ראשון ודמי
 כמי שהוציא לאחר שחיטה
 ואעפ״כ שאין מותר באכילה
 טהור מידי נבלה דשחיטת
 אמו מטהרתו אי לאו:
 ק״ו אם הועיל לו סימן
 שני לסימן ראשון כלומר
 בלא יוצא שחיטת אמו
 מטהרתו כאכילה לרבנן
 כדחזינן במתניתין לא יועיל
 לו לטהרה מידי נבלה ביצא:
 מהו לחוש לזרעו. כלומר
 הוציא עובר את ידו והחזיר
 ושחט אמו דאמרינן אבר
 עצמו אסור והוציאוהו חי
 והוליד בהמה אחרת מהו
 לחוש לזרעו דכמה שאברו
 אסור משום יוצא כך אברו
 של ורעו יהא אסור אס הימין
 הימין ואם השמאל השמאל.
 דאמר רב משרשיא לדברי
 האומר חוששין לזרע האב
 כוי חנניה הוא דסבירא ליה
 דחוששין לזרע האב בפרק
 אותו ואת בנו: בן פקועה
 הבא על הבהמה. כלומד רבן
 פקועה ניתר בשתיטת אמו
 אפיי גדול וסימנין שלו קנה
 וגרגרת אין חשובין סימנין
 אלא כבשר הן חשובין וולד
 שלו מצד אמו צריך שחיטה
 דאמו בהמה מעלייתא היא

 והוא אין לו סימנין לשחוט לפיכך אין לו תקנה לולד. לא צריכא דאזל אבן פקועה דכוותיה כלומר והוליד ולד דהוא יש לו
 תקנה דאין צריך שחיטה לא מצד האם ולא מצד האב: מאי אבר אבר מוליד. כלומר מי אמרינן אותו אבר שיצא אץ מוליד
 אלא אבר דכוותיה אם ימין ימין אם שמאל שמאל ותתיך ושדי ליה מן הולד שהוליד או דילמא מיבלבל זרעיה ואסור כוליה
 דאותו אבר פשיט איסוריה בכל הגוף: בהמה בעלמא לאו מכח בשד ודם קאתי. כלומר מה בתמות שבעולם אינם באות אלא
 מכח אישורא שיש לאב של ולד חלב ודם ובא מכח חלב ודם ואעפ״כ שרי הולד הכא נמי אע״ג דמכת יוצא קאת׳ שרי הולד
 או דילמא תרי איסורי אמרינן כלומר מכח חלב ודם שרינן אבל חלב ודם ויוצא לא שרינן: ולמאן אי לר׳ מאיר איסור חלב
 ודם כו׳ כלומר דהוא משוי בן פקועה כילוד [הא ס״ל] מצא בה בן טי ח׳ טעון שחיטה ולדבריו אסור חלב ודם איכא כשאר
 בהמוח איסור יוצא ליכא דאע״ג דהוציא ידו לא חיישינן דלא חשוב יוצא ממחיצתו: אי לר־ יהודה איסור יוצא איכא כלומר

 א) ;ראה דצ״ל של נהמה עצמה תהא מותר באכילה. נו אינו מונן לאס נסבור דגם הנהמה אסורה משוס טרפה להוי מיקב מאי מקשה נא! א״ה אפילו מותך וכו׳ הא נלא״ה אסור משוס טרפה יצ״ע.



 מסורת הש״ס
 א) תמורה י. לקמן קלה.
 קדושין דף ז., ג) תמורה
 יא: ערכין ד:, ג) וייקרא
 כז], ד) ו וכעל המאור ז׳׳ל
 כתכ לי לא נראה זה הקשת
 תמורה למעשר אלא הקשת
 כל הקדשים למעשר והקשת
 תמורה למעשר לד שמעון
 נפקא מדתנן ר״ש אומר
 אין ממירין אלא אחד נאתד
 שנאמר והיה הוא ותמורתו
 מה הוא יחיד אף תמורתו
 יחדה ופירש מה הוא יחד
 כדרכה לאמר יצאו שנים
 כעשירי וקראן עשירי עשירי
 ואחד עשר מעורכי! זה כזה
 יתניא בברייתא גבי מעשר
 מה הוא יתד אף טעותו
 מיוחדת וכל הקדשים הוקשו
 למעשר עכ״ל, ס) ודף יא:ן,
 ו) בס״א: ברוב, 1) ן ועי׳
 תוס׳ בכירות לב: ל״ה פסק
 מתני׳], ח) ותמורה כה.],

 תורה אור השלם
 1. ובל בהמה מפרסת
 פרסה ושסעת שסע שתי
 פרסות מעלת גרה

 בבהמה אתה תאכלו:
 דברים יד ו
 2. ואם בהמה אשר
 יקריבו נימנה קרבן לין
 כל אשר יתן ממנו לין
 יהיה קדש: ויקרא בז ט

 גליון הש״ם
 גטי טעטא דנפשיה
 קאםר. וכה״ג סנהלרין לף
 סד ע״כ ע״ש כרש״י ל״ה

 והלא ככר:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] גם׳ לתנן יכו, אף
 כשאמר רגל וכי׳ נצי׳ל:

 מוסף רש״י
 והלא במוקדשים.
 כלומר כתחילת ההקדש
 כשמקלישי !תמורה י לקנו!
 קלה.1. ת״ל יהיה. יהיה
 קדש ההיא אכר וכיי!
 דההוא אבר היי קלוש
 תו לא מצי למשחט ההוא
 בהמה לשם חילי! אלא
 תמכר כולה חון מדמי
 אותו אבר שנה, לדמי אותו
 אבר לא יטול שהרי הקלישי
 ואינו יכול למוכרו !תמורה
 יא:!. ודמיה חולין. דהא
 לא אקדיש גיפה !ערכיו
 ה.!. חוץ מדמי אבר
 שבה. שלא יקכל דמה
 כיון דנתתה לה קדושת
 הגוף אינו רשאי למוכרה
 ואס מכרה אינה מכורה
 שהרי עולתי היא וטון
 ללא נפקא צתולי! דתמימה
 היא אין קלושה חלה על
 מעית האכר הלכך אינה
 מכירה, וא״ת נמצא ליקת
 זה מקריב עילה חסרה
 אבר שאין אכר זה שלי,
 הא פרכינן לה בס״ק
 לתמורה (יא:) ומשנינן לה
 כגון לאמר הרי עלי עולה

 כחייה !שם).

 סט: בהמה המקשה פרק רביעי חולין
 בטינא פרסות. בבהמה דהט משמע שתי פרסות ומעלת גרה
 הנמצאת בבהמה תאכלו: קלוט במעי פרה ליתסר. ואכן אמרינן
 לעיל >לף סח:) לשרי אפי׳ לר״ש: תנא דבי ר' ישמטאל פר״ש. מצינו
 משנת מלרשו של ר׳ ישמעאל כתלמיליו של ר״ש בן יותי: פרסה
 בבהמה תאכלו. קרא כתיכ פרסה
 וכתיכ פרסות איזה שתמצא או פרסה
 ככהמה או פרסות אכל יונה אינה לא
 פרסה ולא פרסות: כדאמרן מטיקרא.
 לעוכר איקרי כהמה: ר״ש היא.
 טעמא לאו משוס לעוכר לאו כהמה אלא
 משום למקיש תמורה למעשר במסכמ
 תמורה בס״ק ניב.] לתנן אמר ר״ש והלא
 מעשר ככלל כל הקדשים היה ולמה יצא
 לכתיכ>) כל מעשר בקר וצאן וגו׳ לא
 יכקר כין טוב לרע ולא ימירנו ולמה
 יצא להקיש מה מעשר קרכן יחיל יצא
 קרבן צבור ומה מעשר קלשי מזכח יצאו
 קלשי בלק הבית הלכך לוק מינה נמי
 מה מעשר אינו בעוברין ואבדן לבעינן
 יעבור תחת השבט (ייקרא כווי): אן*
דן  תמורה. אבל למאן ללא מקיש ממי
 לעובר איקרי בהמה: ומנא תימרא.
 להא אין ממירין ר״ש היא: דתנן. בסיפא
 לילה לסליג ר׳ יוסי עלה ואמר ממירין
 ומפרש טעמא והלא במוקלשין בתחלמ
 הקלש האומר רגלה של זו עולה כולה
 עולה כו׳ שמע מינה מלקאמר והלא
 במוקלשין ללרבי שמעון מהלר והלא
 במוקלשין אתה מולה להאומר רגלה
 של זו כוי כללקמן ובזו אתה חלוק עלי
 לאי ס״ל ת״ק אין ממירים ר״מ היא
 כשאר סתם משנה: מי אית להו האי
 סברא. כמוקלשין לכולה עולה לנימא
 להו רכי יוסי והלא כמוקלשין אמס
 מוליס לי והתניא כו׳: יכול תהא יוצאה
 לחולין. בפדיון שיפלה אומו אכר:
 חמכר. כהמה זו לצרכי עולומ ודמיה
 חולין: חון מדמי אותו אבר. וממנו
 לא יטול הדמים לפי שאינו שלו. ובתמורהה
ך והא קמייתי אותו שקנאה עולה ד  פ
 מחוסרת אבר והוא היה מחריב עולה:
 יהיה לרבות את כולה. דה״ל למיכתב
 כל אשר ימן ממנו לה׳ קדש ומלכתיב
 יהיה ריכרא הוא דאפי׳ לא נתן לה׳
 אלא ממנו דהיינו מקצתה יהיה קדש
 כולה: אלא לאו. ת״ק ר״ש היא וכיון
 דשמעת ליה כעלמא דמקיש תמורה
 למעשר טעמא בהא נמי משום הקישא
 הוא: לא ר׳ יוסי טטמא דנפשיה קאמר.
 מהא לא תימא דת״ק ר״ש היא דלעולס
 אימא לך דר״מ היא או ר׳ יהודה דלא
 שמעינן להו דמקשו וטעמייהו בהא
 משוס דאבריס ועוברין לאו בהמה
 מיקרו ודקשיא לך היכי מצי ר׳ יוסי
 למימר לר׳ מאיר והלא במוקדשים כו׳
 לאו משוס דסבירא ליה דנימא והלא

 תמכר לצרכ׳ עולות. לא דמי לבהמה של ב׳ שותפים והקדיש
 חציה וחזר ולקחה והקדיש חציה דאמרינן בפ״ק לקדושין
 (לף ז.) לקדושה ואינה קדבה לחשיבה דחויה מעיקרא דהתס לא הוה
 כילו להקדשה כולה מתחלה אכל הכא כשהקליש רגלה היה יכול

 להקדישה כולה: יצא דובו הרי זה
 ־קבר. אע״ג לתנן כפרק כל פסולי
 המוקרשין (בכורות לף לב:) דכ״ה
 מתידן למנות עובד כוככיס על
 הככור הכא מודו דאסור למכור לעובד
 כוככיס דהא מוקמינן לה המם כר״ע
 ושמעינן ליה לר״ע בפרק טבול יום
 (זבחים רף קג:) דאמר מדבריו למדנו
 שהשוחט את הככור ונמצא טרפה
 שיאותו הכהנים כעורו משמע דכשר
 אסור כהנאה והיינו טעמא דהיכא
 לשרי לישראל הוא דאימקש לצבי ואיל

 ושרי אפי׳ לעוכדי כוכבים י.»:
 רב הונא אמד קדוש קםנר למפרע
 הוא קדוש. הא דאמר רכ יהודה
 כפ׳ כל פסולי המוקדשין (בכורות לה.)
 למותר להטיל מוס בבכור קולס שיצא
 לאויר העולם ומפרש גליא באזניה
 אימרא בשיפוומיה אבל אימרא כאזניה
 לא לחיישינן כי חזי ליה לאזניה שמא
 יצא רוב הראש וחזר אבל בגלי אין
 לחוש למתוך לאזניו גלולוח לרכו לצאת
 כמיעוט הראש והיינו ללא כרכ הונא
 ללליליה כיון ללמפרע קלוש אמי׳ לא
 יצא רוכ הראש אסור להטיל כו מוס
 לכשיצא אח״כ הרוב איגלאי מילתא
 למפרע לקלוש הוה כלאמד׳ הכא גכי
 מכירה ומיהו איכא לאוקמי האי לרכ
 יהולה אליכא לרכ הונא ומכי חזי לאזנו
 לגליא כפניס שרי להטיל כו מוס
 לאכתי לא יצא כלל אכל אימרא איכא
ט תזי לאזניה כפנים שככר  למיתש מ
 יצא רוכ הראש וחזר וסוגיא לריש
 טצל מערימין (תמורה לף כל:) דמוקי
 לרכ יהולה כזמן הזה ללא חזי להקרכה
 ופריך מאי למימרא ומשני מהו לתימא
 נגזור אטו ללמא נפיק רוב הראש
 ההיא סוגיא ללא כרכ הונא ללרכ
 הונא כמיעוט ראשו נמי איכא איסור
 וכן הא דא״ל מרב עמרם לרכ ששת
 אמר על הככור עם יציאת רוכו יהא
 עולה עולה הוא או בכור הר ההיא
 נמי דלא כרב הונא דמשמע דסשיטא
 ליה דקודם יציאמ רוכו יכול להפקיע
 ממנו קדושת ככור אס לא נחלק כין

 מטרה לעובד כוככיס להנך:
 מאי

 בעינא פרסות וליכא אלא מעתה קלוט
 במעי פרה ליתםר הא תנא דבי ר׳ ישמעאל
פרםה בבהמה א  כרבי שמעון בן יוחי 1
 תאכלו רב שימי בר אשי אמר לעולם
 כדקאמרת מעיקרא ודקא קשיא לך אין
 ממירין הא מני רבי שמעון היא דמקיש
 תמורה למעשר מה מעשר אינו נוהג
 באברים ועוברים אף תמורה אינה נוהגת
דתנן (  באברים ועוברים ומנא תימרא א
 אמר רבי יוסי והלא במוקדשים האומר
 רגלה של זו עולה כולה עולה אף א! כשיאמר
 רגל של זו תחת זו תהא כולה תמורה
 תחתיה למאן קא מהדר ליה אילימא לרבי
 מאיר ורבי יהודה מי אית להו האי סברא
 ״והתניא יכול האומר רגלה של זו עולה
כל אשר  תהא כולה עולה תלמוד לומר 2
 יתן ממנו לה׳ יהיה קדש ממנו קדש ולא
 כולו קדש יכול תצא לחולין תלמוד לומר
הא כיצד תמכר  יהיה בהוייתה תהא ב
 לצרכי עולות ודמיה חולץ חוץ מדמי אבר
 שבה דברי רבי מאיר ורבי יהודה רבי יוסי
 ורבי שמעון אומרים מנין לאומר רגלה
 של זו עולה תהא כולה עולה תלמוד לומר
 יהיה לרבות את כולה למאן אי לרבי מאיר
 ורבי יהודה מי אית להו האי םברא אלא
טעמא  לאו לרבי שמעון לא רבי יוסי א! 8
המבכרת המקשה  דנפשיה קאמר: מתני׳ ג
 לילד מחתך אבר אבר ומשליך לכלבים יצא
 רובו הרי זה יקבר ונפטרת מן הבכורה:
 גמ׳ אתמר יצא שליש ומכרו לעובד כוכבים
 וחזר ויצא שליש אחר רב הונא אמר י קדוש
 רבה אמר אינו קדוש רב הונא אמר קדוש
 קםבר למפרע קדוש וכיון דנפק ליה רוביה
 איגלאי מילתא למפרע דמעיקרא הוה קדוש
 ומאי חבין לא כלום זבין רבה אמר אינו
 קדוש קםבר מכאן ולהבא קדוש ומאי חבין
 שפיר זבין ואזדו לטעמייהו דאתמר יצא
 שליש דרך דופן ושני שלישי דרך רחם
 רב הונא אמר האינו קדוש רבה אמר
 הדוש רב הונא אמר אינו קדוש רב הונא
 לטעמיה דאמר למפרע קדוש ורובא קמא
 קדוש רבה לטעמיה דאמר מכאן ולהבא
 קדוש ורובא דרך רחם נפיק וצריכא דאי אשמעינן בהא בהא מאמר
 רב הונא משום דלקולא אבל בהך דלחומרא אימא מודי ליה לרבה

 ואי

 ליתיה ברחם רבה אמר

 במוקדשים אתה מודה לי אלא ה״ק ליה
 הלא כמוקדשין יודע אני דהאומר רגלה של זו עולה כולה עולה דנפקא ליה מיהיה קדש אף כשיאמר רגלה של זו ממורה תהא כולה תמורה
 ואישתכמ דהמיר כהמה כולה וקדנא בהמה בבהמה: מתני׳ המכפרת המקשה לילד. בפטר רחם שלה מותר לחתוך אבר אכר כשהוא
 יוצא ראשון ראשון: ומשליך לכלבים. דכל כמה דלא נפק רוביה לא קדיש: יצא רובו. כאחת וחתכו: ה׳׳ז יקבר. דכיציאת הרוכ חלה קדושה
 עליו דקדנא כיה אשר יולד נלבריס כוו:: ופטורה מן הבכורה. שהכא אחריו אינו ככור בין שיצא ראשון אבר אכר וכין שיצא רוכ כאחת דהא שני לאו
הד כאן רוב: רב הונא אמר קדוש. ככור זה וקרב לגבי מזכח וניתן לכהן: אינו  פטר רחם הוא: גמ׳ וחזר ויצא שליש אתר. ו
 קדוש. והרי הוא חולין כדמפרשי טעמייהו: למפרט הוא קדוש. אע״ג דבלידה מלא רחמנא וברוכא הוא דהויא לידה מיהו כי נפיק
 רוכא משר ליה לידה מתחלה ואגלאי מלמא דכי זכין לעוכד כוככיס לאו כלום זכין דאין לו חלק כו: מפאן ולהבא. מיציאמ רוכ ואילך
 הוא קדוש וכתחילת לידתו חולין הוה רכול למוכרו כאילו הוא במעי אמו שהרי קדושתו תלוי כלידה וטון דמטרתו מטרה ה״ל יד עוכד
 כוככיס כאמצע ותו לא קדיש בכ, שלישי אחרונים: יצא שליש דרך דופן. תחילה ע״י סס וסכין וכגמר לידה נפתח רחם ויצאו שני
 שלישים: למפרט הוא קדוש. הרובי) הראשון קדושתו תלדה שבתחלת לידה הוא צדך ליקדש: מפאן ולהבא. משיולד רובו או בתחילה או כסוף: דאי
 אשמטינן בהך. קמייתא: בהא קאמר רב הונא. למפרע הוא קדוש: משום דלקולא. כלומר דאי אמר מכאן ולהכא קולא הוא דמפקעינן לככור מקדושתו:

 ואי
 שלישין דרך רחם דאי אמר למפרע קדוש לקולא הוא אימא מודי לרבה דמיכן ולהבא קדוש:

 עץ משפט
 נר מצוה

 טו א מיי׳ פ׳׳א מהל׳
 מאכלית אסירות הל׳
 ז סמג לאדן קלי טיש׳׳ע

 י״ר סימן יג סעיף כ:
 טי ב מיי׳ סט״ו מהלכימ
 מעשה הקרבנות

 הל״נ:
 יז ג מיי׳ פ״ל מהלכות
 ככורות הל׳ יל טיש״ע

 י״ל סי׳ שיט סעיף א:
 יח ד מיי׳ שס הל׳ טי

 טוש׳׳ע שם סעי׳ ב:
 יט ה מיי׳ שם טיש״ע שם

 סעיף ג:

 שיטה מקובצת
 א] טעמא דנפשיה קאמר.
 נ״ב עי• תוס׳ תמורה דף

 דבינו גרשום
 קלוט במעי פרה ליתסר.
 כלומר השתא דאמרת
 בעינא פרסות וליכא: תנא
 דכי ר• ישמעאל בי
 רבי שמעון בן יוחאי
 פרסה בבהמה כוי כלומר
 כתיב כל מפרסת פרסה
 ־גו׳ ולבסוף כתיב תאכלו
 ראפי׳ מצא בתוכו שאין לו
 אלא פרסה תאכלו: לעולם
 :דאמרינן מעיקרא כלומר
 בהמה בבהמה תאכלו: מי
 אית להו האי סברא דהוא
 אומר רגלה של זו עולה
 ־תהא כולה עולה. הא
 כיצד תמכר לצורכי עולות
 לא כולה לצורכי עולות
 אלא דמי אכר שכה: אלא
 לאו לד׳ שמעון כלומר
-רבי שמעון סבר רגלה
 של זו עולה תהא כולה
 עולה וסבירא ליה דהאומר
 תהא רגלה של זו תמורה
 אין כולה תמורה ואייל
 ר׳ יוסי כמה דסבירא
 יך לענין עולה למה
 לא סבירא לך לענין
 תמורה מכלל דהוא לא
 סכירא ליה לענין תמורה
 וטעמא מאי דתמורה אינה
 נוהגת באברים א) לא ר׳
 יוסי טעמא דנפשיה קאמר
 כלומר כשם דסבירא לי
 דעולה נוהגת באיברים
 כך תמורה נוהגת באברין
 והאומר רגלה של זו תהא
 תמורה תחתיו תהא כולה
 תמורה תחתיו: המבכרת
 המקשה לילד מחתך אבר
 אבר כו׳ כלומר המבכרת
 המקשה לילד והוציא
 עובר את ידו מחתך אותה
 ישי־אל ומשליך לכלבו
 דכ־ון דלא יצא ראשו או
 רובו לא תל עליה קדושת
 בכור ונפטרת מן הבכורה
 לכשתלד פעם אחרת אין
 חשוב האחרון בכור:
 איתמר יצא שליש ומכרו
 לעובד כוכבים ישראל
 מכרו לעובד כוכבים לפי
 שראה שלא יצא מתחלה
 רובו וחזר ויצא שליש
 אחר הרי רובו: רב הונא
 לטעמיה דאמר למפרע
 הוא קדוש. כלומר הבכור
 כשהוא קדוש מתחלתו
 תשבינן הקדושה והאי נמי
 מתחלתו חשבינן ליה וכיון
 דתתלתו לא יצא דרך רחם
 לא תל קדושה עליה:
 וצר־כי דאי אשמעינן בהא
 כר כלומר אי אשמעינן
 ביצא שליש ומכרו לעובד
 כוכבים בהא אמר רב הונא
 למפרע קדוש דאי אמר
 מכאן ולהבא קדוש אתי
 לקולא דהוה אמרינן מאי
 תבין שפיר זכין אבל

 ביצא שליש דרך דופן ושני

 א) נראה רצ״ל לתמיכה אינה נוהגת באיכרים משוס לאיתקש למעשר.



 עין משפט
 נר מצוה

 כ א מיי׳ פ״ל מהלכות
 בכורות הלכה יל
 טיש״ע יי״ל סימן שיט

 סעיף א:
א ב ג מיי׳ שס הלכה  כ
 טז טוש״ע שס סעיף

 ל [וסימן יל סעיף ג]:
ב ד ה ו ז מיי׳ פ״ל  כ
 מהלכות בכורות
 הלכה יז וטור י״ל סימן

 שטי]:
 בג ח מיי׳ שס הלכה יח

 וטור ש«:
ד ט מיי׳ שס הלכה יט  כ

 וטור שם]:
ה י מיי׳ שם הלכה כ  כ

 וטור שם]:
 בו כ ל מיי׳ שס הלכי כא

 וטור שם]:

 לעזי רש״י
 מרייל׳׳א [וידיל׳׳א].

 קנוקנת.

 שיטה מקובצת
 א] הלכו באברים אחר
 הרוב. נ׳׳ב עי׳ תום׳
 כריתות דף ידע״א:נ]כמו
 גרסת ר״ח כרכתו אחותו
 כוי. נ״ב עי׳ תוס׳ בכורות

 ט׳ ע׳׳א יז ע״ב:

 רבינו גרשום(המשך)
 בעי רבא כרכו בסיב
 מהו. כלומר רחם מקדש
 בכור והכי קמיבעיא ליה
 כרכו בסיב שלא נגע
 הבכור ברחם מהו שיקדש
 בבכורה ולאחר מיכן תהא
 האם פטורה מן הבכורה:
 כרכחו אחזתו והוציאתו
 כוי. אשה כרכתהו בשום
 דבר אחזתתו והוציאתו
 מהו. היכי דמי אי דנפק
 העובר דרך רישיה תחילה
 ואח״כ אחזתו וברכתו
 והוציאתו. פטרתיה רישיה
 מן הבכורה לאחר מיכן
 שזה חשוב כילוד וחשוב
 בכור ופטורה מן הבכורה
 לאחר מיכן: הוציאתו
 הא אפיקתיה. כלומר
 ואינו קדוש הכי גרפי׳
 אלא בלעתו והוציאתו
 והכניסתו והקיאתו ויצא
 מאיליו מהו מי אמרינן
 כיון דמתחלה בלעתהו
 והוציאתו אינו קדוש ולא
 פטרתיה מן הבכורה או
 דלמא כיון דאחר כן
 יצא מאליו אמרינן קדוש
 ופטורה מן הבכורה:
 הדביק בי רחמים ויצא
 מזה [לזה] השתא מי
 אמרינן ולד דידיה פטר
 והא לאו ולד דידיה
 מן האחרונה ולא פטר
 אח האחרונה מן הבכורה
 דלאו ולד דידיה הוה או
 דילמא כיון דדחמה מקדש
 הבכור פטר תיקו: כעי
 רב אחאי נפתחו כותלי
 בית הרחם מהו דק״ל
 רחם מקדש ועכשיו נפתחו
 כותלי הרחם שאין בבהמה
 בית הרחם מהו: נעקרו הא
 ליתנהו ולא מקדש הבכור
 ולא חשוב בכור. אלא
 נעקרו ותלו ליה בצואריה
 כלומר כשנולד הולר יצא
 ובא ממעי אמו ועקר
 כותלי בית הרחם ותלו ליה
 בצואריה: נגממו. שלא
 נפחחו על הכל אלא נחתכו
 כותלי בית הרחם למעלה:
 עומד מדוכה על הפרוץ.

 בבית הרחם:

 בהמה המקשה פרק רביעי חולין ע.

 מאי לאו מחתך ומניח ואי אמדת למפרע קדוש יקבר מבעי ליה.
 מימה ללמ״ל נמי מכאן ולהבא הוא קלוש אמאי משליך
ר יצא רובו להא ברוב מחותך נמי חשיב ליה לילה מ  לכלכיס כיון ל
 כלאמר כהמפלת ;נלה לף כמ.) ליצא מחומך מרוכו אמו טמאה לילה

 ואי אתמר בהא בהא קאמר רצה. מכאן ולהבא לאי אמרת למפרע
 קולא הוא ללא קליש: מחתן ומנית. על שיצא הרוכ ואע״ג שיצא
 הרוכ והרי החתיכות לפנינו משליכו לכלבים אי אמרת כשלמא מכאן
 ולהכא הוא קלוש ומקמי יציאת רוכ לא קליש מילי הנך ראיחתכו

 ומתניתין נמי קתני ונפטרה מן הככורה
 וככל ענין קאמר כין שיצא אכר אכר
 בין שיצא רובו ככת אתת וי״ל לכשלמא
 אי מכאן ולהבא הוא קלוש טון לאין
 קלושה חלה עליו על יציאת רובו א״כ
 מה שנחתך קולם יציאת רוב אין קלושה
 חלה עליו כלל ויכול להשליכו לכלבים
 אף מאחר יציאת הרוכ ומיהו מכי יצא
 רוכו ואילך טעון קכורה למה שיצא
 וכן משמע לשון הקונטרס ואע׳׳גלקתני
 יצא רוכו הרי זה יקכר ומשמע רובו
 בבת אחת כלמוכח כסוגיא ומשמע
 אבל אבר אבר לא היינו לוקא לענין
 המיעוט הראשון לאפי׳ אומו מיעוט
 טעון קבורה כשיצא רובו מאחר לאין
 מחותך אבל למ״ל למפרע קלוש
 שמתחלה הקלושה חלה עליו מתחלת
 הלילה א״כ במחומך נמי יקבר ואמאי
 למתתך נמי לא קשיא ליה היכי מטיל
 כו מוס לאיכא לאוקומי כנפל שאינו
 ראר להקרכה א״נ מחתך קולס שיצא
 לארר העולם: כלבתו אחזתו.
 סי׳ כקונטרס האשה כרכתו לעוכר
 ואתזתו כיליס והפסיקו יליה כינו לבין
 הרחם וקשה לרבינו תם לבשוס מקום
 לא איירי באשה מיללת עם הבהמה
 אלא רועה כלתנן כהמה שמת עוכרה
 כתוך מעיה והושיט הרועה את ילו
 ורישא להך מילתא נמי איירי כרועה
 כרכו כסיכ לשון זכר הכי נמי הוה ליה
 למנקט כרכו ואחזו והוציאו ועול למאי
 פריך אי לנפק לרך דשיה פטרתיה
 וכי אין יכול להיות שאחזתו כיליס
 כראשו ומפסיק כיליה כין ראשו לרחם
 וזה דוחק לומר לאין לרחם לפתוח
 קודם שיצא הראש ואין יכול להכניס
 ידו ועוד דמתניתין דהושיט רועה את
 ידו כלא הוציא כלל איירי דאס לא כן
 נטמא כמה שיצא ואע״ג דיש לחלק כין
 מבכרת לאין מככרת אי נמי המס
 כשילדה אתר׳ קודס לזה שנפתח רחמה
 כל זה דותק ונראה לר״ת נ] כ] כמו
 גרסת ר״ח כרכתו אחותו והוציאתו
 שילדה נקכה עמו כדאמר נמי כפ׳ כל
 הכשר (לקמן לף קיל.) אין לי אלא
 אחותו הקטנה הגדולה מנין ופריך אי
 דנפק דרך רישיה וכן הנקכה הא
 פטרתיה ראש הנקבה שיצא ראשה
 תחלה שראש הזכר כרוך בין כרכיה
 ומשני דנפק מרגלותיו והוא כרוך כין
 כרכיה וה״ה דהוה מצי למימר כרכו
 אחיו לענין איזה מהן ככור אלא נקט
 אחומו משום דליכא ככורה כללי):

 מאי

 ואי אתמר בהא בהא קאמר רבה אבל בהא
 אימא מורי ליה לרב הונא צריכא תנן
 המבכרת המקשה לילד מחתך אבר אבר
 ומשליך לכלבים מאי לאו מחתך ומגיח ואי
 אמרת למפרע הוא קדוש יקבר מיבעי ליה
 לא הכא במאי עסקינן במחתך ומשליך אבל
 מחתך ומניח מאי יקבר אדתנא סיפא יצא
 רובו יקבר ונפטרה מן הבכורה ליפלוג וליתני
 בדידיה במה דברים אמורים במחתך ומשליך
 אבר אבר אבל מחתך ומניח יקבר הכי נמי
 קאמר אבד״א במחתך ומשליך אבל מחתך
בעי (  ומניח נעשה כמי שיצא רובו ויקבר א] א
 רבא א] הלכו באיברין אחר הרוב או לא הלכו
 באיברין אחר הרוב היכי דמי אילימא כגון
 שיצא רוב במיעוט אבר וקא מיבעיא ליה האי
 מיעוט דבראי בתר רוב דאבר שדינן ליה או
 בתר רובא דעובר שדינן ליה פשיטא =דלא
 שבקינן רובא דעובר ואזלינן בתר רוב אבר
 אלא כגון שיצא 8חציו ברוב אבר וקא מיבעיא
 ליה ההוא מיעוט דבגואי מהו גלמישדייה
 בתר רוב אבר ת״ש יצא רובו הרי זה יקבר
 מאי רובו אילימא רובו ממש עד השתא לא
 אשמעינן נ)דרובו ככולו אלא לאו כגון שיצא
 חציו ברוב אבר לא כגון שיצא רובו במיעוט
 אבר וקמ״ל דלא שבקינן רובו דעובר דבהמה
 ואזלינן בתר אבר בעי רבא יכרכו בםיב מהו
 הבטליתו מהו בשליתו מהו בשליתו אורחיה

 הוא אלא יבשליא אחרת מהו ׳כרכתו
 ואחזתו והוציאתו מהו היכי דמי אי דנפק
 דרך רישיה פטרתיה אלא דנפק דרך
 מרגלותיו בלעתהו חולדה והוציאתו מהו
 הוציאתו הא אפיקתיה אלא בלעתו והוציאתו
הדביק ה 8 ,  והכניסתו והקיאתו ויצא מאליו מהו ג
 שני רחמים ויצא מזה ונכנס לזה מהו דידיה
 פטר דלאו דידיה לא פטר או דלמא דלאו
נפתחו  דידיה נמי פטר תיקו בעי רב אחא ט
 כותלי בית הרחם מהו אויר רחם מקדיש
 והאיכא או דלמא נגיעת רחם מקדשה והא
 ליכא בעי מר בר רב אשי נעקרו כותלי
 בית הרחם מהו נעקרו ליתנהו אלא ינעקרו
 ותלו ליה בצואריה מאי במקומן מקדשי שלא
 במקומן לא מקדשי או דלמא שלא במקומן
 נמי מקדשי בעי מיניה ר׳ ירמיה מר׳ זירא
 יינגממו כותלי בית הרחם מהו א״ל קא
 נגעת בבעיא דאיבעיא לן דבעי ר׳ זירא
 ואמרי לה בעא מיניה ר׳ זירא מרבי אםי
עומד מרובה על הפרוץ ויצא דרך פרוץ  ב

ליה אלא (  פרוץ מרובה על העומד ויצא דרך עומד מאי עד כאן לא איבעיא ה
 פרוץ מרובה על העומד דאיכא עומד בעולם אבל נגממו ללא קא מיבעיא ייליה:

 מתני׳

ט לא חלה קדושה עלייהו  מקמי ה
 אלא אי אמרמ דלמפרע הוא קדוש הא
 כיון דרוכא קמן איגלאי מלתא כיציאת
 הרוכ דמעיקרא קדוש להו: לא
 מחתך ומשליך. דטון דליתנהו אמאי
 תיתול כשעת גמר יציאת הרוכ
 ואיסורא ליכא דהא כי שדא קמא תולין
 הוה אכל כיצא שליש ומכרו לעוכד
 כוככיס וחזר רצא שליש אתר וכולן
 לפנינו איכא למימר אגלאי מלתא
 וחיילא למפרע ומכטלה מטרה:
 אדתני יצא רובו. דמשמע בכת אחת:
 נעשה כמי שיצא רובו. בבת אתת:
 הלכו באברים. כדמפרש ואזיל שיצא
 רובו במיעוט אבר רוב העובר יצא
 ומיעוט א׳ מן האברים השלים ליציאת
 הרוכ וקא מיכעיא ליה הלכו כאברים
 אחר הרוב דנשדי מיעוט אבר שיצא
 בתר רובו שבפנים והוי כמאן דלא
 נפק האי מיעוט וליכא יציאת רוב
 עוכר ואם רצה מחתך ומשליך לכלכים
 ומשוס מטיל מום בקדשים ליכא
 דמותר להטיל מום כככור קודס שיצא
 לארר העולם כגון יציאת ראשו או
 יציאת רוכו דרך מרגלותיו: או לא
 הלכו. ושדינן ליה כתר רוכ עוכר
 ללא שכקינן רוכ עוכר וניזיל כתר
 רוב אכר: אלא שיצא חציו. של עוכר
 ורוב אבר משלים אותו החצי ואי
 שלינא למיעוטא לגוואי במר רובא
 נסק ליה רובא דולל: אי גימא רובו
יד על כרמך  ממש. ובבת אחת קא מי
 דאע״ג דשנינן לעיל מחתך ומנית
 נעשה כו׳ שינרא בעלמא שני אגב
 דוחקיה ומתניתין כמשמעותיה קיימא:
 אלא לאו כגון שיצא חציו ברוב אבר.
 וקרי ליה רובו דשדינן מיעוט אבר
 דגוואי בתר רוב אבר והוה ליה רוב
 עוכר: לא. לעולם לא הלכו ולא שדינן
 מיעוט אבר בתר רובא ומתניתין ביצא
 רובו ממש ודקשיא לך למאי איצטריך
 כגון שהיה מיעוט אחד מן האברים
 משלים לרוכ העוכר ואיצטדך
 לאשמעינן דהוי רוכא ולא אמדגן שדי
 מיעוט אבר שבחוץ אחר רוב שכפניס
 וליכא לידה אלא שדייה בתר רוב
 העוכר הואיל וכהדיה נפיק: כרכו
 בסיב. שגדל ונכרך סביב הדקל כעין
 מדיל״א של גפנים: מהו. שתהא
 חציצה ואמרינן כיון דלא נגע ברחם
 לא קדיש דהא רחם הוא דמקדש
 דכדידיה תלא רחמנא ולקמן כעי אימת
 כרכו. ואת״ל סיכ הוי חציצה דמין
 שלא במינו הוא: שליא. מי הוי חציצה
 או לא: כרכה. אשה בידיה והוציאתו
 והפסיקו ידיה בינו לבין הרחם מי
 אמדנן כיון דאורחיה הוא לילד את
 בהמתה לאו חציצה היא: היכי דמי.

ד  כל הנך בעיי: אי דנפק דרך ראשו. ואחר שהוציאו אותו עשו כו אחד מן הדברים הללו: פטרתיה. רישיה לרתם וקדוש מיד דהא יצא ראשו ה
 זה טלוד: דרך מרגלותיו. וקודם יציאת רוכו כרכוהו: בלעתהו חולדה. כתוך הרתם והוציאתהו: הא אפיקתיה. כשהיה כלוע ולא נגע ברחם
 והיינו כרכתו: אלא בלעתו והוציאתו והכניסתו והקיאתו ויצא מאליו מהו. מי קדוש כהאי יציאה אחרונה או לא: ונכנס לזה מהו. נפטרה
 כהמה האתרת מן הככורה או לא: נפתחו גרסינן. נפתתו נתרחכו שכשיצא לא נגע: נעקרו. קס״ד קודם לכן נעקרו ונפלו: הא ליחנהו.
 ומאן נקדיש לא ארר ולא נגיעה דהא אין כאן רמס: נעקרו• י)(קס״ד קודם לכן נעקרו) ונכנסו לפנים ונמלו לו כצוארו: נגממו. ניטל
 מעוכי הכתלים מבפנים סביב סביב: קנגעח בבעיא דאיבעיא לן. כבר ומשם אתה למד את תשוכתך: ויצא דרך פרון. מהו מי אמדנן
 כיון דעומד מרוכה עליו הוה ליה כאילו כולו עומד. ל״א נגממו מבפנים ושפה מיצונה ״)משמרת וקא מיבעיא ליה »)תורא ברא מקדש או לא:

 מתני׳

 מסורת הש״ם

 א) [כריתות יד. ע׳׳ש],
 נ) [נדר מב. הוריות ג:
 נלה כט.], ג) [עיין תוס׳
 סנהלרין מז: ל״ה משיסתוס
 ותוס׳ כתובות ל: ל״ה על
 שיסתום ותוס׳ שבת קננ:
 ל״ה על שיסתום יתוס׳
 יבמות קב: ל״ה ימי],
 ד) נפי׳ נתעכלו שפתי בית
 הרחס. ערוך ערן גס אי],
 ה) [צ״צ לי], ו) [צ״ל לי
 וכן העמיק הכ׳׳מ בפ״ד
 מהלכות בכורות], ז) [טעות
 לסוס], ח) ןגירסת רש״ל
 משררת אבל הכ״מ העתיק
 משמרת], ט) [נ״נ תורא
 שסה מיצונה רש״י פרק
 אלי מימין יכן נערוך
 ערך מר י׳יא רש״ל],
 י) [וע״ע תוס׳ סוכה
 לז. ל״ה כי היכי יתוס׳
 בכורות ט. ל״ה אמר

 רב],

 גליון הש״ם
 גמ׳ חציו ברוב אבר. עיין
 עירונין לף טו ע״ב תוס׳
פ הדביק  ל״ה פרוץ: ע
 שני רחמיפ. עיין כתיבות
 לף ל ע״ב תום׳ ל״ה על:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] גמ׳ בעי רכא הלכו
 נאיברין אתר הרוב. נ״ב
 עיין כריתות דף יל ע״א
 תוס׳ ד״ה תיפשוט וכר:
 נ] תוש׳ ד״ה כרכתו וכו׳
 כמו גרסת ר״ת כרכתו.
 נ״ב עיין ככורות ט׳ ע״א
 תיס׳ ל״ה אמר רב מין
 במינו אינו חוצן וכו׳

 ולו״ק:

 רביגו גרשום
 ואי איתמר בהא בהא
 קאמר רבה ביצא שליש
 דרך דופן ושני שלישץ
 דרך רחם מיכן ולהבא
 קדוש דלחומרא אכל הכא
 ביצא שליש ומכרו לעובד
 כוכבים דאי אמר מיכן
 ולהבא קדוש [הוי] לקולא
 הוה אמינא מודי לה
 לרב הונא דלמפרע קדוש
 צריכא דכשם שאמרו
 לחומרא כך אמרו לקולא:
 תכא במאי עסקינן במחתך
 ומשליך לכלבים. כלומר
 דלא יצא רוב יחד: היכי
 דמי אילימא כגון שיצא
 רובו במיעוט אכר כלומר
 שיצא רובו של עובר
 בכלל מיעוט אבר ורובו
 של אבר היה במעיה וקא
 מיבעיא ליה האי מיעוט
 אבר דבראי בתר דוכא
 דבהמה שדינן ליה ויצא
 רובו ויקבר או דלמא
 האי מיעוט אבר בתר
 רוב אבר דבמעיה שדינן
 לה ולא יצא רובו ולא
 חל עליה קדושה וישליך
 לכלבו. אלא כגון שיצא
 חציו ברוב אבר כלומר
 חציו דעובר בכלל רוב
 אבר וקא מיבעיא ליה
 ההוא מיעוטא דלגואי מהו
 למישדייה בתר רוב אבר
 דבראי והוד ליה יצא
 רובו ויקבר או דלמא
 לא שדינן ליה בתר רובו
 ולא הוי אלא יצא תציו
 ולא חל עליה קדושה
 ומשליכו לכלבו: לא כגון
 שיצא רובו במיעוט אבר.
 כלומר כדאמרינן לעיל:



 מסורת הש״ם
׳ בכורות כג. ס י ן מ י  א) ועי
, ן לקמן עא. , ב) ו ן ד  דייה ע
ל י מי ט אינו ו לקו  ג) בגי׳ הי
ה א מ ה ט מ ה ו ב ן דרשא ו ה  ד
. ועיי  לא שייכא כלל הכא
: נקיש, א ״ ס  רש״א, ד) ב

, ן שייך לדף עא.  ה) מכא
יא: מכל, 1) ןצ״ל  ו) כש׳
, ח) ןצ״ל I T ה ר ו  במשנה ת
, מ ״ ן ר י , ט) עי  יבייקרא יא]
 י) עיין רש״א, נ) ושייך

, | . א  צלף ע

 תורה אור השלם
ה מ ה ב ן ה ת מ ו מ י י ב  1 . ו
ה ל ב א ם ל כ א ל י ר ה ש  א
ד א ע מ ט , י ד ת ל ב נ ע ב ג נ  ה
ט קרא -א ל י : י ב ר ע  ה

ו י פ ל כ ך ע ל ו ל ה ב  2. ו
ל ה ע כ ל ה ה ה י ח ל ה כ  ב
ם כ ם ל • ה י א מ ע ט ב ר  א
א מ ט ם י ת ל ב נ ע ב ג נ ל ה  כ
א כז קרא י י : ו ב ר ע ד ה  ע

ע ג ר ת ש ש א פ ו נ  3. א
ו א א מ ר ט ב ל ד כ  ב
ו ה א א מ ה ט י ת ח ל ב נ  ב
ו ה א א מ ה ט מ ה ת ב ל ב נ  ב
ם ל ע נ א ו מ ץ ט ר ת ש ל ב נ  ב
: ם ש א א ו מ א ט ו ה ו ו נ מ  מ

קרא ה ב י  ו

 גל־ץ הש״ס
י כו ע ו ל ה ק ׳ ׳ ׳ י ם ו  ת
ן וה . כעי ב ש ״ א •י־ר י ח י נ  ר
ף ג׳ ׳ שכועומ ד ס י ו ת נ ת  כ

ה: י ה אי ״ ב ל ״  ע

 הגהות הנ״ה
׳ ג כי ״ ה ה ׳ ׳  (א) ־:־• ד
״ב עיין . נ מתי אמרתי  נ
ב ״ ה ע ף מ  בזבחים ל

: ׳ י נ  במת

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

ן חמ ר רב נ מ ׳ אצא א כ  א ] ג
א נפש אשר כ ה  בר יצחק מ
א וכו׳ מ ר ט נ ע בכל ל ג  ת
׳ ׳ ויקרא ה פ א נ הי  כצ״ל ו
ת על ו ע ט  כ׳ ודלא כנרשס ב

: י ה ז ש ר  פ

 ע: בהמה המקשה פרק רביעי חולין
 מתני׳ הושיט הרוטה את ידו. לתוך מעיה: טהור. טעמא
 דתרווייהו מפרש כגמ׳: גמ׳ ק״ו. כלומר אפי׳ לד עקיבא דאמר
 לקמן >דף עב.) טומאה כלועה כגון עוכר כמעי אשה טמאה הכא
 מודה מק״ו אס הועילה לו מחיצת אמו להמירו כאכילה בשחיטתה
 אע״פ שהוא מת לא תועיל לו כשהיא
 חיה לטהרו מלטמא: איתקש. נכלת
 טמאה לנכלת טהורה מי שאינו קרר
 נכלה כטהורה אינו קרוי בטמאה:
 טל כפיי. שאין פרסותיו סדוקות:
 מהלפי פפים צתיה. כתוך גופה של
 בהמה חיה דהיינו עוכר טמא כמעי
 אמו: טמאתי לך. משוס נבלה
 דכתיב בסיסיה הנוגע בנבלתם יטמא:
 קלוט. מת: במטי פרה ליטמא.
 שהרי מהלכי כפיס הוא: ומשני מהלפי
 כפים במהלפי ארבט. בעינן דהכי
 כתיב הולך על כפיו ככל החיה ההולכת
 על ארבע שאין לאמו אלא ד׳ רגלים
 כגון טמאה שאין פרסותיה סדוקומ:
 פרה במטי גמל. טמאה שעוכרה מין
 טהור: לא תטמא. במעי אמו דהאי
 לאו מהלך על כפים הוא ור׳ יוסי פסיק
 ומני כטמאה טמא: קלוט במטי
 קלוטה. ואמו טהורה היא אלא שנולד
 כך: ליטמא. במעי אמו ומתני׳ פסיק
 ותני כטהורה טהור: קל ותומר דרב
 תסדא. אס הועילה לו אמו כר: אלא
 איזה זה. נכלה שחלוקה בין נבלת
 טמאה לטהורה: זו נבלת טובר.
 דהא בנולדה ליכא לאוקמה דהא
 נכלת טהורה מטמאה דכתיכ [וכי]
 ימות מן הכהמה אשר היא לכס וגו׳
 אלא בנבלת עובר מימוקמא שכטהור׳
 טהור מקל וחומר ובטמאה טמא
 דליכא קל וחומר דקס ליה ממילא
 כטומאת נכלות מאחר שמת ולא
 דרשי׳ היקשא: אי לאו דרי יצתק הוה
 אמיגא כוליה האי קרא לפדרבי אתא.
 לאמרי׳ לקמן (לף עא.) אקרא אני
 חיה כהמה למה נאמרה כו׳ ועוכר
 טמאה לטהור תיסוק לן מהיקשא
 ללעיל ואע״ג לרכי מכהמה טמאה
 נפקא ולרכ גחמן תיפוק מחיה הא
 קיימא לן (שביעורו לף יט.ו פרשה
 שנאמרה ונשנית מפני חידוש אחד
 נשנית השתא דכמיכ כל הולך על
 כפיו דאפקנא מהיקשא דלא נקיטי)
 דרשי׳ מכנכלח חיה טמאה ואמרינן

 ״)מאי טעמא דתנא קפוא. וא״ת ומאי קכעי והא טומאה כלועה
 היא ולא מטמא וייי׳ל דמשום דר׳ עקיכא מטמא לקמן 1לף
 עב.) עובר במעי אשה אצטריך ליה הכא גכי כהמה ק״ו כדפירש
 כקונטרס דאפי׳ ר׳ עקיכא מודה הכא א״נ משוס דהיה לנו לטמאומ

בהמה שמת עוברה בתוך מעיה  מתני׳ א! א
 והושיט הרועה את ידו ונגע בו בין בבהמה
טהור ר' יוסי ו  טמאה בין בבהמה טהורה א
 הגלילי אומר בטמאה טמא ובטהורה טהור:
 נמ׳ מאי טעמא דתנא קמא אמר רב חםדא
 מל וחומר אם הועילה אמו להתירו באכילה
 לא תועיל לו לטהוריה מידי נבלה אשכחן
 בהמה טהורה בהמה טמאה מנלן אמר קרא
 1וכי ימות מן הבהמה זו בהמה טמאה אשר

 היא לכם לאכלה זו בהמה טהורה איתקש
 בהמה טמאה לבהמה טהורה מה בהמה
 טהורה עוברה טהור אף בהמה טמאה
 עוברה טהור ור׳ יוסי הגלילי מאי טעמא אמר
 ר׳ יצחק דאמר קרא 2וכל הולך על כפיו בכל
 החיה ההולכת וגו׳ מהלכי כפים בחיה
 טמאתי לך אלא מעתה קלוט במעי פרה
 ליטמא דמהלכי כפים בחיה הוא מהלכי
 כפים במהלכי ארבע והאי מהלכי ארבע
 במהלכי שמנה הוא פרה במעי גמל לא
 תטמא דמהלכי שמנה במהלכי ארבע הוא
 הולך וכל הולך לרבות פרה במעי גמל קלוט
 במעי קלוטה ליטמא דמהלכי ארבע במהלכ

 מוכל הולך על כפיו דכסמוך אפילו
 קלוט כמעי קלוטה אי לאו ק״ו והשתא
 דאיכא ק״ו מוקי לה תנא קמא
 לדרשא אחרימי: קלוט במעי
 פדה ל״טמא. הוה מצי לשנייי דלהכי
 אהני ק׳׳ו דרכ חסדא אלא דעדיפא
 משני: קלוט נמע־ קלוטה. וא״ת
 ומאי פריך אין הכי נמי דאליכא דר׳
 יוסי הגלילי קיימינן דדריש אתין כפרק
 ד׳ וה׳ >ב״ק מא:< גכי וכעל השור נקי
 דדריש נקי מדמי ולדות ומשמע דמוקי
 את להנאת עורו ׳)ואס כן סכר כרכי
 שמעון דאסר קלוט כשיצא לאויר
 העולם דנפקא מאת הגמל בפ״ק
דניחא ליה  דככורות (לף ו0 וי״ל 8
 ליישכ מילתא דר׳ יוסי דהכא אפילו
 למאן לשד קלוט א״נ הכא איירי
 כראשו ורוכו דומים לאמו לאפי׳ ר׳׳ש
 מולה בההיא לשרי כדמוכח התם:
 5יחיה טמאה בכלל בהמה טמאה

 להרבעה. לכל חל משמע
 חילוש כלומר למחמת לחיה בכלל כהמה
 שמענו שפיר איסור הרבעה ומיהו
 כלאו הכי ילעינן לאפי׳ בעופות גמרי׳
 הרכעה כהממך כהמתך משכת
: c כלאמרי׳ בשור שנגח את הפר׳(!:״ק נד 

 ארבע הוא להכי אהני ק׳׳ו דרב חםדא מתקיף ולרבנן
 לה רב אחדבוי בר אמי חזיר במעי חזירתא לא ליטמא דמהלכי שמנה
נפש כי תגע  במהלכי שמנה הוא א אלא אמר רב נחמן בר יצחק מהכא 3
 בכל טמא או בנבלת חיה טמאה או בנבלת בהמה טמאה או בנבלת
 שרץ טמא וכי נבלת בהמה טמאה מטמאה ובטהורה לא מטמאה אלא
 איזה זה זה עובר שבטמאה טמא ובטהורה טהור ומאחר דנפקא ליה מדרב
 נחמן בר יצחק דרבי יצחק ל״ל אי לאו דר׳ יצחק הוה אמינא כוליה
 5ילכדרבי הוא דאתא קמ״ל תניא אמר ר׳ יונתן נמתי לו לבן עזאי למדנו

 נבלת בהמה טהורה שמטמאה ונבלת בהמה טמאה שמטמאה נבלת חיה
 טמאה שמטמאה נבלת חיה טהורה לא למדנו מנין נם לי כל הולך על
 כפיו בכל החיה ההולכת נמתי לו וכי נאמר וכל חיה והלא לא נאמר
 אלא בכל החיה למהלכי כפים בחיה הוא דאתא נם לי ומה ישמעאל
 אומר בדבר הזה נמתי לו גיוכי ימות מן הבהמה זו בהמה טמאה אשר
 היא לכם לאכלה זו בהמה טהורה =למדנו חיה בכלל בהמה ובהמה
 בכלל חיה חיה טהורה בכלל בהמה טהורה חיה טמאה בכלל בהמה טמאה

 בהמה
 ללרשה אתא לאתרי עוכר: הכי
 גרסי׳ תניא אמר ר׳ יונתן נמתי לו לבן טזאי. (א) נמתי אמרתי למלנו כו׳ לכתיב או בנבלת חיה טמאה או בנכלת כהמה טמאה וכתיכ
 וכי ימומ מן הכהמה אשר היא לכם לאכלה הרי חיה טמאה וכהמה טמאה וכהמה טהורה אכל נכלת חיה טהורה לא למלכו שתטמא ומנין:
 בכל התיה. להכיא חיה טהורה וכתיב בסיסיה הנוגע בנבלתם יטמא: למהלכי כפים בחיה. עובר טמא במעי אמו כלאמרן: נמתי לו
 וכי ימות מן הבהמה וגוי. וכיין לפרט לך כהמה טהורה וטמאה הרי חיה טהורה ככלל לפי שלמלנו במקום אחר חיה ככלל כהמה וכהמה
 בכלל חיה כלאמרינן לקמן ומעתה תהא לך חיה טהורה בכלל כהמה טהורה אס תצטרך ללמול חיה טהורה מכהמה טהורה כלום:
 ומיה טמאה בכלל בהמה טמאה. לכשתצטרך. ולקמן ועא.1 מפרש למאי הלכחא. וסילרה ה״ג ולמדנו חיה בכלל בהמה ובהמה בכלל חיה חיה
 טהורה בכלל בהמה טהורה חיה טמאה בכלל בהמה טמאה בהמה טמאה בכלל חיה טמאה בהמה טהורה בכלל חיה טהורה: י) תבל טל בן
 טזאי. הפסל וחבלה היא בעולם תלמיל ותיק כמותי אני כן עזאי שלא שמשתי את ר׳ ישמעאל. כל חבלה י) שבש״ס לשון חבלה והפסל הוא כמו
 >סנהלרין לף נט:< חבל על שמש גלול שאבל מן העולם גבי נחש: זאת הבהמה אשר תאכלי. ומפרש בתריה איל וצבי אלמא חיה ככלל
 כהמה: זאת התיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר טל הארץ פל מפרסת פרסה. והכי משמע מכל הכהמה אכול את המפרשת ומעיקרא
 מתחיל לאישתעויי בחיה זאת החיה אשר תאכלו ומפרש סימני כהמה לקאמר מכל הכהמה כל מפרסמ אלמא כהמה ככלל חיה ומעמה
 תלמול לכל הצריך לך: חיה טהורה בכלל בהמה טהורה כוי. והשתא מפרש לארבעה בבי למתניתא למאי טבעי להו: חיה טהורה
 בכלל בהמה טהורה לסימנין. שלא מצינו סימנין מפורשים אלא בבהמה לכתיב ״בויקרא כל כהמה מפרסת פרסה ״)ובמשנה תורה ויל)
 מכל הכהמה אשר על הארץ כל מפרסת פרסה סימנין אכהמה קיימי וכחיה לא ילעינן אלא משוס ראשכחן חיה בכלל בהמה כדלעיל
 זאת הכהמה ומפרש איל וצכי ויחמור. והוא הלין נמי לאצטריך לן חיה טהורה ככלל כהמה טהורה לטומאת נכלות כלכעינן לעיל נכלת
 חיה טהורה לא למלנו ונפקא לן מבהמה טהורה ולהרכעה נמי אצטריך להא הרכעת כלאיס כבהמה כמיכ ולא כחיה אלא חלא מינייהו נקט:
 ה״ג חיה טמאה בכלל בהמה טמאה להרבטה. וכלפרשי׳ להרכעה ככהמה כמיבא ומשמע בין טמאה ובין טהורה וחיה מבהמה נפקא. והוא
 הדין נמי דחיה טהורה להרבעה ככלל כהמה טהורה אלא ככל כללי דכרייתא מפרש חדא מילתא לאשמועיק דמכולהו איכא למילף:

 בהמה

 עין משפט
 נר מצוה

נ מהלכית ״ ׳ פ י  בז א מי
ה א מ ו ט ת ה מ  שאר א

: כ ״ ל  ה
א שם הלכה ״ ׳ פ י ח ב מי  ב

:  נ

 שיטה מקובצת
. ברה ו ת ע מ ה ש מ ה  א] ב
ס׳ תו י ו ״ ש ב עיי ר ״  נ
א [דייה ״ ב ע ״ ת כ ו ר ו כ  ב

: [ ד  ע

 רבינו גרשום
. דו ת י ה א ע ו ר ט ה י ש ו ה  ו
. ו ע ב ג נ : ו ם ח ר ת ה י ב  ב
ה ל י ע ו . אם ה ו מ י א ע מ  ב
. ה ל י כ א ו ב ר י ת ה ו ל מ ו א  ל
ל י ע ו א ת ו ל מ ת א ט י ת ש  ב
ם י י ח ו ב מ א ש ם ב י י ח ו מ  ל
ך ו ת ת ב ר מ ב ו ע ה ג ש ״ ע  א
ה נ א אי י ה ה מ כ ה ש י ע  מ
א ך ל ם כ י י ח ה מ א מ  ט
ה י ע ך מ ו ת ב ה ש ר ב ו א ע ה  י
: ה ת מ פ ש ״ ע ן א א מ ט מ ] 
י ת א מ ה ט י ת ם ב י פ י כ כ ל ה  מ
א מ ר ט כ ו ר ע מ ו ל . כ  לך
ן י א ם ש י פ י כ כ ל ה א מ ו ה  ש
ה י ח ת כ ו ק ו ד ת ס ו ס ר  פ
ר אף מ ו ל ך כ י ל ת א מ י  ט
: ך י ל ת א מ י ה ט י ם ח א ה  ש
י ע מ ט ב ו ל ה ק ת ע א מ ל  א
א ת ש . ה א מ ט י ה ל ר  פ
ה י ח ם ב י פ י כ כ ל ה ת מ ר מ א  ד
י ע מ ט ב ו ל ך ק י ל ת א מ י  ט
י כ ל ה : מ י ו א כ מ ט י ה ל ר  פ
. א ו ע ה ב ר י א כ ל ה מ ע ב ב ר  א
ת ר מ ת א י צ א מ ר ל מ ו ל  כ
ל ך ע ל ו ל ה ב כ י ת כ י ד כ  ה
ו י פ ל כ ך ע ל ו ל ה כ ן ו ו ת  ג
ל ת ע כ ל ו ת ה ה י ח ל ה כ  ב
ר כ ו א ע ה י ן ש נ ע בעי ב ר  א
ר ב ו ע ה ם ש ש ן כ י ו ם ש א  ו
ם א א ה ה ך ת א כ מ  ט
ע ב ר י א כ ל ה י מ א ה : ו ה א מ  ט
ד מ ו ל . כ ה נ מ י ש כ ל ה מ  ב
: ת ו ק ו ד ה ס י ת ו ס ר ם פ א  ד
ה ו ק ה ח צ י י ב ר ו ד א ׳ ל  א
ר מ ו ל . כ י ה כו י ל ו א כ נ י מ  א
ה י ת ח ל ב נ א ב נ י מ ה א ו  ה
ה מ ה ת ב ל ב נ ו ב ה א א מ  ט
ן י לכדרב ה ! י ל ו ה כ א מ  ט
ל ״ מ ן ק מ ק א ל ת א א ד ו  ה
ת ל ב ו נ נ ד מ : ל ק ח צ י י ב ר  ד
[ ה ר ו ה ט ! ( ה א מ ט ה ו מ ה  ב
י כ ר מ מ ו ל . כ י א כו מ ט מ ש  ׳
ן נ י ד מ א ד ה כ מ ה ב ן ה ת מ ו מ  י
ל ך ע ל ו , ה י כ י ו : גם ל ל י ע  ל
ת כ ל ו ה ה ה י ח ל ה כ ו ב י פ  כ
ע ב ר ל א ה ע י ת ח כ ל ו ׳ ה י  אפ
ע ג ו נ ל ה ם כ כ א ל ו א ה מ  ט
ם י פ י כ כ ל ה : מ י ו ג ה ו ת ל ב נ  כ
כא ר צרי מ ו ל . כ א ו ה ה י ח  ב
א מ ר ט ב ו ע ש ש ר ד י מ  לץ ל
ם א ה פ ש ״ ע ה א א מ י ט ע מ  ב

: ק ח צ ׳ י כדר ם ו י י ח  ב



 עין משפט
 נר מצוה

ט א (מיי׳ ס״א מהל׳  ב
 שחיטה הלכה א סמג
 עשין סג טוש״ע י״ל סי׳ יג
 סעיף א) [מיי׳ פ״א מהל׳
 מ׳׳א הל׳׳כ סמג עשי! שכ
 טוש״ע י״ד סי׳ עט ס׳׳אן:

 ל ב מיי׳ ס״ט מהלכות
 כלאיס הלכה ח סמג שם

 טוש״ע י״ל סי׳ רצו ס׳׳א:
 לא ג ד מיי׳ פ״י מהל׳
 איסורי כיאה הלכה ח
 טיש״ע י״ד סי׳ קצד סייג:

כ ה ו מיי׳ סכ׳׳ה מהל׳  ל
 טימאת מת הלכה יכ:

 לג ז מיי׳ פ״כ מהלכות
 טומאת אוכלי! הלכי ית
 [ופ׳׳א מהלכות אכות
 הטומאה הלכה יג ועול שם
 פ׳׳ג הלכה יא וס״ד הלכה

 יכן:
ד ח מיי׳ ס ״ו מהלכות  ל
 טומאת מת הלכה ל ה:

 שיטה מקובצת
 6] מי לא עסקינן כוי. נ״ב
 עי׳ תוס׳ מנחות דף סט
 ע״א: נ] וקרא למעוטי היכא
 דהסריחה מתיים: ג] אם
 בלע תתיכה קטנה ולא לעסה
 והקיאה חדיא למי שלא ידע
 שנבלעה: ל] היינו תחלת
 בית הבליעה אבל בסופו:
 ה| מהאי קרא דהאוכל
 מנבלתה יכבס בגדיו והא האי

 קרא בנבלת בהמה כתיב:

 רבעו גרשום
 בהמה טהורה בכלל חיה
 טהורה לסימנין. כלומר בחיה
 נאמר סימנין דכתיב דאת
 החיה אשר תאכלו כל מפרסת
 פרסה וגו׳ ובהמה בכלל חיה:
 חיה טהורה בכלל בהמה
 טהורה להרבעה. כלומר
 בהרבעה כתיב בהמה ולא
 כתיב חיה דכתיב בהמתך לא
 תרביע כלאים ותיה בכלל
 בהמה: דתניא רבי אומר
 אקרא אני חיה. כלומר ולא
 צריך למיכתב או בנבלת
 בהמה טמאה ליכתוב בנבלת
 היה טמאה ואני יודע דבהמה
 בכלל חיה: בהמה למה
 נאמרה נאמר כאן בהמה
 טמאה בויקרא ונאמר להלן
 בהמה טמאה בצו את אהרן
 או בבהמה טמאה ואכל
 מבשר זבת השלמים אשר
 לה• מה להלן בטומאת
 הקדש הכתוב מדבר אף כאן
 בטומאת הקדש הכתוב מדבר
 דאי נגע בין בנבלת בהמה
 טמאה בין בנבלת חיה טמאה
 ונגע בקדשים חייב קרבן:
 בהמה טמאה בכלל תיה
 טמאה ליצירה כלומר או בדיה
 הוא דכתיב והיא מפלת בץ
 מין בהמה בין מין חיה אם
 זכר תשב לזכר וכוי: הניחא
 לד• מאיר. דאמר המפלת
 מין בהמה חיה ועוף טמאה
 מיבעי ליה להאי קרא בנבלת
 חיה טמאה או בנבלת בהמה
 טמאה ליצירה: אלא לרבנן
 דאמרי כל שאינו מצורת
 אדם אינו ולד ואינה טמאה
 נו האי קרא דמקיש נבלת חיה
 טמאה לנבלת בהמה טמאה
 למה לי: כוליה לכדרבי
 הוא דאתא. כלומר האי קרא
 בנבלח חיה טמאה לרבנן
 לא מיכעי להו ליצירה לא
 איחקש חיה טמאה לבהמה
 טמאה אלא לכדרבי לצורך
 קדשים: ופשטה החיה את
 ידה בתוך מעיה. פשטה ידה
 דרך בית הרתם: אמר רבה
 כשם שטומאה בלועה אינה
 מטמאה. כלומר דחוינן הכא
 לענין חיה שהולד שהוא
 בלוע במעי אמו אינו מטמא
 את האשה: כך טהרה בלועה

 בהמה המקשה פרק רביעי חולין עא.
 האי קרא למה לי בוליה לבדרבי אתא. כן גירסת ולרבנן

 הקונטרס ופירש דאדרמן דרכי יוסי הגלילי כעי האי
 קרא דרכ נחמן למה לי וקשה לפירושו למה המתין עד כאן ועוד ה״ל
 למכעי נמי לרכנן קרא דרכי יצחק למה להו לכן נראה כגירסח הספרים
 דגרסי הניחא לר״מ אלא לרכנן
 מא״ל כלומר אמאי איצטריך כללא
 דכהמה טהורה ככלל חיה טהורה

 דלדידהו ליכא למימר ליצירה:
 והאשד! טהורה עד שיצא. כשלא
 העגיל הראש כפיקה
 מיירי דאי העגיל הוי טמא עד שלא
 יצא הולד משנפתח הקכר סדתניא
 כאהלות ופ״ז מ״לן ומייתי לה כהלוקח
 כהמה (בכורות מ.) אין לנפלים פתיחת
 הקכר עד שיעגילו הראש כפיקה א״נ
 סכר ליה כתנא דתוספתא דאהלות
 (ספ״חו דאמר אין לולד טומאה עד
 שיצא •ילאויר העולם: מי לא עסקינן
 דאכל סמיך לשקיעת החמה וקאמר
 רחמנא דטהור. וא״ת אמאי לא מדקדק
 מדאמעט כברייתא כפרק יוצא דופן
 (צלה מב0 נכלה דלא מטמאה בגדים
 אכית הכליעה מדכתיכ כנכלת עוף
 טהור לטמאה בה ולא כאחרת ומשם
 מדקדק אביי דמקוס נבלת עוף טהור
 בלועה הויא וי״ל דודאי אליבא דאביי
 היה יכול לדקדק משם אבל לרבא
 דסכר דכית הסתרים הוי היכי מתרץ
 לכרייתא ע״כ כשתחב לו חבירו ככית
 הכליעה וחזר והוציאו וכית הכליעה
 היה רחכ ולא הסיטה כלל התם ממעט
 קרא דווקא נכלת כהמה ומיהו היינו
 יכולין לפרש אע״ג דלא חזר והוציאו
 דכי קאמר רכא דכית הסתרים הוי
 היינו י! תחלת הכליעה אכל לסופו מודה
 דכלוע הויא אבל לפי זה היה יכול
 לדקדק משס אף לרבא דטומאה בלועה
 לא מטמאה ואם תאמר והיכי מדקדק
 הכא ה1 מהאי קרא דהאוכל מנכלתה
 והא האי קרא כנכלמ כהמה כתיכ
 דלא מטמאה כבית הכליעה וכמגע
 איירי ולא כאכילה ולא כמיב אוכל
 אלא ליתן שיעור אטלה דהיינו כזית
 לנוגע ונושא כדמסרש התם כנדה ואי
 איצטריך לדרשא דהכא אס כן היכי
 מדקדק מינייהו דשיעור נוגע ונושא
 באוכל רש לומר דלא מסתבר לאוקומי
 טליה לדרשא דהכא לטהר טומאה
 כלועה דהא משמע דאתא למימר
 טומאה דכתיכ והאוכל יככס כגדיו
 ומ״מ אין מקרא יוצא מידי פשוטו
 דמשמע דטיהר הכתוכ את האוכל

 כשטכל והעריכ שמשו:
 אטו

 המת אינה מיטמאה כדיליף כקל

 בהמה טמאה בכלל חיה טמאה בהמה
 טהורה בכלל חיה טהורה ובלשון הזה אמר
 לי חבל על בן עזאי שלא שימש את רבי
 ישמעאל חיה בכלל בהמה מנלן דכתיב
זאת הבהמה אשר תאכלו שור שה 1 

 כשבים וגו׳ איל וצבי ויחמור וגו׳ הא כיצד
 חיה בכלל בהמה בהמה בכלל חיה מנלן
זאת החיה אשר תאכלו מכד  דכתיב 2
 הבהמה אשר על הארץ כל מפרסת פרסה
חיה טהורה (  הא כיצד בהמה בכלל חיה א
 בכלל בהמה טהורה אלסימנים חיה טמאה
 בכלל בהמה טמאה 3להרבעה בהמה
 טמאה בכלל חיה טמאה לכדרבי 3•ידתניא
 רבי אומר אקרא אני חיה בהמה למה נאמרה
 נאמרה כאן בהמה טמאה ונאמר להלן
 בהמה טמאה מה להלן טומאת קדש אף כאן
 טומאת קדש בהמה טהורה בכלל חיה
 טהורה ליצירה ״דתנן המפלת מין בהמה חיה
אם זכר תשב  ועוף בין טמאין בין טהורין נ
 לזכר אם נקבה תשב לנקבה אינו ידוע תשב
 לזכר ולנקבה דברי רבי מאיר וחכמים
 אומרים יכל שאינו מצורת אדם אינו ולד
 ולרבנן האי קרא למה לי כוליה לכדרבי הוא
האשה שמת ולדה בתוך  דאתא: מתני׳ ה
 מעיה ופשטה חיה את ידה ונגעה בו החיה
 טמאה טומאת שבעה והאשה יי טהורה עד
 שיצא הולד: גמ׳ אמר רבה כשם שטומאה
 בלועה אינה מטמאה יכך טהרה בלועה
 אינה מיטמאה טומאה בלועה מנלן דכתיב
 3והאוכל מנבלתה יכבס בגדיו א] מי לא

 עסקינן דאכל סמוך לשקיעת החמה וקאמר
 רחמנא טהור ודלמא שאני התם דלא חזיא
דאמר ׳אחת זו ואחת (  לגר הניחא לרבי יוחנן ה
 זו עד לכלב שפיר אלא לבר פדא דאמר
 טומאה חמורה לגר וטומאה קלה עד לכלב
 משום דלא חזיא לגר הוא נהי דלא חזיא
 בפניו שלא בפניו מיחזיא חזיא ליה אשכחן
 טומאה בלועה טהרה בלועה מגלן קל
 וחומר ומה כלי חרם המוקף צמיד פתיל
 שאינו מציל על טומאה שבתוכו מלטמא
 דאמר מר י׳״טומאה רצוצה בוקעת ועולה עד
 לרקיע מציל על טהרה שבתוכו מלטמא

 אדם
 בלועה אינה מינומאה. כגון בלע טכעת טהורה ונכנס לאהל

 בהמה טמאה בכלל חיה טמאה לכדרבי גרסינן: אקרא אני חיה.
 לגבי קרבן עולה ויורד או בנבלת חיה טמאה או כנבלת כהמה
 טמאה (יקרא הן ודי היה לי בקריאת חיה ויודע אני שהבהמה ככלל
 חיה בהמה למה נאמרה: נאמר כאן בהמה טמאה ונאמר. בטמא

 שאכל את הקדש בפרשת ׳)(אמור אל
 הכהניס) [צו] ונפש כי תגע ככל טמא
 כטומאת אדם או ככהמה טמאהה: מה
 להלן בטומאת קדש. כלומר כטמא
 שאכל את הקדש: אן». קרכן עולה
 רורד דכתיכ או נפש אשר תגע וגו׳ ני)
 ומשמע דכנגיעת טומאה מחייכ ליה
 קרכן עולה ויורד דילפינן כהא גזירה
 שוה דלא מיחייכ עד דאכיל קדש או
 יכנס למקדש ולהא מילתא איצטריך לן
 כהמה טמאה ככלל חיה דאי לאו דקיס
 לן מזאת החיה דבהמה ככלל חיה לא
 הוה מייתר לן האי בהמה טמאה לג״ש
 דלא הוי מצי למימר אקרא אני חיה:
 בהמה טהורה בכלל חיה טהורה
 ליצירה. דגכי חיה כתיבא (בראשית
 o יצירה ויצר ה׳ אלהים מן האדמה
 כל חית השדה וגו׳ ונפקא מינה למפלת
 מין כהמה חיה ועוף דקאמר ר״מ
 תורת ולד עליהן ואמן יושכת עליהן
 ימי טומאה רמי טהרה ואמרינן
 כהמפלמ (צלה כב:) מ״ט דר״מ הואיל
 ונאמר כהן יצירה כאדם. והוא הדין
 דבהמה טמאה ככלל חיה טמאה נמי
 להאי מילתא איצטריכא אלא כבר פריש
 כה מלתא אחריתי לכדרכי וחדא
 מינייהו נקט וככל כללי דכריימא פריש
 חדא מילתא: תשב לזכר. שכעת ימי
 טומאה ול״ג ימי טוהר שכל דמים
 שהיא רואה כהן טהורין: והשב
 לנקבה. שכועיס טמאים וס״ו טוהר:
 אינו ידוט. אם זכר אס נקכה הטל
 עליה חומר שניהם ותשכ לזכר ולנקכה
 שכועיס טומאת לידת נקכה ואפילו
 אינה רואה בהן שמא נקבה ילדה
 וכלא ראייה איכא שבועיס טומאת
 לידה וימי טוהר אין לה אלא עד
 ארכעים יום מתחלת לידתן כדין זכר
 שמא זכר הוא: ה״ג לרבנן האי קרא
 למה לי כוליה לכדרבי אתא. ואמתניתין
 קאי. ולרכנן דפליגי אדרכי יוסי הגלילי
 הא קרא דר״נ דילפינן מיניה ואיזה זה
 עוכר שכטמאה טמא למה לי:
 לכדרבי הוא דאתא. חיה טמאה
 לגופיה וכהמה טמאה לג״ש ואיידי
 דכתב טמאה בבהמה משוס ג״ש כתכ
 נמי כחיה דכל פרשה שנאמרה
 ונשנית לא נשנית אלא כשכיל דכר
 שנתחדש כה: כשם שטומאה בלועה
 אינה מטמאה. אחרים דמפרש כה

 קרא בהדיא כדלקמן: כך טהרה
 וחומר: מי לא עסקינן. אפילו כאוכל נכלה סמוך לשקיעת החמה דעדיין היא כמעיו ולא נתעכלה וקמטהר ליה קרא בהערב שמש
 אלמא מטון שנכלעה הרי היא כמעוכלת לענין לטמא. והא ליכא למימר דטעמיה משוס (א) דמגע כית הסמריס לא מטמא ותוכו של
 אדם כית הסתרים הוא דא״כ תטמאנו במשא דאמרינן ביוצא דופן (צלה לף מב:< נהי דטומאת בית הסתרים במגע לא מטמיא כמשא
 מיהא מטמיא אלא לאו ש״מ כליעה מעככתה מלטמא: דלא תזיא לגר. וכתיכ (לברים יל) לא תאכלו כל נבלה לגר אשר כשעריך
 וגו׳ הראויה לגר קרויה נבלה שאינה ראויה לגר אינה קרויה נכלה: הניתא. דמצית למילף טעמך מהכא: לרבי יותנן דאמר.
 כמסכת ככורות >לף כג.<: אחת זו ואחת זו. כין לטמא אדם וכין לטמא אוכלים היא מטמאה עד שמיפסל מאכילת כלבים נ! וקרא
 ׳)(לאתרי) [למעוטי] היכא דהסריחה מחיים הוא דאתא אכל היכא דנראית לגר כשעת מיתה י)(והלכה) [וחלה] עלה שם נבלה לא פקע
 מינה שס נכלה עד לכלב והכא קא מטהר ליה כהערכ שמש: שפיר. מצית למילף דטעמא משוס כליעה הוא: אלא לבר פדא דאמר
 טומאה חמורה. לטמא אדם היא קרויה נכלה כל זמן שראויה לגר למאכל אדם אכל מכאן ואילך אין שם נבלה עליה להיות אכ
 הטומאה אלא אוכלין ומשקין הוא דמטמא: טד לפלג. דלא גריעא ממגע נכלה שהוא ראשון לטומאה ומטמא אוכלין האי דמטהר
 ליה קרא משום דלא חזיא לגר הוא ולא מטמיא אדם: שלא בפניו מיחזא חזיא ליה. >]אס בלע חתיכה קטנה ולא לעסה חזיא למי
 שלא ידע שבלעה: טהרה בלועה. דאינה מקבלת טומאה מנלן: מה פלי תרם נהמוקןז] צמיד פתיל שאינו מציל על טומאה שבחופו
 מלטמא. שאס היה כזית המת בתוכו אין כליעת הכלי מעככתו מלטמא את הכלי ואת כל האהל: דאמר מר טומאה רצוצה.
 כקרקע שאין לה אהל טפח: בוקעת ועולה. ומטמאה כל המאהילים עליה אפילו סמוך לרקיע. אלמא אפילו כליעמ קרקע אינה
 מעכבת וכל שכן כליעת כלי והרי הוא מציל על טהרה שכתוכו ומעככמ מליטמא כאהל המת כדאמרינן כפרק קמא (לעיל לף כה.ו:

 אדם
 אינה מטמאה. שאס אדם טהור בלע טבעת טהורה ואח״כ נטמא האדם הטבעת שבמעיו אינו טמא כדבעינן למימר לקמן: מי לא עסיק׳ דאכל סמוך לשקיעת החמה. כלומר שלא נתעכל הטומאה וקאמר רחמנא דלערב
 טהור ולא מטמא ליה לאדם דטומאה בלועה היא: ודילמא שני התם דלא חזיא לגר. כלומר לפיכך אינה מטמאה *דג! ולא מטעם טומאה בלועה: ומנא לן דאי לא חזיא לגר לא מטמאה דכתיב לא תאכלו כל נבלה לגר
 אשר בשעריך תתננה ואכלה נבלה ראויה לגר חשובה נבלה שאינה ראויה לגר לא חשובה נבלה: הניחא לר• יוחנן דאמר אחת כוי. כלומר אחת טומאה חמורה אחת טומאה קלה עד לכלב דאי ראויה לכלב מטמאה אפי׳
 אדם וכלים שפיר כלומר מפקינן ודאי טומאה בלועה דלא מטמאה מהכא מהאוכל את נבלתה (דאי) [דודאין ראויה לכלב ואי לא אמרינן טומאה בלועה לא מטמאה היתה מטמאה לאדם דהא ראויה לכלב: נהי דלא תזיא
 בפניו כוי: כלומר בפניו של גר דאי הגר רואה שהוא בלעה והקיאה לא הוה אכיל ליה אבל אי הקיאה שלא בפניו והוא לא ירע שארם בלעו הוה אכיל ליה: שאינו מציל על טומאה שבתוכו מלטמא. כלומר (האי) ןדאי
 הוה) שרץ בתוך כלי חרש אע״ג שמוקף צמיד פתיל מטמא טהרות שעל גביו דאמרינן טומאה בוקעת רעולה מציל על טהרות שבתוכו מלטמא דאי מוקף צמיד פתיל כל טהרות שבתוכו טהורה אע״ג דהוא באהל המת:

 מסורת הש״ם

 א) [לעיל נט. לקמן סר. נרריס
 פא. נדר לה: זכחים קטו:
 כ״ק יו: צל:], ג) שכועות
 ו. יט. [לעיל ע:], ג) נלה
 כא. [כריתות ז: ככורות מ.],
 ד) [עי׳ תוספות נכורות ככ.
 ל״ה על], ה) בכירית כג.
 [נזיר נ.ן, ו) [אהלות רפ״!
 ופי״ד מ״י גדר נל.], 1) רש׳יא,
 ס) [רקרא זו, ט) ושם ה],

 י) רשי׳א, כ) [צ״ל לתגן],

 תורה אור השלם
 1. זאת הבהמה אשר
 תאכלו שור שה כשבים
 ושה עןים: איל וצבי
 ויחמור ואקי ודישן ותאו
 וזמר: דברים יד ד, ה
 2. דברו אל בני ישראל
 לאמר זאת החיה אשר
 תאכלו מכל הבהמה אשר
 על הארץ: ויקרא יא ב
 3. והאבל מנבלתה יכבס
 בגךיו וטמא עד הערב
 והנשא את נבלתה יכבס

 בגדיו וטמא עד הערב:
 ויקרא יא מ

 גליון הש״ם
 ״ום׳ ־״ר והאשה כוי לארי
 העולש. עיין כר״ש שס משגה

 ה׳:

 הגהות הב״ח
 (א) רש"־ דייה מי לא עסקינן
 יכי׳ למגע כית הסתרים. נ״כ
 סי׳ ינסקא מינה לנ׳ טכעומ
 כלפירש״י בעמול שני נלף

 זה כסופו:

 מוסף רש״י
 חיה טהורה בכלל בהמה
 טהורה לסימנים. שאין
 סימני חיה מפורשת אלא
 ננהמה כחינ כל כהמה
 מפרסת פרסה !.לקמן פד...
 אקרא אני חיה. כקרנן
 עולה ויורד כתיכ או נננלת
 חיה טמאה או מנלת נהמה
 טמאה, ילי אס הייתי קירא
 כנכלת חיה טמאה שנכתכ
 ראשון ולא הייתי צריך לחזור
 ולכתוכ כהמה, שהרי כהמה
 ככלל חיה, שנאמר זאת
 החיה אשר תאכלו וסמיך
 ליה כל כהמה מפרסת
 פרסה !שבועות ז.:!. ונאמר
 להלן בהמה טמאה. כאיכל
 קלשיס כטומאת הגוף נצי
 את אהרן ונפש ט תגע
 ככל טמא בטומאת אלם
 או בנהמה טמאה ואכל
 מנשר זבח השלמים •:שם:.
 תשב לזכר. ימי טימאה
 שכעה רמי טהרה ל״ג, וכל
 למיס שמראה כהן טהירן
 י [דרי כא וכעי-ז בכורות
. תשב לנקבה. י׳׳ל  מ!
 טמאיס יס״י טהורין י:שם:.
 לזכר ולנקבה. לחומרא, ימי
 טומאה לנקבה שכועיס וימי
 טוהר כליס לסוף ארבעים
 יוס כזכר ולא פ׳ מקכה
 נדה כא : ללא יהא לה
 אלא ל״ג ימי טיהר !:בכורות
 מ.:. שטומאה בלועה.
 בכעלי חייס !לקטו קבו.! אינה
 מטמאה. לא במגע ילא
. טומאה :  במשא !נזר חב
 חמורה. להייט משא, לגר.
 על שהיא רארה לאטלת גר
 תושב, אבל אס סרחה ואינה
 רארה לגר תו לא מטמאה
 במשא אבל טומאה קלה
 של מגע מטמא עד שתפסל
 מאטלת כלב :בנורית כג ;.

 א) נראה לצ״ל כלומר ליצירה בחיה היא לכתיב יאמרינן לגס נהמה בכלל וכדתנן להמפצמ נין מין בהמה וכי׳. נו לכאורה אינו מובן דלפי גירשה רביגו והיא גירשת התוש׳ דגרשי אלא לרנגן מאי איבא למימר לא קאי הקישיא אלא
 על הכלל וכמש״כ התוש׳ וצ״ע.



 מסורת הש״ם

 א) כרכות מא. עירוגין ז.
 נגעיס סי״ג מ״מ סוכה ה:,
 נ) מקיאות ס״י משנה ח,
 ג) שס, ד) [מצירע פרק ה1,
 ה) (יקרא סי], ו) עיין

 רש״א, ז) ר״מ מ״ז,

 גליון הש״ם
 גט׳ טומאה בלועה דתנן.

 עיין כליס סייח מ״ה:

 הגהות הב״ח
 (א) רה׳" ל״ה מנין
 וכו׳ כמשא. נ״כ לבמגע
 כלא״ה אינו מכומא מכח
 כית הסחריס ולא הכנתי
 למה פירש׳׳י דאיירי כתתוב
 כשפופרת דלמא האי כעיא
 היא אס איני מטמא כמשא
 אתר שטכל כמו דאיירי
 כטומאה בלועה למעלה:
 (ג) תום' ל״ה אטי יכו׳
 לאפי׳ כלא היקף טהורים.
 נ״ב עיין סירש״י פרק ר״ע
 לף פד ע״כ נל״ה ודין
 הוא וכן ככי׳ק לף כ״ה:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] -ש״י כד״ה דלמטה
 וכי׳ תחיכ כשפופרת. נ״נ
 עי׳ א״ר ש״ש: ב] תום׳
 ל״ה אטו יכו׳ כפני
 הטומאה שכתוכו מליטמא
 מציל תוכו. נמחק מלת
 תוכו. ינ״כ עיין מהרמ״ל
 רמיתק זה ומהרש״א ז״ל
 מקיימו היטיכ ועיין תילישי
 הריין יתנין מלת מה נפשך

 לנקטו התוס׳ בלשונם:

 עא: בהמה המקשה פרק רביעי חולין
 אדם. שמעכב טומאה שכמונו מלטמא אינו דין שמציל על טהרה
 שבתוכו מליטמא משום כלוע: מה לכלי חרס. דין הוא שיציל על
 טהרה שכתוכו שכן יש בו צד קל אחר שאינו מטמא מגבו: אטו אגן
:  מגגו קאמריגן. מי ילפינן גכ אדם מגכ כלי חרס דתיפרוך הט
 מתוכו קאמריגן. תוך דאדם גמדנן
 מתוך כלי חרס וכ״ש דקל וחומר
 אלימא הוא דאדרבה תוך כלי חרס
 חמור מתוכו של אדם: שכן מטמא
 מאוירו. כלא נגיעה מה שאין כן כאדם
 הלכך קל וחומר מה אויר כלי חרס
 שאינו מבליע טומאה שבו מלטמא
 המבליע טהרה שבו מליטמא אדם
 שמכליע טומאה שכתוכו מלטמא אינו
 דין שיציל על טהרה שכו מליטמא
 הואיל וקל הוא שאין מקכל אויר האדם
 טומאה לעולם: דלמטלה. דרך פיו
 כדכתיכ (ויקרא יא) והאוכל מנבלתה:
 דלמטה. תחב לו דרך כית הריעי עד
 שנבלע וכגון שהיה א] תחוב בשפופרת
 ולא טימאו ככניסתו במגע: מנין.
 שלאחר מכאן לא יטמאנו יא) כמשא
 הואיל ובלוע: אלא ט״י מטלה. אם
 לא יכנס דרך הפה לא יתעכל במעיים
 לעולם: עיכול דלמטה רכ. כפה
 אינו מתעכל כל כך עד שיורד למטה:
 צריך שהייה. לטמא בגדים שהוא
 לכוש דכמיב (שם ידו והבא אל הבית
 יטמא ג) ולא כמיכ ככוס כגדים והאוכל
 ככית יככס את כגדיו >שס) ומוקמינן
 לה כתורת כהניסי) לשוהה שיעור
 אכילה: תאמר גכהמה שאינה צריכה
 שהייה. שאס נכנסת טעונה כלים
 הרי הן טמאים מיד דוהכא אל הכית
 קרינא כהו: ומשנינן למאי הלכתא.
 אמרת אין צריכה שהייה על כרחך
 לכלים שעליה דהא לאו כת מילכש
 כגדים היא אלא דרך משר ודרך משר
 אדם גופיה לא כעי שהייה שאס לא
 היה לכוש כגדיו אלא נטלם על כתפו
 ונכנס טמאין מיד: וטכעותיו גידיו.
 כקומצו שלא כדרך מלכוש: טמאין
 מיד. דקרינא נמי ככלים והכא אל
 הכימ: היה לכוש כליו כוי. הוו להו
 כגדיס דידיה וכתיכ והאוכל ככית יככס את כגדיו עד שישהא שיעור
 אכילה: פרס. חצי ככר של עירוכ שהוא מזון שתי סעודות והוא
 שמונה כיציס כדאמרינן כעירוכין (לף פב:<: תרוייהו תננהי. קושיא
 היא. כלומר מאי אשמועינן רבה: טמאה. טומאת מת וכלי מתכות
 המיטמאין כממ הרי הן כמת דאמר מר(לעיל ג.) חרכ ןבמלכר יטן הרי הוא
 כחלל: טובל. לפי שנטמא כנגיעתה קודם שכלעה: טובל ואופל
 בתרומה. דמשנכלעה אינה מטמאה: [הקיאה טמאה]. דלא אהני
 ליה טבילת האדם: וטמאהו. שנגעה בו ביציאתה: והזה. בשלישי:
 ושגה. בשביעי: הרי היא פמה שהיתה. טהורה לפי שלא קבלה טומאה
 מן האדם משכלעה דאי טמאה היכי מצי למימר הרי היא כמה
 שהיתה הא לא טבלה וטכילת האדם לא מהניא לה. ולהכי נקט הזה
 ושנה וטבל ואחר כך הקיאה דאס הקיאה קודם טבילה נטמאה
 כיציאתה כמגעו: פי קאמר רבה פוי. דאי ממתניתין דקתני כלע
 טכעת טמאה טוכל יו ואוכל דמשמע לא מטמיא לאדם הוה אמינא
 טעמא לאו משוס כליעה הוא אלא משום דמגע כית הסתרים לאו מגע
 הוא לענין טומאה כדאמרינן כמסכת נדה (לף מג.) מרדיו לא שטף
 כמים י) וגכי טכעמ ליכא למימר תטמא את האדם כמשא שאין משא
 אלא למי שהטומאה יוצאה ממנו כגון מת ונכלה ומעיינות הזכ אכל
 טמא מת אע״פ שהוא אב הטומאה אין לו משא וטכעת טהורה נמי דמנן
 דלא מטמיא מחממ אדם נמי טעמא משום דמגע בית הסתרים דאדס
 לא מטמא אבל טבעת בטבעת לאו בית הסתרים שייך למימר
 כהו אע״פ שנטמנו כאדם ה] הרי הן כמונחין בתיבה וניטמו אשמועינן
 רכה דטעמא דממנימין משום כלוע היא ואפילו חכרתה לא מטמא:

 והא

 מוסף רש״י
 הנכנס לבית המנוגע.
 בבית המנוגע כתיב והנא
 אל הבית יטמא על
 הערכ ולא כתיב כבוס
 בגליס והאוכל בבית יכבס
 את בגליו, בשוהה שיעיר
 אכילה ואפילו לא יאכל,
 מלכתינ נסיפיה והשוככ
 בכית יכבס את בגליו,
 הלכך הנכנס נו ונושא
 את כגדיי עמי שלא כדרך
 מלבושי, אין אלו בגדיו
 יטמאיס מיד, שאף בהן
 אני קורא והבא אל הבית,
 וכשהוא לביש בהן בעי
 שהייה :ברכות נזא וכעי״ז
. היה ו ץ ד. וסוכה ה נ ו  ער
 לבוש כליו. דאיקרו להו
 כגליי .:שם! וכן כילס
 דרך לכישתן קרויין כגדיו
 וכטלץ אצלו (ערובין ש•).
 הוא טמא מיד. לכתיב
 והכא אל הכית יטמא, והן
 טהורין עד שישהא.
 לכתיכ והאוכל בבית יכבס
 וגי׳, יררשינן בת״ כ אין
 לי אלא אוכל ישוכב, אוכל
 בלא שוככ, שוכב בלא אוכל,
 לא איכל ולא שוכב מנץ,
 ת״ל יכבס כגדיו ריכה,
 שתי פעמים כתיכ יככס
 בגדיי, יאפ סיסנו לרכות
 הכל מה ת״ל והאיכל, ליתן
 שיעור לשוככ כדי אכילה,
 שאי[ טעון מכוס כגרים
 על שישהה כדי אכילה,
 וגופו טמא מיל להכי
 כתיב והנא אל הבית יטמא
 ולא כתיכ כינוס בגדים,
 והאוכל בנית דהיינו שוהה
 כדי אכילה יכבס בגדיו

ן  (סוכה שם וכעי־ז ערוני
 שם!. אכילת פרס. תצי
 ככר ששיערי בו חכמים את
 העיריכ שהיא כולו מזון
 שתי סעילות וחציו מזון
 סעילה אתת .ברכות שם;
 ל׳ ביצים הן מזין סעולה
 בינונית, פרס לשין פריסה
 ששיעורו בחצי ככר האמור בעירוב דנעינן מזון ב׳ סעורות ותגן התם חציה לבית המגוגע (ערובין שם). פת חטים. נאכלת
 מהר !:ברכות שם< שהייתה מיעטת משל שעורים !:סוכה שם!. מיםב. דרך הסיבה שהיא נאכלת מהר שאיני פינה אנה ואנה
ת שם! שהייה זי בהסיבה שיערוהי ילא בנאכלת בעמידה והילך ובא שהוא שוהה באטלתו יותר ::עיוניו שס! מי שהוא ו נ י ב  ו

ן שם!. י נ  מיסנ הוא עסוק כאכילה ואינו טרול נלבריס אתרים :סוכה שם». ואוכל בליפתן. שנאכלת מהר :ערו

 אדם שמציל על טומאה שבתוכו מלטמא
 אינו דין שמציל על טהרה שבתוכו מליטמא
 מה לכלי חרם שכן אין מטמא מגבו תאמר
 באדם שמטמא מגבו אטו אנן מגבו קאמרינן
 מתוכו קאמרינן אדרבה כלי חרם חמור שכן
 מטמא מאוירו אשכחן בלוע דלמעלה בלוע
 דלמטה מנלן קל וחומר ומה למעלה שאינו
 עושה עיכול מציל למטה שעושה עיכול אינו
 דין שמציל כלום עושה עיכול למטה אלא על
 ידי מעלה אפי׳ הכי עיכול דלמטה רב אשכחן
 בלוע דאדם בלוע דבהמה מנלן קל וחומר
 ומה אדם שמטמא מחיים מציל בבלוע בהמה
 שאינה מטמאה מחיים אינו דין שתציל בבלוע
 מה לאדם שכן צריך שהייה בבית המנוגע
 תאמר בבהמה שאינה צריכה שהייה בבית
 המנוגע בהמה דאינה צריכה שהייה בבית
 המנוגע למאי הלכתא לכלים שעל גבה אדם
דתנן אהנכנם לבית המנוגע ,  נמי לא בעי א
 וכליו על כתפיו וסנדליו וטבעותיו בידיו הוא
היה לבוש כליו וסנדליו  והן טמאין מיד ב
 ברגליו וטבעותיו באצבעו הוא טמא מיד
 והן טהורין עד שישהא בכדי אכילת פרם
 פת חטים ולא פת שעורים מיםב ואוכל
 בליפתן אמר רבא תרוייהו תננהי טומאה
טומאה  בלועה תנינא טהרה בלועה תנינא 8
בלע טבעת טמאה טובל דתנן א] ג ,  בלועה ב
 ואוכל בתרומתו הקיאה טמאה וטמאתו
דתנן בלע טבעת  טהרה בלועה תנינא ״
 טהורה ונכנם לאהל המת והזה ושנה וטבל
 והקיאה הרי היא כמה שהיתה כי קאמר רבה
 כגון שבלע שתי טבעות אחת טמאה ואחת
 טהורה דלא מטמיא לה מטמאה לטהורה

 והא

 אטו אנן מננו קאמרינן מתוכו קאמרינן. תימה י] מה נפשך מ״מ
 פריך שפיר דאיך תעבור הטומאה כיון דגבו טהור ויש לומר
 ׳]י)דאדס נמי תוכו טהור מציל ואיכא למיעכד ק״ו הכי ומה כלי חרס
 המוקף צמיד פתיל שאין גכו מציל לחוץ כפני הטומאה שכתוכו

 מלטמא יז] מציל ב]י)(תוכ0 על טהרה
 שכתוכו מליטמא תוכו של אדם שמציל
 וחוצץ כפני הטומאה שכתוט מלטמא
 אינו דין שיציל תוכו על טהרה שכתוכו
 מליטמא וא״ת כיון דהא דהאדם מציל
 על טהרה שכתוכו היינו מקל וחומר
 דכלי חרס אי׳כ נימא דיו ולא יציל על
 טהרה שבתוכו מליטמא כהיסט הזכ
 כמו כלי חרס המוקף צמיד פתיל
 דמיטמא בהיסט הזב כדאמרינן כסוף
 הנזקין(גיטין סא0 וליחוש שמא הסיטה
 אשתו נדה ואילו בתוספת׳ לאהלו׳(פט״ו<
 תני בהליא לאדם מציל על טהרה
 שכתוכו מליטמא בהיסט הזב לאמרו
 להם כית הלל אי אתם מוליס ככליעת
 טכעת ונכנס לאהל המת כו׳ אמרו
 להם כית שמאי לא אם אמרה כטכעת
 שהיא טהורה מ] כהיסט וי״ל לעבלי ק״ ו
 מסכים קטנים המוקף צמיל פתיל
 לאפילו בלא היקף יב< טהורים במשא
 הזכ לפי שאין כאיס לכלל מגע לפי
 שאין סופן להפתח ואת שאינו כא
 לכלל מגע אינו כא לכלל משא כלאמר
 כהעור והרוטכ (לקמן לף קכל:<:
 דלמטה מנא לן. לכלוע ללמטה
 נמי טהור כלמוכח
 מתניתין לעוכר וחיה נמי לטמאה
 היינו מלרכנן כללקמן ועול להשתא
 ס״ל לרכה מולה כשתי טכעות וחיה
 היא כשתי טכעות: בלוע בבהמה
 מנא לן. לכהמה לא מטמא כלמוכח
 ההוא כלכ לאכל בשר המת לקמן

:(  בהעור והרוטב(לף קט.
 למאי הלכתא לכלים שעל גבה
 אדם נמי לא בעי. וא״ת
 ללמא אפי׳ ככלים שהיא לבושה לשייך
 כהו מלכוש כלאשכחן גכי הוצאה שבת
 בפרק במה בהמה יוצאה (שנת גג.)
 בלבריס שחשובים לה למלבוש ועול

 הקשה רכינו אפרים לכתורמ כהניס ממעט כהמה וכוחי ללא בעו
 שהייה ככלים שהן לכושים מוככס כגליו המטמא כגלים מציל ככית
 המנוגע כותי וכהמה שאינם מטמאים כגליס אינם מצילים ככיס
 הממגע משמע לכת מלכוש היא אלא למעטיה קרא לומיא לכותי
 לשייך כיה מלבוש וי״ל לכהמה אפילו כלים שהיא לבושה חשיכי כעל
 גכה טון לאין מטמא מכמה ללאו כת טומאה היא וגכי אלם נמי
 כה״ג כשאין מטמאין מכחו כגון בגלים שעל גביו לא בעי שהייה אכל
 בגלים שהוא לבוש כטלים אגכיה ומכחו כא להם הטומאה וגזרת
 הכתוכ היא שאין לו כח לטמאם על שישהה ולפירוש זה לטומאת
 בגלים שהוא לכוש מממת האלם הס כאיס אם כולו כפנים וילו
 מבחוץ וטבעת באצבע טמאה הטבעת ואס הוא מבחוץ וילו בפנים
 וטבעת באצבע הטבעמ טהורה לבטלה אגביה והוא טהור לרובו
 לחוץ וקשה לכתורת כהניס ובמסכת נגעים פרק שלשה עשר לתנא
 היה עומל כפנים ופשט ילו לחוץ וטכעותיו כילו ושהה כלי אכילת
 פרס טמאות היה עומל כחוץ ופשט ילו כפנים וטבעותיו כילו רכי
 יהולה מטמא מיל וחכ״א ככלי אכילמ פרס ושמא התם מלרבנן הוא
 ולא מלאורייתא ומחמיר רבי יהולה לטמא מיל משוס לאין הטומאה
 כאה להם מכח האלם: אמר רבא תרוי־יהו תננהי. לאו
 מטומאה בלועה פריך לרכה נמי כשם קאמר משמע שגס לרבה היה
 פשוט מתוך המשנה אלא מטהרה בלועה פריך לטהרה נמי חנן

 כמו טומאה ולמה פשוט לו זה יומר מזה:
 בלן$ טבעת טמאה טובל ואוכל בתרומה. כטמא טומאת מת
 איירי לחרכ הרי הוא כחלל ואי לאו לטומאה כלועה לא
 מטמאה לא היה מועיל לו טכילה לנהי למגע כית הסתרים לא

 מטמא במגע במשא מטמא וא״ת וללמא בטבעת שנטמא בשרץ איירי ר״ל לבמר לההיא לטבעמ טהורה מיתניא במסכת מקואות
 (פ״י מ״ח< ועול אי כטומאת שרץ אס כן לא הרא אלא ראשון והיט קתני למטמא את האלס והא אין אלם וכלים מקבלים
 טומאה אלא מאכ הטומאה: כי קאמר רבה כגון שבלע שתי טבעות. פירש כקונטרס לאי ממתניתין ה״א הא לטכעת
 לא מטמאה האלם לא משוס בליעה הוא אלא משוס למגע בית הסתרים לאו מגע הוא לענין טומאה כלאמר בנלה
 (לף מב:< וליכא למימר לנטמא במשא שאין משא אלא כמי שהטומאה כאה ממנו כגון מת ונבלה ומעיינות הזב אבל טמא ממ

 אע״פ
p תטה שכל הפסוק כולו לשיעורין נאמר: אמר רבא א  במסי עירובין פת חטין כוי דמפקינן מ
 אתא רבה לאשמועינן: בלע טבעת טמאה טובל ואוכל תרומתו לערב. כלומר אע״פ שטבעת

 טמאה במעיו: דלא מטמאה ליה. טמאה לטהורה במעיו:

 עין משפט
 נר מצוה

 לה א מיי׳ פט״ז מהלכות
 טומאת צרעת הל׳׳ז:

 לו ב מיי׳ שם הלכה מ:
 לז ג מיי׳ פ״נ מהלכות

 מקואות הלכה מ:

 שיטה מקובצת
 א] בלע טבעת (בהמה)
 טמאה כוי. נ״ב עיי
 תוספות מנתות ס״ט
 ע׳יא: נ] מבליע טהרה
 שבו מליטמא שיש חומר
 באוירו א) ואע״פ שמיטמא
 בלא צמיד פתיל אדם
 שמבליע טומאה שבתוכו:
 ג] ולא כתיב בבום בגדים
 וכתיב והאוכל בבית
 יכבס: ד] ואוכל דמשמע
 דלא מטמיא: ה] הרי הן
 כמונחין בתוכו וליטמא.
 נ״ב נ״א ברש״י כ״י תרי הן
 כמסותרים בתיבה וליטמא
 כוי: י] תימה מה בכך
 מ״מ פריך שפיר: t] וי״ל
 דאדם נמי דתוכו טהור.
 נ״ב משום דבית הסתרים
 הוא ע״כ: ח] מציל על
 טהרה שבתוכו מליטמא
 תוכו של אדם: ט] שהיא
 טהורה בהיסט הזב וי״ל

 דעבדינן ק״ו:

 א) נראה לצ״ל מבליע טהרה
- צמיד פתיל  שנו מלטמא ע
 ואע״ס שיש חימר שמטמא
 מארח אלס שמנליע וכוי.

 רבינו גרשום
 אדם שמציל על טומאה
 שבתוכו מלטמא. כדאמרי׳
 דאכל סמוך לשקיעת
 החמה אעפ״כ לא מטמא
 הגוף אינו דין שמציל
 על טהרה שבתוכו אע״ג
 שנטמא לאחר שבלע
 טבעת טהורה שאינה
 טמאת בתוך הגוף: מה
 לכלי חרש שאינו מטמא
 מגבו. כלומר דין שמציל
 על טהרה שבתוכו שאינו
 מטמא מגבו: אנן מתוכו
 קאמרינן. כלומר ומתוכו
 אינו קל כלי חרש מאדם
 כשם שאדם מטמא מתוכו
 כך כלי חרש מטמא מתוכו
 ואעפ״כ מציל על הטהרות
 שבתוכו וק״ו כדקאי קאי:
 אדרבה כלי חרש תמוד.
 בניחותא קא אתי כלומר
 אדרבה כלי חרש חמור
 שכן מטמא מאוירו שיציל
 על טהרות שבתוכו: בלוע
 דלמטה מגא לן. כלוי
 אשכחן שבלעו דרך פיו
 הטומאה כדאמרינן לעיל
 (האוכל) [אבל] בלוע
 דלמטה שבלען דרך שתן
 מנלן דטומאה בלועה אינה
 מטמאה: ומה למעלה
 שאינו כוי. כלומר מציל
 מלטמא אחרים שנבלע
 למטה שעושה עיכול
 כלומר וחשוב כאין אינו
 דין שמציל שלא יטמא:
 וכלום עושה עיכול למטה
 כוי. כלומר ולאו ק״ו
 הוא: אשכחן בליעה דאדם
 שאינה מטמאה דבהמה
 מנלן. כגון עובר שמת
 בתוך מעיה דאמרינן
 במתניתין הושיט הרועה
 את ידו בתוך מעיה
 בין בהמה טמאה בין
 בהמה טהורה טהור: מה
 לאדם. שצריך שהייה
 בבית המנוגע דהוא קל
 לענין טומאה דאין טמאין
 כלים שעליו עד שישהה
 בכדי אכילת פרם לכלים
 שעל גביו אבל היו בידיו
 הוא והן טמאין מיד כיון
 דנקיט להו בידיה תשובין
 כהוא בעצמו: ואם היה
 לבוש כליו [צריך שישהה]
 בכדי אכילת פרס אלו
 ארבעה ביצים כדמפרשינן
 תרויהו תננהי. כלומר מה



 עץ משפט
 נר מצוה

ח א מיי׳ פכ״ה מהל׳  ל
 טומאת מת הלי״נ:

ט ב מיי׳ שס הלכה מ:  ל
 מ ג מיי׳ פ״כ שס הל׳ טו

 ע״ש נכ״מ:
א ד מיי׳ פ״ל שס הלכה  מ

 א:
ב ה ו מיי׳ פ״כ מהל׳  מ
 אנות הטומאה הלכה

 שיטה מקובצת
 א] שמא יוציא ולד ראשו
 חוץ לפרוזדור. נ״ב עי׳
 חוס׳ בכורות דףכ״בע״א:
 3] לרביעית דם הבאה מן
 המת. נ״ב עי׳ תוס׳ מנחות
 דף קד ע״א: ג] מטמאה
 וטהרה בלועה מיטמאת

 ואשה כצ״ל:

 רביגו גרשום
 והא עובר וחיה דכשתי
 טבעות דמו. דעובר במעי
 בהמה ויד חיה במעי
 בהמה שניהן בלועין
 העובר והיד וקא מטמא
 ליה עובר לחיה: שאני
 עובר הואיל וסופו לצאת
 ולא מיחזי כבלוע: טומאה
 זו (אינה מדברי תורה)
 דמטמאה עובר לחיה
 [אינה מד״ת]: שמא יוציא
 ולד ראשו חוץ לפרוזדור
 והוי כילוד: אי הכי
 אשה נמי. דאי חיישינן
 להא דאמרת שמא יוציא
 ולד א״כ אפי• האם
 נמי תהא טמאה: אשה
 מרגשת בעצמה. כשיוצא
 תהא יודעת: ותימא ליה
 לחיה. כלומר אמאי אמרי׳
 החיה טמאה שמא יוציא
 ולד ראשו חוץ לפרוזדור
 ותימא ליה האם לחיה
 כשיוציא ראשו ולא תהא
 טמאה החיה עד דתימא
 לה האם לחיה: להוציא
 עובר שבמעי אשה. כלומר
 דאינו על פני השרה:
 לרבוח גולל ודופק. גולל
 זהו כסוי שעל גבי אדון של
 מת דופק דפנות שמטמאין
 כמת ולא להוציא עובר
 שבמעי אשה: ורבי עקיבא
 לטעמיה דאמר אף רביעית
 דם. דר׳ עקיבא לא בעי
 ליה להאי קרא: ושיעור
 אי. כלומר ורביעית אחד.
 ואח״כ שחט את אמו
 הבשר טהור. כלומר דאין

 מטמאה מחיים:

 בהמה המקשה פרק רביעי חולין עב.
 אע״פ שהוא אב הטומאה אין לו טומאת משא וטבעת טהורה נמי
 לא מטמאה מחמת אלם טעמא נמי משוס לבית הסתרים לאלם לא
 מטמא אבל 33׳ טבעות ללא שייך בהו בית הסתרים הוה אמינא
 במסותריס בתוכו ליטמו קמ״ל לטעמא לממני׳ משוס בלוע הוא
 ומכירו נמי לא מטמא וקשה לפירושו
 לכטכעת שנגעה כממ הרי הוא כחלל
 וטומאתה כוקעת ועולה ואפי׳ רצוצה
 תחת אכניס שלא ־1 מטמא אמ האלם
 מכח כית הסתרים ומה שפי׳ לטבעת
 טהורה לא מטמאה מחמת אלס
 משום לכית הסתרים לאלם לא
 מטמא אטו אס נכנס אלם לאהל
 המת וכלים או אוכלין כקומטו ה״נ
 לטהורים לאע״ג לכית הסתרים לאו
 בת מקבלי טומאה נינהו מ״מ לא
 הוי כצמיל פתיל למציל באהל המת
 הרי טיט ללאו כני קכולי טומאה
 נינהו ואוכלין שגיכלן כטיט והכניסם
 לאהל המת טמאים ומה שפירש נמי
 לאין טומאת משא אלא למי שטומאה
ד מלרס הזכ למטמא  כאה ממנו ה
 במשא וה״נ טבעת שנגעה במת כיון
 להויא כחלל לטמא במשא ללטמא
 כמשא לא מהני כית הסתרים כלפי׳
 כקונט׳ וכפ׳ יוצא דופן (נלה לף מכ:1
 נמי אמרי׳ נבלה כקומטו טמא נהי
 לבמגע לא מטמא במשא מיהא מטמא
 לכך נראה לטעמא לממני׳ משום
 לכלוע הוא ומ״מ אשמעינן רכה כשני
 טכעות למממני׳ לא אשמעינן ליה
 י) להא לאע״ג לטומאה בלועה לא
 מטמאה היינו טהרה בעלמא אבל
 טהרה הבלועה מיטמאה וכן הא
 לטהרה הבלועה לא מיטמאה היינו
 מטומאה לעלמא ולא מטומאה
 הכלועה עמה ואין לתמוה כיון לבא
 לאשמועינן כאן כשתי טכעות מאי
 כשם להכי פירושו כשם שטומאה
 כלועה אינה מטמאה את האלם
 הבולעה אע״פ שנגעה בו כך אינה
 מטמאה טהרה שאצלה וא״ת מנא לה
 לרבה הא לטהרה בלועה לא מיטמאה
 מטומאה שאצלה הא לא אתי מק״ו
 לצמיל פמיל וי״ל לכולה מלמא לריש
 רכה מן האוכל את נכלתה מי לא
ה עסקינן לאכל סמוך לשקיעמ הממה  מ

 וקאמר רחמנא לטהור אפי׳ לאכול בתרומה ונוגעת כטומאה שכמעיה
 ואסור לטמאה וא״ת שתי טכעות נמי תנינא כלע טכעת טמאה טובל
 ואוכל בתרומה ויש לומר להתם צריך הזיה שלישי ושביעי וכשכא
 לאכול תרומה כבר יש שבעה ימים שנבלעה והרי היא מסתמא כבר
 סמוך לנקכ וכשבולע תרומה אינה נוגעת בטבעת על שתכא אצלה

 והא עובר וחיה דכשתי טבעות דמו וקא
 מטמא לה עובר לחיה אמר רבה שאני עובר
 הואיל וסופו לצאת אמר רבא עובר סופו
 לצאת טבעת אין סופו לצאת אלא אמר רבא
 פומבדיתאי ידעי טעמא דהא מילתא ומנו
 רב יוסף דאמר רב יוסף אמר רב יהידה אמר
טומאה זו אינה מדברי תורה אלא  שמואל א
 מדברי סופרים מאי אינה מדברי תורה אלא
 מדברי סופרים דלא תימא אליבא דר׳ עקיבא
 דאמר בעובר במעי אשה טמא אלא אפי׳ לר׳
 ישמעאל דאמר עובר במעי אשה טהור גזרו
 בה טומאה מדרבנן מאי טעמא ft)אמר רב
 הושעיא גזירה *! שמא יוציא ולד ראשו חוץ
 לפרוזדור אי הכי אשה גמי אשה מרגשת
 בעצמה ותימא לה לחיה טרידא מאי ר׳
 ישמעאל ומאי ר״ע דתניא 1וכל אשר יגע על
 פני השדה להוציא עובר במעי אשר; דברי ר׳
 ישמעאל ר״ע אומר לרבות גגולל ודופק ור׳
 ישמעאל גולל ודופק הלבתא גמירי לה ור״ע
 עובר במעי אשה טמא מדאורייתא מנא ליה
 אמר ר׳ אושעיא אמר קרא 2הנוגע במת בנפש
 איזהו מת שבנפש של אדם הוי אומר זה עובר
 שבמעי אשה ור׳ ישמעאל האי מיבעי ליה
 ה ילרביעית דם הבאה מן המת שמטמאה
 שנאמר הנוגע במת בנפש האדם איזהו נפש
 של אדם שמטמא הוי אומר זו רביעית דם
 ור״ע לטעמיה דאמר אף רביעית דם הבא
 משני מתים מטמא באהל ״דתניא ר״ע אומר
 מנין לרביעית דם הבאה משני מתים
 שמטמאה באהל שנא׳ י-ועל כל נפשות מת לא
בהמה  יבא שתי נפשות ושיעור אחד: מתני׳ ה
 המקשה לילד והוציא עובר את ידו וחתכה
 ואח״כ שחט את אמו הבשר טהור ״שחט את
 אמו ואח״כ חתכה י׳ הבשר מגע נבלה דברי
 ר״מ וחכמים אומרים 1מגע טרפה שחוטה

 והא טוגר וחיה. לקתני מתני׳ החיה טמאה שכעה והאשה טהורה:
 וקמטמי לה טובר לחיה. ש״מ לטעמא לאשה טהורה משוס מגע
 כית הסתרים הוא ולא משום כלוע: טבעת אין סופה לצאת. כתמיה:
 טומאה זו. לחיה: מאי אינה מדברי תורה. ל״ל למימר כולי האי

 לימא טומאה זו לבד סופדס משוס
 גזירה כלמפרש לקמיה: לא תימא.
 ממני׳ ר״ע היא לאמר עוכר מת
 שכמעי אשה טמא הלכך מטמא לחיה
 לטומאה כלועה מטמאה וטהרה
 כלועה n מיטמא ואשה טהורה משוס
 למגע כית הסמריס הוא: אלא אפי׳
 לר' ישמטאל פוי. ולקמן כעי מאי
 ר׳ ישמעאל ור״ע: גזירה שמא יוציא
 פוי. ראי אמרת חיה שפשטה ילה
 למעי אשה ונגעה בעוכר ממ טהורה
 פעמים שהולל מוציא ראשו חוץ
 לפרוזלור והרי הוא טלול ומטמא
 וכסבורה חיה שעליין הוא במעיה
 ואתי לטהרה אבל ברועה שהושיט ידו
 למעי בהמה דקתני מתני׳ טהור ליכא
ט ט מפני שרתס שלה גלוי ד  למיגזר ה
 מפיק חזי ליה: טרידא• עסוקה היא
 בחבליה וציריה וטרידא מלומר לחיה
 אל תגעי: על פני השדה. משמע
 גלוי: להוציא עובר. שהוא טמון: גולל.
 טסר הארון של מת: דופק. דף
 שנומנין בצדו: ור׳ ישמעאל סבר גולל
 ודופק הלפתא היא. וט אמא קרא
 להוציא עובר: ור״ע סבר עובר במעי
 אשה טמא. וכי אתא קרא לגולל
 ודופק וקסכר לאו הלכמא היא:
 מדאורייתא מגא ליה. דטמא דלא
 מטהר ליה ממשמעותיה דעל פני
 השדה ואפי׳ לא מייתר: במת בנפש.
 מת שהוא בתוך נפש האחרת: רכיעית
 הלוג דם חיי האדם מלויין בו שבכך
 הוא מתקיים: אן» רביעית דם הבא
 משני מהים. הלכך האי קרא דכתיב
 כיה חד נפש לאו לרכיעית דם אתא:
 נפשות. משמע שתים: מת. דכר
 שמיתה כאה על ידו דהיינו רכיעית:
 מתני׳ הבשר טהור. שאין כהמה
 מקבלת טומאה מחיים: הגשר מגט
 נגלה. בשר העובר מגע אבר מן החי
 שהוא מטמא כנבלה בהעור והרוטב
 (לקמן לף קכט0. אי נמי אס א] יצא

 עובר ממ נבלה גמורה הר האבר מאחר שלא טהרתו שחיטת
 אמו: מגט טרפה שחוטה. שהשחיטה אע״פ שאינה מתרת
 האכר כאטלה מטהרמו מידי נכלה והרא כטרפה שחוטה שאינה
 מטמאה מן התורה כדמפרש ואזיל אלא מדרכנן כמוקדשין:

 מה
 סמוך לנקכ ואז היא ככר מעוכלת: והרי חיה ועובר דכשתי טבעות דמו. מה שפי׳ בקונטרס אלמא דטומאה בלועה מטמאה וטעמא
 דאשה טהורה משוס כית הסתרים וכן פי׳ בסמוך גכי לא מימא ממני׳ ר׳ עקיכא היא וקשה נהי דמגע כית הסתרים לא מטמא י) כמשא
 מטמא אלא צ״ל כדפירשנו דאשה טהורה משוס טומאה בלועה היא וחיה הויא כשתי טבעות: גזירה שמא יוציא ולד ראשו ובו׳. פי׳
 כקונטרס משוס דהרי הוא כילוד משמע דדוקא נקט ראשו וכן משמע כפ׳ יוצא דופן (נלה לף מב:) גכי יולדת מטמאה כפנים ככחוץ דקאמר
 כגון שהוציא ולד ראשו חוץ לפרוזדור כדר׳ אושעיא כו׳ משמע דר׳ אושעיא נקט דוקא ראשו ותימה דאמאי נקט ראשו אפי׳ הוציא ידו
 חוץ לפרוזדור נמי נטמאה החיה שנגעה בו או הסיטה דמו לאו טומאה כלועה היא ר״ל דגזירת הכמוכ היא דעד שיהא כילוד לא מטמאה
 כדדריש מעל פני השדה והשתא ניחא הא דצדך ר׳ ישמעאל למדרש טעמא מקרא לטעמיה פשוט דטומאה בלועה היא אלא משוס דלא
 מטמא כהוציא ידו עד שיהא כילוד ור׳ עקיבא נמי לא פליג אלא בהוציא את ידו וכן משמע דלא תימא אליכא דר״ע משמע דכר״ע אתיא
 מתני׳ כששיטות דטמאה המיה מדכד סופדס דגזרינן כולו כמעי אשה אטו הוציא ידו אכל אי ר״ע מטמא עוכר כמעי אמו אפי׳ לא

 יצא לחוץ כלל היכי מתוקמא מתניתא אליביה דמיה טמאה ואשה טהורה:
 גולל ודופק. מפורש כפ״ק דכתוכומ >לף ל: ל״ה על<: שתי נפשות ושיעור אחיי. ור׳ ישמעאל סכר דיש אס למסורת ונפשמ כמיכ
ד קראי כרכיעית דם ל״ל כמת כנפש ייינפש: הוציא עובר את ידו וחתכה ואח״ב שחט ת  כדאמר כסנהדרין כפ״ק (לף ל.) וקשה ד
 את אמו הבשר טהור. דעוכר שכפניס אפי׳ מת חשיכ כחי דהא קא מהני ליה שחיטת אמו להתירו אף כאכילה: וחכמים אומרים מנע
 טרפה שחוטה. כשחיטה עושה ניפול פליגי כדאמר כגמ׳ וקודם שחיטה לכ״ע אדם שנוגע באבר שבחוץ טהור דאי מחיים מטמא היט
 הוה מהני שחיטה לרבנן להפקיע הטומאה לטהרות ולעיל לקתני הושיט רועה את ידו ונגע בו טהור לאו דוקא לפי שהוא בפנים דאפי׳
 הוציא עוכר ילו לחוץ ונגע כו הרועה טהור אלא להוליעך כחו לר׳ יוסי הגלילי לאפי׳ הכי כטמאה טמא א״נ מולו רכנן בהוציא ילו לחוץ

 ונגע כו לכטמאה טמא ללענין מה שכפניס הוא למקשינן טמאה לטהורה ולא לענין מה שכחוץ:
 טהור

 מסורת הש״ס

 א) גלה מב: ע׳׳ש,
 ג) סנהלרין ל. גויר לת.
 נודף מט: גג:], ג) [לעיל
 סת.],י) ולקמן על: קכט.],
 ה) [צ״ל להוה אמיגא],
 \) [הייגו כמגע אכל], t) גי׳

 ר׳׳מ וגפשות,

 תורה אור השלם
 1 . ובל אשר יגע על פני
 השךה בחלל חרב או
 במת או בעצם אדם או
 בקבר יטמא שבעת
 ןמים: במדבר יט טז
 2. כל הנגע במת בנפש
 האדם אשר ימות ולא
 יתחטא את משכן ין
א ונכרתה הנפש מ  ט
א מישראל בי מי  ההו
א מ א זרק עליו ט  נדה ל

 יהיה עוד טמאתו בו:
 במדבר יט יג
א  3. ועל כל נפשת מת ל
 ןביא לאביו ולאמו לא
 יטמא: ויקרא כא יא

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] דש״י ל״ה הנשר מגע
 נכלה וכוי אי גמי אם יצא.
 מלת יצא נמחק. ונ״כ מצא
 כצ״ל וללא כר׳ חסלא לקמן
 לף עייל ע״א לנעובר
 מת לכ״ע שמיטה עושה
 ניפול יעוש״ה ומפרש רש׳׳י
 כוה כרנה שם לפליגי נמי
 נאנר לעוכר מת ולריק:
 ב] תום' ל״ה (כעמוד
 הקורס) ט קאמר וכו׳
 תתת אנגיס שלא תטמא

 וכו׳ כצ׳׳ל:

 מוסף רש״י
 שמא יוציא ולד ראשו
p לפרוזדור. ותגע n 
 כו, למכי גפק הוה ליה
 יליד ולא הר נלועה וטמא
 מראירייתא משוס גוגע
 כמת !נדה מב.ו. לרבות
 גולל ודופק. שמטמא
 במגע ובמשא ובאהל;סוכה
 כג ו אם עשאו גולל לקבר
 מטמא לעולם באהל כמת
 עצמי ואפילו ניטל משס
 (ערוב׳[ טו.). לרביעית
 דם. היא שיעור חיותו של
 אדם ובלאו הכי לא איקרי
 מת עד שיהא נו שיעור
 מימה (סנהדרין ד.;. שתי
 נפשות. משמע משני בני
 אדם, וכתב מת כדי מימה
 היינו רביעית >שס!. נפשות
 היינו דם דאיקרי נפש
 (שש רביעית לס קרי ליה
 נפש כלאמרינן התם (שבת
 לא:) רביעית לס נתתי
 בכס ;נדיר לח.:.. הבשר
 מגע נבלה. כל העובר
 והכהמה נגעו באבר
ל סח:). בשר לעי  טמאי! :
 העובר שהיה מחובר לאבר
 היוצא ;לקמן עד.:. מגע
 טרפה שחוטה. שאבר
 היוצא עריץ הוא מחובר
 בשעת שחיטה, אע״פ
 שאין שחיטה מתירתה
 באטלה מטהרמה מילי
 נבילה, כטריפה ששחיטתה
 מטהרתה, וטעמייהו מפרש
 במתגי׳, ולקמן (עג.)
 מפרש נסירקין בטריפה
 שמוטה מאי מגע שייך
 למימר בה ומפרש שטרפה
 שמיטה מטמאה אמ
 המוקלשים מלרבנן :לעיל

 סח:).



 מסורת הש״ם

 א) ולקמן קכט. נדה
 מא:1, 3) כלים פנ״ז מ״י,
 ג) ומלת ותניא טעות
 הדפוס שהרי הך מלתא
 דאמר ר׳ יוסי נשנית כמשנה
 כליס שסו, ד) ופסתיס
 פה.ן, ה) [שמיני פרשה ד1,
 ו) וויקרא יאו, י) ושסן,
 ח) וייקרא טו], ט) צ״ל
 משייירת. רש״ל, י) סי׳
 הוא כלי שרת, כ) ןצ׳׳ל

 דהיה אמינאן,

 גליון הש׳׳ם
 גמ׳ (דכי• ־״מ ותניא).
 נראה שלא לגרוס אלו

 תיבית:

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ ומנין לטרפה
 ששחיטתה יכו׳ טמאה
 אסורה כאכילה וטרפה
 כצ״ל ותינת אף נמחק:
 (3) תופי ל״ה כשעת יכו׳

 נשר מאבר מן החי:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] ־,צי״ ד׳׳ה שנחלק
 וכו׳ חזי לעניים ולעשירים.
 מלת ולעשירים נמחק. ונ״כ
 נ״ל לממקי אי דצ״ל ולא
 לעשירים דהכי איתא נשכת

 דף כ״י ע״נ:

 עב: בהמה המקשה פרק רביעי חולין
 מה מצינו. כדקתני לקמיה ומנין לטרפה ששחיטתה מטהרתה: אןן
 שתיטת בהמה תטהר את האבר גרסי׳: לא אם טיהרה שתינות
 טרפה אותה. שחיטמה מן הדין הוא שהרי לנר שגופה: ומנין לטרפה
 ששחיטתה מטהרתה. דשמא אינה מטהרתה ומן הדין אינה מטהרתה
 שבהמה טמאה אסורה באכילה
 וטרפה אסורה כאכילה: ומה טמאה
 אין שחיטתה מטהרתה. מלטמא
 דהט תניא בתורת כהניסי) לכל
 הבהמה אשר היא מפרסת פרסה וגר
 כל הנוגע בהם יטמא י) להביא בהמה
 טמאה שלא תטהרנה שחיטתה והלא
 דין הוא השרץ אסור באכילה וכהמה
 טמאה אסורה כאכילה מה שרץ אין
 שחיטתו מטהרתו דכתיב כהוי< טמאים
 הס לכס אף בהמה טמאה לא
 תטהרנה שחיטתה או כלך לדרך זו
 כהמה טמאה אסורה כאכילה וטרפה
 אסורה מה טרפה שחיטמה מטהרתה
 אף כהמה טמאה כן תלמוד לומר
 הנוגע כהס להכיא כהמה טמאה
 שלא תטהרנה שחיטמה: שלא היתה
 לה שטת הפושר. ליטהר מטומאתה
 ע״י שחיטה: תאמר בטרפה שהיתה
 לה שטה הפושר. וכיון דחל עלה
 תורת שחיטה תו לא פקעה מיניה
 והויא ככלל שאר צאן וכקר: טול
 לך מה שהבאת. טול מכאן ראייה זו
 שהכאת: הרי שנולדה טרפה מן
 הבטן מנין. שתטהרנה: שיש במינה
 שתיטה. הלכך לא נפקא מכלל בקר
 וצאן אכל כן שמונה חי שנולד מכהמה
 חיה אין לנו במה לטהר אפיי נשחט
 לפי שאינו ככלל בקר וצאן:
 גמ׳ אמאי. בשר העובר טמא
 והלא לא נגע האבר בבשר אלא ע״י
 חבורו אותו מגע חבור בית
 הסתרים הוא שאינו נראה: וטומאת
 בית הסתרים. קי״ל במס׳ נדה 1דף
C דלא מטמיא: לימא ר״מ לטטמיה. דאית ליה טומאת בית M 
 הסתרים מטמיא: שלשה. טפחים בגד שראוי למדרס והיה מדרס הזב
 שהוא אכ הטומאה כדכתיכי״ וכל אשר יגע במשכבו וגר: שנתלק.
 ואינו ראוי עוד למדרס אכל ראוי הוא לשאר טומאות דקי״ל שלש
 אצכעות על שלש חד לעניים א1 ולעשירים: טהור מן המדרס. מלטמא
 אדם וכלים: אבל טמא מגט מדרס. טומאת הנוגע כמדרס יש לו
 והוי ראשון לטומאה מפני שנגעו זה כזה כעודן מחוכרין שהיו
 מדרס: ופי באיזה מדרס נגט זה. מאחר שנחלק שהרי מגע חכירו
 אינו מגע לפי שהוא כית הסתרים אלא אס י״ל שיש כלום טומאה
 «) משמרת עליו לאו משוס מגע מדרס: אלא שאם נגט בו הזב. ברגלו
 ערום כשדרס עליו או לאחר שדרס עליו והוי עליו שני טומאות
 טומאת מדרס שהיא אכ הטומאה וטומאת מגע שהיא ראשונה ואינה
 אלא לטמא אוכלין ומשקין ונחלק טהור מטומאת מדרס ואינו אכ
 הטומאה עוד אכל טמא מגע הזכ כ״ז שלא טבל ונפתת מג׳ אצכעות:
 לא שנו. דנחלק ר׳ יוסי על ר׳ מאיר: אלא בשלשה על שלשה
 שנתלק. דליכא למימר כשעת פרישמן זה מזה קכלו טומאת מגע
 זה מזה שהרי כשעת פרישתן לא יש כזה כדי לטמא כגד ולא כזה כדי
 לטמא בגד שהרי אין כהס שיעור אכ הטומאה: אבל ג׳ אצבעות
 הבאין מבגד גדול. שהיה טמא מדרס וחתכו ממנו שלש אצבעות טהרה
 החתיכה הקטנה מן המדרס שאין כה כשיעור וטמאה מגע מדרס
 אפי׳ לר׳ יוסי דאמר אין מגע החכור מגע דהא כית הסתרים היא
 הכא מודה משוס דבשעת פרישתו מאביו אי אפשר לצמצם שלא יגע
 מעט מעט ובשעת פרישה אינו כית הסתרים ומקכל טומאה מאביו
 שיש בו שיעור אכ הטומאה. והכא גבי מתני׳ נמי אפי׳ ר׳ יוסי מודה
 דמגעו מגע משוס שעת פרישה כשחותך האבר מן העובר:

 כחתוך

 מה מצינו אבטרפה ששחיטתה מטהרתה אף
 שחיטת בהמה תטהר את האבר אמר להם
 ר׳׳מ לא אם טיהרה שחיטת טרפה אותה
 דבר שגופה תטהר את האבר דבר שאינו
 גופה >* מנין לטרפה ששחיטתה מטהרתה
 בהמה טמאה אםורה באכילה אף טרפה
בהמה טמאה אין  אםורה באכילה מה ב
 שחיטתה מטהרתה אף טרפה לא תטהרנה
 שחיטה לא אם אמרת בבהמה טמאה שלא
 היתה לה שעת הכושר תאמר בטרפה שהיתה
 לה שעת הכושר טול לך מה שהבאת הרי
 שנולדה טרפה מן הבטן מנין לא אם אמרת
 בבהמה טמאה שכן אין במינה שחיטה
בן  תאמר בטרפה שיש במינה שחיטה ג
 שמנה חי אין שחיטתו מטהרתו לפי שאין
 במינו שחיטה: גמ׳ אמאי א<טומאת בית
 הסתרים היא וטומאת בית הסתרים לא
 מטמיא לימא ר׳ מאיר לטעמיה נידתנן שלשה
 על שלשה שנחלק טהור מן המדרס אבל
 טמא מגע מדרס 8דברי ר״מ ״ותניא א״ר יוסי
 י וכי באיזה מדרס נגע זה אלא שאם נגע בו
 זב שיהא טמא מגע זב לאו איתמר עלה אמר
 עולא י־ל״ש אלא שלשה על שלשה שנחלק
 אבל שלש על שלש הבאות מבגד גדול
 בשעת פרישתן מאביהן מקבלות טומאה
 מאביהן הא נמי בשעת פרישתן מאבר מקבל
 טומאה מאבר רבינא אמר בגד לאו לחתיכה
 קאי עובר לחתיכה קאי י<וכל העומד לחתוך

 בחתוך

 טהור מי המדרם. מתחלה כשנטמא מדרס צריך לומר דהיה
 שם פשוטי כלי עץ מפסיק בין רגלו לבגד דאי אין שם
 פשוטי כלי עץ לא הוה פליג ד יוסי דהא כא לו מדרס ומגע זכ כיחד
 אס היה יחף או מדרס ומגע מדרס אס היה נעול וכשבא ככת אחת

 מודה ר׳ יוסי כדמשמע בהקומץ
 רכה (מנחות רף כל:):

 אלא שאם נגע בו הזב בוי. שנגע
 כו מקמי מדרס איירי או
 שיחף דרס דהוה ליה מדרס ומגע
 או הזב בבת אחת דאי לבסוף לא אתי
 מגע דקיל וחייל אמדרס החמור
 כדמשמע בהקומץ נרבה] >שם: ושס
 ל״ה כיו דקתני ככרייתא מודה ר׳ יוסי
 כשני סדינים המקופלים ומונחים זה
 על זה רשכ עליהן הזכ שהעליון טמא
 מדרס והתחתון טמא מדרס ומגע
 מדרס פי׳ שיש אויר כין הסדינין
 שמונחין על גבי קונדסין זה למעלה
 מזה וישב זב על העליון עד שהכביד
 העליון שנגע כתחמון וכגון שפשוטי
 כלי עץ מפסיק כינו ולסדינים דכעליון
 קדס המדרס למגע וכתחתון כאים
 ככת אחת שהככיד על העליון עד
 שהגיע לתחמון נטמא מדרס מחמת
 הזכ ומגע מדרס מן הסדין העליון
 ושניהם כאיס ככת אחת ומעיקרא
 דקא הוה כעי למיפשט כעיא דעשרון
 שחלקו ונטמא אחד מהם והניחה
 ׳)בביסא וחזר טבול יום ונגע בטמא
 מי אמרינן שבע ליה טומאה או לא
 ויטמא גס חלק השני ע״י צירוף כלי
 ופשיט ממתני׳ לסדין טמא מדרס
 שעשאו וילון טהור מן המדרס אכל
 טמא מגע מדרס אמר ר׳ יוסי וכי
 כאיזה מדרס נגע זה אלא שאס נגע
 כו הזכ טמא מאי לאו אפי׳ לכסוף
 אכתי לא ידע ברייתא דשני סדינין
 דמוכח כהדיא דלא חייל לכסוף מגע

 מדרס דקיל אמדרס דחמור וא״ת דבשלהי העור והרוטב (לקמן לף
 קכח:< תניא החותך כזית בשר מאבר מן החי חישב עליו ואח״כ
 חתכו טמא ופריך טומאת כית הסתרים היא ומשני ר״מ היא והשתא
 היכי חייל אחר המחשכה טומאת אוכלין דקיל אטומאת אבר מן
 החי דחמיר וי״ל דטומאת אוכלין חמיר שראוי להצטרף עם פחות
 מככיצה אוכלין אבל קודם שיחשב עליהם לא היה ראוי להצטרף
 והרב ר׳ שמשון אומר דשבע ליה טומאה לא שייך בדכר שהטומאה
 כאה מגופו וחייל שפיר אפי׳ קל על חמור וכפירושו משמע בהקומץ
 רכה (מנחות לף כל:< דכעי למיפשט מההוא דכ׳ סדינים דלא אמר
 שכע ליה טומאה שהרי תחמון טמא מדרס ומגע מדרס פי׳ אע״ג
 דעליון אינו טמא אלא מדרס היינו משום דלא חייל מגע דקיל
 אמדרס דחמור בזה אחר זה רובל מתחתון כעי למיפשט כיון דבכת
 אחת ודאי חל אפי׳ קל על החמור וא׳׳כ כשניהם שרם כי ההיא
 דעשרון שחלקו חלים אפי׳ בזה אחר זה ומשני דבבת אחת ודאי חייל
 אפי׳ קל על חמור אבל בזה אחר זה אפי׳ שניהם שרן לא חייל
 האחרון והשתא לפי סברת הפושט אמאי לא פשיט מר״מ דאמר
 גבי סדין שעשאו וילון דטמא מגע מדרס אלמא דחל קל עס החמור
 ככת אחת אלא ודאי כשהטומאה באה מגופו לא אמרי׳ שבע ליה
 טומאה וחל אפי׳ קל על חמור אפי׳ בזה אחר זה ויש לדחות דלא
 בעי למפשט מר׳ מאיר י»דהא ר׳ יוסי פליג עליה מהאי טעמא
 ולהכי לא פשיט אלא מר׳ יוסי: אבל שלש על שלש הבאות מבגד
 גדול בשעת פרישתן מאביהן מקבלות טומאה מאביהן. דקודס
 שנחלק לגמרי נוגעות חתיכות זו לזו וה״ה דכשלשה על שלשה משכחת
 לה דמודה ר׳ יוסי כגון שלא הפסיק פשוטי כלי עץ בין רגלו לכגד
 דאתי מדרס ומגע ככת אחת ואפי׳ אם הפסיק נמי אס היה נכפל
 בשעה שדרס. עליו ששני ראש״הן נוגעים זה בזה בגלוי דאין זה

 עין משפט
 נר מצוה

 מנ א מיי׳ ס׳׳ב מהל׳
 אכות הטומאה הל״י:

 ב [מיי׳ שס פ״א הלכה נ]:
 ג מיי׳ שם פ׳ינ הל׳ ו:

ד ד ה מיי׳ פכ״ג מהל׳  מ
 כלים הלכה ט:

 שיטה מקובצת
 א] דה״ל מדרס ומגע וב

 רבינו גרשום
 אמאי טומאת בית הסתרים
 היא. כלומר דאין חלוקין
 כשאר טמאות דנוגע טמא
 לטהור אלא מתוברין
 הן אמאי הבשר מגע
 נבלה. דתנן שלשה על
 שלשה שנתלקו. שהיה
 טמא מדרס ונתלקו טהור
 מאותו מדרס: אבל טמא
 מגע מדרס. אתר שחלק
 בשעת פרישתו נוגע אחד
 לחברו: והא קא חוינן הכא
 לר׳ מאיר שטומאת בית
 הסתרים מטמאה שדומה
 כמי שנוגע אחד לחברו
 דק אמר טמא מגע מדרס:
 ־לא איתמר עלה אמר
 עולא לא שנו אלא שלשה
 על שלשה שנחלקו. אפי
• יוסי דלא מורי בשלשה
 על שלשה שנחלקו דתהא
 טמא טומאת בית הסתרים
 מודי באבר דטומאת בית
 הסתרים מטמא.מ״טדלאו
 איתמר עלה אמר עולא
 לא שנו אלא בשלשה
 על שלשה דלא טמאה
 טומאת בית הסתרים אבל
 שלש על שלש הבאות כו׳
 כלומר הבאות מבגד גדול
 טמא וכר: רבינא אמר
 בגד לאו לחיתוכא קאי.
 כלומר אפי׳ ר• יוסי דמטהר
 ־1ענין בגד מטומאת ביה
 הסתרים מטמא לענין אבר
 בגד לאו לחיתוכא קאי
 ־לא דמי כמאן דתתוך
 ־נוגע בהדי הדדי אבל אבר
 ־לחיתוכא קאי ודמו כמו

 דנגע בהדי הדדי:

 בית הסתרים ובכת אחת קאתו אלא ניחא ליה לאשכוחי טומאת מגע אפי׳ בכגד שיהיה עומד כל שעה מתוח והיה שם פשוטי כלי עץ
 המפסיק דומיא דרישא: בשעת פרישת; מקבלין טומאה מאביהן. וא״ת ולקמן בהעור והרוטב >לף קכח:) גבי החותך בשר
 (0 מן החי דטמא ומוקי לה כר״מ דאמר טומאה דכית הסתרים מטמא לוקמה אפי׳ כר׳ יוסי דבשעת פרישתו מקבל טומאה מהאבר ודוחק
 לומר דמיירי כגון דבמשהו ראשון שנחתך לא היה באבר כדי לעלות ארוכה וי״ל דבעי לאוקמי אף בניתז בכל כחו דלא מקכל טומאה מאכיהן
 כשעת פרישה מאכיהן וכי האי גוונא משני כפ׳ אמרו לו(כריתות דף טו:ו ומיהו כפ׳ כיצד צולין !פשחיס לף פה. ושם ל״ה ולרבינא) גבי אכר שיצא
 מקצתו דחותך עד שמגיע לעצס וקולף עד שמגיע לפרק וחותך ודייק מינה דלא גזור טומאה על היוצא דא״כ היה מטמא מה שכסניס ומשני

 דטומאת



 עין משפט
 נר מצוה

 בהמה המקשה פרק רביעי חולין עג.
 י׳ פ״ג מהל׳ מה

 מקואות הל׳ כה
 טוש׳׳ע י״ד סימן רב

: » ף י ע  ס
 ב מיי׳ פ״ו מהל׳
 טומאת אוכלץ הלכה

ו  מ

 ג מיי׳ ס׳׳ב מהלכות
 אכית הטומאה הלכה

 מו

 שיטה מקובצת
 א] כלומר דין הוא
 שתטהרנו מפני שהיא
 גופה: ג] ואין שחיטתו
 מועלת לו והויא הבהמה
 מגע נבלה ומשום וכו׳ כך
 מצאתי מוגה ברש״יכת״י:
 ג] ויש לפרש דאעולא
 דהכא:ד]תימה דלא משני
 הכי בהעור והרוטב. נ״ב
 עי׳ תום׳ מנחות דף כ״ד
 ע״ב: ה] ואח״כ חתכו
 טמא דפריך טומאת כצ״ל:

 רבינו גרשום
 דתנן כל ידות הכלים שהן
 ארוכות. וטמאין: אפי׳
 תימא רבנן חיבורי אוכלק
 כו׳ כלומר ודמי האבר
 כמי שנגע לעובר: בשלמא
 לעולא היינו דקתני חתכה.
 בשלמא לעולא דלא(מלקי
 חיבורי) [אמרינן דחיבורי]
 אוכלין כמן(דלא מיפרתי)
 ןדמפרתי] דמי היינו דקתני
 שחט את אמן ואח׳׳כ
 חתכה דמעיקרא לאו
 כחתוכה דמי: אלא לרבינא
 דאמר חיבורי אוכלין כמאן
 דמיפרחי דמו. ודמי בחתוך
 מאי ואח״כ חתכה והא
 מעיקרא כחתוך דמי:
 איידי דתנא רישא חתכה
 ואח׳׳כ שחט את אמו
 דוקא חתכה מש״ה טהור
 הבשר דלא מטמא מחיים
 תנא סיפא נמי חתכה
 ולעולם אע׳׳ג דלא חתכה
 כמאן דחתוך דמי: ואת
 האבר המדולדל. כלומר
 שנחתך ממנה אבר ומעורה
 במקצת ושחט הבהמה
 מטהר את האבר עמה:
 ונטהר את העוכר. אכר של
 עובר: כמחלוקת בעוברין.
 כמחלוקת ר״מ ורבנן
 בשחט אח אמו ואח״כ
 חתכה הבשר מגע נבלה
 דשחיטה עושה ניפול ואין
 כוללו השחיטה עמה ורבנן
 סברי אין שחיטה עושה
 ניפול וכוללו השחיטה
 עמה ואין נבלה אלא
 טרפה שחוטה והבשר
 שנוגע באבר מגע טרפה
 שחוטה ואין מטמא אלא
 במוקדשין: כך מחלוקת
 באיברין אבר של בהמה
 המדולדל דר״מ סבר
 אין כוללו שחיטה עמה
 והוי נכלה ורבנן סכרי
 כוללו שחיט׳ ולא הוי
 נבלה אלא חשוב טרפה
 שחוטה: אבל באבר
 דבהמה דברי הכל שחיטה
 עושה ניפול. ואק כוללו
 שחיטה עמה והוי נבלה:
 דהאי איה ליה תקנתא.
 האבר כשמחזירו למעי
 אמו קודם שחיטה אכל
 אבר המדולדל בבהמה
 לית ליה תקנתא בחזרה:

 פחחון דמי. והרי נוגעין זה בזה: עד מקום מדה. שהוא עמיל לטומאת בית הכותרים היא ומה בכך הא בשעת פרישתה מקבלת
 לקיים ומה שעתיל לקוץ אין צריך טכילה לכקצוץ דמי: תבורי אופלין. טומאה ולא מימוקמא כניתז ככל כמו שהרי צריך לקלוף הבשר שבתון
 שהן רטן אמו חשיכ מכור וכמאן רמיפרמי למו. ודאמרינן כעלמא מעל העצם על לפרק ר״ל רמיירי כגון שחותך כסכין רתכה
 (פסחיס לף פה.) לרבינא חבורי אוכלין כמאן למיפרתי למו מהכא שמפסקת הסכין בין מה שבחוץ למה שכפניס ואין נוגע זה כזה
 כשעת חתיכה וכן ההיא להעור
 והרוטכ (לקמן דף קכח:) כעי לאוקומי
 אפי׳ בסטן רחבה ואס תאמר אמאי לא
 מקשה הכא לעולא כמו שמקשה
 לשמואל ככריתות (לף טו0 לאמר אהא
 לתנן כפ״ק למס׳ מכשירין (משנה ה<
 ׳)המוסק את הכרישין מיס שבתוכן
 אינן ככי יותן והיוצא מהן הרי הן כט
 יותן אמר שמואל וכרישין עצמן
 הוכשרו מ״ט כשעת פרישתן מהן
 הכשירוה וסריך עלה ממתני׳ להתס
 לקתני ערכ פסח הולך אצל רופא
 וחותך אכר המלוללל כו על שינית
 כשערה ותוחבו בסירא ונמשך ממנו
 והלה עושה פסחו והרופא עושה
 פסחו ואי כשעת פרישתן הוכשרו הכא
 נמי כשעת פרישמן מן האכר ליטמא
 לאלס ומשני כנתזין ככל כחו והשמא
 טפי הוה ליה לאקשויי הכא לעולא
 מטומאה אטומאה ממה רפריך התם
! לומר לאעולא  מטומאה אהכשר רש ג
 להכא לא מצי למיסרך מהתם ללא רמי
 להכא אפילו נתזין ככל כחו מקבלות
 טומאה כשעת פרישתן על שלא
 הוכלל לגמרי נוגע קצת כאכיו אכל
 התם גבי אבר מן החי כל זמן שלא
 הוברל לגמרי לא מטמא ואין לחוש
 אנגיעה קולס שהובלל לגמרי אבל
 לשמואל פריך שפיר למיירי במים
 שנפלו על הכרישין שלא לרצון ולכך
 ׳)מוסק ומיס הנכללים ממנה לגמרי
 הס לרצון וכי הלרי ונגעי בכרישין
 מכשירין אע״ג דלא ניחא ליה כלתנן
 (מכשירין פ״א מ״א) כל משקה שאין
 תחילתו לרצון וסוסו לרצון הרי הוא
 ככי יותן ודמיא לההוא דרופא לגמרי
 וא״ת דאמרינן בהעור והרוטב (לקמן
 לף קכג.) טלית שהתחיל לקורעה טון
 שנקרע רובה שוב אינו חבור וטהורה
 משמע טהורה לגמרי וכן משמע בפ׳
 דם חטאת (זבחים לף צל:) דמייתי לה
 אכגד שיצא חוץ לקלעים ונטמא קורעו
 ומכניסו ומכבסו כמקום קדוש ואס
 נשאר עליו שוס טומאה היאך מכניסו
 והא אכתי טמא הוא והשתא אמאי
 אינה טמאה מגע מדרס כי הכא
 ובקונטרס תירץ שם ל)דהיכא דאיכא
 עליו שתי טומאות מדרס ומגע הזב
 אהני חלוקה למדרס דתו לא תזיא ליה

כל ידות א ,  כחתוך דמי כמאן כרבי מאיר דתנן א
 הכלים שהן ארוכות ועתיד לקצצן מטביל עד
 מקום מדה נ<(דברי ר״מ וחכמים אומרים) עד
 שיטביל את כולו אפילו תימא רבנן י;<בחבורי
 אוכלין כמאן דמפרתי דמי ונגיעי בהדדי
 בשלמא לעולא היינו דקתני חתכה אלא
 לרבינא מאי חתכה איידי דתנא רישא חתכה
 תנא נמי םיפא חתכה: וחכמים אומרים מגע
 טרפה שחוטה: טרפה שחוטה מי מטמיא אין
 כדאבוה דשמואל יידאמר אבוה דשמואל
טרפה ששחטה מטמאה במוקדשין: מה  ג

 מצינו בטרפה ששחיטתה מטהרתה אף
 שחיטת בהמה תטהר את ה< העובר: תניא
 אמר להן רבי מאיר וכי מי טיהרו לאבר זה
 מידי נבלה שחיטת אמו א״כ תתירנו באכילה
 אמרו לו הרבה מצלת על שאינו גופה יותר
 מגופה שהרי שנינו ״חותך מן העובר
 שבמעיה מותר באכילה מן הטחול ומן
 הכליות אםור באכילה מאי קאמר אמר רבא
 ואמרי לה ׳<כדי חםורי מחםרא והכי קתני
 אמר להן ר' מאיר וכי מי טהרו לאבר זה מידי
 נבלה שחיטת אמו אם כן תתירנו באכילה
 אמרו לו טרפה תוכיח ששחיטתה מטהרתה
 מידי נבלה ואינה מתירתה באכילה אמר
 להן לא אם טיהרה שחיטת טרפה אותה
 דבר שהיא גופה תטהר את האבר דבר
 שאינו גופה אמרו לו הרבה מצלת על שאינו
 גופה יותר מגופה שהרי שנינו חותך מן
 העובר שבמעיה מותר באכילה מן הטחול
 ומן הכליות אםור באכילה תניא נמי הכי
 אמר להן רבי מאיר וכי מי טיהרו לאבר זה
 מידי נבלה אמרו לו שחיטת אמו א״כ תתירנו באכילה אמרו לו טרפה תוכיח
 ששחיטתה מטהרתה מידי נבלה ואינה מתירתה באכילה אמר להן י׳יאם
 טיהרה שחיטת טרפה אותה ואת האבר המדולדל בה דבר שגופה תטהר את
 העובר שאינו גופה אמרו לו הרבה מצלת על שאינו גופה יותר מגופה שהרי
 שנינו חותך מן העובר שבמעיה מותר באכילה מן הטחול ומן הכליות אסור
 באכילה אמר רשב״ל כמחלוקת בעוברין כך מחלוקת באיברין ורבי יוחנן אמר
 מחלוקת באבר דעובר אבל באבר דבהמה דברי הכל שחיטה עושה ניפול א״ר
 יוסי בר׳ חנינא מ״ט דר׳ יוחנן אליבא דרבנן האי אית ליה תקנתא בחזרה והא
 לית ליה תקנתא בחזרה מיתיבי אמר להם ר׳ מאיר לא אם טיהרה שחיטת טרפה
 אותה ואת האבר המדולדל בה דבר שגופה תטהר את העובר דבר שאינו גופה

 בשלמא
 ואפילו הוא יותר משלשה על שלשה אפילו הכי טהורה מן המדרס כיון דלא חזיא למלאכה ראשונה להתעטף פשה ביה טומאת מגע דחזיא
 לג׳ אצבעות אכל התם איירי כשאין עליה מדרס אלא טומאת מגע בלבד וקריעה אהני לכטולי ותו לא פשה עליה מידי ואין נראה שום
 סכרא לחלק דמ״מ כיון דיש בה שלש על שלש שהוא שיעור טומאה לא פקע מיניה טומאת מגע ומה שהביא שם בקונטרס ראיה דאע״ג
 דאית כו שיעור טומאה מ״מ כטלה ע״י קריעה דומיא דכלי חרס דשכירמו מטהרתו ושכריו מקכלין טומאה כדאמר כאלו טרפות (לעיל
 לף נל:< הן וקרקרותיהן ואין זו שוס ראיה דהתס איירי כשייחד השכריס אח״כ אבל בלא יחוד לא כמו שמפרש שם ויש מפרשים דטלית שם
 כלי עליה וכשנקרעה כיון דאזל שם כלי מינה טהורה לגמרי אכל הכא איירי בחתיכת כגד ולא טהרה ממגע מדרס אע״פ שטהור מן המדרס
 ועוד נראה לי דמיירי כשקורע בהרבה מקומות עד שלא ישאר ככל אחד רוחכ שלש ולהט קאמר דטהורה לגמרי דאע״פ שכל הקריעות
 מחוברות בסופן לאו חיכור הוא טון דכל קרע וקרע נקרע עד רוב הטלית והוי כאילו נגמר כל קרע וקרע עד סופו וכגון שלא שייר
 בטלית כאותו מיעוט שלא נקרע כדי מעפורת פי׳ סודר כדאמרינן התם דאי נשאר כדי מעפורת הויא טמא מדרבנן כדאמר בפרק דם
 חטאת חבחיס לף צל0: מטביל עד מקום מרה. ואם תאמר ואידך ליהוי חציצה דהוי מיעוטו המקפיד דמיעוטו המקפיד חוצץ בכלים
 כמו כאדם כדמשמע כמסכת מקואות (פ״ט מ״ז) ויש לומר דאיירי כידות הכלים העשרין כעין חוליות כאותן שלשלאות של ברזל העשויין
 כטכעות והא דקתני נמי סיפא כמסכת מקואות ופ״י מ״ה< שלשלת דלי גדול ארכעה טפחים ושל קטן עשרה טפחים ומטכיל עד מקום
יד נמי כגון דאותה טכעת עצמה עשויה כחוליות  מלה ר׳ טרפון אומר על שיטבול כל הטכעמ מכלל דת״ק לא כעי כל הטבעת מי
 מטכעות קטנות וליכא חציצה״): חבורי אוכלים כמאן דמפדת־ דמו. י1תימה ללא משני הכי כהעור והרוטכ (לקמן לף קכח:) גבי
 חישכ עליו ואח״כ חתכו טמא «] ופריך טומאת בית הסתרים הוא ולוחק להעמילה כר׳ מאיר וי״ל ללא אמדנן כמאן למפרתי למו אלא
 היכא לעומל ליקצץ כמו הכא לאכר אסור והשאר מותר וכן כסוף כיצר צולין (פשחיס לף פה.) גכי אבר שיצא מקצתו למה שיצא אסור ומה

 שבפנים מומר אכל גכי אכר מן החי להכל אסור ואין עומל ליחתך לא אמדנן כמאן למיפרתי למו:
 מאי

 נפקא: בשלמא לעולא. לאמר טעמא
 משוס פרישה הוא: היינו דקהני. מתני׳
 חמכו דאי לא חמכו אין טמא משוס
 דמגע סתרים הוא: איידי דסנא
 רישא חתכו. ואחר כך שחט את אמו
 הבשר טהור דדוקא חתכו קודם
 שחיטה דמשעה שנשחטה ונראית
 לטומאת אוכלין לא נגע הא לא חחכו
 טמא: תנא סיפא חתכו. ובלא חתכו
 נמי טמא העובר: מי מנזמיא. דקמני
 בה מורת מגע: מטמאה במוקדשין.
 מדרבנן: אמרו לו הרבה מצלת פו׳.
 לקמיה מפרש מאי קא מהדרי ליה:
 ואת האבר המדולדל בה. בשום בהמה
 שנחתך ממנה אבר ומעורה ותלוי במקצת
 דאמרי׳ בהעור והרוטב(לקמן לף קס:)
 האבר המדולדל בבהמה ונשחטה
 מטמאה טומאת אוכלין ולא טומאת
 נכלומ מדקמני הוכשרו בדמיה ואי
 נבלה מאי הכשר איכא למימר ואע״פ
 שאסודן כאטלה כדקתני לקמן נע׳׳ב]
 כשמעתין להכיא האכר והכשר
 המדולדלים: דבר שגופה. כלומר דין
 הוא שתטהרנו אזשהיא גופה: כמחלוקת.
 כאכר דעוכרין: כך מתלוקת באבר.
 המדולדל ככהמה דלרכי מאיר אין
 שחיטתו מטהרמו ולרבנן שחיטתו
 מטהרתו: עושה ניפול. בשעת שחיטה
 הרי הוא כנופל ממנה ואין שחיטתו
 מועלת לוג], ומשום לישנא דקרא
 דילפינן לקמן ט) מיתה עושה ניפול נקט
 לה: ניפול. גמר נפילה: אליבא
 דרבנן. דבאבר דעובר מטהרי ובאבר
 המדולדל בה מטמאין: בהזרה. כדאמר
 ר׳ יוחנן בריש פירקין (לעיל לף סח:ו
 אבר עצמו מותר באטלה אס החזיר:

 בשלמא

 מסורת הש״ם

 א) מקואות פ״י משנה ה,
 ג) [צ״ל ר׳ יהורה אומר כך
 איתא כמשנה], ג) [פסחים
 פת.], י) [לקמן קכג:],
 ה) [צ״ל האכר], י) [לעיל
 סח. ן, ז) הוא שס תכס או
 פי׳ כחנס בלתי שוס הזכרת
 חכם. רש״ל כשס הליכות
 עולס [בהליכות עולם כפי׳
 השני, כתנס], ח) [לקמן
 עו:], נו)[לףעל.], י)[צ״ל
 המוחק], כ) צ׳יל מוחק,
 ל) נ״א דהכא ועיין ר׳׳מ
 שהגיה כמו שהוא לפנינו,
 מ) [ועיין ברא״ש שתירן
 דאכית הסתרים של כליס לא
 חיישינן בתציצה כלל והכיא

 ראיה מתוספתא],

 מוסף רש״י
 כמאן דמפרתי דמי.
 מפורדים !ביצה ב.! ולא
 הוי חיבור ולא מגע
 בית הסתרים מיקרי
 :פסחים פה ). מטמאה
 במוקדשין. כלומר אס
 של מוקדשין היא :לקח!
 קכג:ו. חותך מן העובר
 שבמעיה. והניח התמיכה
 כתוכה, מותר באכילה.
 בשחיטתה, כדיליף בגמרא
ל לעי  מכל בבהמה תאכלו ;
 סח.:,. מן הטחול ומן
 הכליות. של כהמה עצמה,
 אסור באכילה. ואע״ס
 שהנימו בבהמה לא הותר
 בשתיטתה, להט נקט טחול
 יכליות משוס דלא מיד
 דמיטרסא הוא :שם!. כדי.

 שם מכס ;ניטי! פה:ו.



 מסורת הש״ם

 א) ן לקמן עד. קכט. קנט: ן,
 ב) לקמן קכז:, ג) שס
 [ודף עו:ן, ד) [ולד יוחנן
 לדבר־ הכל קאמר להון
 כצ״ל מס׳׳י, ה) [לקמן
 קכז:ו, ו) [צ״ל רבנן],

 !) ןילקמן קנא.],

 תורה אור השלם
ץ לי  1 . ואנשי קדש ההי
 ובשר בשרה טרפה לא
 תאכלו לבלב תשלבון
 אתו: שמות כב ל

 גליון הש״ם
 תום' דייה אי וכו׳ א׳׳ב
 היכ׳ קאמ־ 1־״ש. תמוה
 לי הא בפשוטו לק״מ דהט
 משנינן דהא ש״ד כר״ל רכך
 מתלוקת בעוכרין ולר״מ
 עושה ניפיל. אבל ר״ש
 באמת ס״ל דאין עושה
 ניפול ובתשיבה הארכתי:

 הגהות הב״ח
 (א) תום' דייה סלקא
 וכי׳ יפריס הנשרפים

 מטמאים:

 בהמה המקשה פרק רביעי חולין

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] ־ש׳׳י דייה נקוט לר׳׳י
 נידן יכו׳ עושה ניפול ולא
 תיהדר לשנויי וכי׳ כצ׳׳ל:

 מוםף רש״י
 הבשר. שנדלדל, צריך
 הכשר. לקכל טומאה מן
 השרן אס לא הוכשר
 משנדלדל, לטומאת נבלה
 אין כי כדאמר דמיתה
 עושה ניפול ואינו כמתננל
 עמה במיתתה אלא כפרוש
 מחיים ונשר הפירש מן
 החי טהור !לקמן קכז:ו.
א משום מ ט  והאבר מ
. כדפרישיח  אבר מן החי
 טעמא, דמיתה עושה
 ניפול כמו שנופל סמוך
 למיתה ואיני נכלה, הלכך
 אינו מטמא משיס נכלה,
 יבגמרא מפרש מאי איכא
 נין אבר מן החי לאבר
ה ט ח ש  מן הנבלה •שם:. נ
 בהמה. נטהרי (האבר
 יהנשר המדולדלין) מלטמא
 עוד משים נבלה, ואע״פ
 שאסירי! באכילה כדאמרינן
 מוגשר בשדה טרפה, מידי
 נבלה טהרו דאין שחיטה
 עושה ניפול והוכשרו
 בדמיה לקכל טומאה בלא

 הכשר אמר :שם<.

 בשלמא לריש לקיש. דאמר כאיכרין נמי פליגי הא אע״ג דר׳ מאיר
 קאמר לה לא תקשה ולדבריהם דרבנן דמטהרי בעוברין ובאכרין
 קאמר להו דאע״פ שאתם מטהרין באבר בהמה היה לכס לטמא
 באכר העוכר שאינו גופה: אלא לר' יותנן. דאמר דכרי הכל אבר
 המדולדל טמא היכי תני ואת האבר
 המדולדל: אלא אי אתמר כוי. והך
 ממני׳ דקאמר ר״מ לא אס טהרה כו׳
 לריש לקיש כדשנינן לדכריהם דרכנן
 קאמר להו^י): אין שתיטה עושה ניפול.
 וטהור מלטמא אע״פ שאסורה כאכיל׳:
 מאי נועמא דר׳ יותנן אליבא דר״מ.
 דנותן חילוק כין אכר כהמה לאכר
 העוכר: הפל מודים. ר״מ ורבנן:
 שמיתה עושה ניפול. אכר המדולדל
 בכהמה ומתה המיתה מפלת אותו
 ואינו טמא כאכר מן הנכלה אלא כאכר
 מן החי והפרש יש כיניהס דאמרינן
 כהעור והרוטכ (לקמן דף קכח:) אבר
 מן החי בשר הפורש ממנו טהור דאין
 מטמא אלא כשהוא אבר שלם בשר
 גידים ועצמות אכל נכלה כזית ממנה
 טמא אכ הטומאה: מיפלג פליגי.
 ר״מ ורכנן כשחיטה: מיתה תנינא.
 דעושת ניפול: שתינוה תגינא. דאין
 עושה ניפול: מתה הבהמה. שהיו בה
 אבר ובשר מדולדלין אבר כפני עצמו
 ובשר בפני עצמו ומשנה היא בהעור
 והרוטבמ: הבשר צריך הכשר. מיס
 שאס יגע בטומאה יזיקכלנה דמיתה
 עושה ניפול והוה ליה בשר מן החי
 שהבשר הפורש ממנו טהור ואינו
 מטמא משום אבר מן החי: ואינו
 מטמא משום אבר מן הנבלה. שיהא
 בשר הפורש ממנו טמא משוס דמיתה
 עושה ניפול יו כמו שנגמרה נפילתה
 קודם שמתה: דברי ר״מ. וליכא
 דפליג עליה במיתה עושה ניפול אלא
 ר״ש מטהר קתני התם ומוקמינן ליה
 אפלוגתא אחריתי אבל י) רבי ודאי לא
 פליגי עליה אף על גב דפליגי עליה
 בשחיטה ואמרי אין עושה ניפול גבי אבר דעובר דהא ר״מ נמי שחיטה
 אין עושה ניפול ככהמה סכירא ליה כרבנן כדמפרש ואזיל וקא
 חזינן הכא דבמיתה מודי: הוכשרו בדמיה. לקבל טומאת אוכלין.
 אלמא סבירא ליה אין בהן טומאת עצמן כאבר מן החי דשחיטה
 הועילה להס אפילו לרבי מאיר דסליג באבר דעובר: לא הוכשרו.
 וצריכין הכשר אחר לקבל טומאה דקסבר אין בהמה נעשית יד
 לאבר להביא הכשר עליה: אי מההיא הוה אמיגא. כי היכי דפליג
 ר״מ באבר דעובר פליג נמי באבר בהמה דשחיטה עושה ניפול ומטמא
ה דעצמה: א מ ו ט f כאבר מן החי: ומאי הוכשרו. דמשמע דאין בהן 
 אבשר. קאמר דאי נמי סכירא לן שחיטה עושה ניפול הוה ליה
 כשר הפורש מן החי וטהור הלכך איצטריכא דרב יצחק כר יוסף:
 והא הופשרו. לשון רכים קאמר: תד לבשר הפורש מן הבהמה.
 שהיה מדולדל כה קודם שחיטה כדקתני האכר והכשר המדולדלין
 ככהמה: והד לבשר שיפרוש מן האבר. לאחר שחיטה: ומאי
 אולמיה. דכשר הפורש מן האכר מהפורש מן הכהמה דאצטריך
 למתנייה: סד״א הואיל. ועם האכר מטמא אדם כנכלה אימא
 לא תיכעי הכשר לאחר פרישתו ויקכל טומאת אוכלין בלא הכשר:
 קמ״ל. הוכשרו בדמיה דבעי הכשר. ונפקא מינה להיכא דנחתך
 כל האבר קודם שחיטה דלא הוכשר כדמיה ואח״כ פירש כשר ממנו
 דכעי הכשר. ואשמעיק דאע״ג דקי״ל כמסכת נדה >לף נא.ו י) מה
 זרעים שאין סופן לטמא טומאה חמורה וצריכין הכשר אף כל שאין
 סופו לטמא טומאה חמורה פרט לנבלת עוף טהור שסופה לטמא
 טומאה חמורה אם אכלה לפיכך אין צריכה הכשר לטמא טומאת
 אוכלין דוקא סופו אכל תחלמו כי האי דמחלתו טמא טומאה חמורה
 ואין סופו לטמא טומאה חמורה משפירש צריך הכשר: נקוט דרב
 יצתק בידך. דאמר משמיה דרי יוחנן הכל מודים שאין שחיטה עושה
 ניפול ולא א) מיהדר לשנויי לישנא דאמרינן ברישא לר׳ יוחנן דברי הכל
 שחיטה עושה ניפול: דרבה בר בר תנה קאי כוותיה. משמיה דר׳ יוחנן:

 איו

 עג:
 מאי

 בשלמא לרבי שמעון בן לקיש לדבריהם
 קאמר להו לדידי לא שנא אבר דעובר ולא
 שנא אבר דבהמה כי הדדי נינהו אלא לרבי
 יוחנן קשיא אלא אי אתמר הכי אתמר אמר
 רבי שמעון בן לקיש כמחלוקת בעוברים כך
 מחלוקת באיברין ורבי יוחנן אמר מחלוקת
 באבר דעובר אבל באבר דבהמה ד׳׳ה אאין
 שחיטה עושה ניפול א״ר יוסי בר׳ חנינא מ״ט
 דרבי יוחנן אליבא דר״מ האי גופה והאי לאו
 גופה אמר רב יצחק בר יוסף א״ר יוחנן ^ הכל
 מודים 6*שמיתה עושה ניפול ואין שחיטה עושה
 ניפול במאי עסקינן אילימא באבר דעובר
 מיפלג פליגי אלא באבר דבהמה מיתה
מתה ב (  תנינא שחיטה תנינא מיתה תנינא כ
 הבהמה הבשר צריך הכשר והאבר מטמא
 משום אבר מן החי ואינו מטמא משום אבר
 מן הנבלה דברי ר׳ מאיר שחיטה נמי תנינא
 ״נשחטה בהמה הוכשרו בדמיה דברי ר״מ
 ר״ש אומר לא הוכשרו אי מההיא ה״א מאי
 הוכשרו אבשר והא הוכשרו קתני מהו
 דתימא חד לבשר הפורש מן הבהמה וחד
 לבשר הפורש מן האבר ומאי אולמיה דהאי
 מהאי םלקא דעתך אמינא הואיל ומטמא
 טומאה חמורה אגב אביו אימא לא ליבעי
 הכשר קמשמע לן אמר רב יוםף נקוט
 דרב יצחק בר יוםף בידך דרבה בר בר

 כוותיה דתניא
 תאכלו גלהביא
 בבהמה ובחיה

 שהן אםורין ואמר רבה בר בר חנה א״ר יוחנן
 א

 בשדה
 והבשר
 ושחטן

 1ובשר

 האבר
 ובעוף

 טעמא דר׳ יוחנן אליבא דר׳ מאיר. קצת קשה דשאני אבר
 כהמה דמדאורייתא שרי אף כאכילה כדאמרינן לקמן (לף
 על.) דאין להם אלא מצות פרוש וי״ל דמ״מ בעי דכמו שגזרו עליו

 חכמים איסור אטלה טומאה נמי היה להו ליגזור:
 שחיטה תנינא. תימה דאדפריך
 תנינא טפי הוה ליה
 לאקשויי מינה לריש לקיש:
 הוכשרו בדמיה. אין לדקדק
 מדמועיל הדס להכשיר
 האכר אלמא לא חשיכ כטיפול דמזה
 לא הוה משני מידי אלא מדכעי הכשר
 לקכל טומאת אוכלין קא דייק כדפירש
 בקונטרס אלמא אין כו טומאת אכר
 מן החי והיינו טעמא דדם בהמה
 מועיל להכשיר האבר אפי׳ הוי כניסול
 משוס דאמר דכהמה נעשית יד לאכר
 וא״ת וכיון דמדאוריימא האכר מותר
 כאכילה לרכי יוחנן כדאמדנן בסמוך
 ל״ל הכשר מדם כהמה דר׳ יוחנן גופיה
 אית ליה כפירקין(לקמן לף על:) דר״מ
 סכר כר׳ שמעון דשחיטה מ כשרת ור׳
 שמעון נמי דקאמר לא הוכשרו מפרש
 רכ אשי כהעור והרוטכ(לקמן לף קנח.)
 דטעמא דר״ש משוס דדם לא מכשיר
 דשחיטה מכשרה ולא דם ושחיטה נמי
 לא מכשרה הואיל ואינה מתרת
 באטלה ואמאי והרי מתרת כאכילה
 מן התורה וי״ל דמשום דמדאורייתא
 לא מכשרת שחיטה אפי׳ לר״ש כדאמר
 לעיל כפ׳ השוחט (דף לי:) עשאוהו
 כהכשר מיס מדרכנן וכיון שאכר אסור
 מדרכנן לא מהניא ליה הכשר שחיטה
 דלא הויא נמי אלא מדרכנן וא״ת להנהו
 דמוקמי פלוגמייהו בהעור והרוטב(לקמן
 לף cop דר״מ ור״ש בבהמה נעשית
 יד לאבר או באוחז בקטן יאין גדול
 עולה עמו דלרבי שמעון אין נעשית
 יד מנא להו דטון דאיכא למימר
 דטעמא דרכי שמעון משוס דדם לא
 מכשר ואמאי סליגי ארב אשי וי״ל

 דדייקי לישנא דרבי שמעון דאמר לא הוכשרו ולא קאמר אין הדם

 מכשיר משמע אפילו היה הדם מכשיר הכא לא הוכשרו:
 אי מההיא ה״א כוי. ולעולם שחיטה עושה ניפול הקשה הרב ר׳
כ היט קאמר ר״ש לא הוכשרו דמשמע דע״י א״  שמואל מוורדו״ן 8
 בהמה הוא דלא הוכשרו אבל הכשר מועיל להם והא אוכל שאי אתה
 יכול להאכילו (ע״י) לאחרים הוא כיון דשחיטה עושה ניפול והוי
 בשר מן החי ואין קרוי אוכל לר״ש כדאמר כסוף העור והרוטכ(לקמן
 לף קכט.< ולא מקבל טומאה וי״ל דר״ש לדבריהם דרבנן קאמר להו
 לדידי אוכל שאי אתה יכול להאכילו לאחרים הוא ולא מקבל טומאה

 אלא לדידכו אודו לי מיהת דלא הוכשרו:
 םלקא דעתך אמינא הואיל ומטמא טומאה חמורה אגב אביו לא
 ליבעי הבשר. כדאמרינן כפרק כא סימן מלה לף נא.) מה
 זרעים שאין סופם כו׳ קמ״ל דוקא סופו אכל תחלמו כי האי דתחלתו
 מטמא טומאה חמורה ואין עוד סוסו לטמא טומאה חמורה משפירש
 צריך הכשר כך פי׳ כקונטרס והדין עמו שפירש כן דדוקא כשפירש
 צריך הכשר אבל בעודו מחוכר אין צריך הכשר להצטרף לפחות
 מככיצה אע״ג דמעשה עץ שימש כדאמר בהעור והרוטב(לקמן לף קכט.)
 דהא אמרינן בסוף פ׳ טכול יום 0מזיס לף קה.) דפרה ופרים(א) מטמאים
 אוכלין ומשקין מחמת שסופן לטמא טומאה חמורה ולא אמרינן מעשה
 עץ הוא אף על גכ דטומאה חמורה שלהן אינו.?נטעם ראויות אוכל
 דאפילו העוסק כשריפת עור ועצמות מטמא כגדיס וצריך לומר
 דטעמא דמעשה עץ שימש מהניא לכשפירש שאין סופו לטמא עוד
 טומאה חמורה והא דאמר כפ״ק דפסחיס >לף ימ.< פרה ששתתה מי
 חטאת כטלו כמעיה ומפרש התם דכטלו מטומאה חמורה אכל טומאה
 קלה מטמאים לא חשיבי התם מעשה עץ לפי שמתחלתן צריכין שיהיו
 ראויין לשתיה ונמצא שטומאה חמורה שלהם אינה אלא מטעם ראויות
 לשתיית אדם שהיה בהס כבר שאל״כ לא היו ראויין להזאה ולהט
 אין צריטן הכשר שרץ אפי׳ כשאין סופן עוד לטמא טומאה חמורה:

 אין

 עין משפט
 נר מצוה

ח א ב מיי׳ פ״נ מהל׳  מ
 שאר אבית הטומאה

 הלכה ה:
ט ג מיי׳ פ׳׳ה מהל׳  מ
 מאכלות אסירות הלי
 ו סמנ לאוץ קלב טוש״ע

 י״ל שי׳ סב סעיף ג:

 שיטה מקובצת
 א] הכל מודים שמיתה
 עושה ניפול. נ״ב עי׳
 תום׳ מנחות דף ע׳ ע״א:
 3] ולד׳ יותנן לדברי הכל
 קאמר להו. נ״ב לא נמצא
 בםפרי כ״י: ג] יקבלנה
 דמיתה עושה ניפול והו״ל
 בשר מן החי שהוא טהור
 מלטמא. הס״ד: ומה״ד
 מטמא משום אבר מן
 החי שהבשר הפורש ממנו
 טהור. הסייד: ומה״ד ואינו
 מטמא משום אבר מן
 הנבלה וכוי: ל] עושה
 ניפול והו״ל כמי שנגמרה
 נפילתה: ה] דמשמע דאין
 בהן טומאת עצמן הסייד:

 חנה קאי
 טרפה לא
 המדולדלין

 רבינו גרשום
 בשלמא לר״ש בן לקיש
 לדבריהם דרבנן קאמר
 להו. כלומר מה דאמר
 להו לא אם טהרה
 שחיטת טרפה אותה ואת
 האבר המדולדל בה כלומר
 דלרבנן כשם שמטהרץ
 אבר דעובר כך מטהרין
 אבר המדולדל בבהמה:
 אלא לר׳ יוחנן דאמו.
 אבל באבר דבהמה דברי
 הכל שחיטה עושה ניפול
 ונבלה היא אפי• שחט אמו
 למאן קאמר ר״מ לא אם
 טהרה שחיטת טרפה אוחד,
 ואת האבר המדולדל: אבל
 באבר דבהמה אין שחיטה
 עושה ניפול. וכוללו
 השחיטה עמה !ומטהרו]
 מידי נבלה: ומה דתניא
 אמר להן ר״מ לחכמים
 לא אם טיהרה שתיטת
 טרפה אותה [ואת האבר
 המדולדל שבה] לר׳ יוחנן
 לדברי הכל אמר להן בין
 לדידיה בין לחכמים: האי
 גופיה והאי לאו גופיה.
 כלומר אבר דבהמה גופיה
 לפיכך כוללו כשחיטה
 ומטהרו והאי לאו גופיה
 אבר דעובר: הכל מודים
 שמיחה עושה ניפול.
 כלומר שאם נדלדל אכר
 בבהמה ומחה שמיחה
 עושה ניפול ואין כוללת
 האבר המדולדל בה
 במיתה ואין מטמא האבר
 משום נבלה אלא משום
 אבר מן החי דחשיב
 כשמתה כמי שנפל האבר
 ממנה קודם מיתה ואבר
 מן החי אינו מטמא
 אלא במוקדשין: ואין
 שחיטה עושה ניפול דאם
 אבר מדולדל בבהמה
 ושחט הבהמה כוללח
 השחיטה האבר ומטהרתו
 מידי נבלה: אילימא
 באבר דעובר מיפלג פליגי
 במתני׳ בשחט את אמו
 ואח״כ תתכו כוי. דר״מ
 סבר שחיטה עושה ניפול
 ואין כוללת האבר [עמה]
 והוי נבלה ורבנן סברי
 אץ מטמא משום נבלה:
 מיתה דתנן מתה הבהמה
 הבשר המדולדל צריך
 הכשר. ואם אין מוכשר
 לא מטמא דמיתה עושה
 ניפול ואין כוללתו עמה:
 שחיטה נמיתנינא. נשחטה
 הבהמה הוכשרו בדמיה

 האבר המדולדל והבשר שעל האבר: אי מההיא הוה אמינא מאי הוכשרו הכשר הבשר. כלומר הבשר שעליה ולא האבר עצמו: והא הוכשרו קתני. כלומר במשמע האבר והבשר שעליו: מהו דתימא חד לבשר כוי. אבל אכר
 עצמו אימא לא [אלא] מטמא משום נבלה: ומאי אולמיה דהאי מהא״. כלומר מאי אולמיה דבשר הפורש מן האבר לבשר הפורש מן הבהמה בלא אבר דאיצטריך למיתנא הבשר: איצטריך סד״א כר. כלומר סד״א הואיל
 ואין כוללת השחיטה האבר עצמו והבשר שעליו מטמא טומאה חמורה דמטמא משום נבלה על גב האבר ולא ליכעי הכשר קמ״ל דר׳ יוחנן רהוכשרו דקתני חד לכשר הפורש מן האבר וחד לאבר עצמו דאין שחיטה
 עושה ניפול: נקוט דרי יצחק בר יוסף בידך. כלומר דאין שחיטה עועה ניפול ומטהרינן האבר המדולדל בבהמה ואין מטמא אפיי משום אבר מן החי בדחדינן הכא דאין בו אלא מצות פרישה דאסור באכילה ואין מטמא:



 עין משפט
 נר מצוה

 נ א מיי׳ פייה מהלכות
 מאכלות אפורות הל׳ ו:

 ב [ש״ע י״י סימן יד סעיף
 ו כהג׳׳ה]:

 נא ג ד מיי׳ שס הל׳ יג
 יי סמג לאוין קלו
 טוש׳׳ע י׳׳ד סי׳ יג סעיף

 כ:

 רבינו גרשום
 אכלו לזה אינו לוקה.
 כלומר לאבר המדולדל
 בבהמה: כי אמרי במיתה
 דעושה ניפול. כלומר
 א)ולוקה משום אבר מן
 החי: מנבלתם נפקא.
 כלומר לאחר מיתה
 מטמאין השרצים אבל
 בחיים אין מטמאין: מיתה
 עושה ניפול. כלומר דאבר
 המדולדל בבהמה ומתה
 אין כוללתו המיתה וחייב
 האוכלו משום אבר מן
 החי: א״ל אם אינו ענין
 לשרצים דלאו בני שחיטה
 נינהו. דלא איצטריך
 למכתב במותם דאין להן
 שחיטה אלא מיתה בלבד:
 תניהו ענין לבהמה. ודריש
 הכי מיתת עושה ניפול
 ואין שחיטה עושה ניפול:
 אבל באבר דעובד מת
 ןד״ה] שחיטה עושה
 ניפול. כלומר דאין כוללתו
 שחיטה עמה ומטמא
 משום נבלה: יש במינו
 שחיטה אגב אמו. כלומר
 ששוחטין אמו והוא מותר
 אבל הוא אינו בכלל
 שחיטה: ותנא דידן מינא
 דאימיה לא פריך. (ותנא
 דידן מינא דאימיה וכוי) נ<
 לפי שאין במינו שחיטה
 אבל בהוא עצמו אק
 במינו שחיטה: ולהאי תנא
 דפריך טרפה דשחיטתה
 מטהרחה [מנ׳׳ל]. כלומר
 ולתאי תנא דפריך אע״ג
 דיש במינו שחיטה
 אגב אמו אין שחיטתו
 מטהרתו טרפה דשחיטחה
 מטהרתה מנא ליה
 דאמרינן כדאמרי׳ במתני׳
 תאמר בטרפה שיש במינה
 שחיטה (שהיא) [ולפיכך]
 שחיטתה מטהרתה ועכשיו
 דאמרי׳ בבן שמנה אע״ג
 דיש במינה שחיטה אין
 שחיטתה מטהרתה טרפה
 דשחיטתה מטהרתה מנא
 ליה: או דלמא אפי׳ לרבנן
 ארבעה סימנין. כלומר
 אפיי לרבנן דאמרי לא
 בעי שחיטה (אבל) ואי
 שחיט סימנין דאימיה ודאי
 לא בעי שחיטה אבל
 אי שחיט סימנין [דידיה]
 מותר בשחיטחו: א״ל דכא
 שנוצרה טרפה מן הבטן.
 כלומר ודאי כן הוא אי
 נולד טרפה מן הבטן מצינו
 לה שעת הכושר קודם
 לכן בענין הוה דאי בעי
 שוחטו בבטן אמו אלא תני
 שנוצרה טרפה מן הבטן
 בבעל חמש רגלים דהתם
 אפי׳ שוחטו במעי אמו אץ
 לו שעת הכושר שמשעה
 שנוצר היה בעל מום בבעל
 חמש רגלים ויתר כנטול
 דמי ואם נטלה ירך וחלל

 שלה (טרפה) [נבלה]:

 א) נראה דצ״ל לנמיתה שפיר
 לוקה ונוי. כן אולי צ״ל לאף
 לכמינו לאמו יש שחיטה מ״מ

 כהוא עצמו וכוי.

 בהמה המקשה פרק רביעי חולין עד.
 אין נהם אלא מצות פרוש כלבד. וקרא דברייתא אינו אלא
 אסמכתא בעלמא וא״ל! וטון דמדאורייתא שרי כאכילה
 אמאי נקט ככרייתא ללעיל >לף עג.) לא אס טיהרה שחיטת טרפה
 אותה ואת האבר המלוללל כה מה שייך שם להזכיר אכר מלוללל
 לשרי אף באטלה ר״ל לה״ק אבר
 המלוללל בה גזרו ביה רבנן איסור
 אטלה ולא גזרו שלא מהא שחיטה
 מטהרתו כמו עובר לבר שאינו גופה:
 תרי כמותם כתיבי. וא׳ימ הא
 אכתי צריט לכללרשינן כהעור
 והרוטב (לקמן לף קכח0 יכול כשר
 הפורש מן השרצים יהא טמא תלמול
 לומר במומם מה מיתה שאינה עושה
 תליפין כר וי״ל לכעין מותם וההיא
 לרשה מתל כמותם נפקא אי נמי
 לרשה להמס מנכלתס נפקא מה נכלה
 שאין עושה חליפין ונקט במותם לפי

 שהיא לרשה פשוטה:
 מחלוקת כאבר דעוכר חי. ובבן
 ח׳ לאילו בן ט׳ כשאר
 בהמה הוא לר״מ וטעון שחיטה:
 ולהאי תנא דקפריך טרפה
 דשחיטה מטהרתה מנא לן.
 קצת תימה לכולא חלא ברייתא היא
 כת׳׳כ וילע רישא ולא ילע סיפאח):
 נפקא ליה מדרב יהודה כוי.
 וא״ת לתניא בס׳׳פ רכי
 אליעזר למילה (שגמ לף קלו.) לאכלה
 להביא בן ח׳ שאין שתיטתו מטהרתו
 ורבי יוסי ור״א ברבי שמעון אומרים
 שחיטמו מטהרתו והשתא כולהו לא
 מתוקס כתנא דמתני׳ ראפילו ת״ק
 להמס משמע לאי לאו לאכלה ה״א
 לשחיטה מטהרתו ולתנא למתני׳ כן ח׳
 טון לאין כמינו שחיטה ילעינן ליה
 מכהמה טמאה לאין שחיטה מטהרתה
 אכל כמנא לכריימא להכא מיתוקמא
 שפיר ת״ק להמס לטון ליש כמינו
 שחיטה אגב אמו מיקרי שפיר יש
 במינו שחיטה ולא מצי למילף מבהמה
 טמאה ולהט צריך המם לאכלה למימר
 לאין שחיטה מטהרתו ומיהו סוגיא
 להתס לא אתיא כתנא קמא לכרייתא
 להכא לרכא מפרש התם טעמא לרכי
 יוסי ורבי אליעזר לסכרי ט) בטרפה
 אע״ג למתה היא לשחיטה מטהרתה
 הכא נמי לא שנא ורבנן לא למי
 לטרפה אפילו מן הכטן ליש כמינו
 שחיטה הכא אין כמינו שחיטה ושמא
 תנא למתניתין משוס קרא ללאכלה
 חשיב בן ח׳ אין כמינו שחיטה אי נמי
 קרא ללאכלה ללריש ת״ק המס הוי
 אסמכתא כעלמא להא לאכיי למוקי
 התם פלוגתייהו לפליגי מר סכר חי
 הוא ומר סכר מת הוא צריך לומר
 לאסמכתא היא לטון לחשיכ ליה
 כמת כלאו קרא אין שחיטתו מטהרתו:

 תלבו

 אין בהן אלא מצות פרוש בלבד יתיב רב
 יוסף קמיה דרב הונא ויתיב וקאמר אמר רב
 יהודה אמר רב אבלו לזה לוקה אמר ליה
 ההוא מרבנן לא תציתו ליה הכי אמר רב
 יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב
 אכלו לזה אינו לוקה אמר ליה רב הונא אנן
 אמאן נסמוך אהדרינהו רב יוסף לאפיה
כי אמרי אנא במיתה  אמר ליה מאי קושיא א
 דעושה ניפול כי אמר איהו בשחיטה דאינה
 עושה ניפול אמר רבא מנא הא מלתא
 דאמור רבנן א<מיתה עושה ניפול שחיטה
 אינה עושה ניפול דכתיב 1וכל אשר יפול
 עליו מהם במותם יטמא למעוטי מאי אילימא
 למעוטי בחייהם מנבלתם נפקא אלא ש״מ
 מיתה עושה ניפול ואין שחיטה עושה ניפול
 אמר ליה רב אדא בר אהבה לרבא והא
 קרא בשרצים כתיב אמר ליה אם אינו ענין
 לשרצים דלאו בני שחיטה נינהו תנהו ענין
כעין מיתה לחין (  לבהמה ואכתי מבעי ליה ג
 מטמאים יבשים אין מטמאים תרי במותם
 כתיבי אמר רב חסדא מחלוקת באבר דעובר
 חי אבל באבר דעובר מת דברי הכל
 שחיטה עושה ניפול א] ורבה אמר כמחלוקת
 בזה כך מחלוקת בזה: בן שמנה חי [ובו׳]:
 והתניא בן שמנה חי יוכיח שאף על פי
 שיש במינו שחיטה אין שחיטתו מטהרתו
 אמר רב כהנא יש במינו שחיטה אגב אמו
 ותנא דידן מינא דאמיה לא פריך ולהאי
 תנא דפריך טרפה דשחיטתה מטהרתה מנא
דאמר (  ליה נפקא ליה מדרב יהודה אמר רב ג
 רב יהודה א״ר ואמרי לה במתניתא תנא אמר
 קרא 2וכי ימות מן הבהמה מקצת בהמה
 מטמאה ומקצת בהמה אינה מטמאה ואיזו
 זו זו טרפה ששחטה בעי רב הושעיא
 בהושיט את ידו למעי בהמה ושחט בן ט׳ חי

 מהו תבעי לר״מ ותבעי לרבנן תבעי לר״מ
 עד כאן לא קאמר רבי מאיר בן פקועה טעון
 שחיטה ה״מ היכא דיצא לאויר העולם אבל
 במעי אמו לא שריא ליה שחיטה או דילמא
 אפילו לרבנן י<ד׳ סימנין אכשר ביה רחמנא
 אמר רב חנניא ת״ש הרי שנולדה טרפה
 מן הבטן ואי איתא משכחת לה דהיתה לה
 שעת הכושר דאי בעי עייל ידיה ושחטה
 אמר ליה רבא תני שנוצרה טרפה מן הבטן
 ומשכחת לה בבעלת ה׳ רגלים: מתני'
השוחט את הבהמה ומצא בה בן שמנה חי  ג

טעון שחיטה (  או מת או בן תשעה מת קורעו ומוציא את דמו &מצא בן תשעה חי ה
 וחייב באותו ואת בנו דברי ר״מ וחכמים אומרים ישחיטת אמו מטהרתו

 ר״ש
 תורת שתיטה: ואם איתא. לשחיטה במעי אמו שחיטה היא הרי היתה לטרפה זו שעת הכושר לשחיטה קולס שנטרפה: בבעלת ה׳ רגלים.
 להאי טרפות ולאי הוה בה משנוצרה וכגון שימור זה ברגלים האחרונים לאמר בככורות (לף מ.) לבעלת ה׳ רגלים הרי זה מוס ואמרי׳ התם י) לא
 שנו אלא שחסר או יתר כיל אכל כרגל אפילו טרפה נמי הוי לכל יתר כנטול למי: מתני׳ קורעו. שאין צריך שחיטה ומולי ר״מ בהו לאיתרבו
 מכל בכהמה תאכלו ללאו חלשים איכא ולאו אוירא איכא הילכך לאו בהמה הוא: ומוציא את דמו. למלבו הוא למותר כלקתני לקמן (לף עה.)
 מה חלכ ושתי הכליות האמורין כאשם מוצא מכלל שליל אף כל מוצא מכלל שליל אבל למי לא גרע מלם האברים לקי״ל ככריתות
 >לף כא:< לס האברים עובר כלא תעשה: נועון שתיטה. לחלשים גרמי לשריה כהמה כאנפי נסשיה ולא איתרכאי מכל ככהמה מאכלו
 ולרבנן חלשים ולילה גרמי לרכנן מרכו ליה להיתרא מכל בכהמה תאכלו: וחייב באומו ואת בנו. שלא ישחטנו ביום ששחטו אמו:

 ר״ש

 אין בהם. איסור לאו של אבר מן החי: אלא מצות פרוש. בעלמא מלרבנן
 וקרא אסמכמא בעלמא. אלמא אין שחיטה עושה ניפול: אפלו לזה.
 הא>ל המלוללל: אינו לוקה. דמצומ פרוש כעלמא הוא: אהדריגהו.
 ככעס: פי אמרי אנא. ללוקה משוס אכר מן המי כמיתה לעושה

ללא משוס נכלה  ניפול ואשמיעך רכ 8
 ממרינן כיה אלא משום אכר מן החי:
 ופל אשר. כשרצים כתיכ: מנבלתם
ט יפול מנבלתם: אלא. הכי  נפקא. ו
 קאמר כל אשר יפול מהם במומם על
 ילי מימה הויא נפילה מהם איכרים
 המלוללליס כהם: בשרצים כתיב.
 ללא שייכא בהו שחיטה והיט ממעטת
 שחיטה מהאי קרא: אם אינו ענין
 כוי. לעל כרמך כמותם מיעוטא הוא
 ללגופיה לא איצטריך להא כמתים
 משתעי לנכלתם כתיכ ונכתוכ וכי
 יפול למימרא לעושים ניפול ולא בעי
 במותם אלא על כרמך למעוטי
 שחיטה: דלאו בני שחינןה נינהו.
 ולא איצטריך במותם להא אפילו
 שחיטתם מיתה היא: כעין מיתה.
 כעין שעת מיתה שהיו לחים למעוטי
 שרץ שיבש: דעובר חי. ליש כמינו
 שחיטה מהניא שחיטה אף לאבר היוצא
 לטהרו: והתניא. כתורת כהניסי) גבי
 וכי ימות מן הכהמה כו׳: בן ח׳ יוכיח
 שאע״פ שיש במינו שתיעה אין שחינוה
 מנוהרתו. אם נולל ושחטו אבל אגב
 אמו ניתר כשחיטת אמו לכרי הכל אף
 טריפה אע׳׳ס שיש כמינה שמיטה לא
 תטהרנה שתיטתה ומתני׳ קתני כן ח׳
 אין במינו שחיטה: אמר רב פהנא.
 האי לקתני תנא לברייתא יש במינו
 שחיטה אגב אמו קאמר שניתר
 בשתיטת אמו: מינא דאמיה לא פריך.
 לא חשיכא ליה פירכא להואיל ואין
 בבני ח׳ שחיטה אין כמינו שחיטה
 קרינא ביה: ולהאי תנא. לברייתא
 לפריך מינא לאמיה וסבר יש במינו
 שחיטה קרינא ביה: טרפה דשחינןה
 מטהרתה מגא ליה. תיפוק ליה מבהמה
 טמאה דאין שחיטה מטהרתה: ושחט
 בה בן ט' חי. ויצא אחר שחיטתו ואמו
 קיימח. בן ח׳ לא קא מיבעי ליה דהא
 אפילו יצא לאויר העולם ושחטו תנן
 במתניתין (לעיל לף ע3:< אין שחיטתו
 מטהרתו: אבל במטי אמו לא שריא
 שחיטה. דיליה וכ״ש לרבנן דאמרי לא
 שייכא ביה שחיטה כלל אפילו יצא חי
 לאחר שחיטה דאין שחיטה כו אלא
 כיצא לאויר כחיי אמו: או דילמא אפי׳
 לרבנן. שדא ליה שחיטתו דקסכרי
 רבנן ד׳ סימנין אכשר כיה רחמנא
 באיזה שני הסימנים שישחטו או של
 אמו או שלו וכ״ש לרבי מאיר דאמר
 שחיטה שייכא כיה: ת״ש. דתנן
 במתני׳ הרי שנולדה טרפה מן הבטן
 מנין וקס״ד דאפילו בנטרפה שעה
 אחת קודם לידתה קאמר דלא היתה
 לה שעת הכושר לישחט ולא חל עליה

 מסורת הש״ם

 א) [לעיל עג: לקמן קכט.
 קכט:1, ג) ןע״ז סש: נלה
 נו.], נ) לקמן פה: קכח:
 זכחיס סט:, ד) [לקמן עה.],
 ה) [כ״ק קו:], ו) [שמיני
 פרשה י], t) [וכן לעיל נח:],
 יז) [ועמ״ש על הגליון מוס׳
 פסחיס צז. בל״ה אלא לאו],

 ט) צ״ל טרפה. יעכ״ן,

 תורה אור השלם
 1. וכל אשר יפל עליו
 מהם במתם יטמא מכל
 בלי עץ או בגד או עור
 או שק כל בלי אשר
ה בהם כ א ל  יעשה מ
 במים יובא וטמא עד

 הערב וטהר:
 ויקרא יא לב
 2. וכי ןמות מן הבהמה
 אשר היא לכם לאכלה
 הנגע בגבלתה יטמא עד
 הערב: ויקרא יא לט

 גליון הש״ס
 מתני׳ מצא בן תשעה
 חי. עי׳ נלה דף מד
 ע״א חוסי ל״ה איהו:
 רש׳׳י ר״ה בי אסר• אנא
 וכוי דלא משום גבלה
 מת־ינן. תמוה לי אמאי
 ל״א כפשוטו להאנר הוא
 כזית עס הגידם והעצמות
 דלגבי נכלה הוי חצי שיעור
 וכן נ״מ להושיטו לכן נח:

 הגהות מהר׳׳ב
 רנשבורג

 א] גט' ורכה אמר
 כמחלוקח גזה כך וכוי.
 נ״נ מיי׳ ס״ה מהלכות
 מאכלות אסורות הל׳ יא

 וע״ש נמ״מ:

 מוסף דש״י
 מקצת בהמה מטמאה.
 כגון אנר ממנה, מלכתיכ
 וכי ימות דמשמע כעין
 מיתה שאינה עושה חליפין,
 והיינו אכר, יסיסיה דקרא
 הנוגע נננלתה יטמא,
 ומקצת בהמה אינה
 מטמאה. ואף על סי
 שהיא כמתה כגון טרפה

 ששחטה !:לקסו קכח:ו.



 מםורת הש״ם
 א) ומנחות ל:], ב) לקמן
 צב: ותוספתא פ״ז ה״א
 לעיל סט.ו, ג) לקמן צב:,
 ר) כריתית ד: ססחיס
 סה. ותוספתא כריתות
 ס״ב הי״ב זבתיס לה.ן,
 ס) בכורות יב., ו) ויומא
 מט: (ישם איתא) ןוצ״לן אי
 מה להלן תמיס זכר בן שנה
 ושמות יבזו, ז) ולעיל עב.ן,
 ח) ולעיל לג.ן, ט) ולקמן
 צב:M)[ דף ד:], כ) 1 ויקרא
 ז], ל) וצ״ל בן ה׳ ועי׳
 ככורות ח. ן, מ) צ״ל וגיד,
 נ) עיין רש״ל ורש״א ור״מ

 ועיי! יומא דף מט.,

 הגהות הב״ח
 (א) נמ׳ דר׳׳מ לא תיכעי לך
 דכיון דאמר בן ט׳ חי
 טעון שחיטה: (כ) -ג״י
 ל״ה נלמא וכו׳ הוכשרה

 כולה הסייד:

 הגהות מהר״ב
 תשבות

 .מ׳ אלא לדידך במאי

 עד: בהמה המקשה פרק רביעי חולין

 אתכשר. נ״נ עי׳ נבעל
 המאור: ב] דע״־ ד׳יה בבן
 פקועה נשה בן ט׳ חי.
 נמחק בן ט׳ חי. ונ״ב גן ה׳
 חי כצ״ל דנהמה דקה
 יולדת לה׳ חדשיס כלאיתא

 בס״ק דבכורות:

 מוםף רש״י
 דם התמצית. של חולין
 ושל קדשים, כאזהרה.
 כלאי ילא כרת, לכתיב
 כי נפש כל כשר דמו
 בנפשי הוא וגו׳ עד
 כל איכל־ו יכרת, יצא
 דס התמצית שאינו לס
 הנפש, ובמסכת כריתות
 מפרש טעמא חמשה לאוין
 כתיב• כדס ימייחיר חד
 לדם התמצית .פסחים סה ו.
 כבשרא בדיקולא הוא.
 קלחמ, כלימר כשחיטה
 דמי יאץ פילין כשחוטה
 •בכורות יב !. הבשר מגע
 נבלה. נשר העובר מגע
 אבר מן המי שהוא מטמא
 כנבלה, בהעור יהריטנ
 וקכט:ו אי נמי אס מצא
 עובר מח נבלה גמורה היי
 האבר מאשר שלא טהרתו
 שחיטת אמו :רעיל עב

ל סח:׳!. מגע ז לעי י  וכעי
 טרפה שחוטה. שאבר
 היוצא עליין הוא מחובר
 בשעת שחיטה, אע״ס
 שאין שתיטה מתירחה
 באכילה מטהרתה מידי
 נבלה, כטריפה ששחיטתה
 מטהרתה, וטעמייהי מפרש
 במתני׳, ומפרש בפירקין
 1עג.) בטריפה שחיטה מאי
 מגע שיין למימר בה
 ומפרש שטרפה שחוטה
 מטמאה אמ המיקדשיס
ל סח זכע״יז י ע י  מדרבנן .

ל עב.!.  לעי

ך היינו תנא קמא: קרעה. לכהמה כלא ד  ר״ש שזורי. כגמרא נעה: ו פ
 שחיטה: גמ׳ לא הילכו בו. כשליל זה להקל: אלא על עסקי
 שתיטה בלבד. אכל לשאר לכדו מודו רכנן דכהמה מעלייתא היא:
 למעוטי תלבו וגידו. לטון למצאוהו חי חרשים ואוירא גרמי לאסור
 חלכו וגילו: חלבו דמאי. אע״פ שהוא
 ככל הספרים אמת הלכר שהוא שכוש
 ולא יש חכם אשר יושיכנו על כנו
 להיט כעי חלכו למאי והא ולאי ליכא
 לאוקומי מילתיה אלא אשליל לכן ט׳
 חי להא עליה קאי אלא כפרק לגיל
 הנשה«) גרסינן לה לכולה כי א!הא ואגכ
 שיטפא לגירסא אישתכשו כה למיגרס׳
 הכא. והכי גרסינן והא מיפלג פליגי
 למניא כר וא״ר אלעזר א״ר אושעיא
 מחלוקת כר על ור׳ יהולה לשיטתו
 אלא אי אתמר כר ולא גרסינן בהאי
 פירקא אלא חלכו לגיל אכל כפ׳ גיל
 הנשה גרסינן לה. והכי פירושו והא
 מיפלג פליגי כין כחלכ כין כגיל לתניא
 גיל הנשה נוהג כשליל וחלכו של שליל
 אסור וכלמפרש ככן ט׳ חי לקסכר
 חלשים ואוירא גרמי ואע״פ שנשחטה
 אמו והוציאוהו: והלך ר״מ לשיטתו.
 למשוי ליה כהמה לענין שחיטה:
 מעיקרו. אפי׳ הנכלע ונשרש ככשרה:
 גוממו עם השופי. כלומר חותכו בשוה
 לשופי ונוטל את הגכוה מן השופי ללמי
 לגיל ואסור מלרכנן אכל שרשין של
 חלכו מומרין: לא הילכו בו. חכמים
 כשליל כהיתר זה ללא משר ליה
 כהמה: אלא על עסקי אכילה. לאוכלו
 בלא שחיטה ולאכול חלבו וגילו: למטוטי
 רובעו וחורש בו. ככלאיס בשור וחמור
 לולאי לוקה: בחלבו. של שליל: קורעו
 ומוציא את דמו. אלמא אפילו כן ח׳
 ללכולי עלמא חלבו מותר קתני מתני׳
 קורעו: לומר שאין ענוש כרת. האי
 מתיר כלמו דקאמר לאו היתר
 לכתחלה: למאן קאמרינן. מי הוא
 המתיר חלכו: לרבי יהודה. כלקתני
 לעיל וחלכו מותר ולר׳ יהולה אמאי
 אין ענוש כרח על למו ללא גרע מלס
 התמצית ללאו לס הנפש הוא וקמחייכ
 עליה ר׳ יהולה כרת: באזהרה. כפ״ק
 לכריתות׳) מפרש ה׳ לאוין כתיכי כלם:
 בהכרת. לנפקא ליה מריבויא לכל לסי):
 אית ליה לר' יהודה דם וכל דם. כלומר
 כיון לר׳ יהולה לדם התמצית מריבוי׳
 לכל לס יליף אקושי מקיש כל לס ללם
 עצמו: כל היכא דמיחייב אדם. מחייכ
 אכל לס והיכא ללא מחייכ אעיקר לס
 כגון שליל שאין בו לס הנפש לא מחייכ
 על לס איכריו: לפדות. פטר חמור:
 בבן פקועה. =1 כשה ל<3ן ט׳ חי הנמצא
 בבהמה שנשחטה ובפחות משווייו
 קמיבעיא ליה לאי בשווייו קיימא לן
 בככורות ודף יא.! לאפילו בשלקי
 מפרקינן: פבשרא בדיקולא הוא. ותנן
 בבכורות (לף י3.) אין פולין בשחוטה:

ר״ש שזורי אומר אפילו בן חמש שנים וחורש ,  א

 בשדה שחיטת אמו מטהרתו אקרעה ומצא
 בה בן ט׳ חי טעון שחיטה לפי שלא נשחטה
 אמו: גמ׳ א״ר אלעזר א״ר אושעיא לא
 הילכו בו אלא על עסקי שחיטה בלבד
 למעוטי מאי למעוטי חלבו וגידו חלבו דמאי
 אילימא חלבו דשליל מפלג פליגי נ<דתניא
 גיד הנשה נוהג בשליל וחלבו אםור דברי
 ר״מ ר׳ יהודה אומר באינו נוהג בשליל וחלבו
 מותר וא״ר אלעזר א״ר אושעיא 2מחלוקת
 בבן ט׳ חי והלך ר״מ לשיטתו ור׳ יהודה
 לשיטתו אלא חלבו דגיד מפלג פליגי
 ״דתניא גיד הנשה מחטט אחריו בכל מקום
 שהוא וחותך שמנו מעיקרו דברי ר״מ רבי
 יהודה אומר גוממו עם השופי אלא אי אתמר
 הכי אתמר א״ר אלעזר אמר ר׳ אושעיא
 לא הילכו בו אלא על עסקי אכילה בלבד
 למעוטי רובעו וחורש בו א״ר שמעון בן
 לקיש י לדברי המתיר בחלבו מתיר בדמו
 לדברי האוסר בחלבו אוסר בדמו ורבי יוחנן
 אמר אף לדברי המתיר בחלבו האוםר בדמו
 איתיביה רבי יוחנן לר״ש בן לקיש קורעו
 ומוציא את דמו א״ר זירא לומר שאין ענוש
 כרת למאן קאמרי לרבי יהודה לא יהא אלא
דם התמצית באזהרה  דם התמצית י׳דתניא ו
 ר׳ יהודה אומר בהכרת תרגמא רב יוסף
 בדיה דרב םלא חםידא קמיה דרב פפא אית
 ליה לד׳ יהודה דם וכל דם כל היכא דמיחייב
 אדם הנפש מיחייב אדם התמצית וכל היכא
 דלא מחייב אדם הנפש לא מחייב אדם
איבעיא להו מהו לפדות בבן  התמצית הו
 פקועה אליבא דר״מ לא תיבעי לך דכיון
 דאמר יא) טעון שחיטה שה מעליא הוא כי
 תיבעי לך אליבא דרבנן דאמרי שחיטת אמו
 מטהרתו מאי כיון דאמרי שחיטת אמו מטהרתו כבשרא בדיקולא הוא או
 דילמא כיון דרהיט ואזיל ורהיט ואתי שה קרינא ביה מר זוטרא אמר אין פודין
שה שה 2  ורב אשי אמר יפורק א״ל רב אשי למר זוטרא מאי דעתך דגמרת 1
 מפסחים יי אי מה להלן זכר תמים ובן שנה אף כאן זכר תמים ובן שנה תפדה
 תפדה ריבה אי תפדה תפדה ריבה אפילו כל מידי נמי אם כן שה שה מאי
 אהני לך איבעיא להו מהו למנות בו ראשון ושני ר׳ יוחנן אמר מרנין בו ראשון
 ושני רבי שמעון בן לקיש אומר אין מונין בו ראשון ושני נעשה כאגוז
 המתקשקש בקליפתו איתיביה ר״ש בן לקיש לרבי יוחנן י)הבשר מגע נבלה
 דברי ר״מ וחכ״א מגע טרפה שחוטה בשלמא לדידי דאמינא חד גופא הוא היינו
 דאיתכשר בדמא דאמיה א! אלא לדידך במאי איתכשר א״ל בשחיטה ״׳וכריש
 איתיביה רבי יוחנן לר״ש בן לקיש עבר בנהר הוכשר הלך לבית הקברות
 נטמא בשלמא לדידי דאמינא תרי גופי נינהו משום הכי הוכשר אין לא
 הוכשר לא אלא לדידך דאמרת חד גופא הוא הא איתכשר בדמא דאמיה

 בשחיטה
ר שה שה מפסתים. ופסח ככן פקועה פסול לקיימא לן (לעיל לף לח:) כקלשיס כי יולל !ייקרא מ] פרט ליוצא לופן: פל מילי. כגון מ  מ
 כן פקועה: מאי אמי ליה. ומסתכרא להאי ממעט לכבישרא בליקולא הוא וכי מרבי בעל מוס ונקבה קא מרבי: איבעיא
 להו. נטמאה בהמה שחוטה מהו למנותה ראשון ובן ט׳ חי שבבטנה שני: מונין. לתרי גופי נינהו: אין מונין. אלא איהו נמי
 הוי ראשון לנעשה כאגוז המתקשקש בקליפתו שהבהמה שומר שלו: הבשר מגע נבלה. בשר העובר שהיה מחובר לאבר היוצא: בדמא
 דאמיה. לטון שהוכשר בית השחיטה בלס הוכשרה w וכר: במאי איתכשר. בשר העוכר שיקכל טומאה מאבר: בשתיטה. כיון שהוא
 ניתר כשחיטה הוכשר בה לטומאה וכר״ש לאמר שחיטה מכשרת ולא לס בפ״ב (לעיל לף לג.): עבר בנהר. בן ט׳ חי שנמצא כשחוטה וגלל:

 בשחיטה

 חלבו דמאי. בקונטרס לא גריס ליה לפשיטא לבשליל איירי ולא
 גרסינן אלא מלבו לגיל ללא איירי בבהמה אלא בשליל ור״ת
 אומר שיש ליישב הגירסא יה״פ חלבו למאי אילימא חלבו לשליל
 כלומר לגוף לשליל כגון תלכ הכליות ושעל הקרב ואתא לאפוקי מחלב

 לגיל לשליל והא מיפלג פליגי לשרי
 ר׳ יהולה חלכו וגיל לשליל של כן ט׳
 אלא חלכו לגיל ללא פליג ר״מ אלא
 לענין שחיטה אבל חלכו לגילו שרי
 והא לקאמר לעיל למעוטי חלבו וגילו
 כלומר היינו מלבו לגילו אי נמי וגילו
 נקט לקנוקנות לשד נ] הא פליג ר״מ
 ואסר אפי׳ חלכ לגיל וקנוקנות לשליל
 מלקתני כל מקוס שהוא משמע אפילו
 לשליל וקתני חותך שומנו מעיקרו וגס
 מתטט אמריו משמע לאסר אפילו
 קנוקנות וכי קאמר חלבו לגיל הוה
 מצי למיפרך מ״מ אמאי נקט רכי
 אושעיא אלא על עסקי שחיטה כלכל
 כיון לפליג ג] נמי בחלב כליות ולקרכ
 ״)ולגיל לשליל אלא לעליפא פריך
 לכחלכ גיל נמי פליגי ומהאי טעמא
 נמי לא קאמר למעוטי למו להוי לכ״ע
 ככרת משוס לאלא על עסקי שחיטה
 קאמר ואכתי תקשה לן הא פליגי נמי
 בחלבו וגילו ולכך הוצרך לומר לאלא
 על עסקי אכילה בלבל אתמר והא
 לסליגי כאותו ואת כנו ככלל אכילה
 הוא: למעוטי רובעו. דס״ל
 לגרע מכהמה מפרכסת לחייכ רוכע
 כלאמרינן כפ׳ העור והרוטב (לקמן
 לף קנא:) אי נמי התס הני מילי כגון
 ישראל בטמאה ועובל כוכבי׳ כטהורה
 אכל הכא לבשחיטה זו משמריא
 כאכילה סלקא לעתך לא מחייב:
 דגמר שה שה מפסח. פירש
 כקונטרס לפסח פסול
 משוס יוצא לופן ואי אפשר לומר כן
 לא״כ לר״מ היאך פולין כו לאמר
 לעיל לאליכא לר״מ שה מעליא הוא
 ופולין כו אלא מיפסיל מטעם שחוטה
 ׳)לאין פולין בשחוטה כלאמר כפ״ק

 לבכורות (לף יב.):
 מאי

 עין משפט
 נר מצוה

 גב א מיי׳ ס״ה מהל׳
 מאכלות אסורות הל׳
 טו טוש׳׳ע י״ד סי׳ יג

 סעיף ג:
 נג ב ג מיי׳ ס״ז שס הל׳
 ג סמג לאוין קלו
 טוש״ע י״ל סי׳ סל סעיף

 כ:
 נד ד ה מיי׳ ס׳׳ו שס הל׳
 ה טוש״ע י״ל שס וסי׳

 סו סעיף א:
 נה ו מיי׳ שס הל׳ ל:
 נו ז מיי׳ פי״כ מהלכות
 נכוריס הל׳ ט ועיין
 בהמגיה מ״ש טוש׳׳ע י״ר
 סי׳ שכא סעיף ל יע״ש:

 תורה אוד השלם
 1 . שה תמים זכר בן שנה
 יהיה לכם נין הכבשים

 ומן העזים תקחו:
 שמות יב ה
 2. וכל פטר חמר תפדה
 בשה ואם לא תפדה
 וערפתו וכל בכור אךם

 בבניך תפדה:
 שמות יג יג

 שיטה מקובצת
 א] לכולה כי הכא ואגב
 שטפא:נ] לקנוקנות דשרי
 ופריך והא פליג ר״מ:
 ג] כיון דפליגי נמי בתלב

 כליות:

 רבינו גרשום
 לא הילכו בו אלא על
 עסקי שחיטה כוי. כלומר
 ר׳ מאיר דמחייבו בשחיטה
 לא חושבו בהמה על הכל
 דלא חשבו בהמה אלא
 לענין שחיטה למעוטי
 חלבו וגידו דאין אסור:
 נוהג בשליל. כלומר גיד
 הנשה נוהג בשליל: והלך
 ר״מ לשיטתו. כלומר דר״מ
 תושבו כבהמה מעל־א ור׳
 יהודה אין חושבו כבהמה
 מעליא ואין טעון שחיטה:
 גוממו עם השופי. כלומר
 חותכו למעלה ואין לחקור
 אחר השומן: שופי טלפא:
 רובעו וחורש בו. כלומר
 דכתיב בהמתך לא תרביע
 כלאים ואינו חשוב בהמה
 לענין הרבעה וחורש בו
 דאינו חייב משום כלאים
 דחרישה דאינו חשוב
 בהמה דמנא לן דמיחייב
 אכלאים דחרישה [דכתיב]
 לא תחרוש בשור ובחמור
 יחדו (ואינו) [ובן פקועה
 אינו! חשוב שור דדמ׳
 כבישרא בעלמא: איתיביה
 ר׳ יותנן לריש לקיש קורעו
 ומוציא את דמו כוי. והא
 הכא לענין מצא בה בן ט׳
 מת דלכ״ע מותר בשתיטת
 אמו ואעפ״כ דמו אסור
 ולענין בן ט׳ חי נמי אע״ג
 דלרבנן מותר בשחיטת
 אמו דאינו חשוב בהמה
 וחלבו מותר ואעפ״כ דמו
 אסור: אמר ר׳ וירא לומר
 שאין ענוש כרת. כלומר
 ודאי אף לריש לקיש
 אף לדברי המתיר בחלבו
 אוסר בדמו מדרבנן והאי
 ראמר מותר בדמו. כלומר
 שאין ענוש כרת: למאן
 קאמרינן לר״י. כלומר מי
 הוא דמתיר בחלבו ר׳
 יהודה ולדבריו אמרת אין
 ענוש כרת. לא יהא אלא

 דם התמצית דם התמצית זהו צללתא דדמא דם שבא לבסוף שאינו דם גמור: כל היכא דלא מיחייכ אדם הנפש. כלומר לא מיחייב משום דם התמצית: מהו לפדות כבן פקועה. אי נשחטה אמו ומצאו בן ט׳ חי והלך
 יגדל בעדר מהו לפדות בו פטר חמור: אפיי כל מילי נמי. כלומר אפיי בן פקועה: מהו למנות בו ראשון ושני. דאי אמו תחלה לטומאה מי אמרי׳ שליל שני אי לא דאמרי־ עובר ירך אמו הוא. היינו דאיתכשר בדמא

 דאימיה והוי העובר נבלה ואמו מגע נבלה: בשחיטה. יבשתא: וכר״ש. כלומר דס״ל שחיטה מכשרתו ולא דם: עבר בנהר. כלומר בן פקועה:



 עין משפט
 נר מצוה

 נו א כ ג מיי׳ פ׳׳נ מהל׳
 טומאת אוכלין הל׳ ו:

מהל׳  נח ד מיי׳ פ״ז 8
 מאכלות אסורות הל׳
 א סמג לאדן קצה טוש׳׳ע
 י״ד סי׳ סד סעיף כ

 כהגה׳׳ה:
ט ה מיי׳ שס הל׳ ד  נ

 טוש׳׳ע שס סעיף ג:
 D ו מיי׳ פ׳׳א מהלכות
 מעשה קרכנות הל׳

 יט:
א ז מיי׳ פ״ה מהלכות  ם
 מאכלות אסורות הל׳
 טו וס״נ מהל׳ אכות
 הטומאה הל׳ ז סמג לאוין
 קלו טוש״ע י״ד סי׳ יג

 סעיף ג:

 שיטה מקובצת
 א] הני מילי בהמה דיש
 במינה טרפות אבל דגים
 דאין במינם טרפות אימא
 לא תיקו: נ] מה חלב ושתי
 כליות. נ״ב עיין תוס׳
 זבחים דף צ״ח ע״א:
 ג] שאין ת״ל ומה שלמים:
 ד] ויצא לאויר העולם דאין

 איסור חלב:

 דבינו גרשום(המשח
 לשחיטה וכיון דאינה
 ראויה לשחיטה חשובה
 מתה אבל לענין דגים
 אינן חשובין מתין עד
 שימותו: מה חלב ושתי
 כליות האמורין באשם.
 כלומד ראשם אינו אלא
 זכר וזכר אין לו שליל
 אף כל מוצא מכלל שליל
 דאין ראוין לגבי מזבח
 אימורין דשליל בשלמא
 לדידי היינו דאיצטריך
 קרא למעוטי דחלבו
 חשוב חלב ואעפ״כ אינו
 ראוי לאימורין. א״ל טעם
 דידי דאמינא אנא דאין
 חשוב חלב מהכא דחזינן
 דמיעטיה קרא לגבוה:
 מיד־ דהוה אמחוסר זמן
 דפסול לגבוה האי נמי
 פסול: לדברי האוסר מתיר
 לר״מ דמחמיר במתני׳
 דאמר בן ט׳ צריך שחיטה
 דלא אמרי׳ עובר ירף
 אמו הוא הכא נמי לא
 אמריי עובר ירך אמו
 הוא ואין חשוב טרפה.
 לדברי המתיר בלא שחיטה
 דאמר עובר ירך אמו הוא
 הכא נמי אמרי׳ לענין
 טרפה עובר ירך אמו
 ואסור: ד׳ סימנין אכשר
 ביה רחמנא. כלומר אי
 שחט את אמו אי כשרה
 מותר הוא כשחיטחה ואי
 אמו טרפה ושחיטת אמו
 אינה ראויה שחיטת (אתי)

 עצמו מתירו:

 מסורת הש׳׳ם בהמה המקשה פרק רביעי חולין עה.

 מאי בינייהו דנ מקרטע. לאו בין רבי עקיבא וב״ה קא בעי
 למחלוקתן מפורש בהדיא ללב״ה זוקא משימותו אלא בין
 בימ שמאי לרבי עקיבא קאמר לתרוייהו מחיים מטמו ומפרש לאיכא
 בינייהו לג מקרטע פירוש שקופץ ומללג בחוזק ללבית שמאי טמא
 ולרבי עקיבא טהור כיון לאס זורקו
 כמיס הוא יכול לחיות ומקרטע לשון
 כח וחיומ גלול כמו שהכיא כערוך
 מלאמר בילממו כפרשמ כהעלותך
 וכיון שהוא יוצא ורואה את הנר מיל
 הוא מתחיל שמח ועומל ׳)ומקרטע
 לפניו מלוץ לאכה (איוב מא) ממרגמינן

 קלמיה מקרטע:
 רבי •וחנן אמד חלנו כחלב נהמה.
 והא לשרי רכי יהולה לעיל
 תלבו של בן תשעה מי ה״מ לאתר

 שחיטה לניתר בשחיטת אמו:
 מה חלב ושתי כליות. ואם תאמר
 מאי קאמר כת״כ שהביא
 כקונטרס יכול לא יהא כעונש ואזהרה
 אבל יהא בעמול והקרב והא ההוא
 קרא להמלב אשר על הקרב לממעט
 מיניה שליל לענין הקרכה כתיב וי״ל
 להא לקאמר בת״כ ולא חלב שליל לאו
 משום ללימעוט מההוא קרא אלא
 משוס למשתרי מן כל בבהמה ואין משוב
 חלכ וכמר הכי קאמר לללמא אע״ג
 לנפקא לן מכל ככהמה לאינו כעונש
 ואזהרה מ״מ הוי כעמול והקרכ:
 לדברי המתיר אוסר. והא למנן
 קרעה טעון שחיטה
 אתיא אפילו ללכרי המתיר להכא
 לוקא ללכרי המתיר אסור למהני
 שחיטת טרפה לענין טומאה והוי
 כחציו שחוט ומו לא מהניא כיה
 שתיטה אכל התם לא נשחטה אמו
 כלל וכן הא לאמרינן לעיל (דף עד.)
 גכי כעיא להושיט ילו למעי כהמה
 ושחט בה בן ט׳ חי מהו או לילמא
 אפילו לרכנן ל׳ סימנין אכשר ביה
 רחמנא לא למי להא לאסרינן הכא
 לרבנן משום להכא כחציו שחוט
 כלפרישית ואפילו לרבא לאמר הכא
 ל׳ סימנין אכשר כיה רחמנא איכא
 למיכעי לעיל ללילמא שאני התם ללא
 יצא לאויר העולם ואסור אפילו לרכי
 מאיר וה״נ כין לרכי יוחנן כין
 לר״ל לפליגי בתלש חלכ מכן ט׳ חי
 מיתוקמא ההיא בעיא לעיל לאפילו
 לרבי יוחנן לאמר חלשים גרמי היינו
 לחלב שנתלש ויצא לאדר העולם י] ואין
 איסור חלכ חל על שיולל כלמוכח
 כפ׳ גיל הנשה (לקמן דף קג.) וכסוף פ׳
 לס שחיטה (כריתות דף כג:< ואפי׳ לר״ל
 לאמר חלשים ואוירא גרמי אפשר
 לכמעי אמו מהני כיה שחיטה כי
 היכי למהניא ליה שתיטת אמו׳):

 וליטעמיך

 בשחיטה יבישתא ודלא כרבי שמעון מאן תנא
 עבר בנהר הוכשר הלך לבית הקברות
 נטמא אמר רבי יוחנן רבי יוםי הגלילי היא
 דתניא א)רבי שמעון בן אלעזר אומר משום
 רבי יוםי הגלילי מטמא טומאת אוכלים וצריך
 הכשר 3׳וחכמים אומרים אינו מטמא טומאת
וכל שהוא חי אינו  אוכלין מפני שהוא חי א
 מטמא טומאת אוכלין ואזדא רבי יוחנן
 לטעמיה דאמר רבי יוחנן רבי יוםי הגלילי
 וב״ש אמרו דבר אחד רבי יוםי הגלילי הא
 דאמרן ב״ש ״דתנן דגים מאימתי־ מקבלין
 טומאה ב״ש אומרים משיצודו וב״ה אומרים
משימותו רבי עקיבא אומר משעה שאין  נ

 יכולין לחיות מאי בינייהו אמר רבי יוחנן דג
 מקרטע איכא בינייהו בעי רב חםדא גנולדו
 בדגים סימני טרפה מהו תיבעי למ״ד ייטרפה
 חיה ותיבעי למ״ד טרפה אינה חיה תיבעי
 למ״ד טרפה חיה בהמה הוא דנפישא חיותה
 אבל דגים דלא נפישא חיותייהו לא או דילמא
 אפי׳ למ״ד טרפה אינה חיה הני מילי ׳״ בהמה
 דיש במינה שחיטה אבל דגים דאין במינן
 שחיטה (אימא) לא תיקו הטילה נפל רבי
 יוחנן אמר יחלבו כחלב בהמה ורבי שמעון
 בן לקיש אמר חלבו כחלב חיה רבי יוחנן
 אמר חלבו כחלב בהמה אוירא גרים רבי
 שמעון בן לקיש אמר חלבו כחלב חיה
 חדשים גרמי איכא דאמרי כל היכא דלא
 כלו לו חדשיו לא כלום הוא כי פליגי היכא
 דהושיט ידו למעי בהמה ותלש הלב של
 בן ט׳ חי ואכל רבי יוחגן אמר ־חלבו כחלב
 בהמה חדשים גרמי רבי שמעון בן לקיש
 אמר חלבו כחלב חיה חדשים ואוירא גרמי
 איתיביה ר׳ יוחנן לרבי שמעון בן לקיש י) ימה
 חלב ושתי כליות האמורות באשם מוצא
 מכלל שליל אף כל מוצא מכלל שליל
 בשלמא לדידי היינו דאיצטריך קרא למעוטי
 אלא לדידך אמאי איצטריך אמר ליה טעמא
 דידי נמי מהכא ואיכא דאמרי איתיביה רבי
 שמעון בן לקיש לרבי יוחנן מה הלב ושתי
 כליות האמורות באשם מוצא מכלל שליל
 אף כל מוצא מכלל שליל בשלמא לדידי
 משום הכי מיעטיה רחמנא אלא לדידך
 ליקרב א״ל מידי דהוה אמחוסר זמן אמר רבי
 אמי השוחט את הטרפה ומצא בה בן ט׳ חי
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 אכשר ביה רחמנא אמר רב חסדא השוחט את הטרפה ומצא בה בן ט׳ חי
 טעון

 חלשים גרמי איכא לאוקמא להא ככן תשעה חי לכיון לבהמה הוא אצטריך למעוטי: אלא לדידך. הא לאו חלכ מיקרי ופשיטא לאינו
 בעמול והקרב ולמה לי למעוטיה: טעמא דירי. לאמינא לאו חלב הוא: מהנא. ילפינן ליה להכא אםקיה רחמנא מכלל חלכ למעטיה
 מהקרבה ואי לאו למעטיה הוי אמינא לחלב הוא: משום הכי מיטטיה. לאשמועינן ללאו מלב הוא אלא ללילך לאמרת חלב
 הוא לענין אכילה אמאי מיעטיה מהקרכה: מידי דהוה אמתוסר זמן. ריצא לאויר וכלו חלשיו ולכולי עלמא בהמה הוא ופסליה
 רחמנא כהקרכה כל שבעה: לדברי האוסר. בן תשעה חי בכשרה על שישחטנו: מחיר. את זה כאכילה דשחיטמו מטהרמו:
 לדברי המהיר. כלא שחיטה כשל כשרה: אוסר. בשל טרפה לשחיטה לידיה לא מהניא כיה וכשחיטת הטרפה לא מישמרי
 שהרי הוא כאחד מאיבריה: ארבטה סימנין. היתרא הוא דרבי ביה רחמנא מכל בכהמה תאכלו שאס רצה אוכלו כשחיטת אמו
 אכל אס צריך הוא לשחיטת עצמו כגון שליל של טרפה שוחטו ומותר שהוא ניתר ככ׳ מד׳ סימנין או כושט וקנה שלו או בושט
 וקנה של אמו: כין כדרכי אמי וכין כדרכ חסדא וכין כתני רכי חייא ככולהו גרסינן השוחט אה הטרפה וכתוספתא דר׳ חייא ופ״ד ה׳׳ג] נמצא כן:

 טעון

 בשתיטה יבישתא. עסקינן שלא יצא ממנה דם שאף אמו לא הוכשרה
 ולהאי תנא שחיטה כלא דם לא מכשרה ודלא כרבי שמעון: מאן תנא.
 דמטמי ליה אע״פ שהוא חי: מטמא טומאת אוכלין. כן פקועה
 ואפילו תי אס נגע כטומאה: וצריך הכשר. דתרי גופי נינהו. אלמא

 לר׳ יוסי הגלילי מטמא מתייס וכרכנן
 דממנימין לא אוקמה ונימא לדידהו
 כבשרא בדיקולא דמיא דקסבר רכי
 יוחנן אפילו רבנן דסליגי אדרבי יוסי
 הגלילי בטומאה סבירא להו כרבנן
 דמתניתין כשחיטה ואפילו הכי לא
 מטמא מפני שהוא חי ולאו כפלוגתא
 דרבי מאיר ורכנן דמתניתין קמיפלגי:
 ואזדא רבי יותנן לטעמיה. מדקאמר
 רבי יוחנן רבי יוסי הגלילי ובית שמאי
 המטמאין לגיס ממיים אמרו לבר
 אחל שמע מינה רבנן למטהרי בבן
 פקועה לאו משוס לס״ל לטעון
 שחיטה כר״מ לאי טעמייהו משוס
 לטעון שחיטה הוא אינהו נמי כלגיס
 ללאו טעונין שחיטה מולו למטמו
 ככ״ש והיט משמע לרכי יוסי הגלילי
 ולב״ ש חלא: משיצודו. לטון לאין
 טעונין שחיטה הרי הן כמסים:
 מקרטט. מפרפר וכגון שיכש בו
 כסלע וכין סנפיריו לתו לא חי
 כלאמרינן כמסכת שכת (דף קז:ה
 נולדו בדגים סימני טרפה. כגון ניקכו
 מעיין לרכי עקיכא: מהו. שיטמאו:
 אבל דגים דאין במינן. טרפות לא הוי
 טרפות לגכייהו כמיתה: הטילה נפל.
 בהמה המפלת: תלבו כתלב בהמה.
 ככרת: כתלב היה. ואין בו אלא
 איסור נכלה שאין שחיטתו מטהרתו
 אכל חלכו ככשרו: אוירא גרים.
 לשריה כהמה וכיון לנולד מיתסר ואפי׳
 לרכי יהולה לאמר לעיל(דף עד:) חלבו
 מותר התס הוא ללא יצא לאויר: חלבו
 כחלב חיה תדשים נמי גרמי. לחלשים
 ואוירא כעינן: דהושיט ידו כוי חדשים
 גרמי. וכיון לכלו לו חלשיו תלכו אסור
 ומיהו כי שחטה לאמו שרי ליה רכי
 יהולה מכל בכהמה תאכלוי): מה תלב
 ושתי הכליות כוי. כתורת כהניסי)
 שנויה כשלמים את כל החלכ אשר על
 הקרב יי) ולא את השליל יכול לא יהא
 בעונש ואזהרה אבל יהא בעמול
 והקרכ כשהוא אומר חלב ושתי הכליות
 באשס»< שאין מ״ל«]למה שלמים שאין
 כל מינן טעון אליה הרי הן טעונין
 חלכ ושתי הכליות אשם שכל מינו
 טעון אליה אינו לין שיטעון חלכ ושתי
 הכליות ומה מלמול לומר אלא לומר
 לך מה חלכ ושתי הכליות האמור
 כאשם מוצא מכלל שליל חלכ זה מוצא
 מכלל חלכ שליל שאינך יכול לומר חלכ
 שליל יקריב הנמצא באשם שהרי אין
 אשם נקבה: אן» כל. אפילו בקרבנומ
 הבאין נקבה חלב האמור בהן מוצא
 מכלל שליל: בשלמא לדידי. לאמינא

 א) [תוספתא ס״ד ה״נ],
 ב) 1שס איתא רכי אומר],
 ג) עוקצי! ס״ג מ״ח,
 ד) ולעיל מכ. יש״נן,
 ה) ולעיל עד.], ו) [לכרים
 ידן, t) [ויקרא פרשה יד],
 ח) וויקרא ג], ט) ןשס
 ז], י) וסי׳ עני! דילוג כך
 איתא נעריך ערך קרטע],
 נ) [יעי׳ תוס׳ כריתות כג:

 ד״ה נולדות],

 גליון הש״ס
 גמ׳ רכא אפר ידבר־
 המתיר. עי׳ ככ״ק דף
 מז ע״א תוס׳ ד״ה מ״ט:
 כעין השפט אות ד׳
 מי״ פ״ז מהל׳ מאבלות
 אסורות. שס איתא נהיפיך

 לתלכו כתלנ תיה:

 מוסף רש״*
 למ״ד טרפה חית.
 לעיל (גז:) אמרו לו
 יהלא הרנה מתקיימות
 שתיס ישלש שנים :לעיל
 מב.1. טרפה אינה חיה.
 אי( סופה לתיות •שם!.
 ד׳ סימנין אבשר ביה
 רחמגא. כאיזה שני
 הסימנים שישתטו, אי של

ז ־..  אמו או שלי !׳לעיל ע

 רביגו גרשום
 בשחיטה יכשתא ודלא
 כר״ש. כלומר מה דאמרי׳
 עבד כנהר הוכשר ואי לא
 הוכשר לא נטמא דשחטו
 את אמו ולא יצא ממנה דם
 ולא הוכש־ העובר בדם
 אמו ודלא כר״ש דאי כר״ש
 הא ס״ל אע״ג דלא יצא
 ממנה דם אין צריך הכשר:
 מאן תנא עבר בנהר
 הוכשר הלך בבית הקברות
 נטמא כוי. כאוכלין דעלמא
 דלא חשוב חי אלא
 חשוב כשאר אוכל־ן
 דעלמא: דג מאימתי
 מקבל טומאת אוכל-ן. דג
 מקרטע א־כא בינייהי דג
 מפרפר לב״ה אין מקבל
 טומאת אוכלין עד שימותו
 ולר׳ עקיבא משעה שאין
 יכולין להתיות מקבלין
 טומאת אוכלים: נולדו
 בדגים סימני טרפה.
 אחת מי״ת טרפות מהו
 שיטמא טומאת אוכלין.
 אבל דגים דלא נפישא
 חיותיהו לא ומשעה
 שנולדו בו סימני טרפת
 מטמאין טומאת אוכלין:
 או דלמא אפי׳ למאן דאמר
 טרפה אינה חיה. כלומר
 הני מילי בהמה דנולדו
 בה סימני טרפה לאו
 חשובה חיה דאינה ראויה



 מם ודת הש״ם

 א) צ״ל רנה, 3) (תוספתא
 ס״ל ה׳׳ג ע״ש], ג) ןגירסת
 הרשב״א גשס ר״ת הנהמה
 ומיישנ נזה קושיית התיס׳
 דייה ולטעמיך], ד) [צ״ל
 רני עיי! רש״י], ה) ן כרכות
 מנ: וש״נ], י) שבועות
 מ. מה:, 0 לעיל סכו.,
 ח) מנחות ל:, ט) עיין
 כספר בעל המאור שמסרש
 כנו וכן בנו של פקועה
 ונס כתכ שכנו וכן כנו לאי
 דוקא אלא ר״ל בתו יכת
 כתו ע״ש, י) [אין לגרוס
 כמשנתנו דהא נהדיא קאמר
 במנחות לא: מי קאמר
 כמשנתני כל מקוס ששנה
 קאמר וכ״כ התי״ט ככליס
 פי״מ מ״א דעס״ז נכיניס
 דברי תיס׳ דייה אנא כי האי
 שנירא לי אע״ג דר״ש שזורי
 קאמר בס׳ כמה מדליקי!
 וכי׳ יהתס בשבת ברייתא
 היא], כ) [כתובות נה.
 ושס איתא ר׳ נתן מנתות
 ל: ושס איתא ר׳ יוחנן],
 ל) גיטין יג: סה: ג״ב קמו:
 מנחות ל: נטבול יוס פ״ל
 מ״ה], מ) דמאי פ׳׳ד ןמ״א
 מנתות ל:ן, נ) ןדבריס יח],
 ס) [צ׳׳ל שחוט], «) וע״ש
 מה שכתבתי שס על הגליון
 ודע דשס כגמ׳ וכתיס׳
 איתא כשמן פקועות ובנפט
 כמלתא דר״ש שווריו, פ) גי׳
 רש״ל אמאי לא יאכל מאמר
 שאימת שכת עליו ועיין

 רש׳׳א,

 בהמה המקשה פרק רביעי חולין

 הגהות הב״ח
 (א) נמ׳ דפליג עליה דיש
 בן לקיש איכא דאמרי
 משהא הוי שהי:(3) דע״׳
 ד״ה ד׳ סימני! וכו׳ ולא
 אמרי׳ שחוט: (ג) תום׳
 ז״ה בן פקועה וכו׳ כחציו
 שחוט ואין כאן רוב וכו׳
 הבא מכח אביו לא נשחט
 כלל: (ד) באייר דמשמע
 דעוכר היוצא. נ״כ כלומר
 עוכר שהוציא אכר כשעת

 שתיטת אמו:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] רש״• ד״ה כבר יכו׳
 טרפה היא מסירתו יכו׳.
 מלת מתירתו נממק. ונ״כ

 מטהרתו כצ״ל:

 מוםף רש״י
 יישר. יפה אמרת !שבת
 םג:!. מכלל דפליג עליה
 ריש לקיש. נעיא הוא
 דקא בעי גמרא למימרא
 מדקאמר וכן אמר ר׳
 יוחנן מכלל דפליג עליה
 בר פלוגתיה !שבועות מ.!.
 משהא הוה שהי ליה.
 כך היה דרכי של ר״ל
 כשהיה ר׳ ייחגן אומר
 דבר בבית המדרש היה
 שוהה מלהשיב עד שיגמיר
 ייחנן כל צרכו וכל טעס
 דבריי ואח״כ היה חילק
 עליי ובתוך כך יצא ולא
 שמע אס נתלק עליו (שם).
 משתא הוא הוה שתי.
 ריש לקיש מיא כבי מדרשא
 כי אמרה ר׳ יותנן להא
 מילתא !:שם). הולד אין
 לו תקנה. שמצד אביו
 אין טעון שחיטה כדתנן
 נמתני׳ יחכ״א שחיטח אמו
 מטהרתו, ומצד אמו טעון

 מעון שתיטה. להתירו כאכילה דכשחיטת אמו טרפה אינו ניתר
 לא״כ הוה ליה כאמל מאיבריה: וחייב בזרוע והלמיים והקבה. רזוכחי
 הזבח>< קרינא ביה: ואם מת. בלא שחיטה: טהור מלטמא. לשחיטת
 אמו מטהרמו: כר״מ. קס״ל לרבנן לא מהניא ליה שחיטה ליליה

 עה:
 וליטעמיך

 כלל להא ייישוחט ועומל הוא: כבר
 מלאו ממ. במעי אמו קאמר וכולה
 ר״מ אמרה למולה ר״מ בבן ט׳ ממ
 לשחיטמ אמו מתירתו וזה שאמו טרפה
 היא א] מתירתו מיהא מילי נבלה
 כאחד מאיבריה: אלא לדידך. ללא
 מהדרת לי כבר מצאו קאמינא קשיא:
 ד' סימנים. וכולה כרבנן ומודו רכנן
 דאס כא לשוחטו שוחט ומועיל לו ולא
 (« אמר שחוט ועומד הוא: אשכחיה
 ר' אסי. לד זירא: יישר. שפיר קאמרת
 דד׳ סימנין כשרין כו וכן אמר רכי
 יוחנן: מכלל דפליג עליה ריש לקיש.
 כעיא כעי מיניה שמעת שנחלק עליו:
 מישהא הוה שהי ליה. מנהגו של ריש
 לקיש כשאומר רכי יוחנן שמועה שאינו
 מודה לו שהה ריש לקיש שעה או שמיס
 קודס שיתלוק עליו אולי ימזור כו וכתוך
 כך יצא רכי אסי ולא שמע אס נחלק
 עליו: משתא הוה שתי. שותה מיס היה
 כשאמר רכי יוחנן וכתוך כך יצא רכי
 אסי: הפריס. עמד על פרסומיו. לת״ק
 כיון שהלך טעון שמיטה מדרכנן דאמי
 לחלופי לאכול כהמה כלא שחיטה:
 לדברי האומר. חנניא הוא כאומו ואת
 כנו (לקמן לף עח0 דקאמר נוהג
 כזכרים: אין לו תקנה. שהרי הוא
 כמי שאין לו אלא סימן אחד מצד
 אמו שהסימן השני שחוט ועומד הוא
 שאין שחיטה נוהגת כו וכהמה כחד
 סימן לא מיתכשרה והאי סימנא כתרא
 לא מצטרף לקמא שאין לך שהייה
 גדולה מזו שהראשון שחוט משנולד
 ולית ליה לרכ משרשיא הא דאמרן
 לעיל ד׳ סימנים אכשר כיה רחמנא:
 הכל מודים. ת״ק דפליג אדר״ש שזורי
 ומצריך שחיטה להפריס ע״ג קרקע
 מדרכנן כהאי מודי: מידכר דכירי.
 קול יוצא עליו מאז קלוט זה כן פקועה
 הוא ומתוך שתמהין על קליטותו
 זוכרין את כל דכריו: הכי גרסינן
 איכא דאמרי אמר אביי הכל מודים
 בקלוט בן קלוטה. ואותה קלוטה
 פקועה היתה וזה הקלוט נמצא כה:
 הוה ליה בן פקועה. שנתקיים
 וגדל: מפל דובא עליה. הזאב טרפו
 ולא היה יכול עוד לחיות: זיל
 שתטיה. כרבנן דאמד הפריס ע״ג
 קרקע טעון שחיטה: ואפילו רבי
 יותנן לא. קא פליג עליה דזעירי
 אלא כבנו: במסופן ובתרומת מטשר
 של דמאי. ותו לא ושמעינן מינה
 דהפריס על גכי קרקע טעון שחיטה:
 היוצא בקולר. שנתחייכ מיתה
 למלכות: כתבו. אף על גכ דלא
 אמר תנו דעתיה שימנו לה ועשאן
 שלוחים אף לגרש אלא שהיה בהול
 על נפשו: והמפרש. מן היישוב
 שחזרה למקומה. והרי הן מדומעין

 הא דתני רבי חייא כוי. תימה טון דשמיע ליה
 ברייתא לימא ברייתא: p פקועה הבא על בהמה
 מעלייתא הולד אין לו תקנה. מה שפירש בקונטרס דהרי הוא
 כמי שאין לו אלא סימן אחד מצד אמו ובהמה בחד סימן לא ממכשרה

 טעון שחיטה וחייב בזרוע והלחיים והקבה
טהור מלטמא במשא א״ל אירבא  ואם מת א
 טעון שחיטה כמאן בר״מ ואם מת טהור
 מלטמא במשא כמאן כרבנן וליטעמיך הא
רבי חייא השוחט את ״הטרפה ומצא (  דתני י
 בה בן ט׳ חי טעון שחיטה וחייב בזרוע
 והלחיים והקבה ואם מת טהור מלטמא
 במשא טעון שחיטה כמאן כר״מ ואם מת
 טהור מלטמא במשא כרבנן הא לא קשיא ר׳
 חייא אם כבר מצאו מת קאמר אלא לדידך
 קשיא א״ל לדידי נמי לא קשיא ד׳ סימנים
 אכשר ביה רחמנא כי סליק ר׳ זירא אשכחיה
 ״לרב אסי דיתיב וקאמר ליה להא שמעתא
 א״ל ה)יישר וכן אמר ר' יוחנן מכלל דפליג
 עליה ר״ש בן לקיש יא) יימשהא הוה שהי ליה
 ושתיק ליה ואיכא דאמרי משתא הוה שתי
 ושתיק ליה: רבי שמעון שזורי אומר אפילו
 וכוי: היינו תנא קמא אמר רב כהנא בהפרים
 על גבי קרקע איכא בינייהו ״אמר רב
 משרשיא לדברי האומר חוששין לזרע האב
 גבן פקועה הבא על בהמה מעלייתא הולד

 אין לו תקנה אמר אביי י הכל מודים « בקלוט
 בן פקועה שמותר מאי טעמא כל מלתא
 דתמיהא מידכר דכירי לה אינשי איכא
 דאמרי אמר אביי הכל מודים בקלוט בן
 קלוטה בן פקועה שמותר מאי טעמא תרי
 תמיהי מידכר דכירי אינשי אמר זעירי אמר
 ר׳ חנינא הלכה כר״ש (בן) שזורי וכן היה רבי
 שמעון שזורי מתיר בבנו ובן בנו עד םוף כל
 הדורות ר׳ יוחנן אמר הוא מותר ובנו אסור
 אדא בר חבו הוה ליה בן פקועה דנפל דובא
 עליה אתא לקמיה דרב אשי א״ל זיל שחטיה
 א״ל ח<האמר זעירי אמר ר׳ חנינא הלכה כר״ש
בבנו ובן ה (  שזורי וכן היה ר״ש שזורי מתיר ט
 בנו עד סוף כל הדורות ואפילו ר׳ יוחנן לא
 קאמר אלא בנו אבל איהו לא אמר ליה רבי
 יוחנן לדברי ר״ש שזורי קאמר והאמר רבין
 בר חנינא אמר עולא אמר רבי חנינא
 הלכה כרבי שמעון שזורי ולא עוד אלא
 כל מקום ששנה ר״ש שזורי י< במשנתנו
 הלכה כמותו אמר ליה אנא כי הא םבירא
 שזורי
 מםוכן
 בסולר

 לי דאמר רבי כ)יונתן הלכה כר״ש
 במסוכן ובתרומת מעשר של דמאי
 ל<דתנן בראשונה היו אומרים יהיוצא

 ואמר כתבו גט לאשתי הרי אלו יכתבו
 ויתנו חזרו לומר י אף המפרש והיוצא
אף המסוכן  בשיירא ר״ש (בן) שזורי אומר ה
תרומת ט (  תרומת מעשר של דמאי דתנן מ
 מעשר של דמאי שחזרה למקומה ר״ש (בן)
 שזורי אומר אף בחול שואלו ואוכלו על פיו:

 מתני׳
 המסופן. מתוך חליו: תרומת מעשר של דמאי

 וגם פירש דהאי כתרא לא מצטרף
 לקמא שאין לך שהייה גדולה יותר
 מזו וגס פירש דלרכ משרשיא לימ
 ליה הא דאמרינן לעיל ד׳ סימנים
 אכשר ביה רחמנא והכל מגומגם
 דאפילו היתה הכהמה ניחרת כסימן
 אחד אין להכשיר דחשיכ כל סימן
 וסימן כחציו שחוט ואין >ג< רוב סימן
 שיהא ראוי לשחיטה ואפילו לא הימה
 השהייה פוסלת כשחיטה אין שייך
 להתיר כיון דחצי הגוף של ולד הכא
 מכח אמו לא נשחט כלל ואפילו מ״ד
 לעיל ד׳ סימנין אכשר כיה רחמנא מודה
 הכא דהתס שחיטת טרפה לא הרא
 שחיטה אכל כאן הוי כאילו נשחט חציו
 ומודה נמי לסוגיא דריש פרקין (לעיל
 דף סמ.) גכי מהו לחוש לזרעו של עוכר
 (י) דמשמע נ] דעוכר היוצא אין לו
 תקנה כשחיטה דהתס הסימנין כשחוטין
 ושוכ אינן כני שחיטה להתיר כלום
 ולפירוש הקונטרס כולה ההיא סוגיא

 דלא כוותיה וזה דוחק:
 דנפל דובא עליה בו׳ דל שהטיה.
 אע״ג דסכר כרכנן לא אסר
 משום דריסת הזאב דדוקא כשהיטה
 גזרו דמיפרסמא אבל טרפות דידיה
 לא מיסרסמא כל כך ובקונטרס פירש
 נמי ולא היה עוד יכול לחיות ואפילו
 הכי שרי וכן נראה דלא על חנם

 השמיענו דנפל דוכא עליה:
 והא אמר רבין אמר רב• חנינא
 הלכה כר״ש שזורי. לא מיימי
 לה אלא משוס ולא עוד דאי לאו הכי

 מאי אלימא דרכין מדזעירי:
 אנא כי האי םבירא לי. וכן קי״ל
 לפסיק כאן הלכה למעשה
 ואהאי סמכינן להלליק כשבת ככל
 שמנים אע״ג רר״ש שזורי קאמר כפ׳
 כמה מלליקין (שבת דף כי.) ״)כעיטרן
 וכנפט לוקא לאי אף כעיטרן קאמר
 היינו מ״ק: אף בחול שואלו ואוכלו על
 פיו. כירושל׳ מפרש שאימת לימוע
 על ע״ה לטון שהופרש חמור בעיניו
 יותר כשחוזר ומתערב ובטעמא לת״ק
 ללא שד אלא כשכת פליגי בירושלמי
 חל אמר מפני כבול שבת וחל אמר
 מפני שאיממ שכח עליו והוא אומר
 אממ ופריך אי אימת שכת עליו הא
 לתניא מוצאי שבמ לא יאכל על
 שיעשר ואי אומר אמת אמאי לא
 יאכל«)מפני שאין שבמ עליו באימה
 ולמ״ל מפני ככול שכת ל״ל שואלו ע״י
 עילה «)(עולה) ועול פדך מנינא שואלו
 כחול לא יאכל כשכת ולמאן לאמר
 מפני ככול שכת אמאי לא יאכל בשבת
 וקאמר לא אמרו אלא כשוגג אכל
 במזיל אסור לתנינא ושכח לעשרו:

 אלא

 ליס: והיוצא בשיירא. למלברומ:
הד הוא הפסל גלול: אן» בחול. להואיל ואין כאן מקנה  שאין תרומה עולה אלא כאמל ומאה נתרומות פ״ל מ״זן וכאן אין כאן אלא מאה ו
 הקילו לו חכמים לסמוך על עס האיץ לשואלו אס עישר תבואה שמכר לו ואוכלו על פיו אס אמר עשרתיס. והאי לנקט אף בחול
 משום לקחני דשא הלוקח פירומ מיל שאינו נאמן על המעשרומ ושכח לעשרו למאי שואלו כשכת למשום ככול שכת המירו לו לסמוך
 עליו אס אמר לו עשרתים *אוכל על פיו אותה סעולה לבלה ולמוצאי שכת לא יאכל על שיעשר הלר קתני לה לרכי שמעון שזורי:

 ממני׳

 עין משפט
 נר מצוה

 א נמיי׳ פ״ב מהלכות
 אבות הטומאה ה״ז]:

ב ב מיי׳ פ״ה מהל׳  ס
 מאכלות אסורות הל׳
 יל סמג לאדן קלו טוש״ע
 י״ל סי׳ יג סעיף ב וסי׳ סל

 סעיף ב:
 םג ג טיש״ע שס סי׳ ינ

 סעיף ד:
ד ד ה טוש״ע שס סעיף  ס

 נ:
ח ו ז ח מיי׳ ס״ב מהל׳  ס
 גירושין הל׳ ינ סמג
 עשי! נ טוש״ע אה״ע סי׳

 קמא סעיף טז:
 םו ט מיי׳ פי״נ מהל׳

 מעשר הלכה ד:

 שיטה מקובצת
 6] בקלוט בן פקועה
 שמותר. נ״ב עיי תוס׳
 בכורות דף ו׳ ע״א:
 3] לזרעו של עובר
 דמשמע דאכר היוצא אין
 לו תקנה: ג] אמאי לא
 יאכל(מפני) מאחר(שאין)
 [שיום] שבח עליו באימה:

 רביגו גרשום
 ואם מת טהור מלטמא
 במשא כרבנן. כלומר
 דעובר ירך אמו הוא וכשם
 דשחיטת טרפה מטהרתה
 מידי נבלה כך מטהר את
 העובר מידי נכלה: הא לא
 קשיא ר׳ חייא אם כבר
 מצאו מת קאמר. אם כבר
 מצאו מת מעיקרא דהוא
 לדברי הכל עובר ירך אמו
 כרחזינן במתני׳ מצא בה
 בן ט׳ מת קורעו ומוציא
 את דמו אלא לדידך קשיא
 לדידך דאמרת השוחט את
 הטרפה ומצא בה בן ט׳ חי
 טעון שחיטה כר״מ ואם
 מצאו חי ואת״כ מת טהור
 מלטמא במשא דעובר ירך
 אמו הוא כרבנן: לדידי נמי
 לא קשיא. כלומר כולה א)
 כר״מ ומה דאמרי׳ אם מת
 טהור מלטמא במשא ד׳
 סימנין אבשר ביה רחמנא
 אם שחט העובר מותר
 באכילה ואם לא שחט
 העובר ושחט את אמו
 הועיל לו שחיטת אמו
 לטהרו מידי נבלה: דיתיכ
 וקאמר לה. להא שמעתא
 דרב חסדא: איכא דאמרי
 מישהא הוה שהי ליה ריש
 לקיש לר׳ יותנן ושתיק
 ליה עד דגמר טענתיה
 והדר פליג עילויה והוא
 נפק לברא קודם שיגמור
 דבריו ר׳ אסי ואיכא דאמר
 מישתא הוה שתי ריש
 לקיש כי אמר ר׳ יוחנן להא
 שמעחא וקודם שיגמור
 לשתות נפק ר׳ אסי: הפריס
 ע״ג קרקע איכא בינייהו.
 כלומר לתייק מצא בו בן ט׳
 חי שחיטת אמו מטהרתו
 ובלבד שלא יפריס ע״ג
 קרקע ולר״ש שזורי אפי׳
 כן הי שנים: הכל
 מודים בקלוט בן פקועה
 לר״ש שוודי שמותר בלא
 שתיטה. אפי׳ בן ה׳ שנים
 תרי תמיהי מידבר דכירי
 אינשי דקלוט וכן פקועה
 הוא ולא גזרינן דאי שרינן
 הא בלא שחיטה שרינן
 נמי דלא יהא בן פקועה.
 דתרי תמיהי מידבר דכירי
 אינשי: מתיר בבנו בלא
 שתיטה: ר׳ יותנן לדברי
 ר״ש שזורי קאמר. כלומר

 שחיטה וסימניו אינן סימנין
 דהא פלגיה כשמוטי! דמו ואי נמי ה׳׳ל בר סימן אחד יבהמה צריכה ריב שניס .-לעיל סט.;. היוצא בקולר. ליהרג למלכות
 !גיטיו סה:1. ואמר כתבו גט לאשתי. כדי שלא מזקק ליבם !:שם יג:: אע״פ שלא אמר חנו !שם סר:.. הרי אלו יכתבו
 ויתגו. דמתוך טרדתי שהוא בהול על נפשי לא הספיק לגמור דבריו ומעיקרא לכתבו ותנו נחכרן ;כתובות נה וכעי״ז גיטיו
 יג:ו דמסתמא גלי לעתיה מלאמר כתבו רלשם נתינה קאמר, משוס ליוצא ליהרג, דלא ניתא ליה דתיפול קמי יכם !:מוחות ל:<.
כתובות  אף המסוכן. תולה >גיטין סה::! הגוסס, דאמרינן לא אמר כתבו אלא ליתנו הואיל ומסוכן הוא לא נחכוין לצחק בה .
נ קמו:!. תרומת  שם! או: המסוכן קרוב למיתה שדעתי שיכתבי ויתני, דלסטיר את אשתו מן הייבום נתכוין (רשב״ס ב״
 מעשר של דמאי. רישא דהא מתני׳ הכי איתא כמס׳ דמאי הלוקח סירות ממי שאינו נאמן על המעשרות ושכח ולא עשר!
 רמאי שואל בשבת ואוכל על פיו ולמוצאי שבת לא יאכל על שיעשר, תרומת מעשר של למאי שחזרה כו׳ וה״פ בשנת שאין לו
 מה יאכל דאינו יכול לתריס כשבת והקילו מכמיס אצלו משוס עינג שכת היאיל ודמאי לרכנ! ירוכ עמי הארן מעשרין ה! שואלו לע״ה אס עשר! ואוכל על פיו, תרומת מעשר של דמאי שתזרה למקומה דעכשיו אין לה תקנה דכיי! מקרא עליה שם תרומה

 מלמעת ואוסרח אח החולין כזו אמר ר״ש שזורי לאף כחול סומך על המוכר משוס הפסד שילין ושואלו אס הפריש מעשר קודס שמכרו לו ואוכל על פיו, דנמצאת שלא חלה על זה שס תרומה דכבר נפטר !מנחות ל::!.

 אנא לא סבירא לי דלא
 הוא ולא בנו יהא מותר (ובנו) [אלא דאף לר׳יש שזורי בנו] אסור: אף המפרש בים. אף המסוכן שיש לו סכנה:
 תרומת מעשר של דמאי. א״צ להפריש אלא תרומת מעשר אבל תרומה גדולה דחייב מיתה ובה היו מתמירץ א״צ
 להפריש והכי קאמר תרומת מעשר שהפרישה מדמאי ונתערבה אח״כ לדמאי לא מיבעיא בשבת דיום עונג תוא כיון דאין
 רשאי! לישב בתענית דשואלו לע״ה שקנה ממנו תדמאי הפרשת ממנו תרומת מעשר ואוכלו בשבת על פיו אלא אפי׳

 בחול נמי שואלו ואוכלו על פיו:

 א) לנד רבינו צדך ביאור דלר״מ האין מטהרו שחיטת אמו מידי נגלה וצ״ע.



 עין משפט
 נר מצוד!

ו א מיי׳ פ״ח מהל׳  פ
 שמימה הלי׳׳א סמג
 עשי! סג מוש״ע יו״ד סי׳

 ;ה סעיף א:
 ם ח ב מיי׳ שס הלי״ו וע׳
 נהשגות וגכ׳׳מ סמג
 שס טוש״ע יו׳׳ל סי׳ גו

 ס״א:
ט ג מיי׳ שס הל׳ יא  פ
 סמג שס מוש״ע

 יו״ד סי׳ גה סעיף א:
 ד [מיי׳ שס הלכה טו]:
 ע ה ו מיי׳ שס הלי״ג
 סמג שס טוש״ע יו״ד

 סי׳ נו סעי׳ כ:
א ז מיי׳ שס טוש״ע שס  ע

 סעיף ד:
 ח [טוש״ע שס סעיף ג1:

 עב ט י מיי׳ שס טוש׳׳ע
 שס סעי׳ ה:

 רבינו גרשום
 נשבר העצם אם רוב
 בשר קיים מן הארכובה
 ולמעלה: ברכובה הנמכר׳
 עם הראש. מקום שחותך
 רגל של בהמה זו
 היא ארכובה: עולא א״ר
 אושעיא כנגדו בגמל
 ניכר כלומר לא רכובה
 הנמכרת עם הראש אלא
 אותה רכובה שהיא בסוף
 הקולית בתחלת ענקירון
 וניכר בגמל בסוף זנבו
 שזנבו קצר ואינה יכולה
 לכסותו: אלא לדידך מאי
 וכן שניטל צומת הגידים
 והא למעלה מן הארכובה
 הנמכרת עם הראש באותו
 מקום הוא צומת הגידים:
 והא נחתכו קתני והיאך
 יכלת לאוקומיה מתניתין
 מן הארכובה ולמעלת
 רכובה בלא צומת הגידים
 והא נחתכו קתני דמשמע
 דנחתכו הכל רכובה וצומת
 הגידים. מ״ט לא אמרי
 ליה למטה למטה מצומת
 הגידים כשרה. למעלה
 למעלה מצומת הגידים
 טרפה. וכן שניטל צומת
 הגידים למעלה מרכיבה
 הנמכרת עם הראש: הכא
 נמי מן הארכובה ולמעלה
 קתני הכא נמי כשאני
 א׳ לא למטת למטה
 מצומת תגידים למעלה
 למעלה מצומת הגידים
 הוא יקשה לי מן
 הארכובה ולמעלה קתני
 ולא קתני מצומת הגידים
 רק למעלה במתניתין קתני
 כלומר א) למטה מן
 הארכובה בעינן לאוקומי
 מתניתין בקרוב לרכובה
 בין מלמעלה ובין מלמטה
 דזהו בצומת הגידים ולא
 בעינן לאוקומי מתניתין
 למעלה מן הארכובה
 ולמעלה ומצומת הגידים.
 ולמטה מן הארכובה
 ומצומת הגידים לפיכך
 לא מוקמינן למעלה
 מן הארכובה ולמטה
 מן הארכובה ברכובה
 הנמכרת עם הראש אלא
 בדכובה עליונה דבגמל
 ניכר ומצינן לאוקומי
 דלא תיקשי וכן שניטל
 צומת הגידים והיא רכובה
 כדעולא. ומי איכא מידי
 דאילו קא פסיק לה כלומר
 השתא דמוקמינן למעלה
 מן הארכובה ברכובה
 דעולא מי איכא מירי כוי
 כלומר דאמרינן למעלה מן
 הארכובה טרפה הא למטה
 מן הארכובה כשרה אע״ג
 דלמעלה מצומת הגידים
 ולבסוף קתני וכן שניטל
 צומת הגידים טרפה שהיא
 למטת: דאגרמא ולבר
 גידים של מעלה מן השופי
 דאגרמא ולגו בגידים
 שכין בשר לעצם דעילוי
 יס שעליו הן צומת הגידים.

 עג בהמה המקשה פרק רביעי חולין
 אלא לדידך מא* בוי. תימה דלמא סובר כמ״ד צומת הגידין הוי
 דאגרמא ולבר דהיינו כשיוצא מן העצם אבל למעלה מן
 הארכובה לא מיטרף משום צומת הגידין וי״ל מדפריך ליה עולא
 מכלל דהוה פשיטא ליה דצומת הגידין הוי דאגרמא ולגיו ועוד דרכ
 יהודה דקאמר כסמוך היכא דפרעי
 טבחי והיינו דרבא כריה דרכה בר
 רב הונא דקאמר עילוי ערקומא
 שהוא עדיין יומר: הכא נמי מן
 הארכובה ולמעלה קתני. לעולא ניחא
 דמצי לפרש מן הארכובה ולמטה
 מיד אף על גכ דלא ככל מקום כשרה
 כמו כנגד צוממ הגידין מכל מקום
 כיון דמיתוקס למטה מיד ולמעלה

 מיד ניחא:
 מר

בהמה שנחתכו רגליה מן הארכובה א (  מתני׳ א
 ולמטה כשרה מן הארכובה ולמעלה פסולה
 2וכן שניטל צומת הגידין נשבר העצם אם

 רוב הבשר קיים שחיטתו מטהרתו ואם לאו
 אין שחיטתו מטהרתו: גמ׳ אמר רב יהודה
 אמר רב אמר רבי חייא למטה למטה מן
 הארכובה למעלה למעלה מן הארכובה באיזו
 ארכובה אמרו בארכובה הנמכרת עם הראש
בגמל ניכר , כגגדו ג (  עולא אמר רבי אושעיא נ

 אמר ליה עולא לרב יהודה בשלמא לדידי דאמינא כנגדו בגמל ניכר היינו
 דקתני וכן שניטל צומת הגידין אלא לדידך מאי וכן שניטל צומת הגידין אמר
 ליה רכובה בלא צומת הגידים וצומת הגידים בלא רכובה והא נחתכו קתני
 אישתיק לבתר דנפק אמר מ׳׳ט לא אמרי ליה למטה למטה מן הארכובה
 למעלה למעלה מצומת הגידין הדר אמר ולא אמרי ליה ואמר לי נחתכו
 קתני הכא נמי מן הארכובה ולמעלה התני רב פפא מתני הכי אמר רב
למטה למטה מן הארכובה ומצומת הגידין  יהודה אמר רב אמר רבי חייא ג
 למעלה למעלה מן הארכובה ומצומת הגידין וכן שניטל צומת הגידין
 וארכובה גופה כדעולא א״ר אושעיא ומי איכא מידי דאילו מדלי פסיק ליה
 וחיה מתתי פסיק ליה ומתה אמר רב אשי ייטרפות קא מדמית להדדי א) אין
 אומרין בטרפות זו דומה לזו י שהרי חותכה מכאן ומתה חותכה מכאן וחיה
אשי ידאגרמא ולבר רבה בר רב (  ואלו הן צומת הגידין רבה אמר רב ה
 הונא אמר רב ־1 אשי ידאגרמא ולגייו רבא בדיה דרבה בר רב הונא אמר
אםי דעילוי ערקומא יתיב ההוא מרבנן קמיה דר׳ אבא ויתיב וקאמר (  רב י
 דערקומא גופה אמר ליה רבי אבא לא תציתו ליה הכי אמר רב יהודה
 ׳היכא דפרעי טבחי והיינו ׳<רבא בדיה דרבה בר רב הונא אמר רב אסי
 אמר רב יהודה אמר שמואל ״צומת הגידים שאמרו מקום שהגידין צומתין
 ועד כמה א״ל ההוא מדרבנן ורב יעקב שמיה כי הוינן בי רב יהודה
 אמר לן שמעו מני מלתא דמגברא רבה שמיע לי ומנו שמואל צומת
 הגידין שאמרו מקום שהגידין צומתין בו וממקום שצומתין עד מקום
 שמתפשטין וכמה אמר אביי 2ארבעה ח<בטדי בתורא בדקה מאי אמר
 אביי ״בליטי הוו צומת הגידים בליעי לא הוו צומת הגידים אשוני הוו
 צומת הגידים רכיכי לא הוו צומת הגידים אלימי הוו צומת הגידים קטיני לא
 הוו צומת הגידים חוורי הוו צומת הגידים לא חוורי לא הוו צומת הגידים

 מר

 מתני׳ רגליה. האחרונים: ארכובה. מפרש כגמ׳: נ0צומת הגידין.
 למעלה מארכוכה הוא וסמוך לה והן אותן שלשה חוטין שנוטלין
 מנקרי הבשר מתלולית העצם שקודן צינקרו״ן: ופן שגינול. אפילו
 לא נחתך העצם: נשבר העצם. ולא נחתך: אם רוב בשר קיים.

 מפרשבגמראנע״ב]רובעוביוורובהיקפו:
 שחיטתו מנוהרתו. ומותר כאכילה
 ואס לאו אין שחיטתו מטהרתו ואפילו
 במקום שהכהמה מותרת הר אכר
 אסור משום ובשר בשדה טרפה נשמות כג1
 כדאמרינן (לעיל רף עג:< להביא האבר
 והבשר המדולדלין: שלשה עצמומ
 כירך. התחתון והוא עצם הנחתך עם
 הפרסות כשמפשיטין הכהמה ואותה
 ארכוכה נקראת ארכוכה הנמכרת
 עס הראש. ולמעלה הימנה עצם
 האמצעי וצומת הגידין כתחתיתו סמוך
 לפרק ארכוכה הנמכרת עם הראש.
 והעליון הוא קולית התמוכה כאליה:
 גמ׳ למטה. דקמני מתני׳ כשרה:
 ׳)למטה מן הארפובה. סמוך לה מיד
 קאמר דלא מימא ארכוכה דמתניתין
 היא ארכובה העליונה שבין הקולית
 ועצם האמצעי ומאי למטה דקמני
 כשרה למטה הימנה ומכל עצם
 האמצעי שכו צוממ הגידין קאמר
 דלמטה ממש ליכא למימר כשרה
 דהא אפי׳ צוממ הגידין שהוא כשיפולו
 של עצם אמצעי קתני ממנימין טרפה
 וכ״ש כגוכהו הא לא אמרינן אלא
 למטה למטה מן הארכוכה סמוך לה
 קאמר כשרה כדמסייס מילתיה ואזיל
 אודארכובה הנמכרת עם הראש
 קאמר: למעלה למטלה מן הארכובה.
 מיד קאמר טרפה דהיינו בצומת
 הגידין שהוא סמוך לה וכל שכן
 בגובהו. ולקמן פריך מאי וכן שניטל
 צומת הגידין והא מנא ליה למעלה
 מן הארכוכה טרפה: כנגדו. של
 אותו מקום דמתני׳: בגמל ניכר.
 דקסכר רכי אושעיא ארכובה
 דמתניתין היא ארכוכה העליונה ושם
 כולט עצם כירך הגמל והכי תניא
 כככורות (לף מא.) דאותה ארכובה

 ניכרת כגמל דתנן נשם מ:] זנכ העגל שאינה
 מגעת לערקוס ארכוכה הוי מוס לפסול ותני עלה קפץ העליון ולא קפץ התתתון וכנגדו כגמל ניכר: היינו דקחני וכן שניטל. משוס
 דתנא למטה מן הארכוכה עליונה כשרה דהיינו נחתך עצם האמצעי איצטריך למימני וכן שניטל דאע״ג דאם נחמך בגוכהו כשרה היכא
 דנחתך כשיפולו כמקום צומת הגידין טרפה וכדמתרץ לקמן ואל תתמה שהרי חותכה מכאן ומתה וחותכה מכאן וחיה אלא לדידך דאמרת
 ארכוכה תחתונה למעלה דקמני מתניתין למעלה מיד כסמוך משמע היינו ניטל צומת הגידין: אמר ליה תנא ארכובה בלא צומת הגידין.
 כמו׳) נשכר העצם והגידין קיימין ותנא צומת הגידין כלא ארכובה: והא נחתכו. לגמרי משמע אלמא תנא ליה תנא ניטל הצומת ולמה ליה
 למהדר ולמתנייה והא ליכא למימר תנא רכוכה עס צומת הגידין והדר תני צומת הגידין כלא ארכוכה דאס כן ניתני ניטל צוממ הגידין
 וכ״ש נחמכו: לבתר דנפק. עולא: אמר. רכ יהודה לנסשיה: מאי טטמא לא אמרי. דלמטה דקאמר הוא למטה מן הארכוכה ומצומת
 הגידין ולמעלה דקמני לאו למעלה מיד משמע אלא בגובהו של עצם למעלה מן הצומת והדר תנא וכן שניטל הצומת דאם נחתך כמוך
 הצומת נמי טרפה: הדר אמר. שסיר עכדי דלא אמרי ליה: ולא אמרי ליה. כתמיה. וכי לא אמרתי לו טעם הגון רכוכה כלא צומת
 וצומת בלא רכובה ופרכיה מלישנא דמתנימין ואמר לי נחתכו קתני והכא נמי אי הוה אמרי ליה קא הוה דייק נמי לישנא ואומר לי מן
 הארכובה ולמעלה קמני דמשמע בסמוך והיינו בצומת הגידין: רב פפא מתגי. לדרכ יהודה הכי: למטה. דמתנימין לאו למטה מיד קאמר
 דרכוכה דמתניתין כרכוכה עליונה מיירי הלכך למטה דידה דהיינו עצם אמצעי זימנין לטרפה כגון בצומת הגידין אלא הכי קאמר למטה
 מאומה רכוכה ומעצם אמצעי כולו דהיינו כעצם התחתון ודאי כשרה: למטלה למטלה מן הארכובה. דהיינו בקולית ודאי טרפה כל מקום שיחתך:
 ופן שניטל צומת הגידין. וכעצם אמצעי יש מקום שהיא טרסה כגון כצוממ הגידין ויש מקום שהיא כשרה כגון למעלה מן הצומת ורכוכה
 גופה איזו היא: כדטולא. עליונה: ופרכינן ללישנא דעולא ודרב פפא ומי איכא מידי דפי מדלי פסיק לה. למעלה מן הצומת הגידין בעצם אמצעי
 כשרה: ופי מתתי פסיק לה. וכשמשפיל להו לחומכה כצומת טרפה: וכלישנא קמא דרכ עכדינן לחומרא ולמעלה מרכוכה התתתונה כל מקום
 שיחתך טרפה וכן ניטל צומח בלא רכובה דלא חזינן דהדר ביה רכ ולקמן פסיק הלכתא הכי אפילו בנשכר העצם וכ״ש נחתך לגמרי: אלו הן צומת
 הגידין. מהיכן מתחיל והיכן(א)׳] כח חיומ הגידין: דאגרמא ולבר. משיוצאין הגידין מן העצם ומהלכין ככשר שהעצם למעלה מן הפרק ערום
 כלא כשר כשמים וג׳ אצכעומ והגידין אדוקין כו וממקום שממפרשין ממנו ולמעלה ממחיל וכל זמן שהן צמוחין וקשורין השלשה יחד קרי צומת עד
 מקום שמתפשטין ומתפצלין זה מזה כדמפרש לקמן: דאגרמא ולגיו. אין נקראין צומת אלא מקום אדיקתן כעצס ממקום שנאדקין כו עד הפרק:
 דטילוי טרקומא. עצם קטן הוא המחבר אמ הפרקים ומה שיש מן הגידין ולמעלה הימנו עד מקום שמתפשטין קרי צומת וכל מקום
 שיחתכו שם טרפה והאי שיעורא נפיש מכולהו שמתתיל מיד מן הערקום ולמעלה והוא למטה מסוף העצם האמצעי ואס נתתך כין עצם
 אמצעי לאותו ערקוס טרפה: דטרקומא גופה. נחתכו גידין כנגד הערקום עצמו: לא הציתו ליה. דמחמיר טפי: דפרטי טבתי. במקום
 שפותחין הטבחין להפריש הבשר מן העצם כשמנקרין אותו צינקרו״ן ורוצץ ליטול אותן גידין והיינו מעילוי ערקומא. לישנא אתרינא
 כשמסשיטין הבהמה משם מתחילין לפתות ולהפשיט העור של רגלים אחרונים: לומתין. מחוברין יחד ונראין כגיד אחד: וטד כמה. ארכו
 של צומת: *ארבעה בטדי. ארבע אצבעות: בליטי. קודם שיבלעו כתוך הכשר: אשוני. קשין: רכיהי. לאתר שנכנסין לכשר נעשין רכין:

 דזיגי

 ערקומא שקורץ בלשון כנען טיג ושעל הרכובה עצמה עצם קטן שעל הרכובה הגיד

 מסורת הש״ם

 א) לעיל מכ: נו:,
 ג) [בכורות מא.], ג) [עיין
 סי׳ רשכ׳׳ס פרשה חיי שרה
 נפסיק וינרן הגמלים),
 ו) נ״כ קל: ע״ש לעיל מח:
 [נה: נז.], ה) [היינו רנ
 אשי הקדמון], ו) [כערוך
 ערך ערקומא איתא רנ
 אשי], t) [צ׳יל לרנא],
 ח) נגרסת הערוך נטרי
 כרי״ ש יע״ש כערך נטרי
 מ״ש נשם ר״ת], ט) [ל״ל
 אחר ל״ה יכן], י) עיין

 רש״א, נ) כס״א: כגין,

 גליון הש״ם
 רש״י ר״ת ארבעה. עי׳
 לעיל לף ג ע״ב ברש׳׳י ל״ה
 בטלא ולעיל לף מל ע״א

 כתוס׳ ל״ה כדי:

 הגהות הב״ח
 (א) רש״־ ל״ה אלו הן וכי׳

 והיכן כלה כח:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] גטי אין אומרין
 נטריפות זו לומה לזו
 שהרי. נ״כ עיי לעיל גה
 ע״כ רש״י כל״ה שהרי
 תותכה ועי׳ כמס׳ כ״ כ לף
 קל ע״ב תיס׳ ל״ה שהרי
 ודו״ק: כ] שם רכה אמר
 רנ אשי. נמחק מלת אשי.
 ונ״נ אסי: ג] שם רכה
 נר רב הונא אמר רב אשי.
 נמתק מלת אשי. ונ״נ אסי:

 לעזי רש״י
 צינקרו״ן. עצם העקב.

 מוםף רש״י
 צומת הגידין. מקום
 שהגידין ציממין מתחברין
 ומתהדק,[, לשון מימן
 צימתו דססמיס (מ.)
 אשטריינט׳׳א בלע״ז !:לעיל
 ח ועיי איכה ג נגן.
 שהרי חותכה מכאן
 ומתה חותכה מכאן
 וחיה. גתתך נשר רגליס
 למעלה מצומת הגידין ולא
 גשבר העצם כשרה, נתתכה
 למטה במקום צומת הגידין
 אע״פ שגמוך מכאן טרסה,
 כדאמרינן וכן שניטל צומת
 הגידין, ואע״פ שלא נחתך
ל מוז:! או: לעי  העצם :
 חתוך סימני! או גיד צוארה
 ומתה, תתיך כל כתפיה

ל גד!:).  ומיה !לעי

 שיטה מקובצת
 א] ואזיל דבארכובה
 הנמכרת: נ] מהיכן מתתיל
 והיכן כלה כח חיות

 הגיהין:

 א) נראה דצ״ל כלומר למטה מן הארבוכה ולמעלה מן הארכובה בעינן לאוקמי מתני׳ וכוי.



 מסורת הש״ם
 א) עיין בהרא״ש גזה,
 נ) ולעיל עג.ן, ג) ונדה
 שה:ן, ד) ולעיל עג: לקמן
 קכז:ן, ה) וברכות מ3:
 יש״נן, ו) ושנת נג.ן,
 ז) וצ״ל דרנאן, ח) ןצ״ל
 רנאן, ט) פסחיס פד.,
 י) ועיין פרש״י שנת נג.
 ד״ה שמואל ומש״ש על
 צידון, נ) ןיע״ע תיס׳
 יומא פג. ל״ה מר ותיס׳
 סנהלרין כט: ל״ה מר
 ותיס׳ שכועות מא. דייה
 ולמר ותיס׳ כתוכות סל:
 דייה והוא ודף צו. ד״ה
 אלמנה], ל) ןוע״ע מוס׳

 פסחיס סד. דייה גידיןן,

 גליון הש״ס
 נטי אמי ־כ 6פא הלכך.
 לעיל ד׳ סה ע״א שנת ל׳ כ

 ע״א:

 הגהות הנ״ח
 (א) גמ׳ אשכמיה לרבי

 ירמיה בר אבא דיתינ:

 עו: בהמה המקשה פרק רביעי חולין

 לעד ר;
 קליר״ש. בהירים, צלולים.

 קרפ״יר. הוצא מסבך,

 מוסף רש״י
 ואת האבר המדולדל
 בה. בשוס בהמה שנתתך
 ממנה אבר ומעורה ותלוי
 במקצת, דאמר־נן נהעיר
 והריטנ (לקמן קכז:ז
 האבר המדולדל בנהמה
 ונשחטה מטמאה טומאת
 אוכלי! ולא טומאת נבלות,
 מדקתני הוכשרו כדמיה,
 יאי נבלה מאי הכשר א־כא
 למימר, ואע״פ שאסורי!
 באכילת. כדקתני להביא
 האבר יהגשר המלולדליס
ל עג... דבר שגופה.  לעי
 כלומר דין היא שתטהרני
 מפני שהיא גופה :שם:..
 נשחטה בהמה. נטהרה
 מלטמא עוד משוס נבלה
 ואע״פ שאסירין באכילת,
 כדאמרינן בנהמה המקשה
 (לעיל עג:< מונשר בשדה
 טרפה, מידי נבלה טהרו,
 דאין שחיטה עושה ניפול
 והוכשרי בדמיה לקבל
 טומאה בלא הכשר אחר
 •לקמן לכז :.. יישר. יפה
! שפיר ג  אמרת .ישבח ס
ל  קאמרת פסחיפ 11• לעי
 ער... וכן תרגמה
 אריוך. שמואל קרי אריוך
 על שס שהיה בקי בדינין
 ישיסט כמלך השופט על
 האין לשון ר־כא מלך

ת :ג לשין מלך כמי  שנ
 גור אריה יהודה, להכי
 קרי לשמואל אריוך, דקי״ל
 הלכה כשמואל כדינא כי
 ה־כא ללינא דמלכותא דינא

 :מוחות לח:;.

 דזיגי. צלולין קליר״ש לבנים קצת: תלתא תוטי הוו. צומת הגידין:
 אזדא רוב בנין. שהוא עב משניהם וכיון דאזל רובא טרפה: שני
 מחבריה. עב מחברו: נסציה. נפצו קרפי״ר בלע״ז: ברוב אחד
 מהם. אס נפסק רובו של אחל מהם טרפה: הא איכא תרי. רובו
 קיים: הסרבל. של צמר ומעמידין
 כית הצואר כחוט כמו שאנו עושין
 ברצועות: וכמר בר רכ אשי קי״ל
 ככל לוכתי כר מתרתי מכתב אוליתא
 (סנהדרין דף כנו:) ומיסך שבועה
 (שבועות דף מא.). ובשיעור צומת גילין
 אחר שנחלקו ולא איתפרש הלכמא
 כמאן כשל תורה הלך אחר המחמיר ו ע״ז
 u וטרפות דאורייתא הלכך מעילוי
 ערקומא עד מקום שמתפשטין כל
 מקום שחותך שם הוי צוממ הגידין
 ואפי׳ רכוכה קיימת ועצם קייס טרפה:
 למטלה מן הארכובה. אס נשכר
 העצם שס ורוב בשר שעל השבירה
 קייס. עור ובשר חופין רוב העצם:
 זה וזה. אבר ובהמה מותר: ואם
 לאו זה וזה אסור. ומתני׳ דקתני
 אס לאו אין שחיטתו מטהרתו דמשמע
 אבר אסור ובהמה מותרת אלמטה
 מן הארכובה קאמר: אבר אסור.
 משוס מדולדל. ולשמואל ממני׳
 כין למעלה וכין למטה קאמר ושני
 לה למתני׳ כין נחמכו לגמרי לנשכר
 העצם משוס דהכא גידין קיימי:
 ולרב נמי. בלמטה מן הארכוכה
 יאמרו כוי: שתיה ממנה. שהנשמה
 תלויה בה: מוטל באשפה. דקאמר
 אכר אסור ואתה חותכו ומשליכו
 לאשפה: כוותיה דרב. דלמעלה מן
 הארכובה זה וזה אסור: ואבר טצמו
 מטמא במשא. דשחיטה עושה ניפול:
 מיתיבי פוי. אלמא אין שחיטה עושה
 ניפול: הדורי אפירכי. לאותוכי
 מכרייתא שאינה ידועה לכל: אוסיב
 ממתני'. ששגורה בבית המדרש כפי
 כולם דתנן בהעור והרוטב (לקמן קכז.ו
 האבר והבשר המדולדלים נשחטה
 הבהמה הוכשרו לקבל טומאת אוכלין
 אלמא אין בה טומאת נבלות: לא
 הוכשרו. התם מפרש טעמא:
 כדדחינן. לעיל בפרקין ודף עג:< מאי
 הוכשרו אבשר קאמר דאי נמי שחיטה
 עושה ניפול אין טומאת נכלה בכשר
 הפורש מן החי דגידין ועצמומ כעינן
 כדיליף התם: להא שמטתא. דרב
 דאמר לעיל אם לאו זה וזה אסור
 דרב ירמיה בר אבא תלמיד דרב הוה
 ואמר לה לשמעתיה דרב: אריוך.
 קרי שמואל על שם ׳)אריוך מלך אלסר
 ובראשית יל< דהלכתא כוותיה בדיני:
 רוב טוביו. שלא יצא רוכ עובי השכירה
 לחוץ אלא מיעוט חלל העצם נגלה
 ורוכו נכסה: רוב הקיפו. עוכיו של עצם
 לא מעלה ולא מוריד אס רוב היקף
 הבשר שסביב העצם על השבר קיים
 אפי׳ נהפך חלל העצם ויצא דרך נקב
 קטן כשר ואס רוב היקף העצם סביב
 השכירה מגולה אפי׳ כיונה כליטת ראש
 השבירה לצד כשר הקייס והרי כל
 חלל העצם נכסה אפי׳ הכי טרפה:

 מר בר רב אשי אמר כיון חיגי אע״ג דלא
 חוורי אמר אמימר משמיה דרב זביד תלתא
 חוטי הוו חד אלימא ותרי קטיני איפסיק
 אלימא אזדא רוב בנין איפםיק קטיני אזדא
מתני לקולא  רוב מנין מר בר רב אשי א
 איפסיק אלימא האיכא רוב מנין איפםיק
 קטיני האיכא רוב בנין בעופות בשיתםר חוטי
 הוו אי פסיק חד מינייהו טרפה אמר מר בר
 רב אשי הוה קאימנא קמיה דאבא ואייתו
 לקמיה עופא ובדק ואשכח ביה חמיםר הוה
 חד דהוה שני מחבריה נפציה ואשכח תרי
 אמר רב יהודה אמר רב צומת הגידין שאמרו
 ברובו מאי רובו רוב אחד מהן כי אמריתה
 קמיה דשמואל אמר לי מכדי תלתא הוו
 כי מיפסיק חד מינייהו לגמרי הא איכא תרי
 טעמא דאיכא תרי הא ליכא תרי לא ופליגא
 דרבנאי דאמר רבנאי אמר שמואל צומת
 הגידים אפי׳ לא נשתייר בה אלא כחוט
רוב ואיכא דאמרי מאי רובו נ  הסרבל כשרה א)
 כל אחד ואחד כי אמריתה קמיה דשמואל
 אמר לי מכדי תלתא הוו האיבא תלתא דכל
 חד וחד מסייע ליה לרבנאי דאמר רבנאי אמר
 שמואל צומת הגידין שאמרו אפי׳ לא נשתייר
 בה אלא כחוט הסרבל כשרה: נשבר העצם
 כר: אמר רב ילמעלה מן הארכובה אם רוב
 הבשר קיים זה וזה מותר ואם לאו זה וזה
 אםור למטה מן הארכובה אם רוב הבשר
 קיים זה וזה מותר אם לאו אבר אסור ובהמה
 מותרת ושמואל אמר בין למעלה בין למטה
 אם רוב הבשר קיים זה וזה מותר אם לאו
 אבר אסור ובהמה מותרת מתקיף לה רב נחמן לשמואל יאמרו אבר ממנה
 מוטל באשפה ומותרת א״ל רב אחא בר רב הונא לרב נחמן לרב נמי
 יאמרו אבר ממנה מוטל באשפה ומותרת א״ל הכי קאמינא אבר שחיה
 ממנה מוטל באשפה ומותרת שלחו מתם הלכתא כוותיה דרב הדור שלחו
 כוותיה דשמואל הדור שלחו כוותיה דרב ואבר עצמו מטמא במשא מתיב
לא אם טיהרה שחיטת טרפה אותה ואת האבר המדולדל בה (  רב חםדא נ
 דבר שגופה תטהר את העובר דבר שאינו גופה א״ל רבה גי הדורי אפירכי
 למה לך אותיב ממתני׳ 17נשחטה בהמה הוכשרו בדמיה דברי ר״מ ר״ש אומר
 לא הוכשרו א״ל מתני׳ איכא לדחויי כדדחינן כי םליק ר׳ זירא אשכחיה יא) לרב
יישר יי וכן תרגמה אריוך בבבל  ירמיה דיתיב וקאמר לה להא שמעתא א״ל ה,
 אריוך מנו שמואל והא מיפלג פליג הדר ביה שמואל לגביה דרב ת״ר נשבר
 העצם ויצא לחוץ אם עור ובשר חופין את רובו מותר אם לאו אסור וכמה
 רובו כי אתא רב דימי אמר ר׳ יוחנן רוב עוביו ואמרי לה רוב הקיפו *אמר
הלכך בעינן רוב עוביו ובעינן רוב הקיפו אמר עולא אמר רבי  רב פפא ה
 יוחנן עור הרי הוא כבשר א״ל רב נחמן לעולא ולימא מר עור מצטרף לבשר
 דהא עור ובשר קתני א״ל אנן עור או בשר תנינן איכא דאמרי [אמר עולא]
 א״ר יוחנן יעור מצטרף לבשר א״ל רב נחמן לעולא ולימא מר עור משלים
 לבשר לחומרא א״ל אנא עובדא ידענא דההוא בר גוזלא דהוה בי רבי
 יצחק דעור מצטרף לבשר הוה ואתא לקמיה דר׳ יוחנן ואכשריה א״ל בר
 גוזלא קאמרת יבר גוזלא דרכיך שאני הנהו גידין רכין דאתו לקמיה ״דרבה
 אמר ח<רבה למאי ליחוש להו חדא ט<דאמר ר׳ יוחנן גידין שסופן להקשות

 נמנין
 בטינן רוב טוביו. נכסה שלא יצא רוב החלל דרך נקב הבשר ושיהא רוב היקף הכשר שעל השבר קיים: טור הרי הוא כבשר. אס ניטל הבשר מתחת
 העור והעור חופה את עוכיו והיקפו כשר: ולימא מר טור מצטרן» לבשר. למומרא דליבעי חציו עור וחציו בשר: אנן טור או
 בשר תנינא. בהך ברייתא דלעיל: ולימא מר טור משלים לבשר. דליכעי רוכ הכיסוי בבשר ומיעוטו עור להצטרף בין שניהם לכסוי רוכ
 העצם: בר גוזלא. שנשכרה רגלו: דרכיך. עורו לפיכך חשוכ כבשר: הנהו גידין הרכין. דהוו מצטרפי לבשר וחופין רוב עצם הנשבר:

 נמנין

 מר בר רב אשי אמר כוי. פי׳ כקונטרס דכמר בר רכ אשי קיי״ל
 בכל דוכמי כר ממכחכ אודימא ומיפך שכועה וכן יש כסדר
 תנאים ואמוראים ור״ח פי׳ דקיי״ל כוותיה ככל דוכתין בר ממיפך
 שכועה וחיורי וסימן כולו הפך לכן וחיורי היינו הך דשמעתין וכן פי׳

 רכינו תםי): איפסיק חד מינייהו
 טרפה. לא שייך למתני גכי יתר
 עליהן עוף (לעיל נו.) משוס דכשנפסק
 אמד מהן סוף כולן ליפסק: ואם לאו
 יה וזה אסור. והא דקתני רישא
 נחתכו רגליה מן הארכובה ולמעלה
 ה״ה נמי נשבר העצם ואין רוב בשר
 קיים ואגב סיפא נקט נחתכו דלמטה

 אפי׳ נחמכו לגמרי כשרה:
 רוב עוביו ואמרי לה דוב הקיפו.
 זימנין למשכחת לה זה בלא זה
 שאין העצם עגול'לגמרי אלא מרחיכ
 מצל אחל ומיצר מצל אחל ובקונטרס

 פירש כענין אחר:
 למאי ליחוש לה חדא דא״ר יוחנן
 בו׳. תימה להמס גבי פסח
 פליגי משוס למר אזיל בתר השתא
 ומר אזיל כתר סוף כלמפרש ככיצל
 צולין (פסתיס סד.ז ומה שייכא ההיא
 סלוגתא הכא לענין הגנה וי״ל משוס
 לכרייתא קתני אס עור ובשר חופין
 את רוכו משמע לאי חשיכ כשר מגין:
 גידין שסופן להקשות. בפרק כיצל
 צולין ןשס דף פד.) פי׳
 כקונטרס גילי צואר ואין נראה להכא
 מייתי לה אגידי רגל ועול לגילי צואר
 לעולם קשין הן ואין רגילות לאכלן
 כלל כמו עצמות כדאמרינן ככיצד
 צולין(שם פג: ו הגידין והנותר והעצמומ
 ישרפו לששה עשר ופריך הני
 גידין היכי דמי אי גידי כשר
 ליכלינהו ואי דאייתור היינו נותר
 אלא פשיטא גידי צואר משמע שהם
 רגילים להיות נותר בכל שעהל):

 אל

 עין משפט
 נר מצוה

 עג א מיי׳ פ״ח מהל׳
 שחיטה הלי״ח
 טוש״ע יו״ד סימן נו סעיף

 ז:
 עד ב מיי׳ שס הלי״ט ועי׳
 בהשגות וככ״מ

 טוש״ע שס סעיף ת:
 עה ג מיי׳ שס הלכה ית
 טוש״ע שס סעי׳ ז:
 עו ד ה מיי׳ ס״ה מהל׳
 מאכלות אסורות הל׳׳ת
 וס״ח מהל׳ שמיטה הלי״כ
 סמג עשין סג טוש״ע יי״ד

 סי׳ נה סעיף ה:
 עז ו ז מיי׳ שס טוש״ע

 שס סעי׳ ז:

 רבינו גרשום
 היכא דפרעי טבחי -
 שמנקרין ניקירון: ארבע
 בטרי. ד׳ אצבעות: כליטי
 שניכרין בין הכשר. אשוני
 קשים: כיון דזייגי צלולין:
 רוב בנין. וטרפה: צומת
 הגידים שאמרו ברובו
 דאי נפסקו צומת הגידים
 רוב אהד מהן טרפה:
 טעמא דאיכא תרי הא
 ליכא תרי לא כלום הא
 ליכא תרי ונפסק ריבו
 של אחד טרפה אע״ג
 דנשתייר בו שליש והיינו
 פליגא דרבנאי דכבירא
 ליה לשמואל א׳ נפסק חד
 מתלתא חוטי של צומת
 הגידים ולא נשתייר מאותו
 שנפסק אלא שליש כשרה.
 ואיכא דאמר מאי רובו רוב
 כל אחד ואחד שליש: אם
 רוב בשר קיים על העצם:
 זה ווה מוהר הבהמה
 והאבר: הכי קאמינא
 אבר שחיה ממנו. כלומר
 למעלה מן הארכובה
 שחיה ממנו מוטל כאשפה
 כוי. מותיב רב חסדא
 לא אם טיהרה שחיטת
 טרפה אותה כר והא קא
 חוינן הכא דאבר המדולדל
 כה טיהרה וכיצד אמרח
 האבר עצמו מטמא במשא
 אע״ג דשחטו את אמו:
 לותביה ממחניתין נשחטה
 הבהמה הוכשרו בדמיה
 כלומר דאין שתיטה עושה
 ניפול וכוללתו השחיטה
 ומטהר מידי נבלה בין
 האבר המדולדל ובין
 הבשר המדולדל. אי
 ממתניתין איכא לדחוייה
 כדדתינן דאיכא למימר
 מאי הוכשרו הבשר
 הפורש מן האבר והבשר
 הפורש מן הבהמה אבל
 אברלאאיכאלמימרדלא:
 דיתיב וקאמר לה להא
 שמעתא דרב אם עור ובשר
 חופה אותו מותר האבר:
 עור הרי הוא כבשר אפ״
 לא חופה אותו אלא עור
 מותר: עור מצטרף לבשר.
 כלומר תציו עור וחציו
 בשר: ולימא עור משלים
 לבשר. שיהא בבשר רוב:



 עין משפט
 נר מצוה

 עח א מיי׳ ס״י מהלי
 קרק מסח הל״י:

ט ב מיי׳ פ׳׳ח מהל׳  ע
 שחיטה הלי״כ סמג
 עשין סג טיש״ע יו״ד סי׳

 נה סעי׳ ט:
 S ג מיי׳ שס טוש״ע שם

 סעי׳ ה:
א ד ה מיי׳ פייה מהל׳  פ
 מאכלות אסורות
 הל׳יח טוש״ע שס סעי׳ י:
ב ו מיי׳ שם טוש׳׳ע שם  פ

 סעי׳ יא:
 פג ז מיי׳ פ״ה מהל׳
 מאכלות אסורות

 הלכה יג:
ד ח מיי׳ ס׳׳כ מהל׳  פ
 טומאת אוכלין
 הלט״ו ןוס״א מהלכות
 אכומ הטומאה הלט׳׳ו]:

ה ט מיי׳ פ׳׳ה מהל׳  פ
 מאכלית אסירו׳

 הלי״ג:
ו י מיי׳ פ׳׳י מהל׳  פ
 איסורי כיאה הלי׳׳ד
 סמג לאיין קיא יעשין רמנ
 טיש״ע יריד סי׳ קצד סעי׳

 ל:
 פו כ ל מיי׳ סייד מהל׳
 כנורות הל״י טיש׳׳ע

 יו׳׳ל סי׳ שטו סעי׳ ז:
ח מ מיי׳ שם הלכה י:  פ
ט נ מיי׳ פ״כ מהל׳  פ
 טומאת איכלין

 הלט״::

 תורה אור השלם
 1. ובל בהמה מפרסת
 פרסה ושסעת שסע שתי
 פרסות מעלת גרה

 בבהמה אתה תאכלו:
 דברים יד ו

 שיטה מקובצת
 א] והאמר רכא הילכתא.
 נ״ב עי׳ תום׳ בכורות דף

 י־ ע״א דייה רב אשי:

 בהמה המקשה פרק רביעי חולין עז.
 תקניטני. דאותביה דש לקיש לד יוחנן מההיא לאלו אל

 שעורותיהן ככשרן כוי וא״ח ללידה גופיה תקשה ליה להא
 קסכר לכתר כסוף אזלינן כהך גילין שסופן להקשות ר״ל ללא למי
 ססח ללאכילה לטומאה לאסי׳ עור ששלקו מטמא טומאת אוכלין כיון
 לחזי לאכילה כלאמר נסמוך ואע׳יג
 לולאי אין נמנין עליו כפסח והכי
 נמי גילין שסופן להקשות וכן כפרק
 כיצל צולין (פסחים סל.) לפדך מההיא
ד יוחנן לאמר עור הראש של עגל  ל
 הרך אין מטמא טומאת אוכלין אההיא
 לגילין שסופן להקשות מכ״ש פריך
 ובירושלמי אההיא לראשו של עגל
 הרך א״ר יוחנן לא שנו אלא לטומאה
 אכל ללקומ לא ורי׳ל אמר משנה
 שלמה היא זו נין לטומאה וכין ללקומ
 ומסיק המם מיחלף שיטמיה לדיל
 תמן לא עכיל לה כשר גכי גילין
 שסופן להקשות לאמר אין נמנין וכאן
 עכיל ליה נשר א״ר נון טעמא לריש
 לקיש ואכלו את הכשר כשר ולא גילין
 משמע לפי הירושלמי לככל מקום אזיל
 כתר השתא כר מגכי פסח לכתיכ
 קרא: בלשון יחיד פו׳. היה
 שינה נמשנה לכרי ר״ש ולא כמו שפי׳
 נקונטרס משוס לאמיא כיחילאה
 לנפרק החולץ(יבמות לף מג:) «)פדך
 והא א״ר יוחנן הלכה כסתם משנה
 אע״ג לאתיא כר׳ יהולה וא״ת וממאי
 למההיא לפסח הלר כיה וללמא
 מההיא ללקמן הלר כיה *וי״ל
 למסתמא הלר ביה לגבי חכריה:
 נתמסמם מהו. הא לאמר באלו
 טרפות (לעיל נג:<
 נממסמס הכשר רואין אותו כאילו
 הוא אינו היינו כגון בריאה וכגילין
 שהטרפות תלוי כהן אכל הכא
 שהטרפות תלוי כעצם אע״ג מתמסמס

ן מגין:  הכשר שמא עדי
 דקנד! משבא דידה. כקונטרס
 גרס ברלי״ת ור״ח ור״ת
ם ליחה שלו שאז ד  גרסי ברי״ ש «)פי׳ ד
 מרבק בו העור ומעלה בו ארוכה:
 עור ששלקו מטמא טומאת אובלץ.
 וא״מ א״כ יאכל עור בפסח
 להא תכן (פסחים לף סל.) כל הנאכל
 כשור גלול כשלקא נאכל כצלי כגלי
 הרך וי״ל לבעינן שיהא נאכל כשלקא

 שלא ע״י הלחק:
 בנבלתה

 נמנין עליהן בפסח ועוד א<התורה חסה על
 ממונן של ישראל א״ל רב פפא יילרבה אר״ש
 בן לקיש :ואיםורא דאורייתא ואת אמרת מאי
 ליחוש להו אישתיק ואמאי אישתיק א! גיוהאמר
 רבא הלכתא כוותיה דר״ש בן לקיש בהני
 תלת שאני הבא דהדר ביה ר׳ יוחנן לנביה
 דר״ש בן לקיש יידא״ל אל תקניטני בלשון
 יחיד אני שונה אותה ההוא נשבר העצם ויצא
 לחוץ דאישתקיל קורטיתא מיניה אתא לקמיה
 דאביי שהייה היתלתא ריגלי א״ל רב אדא בר
 מתנא זיל קמיה דרבא בריה דרב יוסף בר
 חמא יידחריפא םכיניה אתא לקמיה אמר
מה לי  מכדי נשבר העצם ויצא לחוץ ״תנן ג
 נפל מה לי איתיה א״ל רבינא לרבא ימתלקט
 מהו מתרוסם מהו מתמסמס מהו מיהיכי דמי
 מתמסמס אמר רב הונא בדיה דרב יהושע
 כל שהרופא יקודדו איבעיא להו ה:יקב מהו
 (א) נקלף מהו נסדק מהו ניטל שליש התחתון
 מהו ת״ש דאמר עולא אמר ר׳ יוחנן עור הרי
 הוא כבשר דלמא דקנה משכא דידיד! אמר
 רב אשי כי הוינן בי רב פפי איבעיא לן ׳׳נקדר
 כמין טבעת מהו ופשטנא מהא דאמר רב
 יהודה אמר רב דבר זה שאלתי לחכמים
 ולרופאים ואמרו ימםרטו בעצם ומעלה ארוכה
 אבל :<פחלא מזרף זריף אמר רב פפא והוא
 דקנה גרמא דידיה: מתני׳ י השוחט את
 הבהמה ומצא בה שליא נפש היפה תאכלנה
 ״ואינה מטמאה לא טומאת אוכלין ולא טומאת
 נבלות חישב עליה מטמאה טומאת אוכלין
שליא שיצתה ט (  אבל לא טומאת נבלות ל
 מקצתה אסורה באכילה י״יםימן ולד באשה
 כוסימן ולד בבהמה להמבכרת שהפילה שליא

 ישליכנה לכלבים ״ובמוקדשין תקבר ואין
 קוברין אותה בפרשת דרכים ואין תולין אותה
 באילן מפני דרכי האמורי: גמ׳ מנא הני מילי
כל בהמה תאכלו לרבות את השליא  דת״ר 1
 יכול אפילו יצתה מקצתה ת״ל אותה אותה ולא
 שליתה מכדי ״אין שליא בלא ולד למה לי
 קרא קרא אסמכתא בעלמא: ואינה מטמאה:

 בעי ר׳ יצחק בר נפחא נעור חמור ששלקו מהו למאי אי לטומאת אוכלין תנינא
 אי

 נמנץ עליהם. לאפי׳ לא נמנה אלם עם החכורה אלא לאכול מהן
ד אכילת פסח. אלמא כשר נינהו: ר״ל. פליג עליה כפסחיס  יצא י
 ככיצל צולין (לף סל.) ואמר אין נמנין והכא לאכשורי טרפה קאתי
 ואיסורא לאורייתא היא ואמ אמרת כו׳: ואמאי אישתיק והאמר רבא.

 כיכמות כהחולץ הלכתא כריש לקיש
 בהני תלת ותו לא קנין פירות והחולץ
 למעוברת ומתנה כאמצע כולן בהחולץס)
 אלמא כהך גילין הרכין הלכתא כר׳
 יוהנן לאע״ג לסופן להקשות הרי הן
 עכשיו ככשר: שאני ההא דהדר ביה
 ר׳ יוחנן. מגילין הרטן ואמר כל
ד לסופן להקשות בתר סוף אזלינן  מי
 למעיקרא הוה סמיך ר׳ יוחנן אהא
 לתנן בהעור והרוטב (לקמן קבב.) עור
 הראש של עגל הרך הר כבשר
 לטומאת אוכלין ונבלות ואע״ג לסופו
 להקשות והלר כיה ואוקמה לההיא
 כיחילאה: דאמר ליה. ר׳ יוחנן לדש
 לקיש כהעור והרוטב לקכעי מיניה
 עור הראש של עגל הרך מהו שיטמא
 ואמר ליה אינו מטמא הואיל וסופו
 להקשות ואמר ליה הרי שנינו ואלו
 שעורותיהן כבשרן עור הראש של
 עגל הרך ואמר ליה אל תקניטני כה
 שבלשון יחיל אני שונה אותה כלומר
 יחילאה היא ולא סכירא לן כוותיה:
 דאישתקיל קורטיתא. לשון קורט כלומר
 מעט מן העצם נעכל ונפל לארץ:
 שהייה הלחא ריגלי. לשאול הלכה
 למכמיס הנאספים לרגל: א״ל רב
 אדא בר מתנה. לבעל הכהמה: רבא
 בריה דרב יוסןן בר חמא. הוא רכא
 כר פלוגמיה דאביי: דחריפא שכיניה.
 לב פתוח לו בסברא: מכדי נשבר
 העצם ויצא לחון תנן. בברייתא דלעיל
 מה לי נפל מיניה מה לי איתיה הואיל
 ועור ובשר חופין את רובו כשרה:
 מתלקט מהו. בשר הנותר לכסות
 הרוכ אינו יחד אלא כאן מעט וכאן
ד  מעט סכיכ העצם ואס תצרפהו ה
 רוב הקיפו נכסה: מתרוסס מהו.
 שהיה הכשר מרודד וקלוש וחופה את
 רוכ העצם: נתמסמס. כשר הנשאר
 לכסוי נרקכ: קודרו. נוטלו כסכין
 כקדירת ארוכה: איבטיא להו ניקב.
 אותו כשר החוסה נקכ קטן כלא
 חסרון: מהו. מי הוי ריעותא או לא:
 נםדק. הכשר הנותר לכסר מהו:
 נקלןו. מעל העצס אותו כשר החופה
 ואינו דבוק כעצם מהו. אמ״ל נקלף
 בלא חסרון הבשר כשר: ניטל שליש

 רבעו גרשום
 ריש לקיש ואיסורא
 דאורייתא. איסור טרפה:
 והאמר רבא הלכתא
 כוותיה דריש לקיש בהני
 תלת כלומר ותו לא:
 שאני הכא דהדר ביה ר׳
 יוחנן לגביה דריש לקיש
 כלומר כמה דחזינן הנא
 בעור הראש של עגל הרך
 שחישב עליו להקטירו
 חוץ לזמנו פסול וחייב
 עליו כרת ואייר יוחנן לא
 תקניטני שבלשון יחיד אני
 שונה אותה משום אליעזר
 בן יהודה איש אבלים
 וליה לא סבירא ליה דסבר
 דאין חישוב כבשר כיון
 דםופו להקשות הכא נמי
 כיון דסופו להקשות אע״ג
 דהשתא רכין נינהו אין
 חשובין בבשר וטרפה:
 דאישתקיל קורטיחא מיניה
 דניטל מן העצם מעט
 ש־יוצא לחוץ: מה לי
 נפל קורטיתא מיניה מה
 לי איתיה כוליה: מתלקט
 מהו כלומר הבשר שחופה
 את העצם מתלקט שאינו
 חופה רוב העצם במקום
 אחד אלא מתלקט בכמה
 מקומות עד שחופה רובו:
 מתרוסס מהו לשון מרוסס
 שאינו שלם על העצם.
 ניקב מהו כלומר הבשר
 שעל העצם. נקלף מהו
 כלומר הבשר מעל העצם.
 נסדק לארכו שלא ניקב
 בעוגל אלא לארכו. ניטל
 שליש התחתון שאין בו
 עוד לעצם בשר אלא עור

 גרידא: דלמא שני התם דקניא משכא לבשר דידיה כלומר שעור דבוק לבשר אבל האי שניטל שליש התחתון אין עור דבוק לבשר: נקדד כמו טבעת מהו. כלומר הבשר שחופה את העצם נקדד סביבו: מסרטו בעצם.
 מסרטו סביבו בעצם: והוא דקנה גרמא דידיה מה דאמדינן מסרטו בעצם כלומר שיהא דבוק בעצם ומעלה ארוכה ־הוא דקנה גרמא דידיה ששלם העצם: דוקא עצם כלומר מסרטו בעצם אבל בברזל או במחט או
 במרזף מיזרף וריף מנקבו אלא מסרטו בעצם: אבל לא טומאת נבלות דאינה מטמאה במשא: מכדי אין שליא בלא ולד כוי כלומר כיון שיצאתה מקצתת ולד יצאתה עמה ואסורה דולד יצא חוץ ממחיצתו וכי היכי דולד

 התתתון. של עובי הבשר סמוך לעצם
ד שני שלישי עליונים עומדים כאויר מהו: ת״ש. חדא מהנך בעיי דאמר ר׳ יוחנן עור הרי הוא כבשר אלמא ניטל שליש התחתון ונשאר  ה
 העור ושני שלישי עומדים כל שכן דכשר: דלמא התם דקנה משכא דידיה. שהחזיק העור כשלו כלומר התם לאו בניטל הכשר מתחמיו
 והעור עומד כאויר קאמר אלא כגון שנשכר העצם כשיפולו שהוא ערום מכשר סמוך לארכובה שאין שם אלא עור והעור דכוק יפה
 כעצם ומחזיקו: גקדר. הכשר כסכין מעל השכר כעגול כמין טבעת ורוכ הקיפו מכוסה: מהו. מי אמדנן כיון דנקדר כעגול שוכ
: מסרטו בטצם. דעלמא ומתוך שהוא מוציא דם ממחבר הכשר ונמשך זה אצל זה ומעלה ארוכה וכן  אינו מעלה ארוכה או לא אמדנן
 דרך הרופאים: מזרן* זריןי. עושה חריצים ככשר ומכאיב המכה: והוא דקנה גרמא דידיה. שאנו רואים שהעצם מחזיק כשלו סביבות
 הקדירה מידבק העצם לכשר וסימן התתלת עלות ארוכה הוא: מתני׳ נפש היפה. שאין דעתו קצה כה מחמת מיאוס: תאכלנה. ולא
 אמדנן אכר מן החי היא שגם היא ניתרת כשחיטת האם: ואינה מטמאה. דלא חש״בא אוכל: ולא טומאת נבלות. אס מתה הבהמה:
 חישב טליה. לאכילה: מטמאה טומאת אופלין. אס נגעה כטומאה דממשכה משויא ליה אוכל: אבל לא טומאת נבלות. דלאו כשר הוא
 אלא כשאר אוכל כעלמא הוא: אסורה באפילה. ואע״ג דלא נפק אלא פורתא וליכא למימר כל מיחוי הולד היה שם שמא באותו מקצת
הד הוא כילוד: ה״ג סימן ולד באשה וסימן ולד בבהמה: המבכרת. זהו סטר רחם שלה: ישליכגה לכלבים.  יצא ראש הולד ו
 שאין כה קדושה דאע״ג דאין שליא כלא ולד הכא רובה לאו כת מיקדשה היא דדלמא נקכה הוה כדלקמן כגמרא ןע״ב]: ובמוקדשין. כגון כהמת
 שלמים שהפילה שליא: הקבר. דכיון דאין שליא בלא ולד קדשה דבין זכר ובין נקבה דנפיק מבהמת הקדש קדיש: בפרשת דרכים.
 מקום שהדרטס מתפרשים לשנים ודרך המנחשים לקוברה שם שלא מפיל עוד: דרפי האמורי. ניחוש וכמיכ (שמות כג) ולא
 תעשה כמעשיהם: גמ׳ למה לי קרא. למימר ולא שליתה סשיטא דאסורה דשמא יצא הולד והרי הוא כילוד ושליא בתריה אזלא
 ולא שדתא שחיטה: אסמפחא בטלמא. ולדרשא אחדתי אתא עיקר קרא לחומך מן הטחול ומן הכליות כדאמר לעיל כפירקין (לף סט.):
 עור תמור. שהוא קשה ומאוס: ששלקו. כשלו הרכה מאד: אי לטומאת אויפלין. אם נעשה אוכל לטמא טומאת אוכלין:

 לטומאת

 מם ודת הש״ם
 א) 1לעיל מט: ושם נסמן],
 ב) [צ״ל לרנא], נ) כ״כ
 קכט: יכמות לו., ד) לקמן
 קככ: (פסמיס סד. גס לעיל
 גה: ולקמן קלל.], ה) [ע׳
 פרש״י ינמומ קכנ. ל״ה
 תלתא], ו) ןינמות קככ.ן,
 t) ןצ״ל תניא], ח) לעיל
 נג: [ע״ש יגס נרש״י שם],
 ט) [ג״ הערוך קיללו],
 י) [צ״ל נקלל. עריך],
 5) ןינמות עי.], ל) לעיל
 סח. ונ״ק יא.], «) 1עי׳
 תיס׳ לעיל סח. יתיס׳ כ״ק
 יא. ל״ה כסימן], נ) [כ״ק
 יא. ע״ש], D) [ינמות
 לו. לי:], ע) (ועיין תוס׳
 לעיל נה: ל״ה כלשין וכרן,
 פ) [עיין כערוך ערך רר],

 גליון הש״ם
 תוס׳ דייה בלשון בוי ר״ל
 דפםתפא וכוי. עיין מנחות
 לף ז ע״נ תוס׳ ל״ה ומי.
 וע׳ כ״נ דף קלז ע״א

 וצע״ג:

 הגהות הב״ח
 (א) גט׳ ניקנ מהו נסדק
 מהו נקלף מהו ניטל

 שליש:

 מוסף רש״י
 התורה חסה על ממונן
 של ישראל. דכתיכ
I וציה הכהן T ויקרא) 
 ופנו את הכית, שלא
 יטמאו כלי תרס שנתוכי
 שאין להס טהרה נמקוה
 :ר־ה כז. וכעי״ז יומא לט.
. אל  ולעיל ממ בארוכה׳
 תקניטני. להשינ צי ממנה,
 בלשון יחיד אני שונה
 אותה. משנה, ולא כלשון
 סמס משנה :לקמו קכבין.
 תלתא ריגלי. שהיו
 חלמידי חכמים נקכציס
 לשמוע דרשה הלכות פסח
 כפסח והיתה שואלת מהם,
 ונתשוכח הגאונים מצאתי
 כל הנך ריגלי לאמוראי
 הייני יוס שמת נו אדס
 גלול קונעיס אותו לכנודו
 ומדי שנה נשנה כשמגיע
 אותו יום מתקכציס תלמידי
 חכמים מכל סניכיו יכאיס
 על קנרו עם שאר
 העם להושיב ישינה שס
 ;יבמות קבב . מזרף
 זריף. עושה חכירה,
 אשנרטינ״א נלע״ז, לישנא
 אחרינא מזרף זריף מעלה
 נפח, אוסל״א כלע״ו ישם
 עו.:. שליא. של נהמה,
 שיצתה מקצתה. קידם
 שתיטת הנהמה, אסורה
 באכילה. כולה, אע״ס
 שאין נה ולד >נ״ק יא:•
 אפילו מה שהיה נפניס
ל סח ו. לעי  נשעת שמיטה :
 סימן ולד באשה סימן
 ולד בבהמה. כלומר מפני
 שהשליא סימן ולד כין
 באשה בין בבהמה, שאין
 שליא בלא ולד אלא שנימוח,
 וחיישינן שמא באותי מקצת
 שיצא קודם שחיטה היה
 רובו של עובר וקי״ל יצא
 רובו הרי וה כילוד ואינו
 ניתר נשתיטת האס •נ״ ק
! אי: חיישיק דלמא א  י
 בההיא מקצת דנפיק יצא
 הראש יהד כילוד, הלכך
 כילה אסירה דשדיגן לה

. . ח ל ס  כתר רישא :לעי



 מסורת הש״ם

 ft) עירונין כת:, ג) נדה
 נו:, ג) שבת שז.׳ ד) [שנת
 שם וע״ש היטב ובפרש״י
 דהתס], ה) צ״ל וממתניתא,
 י) [עי׳ תוס׳ לקמן קבו:
 ז״ה בנגלתה], 1) נצ׳׳ל
 רב], ח) (צ״ל יש בקרגנות],
 «) [ליתא שס אלא בבכורות

 עז: בהמה המקשה פרק רביעי חולין

 תורה אוד השלם
 1 . וכי ןמות מן האהבלה
 אשר היא לכם לאבלה
 הנגע בנבלתה יטמא עד
 הערב: ויקרא יא לט

 גליון הש״ם
 תום׳ דיה ־ובא וכוי והא
 דנ6ל קדוש. עיין זבתיס דף
 פד ע״ב תום׳ ד״ה ומוציא:

 לעזי רש״י
א ״ ט י י פ ר ט נ ו  ק

. [ ט ״ י י פ י ר ט נ ו ק ] 
 דומה לסוג אחר.

 מוםף רש״י
 עור ששלקו. מטמא,
 אבל במחשבה גדדתא
 לא, ושליא אפילו במתשבה
 גרידתא (ערונץ כוז:1
 דקי״צ דמתשבת משרא
 אוכלא כל מידי דמצי
 למיכליה ואע״ג דלאו
.(  אורתיה (לקמן קנא.
 חומר שני ולדות. אס
 זה זכר תיישיגן דלמא
 נקכה הוה ההוא דשליא
 ותשב לזכר ולנקבה, ולרבגן
 דאמד המפלת חיה ועוף
 אינו ולד מאי חומרא איכא
 בהאי ולד, מחמרינן עלה
 למימר ליכא שום ולד ואין
 לה דס טוהר והיינו חומרא
 דליה ומשוס שליא מטמינן
. (  לה שבועיס !נדה מ.
 שאני אומר. ולד היה
 עם השליא ונימוח שפיר
 של שליא. שפיר, ולד >שס).
 שמא נימוחה שלייתו
 של שפיר. כלומר ושלייחו
 של זה שלפנינו גימוח וזו
 אינה שלו, הואיל ואינה
 קשורה בו !שם). שיש בו
 משום רפואה. שנראית
 רפואתו, כגון שחיית כוס
 ותתכושת מכה ;שבת ש.).
 דרכי האמורי. ניתוש
 הוא, וכתיכ (ייקרא יח<
 ובחוקותיהם לא תלכו
 (שם). אין בו רפואה.
 כגון לחש שאינו ניכר שיהא

 מרפא (שסו.

 לטומאה נגלות. אס נעשה בשר להחשב מבלת החמור עצמה: לא
 נצרכה. למעוטינהו להא ולאי לאו בשר נינהו: אלא שנעשה ציקי
 קדרה. בשלן הרבה עס תבלין: לעולם לטומאת אוכלין. מומתני׳
 לא איפשיט דהתס עור ששלקו תניא ובעור בהמה אתרת קמיירי אבל
 עור חמור מאיס: אלא שאין עמה
 ולד. באותה שבסנים: אבל יש ממה
 ולד. ורואים אנו ראשו ורובו לפניס:
 אין תוששין. שמא עול היה ולד אחר
 עם זה ויצא ושליא זו שלו היא וזה
 שבפנים כבר יצמה שלימו ומ״מ שליא
 זו אסורה לשמא של ולל אחר היתה:
 והאמר ר׳ ירמיה לתומרא אמרה
 ר' אלעזר. לבר זה שהיה מחמיר
 מר׳ יוחנן: לא שנו. לאסורה באכילה
 למשמע אפילו יש עמה ולל בפנים:
 אלא שאינה קשורה בו. להתס איכא
 למימר לזה שכפניס היתה שליא אתרת
 ונמומה ויצמה ושליא זו של ולל אמר
 הימה ממוח ויצא: אגל קשורה בו.
 ולאי שליא זו שלו הימה ומותרמ
 כאכילה: ור' יוחנן אמר אנו אין
 לנו. שתהא אסורה באטלה: אלא
 שליא. שיצמה מקצתה ואין עמה
 ולד בפנים להמם חיישינן שמא יצא
 מיחר הולל שם: אבל יש עמה ולד.
 אפי׳ אינה קשורה בו מותרת
 לבליליה מלינן לה: מין בהמה חיה
 ועוןן. ורבנן היא לאמרי כמסכת
 נלה (לף כא.) כל שאין בו מצורת
 אלם אינו ולל: אין חוששין לולד
 אתר. ואס נפתת הקבר כלא לס
 להואי לילה יבישתא טהורה: אינה
 קשורה בהן הריני מטיל. על אשה
 הזאת: חומר שתי ולדות. לחוששין
 שמא היה בשליא זו ולד גמור נקבה
 ומשב עליו לנקבה ואפי׳ בלידה
 יבישמא טמאה שבועיס כדין נקבה
 מחמת ספק ולד אחר וגס חומרו של
 זה נטיל עליה ונאמר ולד זה משליא
 זו ולא היה בה ולד אחר וזו אינה ולד
 ואין לה שוס ימי טוהר והיינו חומר
 שאס לא נמצא זה עמה קיי״ל כמסכת
 נדה (לף מ־:) המפלמ שליא תשכ
 לזכר ולנקכה ונותנין לה מיהא ימי
 טוהר של זכר דאין שליא כלא ולד
 אכל לזו אין ימי טהרה: שמא נימוח
 שפיר של שליא זו. והוא היה ולד
 גמור: ושמא נימותה שליחה של שפיר
 זה. ושליא זו לאו שלו הימה. אלמא
 שאני לן כין קשורה לשאינה קשורה: מ״ט. ישליכנה לכלכים ולא
 מספקינן לה בשלית הככור: דבר הקדוש בבכורה. אם היה זכר:
 נדמה. קונטרפייט״א. רחל שילדה מין עז או עז שילדה דומה
 לרחל ואמרינן כככורות (יב.) דלא קדיש דכתיכ אך ככור שור ןבמלבר
 יח] עד שיהא הוא שור וככורו שור: וכל היולדות דרכן לילד מחצה
 זכרים וממצה נקבות. הלכך ולד זה ספק זכר ספק נקכה ונקכה לא
 קדשה ואמ״ל זכר הוא שמא נדמה הוא: הוו להו זכרים מיעוטא.
 ולמיעוטא לא חיישינן: רובא בר מיקדש הוא. כין זכר וכין נקכה
 חוץ מנדמה: יש גו משום רפואה. כגון משקה או סס או לחש
 שלוחש על המכה: אין גו משום רפואה. כגון שעושין שלא על
 התולי כגון קכורת שליא כפרשח דרכים וכיוצא כהס שדומין לניחוש:

 דניכחוש

 אי לטומאת נבלות תנינא טומאת אוכלין
העור והשליא אין מטמאין טומאת  אידתניא א
 אוכלין עור ששלקו והשליא שחישב עליה
 מטמאין טומאת אוכלין טומאת נבילות נמי
ולא בעור ולא בעצמות  תנינא 1בנבלתה ב
 ולא בגידין ולא בקרנים ולא בטלפים ואמר
 רבה בר רב חנא לא נצרכה אלא שעשאן
 ציקי קדרה לעולם טומאת אוכלין ושאני עור
 חמור דמאים: שליא שיצתה: א״ר אלעזר
 לא שנו אלא שאין עמה ולד אבל יש עמה
 ולד אין חוששין לולד אחר ור׳ יוחנן אמר בין
 אין עמה ולד בין יש עמה ולד חוששין לולד
 אחר איני והא א״ר ירמיה לחומרא אמרה ר׳
 אלעזר אלא אי אתמר הכי אתמר א״ר אלעזר
לא שנו אלא שאינה קשורה בולד אבל  ג

 קשורה בולד אין חוששין לולד אחר ור׳ יוחנן
 אמר אנו אין לנו אלא שליא בלא ולד אבל יש
 עמה ולד בין קשורה בולד בין אין קשורה
 בולד אין חוששין לולד אחר והיינו דאמר ר׳
 ירמיה לחומרא אמרה ר׳ אלעזר תניא כוותיה
המפלת מין בהמה חיה ועוף י (  דר׳ אלעזר נ
 ושליא עמהן בזמן שקשורה בהן אין חוששין
 לולד אחר אינה קשורה בהן הריני מטיל עליה
 חומר שני ולדות שאני אומר שמא נימוח
 שפיר של שליא שמא נימוחה שליתו של
 שפיר: המבכרת שהפילה [וכו׳]: מאי טעמא
 אמר רב איקא בדיה דרב אמי רוב בהמות
 יולדות דבר הקדוש בבכורה ומיעוט בהמות
 דבר שאינו קדוש בבכורה ומאי ניהו נדמה
 וכל היולדות יולדות מחצה זכרים ומחצה
 נקבות םמוך מיעוטא דנדמה למחצה דנקבות
 והוו להו זכרים מיעוטא: ובמוקדשין תקבר:
 מ״ט רובא בר מקדש הוא: ואין קוברים
 אותה: גיאביי ורבא דאמרי תרווייהו כל דבר
 שיש בו רפואה אין בו משום דרכי האמורי
 17אין בו רפואה יש בו משום דרכי האמורי

 והתניא אילן שמשיר פירותיו םוקרו בםיקרא
 וטוענו באבנים בשלמא טוענו באבנים כי היכי

 דניכחוש

 בנבלתה ולא בעור ולא בעצמות. וא״ת אמאי לא מייתי
 מתני׳ דהעור והרוטב (לקמן קיו:) דתנן כהדיא דהעור
 אינו מצטרף לטמא טומאת נכלות וי״ל דמייתי מהכא משוס דרבה
 כר רכ תנא קאמר עלה לא נצרכה אלא עשאן לציקי קדרה דאמתני׳

 לא מצי למימר דמתני׳ איצטריך
 לאשמועינן משוס צירוף דאין מצטרפין:
 ולא בעור. כשאין עליו כזימ כשר
 דהכי אמר כהעור והרוטכ
 (לקמן קט:) והתם נמי דרשינן מכלתה
 ולא בחולית סמומה ושקולין הןי):
 המפלת מין בהמה וחיה. לא
 הר מצי למינקט נפל
 משוס דתוך שלשה מולין בו את השליא
 כדאמר »רבא בפ׳ המפלת (צלה דף
 מ:): הריני מטיל עליה חומד ב׳
 ולדות. כקונטרס פי׳ דאמא כרכנן
 אכל מחוך הלשון דחומר שני ולדומ
 משמע כר״מ דחשיכ ולדות בהמה
 חיה ועוף וכגון דהך כהמה הויא זכר
 דאי הויא נקכה לא נפקא מינה מידי
 כחששא של שליא אס לא היכא דחד
 קולס שקיעת החמה וחד לאחר
 שקיעה כלאמרינן גבי סנלל כפרק
 המפלת (שם לף כה:) אי נמי י׳יל
 לאתיא ממני׳ כרכנן ללא חשכינא
 ליה ולל וחומר שני וללות הוי משום
 שליא גופה ולא משוס כהמה ונומנין
 לה.חומר זכר ונקבה ומיהו אי כרכנן
 אתיא הוה ליה למימר תשכ לזכר
 ולנקכה ולנלה לשמא אין כאן ולל
 אחל ולפירוש הקונטרס אתי שפיר
 הא ללא קאמר ולנלה להיינו חומר
 שני וללומ לקאמר וא״מ לפי מה
 שפירש לנקט כהמה ומיה לוקא אכל
 הפילה נפל לא חיישינן לולל אחר כיון
 ליללה כי אורחא הא מחני׳ יללה כי
 אורחא וחיישינן באינה קשורה לולל
 אחר ומאי סייעמא מייתי צר אלעזר
 אלרבה קשיא ליה מהך ברייתא לנקט
 חיה ועוף דווקא וסייעתא לר׳ יוחנן
 וי״ל דאין הדבר תלוי כט אורחיה
 אלא פשיטא ליה למסדר הש״ס דבצורת
 האדם תלוי הטעם שרגילה שלימה
 להמעכב אבל אחר בהמה וחיה ועוף
 לא שנא כמעי אשה ולא שנא במעי
 בהמה אין השליא רגילה להסרד מן
 הולד אפי׳ ילדה הבהמה בר קיימא
 וא״מ דהכא קמני שמא נימוח משמע
 דספקא הוא וא״כ אמאי אסורה השליא

 באכילה כשיצמה מקצתה ויש עמה ולד והא ספק ספיקא הוא שמא
 אין כאן ולד אחר ואפי׳ את״ל יש כאן שמא אין באותו מקצמ רובא
 ולד וכספ׳׳ק דככא קמא >לף יא.) משמע דכספק ספקא שרי דדייקינן
 מיניה דאין מקצת שליא כלא ולד הא יש מקצת שליא כלא ולד הוה
 ליה למשרי מספק ספיקא וי״ל דככרייתא דקתני שמא היינו בשליא
 הבאה אתר הולל ולעיל איירי בשליא הכאה קולס ולד אי נמי
 אסורה כאכילה משוס לגזרינן מקצתה אטו רוכא כלמסיק בב״ק:
 סמוך מיעוטא תדמה למחצה דנקבות בו׳. והא לתנן כס״ג
 לככורות (לף כא:) בהמה גסה ששפעה תררת לס הרי
 זה מקכר ונפטרה מן הככורה ולא אמרינן ישליכנה לכלכיס מהאי
 טעמא להכא להמס לא אמרינן מקכר אלא כלי לפרסם לנפטרה
 מן הככורה כלאמר התם ומה שאין לוחה לומר שם כן אלא משוס

 קושיא לפריך אר׳ חייא לאמר וט מאמר לאינה מטמאה כמגע וכמשא אמאי תקכר ומשני כלי לפרסמה כו׳ כלאו הכי נמי היה צריך לטעם
 פרסום אלא לאלרכי חייא לא ניחא ליה כל כך שמקבר מטעם פרסום כיון לאפילו יללה לכר הקלוש לא כעי קכורה משוס לבטל:
 רובא בר מיקדש הוא. משום לאיכא נלמה ללא קליש קאמר רוכא ולא כולה וא״ת א1 והא בולל קלשיס הכל קלוש כלמוכח בתמורה
 כסוף סרק ״)(כל הקרכנות) (דף יז.) דקאמר אכל כלאים טומטום ואנדרוגינוס אי אתה מוצא אלא כוללות קלשיס אלמא כלאים
 הנולד מכהמה קדושה קדיש וכ״ש נדמה כדמוכח כמרוכה >ב״ק עיז.< דקאמר השתא כלאים מרכה ליה נדמה מכעיא וי״ל דסוגיא דהתם
א דנפל קדוש הכא היינו משוס דילסינן ה ו  כמאן דאמר ולדות קדשים במעי אמן הן קדושים והכא למאן דאמר כהוימן הן קדושים 8
 מככור דקדוש כככורה כדדרשינן ובכריתות מדכתיכ שגר אי נמי אסילו למאן דאמר כמעי אמן הן קדושים נקט הכא רוכא משוס דאיכא

 דמות דיונה דלא קדיש: [וע׳ היטב תוספות זבחים סד: בד״ה ומוציא ועוד שם קיד. סד״ה וקסבר]

 הדרן עלך בהמה המקשה

 ים בין נקבות כולן קדשים הן אם בהמת קושים היא שהפילת. אילן שמשיר פירותיו כלומר טוען פירות יותר מדאי עד ששוברין ענפי אילן: כי היכי

 עין משפט
 נר מצוה

 צ א מיי׳ פ״נ מהל׳
 טומאת אוכלי!

 הלט״י:
 ב [מיי׳ פ״א מהל׳ אבית

 הטומאה הלכה ז]:
 צא ג מיי׳ פייה מהל׳
 מאכלות אסורות

 הלכה יג:
 צב ד מיי׳ פרק י׳ מהל׳
 איסוד ביאה הלכה
 ט״ז טוש״ע יו״ל סי׳ קצד

 ס״ז:

 שיטה מקובצת
 א] וא״ת והא בולד קדשים
 הכל קדוש. נ״ב עיין
 תוס׳ זבחים דף קיד ע״א

 דייה וקסבר:

 רבינו גרשום
 אסור שליא נמי אסורה
 ולא צריף קרא למיסרא:
 לא נצרכה אלא אפי׳
 שעשאן לציקי קדרה
 כלומר אפי׳ בישלן ביותר
 כציקי קדרה שמכשלץ
 ביותר אין מטמאין טומאת
 נבלות. לעולם לטומאת
 אוכלין מיבעי ליה אי
 מטמא טומאת אוכלין ואם
 לאו ואי אמרת תנינא
 דמטמא טומאת אוכלין
 עור ששלקו אפיי שאר
 עורות מטמאין טומאת
 אוכלין כי שלקו תיבעי ליה
 עדיין עור חמור דמאיס:
 א״ר אלעור לא שנו אלא
 שאין עמה ולד כלומר
 מה דתנן שליא שיצתה
 מקצתה אסורה באכילה
 דאין שליא בלא ולד אלא
 שאין עמה ולד במעי
 בהמה אבל יש עמה ולד
 במעי הבהמה אין חוששין
 לולד אחר דלא נימא אע״פ
 שיש במעיה ולד שמא ולד
 אחר יצא עמה ויוצא חוץ
 ממחיצתו הוה עם השליא
 ואסורה באכילה אלא ודאי
 כי יש במעיה ולד אע״ג
 דיצאתה השליא מותרת
 כאכילה דאין חוששץ
 לולד אחר: אלא אי איתמר
 הכי איתמר א״ר אלעזר
 לא שנו אלא שאינה
 קשורה בולד כוי כלומר
 מה דתנן שליא שיצאתה
 מקצתה אסורה באכילה
 אלא שנמצא ולד במעיה
 ואין השליא קשורה באותו
 ולד אין אותה שליא
 מאותו ולד וחיישינן לולד
 אחר שמא יצא עמה ולד
 אחר ונימוח אבל קשורה
 השליא באותו ולד שנמצא
 במעיה אין חוששין לולד
 אחר. ור׳ יוחנן אמר אנו
 אין לנו אלא שליא כלא
 ולד אלא שאין עמה כוי
 כלומר שלא נמצא עמה
 ולד במעיה אבל נמצא
 עמה ולד במעיה בין
 קשורה כוי. תניא כוחיה
 דד׳ אלעזד כו׳ כלומד
 דבקישור תליא מילתא:
 הריני מטיל עליה חומר
 שני ולדות כו׳ כלומר
 שיש לומר הכי בהמה
 חיה ועוף היו להן שליא
 אחרת ונמוחה והא שליא
 היה לה שפיר אחר ומטיל
 עליה חומרי שני ולדות אם
 הני וכרים חוששין שמא
 בהאי שיליא נקבה היתה
 לה במעיה ונותנין עליה
 חומרי שני ולדות תשב
 שבועים (שמונים יום) ימי
 טומאה דנקבה ולא תהא
 לה ימי טהרה אלא ל״ג
 ימים: המבכרת שהפילה
 שליא ישליכנה לכלבים.
 כלומר מותרת לישראל
 בהנאה: מ״ט רובה בר

 מקדש הוא כלומר בין זכרי



 עין משפט
 נר מצוה

 צג א מיי׳ פ׳׳י מהל׳
 טומאת צרעת הל״ו

 סמג עשי! רלה:
 א ב מיי׳ פי״כ מהל׳
 שמיטה הל״נ סמג

 לאדן קמט:
 ג [מיי׳ שס הלכה א סמג
 לאוין קמט טוש״ע י״ד

 שימן נח קעיף ג]:

 רבינו גרשום
 דניכחוש חיליה כלומר
 שיתיש כחו של אילן
 ולא יטעון פירות ביותר:
 כמאן תלינן כובסא
 בדיקלא כלומר דקל
 שמשיר פירותיו תולק
 בו דברי׳ הגדילין [בו]
 תמרים שגדילין התמרים
 יחד כאגוזין דקין ואותו
 הדבר שהתמריס גדילין
 בו שמן כובסא ותולין
 בו כדי שידעו רבים
 שמשיר פירותיו ויבקשו

 עליו רחמים:
 פליק פירקא

 אותו ואת בנו. חולין
ח שניהן כשדין כו׳ ח  ב
 כלומר השני סופג את
 הארבעים משום דלאו
 דאותו ואת בנו: קדשים
 בחוץ הראשון חייב כרת
 משום שוחט חוץ ושניהן
 פסולין דשניהן בחק
 הוו. ושניהן סופגין את
 הארבעים הראשון משום
 לאו דשחוטי חוץ ולא
 יזבחו עוד את זבחיהם
 והשני משום לאו אותו
 ואת בנו: תולין בפנים
 שניהם פסולין כלומר
 דחולין בעזרה פסולין
 והשני סופג את הארבעים
 משום אותו ואת בנו.
 ופסול משום מחוסר ומן
 חולין וקדשים בחוץ כוי
 והשני סופג את הארבעים
 משום לאו דאותו ואת
 בנו ופסול דמחוסר זמן
 הוא: קדשים וחולין בחוץ
 כוי ושניהם סופגין את
 הארבעים זה משום לאו
 דשחוטי pn וזה משוס
 לאו דאותו ואת בנו:
 (חולין וקדשים) [קדשים
 וחולין] בפנים כוי והשני
 סופג את הארבעים ופסול.
 כלומר סופג את הארבעים
 משום אותו ואת בנו ופסול
 משום חולין בעזרה: חולין
 בחוץ ובפנים כוי כלומר
 והשני סופג את הארבעים
 משום אותו ואת בנו ופסול
 דחולין בפנים [פסול]
 קדשים בחרץ ובפנים כוי
 ושניהן פסולין כלומר
 ראשון משום דקדשים
 בחוץ והשני פסול דמחוסר
 זמן [הוא] ושניהן סופגין
 את הארבעים הראשון
 משום שחוטי pn והשני
 משום לאו דאוחו ואח
 בנו. חולין בפנים ובחקי
 הראשון פסול ופטור
 כו׳ כלומר ראשון פסול
 דחולין בפנים הוא והשני
 סופג את הארבעים משום
 אותו ואת בנו וכשר.
 קדשים בפנים ובחוץ בו׳
 והשני סופג את הארבעים
 משום אותו ואת בנו ופסול
 משום דקדשים בחוץ הן
 ומחוסר זמן: שור הפסיק
 הענק. כלומר אי כתב שור
 או כשב או עז כי יולד כוי
 אותו ואת בנו לא תשחטו
 ביום אחד הוה אמרינן
 במוקדשין ולא בחולק
 ואת בנו הפסיק הענין: ושור

 בהמה המקשה פרק רביעי חולין עח.

 דניכחוש חיליה אלא סוקרו בםיקרא אמאי
 כי חיכי דליחזיוה אינשי וליבעי רחמי
וטמא טמא יקרא אצריך כדתניא 1  עילויה א)
 להודיע לרבים ורבים מבקשים עליו רחמים
 וכן מי שאירע בו דבר צריך להודיע לרבים
 ורבים מבקשים עליו רחמים אמר רבינא
 כמאן תלינן כובםא בדיקלא כמאן כי

 האי תנא:
 הדרן עלך בהמה המקשה

ואת בנו נוהג בין בארץ בין בח״ל  אותו ב
 בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין
 ובמוקדשין כיצד השוחט אותו ואת בנו
 ג< חולין בחוץ לשניהם כשרים והשני םופג את

 הארבעים קדשים בחוץ ״הראשון חייב כרת
 ושניהם פסולים ושניהם סופגים את הארבעים
 חולין בפנים שניהם פםולין והשני סופג את
 הארבעים קדשים בפנים הראשון כשר ופטור
 והשני סופג את הארבעים ופסול חולין
 וקדשים בחוץ הראשון כשר ופטור והשני
 סופג את הארבעים ופסול קדשים וחולין
 בחוץ הראשון חייב כרת ופסול והשני כשר
 ושניהם סופגים את הארבעים חולין וקדשים
 בפנים שניהם פםולין והשני םופג את
 הארבעים קדשים וחולין בפנים הראשון כשר
 ופטור והשני סופג את הארבעים ופסול חולין
 בחוץ ובפנים הראשון כשר ופטור והשני
 םופג את הארבעים ופםול קדשים בחוץ
 ובפנים הראשון חייב כרת ושניהם סופגים את
 הארבעים ושניהם פסולים חולין בפנים ובחוץ
 הראשון פסול ופטור והשני םופג את הארבעים
 וכשר קדשים בפנים ובחוץ הראשון כשר
 ופטור והשני םופג את הארבעים ופםול:
 גמ׳ ת״ר מנין לאותו ואת בנו שנוהג
 במוקדשין תלמוד לומר 2שור או כשב
 או עז כי יולד וכתיב בתריה 3ושור או שה
 אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד לימד
 על אותו ואת בנו שנוהג במוקדשין ואימא
 במוקדשין אין בחולין לא שור הפסיק הענין
 ואימא בחולין אין במוקדשין לא כתיב
וי״ו מוסיף על ענין ראשון אי מה (  ושור י
 סדשים כלאים לא אף אותו ואת בנו כלאים
 לא אלמה תניא ה<אותו ואת בנו נוהג
 בכלאים ובכוי ועוד שה כתיב ואמר רבא

 זה

 דניפחוש חיליה. שמרוב שומנו הוא משירן: דלחזיוה אינשי. סימן
 הוא שמשיר פירומיו: וטמא טמא יקרא. צועק ואומר טמא הוא:
 כוצסא. אשכול תמריס וסימן הוא שמשיר פירותיו: כי האי הנא.

 לכקש עליו רכים רחמים:

 הדרן עלך בהמה המקשה

 אותו ואת בנו נוהג כין בארץ כין נח״ל. איידי דכעי לממני
 כחולין וכמוקדשין כפני הכימ ושלא כפני הכימ שהס לצורך
 קמני נמי בארץ וגח״ל ואע״ג דהוי שלא לצורך דחובת הגוף היא
 טון דאיכא דוכתא דהוי לצורך כגון בראשית הגז דהכי אמרינן
(לקמן קלח:) דכארץ וכת״ל  כשילוח הקן
 ככולהו שלא לצורך לכד מראשית הגז
 וכפני הכית ושלא כפני הכית ככולהו
 הוי שלא לצורך לכד מאותו ואת כנו
 דאיצטריך דה״א טון דכענין קדשים
 כמיכ לא לנהוג אלא כזמן דאיכא
 קדשים: מנץ לאותו ואת בנו
 שנוהג במוקדשים. וא״מ ואמאי
 ס״ד דלא איירי קרא כמוקדשין הא
 סתמא כתיב ואין לומר דאיצטריך
 שאס צריך לפסח ואין לו אלא אותו
 שנשחט בו ביום אביו או כנו דס״ד
 דאתי עשה דססח ודחי לאו דאותו
 ואת כנו ולהט איצטדך דלא דתי
 דכי האי גוונא אמדנן לקמן כשילות
 הקן (לף קמא.) גכי לדכר מצוה מנין
 דהא במחוסר זמן איכא לאו ועשה
 ובלאו קרא לא י) דחי ליה עשה ונראה
 דמעיקרא קשיא ליה משוס דשור
 הפסיק הענין דמשמע למעוטי
 מוקדשין דליכא למימר משוס דלא
 מימא במוקדשין דוקא בא להפסיק
 דא״כ ליכתביה בעלמא שלא בענין
 דקדשיס וממילא הוה מוקמינן לקרא
 ככל מילי ולפי המסקנא צ״ל דלשוס
 דרשה נכתב שם וא״ת בפי הזרוע
 (לקמן לף קל.) דדריש מקרא דאין
 מתנומ נוהגים במוקדשים שהיה בדין
 שינהגו מק״ו ופריך בגמרא קרא ל״ל
 אי משום ק״ו איכא למיפרך כוי מכל
 מקום כלא ק״ו אי לאו דמיעט קרא
 במוקדשים (לא) הר מוקמינן לקרא
 ככל מילי וי״ל משום דקרא דמתנות
 לענין חולין כתיכ: אי מה קדשים
 כלאים כוי. וא״ת תקשה ליה נמי מה
 קדשים שלא כפני הכית לא דכה״ג
(לקמן לף קלח:)  אשכתן בפי שילוח הקן
 ס״ד אמינא הואיל דלענין קדשים כתיכ
 לא לנהוג אלא כזמן שיש קדשים וי״ל
 נהי דהוה צדך למימני מ״מ לא
 איצטריך קרא להט דאע״ג דשלא
 כפני הכית אין קדשים קדכין מ״מ

 מקדש קדשי:
 ועוד שה כתיב ואמר רבא זה בנה
 אכ. כלא רכא הוה מצי
 למיפרך והא שור ושה כמיכ דאין
 אתה יכול להוציא כלאים מביניהם
 ואימ לן למעוטי כלאים כדמוכת
 במרובה (ב״ק עז:) גבי כי יגנוב איש
 שור או שה וטבתו אלא דעדפא
ך וא׳׳ת ואמאי לא גמדנן שור  פד
 שור משבת רהא אותו ואת בנו
 נוהג אף בחיה כדאשכתן בשור
 שנגח את הפרה (שם גל:< ר״ל כיון דלא מצינו למילף אף בהמה
 טמאה דומיא דשבת לא ילפינן כלל ועוד דאי משכת ילפינן א״כ
 שה דכתב רממנא למה לי ועוד דומיא דקדשים דלא שייך בתיה
 משוס שחוטי חוץ: ושניהם פסולין. ראשון שנשחט כחוץ ושני ומהאי טעמא נמי הוה ממעטינן כלאים אי לאו דכתיכ או:

 משוס מחוסר זמן: ושניהם סופגין. ראשון משום שחוטי חוץ ושני זה
 משוס אותו ואת בנו: קדשים כפנים וגחון. השני סופג משוס אותו ואת בנו. ומשום שחוטי חוץ לא לקי דמחוסר זמן הוא ואינו מתקבל
 כפנים: גמ׳ ירצה לקרצן אשה. וסמיך ליה אומו ואמ כנו: שור הפסיק הטנין. דאי אקמאי קאי נשתוק מיניה ונכמוב ואותו
 ואת בנו דהא בשור ובשה איירי לעיל: במוקדשין לא. דהא אפסקיה: כלאים. רמל שילדה מן התייש שחטה ואמ בנה:

 ועוד

 השתא דכתיב שור או שה אותו

 אותו ואת בנו. משום דבעי
 למימר בחולין ובמוקדשים
 דאצטדך למילף מקראי כדילפינן
 בגמרא תנא נמי בארץ וכח״ל דלא
 איצטדך דהא חובת הגוף היא ומובמ
 הגוף נוהגת בין בארץ ובין בח״ל:
 בפני הבית (א). בזמן הבית. בפי
 במרא (לקמן לף קלח:) מפרש אמאי
 נקטינהו: שניהם כשרים. משום
 דבעי למימני סיפא שניהם ססולין
 י) ובגמרא מפרש אמאי נקטינהו:
 והשני סופג. משוס לאו לאותו ואת
 בנוי). ולא שנא שחט אמ האם תחלה
 ול״ש שחט את הבן תחלה לא שנא
ד  שחטינהו חל גברא ולא שנא ת
 גברי יליף בגמרא [פב.] לחייב: הראשון
 חייב פרח. משוס שחוטי חוץ אבל
 השני פטור מן הכרמ לטון לנשחטה
 אמו שוב אינו ראר הבן לישחט
 בפנים לפסול משוס מחוסר זמן ואינו
 חייב משוס שחוטי חוץ אלא א״כ
 ראוי לפנים לכמיב (ויקרא יז) ואל
 פתח אהל מועל לא הכיאו הראוי
 לפמח אהל [מועל] חייבין עליו בחוץ
 ואי לא לא: ושניהם םופגין. הראשון
 משוס לאו לשחוטי תוץ לכתיב
 כהעלאה (לברים יב) השמר לך סן
 תעלה ובזבחיס (לף up ילפינן
 בהיקש שוחט ממעלה שס תעלה ושם
 תעשה ח) מה מעלה לא ענש אלא א״כ
 הזהיר אף שותט לא ענש אלא א״כ
 הזהיר: חולין בפנים שניהם פסולין.
 משוס חולין שנשחטו בעזרה לילפינן
 להו בקלושין בפרק האיש מקלש
 (לף נז:): והשני סופג. משום אותו
 ואמ בנו. אבל משום חולין שנשמטו
 בעזרה אזהרה לילה היא(לברים יב<
 ט ירחק חכמת ברחוק מקום אתה
 זובמ ולא בקירוב מקום*): קדשים
 בפנים. השני סופג משוס אומו ואמ
 בנו: ופסול. משוס ממוסר זמן:
 חולין וקדשים בחון. דוקא נקט
 הראשון תולין והשני קדשיס וכן כל
 השנויים כמשנה דוקא נקט להו:
 והשני סופג. משוס אותו ואת בנו:
 קדשים בחון. בתתלה ואתר כך
 חולין בחוץ פסול: והשני פשר.
 כאכילה ואיידי דתנא פסול תנא כשר:
 ושניהם סופגין. ראשון משוס שחוטי
 חוץ ושני משוס אותו ואת כנו:

 חולין וקדשים בפנים שניהם פסולים.
 ראשון משום חולין שנשחטו בעזרה ושני משום מחוסר זמן: והשני
 סופג. משוס אותו ואת בנו: חולין בחון ובפנים. הראשון
 בחוץ והשני בפנים: קדשים גחון ובפנים הראשון בפרח.

 מסורת הש״ס
 א) סוטה לכ: גלה סו.
 שנת סז. מ׳׳ק ה., ב) [עיין
 תוס׳ לקמן פ. ל״ה חולין],
 ג) [עי׳ תוס׳ שם ד״ה
 הראשון], ו) [יכמות ט.
 וש״ג], ה) [לקמן עט:
 תוספתא רס״ה], 0 רש״ל
 מותק כל זה עד סוף הדיכור
 ועיין רש״א שמקיים גי׳
 הספרים, י) [ויקרא כב],
 ח) נדנריס יב], מ) [קדושין
 גז:], י) [עיין היטנ תום׳
 זכחיס לג: ד״ה לענין וכו׳
 דעשה דפסח שיש כו כרת

 חמור ודתי],

 תורה אור השלם
 1. והערוע אשר בו
 הנגע בגדיו יהיו פךמים
 וראשו יהיה פרוע ועל
א מ  שפם יעטה ןטמא ט
 יקךא: ויקרא יג מה
 2. שור או כשב או עז כי
 יולד ודדה שבעת ןמים
 תחת אמו ומיום השמיני
הלאה ירצה לקרבן  ו
 אשה לין: ויקרא כב כז
 3. .ייטור או שה אתו ואת
א תשחטו ביום  בנו ל
 אחד: ויקרא כב כח

 הגהות הב״ח
 (א) -ש״י דייה כפני הכית
 ושלא בפני הבית בזמן
 הבית ושלא כזמן הכית:

 מוסף רש״י
יכחוש חיליה. שעל  דנ
 ידי שהוא שמן וכתו
 רנ סירותיו גושרין !שבת
וה אינשי. י  סז.). דליחז
 ולסימגא עבדי ליה
 לאולעי דמשיר סירותיו
א מ טמא ט  (שמו. ו
 יקרא. הוא עצמו אומר
 טמא, רחקו מעלי (שס׳
 כלמר סורו מעליו שטמא

 הוא (סוטה לב:;.

ק עלך ד  ה
 בהמה המקשה

 אותו ואת בנו נוהג
 בכלאים וכבוי. כר מ!
 התיש ומן הצביה, ואע־׳ס
 לשור אי שה כתיב ולא
 כתיב צבי ואיל ;לקמ! עט:).



 מסורת הש׳׳ם
 א) ג״ק עז:, ב) ג״מ
 צד: סנהדרין סו. פה:
 שבועות כו. [מנחות צ:
 צא.], ג) נכירית מה:,
 ד) שייך לע״א, ה) ולנריס
 יד], ו) לגרים כנ, ז) ו וע״ע
 תוס׳ יומא מנו: ל״ה שאני

 יכו׳ באריכות],

 תורה אור השלם
ת א ו ו ת ה א ו ש ר א ו ש  1 . ו
ם ו י ו ב ט ח ש א ת ו ל נ  ב
ח קרא בב כ י : ו ד ח  א
ר ש ש א י ש א י י א  2. ב
ו מ ת א א ו ו י ב ת א ל א ל ק  י
ו מ א ו ו י ב ת א מ ו ת י ו  מ
קרא כ ט י : ו ו בו י מ ל ד ל  ק

 עח: אותו ואת בנו פרק חמישי חולין

 הגהות הב׳׳ח
 (א) תום׳ ד״ה זה בנה
 וכי׳ למאי הלכתא ונא
 קאמר כצ״ל ותיבת לקדשים

 נמחק:

 מוסף רש״*
 אין לי אלא אביו
 ואמו. כאחל •םורד-י!
 ס! שניהם יחד :שס
 פה:<. אביב קלל אמו
 קלל. נתחלתי סמך קללה
 לאביו, בסופי סמך קללה
 לאמי .1 •י רז צד ונעי־ו
 סמזדרי! שמ ושם ושבועות
 כ! ׳. משמע שניהם
 כאחד ומשמע אחד
 בפני עצמו. מתחלמ
 המקרא משמע את אביו
 ואת (צ״ ל אי אמז אמו,
 לאע״ג די־״י מוסיף על
 עני! ראשו! משמע נמי
 אחל מהם .0נר.דו•! סו .
 עד שיפרוט לך הכתוב
 יחדו. כדרך שהיצרך
 לפריט נכלאים, שכתוב לא
 תממש בשיר יכחמיר יפרט
 בו יחלי. שלא תאמר אסיר
 לחריש בשור לבלו ובחמור

ז ב״מ צו; ״ ע כ  לבדו .טס. ;

 מדסרט לך ש״מ לאי לא
 הר יחדו הוה משמע שור
 לבדו וחמור לבדי. והא
 אביו לרישא דרשינן נמי או
 אביו או אמו, יסיפא נאתייי
 לאתר מיתה סנהדרין פה.!.
 אותו ואת בנו נוהג
 בנקבות. שאסור לשחוט
 האס והב! או הבת, ואינו
 נוהג בזכרים. ימיתר
 לשמוט האב והבן או האב
 יהנת י ויי! יא בב כת וכעי־ז

 מוטור. קשיא לי עלה דהא דקתני נוהג בכלאים האמר רבא כוי:
 אינו אלא להוציא אה הכלאים. דילפינן כולהו משה כשבים ושה עזים ה
 מדלא כתיב שה כשבים ועזים ש״מ דלא מיקרי שה עד שיהו אכיו
 ואמו כבשים או שניהם עזים אבל אחד כשב ואחד עז לא הוי שה:
 או לרכות אה הכלאים. ותפשוט
 מהכא תרתי קושייתא: לתלק. לחייכ
 על אחד מהם שישחוט או שור וכנו
 או שה וכנו: בנו. דחד משמע: טד
 שישתוט שור ושה ובנו. של א׳ מהם
 ת״ל שור או וגו׳: מאי לאו מאו נפקא
 ליה. וה״ק אילו נאמר שור ושה ולא
 נאמר או היימי אומר כוי: לא
 מאותו. נפקא ליה וה״ק אילו נאמר
 שור ושה ובנו ולא כתיכ אותו ה״א
 עד דשחיט תרי ובריה דחד מינייהו
 ת״ל אותו ואת בנו חד אב וחד בן
 אכל או לכלאים אתא: הניתא לרבנן.
 לקמן כעי מאי חנניה ומאי רכנן:
 כרי יונתן. דאמר אע״ג דלא כתיב
 או כמאן דכתיכ או דמי וכל היכא
 דכתיב פלוני ופלוני או האי או האי
 משמע: דתניא איש אשר יקלל את
 אביו ואת אמו אין לי אלא. קלל
 שניהם אחד מהם מנין: ה״ל. כסיפיה
 אכיו יאמו קלל: אביו קלל ואמו קלל.
 כלומר בתחלת המקרא סמך קללה
 לאביו ובסוף המקרא סמך קללה
 לאמו למימרא דאו האי או האי: ר'
 יונתן אומר. אביו ואמו משמע נמי
 או האי או האי וסיסיה דקרא לדרשא
 אחרינא להביא את המקלל לאחר
 מיתה שחייב: בפני עצמו. כלומר
 או זה או זה: בנקבות. האס ובנה:
 ואינו נוהג בזכרים. דאין חוששין
 לזרע האב ואס שחט זכר מותר לשחוט
 בנו ובתו: באם על הבנים. שלוח
 הקן שהוזהר (לכריס כ3< שלא ליקח
 שניהם: בנקבות. דכתיב (שס<
 והאס רוכצת ולא האכ רוכן: לא
 עשה בה מזומן. דתניא ולקמן
 קלט:) כי יקראי) פרט למזומן כלומר
 עוף שלו אינו חייכ כשילוח: תאמר
 באותו ואח בנו כוי. והואיל וחמור
 הוא ינהוג כשניהם: אותו אתד ולא
 שנים. כאחד הוא נוהג ולא כשנים.
 ומעתה שחלק הכתוכ וא״א לומר
 שינהוג כשניהם אלא או כזכרים או
 בנקבות: זכיתי לדין. מעמה אני רשאי ללמוד מדין הראשון כאי זו
 ינהוג דהשתא ליכא למיפרך תאמר באותו ואת בנו שעשה כו מזימן
 כשאינו מזומן לפיכך ינהוג כזכרים ולא כנקכות דמאי חומרא היא
 זו לומר כן מה לי זכרים ומה לי נקבות: ואם נפשך לומר. ולהשיב
 תשובה על דין זה יש לי טעם אחר הרי הוא אומר בנו משמע שנראה
 לו כבן: שפרוך. ודכוק תמיד לילך אחריו ודרך הולד להיות כרוך אחר
 האס: מאי אם נפשך לומר. מה היה לו להשיב על כנין אב הראשון:

 ואזלא

זה בנה אב כל מקום שנאמר שה אינו אלא (  א

 להוציא את הכלאים אמר קרא או לרבות
 את הכלאים האי או מיבעי ליה לחלק דס״ד
 אמינא עד דשחיט שור ובנו שה ובנו לא
 מיחייב קמ״ל לחלה מבנו נפקא ואכתי מיבעי
 ליה לכדתניא אילו נאמר שור ושה ובנו
 הייתי אומר עד שישחוט שור ושה ובנו ת״ל
 1שור או שה אותו ואת בנו מאי לאו מאו

 נפקא ליה לא מאותו הניחא לרבנן דמייתר
 להו אותו אלא לחנניה דלא מייתר ליה אותו
 לחלק מנא ליה לחלק לא צריך קרא דסבר
 לה כר׳ יונתן ״דתניא 2איש אשר יקלל את
 אביו ואת אמו אין לי אלא אביו ואמו אביו
 שלא אמו ואמו שלא אביו מנין ת״ל אביו
 ואמו קלל אביו קלל אמו קלל דברי ר׳ יאשיה
 ר׳ יונתן אומר משמע שניהם כאחד ומשמע
 אחד בפני עצמו עד שיפרוט לך הכתוב
אותו  יחדו מאי חנניה ומאי רבנן גידתניא א
 ואת בנו נוהג בנקבות ואינו נוהג בזכרים
 חנניה אומר נוהג בין בזכרים ובין בנקבות
 מ״ט דרבנן דתניא יכול יהא אותו ואת בנו
 נוהג בין בזכרים ובין בנקבות ודין הוא חייב
 כאן וחייב באם על הבנים מה כשחייב באם
 על הבנים בנקבות ולא בזכרים אף כשחייב
 כאן בנקבות ולא בזכרים לא אם אמרת באם
 על הבנים שכן לא עשה בה מזומן כשאינו
 מזומן תאמר באותו ואת בנו שעשה בו מזומן
 כשאינו מזומן ת״ל אותו א׳ ולא ב׳ אחר
 שחלק הכתוב זכיתי לדין חייב כאן וחייב
 באם על הבנים מה כשחייב באם על הבנים
 בנקבות ולא בזכרים אף כשחייב כאן בנקבות
 ולא בזכרים ואם נפשך לומר בנו מי שבנו
 כרוך אחריו יצא זכר שאין בגו כרוך אחריו
 מה אם נפשך לומר וכי תימא אותו
 זכר משמע הרי הוא אומר בנו מי שבנו
 כרוך אחריו יצא זכר שאין בנו כרוך אחריו

 ולחנניה

 זה כנה אכ כל מקום שנאמר שה אינו אלא להוציא כלאים. פירש
 כקונטרס לילפינן כולהו משה כשבים ושה עזים וקשה לפירושו
ן אב דרבא איצטריך לפדיון פטר י  דבמרובה >ב״ק עח.) מסיק מנ
 חמור כדתנן אין פודין לא כעגל ולא ככלאים ופריך התם ולר״א

 דמתיר ככלאיס מפני שהוא שה למאי
 אתא ומשני לטמא שנולד מן הטהור
 ועכורו מן הטמא ודלא כר׳ יהושע
 דאי כר׳ יהושע משה כשבים ושה עזים
 נפקא משמע כהדיא דכנין אב דרכא
 לא הוה משה כשכיס ושה עזיס ונראה
 דמשה דססח עכיד כנין אב תדע
 מדמסיק כמרוכה דלסטר חמור
 אצטריך בנין אכ דרכא ובסוף פ״ק
 דככורות >לף יב.< יליף לה משה שה
 של פסמ אכל קשה דמאי שנא דהכא
 קרי ליה כנין אכ וכככורות עגיל ליה
 ג״ש נאמר כאן שה ונאמר להלן שה
 ועול למאי שנא לנקט רבא כלאים
 טפי מעגל וחיה טרסה ושחוטה
 רכולהו מפיק התם משה כדקאמר
 התם מה להלן פרט לכל השמות הללו
 וליכא למימר לטרפה ושחוטה נפקא
 ממשמעותיה לשה ולאו לוקא נקט
 פרט לכל השמות לה״נ עגל וחיה
 נקט התם אע״ג לולאי נפקי
 ממשמעותיה דשה אלא ניחא ליה לכלול
 כולם יחד דהא פר אפי׳ שחוט קרוי
 פר כדאמרי׳ כפרק הוציאו לוי (יומא
 לף מט:) ושה נמי הוי נמנין עליו
 אפי׳ אחר שחיטה אי לאו דכתיב
 מהיות משה מחיותיה דשה כדאמר
 המס וטרפה נמי חשיבא שה למחייכ
 במרוכה (לף עז:) כמוכר טרפה בד׳
 וה׳ אע״ג דשה כתיכ התם והכי נמי
 תנא אותו ואת בנו נוהג בטרפה ואפי׳
 ר״ש לא פליג אלא משוס דהויא
 שחיטה שאינה ראויה וע״ק דבאותו
 ואת בנו ובתשלומי ד׳ וה׳ נמעט
 טרפה מבנין אב ונ׳׳ל דטרפה ושחוטה
 נפקי מג״ש דשה שה מפסח כדאמר
 בככורות >לף יכ.< ועגל וחיה
 ממשמעות דשה וכלאים ממין אב
 דרכא דמגזרה שוה לא מסתבר
 למעוטי כלאים כמו טרפה ושחוטה
 דאית לן למימר תפדה תפדה ריבה
 כיון דשה גמור הוא בין דאזלמ כתר
 אכ כין דאזלת כתר אס אכל מכנין

 אכ ממעט שפיר דהכי כתיכ שה תמים וגו׳ ומן העזים תקחו דמשמע
 עד שיהא אכיו כבש ואמו ככשה ומיותר הוא דלגופיה לא איצטריך
 דמשאר קדשים נפקא דממעטינן כלאים מאו כשכ אלא ללמד כעלמא
 אתי דכל מקום שנאמר שה אינו אלא להוציא כלאים ואע׳׳ג דכתיכ
 נמי כהאי קרא תמים דנפיק משאר קדשים לשוס דרשא נכתכ והא
 דלא ממעטינן כאותו ואת כנו וכתשלומי ד׳ וה׳ טרפה כגזרה שוה
 דשה שה מפסח אפשר דאינו מופנה והשתא ניחא נמי כי כעי
 במרובה לר׳ אלעזר דמתיר בכלאים בנין אב דרכא למאי הלכתא

 (א) לקדשים ולא קאמר לטרפה ושחיטה דהנהו מגזירה שוה נפקי וא״מ ובמרוכה דקאמר וכנין אכ דרכא למאי הלכתא אי לקדשים בהדיא
 כתיב בהו משמע דאי לא כתיב בהו כלאים בהדיא הוה ניחא והא עיקר בנין אב לא אייתר בפסח אלא משוס דמקדשיס נפקא וי״ל דכן
 דרך הש״ס שעושה כאילו קיס ליה כפסח ממקום אחר וכענין זה יש בריש קדושין >לף ג:) ובפרק נערה וכמונימ לף מי:« גבי קדושי הכת
 לאכיה דקאמר וכי תימא נילף מבשת ופגס ואע״ג דכשת וסגס גופיה לא קיס לן דהוי דאכיה אלא מקדושין כפ׳ אלו נערות (לף מ: ישם ל״ה דאי)י):
 או לרכות את הכלאים. אף על גכ דמאו כשב ממעטינן כלאים התם מענין דקרא והכא מענין דקרא כדאמר במרוכה >ב׳יק עז:ו וא״ת
 והיכי פריך לעיל ואימא כמוקדשין אין כחולין לא היכי מצי למימר הכי א״כ אמאי איצטריך או לרכות כלאים דכלאיס בקדשים ליכא
 כדקאמר אי מה כלאים בקדשים לא וי״ל דאי הוה מוקמינן קרא דאותו ואמ בנו דוקא כמוקדשיס א״כ לא הוה דרשינן או לרכות כלאים אלא
 הוה מוקמינן לדרשא אחריתי: עד שיפרוט לך הכתוכ •חדו. וא״ת ולד יאשיה אמאי כתיב קרא (לברים כבו יחדו בלא תחרוש וי״ל
 דאיצטדך דה״א דאסור אע״פ שאינם קשורים וכן גכי לכישת כלאים אי לא כתיב יחדו ה״א דאתי׳ מלכושיס אחד של צמר ואחד של פשמיס
 לא ילכש אע״פ שאינם תפורים יחד דמיחדו דרשינן דתוכף תכיפה אחת אינו חבור ור׳ יונתן לא משוס דסרט הכתוב יחדו בהני דריש
 דהא אצטריך כדפי׳ אלא מסברא דנפשיה קאמר הכי ולהכי לא קאמר כדרך שפרט לך הכתוכ ככלאים כדאמרינן בפרק כל שעה ופסחיס
 לף כא:< כדרך שפרט לך הכתוב כנכלה: מה כשחייב באם על הבנים בנקבות ולא כזכרים. דאם דקרא משמע ליה דוקא ולא משום
 שאורחה להיות רוכצת מדכתיכ (לברים כב1 שלח תשלח את האס דה׳׳ל למכחב שלח תשלחנה כיון דכתיב ככר לא תקח האם לכך משמע
 ליה דוקא: מי שבנו כרוך אחריו. וא״ת א״כ ל״ל דמייתר קרא גבי שלוח הקן נילף ק״ו מאומו ואמ בנו שעשה בו מזומן כשאינו מזומן

:  ויש לומר דאי לאו דחזינן כשלוח הקן דאס דוקא לא הוי דרשינן כאותו ואת כנו שכנו כרוך אחדו
 ולחנניה

 עין משפט
 נר מצוה

 ב א מיי• פי״נ מהל׳
 שמיטה הלי״א סמג
 לאיי! קמט טוש״ע יו״ל
 סי׳ טז סעי׳ נ וכזכריס

 נוהג מספק:

 רבינו גרשום
ן ו ש א ן ר י ל ענ ף ע י ס ו  מ
ה י מ . א ן י ש ד ק ו מ ׳ ב י פ א  ד
ם י א ל כ ג ב ה ו ו נ נ ם אי י ש ד  ק
ן י נ ן לע נ ר דאמר־ מ ו ל  כ
ט ר ב פ ש ו כ ר א ו ם ש י ש ד  ק
ר מ א נ ם ש ו ק ל מ ם כ י א ל כ  ל
א י צ ו ה ן ל א ל א ו [ נ ה אי  ש
ו ת ו א א י ה תנ מ ל ם ו י א ל  כ
ר מ ם א י א ל כ ג ב ה ו ו נ נ ת ב א  ו
. ם י א ל כ ת ה ו ב ר ו ל א א ר  ק
א כוי ק פ ו נ נ ב ק מ ל ח  ל
. ד ח י א ו אפי נ ר ב מ ו ל  כ
י תן כו נ ו ה כרי י  סבר ל
ר ו ש ה ד י א ל ר י ב ס ר ד מ ו ל  כ
י מ ע נ מ ש ו מ א א ל ה ב ש  ו
ד ו ע מ צ י ע נ פ ד ב ת ד א ח  א
: ו ד ח ב י ו ת כ ט לך ה ר פ י  ש
ו מ ל א ל י ו ק י א אב י נ ת  ד
ש י י א ב כ י ת י כ ל כו ל י  ק
ו י ת אב ל א ל ק ר י ש ש א י  א
ו מ א ו ו י ב אב י ת כ  וגו• ו
ה ל ל י ק ר ר ה מ ו ל . כ לל  קי
ף כ ה ת ל ל ק ב ו א ף ל כ  ת

א ל ם אב ב א ם ו א  ל
ב י י ב ת א א ל ם ב א  אם ו
א ם ל ע א ט ה ו ב א ס ל א  י
ם ל ל ק י ד ש ב ע י י ה ח י  ה
ע מ ש ר מ מ תן א נ ו : ר׳ י ד ח  ־
ד ע ע ״ פ ד כ ח ד א ח י א מ : 
ו ד ח ב י ו ת כ ך ה ט ל ר פ י  ש
ו מ א ו ו י כ א ב או ( י ת כ  ־
י י א מ א נ כ ו ה ד ח ) י ל  קל
ו ת ו ה א ש ר ו ו ב ש י ת ה כ ו  ה
ד ח י א מ ע נ מ ש ו מ ה בנ א  ו
ך א צרי ל ע ו ״ פ ד ב ח  א
ת ו ב ק נ ג ב ה ו . נ ק ל ח ו ל  א
ר מ ו ל ם כ כרי ג בז ה ו ו נ נ י א  ׳
ג ה ו ו נ נ אי ס ו א ג ב ה ו  נ
ם כרי א בז ל ת ו ו ב ק נ . כ ב א  כ
ל ע ל אב מ ט י נ א ר ד מ ו ל  כ
א ן ל כ . ש ב י י ו ח נ ם אי י  הבנ
ב כי י ת כ י ד ן כו מ ו ז ה מ ש  ע
ך בדרך י נ פ ר ל ו פ  יקרא קן צ
לת ו ג נ ן תר ו ן כג מ ו ז מ  ־לא ב
א ל ד ו ח ו א ת ו ם: א י ז ו  ־או
ג ה ו ד נ ח א ר ב מ ו ל ם כ י  שנ
א מ י י ת כ ם. ו י  ־לא בשנ

כר ו ז ת ו  א

 f) נראה לטייס הוא וצ״ל
 ינמיב לא תלבש שעטנז צמר

 יפשתיס יחלו.



 עין משפט
 נר מצוה

 ג א ב ג ד ה מיי׳ פייט
 מהל׳ כלאים הל״ו ועי׳
 שם ככ׳׳מ סמג לאדן רפב
 טיש״ע יי״ד סי׳ רצז ס״ט:

 רנינו גרשום
 משמע כלומר אב ובנו
 ולא אם ובנה: הילכך
 נוהג בין בזכרים כוי
 כלומר בין באב וכנו בין
 באם ובנה: אמר שמואל
 הלכה כחנניה. כלומר
 כשם שהלכה כמותו לעיל
 כך בהלכה וו הלכה
 כחנניה כלומר דחושש
 לזרע האב: ואזדא שמואל
 לטעמיה כלומר דשמואל
 תני לחנניה בלשון חכמים
 ומדתני בלשון חכמים
 ש״מ הלכה כחנניה: דתניא
 ד׳ יהודה אומר הנולדים מן
 הסוס כוי כלומר הנולדים
 מן הםוסי׳ אע״פ שאביהן
 חמור כלומר דאין חוששין
 לזרע האב. והנולדין מן
 החמור כלומר מהחמורה
 עם הנולדין מן הםוסיא
 אסורין. למישרא פרד עם
 האם כלומר א) והולד
 כלומר דאין חוששין לאב
 אלא אי אמרת ספוקי
 מספקא ליה כוי כלומר
 כ< אי בר חמור הוא
 חוששין לזרע האב ואסור:
 לא מין סוס ולא מין
 חמור אלא מינה כלומר
 פרד מרביעין עליה: עבי
 קליה בר חמרא כלומ׳ בר
 תמרתא: כי מעיילת לי
 כודנייתא בריספקי כלומר
 דכלאיפ בחרישה אסור
 אע״ג דכתיכ לא תחרוש
 בשור ובחמור ילפינן שור
 שור משבת מה לתלן כל
 בהמה בכלל דכתיב וכל
 בהמתך אף כאן כל בהמת

 כלאים בכלל חרישה.

 או נראה לחסל כאן וצ״ל
 מפשט פשיטא ליה כלימר
 יכו׳. o נראה דצ״ל בלומר
 אי חיששין לזרע האב ובר

 ממיר הוא ואסיר.

 עט. אותו ואת בנו פרק חמישי חולין
 ולחנניה כתיב אותו וכתיב בנו. וא״ת ולשתוק מאותו ומכנו
 ולכתוכ כן וי״ל ללא מדכתיכ את כנו ולא כתיב גן
 קלריש אלא כן נמי משמע לכרוך אמריו: מהו דתימא אתי צד
 מום ומשתמש כר קמ״ל. לא למי לחציו עכל וחציו כן חורין (חגיגה
 לף ב:) לאסור בחציה שפחה וחציה כמ
 חורין משוס לאתי צל עבלומ ומשמש
 כצל תירות להכא כלאים אמר רחמנא
 לוקא מרי מיני וכל פרלות הכאין

 מסוס וממור מין אחל הוא:
 עייל לי הנך דדמיין להדדי. משמע
 לרכי אכא סכר כרכי יהולה
 וכן אכיי לאמר עכי קליה כר חמרא
 וכן רכ פפא לאמר רכרכן אולניה
 וזוטרא גנוכחיה כר חמרא כולהו
 סכירא להו כרבי יהולה ובפרק כ׳
 לייני גזרות (כתובות לף קיא:) אמרינן
 הלכה כרבי יהולה בפרלות ושור או
 שה לאותו ואת בנו מתרגמינן תורתא
 או 5יישיתא (ויקרא כב) משמע לאין
 נוהג כזכרים והיינו ללא כחנניה ומיהו
 שמואל פסק כחנניה ועול לסתם
 ממנימין >א< לסוף פרק אלו מומין
 >בכורומ מה:ן אלו כשרים כאלם ופסולים
 ככהמה אומו ואמ כנו מוקי לה המם
 כחנניה ועול לחנניה כרכי יונמן
 ובפרק השואל >ב״מ לף צה:ו אמר
 לאביי סבר לה כרבי יאשיה ורבא
 סכר לה כרכי יוגמן וקיי׳ל כרבא לגבי
 לאכיי ומיהו אפילו קיימא לן כרכי
 יהולה כפרלות כלפסיק כס״פ כמרא
 לכתובות >לף קיא:) אין להמיר אותו
 ואמ כנו כזכרים להא מסקינן הכא
 לרכי יהולה ספוקי מספקא ליה וא״מ
 למסקינן בשמעתין בסמוך לבין לרכי
 אליעזר ובין לרבנן ספוקי מספקא להו
 אי חוששין לזרע האב אי לאו ואמאי
 מספקא להו והא אמרינן לקמן בפרק
 הזרוע >לף קלב.) גבי מתנות לד
 אליעזר מבעי ליה אם שור אם שה
 לחלק ורבנן נפקא להו לחלק מאת
 זובחי הזבח ולד אליעזר מאת זובחי
 הזכח אחא לכלרבא להלין עם הטבח
 וא״כ מלכעי להו קרא לחלק מכלל
 לאין חוששין לזרע האכ כלמשמע לעיל
 וי״ל לולאי אי חוששין לזרע האכ לא
 צריך קרא לחלק אכל משוס למססקא
 להו שמא אין חוששין קכעי קרא
 לחלק משום לילמא אין חוששין ואמא
 קרא לחלק ואי חוששין לרבנן אתא
 קרא למאת זובחי הזכח לכלרבא להלין
 עם הטבח ולד אליעזר אתא אם שה
 לחייכ 1)כמתנות כללרשי רבנן ומשוס
 למספקא ליה לרכי אליעזר אי אתא
 לחלק או לחייכ כממנומ פטר ר׳
 אליעזר להמוציא מחברו עליו הראיה
 וא״ת הא לקאמר רבי יוחנן המס
 ללרשי רבנן אס שה לרבות את הכר
 לחייב כמתנות היכי למי אי בצבי

 ולחנניה כתיב אותו דמשמע זכר וכתיב בנו
 מי שבנו כרוך אחריו דמשמע נקבה הלכך
 נוהג בין בזכרים בין בנקבות אמר רב הונא
 בר חייא אמר שמואל הלכתא כחנניה ואזדא
דתנן ר׳ יהודה אומר (  שמואל לטעמיה א
 אהנולדים מן הסום אע״פ שאביהן חמור

 מותרין זה בזה אבל הנולדין מן החמור עם
 הנולדין מן הסוס אםורין ואמר רב יהודה
אין ,  אמר שמואל זו דברי ר׳ יהודה דאמר נ
 חוששין לזרע האב אבל חכמים אומרים
 כל מיני פרדות אחת הן גימאן חכמים חנניה
 הוא דאמר חוששין לזרע האב והאי בר
 סוםיא וחמרא והאי בר חמרא וםוםיא כולהו
 חדא מינא נינהו איבעיא להו י•(מי פשיט)
 ליה לד׳ יהודה דאין חוששין לזרע האב או
 דלמא םפוקי מספקא ליה למאי נפקא מינה
 למישרא פרי עם האם אי אמרת מיפשט
(אלא אי) (  פשיטא ליה פרי עם האם שרי ה
 אמרת םפוקי מםפקא ליה פרי עם האם
 אסור מאי ת״ש ר׳ יהודה אומר כל הנולדים
 מן הסום אע״פ שאביהן חמור מותרין זה
 בזה חיכי דמי אילימא דאבוה דהאי חמור
 ואבוה דהאי חמור צריכא למימר אלא לאו
 דאבוה דהאי סוס ואבוה דהאי חמור וקתני
 מותרים זה עם זה אלמא מיפשט פשיטא
 ליה לא לעולם דאבוה דהאי חמור ואבוה
 דהאי חמור ודקאמרת צריכא למימר מהו
 דתימא אתי צד דםום משתמש בצד חמור
 וצד חמור משתמש בצד סום קמ״ל ת״ש
 ייר׳ יהודה אומר פרדה שתבעה אין מרביעין
 עליה לא םוס ולא חמור אלא מינה ואי אמרת
 מפשט פשיטא ליה לרבע עלה מינא דאמה
 דלא ידעינן מינא דאמה מאי ניהו והא אלא
 מינה קתני הכי קאמר אין מרביעין עליה
 לא מין סום ולא מין חמור לפי שאין יודעין
עבי  במינה וליבדוק בסימנין דאמר אביי ב
 קליה בר חמרא צניף קליה בר סוםיא ואמר
 רב פפא גרברבן אורניה וזוטרא גנובתיה
 בר חמרא זוטרן אורניה ורבה גנובתיה
 בר םוםיא הכא במאי עסקינן באלמת
 וגידמת מאי הוי עלה ת״ש דאמר רב
 הונא בדיה דרב יהושע הכל מודין בפרי
 עם האם שאםור ישמע מינה םפוקי
 מספקא ליה ש״מ אמר ליה ר׳ אבא
אי מעיילת לי כודנייתא בריספק ן לשמעיה ה י נ מ י  ״
 עיין להנך דדמיין להדדי ועייל לי אלמא קםבר אין חוששין לזרע האב

 וםימנין
 הכא על התיישה כלמסיק כשמעתין לכהכי פליגי והתם נמי כריש ההוא שמעתא אמדנן הכי א״כ סבד לחוששין לזרע האב ואמא קרא
 לרכויי לחייכ ככל המתנות לאי אין חוששין א״כ לא צריך רכוי וא״כ לא צריך קרא לחלק ונראה לפרש ללרכי יוחנן כוי להתם לא מיתוקם
 אלא כתייש הכא על הצכייה וכין חוששין לזרע האכ וכין אין חוששין איצטריך קרא לתייכ ככל המתנות וא״ת למשמע התם ללא פטר
 ר׳ אליעזר אלא ממתנות וכסוי אבל אהא לאמרו רבנן חלבו אסור כחלב כהמה לא פליג מללא קאמר נמי מותר ואמאי והא אפילו חוששין
 לזרע האכ הא אימ ליה לד׳א לשה ולא מקצת שה וא״כ תייש הכא על הצכייה לישתרי חלכו וכי מימא לקסבר ר׳ יוחנן ללרבי אליעזר נמי
 אמדנן שה ואפילו מקצת שה א״כ אמאי פטר הכא כאותו ואת כנו וי״ל לסכר ר׳ יוחנן לפליגי הכא באותו ואת בנו למלקומ ובצבי הבא על
 התיישה ללרכנן אפילו למלקות אמדנן שה ואפילו מקצמ שה ור״א פטר ממלקות דמספקא ליה אי אמדנן שה ואפילו מקצת שה אכל
 מולה לאיכא איסורא אי נמי לעולם סכירא ליה לשה ואפילו מקצמ שה לא אמדנן ושאני תלכ לרכי קרא כללרשינן בריש פרק בתרא ליומא
 (לף על.) כל חלכ לרכוח כוי וחצי שיעור ומיהו קשה בתייש הבא על הצבייה אמאי פטר ר׳ אליעזר מכסוי והא ללמא אין חוששין לזרע האכ
 והוי כולו צכי וצ׳׳ל לרכי אליעזר סוטר לא קאי אלא אממנומ וכן משמע לשון המשנה כמסכת ככורים >פ״ב מ״יו לתנן ד אליעזר
 פוטר שהמוציא מחכירו עליו הראיה וכן כתב רבינו תם כפרלות כרבי יהולה ואותו ואת בנו נוהג בזכדס לאיסורא ולא למלקומ:

 אילימא

 ואזדא שמואל לטעמיה. לאית ליה חוששין ככהמות לזרע האכ:
 הנולדים מן הסוס. נקכה: אט״פ שאביהן ממור מותרין. פרל זכר כן
 סוס נקכה עם פרלה נקכה כמ סוס נקכה ולא אמדנן אתי צל סוס
 ומשתמש כצל חמור שצל סוס וחמור יש כשניהם להא לא חיישינן

 ממה נפשך אי חוששין לזרע האכ
 שניהם שרן שבשניהם יש צל סוס
 וחמור ואי אין חוששין הרי כולן מין
 סוס: אבל. פרדס הנולליס מן
 הסוס נקכה אסודם עס פרדס
 הנולליס מן החמור נקבה לשמא אין
 חוששין לזרע האב והוי האי כוליה
 סוס והאי כוליה חמור: זו דברי ר'
 יהודה דאמר (שמא) אין חוששין.
 לפיכך אסודס: אבל חפמים אומרים.
 כולן מותדס שכשניהס יש כ׳ צלדין.
 ומלקרי שמואל לחנניה בלשון חכמים
 ש״מ סכירא ליה להלכמא כחנניה:
 מיפשט פשיטא ליה. ומשום הכי
 אסר: או ספוקי מספקא ליה. ומשדיה
 אסר: נפקא מיניה למישרי פרי טם
 האם. פרל כן סיס נקכה להרכיע על
 סוס נקבה: פרי טם האם אסור.
 משום ללמא חוששין: אלא לאו
 דאבוה דהאי סוס ואבוה דהאי חמור.
 והט קאמר ר׳ יהולה למרביעים סוס
 גמור על פרל כן סוסיא ומאי שאביהן
 חמור אכיו של פרל קאמר: לא
 לטולם. אימא לך ספוקי מספקא
 ליה ומשוס הכי הנולדים מן הסוס
 ומן החמור מותרין זה בזה כדסרישית
 לעיל ממה נפשך: מהו דתימא אתי
 צר סוס וכוי. מהו דתימא ליתסרו
 הנולדים מן הסוס או מן החמור נמי
 זה עס זה משוס דדלמא חיישינן לזרע
 י) האס ואתי צד סוס וכוי: קמ״ל.
 דהא לא אמרי׳ שאין כאן צד סוס
 מיוחד וצד חמור מיוחד הילכך אין
ן כאן צדדים דהא מבלכל זרעיה טד  מז
ד והוא ק מ  ומינא כאפי נפשיה הוא ל
 מין כפני עצמו מעין סוס וחמור:
 אלא מינה. פרר: והא אלא מינה
 קחני. ואי לא ירעינן אי כמ סוסיא
 ואי כת חמורה מאי פרל מרכעינן
 עלה האמר ר׳ יהולה הנוללים מן
 הסיסיא אסודן בנוללין מן החמורה:
 לא מין סוס. לא סוס גמור ולא פרל
 כן סוסיא: אלא מינה. כלומר על
 שיולע לך מאיזה מין הוא: בר חמרא.
 אמו הימה חמורה: לנין!. צלול והוא
 לשון צעקת הסוס״): ננובתיה. זנבו:
 גידמת. מזנב ומאזנים: בריספק.
 עגלה שהיה רוכב בה: דדמיין להדדי.
 באזניס ובזנב משום מנהיג בכלאים:
 קסבר אין חוששין. והוי כלאים בני
 החמורה וכני הסוסיא דאי חוששין
 כולן שרן שבכולן יש כ׳ צדדים:

 מסורת הש״ם

 א) כלאים פ״ח משנה
 ל, ב) [בכירות ת.],
 ג) [עיריגין פג. יש״נ],
 ר) [צ״ל מיפשט פשיטא
 יכ״ג רש״י], ה) (צ״ל ואי],
 ו) כתובות קיא: וחיש׳
 כלאים ס״א ה״ה], 1) 1צ״ל
 האב], ח) [נ״ק ית:],
 ט) [צ״ל שיתא לה ולגרה ן,

 י) 1צ״ל כי],

 הגהות הב״ח
 (א) תום׳ ל״ה עייל יכו׳
 דסתס מתניתין דמומין

 אלו אלי כשרץ:

 מוסף רש״י
 פרדה שתבעה אין
 מרביעין עליה לא סוס
 ולא חמור. משסקא ליה
 אי תוששין לזרע האב אי
 לא, הלכך אפילו היא בת
 תמורה נקבה אין מרביעין
 עליה חמור שמא תיששין
 לזרע האב ונמצא מרביע
 כלאים, ירבנן סליגי עליה
 ואמרי אי! תיששין לזרע
 האב יאס בת סיסיא היא
 מרניע־ן עליה סוס ואם בת
 חמורה היא מרניעין עליה

. א!  חמור !כתובות קי



 מסורת הש״ס

 א) [לעיל עת. תוספתא
 רפ״ה], ג) [בכורות ז.],
 ג) ביצה ח. לקמן פג:
 [בכורים פרק ב משנה נו),
 ד) לקמן קלב. [תוספתא
 רפ׳׳ט], ה) צ״ל בכוי רש״ל.
 ונ״א מן התייש ומן הצבייה
 [אכל העיקר מי׳ רש״ל
 ככוי פטיר מן המתנות וכן
 כתכ הרש׳יל עוד לקמן קלב.
 דכך צ״ל פאן), ו) 1צ׳׳ל שה],
 ז) [לקמן פ.[, ח) נלהו
 יעכ״ץ], נו) [לפנינו שס לא
 מצאתי ועיין תוס׳ בכורות

 ממ. ד״ה דאמר],

 הגהות הב״ח
 (א) נם׳ מן העז ומן הרחל
 וכו׳ נוהג בו מן הכוי אין

 אותו:

 מוםןן רש״•
 נוהג בכלאים. רחל
 שילדה מן התייש, שחמה
 ואמ בנה (לעיל עוז.). כוי.
 ספק תיה ספק בהמה, אין
 שוחטין אותו ביו׳׳ט.
 משוס דשמא תיה הוא
 וצריך כסוי והוא אינו יכול
 לכסותו כיו׳׳ט כדקתני,
 ואם שחטו אין מכסין
 את דמו. דשמא בהמה
 הוא ואין נו מצות כסוי
 ואי! מטלטלי! העפר לכך
 !.ביצה ח.: ומספקא לא
 מחללינ! יי״ט אס שחטו
 (לקט! פג:!. מן הכוי
 פטור מן המתנות. דשה
 כתיב ולא צבי ילקט! קלב.;.

 עט: אותו ואת בנו פרק חמישי חולין
 וסימני! דאורייתא. מדסמיך אסימנין ושרי איסורא עלייהו ש״מ
 הא דסמכינן אסימנין בחזרת אנדה כדאמריכן באלו מציאות (ב״מ דף
 ס.) דאורייתא היא דאי דרבנן נהי דעבוד רבנן תקנתא בממונא
 באיסורא מי מצו מתקני אלא ש״מ דאודיתא היא והתם באלו מציאות
 מיבעיא לן סימנין דאורייתא או
 דרבנן: כוי. מן המייש ומן הצבייה
 ואע״פ דשור או י) כשב כתיב וויקרא כנו
 ולא כתיכ צכי ואיל: ה״ג רבי אליעזר
 אומר כלאים הבא מן העז ומן הרחל
 אוחו ואת בנו נוהג בו מן הכוי אין אומו
 ואת בנו נוהג בו וכן הוא בתוספתא
 ולא גרסינן מן החייש ומן הצבייה אין
 אוחו ואח בנו נוהג בו דא״כ מאי
 אתא רכ חסדא לאשמועינן: איזהו

 וסימנין דאורייתא תנו רבנן איאותו ואת בנו
רבי אליעזר אומר (  נוהג בכלאים ובכוי נ
 אכלאים הבא מן העז ומן הרחל אותו ואת

 בנו נוהג בו(א) כוי אין אותו ואת בנו נוהג בו
 אמר רב חסדא איזהו כוי שנחלקו בו רבי
 אליעזר וחכמים זה הבא מן התייש ומן
 הצבייה היכי דמי אילימא בתייש הבא על
 הצבייה וילדה וקא שחיט לה ולבדה והאמר
 רב חםדא הכל מודים בהיא צבייה ובנה
 תייש שפטור שה ובנו אמר רחמנא ולא צבי
 ובנו אלא בצבי הבא על התיישה וילדה
 וקא שחיט לה ולבדה והאמר רב חםדא
 הכל מודים בבהיא תיישה ובנה צבי שחייב
 שה אמר רחמנא ובנו כל דהו לעולם בתייש
 הבא על הצבייה וילדה בת ובת ילדה בן
 וקא שחיט לה ולבדה רבנן םברי חוששין
 לזרע האב ושה ואפילו מקצת שה ורבי
אין חוששין לזרע האב ושה  אליעזר סבר נ
 ואפילו מקצת שה לא אמרינן וליפלוג
 בחוששין לזרע האב בפלוגתא דחנניה ורבנן
 אי פליגי בההיא הוה אמינא בהא אפילו
 רבנן מודו דשה ואפילו מקצת שה לא אמרי׳
 קמ״ל והא דתנן ״כוי אין שוחטין אותו ביו״ט
 ואם שחטו אין מכםין את דמו במאי עסקינן
 אילימא בתייש הבא על הצבייה וילדה בין
 לרבנן בין לר״א לשחוט וליכםי צבי ואפילו
 מקצת צבי אלא בצבי הבא על התיישה
 וילדה אי לרבנן לשחוט וליכםי אי לר״א לשחוט
 ולא ליכםי לעולם בצבי הבא על התיישה
 ורבנן ספוקי מםפקא להו אי חוששין לזרע
 האב אי אין חוששין ומדלרבנן מםפקא להו
 לרבי אליעזר פשיטא ליה והא דתניא ״הזרוע
 והלחיים והקבה נוהגים בכוי ובכלאים ר׳
 אליעזר אומר כלאים הבא מן העז ומן הרחל
 חייב במתנות ה<מן הכוי פטור מן המתנות
 במאי עסקינן אילימא בתייש הבא על הצבייה
 וילדה בשלמא לרבי אליעזר דפטר קםבר
 שה ואפילו מקצת שה לא אמרינן אלא
 שה ואפילו מקצת שה בשלמא פלגא לא יהיב ליה
 ליה אייתי ראייה דחוששין לזרע האב ושקול אלא
 התיישה וילדה בשלמא לרבנן מאי חייב בחצי
 אליעזר ליחייב בכולהי מתנות לעולם בצבי הבא על
 התיישה וילדה ור״א נמי םפוקי מםפקא ליה אי חוששין לזרע האב
 או לא וכיון דלרבנן מםפקא להו ולרבי אליעזר מספקא ליה במאי פליגי

 בשה
 חוששין וממלל יו״ט: ופרכינן מדלרבנן מספקא להו מכלל דרבי אליעזר. דאמר אין נוהג אפילו מספקא קאמר דפשיטא ליה דאין תוששין
 והא דתניא כר: זרוע ולחיים וקבה. אס שור אס שה כתיב בהו (לברים יח< ומשמע דאין נוהגין בחיה: אי נימא בסייש הבא מל הצבייה
 וילדה. דאי אין מוששין לזרע האכ אסילו מקצת שה ליכא: בשלמא לרבי אליעזר דפטר קסבר שה ואפילו מקצה שה לא אמרינן. ביה בהאי
 כדאמרן דפשיטא ליה דאין חוששין לזרע האכ הילכך אסילו מקצתו ליכא: אלא לרבנן נהי נמי דקסברי שה ואפילו מקצת שה. אמרינן היכא
 דצד שיות מן האס מיהו הכא דאין צד שיות אלא מן האכ ואוקימנא דלרכנן מספקא להו אי חוששין אי לא: בשלמא פלגא לא יהיב ליה
 גרסינן. כלומר כשלמא פלגא דמתנות לא פרכינן עלייהו מידי דודאי פשיטא ליהח) דלא יהיכ ליה דאי נמי חוששין ושה ואפילו מקצת שה לא
 מיתייכ אלא פלגא דצד שיות דמון דאפשר למיפלגינהו יהיכ פלגא דשיות ומעככ פלגא דצד צכי דאיכא למ״ד הכי כפרק הזרוע (לקמן לף קלב.)
 והאי דקתני לרבנן נוהגין בפלגא מתנות קאמרי ומשום דילמא חוששין אלא הא קשיא לן אידך פלגא גופיה דקא ממייבי רכנן למיתכיה לכהן
 אמאי והא כהן מוציא מחכירו הוא וקי״ל נשם קלל.] ככל דכר ספק המוציא ממכירו עליו הראיה ונימא האי ישראל לכהן אייתי ראיה דחוששין לזרע
 האכ ושקול פלגא דצד שיות וכל כמה דלא אייתית ראיה אפילו פלגא לית לך דאפילו מקצת שה ליכא: אלא בצבי הבא כוי. דאיכא צד
 שיות מן האם: בשלמא לרבנן. אף על גכ דמספקא לן שמא תוששין ולא הוי כוליה שה ואיכא למיפרך אמאי יהיכ ליה טליה
 איכא לתרוצי מאי חייב דקאמרי רבנן חייב בחצי מתנות משוס צד שיות דאם ואידך פלגא אמרינן ליה אייתי ראיה דאין
ט גרסינן לעולם בצבי  חוששין והוי כוליה שה ושקול: ליחייב בכולהו. דהא פשיטא ליה דאין חוששין וכוליה שה הוא: ה
 הבא פוי: ספוקי מספקא ליה הוי. ולקמיה נפ.] מתרץ רב פפא לכולהו מתנייתא בין דאותו ואת כנו וכין דכסוי ובין דמתנות:

 בשה

 פוי שנתלקו גו פוי. לאפוקי ממאן
 דאמרי) כר בריה בפני עצמו הוא:
 ובנה תייש. שילדה מן התייש: שה
 אמר רחמנא ובנו פל דהו. על האם
 הקפיד שמהא כהמה אכל על הכן לא
 הקפיד ואפילו הוא חיה: ובת ילדה
 בן. האי בן לאו דוקא דה״ה לבמ:
 היששין לזרע האב. ויש באם הזאמ
 מקצת שה ושה דאמר רחמנא אפילו
 במקצת שה משמע: ורבי אליעזר
 סבר אין חוששין. הלכך שה ואפילו
 מקצמ שה לא אמרינן כלומר ליכא
 למימר בה: וליפלגו בחוששין בפלוגתא
 דחנניה. ונימא רבי אליעזר אינו נוהג
 כזכרים ונימרו רבנן נוהג: ה״א בהא
 אפילו רבנן מודו. דאע״ג דחוששין
 ליכא אלא מקצת שה ושה אפילו מקצמ
 שה לא אמרינן: אין שוחטין אוחו
 ביו״ט. לפי שאין יכול לכסותו ולדחות
 יו״ט מססק אס שחטו: לשחוט וליכסי.
 דהא מצד האס הוא צכי והכל מודים
 דחוששין לאם ואי נמי חוששין לאכ
 מקצת צכי מיהא איכא והא אמרן
 דדכרי הכל כי איכא מקצת מיחייכ
 כמצות דשייכי כיה כיון דאמר רחמנא
 צכי חייכ ככסר אסילו מקצת צכי
 במשמע: אלא בצבי הבא כוי. דלית
 ביה צד צבי אלא מן האב אמאי אין
 שוחטין: אי לרבנן. דאמרי חוששין
 כר כסוי הוא: ואי לרבי אליטזר.
 כהמה גמורה היא ואין כאן ספק:
 לטולם הא בלבי הבא טל התיישה.
 ורבנן היא ואע״ג דמחייבי לעיל
 משום חוששין לזרע האב לאו מיפשט
 פשיטא להו אלא מספקא להו הילכך
 גבי אותו ואת בנו בתייש הכא על
 הצבייה לתומרא ואמרינן חוששין
 ואיכא מקצת שה וגבי כסר נמי
 לתומרא בצכי הכא על התיישה נמי
 לא ישמוט ביו״ט שמא חוששין ואנן צבי
 ואפילו מקצת צבי קים לן וצריך כסוי
 והוא אינו יכול לכסות שמא אין

 אילימא דשחטה לה ולבדה והאמר דכ חםדא הכל מודים נהיא
 צבייה כוי. מימה ודלמא דשחיט ליה לתייש וכנו ופליגי
 אס חוששין לזרע האב ונוהג בזכרים אי לא והא דפליגי ככר
 לאשמועינן דכנו ואפילו כל דהו: ורבי אליעזר סכר אק חוששין

 כוי. ה״מ למימר לכולי עלמא חוששין
 ובשה אפילו מקצמ שה פליגי ואפילו
 בצבי הבא על התיישה שילדה בת ובת
 ילדה בן אלא דניחא לאוקומי פלוגתא
 בחוששין לזרע האב דמצינו פלוגתא
 דמנאי אבל בשה ואפילו מקצת שה

 לא אשכתן פלוגתא דתנאי:
 בין לרבנן בין לרב* אליעזר לשחוט
 וליכסי צבי ואפילו מקצת צבי.
 הקשה הרכ רכי שמואל מוורדו״ן הא
 גבי מתנות ט אמרינן שה ואפי׳ מקצת
 שה לא חשיכ משוס הכי כולו שה
 להתהייכ ככל המתנות אס כן הכא
 נמי לא חשיכ כאילו הוא כולו דם צכי
en אלא חציו וכפרק קמא דכיצה ולף 
 אמרינן לא כוי כלכד אמרו אלא
 אפילו שחט כהמה היה ועוף ונתערבו
 דמם זה כזה אסור לכסות ביו״ט וי״ל
 דאמרינן התם בד״א בשמי דקירומ
 אכל כדקירה אחת תייכ לכסות והכא
 נמי כיון שכל משהו שכו חציו דס

 צבי חייכ לכסות:
 ומדלרבנן מםפקא להו מכלל
 דלר׳ אליעזר פשיטא
 ליה אלא הא דתניא כוי. משמע משוס
 דלרבי אליעזר סשיטא ליה קשה ליה
 מהך בריימא דמתנות ומימה דאפי׳
 מספקא ליה נמי יכול להקשית כל
 כמה דלא מוקמינן פלוגתייהו כשה

 ואפילו מקצמ שה:
 ליטא ליה אייתי ראיה. ואע״ג
 דרב אסי קאמר בפ״ק
 דב״ק (לף ט.) ובפרק בית כור
 (ב״ב up גבי אחין שחלקו ובא ב״ת
 וטרף חלקו של אחד מהם דנוטל
 רביע בקרקע ורביע במעומ משוס
 דמספקא ליה אי יורשין הוו אי לקוחות
 הוו ונוטל מספיקא מחצה ממה
 שהיה לו ליטול ולא מצי אמר ליה
 אייתי ראיה דיורשין הוו ושקול יש
 מקומות שתקנו חכמיס מחמת
 הספק שיטול מחצה וכהמוכר אמ
 הבימ (שם ע.) מפורש באורך«):

 כוי

 נהי דמסבר
 לימא

 על
 פלגא
 הבא

 לרבנן
 אידך
 בצבי

 מתנות אלא לרבי

 עין משפט
 נר מצוה

 ד א מיי׳ פי״ב מהל׳
 שחיטה הל׳׳ח וע״ש
 ככ׳׳מ ובלי׳מ סמג לאדן
 קמט טוש״ע יו״ל סי׳ טז

 ס״ז:
 ה ב ג מיי׳ שס וע״ש
 נהג׳׳ל טוש״ע שס

 סעי׳ ח:

 רביגו גרשום
 וםימנין דאורייתא כלומר
 תני סימנין דאמרי׳ רברבן
 אודניה וזוטרן גנובתיה:
 במאי עסקינן אילימא
 בתייש הבא על הצביית
 וילדה כוי כלומר בין
 לרבנן בין לר׳ אליעזר
 לשתוט וליכסייה דהא
 אמרת הכל מודים דהיא
 צבייה ובנה תייש דצבי
 גמור הוא אלא בצבי
 הבא על התיישה כוי
 כלומר אי לרבנן דאמרי
 תוששין לזרע האב
 לשחוט וליכסייה כוי:
 לר׳ אליעזר פשיטא ליה.
 ־אין חוששין לזרע האכ:
 בשלמא ר׳ אליעזר דפטר
 קסבר שה אפי׳ מקצת שה
 לא אמרינן דאין חוששין
 לזרע האב: אלא לרבנן
 :הי נמי כד. אלא לרבנן
 ־מספקא להו בשלמא
 ילגא א) יהיב ליה דילמא
 תוששין לזרע האב אידך
 פלגא לימא ליה אייתי
 ־איה (דלרבנן) דחוששין
-יזרע האב ושקול: אלא
 בצבי הבא על התיישה
 ־ילדה כר. כלומר בשלמא
 ־בנן דמספקא להו מאי
 חייב חייב בחצי מתנות
 אלא לר׳ אליעזר בכולהו
 :ןתנוח נמי מחייב כלומר
 כיון דאין חוששין לזרע

 האב:

 f) נראה דלסני רגינו היה
 :גי׳ בגמרא נשלמא פלגא
 הינ ליה(וזהו דרש״י דל כתב
 ״גרסינן נשלמא פלגא לא יהיג
 יה ור״ל לאפיקי מגי׳ רניגו)
 היינו מספיקא לשמא חוששי!
 ורע האג צריך לית! פלגא
 זשום דהר ממון המוטל
 :שפק וחולקי! אבל אידך פלגא
 טי. ונזה יתיישב קושית

 התיש׳ נד״ה לימא.



 עין משפט
 נר מצוה

 ו א מיי׳ ס״ט מהל׳
 ככורים הל״ה ועיין
 נכ״מ סמנ עשין קמנ
 טוש״ע יריד סי׳ סא סעי׳

 יח:
 י ב ג מיי׳ פי״נ מהל׳
 שחיטה הל׳ ח סמג
 לאוין קמט טיש״ע יו״ל

 סי׳ טז סעי׳ ח:
 ח ד מיי׳ ס ״א מהל׳
 מאכלות אסורות

 הלכה יג:
 ט ה מיי׳ שם הלנה ח:
 ו מיי׳ שם [והלכה יכ
 טוש״ע י״ל סימן כת סעיף

 ל וסימן פ סעיף ג]:

 שיטה מקובצת
 א] בשה ואפילו מקצת
 שה. נ״ב עי׳ תוס׳ לקמן

 דף פח ע״א:

 רבינו גרשום
 אמר רב פפא הילכך
 לענין כסוי הדם. כוי אין
 שוחטין אותו ביום טוב
 ואם שחטו אין מכסין את
 דמו דמספקא להו ואזלינן
 לחומרא ולענין מתנות
 קא מיפלגי בשה אפי׳
 מקצת שה: כתיש הבא על
 הצבייה לאיסורא. כלומר
 כיון דאמו צבייה איסורא
 איכא מלקות ליכא: (אלא
 איסורא היכא) בצבי הכא
 על התיישה ולמלקות
 כלומר כיון [דאמו] תיישה
 מלקות נמי איכא לרבנן:
 ושל בית רישאי מקום:
 עיוי דבל א אותו יער
 ששמו בלא: עשר בהמות
 מנה הכתוב שור שה
 כשבים ושה עזים איל
 וצבי וגוי עשרה הן
 בין בהמות וחיות: ואיכא
 טובא. כלומר ואיכא טובא
 חיות: א׳׳כ כל הני פרטי
 למה לי. כל הני פרטי
 איל וצבי ויחמור וגוי
 למה לי אלא מהמנה הני
 פרטי ש״מ דליכא חיות
 טהורות עוד: אמימר שרא
 תרבייהו כלומר דסבירא
 ליה דמין חיה הוא מדקא
 חשיב ליה בהדי חיות.
 כלומר דכתיב ותאו וזמר
 ומתרגמינן תורבלא: שני

 סופג את הארבעים

 אותו ואת בנו פרק חמישי חולין פ.
ר בריה בפני עצמה היא. אמתניתין דכסוי הדס (לקמן פג0 קאי  כ
 דמנן ונוהג בכר מפני שהוא ספק ואין שוחטין אומו בי״ט ואם
 שחטו כר ולא אכוי שנחלקו בו ר׳ אליעזר ורכנן קאי כדפירש בקונטרס:
 ולא הכריעו בו חכמים אם מין בהמה או מין חיה. וא״מ ולבדוק
 בסימנין דקרנים וי״ל דאפשר דלא
 היו יכולין לברר בקרניו שפיר אס
 חדודומ וכרוכומ יפה: זה איל הבר.
 וסבר רב נחמן ות״ק דברייתא שהוא
 ודאי חיה ושוחטים אותו בי״ט ומכסין
 דמו ופליגי אמתניתין (לקמן לף פג:)
 אבל אין לומר דלדידהו בהמה הוה

 דאס כן מ״ק היינו רשב״ג:
 ודלמא מינא דתאו הוא. וקסבר
 רב אחא דמאו מין חיה
 הוא כרבי יוסי דאמר בסמוך שור
 הבר מין חיה דאי כרבנן דאמרי מין
 בהמה הוא א״כ כי הוי נמי מין תאו

 הוי כשר לגבי מזבח:
 מדחשיב ליה בהדי חיות ש״מ
 דחיה הוא. משמע
 דאי לאו דחשיכ ליה כהדי חיות הוי
 בהמה לכ״ע משום דנקרא שור וקשה
 קצת דאיל הכר הוי חיה כדפי׳ לעיל

 אף על גב דנקרא איל:
 ׳)חולין בחוץ שניהם כשרים. ס״ד
 דמיפסל שני משוס לא תאכל
 כל תועבה כדאמר כפרק כל הבשר

 (לקמן לף קטו.):
 מהראשון חייב כרת ושניהם
 םופגין את הארבעים.
 דלא כר׳ *)יצחק אמיא דאמר בפרק
 אלו הן הלוקין (מכות דף כג.) חייבי
 כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתם
 ועוד הוה מצי למתני תולין וקדשים
 כמוץ וכפנים וכן קדשים ומולין
 וחולין וקדשים בפנים ובחוץ וכן
 קדשים ותולין ואי ככל הני דתני יש
 חדוש איכא למימר דלא תנא להני
 משום דליכא בהו שום חדוש ואי ליכא
 חלוש ככל הני דתני צ״ל תני ושייר:

 קדשים

 א] בשה ואפי׳ מקצת שה רבנן םברי שה ואפי׳
 מקצת שה ורבי אליעזר םבר שה ולא מקצת
 שה אמר רב פפא הלכך א)לענין כסוי־ הדם
 אומתנות לא משכחת אלא בצבי הבא על

 התיישה דבין לרבנן ובין לר׳ אליעזר מםפסא
 להו אי חוששין לזרע האב או לא וקא מיפלגי
 בשה ואפילו מקצת שה לענין אותו ואת בנו
 משכחת לה בין בתייש הבא על הצבייה
 ובין בצבי הבא על התיישה בתייש הבא על
 הצבייה בולאיסורא דרבנן םברי דילמא
 חוששין לזרע האב שה ואפי׳ מקצת שה
 אמרינן ואםור ורבי אליעזר םבר גרזי נמי
 דחוששין לזרע האב שה ואפילו מקצת שה
 לא אמרינן בצבי הבא על התיישה נול!מלקות
 רבנן םברי נהי נמי דחוששין לזרע האב שה
 ואפילו מקצת שה אמרינן ומלקינן ליה ורבי
 אליעזר םבר איסורא איכא מלמות ליכא
 איסורא איכא דלמא אין חוששין לזרע האב
 והאי שה מעליא הוא מלקות ליכא דלמא
 חוששין לזרע האב ושה ואפילו מקצת שה
כוי בדיה בפני (  לא אמרינן אמר רב יהודה נ
 עצמה היא ולא הכריעו בה חכמים אם מין
 בהמה היא אם מין חיה היא רב נחמן אמר
 כוי זה איל הבר כתנאי כוי זה איל הבר וי״א
 יזה הבא מן התייש ומן הצבייה ״ר׳ יום״ אומר
 כוי בריה בפני עצמה היא ולא הכריעו בה
 חכמים אם מין חיה אם מין בהמה רבן
 שמעון בן גמליאל אומר מין בהמה היא
 ושל בית ״דושאי היו מגדלין מהן עדרים
 עדרים אמר ר׳ זירא א״ר םפרא אמר רב
 המנונא °הני עזי דבאלא כשרות לגבי מזבח
 סבר לה כי הא דאמר ר׳ יצחק יעשר בהמות

 מנה הכתוב ותו לא והני מדלא קחשיב להו בהדי חיות ש״מ דעז נינהו מתקיף
 לה רב אחא בר יעקב ואימא 1איל וצבי פרט כל בהמה כלל פרט וכלל
 נעשה כלל מוסף על הפרט איכא טובא אם כן כל הני פרטי למה לי מתקיף
 לה רב אחא בדיה דרב איקא ודלמא מינא דאקו נינהו אמר ליה רב אחא
 בדיה דרבא לרב אשי ואמרי לה רב אחא בדיה דרב אויא לרב אשי דלמא
 מינא דתאו או מינא חמר נינהו אמר ליה רב חנן לרב אשי אמימר שרי
 תרבייהו בעא מיניה אבא בדיה דרב מנימין בר חייא מרב הונא בר חייא הני
 עזי דבאלא מהו לגבי מזבח א״ל עד כאן לא פליגי רבי יוסי ורבנן אלא בשור
שור הבר מין בהמה הוא רבי יוסי אומר מין חיה דרבנן םברי ו (  הבר דתנן ה
 מדמתרגמינן תורבלא מינא דבהמה הוא ור׳ יוסי סבר מדקא חשיב ליה בהדי
 חיות מינא דחיה הוא אבל הני דברי הכל מינא דעז נינהו מתקיף לה רב אחא
 בדיה דרב איקא ודלמא מינא דאקו נינהו אמר ליה רבינא לרב אשי ודלמא מינא
 דתאו או מינא חמר נינהו א״ל רב >א< גחמן לרב אשי אמימר שרי תרבייהו: כיצד
 השוחט וכו׳: אמר רבי אושעיא כולה מתניתין דלא כר׳ שמעון ממאי מדקא תני
 קדשים בחוץ הראשון חייב כרת ושניהם פסולים ושניהם סופגים את הארבעים
 מכדי שמעינן ליה לרבי שמעון דאמר יי שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה

 קמא
 נקראמ על שם אביה: עזי דבאלא. עזי הלבנון. באלא יער: פשרות לגבי מזבח. ללאו חיומ נינהו אלא כהמומ: עשר בהמות מנה
 הפתוג. להיתר אכילה שור שה כשבים ושה עזים איל וצבי רממור ואקו ודישון ותאו חמר (לבדם יל) ואין לנו עוד בהמה וחיה כשרה
 כעולם והשתא להנהו עזי לכאלא ליכא לספוקי שמא מין חיה הוא שלא הוזכרה כאן להא תו ליכא ומללא מנינהו להנך כהלי תיות ש״מ
 ככלל עז הן ועז בהמה הוא: מתקין* לה רב אחא. נהי נמי לאין עול מין תיה שלא הוזכרה כאן אכתי מנא לך למינא לעז הוא ללמא
 מינא לאקו נינהו ולא ילעינן מאי ניהו או תאו או זמר הנך ללא בקיאינן בהו וללמא הני נינהו: שרי תרבייהו. לאכילה לס״ל תיות
 נינהו: תאו מחרגמינן הורבאלא. שור הלבנון: אבל הני. ללא מנינהו כהלי חיות לכרי הכל מין עז נינהו: ר״ש שמעינן ליה. במתניתין
 (לקמן לף פא:) שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה ולא מחייב עליה משום אותו ואת בנו לקתני ר׳ שמעון פוטר בשוחט שור הנסקל:

 קמא

 בשה ואפי׳ מקצה שה. וכלמפרש רב פפא ואזיל: הילכן לענין כסוי
 הדם כוי. כלומר הואיל ואוקימנא ללתרוייהו מספקא להו ובשה
 ואפילו מקצת שה פליגי: לענין כסוי הדם. דקתני אין ש ומטין למשמע
 ודאי מייב בכסר ספק פטור ולענין מתנות דפליגי בה: לא משכחת

 לה אלא בצבי הבא על החיישה וכו׳.
 והא דקתני אין שוחטין רבנן היא
 ומשום שמא תוששין ותייב בכסוי דאית
 להו צבי ואפי׳ מקצת צבי ושמא אין
 חוששין ופטור מן הכסר דאפילו
 מקצת צכי ליכא דבמייש הבא על
 הצכייה ליכא לאוקומה דתיתוקם כרבנן
 דהא ודאי איכא מקצת צבי ולישחוט
 וליכסי לרבנן. ולרבי אליעזר ודאי הוה
 מצי לאוקמא בתייש הבא על הצבייה
 שמא חוששין וליכא אלא מקצמ צבי
 ומקצת לימ ליה ושמא אין חוששין
 וכוליה צבי הוא ובעי כסר אבל ניחא
 ליה לאוקמא כדרבנן. ולענין מתנות
 נמי כצכי הכא על התיישה ולר״א
 פטור לגמד לשמא מוששין וליכא אלא
 מקצת שה לאס ושה ואפי׳ מקצת שה
 לית ליה וטון למספקא לן המוציא
 מחכירו עליו הראיה וא״ל אייתי
 ראיה דאין חוששין וכוליה שה הוא
 ושקול ולרבנן חייב מיהא כחצי מתנות
 ממה נפשך דאי אין חוששין כוליה
 שה הוא ואי חוששין מקצת שיומ דאס
 מיהא איכא ורכנן אית להו שה ואפילו
 מקצת שה ושקיל פלגא דשיומ ואידך
 פלגא אימא ליה אייתי ראיה לאין
 חוששין וכוליה שה הוא ושקול. ובמייש
 הבא על הצבייה ליכא לאוקומיה לא״כ
 לרבנן נמי ליפטר לנהי נמי לאפי׳
 מקצת שה אמרינן מי לימא לן לאיכא
 מקצמ שה ללמא אין חוששין וכוליה
 צכי הוא המוציא מחכירו עליו הראיה:
 למנין אותו ואמ בנו משכחת לה.
 לפלוגתייהו ללעיל בין בתייש כר:
 בחייש הבא על הצבייה ולאיסורא.
ד רבנן לנוהג ואסור מ א  בעלמא ק
 לשוחטה לנקבה הבאה מן התייש
 והצבייה עם בנה משום שמא חוששין
 ואיכא מקצת שה ורבנן אימ להו מקצמ
 שה אכל מלקומ ליכא לשמא אין
 חוששין ואפילו מקצת שה ליכא הילכך
 הרא לה התראת ספק ולא שמה
 המראה ואין מלקות בלא התראה
 ולר״א מותר לכתחלה לא״נ מוששין
 ואיכא מקצמ שה לימ ליה מקצת שה:
 נהי נמי דחוששין. איכא מקצמ שה
 לאם: בריה בפני עצמה. ולא מכלאי
 בהמה וחיה הוא בא לס״ל אין חיה
 מתעברמ מבהמה ולא בהמה מחיה
 וה״נ אמדנן בב״ק (לף עח.). ומיהו
 רב יהולה לאו אליבא לר׳ אליעזר
 ורבנן נקט מילתא לאינהו ולאי סבירא
 להו למכלאי בהמה ומיה הוא בא והט
 נמי אמדנן נא! ככ״ק תוץ מרכי אליעזר
 ומחלוקתו שהיו אומרים היה מתעברת
 מבהמה: איל הבר. איל זכר הגלל
 ביערים: בית דושאי. משפחה

 מסורת הש״ס

 א) [לקמן קלב.], ב) [יומא
 על: וש״נ], ג) [תוספתא
 בכורות פ״נ ה״ה], ר) [גי׳
 הערוך רשאי], ה) סנהלרין
 כה: כלאים פ״ח מ״ו,
 ו) [לקמן פא. פה: כמונות
 לל. ב״ק עא. קלושין גז.],
 ו) נשייך נמשגה ללעיל
 עח.], ח) נשייך במשנה
 דלעיל עת.], p) נע׳

 מהרש׳׳א],

 תורה אור השלם
ל ועבי ולחמור  1. אן
 .־אקו ודישן ותאו חמר:
 וכל בהמה מט־־םת
 פרסה ושםעת שסע שתי
 פרסות מעלת גרה

ה תאכלו: ת  בבהמה א
 דברים יד ה, ו

 גליון הש״ס
 גם׳ הגי עיז־ דבאלא. עי׳
 סוכה די״ג ע״א תוד׳׳ה

 משוס:

 הגהות הב״ח
 (א) נם׳ א״ל רב חנן לרב

 אשי אמימר:

 הגהות מהר׳׳י
 לנדא

 [א] רש״• ד״ה בד׳ בפ״ע
 כו׳ וה״נ אמריגן בב״ק עמ
 ע״א ובבכורות ז ע׳׳א

 כצ״ל:

 מוסף רש״י
 שור הבר כוי.
 ופלוגתייהו לענין המרת
 מלגו וכסר הדס (סנהדרין
 כה:). שחיטה שאינה
 ראויה. לאכילה, לא
 שמה שחיטה. וכל חיוכ
 ואיסור הבא על ידי שחיטה
 אינו חל עליה (קדושיו נח.׳.



 מסורת הש״ס

 א) [זמזיס קיד:], ב) [צ״ל
 שגי], ג) [לף פא.], ו) עי׳
 רש״א מה שהניח כצ׳׳ע על

 תוססות ועי׳ מ״ש,

 תורה אור השלם
 1. ושור ושה שרוע
 וקלוט נדבה תעשה אתו

א ירצה:  ולנךר ל
 ויקרא כב כג

 הגהות הב״ח
 (א) גט׳ שאינה לאדה היא
 דכל כמה דלא: (ג) רש״י
 דייה שחיטת קלשיס נמי
 שתיטה: (ג) תום׳ ל״ה
 דכל כמה ללא וכו׳ והא
 שזרה קרן: (ל) בא״ד
 שתיטת קדשים שחיטה
 רארה. נ״כ פי׳ שחיטת
 הראשוני: (ה) בא״ד שמא
 לא יזרוק הדס. נ״כ פי׳
 שמא לא יזרוק דם של
 שניה: (י) בא׳׳ד אלא

 מנתות אין מצוה:

 מוסף רש״י
 לימד על הפסולין כוי.
 ומחוסר זמן פסיל הוא

יס קיר:). ו ו  הג

 פ: אותו ואת בנו פרק חמישי חולין
 קמא מיקנול קטליה. דשחינומ קדשים כחוץ שחיכוה שאינה ראויה
א שחיטה דגזירת  היא ונהי דלענין שחוטי חוץ להמחייכ כרת הי
 הכתוב היא אבל לכל מילי לאו שחיטה היא כדאמרינן כפי כסוי
 הדם(לקמן פה.) דגמר מטכוח טכח והכן jבראשית מגן וכיון דלאו שחיטה היא
 מומר לשחוט אמ בנה ולא מחוסר זמן
 הוא דבאומו ואמ בנו שחיטה כתיבא
 ושני נמי ניתייכ כרת: חולין בפגים
 כוי קמא מיקטיל קטליה. לאו דוקא
 דה״ה לבמרא: ופסול. משוס מחוסר
 זמן: שתיטח קדשים w שחיטה שאינה
 ראויה היא דכל כמה דלא וריק דם
 כוי. כלומר לא מיבעיא לענין מלקומ
 דלא בעי למילקי משום שחיטמ שני
 דאי אית ליה אותו ואת בנו נוהג
 בקדשים הרא ליה שחיטת שני שאינה
 ראויה דהא מחוסר זמן הוא ופסול
 אלא אפילו אומו ואת בנו נמי לר״ש
 לא נהיגא בקדשים דהא שתיטמ ראשון
 אינה ראויה דאינה מותרת בלא זריקה
 ב<ושני אמאי פסול להקרבה ומאי

 סופג נמי דקאמר: ולילקי נמי. האי
 שני דקדשים בפנים: משוס לאו.
 דשוחט מחוסר זמן לגבוה דאף על
 גב דלא אקרביה מיחייב אשחיטה מיד
 דגבי כל פסולים ילפינן בתמורה
 (לף ו:) עובר משום חמשה שמות משוס
 בל תקדישו ומשוס בל משחטו
 ומשוס בל תזרקו ומשום בל תקטירו
 כולו ומשוס בל תקטירו מקצמו:

 קמא מיקטל קטליה שני מתקבל בפנים הוא
 כרת נמי ליחייב חולין בפנים שניהם פםולין
 והשני םופג את הארבעים מכדי שמעינן ליה
 לרבי שמעון דאמר שחיטה שאינה ראויה
 לא שמה שחיטה קמא מיקטל קטליה שני
 אמאי סופג את הארבעים קדשים בפנים
 הראשון כשר ופטור והשני סופג את הארבעי׳
 ופסול מכדי שמעינן ליה לרבי שמעון דאמר
 שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה
 שחיטת קדשים נמי שחיטה שאינה ראויה
 היא (א) דכמה דלא זריק דם לא מישתרי
 בשר שני אמאי םופג את הארבעים ופסול
 אלא שמע מינה דלא כרבי שמעון פשיטא
 דהכי איתא שחיטת קדשים איצטריכא ליה
 םלקא דעתך אמינא שחיטת קדשים שחיטה
 ראויה היא דהא אי נחר תריק דם לא מישתרי
 בשר וכי שחט מישתרי בשר ושחיטה ראויה
 היא קמ״ל ולילקי נמי משום לאו דמחוסר
 זמן דתניא מנין לכל הפםולין שבשור ושבשה
 שהוא בלא ירצה ת׳׳ל 1ושור ושה שרוע
 וקלוט וגו׳ לימד על הפםולין שבשור
 ושבשה שהוא בלא ירצה כי הא חשיב

 קדשים שחיטה שאינה ראויה היא. וא״ת והא בפרק כסוי
 הדס (לקמן לף פה.) מפרש טעמא דר״ש דיליף מטבוח
 טבח והכן ופריך ולילף משחוטי חוץ ומשני דנין חולין מחולין ואין
 דנין חולין מקדשים א״כ הכא דבקדשיס נילף קדשים מקדשים וי״ל

 כיון דעיקר אותו ואת בנו בחולין
 כתיבא דשור הפסיק הענין על כרחך
 שחיטה דכתיכ כיה כשחיטה הראויה
 איירי משוס דילפינן חולין מחולין:
 שחיטה שאינה ראויה היא רכל
 כמה כוי. פי׳ הקונטרס
 לא מיכעיא דלענין מלקות דלא כעי
 למילקי משוס שחיטת שני אס אומו
 ואת בנו נוהג בקדשים דהשמא הוי
 מחוסר זמן ופסול אלא אפילו אי אין
 אותו ואת בנו נוהג בקדשים משום
 דשחיטת ראשון אינה ראויה דאינה
 מותרת בלא זריקה שני אמאי פסול
 דהשמא לא הוי מחוסר זמן ומאי סופג
 נמי דקאמר ומטעם זה ממק ספרים
 לקמן >1שהיה כתוב בהן אין מלקות
 דאומו ואמ כנו נוהג כקדשים משוס
 התראת ספק דלמה לי טעם דהמראמ
 ספק תיפוק ליה משוס דלא הוה
 ראויה משום שהוא מחוסר זמן ואין
 נראה דכיון דאסר הכתוכ אותו ואת
 כנו כקדשים מוי״ו מוסיף על ענין
 ראשון (לעיל לף עח.) הרי גזירת
 הכתוכ דלילקי אע״ג דלאו שחיטה
 ראויה היא דהוי מחוסר זמן כיון
 דליכא פסול אחרינא כמו שחוטי חוץ
 דחייב אפילו לרבי שמעון אף על גב
 דלשאר מילי חשיבא שחיטה שאינה
 ראויה ועוד דבהדיא מנן בפרק במרא
 דזבתים (לף קיב:< אותו ואמ בנו
 קדשים ומחוסר זמן רבי שמעון אומר
 הרי הן בלא תעשה משוס דחשיבא
 שחיטה י) ועובר בלאו דלא תשחטו
 לכך נראה דלא מוכח הכא אלא מן

 נמקו
 לאוי ראותו ואת בנו לאוי נוכראי לא קא חשיב ולא והא קדשים
 בחוץ דלאוי נוכראי נינהו וקא חשיב דקתני קדשים בחוץ הראשון חייב
 כרת ושניהם םופגין את הארבעים בשלמא שני משום לאו ראותו ואת
 בנו אלא ראשון אמאי םופג לאו משום לאו דשחוטי חוץ כל היכא דליכא
 לאו ראותו ואת בנו חשיב לאוי נוכראי וכל היכא דאיכא לאו דאותו
רבי זירא אמר הנח למחוסר זמן דהכתוב  ואת בנו לא חשיב לאוי נוכראי א)

 נתקו
 הראשון דשחיטמ קדשים אינה ראויה היא והרי כאילו מיקטל קטליה לקמא והשני כשר גמור הוא ולא מצי למיפרך לרבי אושעיא ואפילו
 לרב המנונא דבסמוך מפרק בתרא דזבחים דמשמע דלר״ש אותו ואת בנו נוהג בקדשים דאיכא לאוקומי כשהראשון הוה חולין ושני קדשים
 דהוי שחיטת ראשון שחיטה ראויה: י«) דכטה דלא וריק דם לא מישתר• בשר. ואפילו שחט שני אחר שנזרק דם הראשון תשיב שחיטה
 ראשונה אינה ראויה כיון דבשעת שחיטה אכתי לא היתה ראויה ואע״ג דלרבי שמעון כל העומד ליזרק כזרוק דמי היינו דווקא לאחר
ג0 ועוד כיון דעל ידי שחיטה גרידא לא משמד בשר אלא משוס דכזרוק דמי לא חשיבא  שנתקבל בכוס כדאמר בפ״ק דפסחים «לף י
 שחיטה ראויה ואם תאמר דבמרובה (ב״ק עו.) משמע דשחיטת קדשים הויא שחיטה ראויה אפילו נשפך הדס דפריך אמתניתין דמחייב רבי
 שמעון ארבעה וממשה בקדשים שחייב באחריותן שחיטה שאינה ראויה היא ומוקי רב דימי בשותט תמימים לשם בעלים בפנים דהא
 חזרה קרן לכעליס כשנשפך הדס ופריך וכי שחיטה מתרת זריקה מתרת ומשני כל העומד ליזרק כזרוק דמי ולכך הויא שחיטה ראויה
 ורבי אושעיא גופיה אית ליה כפרק המנחומ והנסכים (מנמומ קב.) דלרבי שמעון כל העומד ליזרק כזרוק דמי גכי נותר וי״ל דדוקא להחשיכ
 נותר אוכל שאתה יכול להאכילו לאתרים אית ליה לרכי אושעיא דכזרוק דמי אבל לשריה שחיטה ראויה משוס דכזרוק דמי לית ליה וההיא
 דמרובה הוה משני רכי אושעיא כר״ל בשוחט בעלי מומין בחוץ ומשוס דכל העומד לפדות כפדוי דמי ואע״ג דלימ ליה כל העומד ליזרק
 כזרוק דמי היינו משוס חריקה תלויה כשחיטה ושחיטה צריכה לזריקה אבל פדייה אינה תלוייה בשחיטה דאף קודם שחיטה יכול לפדותה
 ובמסקנא דהכא הויא נמי שחיטת קדשים יי) שחיטה ראויה משוס דכזרוק דמי כמו כמרוכה >ב״ק עו:< דמסיק דאומו ואמ בנו נוהג בקדשים
 אלא דליכא מלקות משוס דהתראח ספק היא (י< שמא לא יזרוק הדס ואז הוי שחיטה שאינה ראויה ואע״ג דבמרובה אמרינן דשחיטה ראויה
 היא אפילו נשפך הדם דכל העומד ליזרק כזרוק דמי הכא דמחוסר זמן הוא ואינו ראוי לזרוק דאסור לזרוק לא הוי כזרוק והכי אמרינן
 כהמכיא אשם תלוי(כריתות כל:) אימור דאמר רכי שמעון כזרוק דמי במידי דעומד לזרוק ובפרק המנחות והנסכים (מנחות לף קב:) כשלמא פרה
 מצוה לפדומה פירוש כשמצא נאה הימנה ולכך כסדוי דמי אלא מנחות (י) מצוה לסדותס ואס תאמר אמאי לא פריך לרכי אושעיא כדפריך
 לקמן לרב המנונא וי״ל דרבי אושעיא לא אמר אלא דמתניתין דקדשיס כפניס לא אתיא כרכי שמעון והש״ם הוא דקאמר שני אמאי סופג
 ופסול אבל לרבי אושעיא אפשר דלא דייק אלא מסופג אמ הארכעים לחוד אמאי סופג והא התראת ספק היא כמו שישאר במסקנא לכך
 לא פריך אלא לרב המנונא דאמר בהדיא דאין אומו ואמ בנו נוהג בקדשים משוס דשחיטת קדשים הוי שחיטה שאינה ראויה ור״מ לא גריס
 הכא ופסול אלא אמאי סופג ומו לא ומכח התראת ספק מדקדק כמו שהוא לפי המסקנא ואס תאמר ולימא דסופג ארבעים לאו משוס
 לאו דלא תשחטו אותו ואת בנו אלא משום לאו דמחיסר זמן ללא תעשון דאמר בפרק במרא דזבחים (לף קיד:) דלקי לרבי שמעון וי״ל

 דלא חשיכ ככל מתניתין דקתני והשני סופג הארבעים אלא לאו דאותו ואת בנו:
 ולילקי נמ׳ משום מהוםר זמן. תימה היכי לילקי הא הוי לאו שככללות שאין לוקין עליו כי ההיא דלא יאכל כי קדש הס דדרשינן מיניה
 כל שבקדש פסול כא הכתוכ ליתן לא תעשה על אכילתו וקרי ליה כפרק כל שעה (פסחים לף כל.) לאו שככללות:
 הנח למחוסר זמן שהכתוב נתקו לעשה. פירש בקונטרס דלא דמי לעשה דשלוח דהוי מעיקרא אבל האי עשה על כרחך אחר
 הלאו הוא דהלאו הוי תוך שבעה והעשה אחר כך משמע שרוצה לפרש כמו שאר ניתק לעשה שבש״ס ותימה דלא דמי
 לנותר וגזלה דהתס אחר שעבר הלאו בא העשה לתקן מה שעבר אבל כי ההיא דהכא לא מצינו ומיהו מציגו לעשה כה״ג בפרק אמר
 להם הממונה (יומא לו:) דא״ר ירמיה בלאו דנכלה קמיפלגי אי הוה ניתק לעשה כמאי דאמר קרא לגר אשר כשעריך תתננה ואכלה אבל
 אינה ראיה חדא דאביי פליג עליה ואמר דלכולי עלמא לאו מעליא הוא ואפילו לרכי ירמיה דאיכא מאן דקרי ליה ניתק לעשה היינו
 התם דנכמכ לעשה מיד אחר הלאו אכל עשה דמיום השמיני אינו נכתב מיד אחר הלאו דלא ירצה ונראה לפרש הנח למחוסר זמן
 דהכתוב נתקו מלאוי דלא ירצה ולא הוי ככלל שאר פסולים דהוו כלאו דלא ירצה אלא נתקו לעשה ולית כיה אלא עשה דמיוס

 השמיני

 דבינו גרשום
 כו׳ כלומר אמאי סופג
 את הארבעים ותו לא כרת
 נמי ליחייב דאינו חשוב
 אותו ואת בנו דקמא מקטל
 קטליה ולא חשוב שוחט
 ושני אם היה שוחטו
 בפנים היה מקובל וקדשים
 גמורים שחט בחוץ וכרת
 נמי ליתייב ותו חולין
 בפנים שניהם פםולין
 והשני סופג את הארבעים
 והא ראשון לא חשוב
 שחיטה תדע דכמה דלא
 מיזדריק דם לא מישתרי
 בשר כלומר כיון דבשביל
 שחיטה לא מישתרי בשר
 שחיטה שאינה ראויה
 היא: א)קמ׳׳ל כלומר
 ושחיטה ראויה היא אפי׳
 לד׳ שמעון קמ״ל דאינה
 שחיטה ראויה: ולילקינמי
 משום לאו דמחוסר ומן
 כר כלומר קדשים בפנים
 דאמרי׳ השני סופג את
 הארבעים ופסול כלומר
 דםופג את הארבעים משוס
 לאו דאוחו ואה בנו:
 ולילקי נמי משוס לאו

 דמחוסר זמן הוא.

 א) נראה דצ״צ ושחיטה ראייה
 היא נלימר אפי׳ לר״ש קמ״ל

 דאינה שחיטה ראייה.



 עין משפט
 נר מצוה

 י א מיי׳ ס׳׳ג מהל׳ איסורי
 מזבח סל״יו:
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 רבעו גרשום

 הא כיצד לילה לקדושה
 כוי. כלומ׳ דיכול להקדישו
 בליל שמיני: כתיב קרא
 אחרינא וביום השמיני
 תתנו לי. כלומר הכתוב
 נתקו לעשה לפי׳ אינו
 לוקה על אותו לאו:
 שחיטה קדשים נמי
 שחיטה שאינה ראויה
 היא. כלומר כדאמרי׳ לעיל
 דכמה דלא מיזדריק דם לא
 מישתרי בשר: ר׳ שמעון
 אומר שני בלא תעשה.
 כלומר ולא יזבחו עוד
 את זבחיהם אבל אין בו
 כרת דמחוסר זמן הוא
 ראותו ואת בנו הוא: הכי
 גרסי׳ שני מתקבל כפנים
 הוא וכרת נמי ליחייב:
 ואמר רכא ואמרי לה כדי
 כלומר לרבנן ראשון ענוש
 כרת ופסול שני פסול
 ופטור כלומר פסול דאותו
 ואת בנו הוא דרבנן סכרי
 שחיטה שאינה ראויה
 שמה שחיטה ולא אמרינן
 דקמא מיקטל קטליה ואין
 חשוב אותו ואת בנו:
 לר׳ שמעון שני (הן)
 ןנמי] ענוש כרת דהוא
 סב׳ שחיטה שאינה ראויה
 לאו שמה שחיטה ואינו
 חשוב אותו ואת בנו
 דאמרינן קמא מיקטל
 קטליה ושני מתקבל בפנים
 הוא. אחד בחוץ ואחד
 בפנים כו׳ כלומר קדשים
 (אחד בחוץ ואחד בפנים)
 [שניהם בחוץ] לרבנן
 דאמרי שחיטה שאינה
 ראויה שמה שחיטה שני
 פסול משום אותו ואת בנו
 ופטור מכרת דלא הוה
 מתקבל בפנים דמחוסר
 זמן הוא: לד׳ שמעון שני
 ענוש כרת. כלומר דסבירא
 ליה שחיטה שאינה ראויה
 לאו שמה שחיטה וקמא
 מיקטל קטליה ושני אינו
 חשוב אותו ואת בנו
 לפיכך ענוש כרת משום
 שוחט חוץ: אחד בחוץ
 ואחד בפנים לרבנן ראשק
 ענוש כרת כוי. כלומר
 ענוש ברת משום שוחט
 חוץ ופסול דלא שחטו
 בעזרה: שני פסול ופטור.
 כלומר פסול משום אותו
 ואת בנו ופטור ששחטו
 בפנים לר׳ שמעון שני
 כשר וכו׳ כלומר שני
 כשר דאמרי׳ קמא מיקטל
 קטליה ואין חשוב אותו
 ואת בנו. אחד בפנים
 ואחד בחוץ כוי שני
 פסול משום אותו ואת
 בנו ופטור מכרת דלא
 הוה מתקבל בפנים ואין
 חשוב קדשים גמורים:
 לד׳ שמעון שני בלא
 תעשה ואינו חייב כרת:
 אין מלקות אותו ואת
 בנו נוהג כקדשים אבל
 אותו ואת בנו נוהג לפיכך
 אינו חייב [מלקות] (או
 אינו חייב) אלא [עובר]
 בלא תעשה: והאי בי
 קא שחיט הוי התראת
 ספק. כלומר כששוחט
 (היזרק) [היזהר] שלא
 תזרק הדם שלא תתחייב
 כאותו ואת בנו לפי
 שספק הוא כששוחט אם
 ישפך הדם והתראת ספק
 לאו שמה התראה: ואזדא
 רכא לטעמיה. כלומר
 דכא דאומר התראת ספק
 לאו שמה התראה אזדא
 לטעמיה דאמר דכא [היא]
 חולין ואחייב שלמים פטור
 שחיטת קדשים לאו שמה
 שחיטה עד שיזרוק הדם
 ובעידנא דקא שחיט הוי
 לאו שלמים ואחייב חולין

 אותו ואת בנו פרק חמישי חולין פא.
 השמיני ירצה וצימ לן למימר לאתא קרא זירצה שיש כו גס עשה עס
 הלאו לכל היכא לאיכא למיזרש לא מוקמינן ליה כלאד ימירי ואית
 לן לאוקומי הלאו כשאר פסולין והוי האי ניתק לעשה כי ההוא
 לפסחים לפרק אלו לכרים (דף up לאמרינן מצורע שנכנס
 לפנים ממחיצתו פטור שנאמר כלל
 ישכ הכמוכ נמקו לעשה פי׳ נמקו
 משאר טמאים להוו כלא יטמאו
 מחניהס להעמיל אעשה לכלל ישכ
 וכן החולץ ליכמתו להוי כלא יכנה וכא
 להוציאו מכרת לאשת אח וכן הכערה
 ללאו יצתה לר׳ יוסי והשתא ניחא
 סוגיא לפ׳ פרת חטאת (זנחיס ד׳ קינ0
 לקאמר רכי שמעון אותו ואת בנו
 ומחוסר זמן כלא תעשה ומפרש
 בגמרא« טעמא מקרא ללא תעשון
 ככל וגו׳ איש כל הישר בעיניו אמר
 (י) להן משה כשמכאו לא״י ומקריכו
 חוכומ לא מקדכו מכל הישר לרך
 ישרות וגלגל לגבי שילה מחוסר זמן
 הוא ואמר רחמנא לא תעשון ופריך
 אי הכי מילקי נמי לילקי אלמה א״ר
 זירא הכתוכ נתקו לעשה פי׳ כיון
 לאמרינן לאיכא כהליא לאו כמחוסר
 זמן א״כ לילקי עליה לליכא למימר
 לנתקו לעשה התם כי הכא לאמא
 לגלות אעשה ללא ירצה לא קאי
 אמחוסר זמן אלא אשאר פסולין
 לכיון לכמכ כיה לאו כפני עצמו לא
 שייך למימר הכי אכל לסי׳ הקונטרס
 כי היכי ללא ירצה הוי ניתק לעשה
 ה״נ לא מעשון ואס כן מאי פריך
 והר״ר שמואל מוורלו״ן היה אומר
 להכי פירושו כיון לאית ביה נמי לאו
 ללא תעשון לילקי ללא אתי חל עשה
ד לאד כלאמר כמסכת  ומנתק הני ת
 תמורה (דף ו:) ללא אמי עשה לוהיה
 הוא ותמורתו יהיה קלש ועקר תרי
 לאוי ללא יחליפנו ולא ימיר אותו
 וא״א לומר כן להיינו לוקא ׳5היכא לשני
 לאוין סמוכין זה לזהא] מלע לאמר
 כפרק אלו הן הלוקין (מטת דף יל:)
 ללא תעשה שקלמו עשה לוקין עליו
 ומייחי מוישלחו מן המחנה וגו׳ ולא
 יטמאו את מחניהס ומנא אלו הן הלוקין
 טמא הכא למקלש ומה ראיה היא
 ללמא התס משוס לאיכא תרי לאוי
 לא יטמאו וגו׳ ואיכא נמי לאו לואל
 המקלש לא מכא ועול לאמרינן
 כההוא פירקא ללא לקי אלאו ללא
 תגזול משום לניתק לעשה לוהשיב
 את הגזלה אשר גזל לאיכא נמי לאו
 ללא תעשוק לאמר רבא כפ׳ המקבל
 (ב״מ קיא.) היינו עשק היינו גזל ולמה
 כתביה בשני שמות לעבור עליו בשני
 לאוין אלא ולאי לוקא היכא לשני לאוין סמוכיןב! קאמר ללא עקר להו
 חל עשה ועול נראה הא ללא עקר מרי לאד היינו כי ההוא
 לממורה ללא הוי ניתוק גמור לאין שם מעשה לתקן הלאו לוהיה
 קלש לאו עשייה הוא למאליו קלוש לאס היה אומר הכמוב ואם ימיר
 יקריב אז הוי ניתוק ובלאו הכי קשה שם הסוגיא וצ״ל שם לכולהו
 למייתי התם לא הוי ניתוק גמור ואין להאריך כאן: יום להרצאה.
 וא״מ מביום צוותו נפקא (מגילה דף כ:) כיוס ולא כלילה וי״ל למההוא
 קרא לא הוה פסלינן לילה שאחר שבעה אלא כמו שאר לילומ ואס
 עלה לא ירל להכי צריך קרא להכא להוי מחוסר זמן ואס עלה

 נתקו לעשה מאי טעמא דאמר קרא 1מיום
 השמיני והלאה ירצה אמיום השמיני אין
לאו הבא מכלל עשה עשה (  מעיקרא לא א
 והא מיבעיא ליה לכדרבי אפטוריקי׳ 3ידרבי
 אפטוריקי רמי כתיב 1והיה שבעת ימים
 תחת אמו הא לילה חזי וכתיב מיום השמיני
 והלאה ירצה מיום השמיני והלאה אין לילה
 לא הא כיצד לילה לקדושה יום להרצאה
ן תעשה לשורך כ 2  כתיב קרא אחרינא ״
 לצאנך אמר רב המנונא אומר היה רבי
 שמעון אין אותו ואת בנו נוהג בקדשים
 מאי טעמא כיון דאמר רבי שמעון ׳*שחיטה
 שאינה ראויה לא שמה שחיטה שחיטת
 קדשים נמי שחיטה שאינה ראויה היא מתיב
 רבא אותו ואת בנו קדשים בחוץ ר׳ שמעון
 אומר שני בלא תעשה ה<שהיה רבי׳ שמעון
 אומר כל הראוי לבא לאחר זמן הרי הוא
 בלא תעשה ואין בו כרת וחכמים אומרים
 כל שאין בו כרת אינו בלא תעשה וקשיא לן
 קדשים בחוץ שני בלא תעשה >א< קמא
 מיקטל קטל שני מקבל בפנים הוא כרת
 נמי ליחייב ואמר רבא ואמרי לה כדי חסודי
 מיחםרא והכי קתני קדשים שניהם בחוץ
 לרבנן ראשון ענוש כרת שני פסול ופטור
 (0 מלאו דשחוטי חוץ לרבי שמעון שניהם
 ענושים כרת אחד בחוץ ואחד בפנים לרבנן
 ראשון ענוש כרת שני פסול ופטיר לרבי
 שמעון שני כשר אחד בפנים ואחד בחוץ
 לרבנן ראשון כשר ופטור שני פםול ופטור
 לרבי שמעון שני בלא תעשה ואי סלקא
 דעתך אין אותו ואת בנו נוהג בקדשים שני
 אמאי בלא תעשה ותו לא כרת נמי ליחייב
 אלא אמר רבא הכי קא אמר רב המנונא
 אין מלקות אותו ואת בנו נוהג בקדשים «)
 כיון דכמה דלא זריק דם לא מישתרי
 בשר מעידנא דקא שחיט הואי התראת
 ספק י) והתראת םפק לא שמה התראה
 ואזדא רבא לטעמיה דאמר רבא היא חולין
 ובנה שלמים שחט חולין ואה״כ שחט
 שלמים פטור שלמים ואח״כ חולין חייב ואמר
 רבא היא חולין ובנה עולה לא מיבעיא
 שחט חולין ואח״כ שחט עולה דפטור

 אלא

 נתקו לטשה. למשמע כתוך זמנו כלא ירצה כלמרכינן (תמורה דף ז:
 ע״שו מולנלר לא ירצהז) אלא הנימו לאחר זמנו וירצה לעל כרחך עשה
 זה לאו מעיקרא משמע כי ההיא לשלוח הקן לאמרינן(לקמן דף קמא.)
 מעיקרא משמע שלח האס ולא תקהנה ולא הוי לאו הניתק לעשה

 ולוקין עליו אכל כאן הלאו קולס
 לעשה שהלאו בתוך זמנו והעשה לאחר
 זמנו: מעטי ליה לפדר' אפטוריקי.
 ולאו לעשה אתא: הא פיצד לילה.
 שמיני כשעבר שביעי: לקדושה.
 מותר לקלשו משחשכה ואינו עוכר
 משוס כל מקליש פסולים: שני בלא
 סטשה. לשחוטי חוץ ואע״פ שאינו
 ככרת ללאו מתקכל כפנים הוא מ״מ
 כלא תעשה הוא הואיל ורצד לאחר
 זמן. ולאו ליליה מפרש כפרק בתרא
 לזכחיס ודף קיד.) מלא תעשון ככל
 אשר אנחנו עושים וגו׳״): קמא מקטל
 קטלה. לד שמעון להא שחיטה
 שאינה ראויה היא: ואמר רבא גרסינן:
 לרבנן. לאמרי שחיטה שאינה ראויה
 שמה שחיטה: שני פסול ופטור.
 מכרת ללא מתקבל בפנים הוא: לרבי
 שמטין שניהם טנושין פרת. קמא
 מקטל קטליה ושני מתקבל בפנים
 הוא ולענין שחוטי חוץ אף על גב
 ראינה ראויה מיחייב לאפילו אהך
 שחיטה חייביה רחמנא: אחד בחוץ.
 תחלה ואח״כ אחד בפנים: שני פסול
 ופטור. מכרת. ובלאו דאותו ואת בנו
 לא מייד התם דגבי שחוטי חוץ קאי.
 והא פטור לא איצטריך אלא איידי
 דתני ראשון חייב תנא שגי פטור: לר׳
 שמטון שני פשר. דקמא מיקטל
 קטליה ושני לאו מחוסר זמן הוא. כל
 הנך פטורי דהכא משחוטי חוץ קאמר
 ולא איירי בלאו דאותו ואת בנו כלל:
 שני פסול ופטור. דלאו מתקבל
 בפניס הוא: שני בלא תטשה. ולא
 ככרמ דלאו מתקבל בפנים הוא דהא
 קמא שחיטה ראויה הואי: התראת
 ספק. דלמא לא אתי לידי זריקה
 והויא ליה שחיטה שאינה ראויה
 הלכך לד שמעון איסורא איכא
 מלקות ליכא ומ״מ לאו ממקבל כפנים
 הוא שהראשון שנשחט ונזרק הדס
 ככר קודס שחיטתו של שני שחיטה
 ראדה הוה כך שמעתי. וקשיא לי מאי
 התראת ספק דקאמר הא ודאי שחיטמ
 שני אינה ראויה דכיון דאיסור אותו
 ואת כנו נוהג כקדשים הוה ליה שני
 מחוסר זמן ואין שחיטתו ראדה ואין
 כאן התראה כלל. ונראה כעיני ללא
 גרסינן ליה להאי מ״ט אלא אין מלקות
 אותו ואת בנו נוהג כקלשיס ותו לא

 מידי וטעמא משום לאין שחיטת השני ראויה מכיון שנשחט ראשון
 ונזרק למו הויא לה שחיטת הראשון ראויה ללימ לן הא ללעיל
ד אושעיא [L.D ולשני אינה ראויה להויא ליה מחוסר זמן ואין למו  ל
 נזרק ופי׳ משובש הוא מאלס חריף ומפולפל: ואזדא רבא לטטמיה.
 לאמר שחיטת אותו ואת בנו התראת ספק הוא: ואת״פ שתט
ד שמעון  שלמים. בו ביום: פטור. להתראת ספק הוא ואליבא ל
 נקט מילתיה: שלמים. כפנים ואח״כ חולין בחוץ: חייב. להתראת
 ולאי היא שככר נזרק למו של ראשון והשני אינו מחוסר זריקה:

 אלא
 ירל ותימה לר״ש הוא לאית ליה (« בהמזבח מקלש מכחים פל.) ואי רבי אפטודקי כר״ש מאי פריך מיניה לסוגיא להכא לפדך ולילקי
 נמי משוס מחוסר זמן לא פריך אלא לרבנן ללר׳ שמעון הכי נמי ללקי כלאמר כפ׳ במלא לזבחים (לף קיל:) ושמא ר׳ זירא להכא סבר ליה
 כרב נחמן בר יצחק לאמר התם ללר׳ שמעון נמי לא לקי ועול י״ל לנפקא מיניה הא לפסול משוס מחוסר זמן לפסול אף בבמה
 אבל פסול לילה ליכא בבמה לשמואל בשילהי זבחים (לף קכ.)י<: ')עולה לאו כת אכילה היא. תימה א״כ היכי משכחת לר״ש
 טומאה כעולה וכאימוריס להוי אוכל שאי אתה יכול להאכילו לאחרים כיון לאכילת מזבח לא שמה אכילה וכ״ת לתיבת הקלש משויא
 ליה אוכל אס כן למה ליה לר״ש גבי פרה טעמא להואיל והיתה לה שעת הכושר תיפוק ליה לחיכת הקלש משדא ליה אוכלא לע״כ
 מהניא כיה תיכת הקולש כלאמר כהמנחות והנסכים (מנחות קב:) אלא ולאי לא מהני ביה חיכת הקלש אלא לענין לאף על גב
 לכשרוף למי משויא ליה אוכל אבל לא מהני לעשומ אוכל האסור כמומר ויש לומר ללענין טומאה מולה לאכילת מזכח שמה

 אכילה אבל לענין שחיטה ראויה לא הויא שחיטה ראויה אלא הראויה לאדם לומיא (בראשית מגז לטכוח טכח והכן:
 כיון

 נמי בקדשים !:מעילה יב.!. כדי. שם חכם !:ניטיו פה:!. התראת ספק שאין אנו יודעין אם ישפך הדם אם

 מסורת הש״ם

 א) [ססמיס מא: וש״נ],
 ב) [זבמיס יב.], ג) [צ״ל
 כן מעשה לשורך לצאנך
 שכעח ימים יהיה עם
 אמו יביוס השמיני תמנו
 לי וכן אימא בילקוט רמז
 מרמ׳׳ג], ל) [לעיל פ.
 וש״נ], ה) זכחיס קיכ:
 מעילה יב. [ונזכר עול
 בתמורה יט:], 1) [לקמן
 פג: יש״נ], ז) [ויקרא כב],
 ח) [לברים יג], P) (שם
 קיל. ושי׳נ], י) [עי׳ שס
 רש׳יי ל״ה ה׳יג ועיין תוס׳
 זבתיס יב. ל״ה יום וכוי],

 כ) שייך לע״ג,

 תודה אור השלם
 1 . שור או כשב או עז כי
 יולד והןה שבעת ימים
ת אמו ומיום השמיני ח  ת
הלאה ירצה לקךבן  ו
 אעזה לין: ויקרא בב כז
ה לשרף ש ע  2. כן ת
 לצאנך שבעת ימים
 יהיה עם אמו ביום

 השמיני תתנו לי:
 שמות כב כט

 גל־ון הש״ם
 תום׳ ־"ה (בעמוד
 הקודם) הנה כוי ה־בא
 דשני לאר; םטוכין. הוא
 תמוה להא לא תעשוק ולא
 תגזול סמוטס הס. וק
 הקשה נספר לדת תן על
 התורה פ׳ קלושים וגשער
 המלך הלכות חמן ומצה:

 הגהות הב״ח
 (א) גם' שני כלא תעשה
 ותו לא קמא מיקטל
 קטל שני מתקבל נפנים
 הוא: (ג) שם קדשים
 שניהם כתון וכו׳ פסול
 יפטור לר׳ שמעון כצ״ל
 ותיכית מלאו לשתוטי חון
 נמחק: (ג) שם אמר רנ
 המנונא וכו׳ בקלשיס מאי
 טעמא כיון דכל כמה
 דלא זריק דם: (ד) תום׳
 ד״ה (נעמול הקודם) הנמ
 וכו׳ אמר להו משה
 לישראל כשתבואו לא״י
 ותקריבי ישרות תקריבו
 חובות לא תקריבו וגלגל
 לגני שילה מחוסר זמן היא
 כצ״ל ותיבות מכל הישר
 דרך ישרות נמחק: (ה) דייה
 יוס וכו׳ דאית ליה הכי

 בהמזבח מקדש:

 הגהות מהר׳׳ב
 רנשבורג

 א] תר״ה (נעמוד הקידם)
 הנח יכו׳ דשני לאדן
 סמוטן זה לזה אצל העשה
 כצ״ל וכן הוא בלשון
 המוס׳ כזכחיס קי״ל ע״ב:
 ב] באייר לשני לארן
 סמוכין לעשה קאמר כצ״ל:

 מוסף רש״י
 נתקו לעשה. לכתיב
 ביה עשה יתירא למימרא
 שהוציאו ונתקי מכלל לאו
 ללא קאי עליה בלאו
 לשאר ססולין (זרחיה קיד ׳.
 הא לילה. ליל שמיני,
 חזי. ולא הר מחוסר זמן
 (זבחים יב.). לקדושה.
 ראיי להקדישו יאע״ג דלא
 מזי לילה להקרבה (שם׳,.
 כל הראוי לבא לאחר
 זמן. כגון זה שהיא
 ראוי לישחט למחר בפנים
 ושחטו נחון הרי זה עובר
 בלא תעשה ואין נו כרת
 לפי שאינו מתקבל נסניס,
 דאיסור אותו יאת בנו נוהג



 מםורת הש״ם
 א) [זכחיס יג: כת: מנחות
 יז.], נ) [כריתות כה.],
 ג) (גרנות ה. וש״נ],
 ד) כתוגות לד:, ה) ג״ק
 עז. שנועות יא:מנחות קא:
 [תוספתא דסרה פ״ז ה״0],
 י) נס״א נוסף: לגויס,
 ז) ד״ה פרה, ח) [יומא

 סז:1,

 תורה אור השלם
 1. ואם האכל יאכל
 מבשר זבח שלמיו ביום
א י!־עה  השלישי ל
א לחשב  המקריב אתו ל
 לו פגול יהיה והנפש
ת ממנו עונה ל כ א  ה
 תשא: ויקרא ו יח

 הגהות הב״ח
 (א) תד״ת פרה וכו׳ דלעגץ
 טומאה עצמה כצ״ל ותיגת

 חמורה נמחק:

 טופף רש״י
 ר׳ שמעון פוטר. מאותו
 ואת כנו (כריתות כה.).
 חייבי מיתות שוגגין
 וחייבי מלקות שוגגין.
 שלא התרו גהן, ודבר
 אחר. ממון, ואכולה
 מילמא קאי, כלומר מייגי
 מיתות שוגגין וממון או
 חייכי מלקיות שוגגין וממון
 ;כתובות לז:). ר׳ יוחנן
 אומר חייב. כתשלומין,
 דהא לא אתרו בו. ואין
 אתה מתייגז אלא משום
 רשעה אחת לממון 1שם).
 פרה. אדומה, מטמאה
 טומאת אוכלין. אע״ג
 דאסורה גהנאה (מוחות
 קא:< אע״ג דאיח ליה
 לר״ש איסורי הנאה אין
 מטמאין טומאת אוכלין,
 ויליף ליה מכל האוכל
 אשר יאכל, אוכל שאתה
 יכול להאכילו לאתרים קרוי
 אוכל ושאין אתה יכול
 להאכילו לאתרים אין קרוי
 אוכל, נמסכת מנחות כפרק
 המנחות יהנסכיס (קא0
 ופרה איסורי הנאה היא,
 מטמאה טומאה אוכלין
 אס נגע גה שרן גכשרה
 ותזר ונגע גשרה גאוכלין
 טימאת[ !:שבועות יא:).
 הואיל והיתה לה שעת
 הכושר. לכך (שם! לאכול
 משנשחטה וירדה לה תורת

. (  אוכל !ב״ק עז

 פא: אותו ואת בנו פרק חמישי חולין
 אלא אפילו שחנו עולה. ונזרק למה ואחר כך שחט חולין פטור לרבי
 שמעון: בשתי אכילות הכתוב מדבר. לענין פגול שאס שחט ע״מ
 לאכול חוץ לזמנו או על מנת להקטיר חוץ לזמנו פגול: מתני׳
 השותנז פרת חטאת. פרה אלומה ללאו לאכילה היא: ושור הנסקל.
 לאחר שנגמר לינו לקיימא לן לאסור
 בהנאה אפילו שחטו בקלושין (לף נו:ו
 ובפסחים (לף כב0: ועגלה מרופה.
 לסבירא ליה לנאסרת מחיים ואפילו
 שחטה אסורה: רבי שמעון פוער.
 לשחיטה שאינה רארה היא: ונתנבלה
 בידו. שלא מלעת: והנוחר והמעקר.
 סימנין מדעת פטור ואפילו לרבנן להא
 ליכא שחיטה כלל ולא למיא לשחיטה
 ללעיל כלל להמם שחיטה מעלייתא
 איכא ולבר אחר גורס לה ליפסל:
 גמ׳ לא שנו. לשוחט לעכולה
 זרה חייב משום אותו ואמ כנז
 לרבנן: אלא ששתנו ראשון לעבודה
 זרה. וחזר ושחט את השני לשלחנו
 לאכול לדיינינן ליה ברישא אהתראה
 לשני לאומו ואמ כנו ומלקינן ליה
 והלר ליינינן אהתראה לשחיטה
 קמייתא לעכולה זרה וקטלינן ליה
 אי נמי בשני בני אלם. אבל שני לעכולה
 זרה לבהך שחיטה במריימא
 למיחייב עלה משום אותו ואת בנו
 אתי נמי לין קטלא עילרה: פטור.
 ממלקות כלקיימא לן בכתובות באלו
 נערות (לף לה.) מקראי לתרתי לא
 עבלינן ביה: זו אפילו תינוקות של
 בית רבן יודעין. לתרתי לא עבלינן
 ביה: אלא. אם היה לך להשמיענו
 לבר טעם על משנתינו כך היה לך
 לומר: פעמים. שמלקות של משנתינו
 אפילו בראשון לשלחנו ושני לעבולה
 זרה ולא אתרו בו משוס עבולה
 זרה ולא מיקטל. ולריש לקיש כיון
 לאילו אמרו כיה הוי מיקטיל ופטור
 ממלקות כי לא אתרו כיה נמי אע״ג
 ללא מיקטיל הואיל וכהך איסורא
 איכא צל מיתה לא לקי וככמוכומ
 (שס< יליף טעמא מקראי כאלו נערות:
 חייבי מיחוה שוגגין או חייבי מלקיוה
 שוגגין ודבר אתר. אתרוייהו נ]קאי.
 חייבי מיתות שוגגין ודכר אחר עכר
 עבירה בלא המראה להיינו שוגג ויש
 בה לין מיתה אם היו מחרים בו ויש בה עול חיוב לבר אחר כגון
 מלקות שהתרו בו למלקות כי הא ראמרן או יש בה חיוב ממון: רבי
 יוחנן אומר תייב. באותו לבר אחר שעם המיתה הואיל ואינו נהרג.
 וכן חייבי מלקיות שוגגין ולבר אחר שעבר עבירה שיש בה מלקות
 וממון כגון אכל מעשר שני של חבירו בגבולין או נבלה וטרפה של
 חבירו ולא המרו בו למלקות: בהא קאמר ריש לקיש. לפטור
 ממלקות הואיל ויש בשחיטה זו צל מיתה פקע ליה תורת מלקות
 מיניה לתרתי בגופא לא רמו עליה הילכך אפילו לא אמרו ביה למיתה
 ליכא מלקות אבל מייבי מימות שוגגין ולכר אמר כגון ממון למלא
 בגופא ומלא בממונא אימא מרוייהו רמו עליה ומיהו היכא למיקטיל
 לא משלס משוס לקס ליה בלרכה מיניה אכל היכא ללא מיקטיל
 משלם: אבל בהך דלעיל אימא מודי ליה לריש לקיש. ללא רמיא
 תורת מלקות כעכירה ג^של מימה כלל: פרה מטמאה טומאת
CP אופלין. לאע״ג לאמר רכי שמעון כפרק קמא לככורות ולף 
 לאיסורי הנאה כגון שור הנסקל ופטר ממור אין מטמאין טומאת
 אוכלין ונפקא ליה מכל האוכל אשר יאכל!ויקרא יא] אוכל שאתה יכול להאכילו
 לאחרים י) קרוי אוכל מולה הוא לפרה אלומה מקבלת טומאמ
 אוכלין לטמא אחרים: הואיל והיחה לה שעת הכושל.
 להאכילה אף לעצמו משנשחטה. ומהו שעת הכושר שלה:

 ואמר

 אלא אפילו שחט עולה ואחר כך שחט חולין
 פטור שחיטה קמייתא לאו שחיטה בת אכילה
 היא ורבי יעקב אמר רבי יוחנן אכילת מזבח
ואם  שמה אכילה מאי טעמא דאמר קרא 1
 האכל יאכל מבשר זבח שלמיו ft< בשתי
 אכילות הכתוב מדבר אחד אכילת אדם ואחד
 אכילת מזבח: מתני' השוחט ונמצא טרפה
 השוחט לעבודה זרה 5׳והשוחט פרת
 חטאת ושור הנםקל ועגלה ערופה רבי שמעון
השוחט ונתנבלה  פוטר וחכמים אמחייבין ב
 בידו והנוחר והמעקר פטור משום אותו ואת
לא שנו  בנו: גמ׳ אמר רבי שמעון בן לקיש ג
 אלא ששחט ראשון לעבודה זרה ושני
 לשלחנו אבל ראשון לשלחנו ושני לעבודה
 זרה פטור דקם ליה בדרבה מיניה אמר
 ליה רבי יוחנן ייזו אפילו תינוקות של בית
 רבן יודעין אותה אלא פעמים שאפילו שחט
 ראשון לשלחנו ושני לעבודה זרה חייב
 כגון דאתרו ביה משום אותו ואת בנו ולא
 אתרו בו משום עבודה זרה ור״ש בן
 לקיש אמר כיון דכי אתרו ביה פטור כי לא
 אתרו ביה נמי פטור ואזדו לטעמייהו לירכי
 אתא רב דימי אמר חייבי מיתות שוגגין
 י וחייבי מלקות שוגגין ודבר אחר רבי יוחנן
 אומר חייב וריש לקיש אומר פטור רבי יוחנן
דהא לא אתרו בו וריש לקיש  אומר חייב ה
 אומר פטור דכיון דכי אתרו ביה פטור כי לא
 אתרו ביה נמי פטור וצריכא דאי אשמועינן
 בהא בהא קאמר רבי שמעון בן לקיש אבל
 בהא אימא מודי ליה לרבי יוחנן ואי איתמר
 בהא בהא קאמר רבי יוחנן אבל בהא
 אימא מורי לרבי שמעון בן לקיש צריכא
 & ופרת חטאת שחיטה שאינה ראויה היא
 היוהתניא רבי שמעון אומר יפרה מטמאה

 טומאת אוכלין הואיל והיתה לה שעת הכושר
 ואמר

 כיון י] דאילו אתרו ביה פטור כר. תימה מנלן הא בשלמא חייכי
 מיתומ שוגגין וממון נפקא לן (כתובות לף לה.) מרתני לבי
 חזקיה ללא חילקת בין שוגג בין מזיל לפוטרו ממון אלא מלקומ
 מנליה וכ״ת ליליף מממון כי היכי ללא חילקת כממון הכי נמי

 כמלקות אם כן מאי קאמר כסמוך
 אי אשמועינן בהא כהא קאמר ר״ל
 לפטור סי׳ בקונטרס גבי מלקות אבל
 גבי ממון אימא לחייב והא במלקות
ן לפטור אלא מממון ועול נ מי  לא י
 קשה לפי׳ הקונטרס לקאמר ואי
 איתמר בהא בהא קאמר רבי יוחנן
 משמע ללריש לקיש לא מצי למיעבר
 צריכותא הא איכא למעבל צריכותא
 איפכא להוה אמינא לוקא מממון פטור
 משוס לחל בגופיה ואל בממוניה לא
 עבלינן אבל במלקות אימא למולה
 לחייכ למיתה אריכתא היא כלקעביל
 לה כאלו נערומ (כתובות לף לז0
 לרבי מאיר לאית ליה תרי קראי למיתה
 וממון ומיתה ומלקות אלא משוס לגבי
 מזיל איכא קראי ללא עבלינן תרתי
 לא כגופיה ולא כממוניה צדך
 לעשות כהס צריכותא אחרינא ונראה
 לפרש אי איתמר בההיא לאלו נערות
 לפטר דש לקיש בתייבי מיתות שוגגין
 ולבר אחר ה״א לווקא התם פטר
 מלתנא לבי חזקיה אבל במלקות אימא
 לא ואי איתמר בהא בהא קאמר רבי
 יוחנן אבל בהא לממון אימא מולה
 לדש לקיש מלמנא לבי חזקיה:
 פרה מטמאה כוי. מה שהקשה
 בקונטרס למה לי קבלת
 טומאה והלא היא עצמה מטמאה
 אלם ובגדם אין נראה קושיא זו להא
 אין מטמאה אלא מתעסקים בה בלבל
 כלתנן במסכמ פרה >פ״מ מ״ג< השורף
פדס והמשלח את השעיר  אמ הפרה ו
 מטמא כגלים והן עצמן פרה ופריס
ד זה ה  ושעיר אין מטמאין כגלים ו
 אומר מטמאיך לא טמאוני ואמ
 טימאתני ומיהו יש לומר ללעת
 הקונטרס היא כיון למטמא אלם
 ובגדם להיינו מתעסקין כה אם כן
 כיון לסופו לטמא טומאה חמולה
 מטמאה טומאמ אוכלין ומיהו י״ל
 לאע״פ שסופו לטמא טומאה חמורה

 לא היה מטמא טומאת אוכלין ומשקין למה שסופו לטמא טומאה
 המורה לא מהניא אלא לענין ללא צריך הכשר מיס ושרץ אבל לא
 מהניא להמשיכו אוכל להכי צדך טעמא לשהיה לה שעת הכושר כיון
 למשיבא אוכל מטמא אוכלין ומשקין כלא הכשר מים ושרץ משום לסופו
 לטמא טומאה חמורה וגרסינן מטמא ולא מיטמא ללענין טומאה
 >א) חמורה עצמה אין נפקותא י] ובמרובה (ב״ק לף עז. 0) מפורש באורך
 וכן יש כתוספתא [פרה פ״ו] כהליא לפרה ופריס מטמא אוכלין ומשקין
 ומפי׳ הקונטרס נמי משמע לגרסינן מטמא ואע״ג להקשה למה לי
 קבלת טומאה לא משוס לגרסינן למיטמא אלא שר״ל אי מחממ
 עצמה מטמאה למה לי שעת הכושר: הואיל והיתה לה שעת
 הכושר. מימה למשמע להשתא לאו כת סרייה היא והא אית ליה
 לרבי שמעון בשבועות 1לף יא:).לפרה. קדשי בלק הבית היא ואימ
 ליה לרכי שמעון נמי לקלשי כלק הכית לא הוו ככלל העמלה והערכה
 ונראה לפרש למיירי לאתר הזאה לאין סברא שתהא כת פלייה
 אחר שהוזה ככר למה ואפילו הכי מטמאה טומאמ אוכלין הואיל
 והיתה לה שעת הכושר קולס הזאה וא״ת והא כל העומל להזות כמוזה
 למי וי״ל לקולם קבלה לאו כמוזה למי כלפרישית לעיל וא״ת ואמאי לא
 אמדנן לכל הקלשיס יקבלו טומאה מחיים כיון למצוה לשוחטן ונימא
 לכל העומל לישחט כשחוט למי וי״ל לאפילו נשחט לא אמר כזרוק למי
 על שיחקכל ככוס כ״ש כשעליין לא נשחט ומיהו שעיר המשחלח קשה

ד להוה אבן י  לר״י שיטמא מחיים טומאמ אוכלין למאן יי<לשרי אבדם בהנאה לרבי שמעון לטון לעומל ללחות לצוק כלחוי למי וי״ל מ
 פקועה ולגיס שהן מותרין כלא שחיטה ואפילו הכי תיותה מטהרתה לרבנן לפליגי ארבי יוסי הגלילי כפרק כהמה המקשה (לעיל לף עה.):

 והתנן

 עין משפט
 נר מצוה

 יא א מיי׳ פי״ג מהל׳
 שמיטה הל״ו סמנ

 לאוין קמט:
 יב ב מיי׳ שם נהל׳ ג]
 סמג שם טוש״ע יו״ל

 סי׳ נח סעיף ט:
 יג ג מיי׳ שם הל״ז:

 יד ד ה מיי׳ פ״ג מהצי
 גגיגה הל׳׳א סמנ עשי!
 ע (טוש״ע חו׳׳מ סי׳ תכ

 סעיף נ):
 ו (מיי׳ פ״א מהלכות
 טומאת אוכלי! הל׳ כה]:

 שיטה מקובצת
 א] ופרת חטאת שחיטה
 שאינה ראויה היא. נ״ב
 נ״א פרת חטאת שחיטה
 ראויה היא דתניא: נ] או
 חייבי מלקיות שוגגין ודבר
 אחד אתרווייהו קאמר
 חייבי מיתות: ג] דלא רמיא
 תורת מלקות בעבירה שיש
 בה מיתה כלל: ל] כיון
 דכי אתרו ביה פטור כוי
 תימה: ה] א) ובמרובה

 מפורש וכיון דחשיבא:

 א) נראה דכומתו להגיה
 למינות ונמרוכה מפורש
 נאורן צ״ל קודס פינות טון
 דחשינא ואולי איזה טייס נפל

 כאן נהגה׳׳ה וצ׳׳ע.

 דבינו גרשום
 חייב כלומר ששחט וזרק
 כהלכתו ואח ״כ שחט
 חולין אותו ואת בנו
 חייב: מ״ט דקם ליה
 בדרכה מיניה כלומר
 שהוא חייב משום ע״ז
 ומשום הכי פטור מאותו
 ואח בנו: חייבי מיתות
 שוגגין ודבר אחר כגון
 הגונב כיס בשבת והיה
 מגרר ויוצא מרשות היחיד
 לרשות הרבים דפטור
 ושגג לענין שבת: חייבי
 מלקות שוגגין ודבר אחר
 גול תמץ ועבר עליו הפסח
 ושגג א) לענין לאו דלא
 יראה. וצריכא דאי איתמר
 בהא. כלומר דאי איתמר
 בהא בשוחט לע״ז דמיתה
 ומלקות הוה אמינא בהא
 קאמר כיון דאתרו כלומר
 דמשמע שעתיד להתרות
 ביה פטור כי לא אתרו
 ביה נמי פטור דמלקות
 דבר חמור הוא וגורינן
 כי לא אתרו כיה אטו
 בי אתרו ביה דאי אמרינן
 כי לא אתרו ביה משום
 ע״ז יתא חייב מלקות
 חות אמרינן כי אתרו ביה
 נמי דיהא חייב מלקות
 לפי• גורינן כי לא אתרו
 ביה [דלא] יהא מלקות
 אטו כי אתרו ביה: צריכא
 דפטור וגזרינן: י) דאי
 איתמר מר׳ יוחנן דהוא א•
 דחייב לפרוע ממון משום
 דקל הוא אבל דכא אימא
 מודי: השוחט פרת חטאת.
 כלומר לא שחטה לשום
 פרת חטאת אלא שתטה
 לשום תולין דהיא שחיטה

 שאינה ראויה:

 f) דכרי רנינו אלו משולל
 :ננה למאי ענין זה לחייני
 מלקיות שיגגין להא הגזיצה
 זיה קולס הפסח וננר נתחיינ
 :השנה ועול לנמשנה דנ״ק
 ׳:ו משמע להליא דחיינ לשלס

 אס צימא בעין וצ״ע.
 י.) צ״ל ואי אתמר נהא גני
 ממון הו׳׳א נהא קאמר דיי

 לחייב לפרוע ממון וטי.



 עין משפט
 נר מצוה

 טו א מיי׳ ס״י מהלכות
 רוצח הלכה ח:

 טז ב מיי׳ שס הלכה ו:
 יז ג מיי׳ פי׳׳א מהל׳

 טומאת צרעת הל׳ ז:
 יח ד מיי׳ פי״כ מהל׳
 שחיטה הל׳ יג שמג
 לאדן קמט טוש״ע י״ל סי׳

 נח סעיף ו:
 יט ה ו מיי׳ שס הל׳ יב:
 כ ז מיי׳ שס סמג שס

 טוש״ע שס סעיף א:

 תורה אור השלם
 1 . ושור או שה אתו ואת
 בנו לא תשחטו ביום
 אחד: ויקרא כב כח

 שיטה מקובצת
 א] ועגלה ערופה לאו
 שחיטה ראויה היא. נ״ב
 נ״א בם״י עגלה ערופה
 שחיטה ראויה היא דתנן

 וכוי:

 דבינו גרשום
 פרה נפדית על גבי
 מערכתה. כלומר אם אירע
 בה פיסול או במלאכה
 או בשום דבר: תצא.
 כלומר עם שאר בהמות
 של חולין: קשיא דר״ש בן
 לקיש אדר״ש בן לקיש.
 כלומר הכא אמר ריש
 לקיש עגלה ערופה אינה
 משנה והכא אמר משעת
 קיחה ואסורה מאותה
 שעה השחוטה. א) שחיטה
 שאינה ראויה היא: אמר
 רב יוסף לענין דינא תנן.
 כלומר דין הוא שישחוט
 ראשון: נשחט] שני בניה
 ואח״כ שחטה 0ופג את
 הארבעים. כלומר שאותן
 שני לאוין כולל כשחיטה
 אחת: ולא בנו ואותו.
 כלומר והיכא דשחט שגי
 כניה ואח״כ שחטה אמאי
׳: שנים  סופג את הארבע,
 אחרונים חייבין. כלומר
 אחד משום בנו ואותו
 ואחד משום אותו ואת

 בנו:

 א) נראה דחשר כאן איזה
 תינות וצ״ל וא״נ שפיר אמר
 מתני׳ דהר שחיטה שאיגה

 וט׳.

 אותו ואת בנו פרק חמישי חולין פב.
 והתנן נמצא ההורג. וא״ת והיאך מלקלק מכאן ללא מיתסרא
 מחיים לילמא היינו טעמא לארעתא שימצא ההורג לא
 אקרשוה ט ההיא לתנן בפ׳ בתרא לכריתות(לף כג0 המביא אשם חלד
 ונודע לו שלא חטא אס על שלא נשחט כו׳ וירעה על שיסתאב
 אשם ולאי אינו כן אלא w על שלא
 נשחט יצא וירעה כעלר כו׳ עגלה
 ערופה אינה כן ומפרש כגמ׳ טעמא
 לאשם תלוי משום ללכו נוקפו וגמר
 ומקלישו מספק אבל אשם ולאי כי
 אקלשיה אלעמא לחטא אקליש ואגלאי
 מילמא למפרע להקלש טעוח הוה
 ולילמא היינו טעמא נמי לעגלה
 ערופה ולא משוס ללא מיתסר ממייס
 ולעולם אס נשחטה אסורה ד״ל לסברא
 לגמרי ומקלשי ללא מסקי אלעמייהו
 שימצא ההורג וא״מ ואמאי לא משני
 לעל שלא תערף היינו על שלא נראה
 לעריסה קולס ירילתה לנחל איתן
 כלמשני בפ׳ כתרא לכריתות (לף כה.)
 ד״ל לסמיך אמאי ללייק התם נג״ז שס1
 מסיפא ללא מיתסר מחיים לקתני
 סיפא משנערפה מקבר שמתחלה לא
 כאה אלא על הספק כפרה ספקה

 והלכה לה:
 עגלה ערופה אינה משנה. וא״ת
 ולמה למק לומר אינה משנה
 לימא תנאי היא כלאמדנן בס׳ במרא
 לכריתות (לף כה.) לתנאי פליגי כהכי
 וי״ל לכך היתה קבלה בילם הקשה
 ה״ר משה מכונלי״ש אמאי לא קאמר
 לשוחט רמתני׳ היינו עורף ופטור
 לר״ש משוס ללא חזיא לאכילה ולרבנן
 חייב משום לעריסה זו היא שחיטה
 כלאמרי׳ בריש פ׳ שני שעירי(יומא לף
 סל.) גבי שעיר המשתלח לחייתו לצוק
 היינו שתיטתו ומייב משום אותו ואת
 בנו ובפי חטאת העוף (זבחים לף ע:)
לעריסה מטהרת מילי נבלה  אמרינן 8
 ותירץ ר״מ לא״כ לא הוה ליה למימני
 השוחט אלא העורף ולוחק הוא
 לללמא תנא שוחט משוס אחריני פרת
 חטאת ושור הנסקל כלאמרינן בפ״ב
 (לעיל לף כט.) לסיפא בקלשים ואיירי
 לסליק מבהמה תנא שחיטתו כשרה
 ולא קתני מליקמו: אמר רבי ינאי
 גבול שמעתי בה. רבי ינאי לטעמיה
 לאית ליה בפ״ב לקדושין (לף נז.)
 לכפרה כתיכ כה כקלשים ולהכי
 מיתסרא מחיים כמו שאר קלשים
 למיתסרי מחיים א] וערפו שם לררשינן
 (כריתות לף ו.) מיניה שם תהא קכורתה איצטריך לאחר עריפה ללא
 נימא לשריא משום שנעשית מצותה: לישני באן קודם ירידה
 כאן לאחר ירידה. מימה הא על כרמך מתני׳ לכריתות (לף כג0
 מוכחא ללא מימסר מחיים כללייק המם י)(בפ״ב) מסיפא לקמני
 לכפרה ספקה והלכה לה: גמר קיחה קיחה. מסקנא לא קיימא
 הכי כפרק כ׳ לקלושין (לף ;ז.) אלא מסיק לר״ל כתנא לכי רכי
 ישמעאל ליליף הט נאמר מכשיר ומכפר כפנים פי׳ מכשיר כפנים
 אשם מצורע מכפר שאר קרבנות ונאמר מכשיר ומכפר כמוץ פירוש
 מכשיר צפורי מצורע מכפר עגלה ערופה ושעיר המשתלמ ובפרק
 בתרא לכריתות ןלף כה.) מוקי לה נמי רב המנונא לאמר עגלה ערופה
 מיתסר מתיים כתנא רבי ר׳ ישמעאל ומימה היאך משמע ממילתיה
 לר׳ ישמעאל למיתסר ממיים ד״ל ללייק משוס ללא איצטריך למילף
 מכשיר ממכסר אלא ליאסי מחיים ללאחר שחיטה ידעינן מוזה אשר

: ׳  [לא] תאכלו לרכות השחוטה מ
 םומכום אומר משום ר״מ םופג שמונים. ארישא נמי סליג
 כלפי׳ כקונטרס וכה״ג אמר בפ׳ קמא ליבמות (לף
 ט:) חלוק היה ר״ש אף כראשונה וסיפא נקט משוס רכותא לרכנן
 לאע״ג לאיכא שתי שמות לאותו ואת בנו ובנו ואותו לא לקי אלא

 ארבעים טון לנפקי תרוייהו מחל קרא ללא תשחטו:
 הזורע

ואמר ר״ש בן לקיש אומר היה ר״ש פרה (  א

 נפדית על גבי מערכתה אמר רב שמן בר
 אבא אמר רבי יוחנן פרת חטאת אינה
 משנה א] ועגלה ערופה לאו שחיטה ראויה
נמצא ההורג עד שלא תערף והתנן א (  היא ג
 העגלה תצא ותרעה בעדר אמר ר״ש בן
 לקיש משום רבי ינאי עגלה ערופה אינה
 משנה ומי אמר רבי ינאי הכי ״והאמר רבי
 ינאי נבול שמעתי בה ושכחתי ונםבין חבריא
 לומר בירידתה לנחל איתן אוסרתה ואם
 איתא לישני כאן קודם ירידה כאן לאחר
 ירידה א״ר פנחס בריה דרב אמי אנן משמיה
 דרשב״ל מתנינן לה עגלה ערופה אינה
 משנה א״ר אשי כי הוינן בי רב פפי קשיא
 לן מי אמר רשב״ל הכי והא ״איתמר צפורי
 מצורע מאימתי נאםרין רבי יוחנן אמר
משעת שחיטה ורשב״ל אמר משעת  ג

 לקיחה ואמרינן מ״ט דרבי שמעון בן לקיש
 גמר קיחה קיחה מעגלה ערופה אלא אמר
 רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן עגלה
 ערופה אינה משנה: מתני' ישנים שלקחו
 פרה ובנה איזה שלקח ראשון ישחוט ראשון
 ואם קדם השני זכה: גמ' אמר רב יוםף
 לענין דינא תנן תנא ה<אם קדם השני הרי זה
 זריז ונשכר זריז דלא עבד איםורא ונשכר
שחט פרה ואח״כ  דקאכיל בשרא: מתני׳ ה
סופג שמונים שחט שני בניה  שני בניה 8
 ואחר כך שחטה סופג את הארבעים י)ישחטה
 ואת בתה ואת בת בתה םופג שמונים שחטה
 ואת בת בתה ואחר כך שחט בתה סופג את
 הארבעים םומכום אומר משום רבי מאיר
 סופג שמונים: גמ' אמאי 1אותו ואת
 בנו אמר רחמנא ולא בנו ואותו לא ם״ד
 דתניא אותו ואת בנו אין לי אלא אותו ואת
 בנו י אותו ואת אמו מנין כשהוא אומר לא
 תשחטו הרי כאן שנים הא כיצד אחד השוחט
 את הפרה ואחד השוחט את אמה ואחד
 השוחט את בנה שנים האחרונים חייבין

 האי

 ואמר ריש לקיש אומר היה רבי שמעון פרה נפדית. אם מצא נאה
 הימנה אפילו על גב מערכתה אפילו שחטה כהלכתה על מערכת של
 עצים שהיא נשחטת עליה כלאמרי׳ במס׳ פרה >פ״ג מ״מ) וקסבר ר״ש
 כל העומל לפלומ כפלד למי וקרינא ביה שאתה יכול להאכילו. ואי

 קשיא למה לי קבלמ טומאה היא גופה
 מטמאה אלם ובגלים מפרשינן כה״ג
 ככרימומ בפרק לס שחיטה (לף כא:)
 כגון בשר שחפהו כפתומ מככיצה
 בצק אי משדת ליה אוכל מצטרף כהלי
 בצק ומקבל האי בצק טומאה אס
 יגע כטומאה ומטמא שאר אוכלין ואי
 לאו אוכל הוא לא מקכל האי בצק
ט נגעו  טומאה ללית כיה שיעורא ו
 כיה אוכלין אתריני טהורים הן שאינם
 נוגעין י) בנבלה אלא בבצק: אינה
 משנה. לא נשנית במשנתינו: והרעה
 בעדר. כשאר מולין. אלמא אינה
ט שחטה מותרת:  נאסרת מחיים ו
 הט גרסינן אמר ריש לקיש א״ר ינאי
 עגלה ערופה אינה משנה: והא״ר
 ינאי. בקדושין (א) ובכריתות בפרק
 במרא(לף כה.): גבול. מאימתי נאסרת:
 תבריא. בני הישיבה: צפורי מצורע.
 קי״ל בקלושין בהאיש מקלש (לף ט:)
 לאסורין בהנאה: משעה שחיטה.
 ונאסרת שחוטה אבל המשולחת מותרת
 לכתיב (יקרא יל) ושלת את הצפור
 החיה וגו׳ ולא אמרה תורה שלח
 למקלה״): משעה קיחה. ושתיהן
 נאסרות על שישלח: גמר קיחה
 קיחה פוי. מה עגלה ערופה שנאמר
 כה קיחה (לבדם כא) ולקחו זקני העיר
 ההיא עגלת בקר אסורה מחיים אף
 ולקח למטהר שתי צפדם חיות
 (ויקרא יל) אסורות מחיים ומיהו עגלה
 ערופה יש לה גבול ליאסר בירילתה
 לנחל איתן אבל אלו אין בהן מעשה
 מלקיחה ועל שחיטה וטון לנאסרות
 מחיים על כרחיך משעת לקיחה:
 אלא. הא תירוצא למתרץ אינה משנה
 לאו ריש לקיש אמרה אלא ר׳ יוחנן
 אמרה ללר״ש כן לקיש מיתסרא
 מחיים והא רתנן תצא ותרעה כעלר
 מקשינן לה ככריתות נכה.] ומוקמינן לה
 כתנאי: לענין דינא תנן. הא לקתני
 מתני׳ מי שלקת ראשון ישחוט ראשון
 לאו לענין איסור והיתר שאם רצה
 השני לשחוט ראשון והראשון ימתין
 עד מחר מומר אבל דין הוא אם באו
 לב״ל שבא האחל לשחוט וחבירו

 אומר אני צדך יותר ממך אנו אומרים להם הלוקח ראשון ישחוט שעל
 מנת כן לקח שאילו לא מכרה כעל הכית לשני ועכב לעצמו היה
 הלוקח שוחט וכן שנינו בתוספתא(פ׳׳ה ה״א) הלוקת מבעה״כ הוא קולס
 לבעה״ב שעל מנת כן לקח: דלא עבד איסורא. שהקלים כעצמו
 שלא יבא לילי איסור: נשכר. יש לו דוח שאוכל היום בשר:
 מתני׳ ואח״כ שחטה סופג אמ הארבעים. לאין כאן שתיטמ
 איסור אלא אחת. וכגמרא יליף לבנו ואותו נמי חייב: שחטה
 ואח בהה ואחר כך אח בה בתה. יש כאן שני אותו ואת בנו:
ן איסור ואח״כ שתט את בתה  שחטה ואת במ בתה. אין כאן עדי
 ויש בשחיטה זו שני איסורין אותו ואת בנו משום אמה ובנו ואותו
 משוס כתה של זו שכבר נשחטה: סופג ארבעים. דחל לאו הוא
 וחדא התראה וחד מעשה: שמונים. וטעמא דסומכוס מפרש כגמ׳ 1ע״ב]:
 גמ׳ לא תשחטו. לשון רכים משמע: הרי כאן שנים. הזהיר את
 שניהם בין אם שוחט האס ובין אם שומט הבמ ולא משכתמ לה שנים
 עוכדן אלא כשלש כהמות והא ני)טצד כת ואם ובת דאי אס ושני בניה
 למה לי קרא פשיטא מה לי תל ומה לי מרי דכי היכי דמחייב
 אהאי מתייב אהאי ואי בפרה ובתה ובת כתה פשיטא מרוייהו אותו
 ואת כנו נינהו אלא על כרחך נאחל שוחט פרה והשני את אמה
 והשלישי את כמה קאמר לאשמועינן לאמו ואומי נמי מתייכ:

 אבל

 מסורת הש״ס
 א) [שמעות יא: נייק עז:
 מנחות קא:], נ) סוטה
 מז. (כתונומ לו) כריתות
 כה. ע״ש, ג) זבחיס ע:
 כריתות כה. קלושין גז.,
 ד) קלושץ גז., ה) [תוספתא
 פ״ה ה״א], ו) כריתות טו.,
 t) עיין תוס׳ ככ׳׳ק שכתכו
 על רש״י לא לק לכתכ
 גכלה ועיין רש״א [ועי׳ מ״ש
 על זה תוס׳ פסחיס לג:
 ל״ה לאימת ותוס׳ שנת צא.
 ל״ה אי], יו) [לקמן קמ.],
 מ) נס״י טצל גת ואס ונמ
 גתה ועיין רש׳יא, י) [צ״ל

 גלף כה.],

 גליון הש״ם
 פתני׳ סופג ששונים. עי׳
 כריתות לף ט׳ ע״נ תוס׳
 ל״ה והיא. קדושין לף
 עז ע׳׳כ חוס׳ ל״ה הרי:
 תום' ר״ה עגלה וכוי
 דער־פה מטהרת ממ
 גבלה. עיין מגחומ דף קא

 ע״ג מוס׳ ד״ה ועגלה:

 הגהות הב״ח
 (א) רש״י ד״ה והא״ר ינאי
 בקידושין. נ״נ פ״ג לף נז:
 (ב) תום׳ ל״ה והתנן וכו׳

 אינו כן אלא אם על:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] תום׳ ד״ה אמר וכו׳
 כמו שאר קלשיס דמיתסרי
 מחיים והא לכתיכ וערפו

 שס וכו׳ כצ״ל:

 מוסף רש״י
 ואמר ד״ש בן לקיש.
 אחו שעת הכושר היתה
 לה, אומד היה ר״ש
 פרה נפדית על גבי
 מערכתה. אפילו נשתטה
 על המערכה כמשפט,
 אס מצא אחרת יפה
 ממנה, וזהו שעת הכושר
 שלה, ואע״פ ללא נפלית,
 אפילו הט משר לה
 איכלא הואיל ורארה לפלות
 (ב״ק עז:< וסכירא ליה
 לר״ש העומר לפרות
 נפלוי למי והדא ליה
 אוכל שאתה יכול להאטלו
 לאחרים ושבועות יא:).
 תצא ותרעה בעדר.
 כשאר תולין, והאי תנא לית
 ליה הא דאמרינן ככמה
 לוכמי עגלה ערופה גאסרמ
 מחייס ררילמה לנתל איתן
 אוסרתה, וכמסכת כריתות
 (כה.) מוקמינן לה למילתא
 גפלוגמא לתנאי, כפרק
 גתרא (סזטה m.). גבול
 שמעתי בה ושכחתי.
 מאימתי נאסרת (קדושין
 מ.). ונסכין חבריא.
 וסנורין התלמילין מלעמס
 לומר (זבחים ע:<. ירידתה
 לנחל איתן. היא הגורמת
 לה שם עריסה ואוסרתה
 (קדושין שם! ינקילושין
 יליף לה מאסרה מחיים
 (זבחים שם). משעת
 לקיחה. נאסרות שתיהן
 על שישלח תמשולתת
 וניתרת גשילוחה (קדושיו
 שסו. מעגלה ערופה.
 מה התם מיתסרא מתייס
 כקדשים, אף כאן ממייס

 (שם).



 מסורת הש״ס

 א) 1שבמ צג:ן, ב) [צ״ל
 מלתניא עי׳ pw׳ ל״ה
 תנינא[, ג) קלושין עז:
 מכות כא. נזיר מכ.,
 ל) קלושין לנו. בטרימ כל.
 כרכות ככ. לקמן קלו:,
 ה) לקמן צא. ודף צו.,
 ו) ולעיל סא.ז, ז) [לקמן
 צא. מכות טז. יכמות קא.
 תוספתא דיכמות פי״נ ה״ה
 ע״ש1, ח) סנהדרין סג.
 פסחיס פד. תמורה ד:
 מכות ל: טז. שבועות ג:
 לקמן צא. וולף קמא:],
 ט) ןנדצ״ל חייב שתיים],

 י) [לקמן צ:],

 תורה אור השלם
 1 . ולא תותירו ממנו עד
 ביקר והנתר ממנו עד

 ביקר באש תשרפו:
 שמות יב י

 בליון הש״ם
 תופי דייה ולאפוק־ ובו׳
 אבל מודה. עי׳ לעיל דף
 ס׳ ע״כ תיס׳ ל״ה הרכיב:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א| נמ׳ אס כן לכתוב לא
 ישקטו כצ״ל: ב] שם
 ומלתא אגב אורחיה קמ״ל.

 נ״ב עיין תורת חיים:

 מוסף רש״י
 חטה ושעורה וחרצן.
 שלשתן בבת אתת !בכורות
 נד.::, במפולת יד. להוו
 להו כלאי זרעים וכלאי
( ב  הכרס כאתת ;ברכוה כ
 וטעמא דר׳ יאשיה לא
 ידענא מהיכא נפקא ליה
 דנעינן נ׳ מיני זרעים
 וחרצן שלישי, ימסולת יל
 נסקא ליה מלא תזרע כרמך
 כלאים, משמע שזריעת
 הכרס עצמה תהיה בכלאים
 !קדושיו לט.;. אכל מזה
 כזית ומזה כזית. משל
 ימין ומשל שמאל :לקנו!
 צא.;. איבו סופג אלא
 מ׳. דאינו נוהג אלא באחת
 ;לקמן צו :. הכה את
 זה וחזר והכה את
 זה. מי שגירש את אשתו
 ונישאת וילדה, ספק בן
 ט׳ לראשון ספק בן ז׳
 לאחרון, הכה זה ותזר
והכה זה בשתי התראות,  י

 דהויא לה כל חדא התראת
. חייב. ;  ספק !מכות טז
 שהרי אחד מהם אביי,
 קסבר התראת ספק שמה
 התראה הואיל וממה נפשך
 עובר והכהו ויבמות קא.:.
 בבת אחת. שמבטן במקל
 בהכאה אחת !שם ולקמן
! אי בהתראה אתת א  צ
 בתוך כדי דבור דהייא לה
 התראת יראי, דממה נפשך
 חד מנייהו אביהו !מכות
 שם;. חייב. דבהתראה
 ודאי התרו בו אל חכה
 שניהס שבמכה זי אתה
 מתחייב !יבמות שם;. בזה
 אחר זה פטור. ראיכא
 שתי התראות יכל חלא
 והדא היה התראת ספק

 אותו ואת בנו פרק חמישי חולין
 אבל תיי לא. שחט אחל האם ואחד הבת אפילו אחרון פטור
 קא משמע לן: לא ישתטו. למשמע לא על ילי אחל ולא ע״י שנים
 לא יהיו נשחטין: מאי לא תשחטו. למשמע לתרוייהו עבלי
 איסורא: בהטלם אחד. שלא טלע לו בנתים שחטא ובשוגג
 חייב שתי חטאות וה״ה נמי למחייב
 בהתראה אחת ובלאו אחל שני
 מלקיומ: דלישמעינן בעלמא. היכא
 דאין גופין מוחלקים כגון בשני זיתי
 חלכ: דאע״ג דגופין מותליןים. שעל
 ידי שתי פרות כאין לו שני מלקיות
 הללו. ופליג סומכוס כסיפא וה״ה
 לרישא דקתני שחט שני בניה ואח״כ
 שחטה סופג מ׳ לסומכוס סופג פ׳
 וכך מצאתי בתוספתא(פ״ה ה׳׳א) שחט ה׳
 כניה ואחר כך שמטה סומכים אומר
 משום רבי מאיר חייכ משום חמשה
 לאדן: הזורע כלאים כלאים. משמע
 שזרע וחזר וזרע: ועוד מאי כלאים
 כלאים. חדא זריעה נמי מחייב חדא:
 בבת אחת. בידו אחת חטה וחרצן
 ובידו אחת שעורה וחרצן: אלא לאו
 םומכוס. ושמע מינה אכל שני זיתי
 חלכ כהעלס אחד חייכנו): לעולם רבנן.
 יבב׳ התראות ודקשיא לך פשיטא הא
 קמ״ל דאיכא תרי גווני כלאים דבין
 חטה וחרצן וכין שעורה וחרצן הוו
 כלאים ולאפוקי מדרכי יאשיה דבעי
 שלשתן כאחד: אהל מזה כזית ומזה
 כזית. משני גיד הנשה של שתי ירכות
 של כהמה אחת: ארבעים. ד יהודה
 לטעמיה דאמר בפ׳ גיד הנשהי) אינו
 נוהג אלא באחת: מאי טעמא דרבי
 יהודה. דאמר אינו סופג אלא ארבעים
 לא הוה ליה למילקי כלל כל חדא
 וחדא התראת ספק הוא דהא מספקא
 ליה לר׳ יהודה כאיזו מהן נוהג כשל
 ימין או בשל שמאל דקמני המס
 והדעת מכרעת שהוא של ימין ואיבעיא
 להו פשיטא ליה של ימין ומאי דעת
 דעת תורה או ספוקי מספקא ליה
 ומאי דעת דעת נוטה ומדלא פשטיה
 מהא דמיפשט פשיטא ליה ש׳׳מ לאו
 כשתי התראומ קאמר דהא שמעינן
 ליה דאמר התראת ספק לא שמה
 התראה: הכה זה והזר והכה זה.
 מי שלא שהתה אחר גיטה שלשה
 חדשים וניסת וילדה ספק כן תשעה
 לראשון וספק בן שבעה לאחרון
 וכשגדל הכה את האחד וחזר והכה
 את חכירו: תייב. דקסכר התראת
 ספק שמה התראה: בבת אתת.
 הריס שתי ידיו והכה זה באחת וזה
 כאחת: תייב. דהתראת ודאי היא:
 בבת אתת. דהויא התראת ודאי
 וקאמר ת׳׳ק סופג שמונים: אלא
 לאו סומכוש היא. דלא אשכחן תנא
 דאית ליה הא סכרא אלא

 הוא:
 ולאו
 עליו

 פב:
 הזורע

 עד

 האי מיבעי ליה לגופיה א״כ ליכתוב לא
 תשחוט מאי לא תשחטו ואכתי מיבעי ליה
 דאי כתב רחמנא לא א] תשחוט ה׳׳א חד אין
 תרי לא כתב רחמנא לא תשחטו ואפילו
 תרי אם כן לכתוב לא א] ישחטו מאי לא
 תשחטו שמע מינה תרתי: שחטה ואת בת
 בתה [וכו׳]: א״ל אביי לרב יוסף מאי טעמא
אכל שני זיתי (  דסומכום קא םבר םומכוס א
 חלב בהעלם אחד חייב שתי חטאות ובדין
 הוא דלישמעינן בעלמא והאי דקא משמע
 לן בהא להודיעך כחן דרבנן דאע״ג דגופין
 מוחלקין פטרי רבנן או דלמא קםבר םומכום
 אכל שני זיתי חלב בהעלם אחד אינו
 חייב אלא אחת והכא היינו טעמא הואיל
 וגופין מוחלקין א״ל אין קםבר אכל שני
 זיתי חלב בהעלם אחד חייב שתי חטאות
 ממאי ב<מדתנן הזורע כלאים כלאים לוקה
 מאי לוקה אילימא לומה אחת פשיטא ועוד
 מאי כלאים כלאים אלא פשיטא ב׳ מלקיות
 במאי עסקינן אילימא בזה אחר זה ובשתי
אנזיר שהיה שותה יין כל (  התראות תנינא ג
 היום אינו חייב אלא אחת אמרו לו אל
 תשתה והוא שותה אל תשתה והוא שותה
 חייב על כל אחת ואחת אלא פשיטא בבת
 אחת ובהתראה אחת מני אילימא רבנן
 דפליגי עליה דםומכום השתא ומה התם
 דגופין מוחלקין פטרי רבנן הכא לכ״ש אלא
 לאו םומכום היא לא לעולם רבנן -1 ומילתא
 אגב אורחיה קמ״ל דאיכא תרי גווני כלאים
 ולאפוקי מדרבי יאשיה יידאמר רבי יאשיה
עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת  כ

 יד קמ״ל דכי זרע חטה וחרצן >! ושעורה וחרצן
אכל מזה כזית ומזה כזית ,  נמי מחייב ת״ש ה
 םופג שמונים רבי יהודה אומר אינו סופג
 אלא מ׳ היכי דמי אילימא בזה אחר זה
 ובשתי התראות מ״ט דרבי יהודה התראת
 ספק היא ושמעינן ליה לרבי יהודה דאמר
הכה (  י<התראת ספק לא שמה התראה דתניא י
 את זה וחזר והכה את זה קלל את זה וחזר
 וקלל את זה או שהכה שניהם בבת אחת או
 שקלל שניהם בבת אחת חייב ר׳ יהודה אומר
 בבת אחת חייב בזה אחר זה פטור אלא
 פשיטא בבת אחת ובהתראה אחת ומאן תנא
 קמא אילימא רבנן דפליגי עליה דסומכום
 השתא ומה התם דגופין מוחלקין פטרי
 רבנן הכא לא כל שכן אלא לאו םומכום
 היא לא לעולם בזה אחר זה ורבנן והאי
 תנא םבר לה כאידך תנא דרבי יהודה
 דאמר התראת ספק שמה התראה ״1דתניא

לא תותירו ממנו עד בקר והנותר ממנו 1 

 כלאים כלאים לוקה. מימה דמשמע תכא דבחד
 כלאים לא לקי אלא חדא ואמאי לא לקי נמי משוס
 לא מסיג גכול רעך (לגלים יט< דלענין איסור כלאים דריש לה
 בשבת כפ׳ ר׳ עקיכא (לף פה.) וי״ל דכיון דאתא נמי לאזהרה דמסיג

 גבול אין לוקין עליו משוס כלאים כמו
 שאין לוקין על השגמ גבול דנימן
 להשבון ועוד דהוי לאו שבכללות:
 תנינא נזיר שהיה שותה כוי.
 אע״ג דהך דהזורע כלאים
 ברייתא היא ובכמה כרייתות שונה
 מה שבמשנה מ״מ היה לו לשנות
 באותו ענין ששונה במשנה וכה״ג
 אשכחן בפרק עשרה יוחסין (קדושין
 לף על.) גבי אכא שאול היה קורא
 לשתוקי בדוקי דפריך תנינא מה טיבו
 של עובר זה כו׳ ופי׳ שם בקונטרס
 דהכי פריך תנינא כלומר התם הוה

 ליה למיתני:
 אלא פשיטא בבת אחת ובהתראה
 אחת. פי׳ או כהתראה אחמ
 ואפי׳ כזה אחר זה דאפילו כהא פטרי
 רכנן כמו נזיר שהיה שותה כל היום

 דאינו חייכ אלא אחת:
 ולאפוקי מדרבי יאשיה דאמר
 אינו חייב עד שיזרע
 חטה ושעורה וחרצן במפולת יד.
 נראה דאינו חייב משוס כלאי הכרס
 קאמר 8׳אבל מודה דמשים כלאי
 זרעים מיחייב בתרי מינין בחטה
 ושעורה לחודיה וכן משמע דכי
 קאמר קמ״ל דכי זרע חטה וחרצן
 ושעורה וחרצן נמי חייכ ולא נקט
 חטה ושעורה משמע דמודי כה ר׳
 יאשיה ועוד נראה לפרש דקרי תרי
 גווני כלאים כלאי זרעים וכלאי הכרם
 חטה ושעורה וחטה וחרצן וכחד גוונא
 מודי רכי יאשיה וכחד פליג אבל
 חטה וחרצן ושעורה וחרצן כולה חד
 גוונא הוא ויש ספריס שכתוכ כהס
 כהדיא או שעורה וחרצן ואפילו
 לספרים דכתיכ כהס ושעורה יש
 לפרש כמו או שעורה ולהכי לא מצי
 לאוקומי כלאים >] ככת אחת כמו חטה
 ושעורה וחרצן דלקי תרתי לאפוקי
 מדרכי יאשיה דהא לרכי יאשיה גמי
 לקי תרתי וכן משמע בירושלמי במס׳
 כלאים בפ״ט דקאמר על דעתיה דר׳
 יאשיה כתיכ שדך לא תזרע כלאים
 ולאיזה דבר נאמר לא תזרע כרמך פי׳
 כיון דבלא חרצן מיחייב משוס שדך
 דאי לא מחייכ ר׳ יאשיה ככלאי זרעיס
 בלא כרם מאי קא כעי ומשני משוס
 שדך לוקה ומשוס כרמך לוקה וטעמא
 דר׳ יאשיה דככלאי הכרס לא מחייב
 אלא כג׳ מיניס וככלאי זרעים מחייכ
 בכ׳ מפרש ר״י משום דזריעת כלאים
 משמע שני מיני זרעים וחרצן לאו
 מין זרע הוא אבל אין לפרש דמשמע
 ליה לא תזרע בהדי כרמך כלאים אבל
 שדך בלא שוס זרע קרוי שדה דהא
 לא שייך לפרש כן גבי בהמתך ומיהו
 ר׳ יהודה במס׳ כלאים (פ״א מ״ט)
 לא ממייב בכלאי זרעים עד שיזרע

 באש משרופו. עשה הוא
 שניתק לעשה אין לוקין
 והמותיר בפסח פטור:

 בא
 בקר באש תשרופו

 בא
 חטה ושעורה וכוסמת או שני חטים ושעורה או שני שעורים וחטה דכעי כלאי זרעים בהדי שדך והא דאמר בריש פרק בתרא דבכורות
 (לף צג0 יצהר ותירוש אין מעשרין מזה על זה דאמר קרא כל חלב יצהר וכל חלכ תירוש ודגן אמרה תורה מן חלכ לזה וחלכ לזה אין לי
 אלא תירוש ויצהר תירוש ודגן דגן ודגן מנין אמרת ק״ו ומה תירוש ויצהר שאין כלאים זה כזה אין מעשרין כו׳ ולרכי יאשיה מייתי לה
 הכי ומה תירוש ויצהר שאין כלאים זה בזה (אפי׳ ע״י דכר אחר) אין מעשרין מזה על זה תירוש ודגן דגן ודגן שהם כלאים ע״י דבר אחר כו׳ לא
 נקט דכר אתר אלא משוס תירוש ודגן: מאי טעמא דרבי יהודה התראת םפק היא. וא״ת והא מסיקנא כפ׳ גיד הנשה (לקמן לף צא.) דמפשט
 פשיטא ליה לרכי יהודה דשל ימין ד״ל דהכא כעי למימר דתפשוט מהכא דלא מספקא ליה ומסיק דלעולס לא תפשוט וסבר לה כאידך כוי:

 וכדכרי

 עין משפט
 נר מצוה

א א מיי׳ ס״ה מהל׳  ב
 גזירות הל׳ י סמג

:  לאוץ מ
ב ב מיי׳ פ״ה מהל׳  כ
 כלאים הל׳ נ סמג
 לאדן רפ טוש״ע י״ל סי׳

 רצו ס״א:

 שיטה מקובצת
 א] דאי כתב רחמנא
 לא תשחט: ג] קמ״ל
 דכי זרע חטה וחרצן או
 שעורה וחרצן נמי מיחייב:
 נ] ולהכי לא מצי לאוקומי
 כלאים כלאים בבת אחת:

 רבינו גרשום
 תד אין תרי לא. כלומר
 אי(מאחד) בן אדם [אחד
 שחט] לאותו ואת בנו
 (והוא שחטן) יהא חייב
 אבל אי אחד [שחט]
 אותו [ואדם אחר שחט]
 את בנו לא יהא חייב.
 כתב רחמנא לא תשחטו
 דאפי׳ תדי: ש״מ תרתי.
 דאפילו בנו ואותו: אע״ג
 דגופין מוחלקין פטרי.
 כלומר כיון דכלל שני
 איסורין בשחיטה אחת
 אע״ג דאיכא אותו ואת
 בנו ובנו ואותו אינו סופג
 אלא ארבעים: אלא לאו
 סומכום היא. כלומר וחייב
 על כל אחת ואחת אע״ג
 רבבת אחת ובהתראה
 אחת: לא לעולם רבנן
 היא. כלומר ומאי לוקה
 לוקה אחת כיון דבחדא
 התראה ובבת אחת היא
 אינו לוקה אלא אתת והא
 קמ״ל דאיכא תרי גווני
 כלאים ואי לאו דבבת
 אחת היא הוה מיחייב
 תרתי: והיכי דמי תרי גווני
 כלאים. דבידו אחת שעורה
 וחרצן ובידו אחח תטה
 וחרצן והפילן בבת אתת
 וזרען: בהא לימא ר׳ יהודה
 סופג ארבעים. כלומר אפי׳
 ארבעים לרי יהודה אינו
 סופג דהוי התראת ספק
 דמתרין אותו מספק דלא
 תיכול דספק הוא אם של
 ימין הוא דר׳ יהודה אינו
 מחייב אלא על של ימין:
 הכה את זה. כלומר ספק
 בן תשעה לראשון או
 בן שבעה לאחרון: בזה
 אחר זה פטור. כלומר
 דהתראת ספק הוא שאין
 אנו יודעין אי והו אביו
 או זה או זה: אלא
 לאו םומכוס היא. כלומר
 מה דאמרי׳ סופג שמונים
 זהו םומכוס דלענין אותו
 ואת בנו מחייב שמונים
 הכא נמי מחייב שמונים
 אע״ג דבבת אחת: לעולם
 בזה אחר זה ובשתי
 התראות כוי. לעולם בזה
 אחר זה ובשתי התראות
 ורבנן ומש״ה אמרי׳ סופג
 שמונים(ואם פרכת והא ר׳
 יהודה אמר סופג ארבעים
 והתראת ספק לאו שמה
 התראה) ואי פרכינן לרי
 יהודה אמאי סופג ארבעים
 והא התראת ספק הוא.
 סבר לה כאידך דרי יהודה.
 דתניא לא תותירו ממנו

 עד בקר והנותר וגו׳



 עין משפט
 נר מצוה

 כג א מיי׳ פ״י מהלכיי!
 קרבן פסח הל׳ יא
 יפי״ח מהלכוח פסילי

 המוקדשין הלכה ט:
ד ב ג מיי׳ ס״מ מהל׳  כ
 מאכלית אסורות הלכה

 ג:
ה ד ה ו מיי׳ פי׳׳ב מהל׳  כ
 שחיטה הל׳ יל ט ו טו
 ועי׳ בהשגות ובכ׳׳מ ובל׳׳מ
 סמג לאוץ קמט טוש׳׳ע י״ל

 סי׳ טו ס׳׳ו:
 בו ז מיי׳ פייט מהל׳
 מכירה הל׳ ז סמג
 עשי! סכ טוש׳׳ע ח׳׳מ סי׳

 קצט סעיף ג:
 ח [מיי׳ פ״ל מהלכות וכיה
 וממנה ה״נ ופ״ה מהלכות
 עכליס ה״כ ופ״ו ה״א
 טוש״ע מ״מ סימן רמג

 סעיף א]:
 ט מיי׳ פייט מהלכות מכירה
 ה׳׳ז סמג עשין פכ טוש״ע
 ת״מ סימן קצט סעיף ג:

 י [מיי׳ שס פ״ג הלכה א
 סמנ שס טוש״ע ת״מ סימן

 קצח סעיף א]:
 כ [מיי׳ שס הלכה ה טוש׳׳ע

 שס סעיף ה]:
 כז ל מיי׳ סי״ב מהל׳
 שחיטה הל׳ יו סמג
 לאוין קמט טיש״ע י״ל סי׳

 ט! סעיף ל:
 מ [מיי׳ פ״ל מהלכות

 מעשה הקרכנות ה״כ]:

 אותו ואת בנו פרק חמישי חולין פג.
 וכדברי רבי יוסי הגלילי אף ערב יום הספורים כגליל. תימה
 לכריש כתוכות (לף ה.) פריך יום הכס וריס שחל להיות
 כשני כשכת ילחה גזירה שמא ישחוט ק עוף ואמאי לא פריך משאר
 ימים טוכיס להוי לכ״ע ואומר ר״ת לכשאר ערכ י״ט שוחטין כהמות
 כלאמר הכא אכל ערכ יוה״כ לא היו
 אוכלין אלא כשר עוף ולגיס כלאמר
 ככ״ר גכי ההוא לזכן נונא והא ללא
 חשיכ הכא ערכ יו״ט ראשון של מג
 אומר ר״ת משוס לכולי עלמא טרילי
 כסוכה ולולכ ואין להן סנאי להרכות

 כשחיטה כל כךכ):
 ומודה רבי יהודה. מימה למאן
 מולה לאיממי לרכי יהורה
 לפרש הוא כלאמרינן כסנהררין כפרק

 זה כורר (לף כה. ל)<:

 הדרן עלך אותו ואת בנו

הכתוב ליהן עשה אחר לא תעשה  בא א
 לומר שאין לוקין עליו דברי ר׳ יהודה רבי
 יעקב אומר לא מן השם הוא זה אלא משום
 דה״ל לאו שאין בו מעשה וכל לאו שאין בו
אכל שגי גידין ) ב  מעשה אין לוקין עליו ת״שא
 משתי ירכות משתי בהמות םופג שמונים
 רבי יהודה אומר אינו םופג אלא מ׳ ודכי דמי
 אילימא בזה אחר זה ובשתי התראות מ״ט
 דרבי יהודה דאמר ארבעים ותו לא אלא
 פשיטא בבת אחת ובחדא התראה מאן ת״ק
 אילימא רבנן דפליגי עליה דסומכוס ומה

 התם דגופין מוחלקין פטרי רבנן הכא לא כל שכן אלא לאו םומכום היא
 לעולם בזה אחר זה ודקאמרת מ״ט דרבי יהודה כגון גדלית ביה כזית 3*דתניא
 אכלו ואין בו כזית חייב ר׳ יהודה אומר עד שיהא בו כזית: מתני׳ ״יבארבעה
 פרקים בשנה המוכר בהמה לחבירו צריך להודיעו אמה מכרתי לשחוט בתה
 מכרתי לשחוט ואלו הן ערב יום טוב האחרון של חג וערב יום טוב הראשון
 של פםח וערב עצרת וערב ראש השנה וכדברי רבי יוםי הגלילי אף ערב יום
 הכפורים בגליל אמר רבי יהודה האימתי בזמן שאין לו ריוח אבל יש לו ריוח
 אין צריך להודיעו י ומודה רבי יהודה במוכר את האם לחתן ואת הבת לכלה
 שצריך להודיעו בידוע ששניהם שוהטין ביום אחד ״׳בארבעה פרקים אלו
 משחיטין את הטבח בעל כרחו אפילי שור שוה אלף דינרים ואין לו ללוקח
 אלא דינר כופין אותו לשחוט לפיכך אם מת מת ללוקח אבל בשאר ימות
 השנה אינו כן לפיכך אם מת מת למוכר: גמ׳ ה<תנא אם לא הודיעו הולך ושוחט
 ואינו נמנע: אמר רבי יהודה אימתי [וכו׳]: למה לי למיתני את האם לחתן
 ואת הבת לכלה מלתא אגב אורחיה קמשמע לן דאורח ארעא למטרח בי
והא לא משך אמר (  חתנא טפי מבי כלתא: בארבעה פרקים אלו [וכו׳]: י
 רב הונא אמר רב כשמשך אי הכי אימא םיפא אבל בשאר ימות השגה
 אינו כן לפיכך אם מת מת למוכר והא משך אמר ר׳ שמואל בר רב יצחק
 לעולם שלא משך וכגון שזיכה לו על ידי אחר בארבעה פרקים אלו
 חכות הוא לו ))חזכין לאדם שלא בפניו בשאר ימות השנה רחוב הוא לו
 אין חבין לאדם שלא בפניו ח<רבי אלעזר אומר אמר רבי יוחנן 2בארבעה
דאמר רבי יוחנן ידבר ( ו  פרקים אלו העמידו חכמים דבריהם על דין תורה ;
שמא יאמר לו  תורה מעות קונות ומה טעם אמרו משיכה קונה גזירה :
יום אחד האמור באותו ואת בנו היום הולך ל  נשרפו חטיך בעליה: מתני׳ 1
 אחר הלילה את זו דרש רבי שמעון בן זומא נאמר במעשה בראשית 2יום אחד
 ונאמר באותו ואת בנו יום אחד מה יום אחד האמור במעשה בראשית היום
 הולך אחר הלילה אף יום אחד האמור באותו ואת בנו היום הולך אחר הלילה:
 נמ׳ ת״ר את זו דרש ר״ש בן זומא לפי שכל הענין כולו אינו מדבר אלא
 בקדשים י)מובקדשים לילה הולך אחר היום יכול אף זה כן נאמר כאן יום אחד
 ונאמר במעשה בראשית יום אחד מה יום אחד האמור במעשה בראשית היום
 הולך אחר הלילה אף יום [אחד] האמור באותו ואת בנו היום הולך אחר הלילה

 רבי
 לחתן אס ולכלה כת: למימרת בי חתנא. ולעשות סעולה טפי מכלתא: שזיכה לו ע״י אתר. המוכר הזה מסר את השור לאלם אמר
 שלא כפני הלוקח ואמר לו זט כשור זה לפלוני להיות לו בלינר כשר: דזכות הוא לו.. מסירה זו זכות היא לו להא לא סגי ליה כלא
 כשר: תוב הוא לו. להוציא הוצאות הפסל הוא לו: אין תבין לו. לאין אלם נעשה שליח לחכירו שלא מלעתו להפסילו אכל להררחו
 אכן סהלי לניחא ליה לפיכך זטן ואין חבין: טל דין תורה. שקונין לו מעותיו בלא משיכה: דבר תורה מעות קוגות. מטון שנתן
 מעות למוכר אין אחל מהם יכול לחזור לגמרינן מהקלש רכתיכ [ויקרא 0] ונתן הכסף וקס לו: ומה טטם אמרו משיכה קונה כוי. לאי
 מוקמת להו לפירי באחריות הלוקח משנתן מעות אי מתרמי לליקה בבית המוכר שהפירות שם לא טרח לאצולינהו אכל סתם
 מושך ממטי להו לכיתיה: מתני׳ היום הולך אחר הלילה. שחט האס משחשכה לא ישחוט הבת כל הלילה וכל
 היום המחרת אכל שחט האם כיוס שוחט הכת כלילה לאין הלילה הולך אמר יום: את זו דרש. משום לכעניינא לקלשים
 כתיכ אותו ואמ כנו איצטריך למלרשה כלמניא בגמרא: מטשה בראשית. ויהי ערכ ויהי כקר כרישא ערכ והלר כקר:
 גמ׳ לפי שכל הטנין. הפרשה הזאת סמוכה לקלשיס לכתיב ירצה לקרבן אשה וסמיך ליה אותו ואת בנו: בקדשים לילה הולך
 אתר היום. לכתיב (ויקרא 1) ביום קרבנו יאכל לא יניח ממנו על בקר אלמא לילה שלאחריו קרי יום קרבנו על הבקר:

 רכי

 רבעו גרשום
 בא הכתוב ליתן עשה אחר
 לא תעשה. כלומר רעשה
 זו והנותר [ממנו וגו׳ באש
 תשרפו] ולא תעשה זו לא
 תותירו ועכשיו א) זה ספק
 לא ידעינן אם יותיר אם
 לאו ואעפ״כ חייב מלקות
 ומשום הנותר שבה אחריו
 אינו חייב ודברי ר׳ יעקב
 יביא כאן משום גררה:
 אלא לאו סומכוס היא.
 כלומר וש״מ אכל ב׳ זיתי
 חלב בהעלם אחד חייב על
 כל אחת ואחת: ערב יו״ט
 אחרון של חג כוי. כלומר
 דהשתא םתמא דמלתא
 ודאי מאי דהוה ליה אכל
 בימים שעברו ואינו קונה
 אותה אלא לשחוט לפיכך
 צריך להודיעו: אימתי בזמן
 שאין לו ריוח. כלומר בערב
 יו״ט קנאה דודאי באותו
 יום ישחטנה לפיכך צריך
 להודיעו: אבל יש לו ריוח
 בינתים. כגון שקנאה שנים
 או שלשה ימים קודם לחג
 א״צ להודיעו מאן נימא
 לן דבאותו יום ישחוט
 שמא למחר או ליום אחר
 ישחוט: ואין ללוקח אלא
 דינר. כלומר שלא נתן לו
 ללוקח אלא דינר כופין
 אותו לשחוט וישלם לו את
 השאר ושל לוקח חשיב:
 מלתא אגב אורחיה קמ״ל
 דאורחא דמלתא למיטרח
 כוי. כלומר דחזינן המוטב
 לחתן והגרוע לכלה: ניהיום
 הולך אחר הלילה. כלומר
 לילה ויום שאם שחט
 אותו ביום מותר לשחוט
 בנו בלילה אבל אם שחט
 בלילה אסור לשחוט בנו
 ביום שלאחר הלילה: הבא
 במאי עסקינן כגון שויכה
 לו ע״י אחר. כלומר שנתן
 לו לוקח דינר והלך לדרכו
 וזיכה לו מוכר ללוקח על

 יד אחר שלא בפניו שאמר לו טול שור ברשותן שתהא מוכה לו לפלוני: כארבעה פרקים אלו חכות הוא לו. כלומר שחייב
 לקנות בשר בשביל שמחת יו״ט וזכץ לאדם שלא בפניו: בשאר ימות השנה דחובה הוא. כלומר דלקונה הוא חוב ולא
 זכות אין זכין לו לאדם אלא בפניו: דבר תורה מעות קונות. כלומר דכתיב או קנת מיד עמיתך דבר הנקנה מיד ליד דהיינו
 מעות ומפני מה אמרו משיכה קונה דאינו קונה שום אדם עד שימשך: גזירה שמא יאמר המוכר נשרפו חטיך בעלייה. ויהיו
 לו החטין קנוין בעל כוחו: עכשיו אמרו חכמים שאינן חשובין של לוקח עד שימשוך כדי שישמרם המוכר אותם יפה יפה
 עד שיבואו ברשותו: ובקדשים לילה הולך אחד היום. תודה שנאכלת ליום ולילה עד חצות וכגון זבחי שלמי צבור: יום

 ׳ליה פירקא

 בא הפחוב ליחן טשה. טעמא לבא הכתוב הא לאו הכי לקי אע״ג
 להתראת ספק היא לכל אימת לאתרו כיה מצי אמר אכתי ליליא
 הוא: לא מן השם הוא זה. לא מטעם זה הוא פטור: שאין בו
 מעשה. ישכ לו ולא אכל ומאליו נעשה נותר: משתי ירכות של

 שתי בהמות. ומלנקט שתי כהמות
 שמע מינה בימינות קאמר ות״ק
 להכא כרבי יהולה ס״ל לאין נוהג
 אלא כאחת. ומהא פשטינן כפרק גיל
 הנשה (לקמן לף צא.< לפשיטא ליה לד
 יהולה דכימין: דליה ביה כזית.
 בקמא או בבתרא אלא כחל מינייהו
 ומ״ק מחייב לקסבר בדה הוא
 ובדה [אין] צריכה שיעור כלתנן
 כמסכמ מכות (לף יג.) אמר להם רבי
 שמעון אי אמס מודם לי כאוכל נמלה
 כל שהוא נשהוא] חייב אמרו לו מפני
 שהיא ככרייתה. ואימ למפרשי ללית
 כיה כזית בחל מינייהו אלא בתרוייהו
 ואין נראה בעיני שיהו שתי התראות
 מצטרפות לאי אכיל ליה לבתרא בתוך
 כלי אכילת פרס היינו ככת אחת
 ואי לאחר כלי אכילת פרס תו לא
 מצטרפי: עד שיהא בו כזית. לקסכר
 לאו בדה משיב אלא כתמיכה מן
 הבהמה: מתני׳ בארבעה פרקים
 בשנה. לרך ישראל לעשות סעודות
 וסמם הלוקח בהמה אינו לוקח אלא
 לשוחטה מיל לפיכך המוכר בהמה
 לחכירו ומכר מחלה אמה או כתה
 כו כיוס צריך שיאמר לשני לע לך
 שהיום מכרמי אמה לשחוט או כתה
 מכרתי לשחוט שמא ככר נשחטה:
 ביום טוב האחרון של חג. היו מרכין
 בשמחה מפני שרגל לעצמו הוא
 וחביב עליהן: שאין לו ריוח. הפסק
 בינתיס שמכר האס היום: אבל יש
 לו ריות. שמכר את הראשונה אתמול
 והשניה היום: אין צריך להודיעו.
 שאני אומר אתמול שחט הראשון:
 ומודה רבי יהודה פוי. אע״פ שלקח
 זה היום וזה למחר: משתיטין הטבת
 בעל פרחו. כלמסרש ואזיל שאס
 קבל לינר מלוקח ליתן לו כלינר כשר:
 אפילו שור שוה אלן* זוז. שוחטו על
 כרחו אף על פי שאין לוקחין לשאר
 ובגמרא מפרש טעמא: ואין ללוקח
 בו אלא דינר. שנחן לינר לטבח: מת
 ללוקח. ומפסיד הדינר: אינו כן.
 דכעינן משיכה וכל זמן שלא משך
 חוזר בו הטכח: גמ׳ למה לי למיתני
 את האם לתתן. ליתני כמוכר זו
 לחתן וזו לכלה ומאי פסקה דנקט

 תגיגה ועולת ראיה 1שם). וערב ראש השנה. ר׳׳ה יוס טוב הוא ואוכלי! כשר ;שסו.

 משיס כל האיכל ושותה נט׳ בו ובו׳ ;שם<. בגליל. היו רגילין להרבות שמחה יותר ;שם<.

רת הש״ם  מסו

 א) [לקמן צא. תוספתא פ״ז
 ה״כ יתוססתא דמכות פ״ג
 ה׳׳ל], ב) [תוספתא ס״ז
 ה״ב ותופסתא מכות פ״ג
 ה״ל] לקמן צי., ג) ע״! ה:,
 ד) עיריבין פא:, ה) בכורות
 כא.־, ו)(עירוני! פא: ע׳׳ש],
 י) [קדושין כג. וש״צ],
 ח) [נעירינין איתא רכ אילא
 אמר ר׳ ייחנן יגי׳ רש״ל
 ר׳ אילא אמר רב יהודה
 בארבעה כיי], ט) [ב״מ
 מי: מז. מז: עירובי! פא:
 קלישי! כו. כח: בבירית יג:],
 י) [תמירה יל.], >) [יע״ע
 תיס׳ ע״ז ה: ל״ה ערכ],
 ל)!יעי׳ תוי״ט למיישבו],

 תורה אור השלם
 1 . ושור או שה אתו ואת
 בנו לא תשחטו ביום
 אחד: ויקרא כב כח
 2 ויקרא אלהים לאור יום
 ולחשך קרא לילה ויהי

 עךב ויהי בקר יום אחד:
 בראשית א ה

 מוסף רש״י
 בא הכתוב ליתן עשה
 אחר לא תעשה. אס
 תותיר ועברת על לאו
 באש תשרפנו, נתקו הכתיב
 בעשה וה מעונשן של
 שאר לאוי! לימר זה ענשי
 ותקנת עבירתו שישרפנו
 ;שבועות ג:< ומשמע שזה
 ענשו של לאי שאס הותירו
 ישרפנו ויפטר !םנהדריי מג:)
 שהמעשה האמור אתריי
 תקנתו וכפרתו על עבירת
 הלאו ,מכות ז:; כל לאי
 שניתק לעשה אי! לוקי! עליי
 דמשמע זו היא תקנתו אם
 תעכור על הלאו עשה זאת
 והינצל, ועוד דלא דמי ללאו
 לתסימה שהמלקות נסמך לו
. לא מן השם ! ד פ ם י ח ם פ ; 
 הוא זה. לא מטעם זה
 המלקימ בטל ני אכל כל
 עצמו אין בי מלקימ לפי
 שאין בו מעשה :שבועות
 > : כלומר טעם זה אינו
 מן העיקר •םנהדרין סנ:)
 אין טעם זה עיקר, דלאו
 שניתק לעשה אין לוקין
 עליי, אצא מפני מה המותיר
 אינו ליקה לפי שהוא לאו
 שאין בו מעשה ימכות ד:;.
 משתי בהמות. מדנקט
 משמי נהמות כי היכי לניהוי
 סרוייהי ימניות נקט, דאי
 ימין ושמאל מה לי שתי
 כהמוח ומה גי אחת ולקמן
 צא.!. אכלו ואין בו כזית
 חייב. משוס דבריה הוא
. . י  וחייב בכל שהוא !לקמן צ
 בארבעה פרקים בשנה.
 גהני י׳ פרקים מחזקינן
 ליה לא־נש דכל מאן דזבין
 כהמה שחיט לה כיימיה
 ומשוס הכי קאמר אמה
 מכרתי לשחוט ואל תשחט
 אתה את הבת שאמכור
 משוס איתי ואת בנו דביוס
 אחל מחייב האמרין ואלו
 ימים אי אפשר בלא בשר
 יקינין הכל !ע״ז ה:::. ערב
 יו״ט האחרון של חג.
 מפני שהיא יום השלמת
 קרבנית החג דתנ! מי שלא
 חג וכי׳ !שס:. וערב יו״ט
 הראשון של פסח. י״ל
 לניס! משוס פסחים ;שם׳.

 וערב עצרת. משוס שלמי

 ערב יום הספורים.
 ואין לו ללוקח. באותו השור, אלא דיגר. שנתן לו דינר מבעוד יום בשוה דינר בשר ;ערובין פא0. אם מת מת ללוקח.
 אס מת השיר אנד הלוקת מה שנתן !שש. אבל בשאר ימות השנה אינו כן. אין משחיטין אוחו כעל כרתו ואס רצה
 טבח מתדר צו את הדינר :שם;. אם לא הודיעו. בארבעה פרקים כשנה מוכר שמכר פרה לשמוט ונו ביוס מכר בנה לאתר
 לשחוט, צריך להודיעי אמה מכרתי הייס לשחוט, ואס לא הודיעו הילך לוקח ושוחט לבן ואינו צריך לחזור ולשאול אס היום
 נשחטה האס ובכורות בא•!. שזיכה לו. טבח ללוקח בשיר זה שוה דינר על ידי אחר. שמסר השור לאחר ואמר לו זכה
 נו כשס סלוני והוא לא עשאו שלית לאיתי אחר הזוכה בשבילו :ערובין פא:!. דזכות הוא לו. להיציא מעות ולקנית בשר,
 שהכל דרק בכך :שם!. דחוב הוא לו. שמוציא היצאות (שם:!. אין חבץ לאדם שלא בפניו. אין אדם יכול ליעשית שלותו
! דכד שהוא  שלא מלעחו לדבר שהוא חובה או הפסל ;קדושין פג.! דבר שהיא לרעתי קרוי מוכה !כתובות י: וכעי״ז ביים י
 תונ לו שאינו תפן בו !םוטה כה.׳. דבר תורה מעות קונות. דכתיב כפודה מן ההקדש ונתן הכסף וקס לו, ק״ו בלוקח

 מן ההדייט !ערובין פא:; ומשיכה לא קניא :.בכורות יג:1. שמא יאמר לו נשרפו חטיך בעליה. שמא יניחם לוקח בנית מוכר ומן מרובה ותפול דליקה כשמנת המוכר ולא יחיש לטריח ולהציל, לפיכך העמידום ברשותו לתזור בו אס ירצה, דכיין שאס
.  יתייקרו ברשותו יתייקרו רחזור בו מ! המכר ויהא השכר שלו כי לידיה חשיב להו וטרת ומציל ;ב״מ מו:! אי: להכי איקמינהו ברשותיה להיות הפסד השריפה עליו והשכר לחזור אס נתייקרו דלימסר נפשיה לאצולינהו וקדושיו כח: וכעי׳׳ז ערובין פא:׳

 ובקדשים לילה הולך אחר היום. שעכר, לכתיב ביום קרבנו יאכל לא יניח ממנו על בקר, אלמא כל הלילה קרי יוס קרמו !תמורה יד.!. הדרן עלך אותו ואת בנו

 המיוחד טעון כרוז כגון הני ארבעה פרקים:

 א) אולי צ״ל ועכשיו לאף למה שיש ספק ולא ילעינ! אס יותיר אס לאו מ״מ היה חייב מלקות אעפ״כ משוס עשה לבאש תשרופו שבא אחריו
 אינו חייב. נ! לנוד זה שייך אחר ל״ה גזירה.



 מסורת הש״ם
 א) ביצה ח. לעיל
 עט: [בכורים פ״נ מ״ט],
 ב) ביצה ז: ע״ש לעיל לא.
 ע״ש, ג) נעיין חוס׳ זבחים
 לג. ל״ה וליעבל], ד) ב״ג
 פא: קדושין כה. יבמות
 קל: נדה סו: מנחות יח:
 קג: מכות ית: נררים עב.,
 ה) לקמן פז:, 0 [שמלק
 לליכא רש״ש], ז) [רש״ל
 מותק ומכסי ליה], ת) [לף
 סב.], ט) נפסמים סב.],
 י) [ועיי תוס׳ יבמות קל:
 ל״ה לאמר ובמנחות יח:
 ל״ה ואמר כתבו לאין סברא
 לומר שיפטור וכו׳ ע״ש],

 —^•c!?1״
 תורה אור השלם
 1. ואיש איש מבני
 ישךאל וכין הגר הגר
 בתוכם אשר יעוד ציד
 חיה או עוף אשר יאבל
 ושפך את דמו וכסהו
 בעפר: ויקרא יז יג
 2. הבל בכתב נדד ין
 עלי השכיל כל מלאכות

 התבנית:
 דברי הימים א כח יט

 הגהות הב״ח
 (א) רש״י דייה הכי נמי וכוי

 שאינה רארה הן פטר:

 י^<0>י^-

 הגהות מהר׳׳ב
 רנשבורג

 א] תום' ל״ה קא וכו׳
 אף מזנת ששים. נ״ב אבל
 האי להכא לא תשוב קרא
 כיון ללא כתיב גהליא
 בקרא שינהוג כסוי הלם
 גמוקלשין עכ״ל התוס׳
 גזבמים לף ל״ג ע״א ל״ה

 וליענל:

 פג: אותו ואת בנו פרק חמישי חולין
 רבי אומר יום אחד יום המיוחד טעון כרוז. ימים מייחלים יש
 בשנה להיינו ארכעה פרקים אז שאתה מוזהר להכריז אמה מכרתי
 לשחוט. קרי ביה לא תשחיטו לא תגרום לה לישתט בימים הללו
 היא וכנה אי נמי מלכתיב יום אחל למשמע יום מיוחל למאי
 יחלינהו אי לאו להטעין כרוז:

 הדרן עלך אותו ואת בנו
 כסוי הדם. משוס לבעי לממני
 בחולין אבל לא במוקלשין
 נקט לכולהו: במוקדשין. חטאת
 העוף ועולת העוף: במזומן וכשאינו
 מזומן. משום לגבי שלוה הקן
 אצטריך למימני לקמן (לף קלח:)
 ושאינו מזומן אבל לא במזומן. מזומן
 עוף הגלל בבית: ונוהג בכוי גרס:
 ואין שוחטין אותו ביום נווב. משוס
 ללמא כעי כסוי ומספקא לא מחללינן
 י״ט אם שחטו: גמ׳ עפר למעה.
 עפר מיחוח ולא על קרקע קשה:
 וכסהו עפר. משמע ללא כעי עפר
 אלא בכסוי. כעפר משמע כולו עטוף
 בעפר תיחוח: והכא לא אפשר. לתמ
 עפר למטה על המזבת: וליבטליה.
 להניחו שם לעולם: קמוסין* אבנין.
 להגביהו והרי כל אורך ורוחב ורום
 הבנין נמסר ללול על פי נביאים:
 דכתיב. בלברי הימים לקאמר ליה
 לול לשלמה הכל ככתב מיל ה׳ עלי
 השכיל כל מלאכת התכנית עלי השכיל
 אותי לימל: קא הוי תציצה. כין לס
 למזבח ונמצא שלא נמצה למו כקיר
 המזבח: ופרכינן נהי דלמטה. קולם
 מליקה אי אפשר לתת עפר משום
 חציצה כלאמרת אבל למעלה לאתר
 שמלק יכסנו ללאו י) חציצה מאי איכא
 למימר: פטור מלכסות. שהרי לס
 כהמה למעלה ומה יכסה: חייב
 לפסוח. ואע״ג לליכא עפר למטה
 בינו ללס הבהמה והכא נמי אע״ג
 מוסף רש״י שאין למטה יתן למעלה: פל הראוי

 בכוי. טי ספק חיה
ה ח.). צ י נ  ספק נהמה ;
 ואין שוחטין אותו
 ביום טוב. לפי שאינו
 יכול לכסותו וללחומ יו״ט
ל  מספק אס שחטו !לעי
 עט:) משום לשמא חיה
 הוא וצריך כסר והוא
 אינו יכול לכסותו ניו׳׳ט
 כרקתני ואם שחטו אין
 מכסין את דמו. לשמא
 בהמה הוא ואין נו מצות
 כסוי ואין מטלטלין העפר
 לכך >ביצה ח.). צריך
 שיתן עפר למטה. עפר
 תיתוח, לאס הקרקע קשה
 לא מקרי עפר למטה
. עפר לא ( א  (לעיל ל
 נאמר. וכסהו עפר הוי
 משמע ללא קפיר אלא
 אכסר ;ביצה ז:). אלא
 בעפר. משמע כולו טמון
 בעפר (לעיל לא.,׳ שהוא
 נבלל וטמון בעפר קודם
 הכסר יביצה ז:<. כל
 הראוי לבילה אין בילה
 מעכבת בו. במסכת
 מנחות (קג:) תנן הרי עלי
 ששיס ואחד עשרון מביא
 ששים בכלי אחל ואחל בכלי
 אחר, לעל ששים יכולין
 ליבלל בכלי אחל אבל ששים
 ואחל קיס להו לרכנן לאינן
 נגללין יפה, והוינן כה וכי
 איכן גנללין מאי הד והא
 אנן מכן אס לא כלל כשר
 ומשגי ר׳ זירא כל הראוי
 לבילה אין בילה מעככת גו

זה סד) לראר לכילה בעינן לאפשר להתרףס בה מצות נ  ט׳ (מכות יחי. וכעי״ז יבמות קד: נדריס עג. קדושין כח. nmm ימי. קג: ו
 מנחה (יבמות שם וכעי׳־ז קדושין שם: ופסולה הואיל ואי בעי לבלול לא מצי למבלל !נדה שם) והרי הוא כמביא מנחה מן
 הקטניות לאינה כלום, שכל לגר שצוה הקב״ה להביא יש עיכוב בעיקר הבאתו להביא באותו ענין שצוה הכתוב ולא בעני!
 אמר, אבל מצות האמורות באומה מצוה, כגון מגופה בקרבן, בלילה גמגמה, יש שמעככין אם גילה הכתוב לשנות עליו לעכב

 ויש שאין מעכבין(רשב־ס ב־ב פאי).

 לבילה אין בילה מטפבה בו. במס׳
 מנחות (לף קג0 אמרינן אין מכיאין בכלי אחל מנחה של ששים
 ואחל עשרונים ומפרשינן טעמא מפני שאמרה תורה הכא מנחה
 שיכולה ליבלל וששים נבללין בכלי אחל אכל ששים ואחל קים להו
 לרכנן לאין יכולין ליבלל והוינן בה וכי אין נבללין מאי הוי והתנן נשם יח.] לא
 בלל כשר ותירץ רבי זירא ראוי לכילה מיהא כעינן ומי שהוא ראוי
 לכילה אין כילה מעכבת ואפילו לא בלל כשר אבל כשאינו ראוי
 לכילה כילה מעכבמ כו. והכא נמי ראוי היה לימן עפר למטה כין לם
 הכהמה ללס התיה קולס ששתט התיה הילכך אף על פי שלא נמן
 אין הכסוי בטל אכל מוקלשין שאין ראוי לימן עפר למטה מצות
 עפר למטה מעכבמ בו: וליגרריה. מעל המזבח לאחר הזאה
 וימננו למטה ויכסנו: דם הניתז. למרחוק חוץ לגומא ששוחט כה
 ולס שעל הסכין חייב לכסות וע״כ לס הסכין לא יכסנו אלא א״כ
 גוררו תחלה מעל הסכין ומכסי ליהי): בקדשי מזבח. כגון תטאת
 העוף: הפי נמי. לחייב.לכסות הואיל ושחיטה ראויה הן שנאכלות
 לכהנים ומתניתין כעופות שהקלישן לכלק הכית ושחטם לאסירים
 בהנאה ומשום לשפיטה שאינה ראויה (א) פטר להו מכיסוי:

 וליפרקינהו

 רבי אומר יום אחד יום המיוחד טעון כרוז
 מכאן אמרו בארבעה פרקים בשנה המוכר

 בהמה לחבירו צריך להודיעו:
 הדרן עלך אותו ואת בנו

 כסוי הדם נוהג בארץ ובחוצה לארץ
 בפני הבית ושלא בפני הבית
ונוהג בחיה  אבחולין אבל לא במוקדשין :

 ובעוף במזומן וכשאינו מזומן גונוהג בכוי
ואין שוחטין אותו בי״ט י (  מפני שהוא ספק א
 ואם שחטו אין מכםין את דמו: נמ' מוקדשין
דא״ר ,  מ״ט לא אילימא משום דרבי זירא נ
 זירא י׳ השוחט צריך שיתן עפר למטה ועפר
 למעלה שנאמר 1ושפך את דמו וכםהו בעפר
 עפר לא נאמר אלא בעפר מלמד שהשוחט
 צריך שיתן עפר למטה ועפר למעלה והכא
 לא אפשר היכי ליעביד ליתיב וליבטליה
הכל בכתב מיד  ״קמוםיף אבנין וכתיב 2
 ה׳ עלי השכיל לא ליבטליה קא הוי חציצה
 נהי דלמטה לא אפשר למעלה אפשר
 ליעביד כםוי מי לא תניא רבי יונתן בן יוםף
 אומר ישחט חיה ואח״כ שחט בהמה פטור
 מלכסות בהמה ואחי׳כ חיה חייב לכסות
 ״כדרבי זירא דא״ר זירא יכל הראוי לבילה
 אין בילה מעכבת בו וכל שאינו ראוי לבילה
 בילה מעכבת בו וליגרריה וליכםיה מי
 לא תנן ה<דם הניתז ושעל הסכין חייב לכסות
 אלמא דגריר ומכםי ליה הכא נמי נגרור
 ונכסי ליה אי בקדשי מזבח הכי נמי
 הכא במאי עסקינן בקדשי בדק הבית

 וליפרקינהו

 כסוי הדס. ונוהג בחיה וכעוף. למעוטי בהמה קא אמי ללא
 תימא שיהא בכלל חיה: במזומן וכשאינו מזומן. פי׳
 בקונטרס למשום שלוח הקן איצטריך למיתני למנן לקמן לאינו
 נוהג אלא כשאינו מזומן וקשה לפירושו לאס כן ככל הני פירקין

 הוה ליה למיתני באותו ואמ בנו
 (לעיל לף עח.) ובגיל הנשה (לקמן לף
 סט:) ובכל הבשר (לקמן לף קג0 ונראה
 לפרש לאיצטריך למיתנייה הכא משוס
 לכתיכ (ויקרא י!) (ט) [אשר] יצול
 ללא תימא לוקא כאינו מזומן:
 במוקדשץ מ״ט לא. בקלשי
 מזבת נמי קא בעי
 כלמוכח הסוגיא ואף על גב להנוחר
 והמעקר פטור מלכסומ (לקמן לף פה.)
 היינו משום לאסור באטלה אבל הכא
 משמרי כאכילה במליקתו וגבי כסוי
 הלס לא כמיבא שחיטה אלא שפיכה:
 צריך שיתן עפר למטה ועפר
 למעלה. עפר שלמעלה
 מצוה שיתן הוא להא כסהו ונתגלה
 פטור מלכסומ וכסהו הרוח ונתגלה
 תייכ לכסות (לקמן לף פז.) אכל עפר
 שלמטה «] אין צריך שיתן היא אס יש
ד כאילו נתן הוא העפר והא  עפר ה
 לאמרינן לעיל כפ״כ (לף לא.) למזמני
 לכולה בקתא היינו כמקום שהיה
 הקרקע קשה היה חופר משוס לכעינן
 שיהיה עפר תיחוח ומיהו לעיל פירש
 בקונטרס שהיה מזמינו בפה לכך:
 קא מוסיף אבנין. והא לאמדנן
 בס׳ קלשי קלשיס(זבחים לף סא0
 שכשעלו בני גולה הוסיפו על המזבח
 ל׳ אמות מן הלרום המס קרא אשכח
 ולריש מה כימ ששים י] א] אף מזבח
 ששים ור״ת מפרש קא מוסיף אבנין
 ולא הוה מרובע והתסיז) יליף לריבוע
 מזכה מעככ ואין נראה לאכמי כשבא
 לכסות ילביק עפר גס סביכ המזבח
 על שיהא מרוכע ועול לקרא לרכוע
 יהיה הוה ליה לאמרי ולא קרא להכל
 בכתב וגו׳: שחט חיה ואחר כך

 בהמה פטור מלכסות. תימה לליגרדה ולכסייה וכן בהמה ואת״כ
: דאמד רבי  חיה רליגרדה ולכסייה כלם הניתז ושעל הסטן
 זירא כל הראוי לכילה כוי. מלמא לר׳ זירא כפ׳ המנתות והנסטס
ד עלי ס״א עשרוניס כו׳ כלפירש  (מנחות לף קג:) גבי הא לתנן ה
 בקונטרס ותימה מאי פדך והא תנן אס לא בלל כשר לנהי לכשר
 מ״מ מצוה לבלול לכך יכיא כשני כלים לוקא להא ט אמר הרי
 עלי להביא בכלי אתל תנן התם לעיל ללא יכיא כשני כלים אבל
 סמם יביא כמו שירצה וי״ל להא סיפא לס״א קאי אהך לקתני דשא
 ממנלב אלם מנחה של ששים עשרון ומביא בכלי אחל ואם אמר
ד עלי ס״א כו׳ כלומר מנחה של ס״א להשתא כיון לקאמר מנחה  ה
ך טון  לקרכן גלול קא מיכרן והוי כאילו אמר בכלי אהל לכך פד
 לאם לא בלל כשר צדך להביא ככלי אמל: אין כילה מעכבת
 בו. תימה והלא שנה הכמוכ כלילה ככמה מקומוה ובשנים עשר
 נשיאים תנא ביה י״ב זימנין ואמר בהקומץ רכה (מנחות לף יט.)
 ככל מקום שהחזיר הכתוכ כתורה מנתה אינה אלא לעכב ושמא
 יש שום לרש ללרשינן מיניה לכילה לא מעכבא או שמא כולהו
 צליכי ואע״ג לכילה לא מעכבא מ״מ סברא הוא לכל הפחות לראר

 עין משפט
 נר מצוה

 א א מיי׳ פי״ל מהלטת
 שחיטה הלכה ב סמג

 עשין סל:
 ב ב מיי׳ שס הלכה א סמג
 שם טוש״ע י״ל סי׳ כת

 סעיף א:
 ג ג מיי׳ שם הלכה ל
 נוס״א מהלטמ
 מאכלות אסורות הי״ג]

 טוש״ע שם סעיף ג:
 ד ד מיי׳ פי״ל מהלכות
 שחיטה ה״ל ופ״ג
 מהל׳ יו״ט הל׳ א סמג שס
 טוש״ע א״מ סי׳ מצח סעיף
 יח (וטוש״ע י׳׳ל סימן כח

 סעיף ג]:
 ה ה מיי׳ פי״ל מהלכות
 שתיטה הל׳ יל ועיין
 בל״מ סמג שס טוש׳׳ע י״ל

 סי׳ כח סעיף ה:
 ו ו טוש׳׳ע שם סעיף יד:
 ז [מיי׳ סי״ז מהלכות

 מעשה הקרכנות הל״ו]:

 שיטה מקובצת
 א] דהיינו ד׳ פרקים
 שהמוכר מוזהר להכרת:
 5] לקמן כשאינו מזומן:
 1] אין צריך שיתן הוא אם
 יש עפר כיון שנותן הדם
 על העפר הרי הוא כאילו
 נתן העפר. תוס׳ שאנ״ץ
 ותום׳ הרא׳יש דיל: ל] אף
 מזבח ששים והכא ה״ק
 אם הוסיפו כבר על המזבח
 עד ס׳ אמה אז יצטרך
 לבטל והוי מוסיף אבנין.
 הרא״ש ז״ל: ה] דסברא
 הוא בכל כי הני כיון שיש:

 כעינן כיון שהזכיר הכמוכ כילה וכן לענין כסוי להכא וכן בקריאמ מליצה בפרק מצות חליצה (יבמות לף קל.) ובקדאת ביכורים כפרק
 הספינה (ב״ב לף פא:) ובפרק נערה בנלרים (לף עג.) לחרש לא מצי מיפר אפילו לא הוי ושמע אישה לוקא מ״מ ראר לשמוע בעינן
 לסברא הוא ככל כי הני מ שיש שוס לרשה בהן ללא הוי לוקא ולא מעכבא מ״מ ראוי בעינן וכן בפ״ק לקלושין (לף כה.) גבי בימ
 הסתרים לבעי ראר לביאת מיס משוס להזכיר כיאמ מיס לכתיב כל בשרו אף על פי שמיעט בית הסתרים כללרשינן מה בשרו
 מאכראי מ״מ טון לאיכא כל למרכה אפילו טמון לכל הפחות י״ל לענין הכי מרבה לבעינן ראר לביאת מים והא לאמרינן ^לטמאין
 משלחין קרכנותיהן אע״ג לאינו סומך ולא אמדנן לניכעי ראוי לסמיכה שמא יש שוס ימור ללא כעינן אפילו ראוי אי נמי הא חזי
 בימי טהרה ומה שיש מקומות שחשו על הסמיכה ויש מקומומ שלא משו מפורש ככל הגט (גיטין לף כח: ל״ה והא) מיהו כנגמר הלין

:(  (שנהלרין לף מה:) גבי נקטעה יל העלים פטור ואיכא למתייכ התם [ללא] כעי קרא כלכתיב צדך לימן טעס למה (בעי),
 וליפרקינהו

 רבינו גרשום
 ב^ני הבית. בזמן
 שבית המקדש
 קיים: במזומן וכשאינו
 מזומן. כלומר בייתות
 ומדבריו׳: והכא לא אפשר
 היכי ליעביד ליבטליה.
 כלומר לא אפשר ליתן
 עפר למטה על המזבח לא
 ליבטליה קא הוי חציצה
 בין הדם למזבח (היכא
 דיהבן א) מתנות בהמה
 ואחר כך חיה חייב לכסות.
 כלומר אלמא אע״ג דחוצץ
 דם בהמה בין עפר לדם
 חיה אעפ״כ בעי כסוי
 למעלה הבא נמי אע״ג
 דלמטה לא אפשר למיתן
 עפר למעלה ליבעי כסוי:
 התם כדר׳ וירא דא״ר
 זירא כל הראוי לכילה
 כר. כלומר ביו׳׳ט הראשון
 של חג היו שם ששים
 עשרונים בין פרים ואילים
 וכבשים (ושעיר מוספין
 דשבת) אם אירע בשבת
 אבל נסכי עולת תמיד
 לחודה היתה נכללת כץ
 כלהני דאמרי׳ היו ס׳ בכלי
 אחד והיה מחזיק הכלי
 ס׳ עשרון כ) והם ראויים
 לבילה אע״ג נבללים בס׳
 רביעיות שהיו בתוך הכלי
 כיון דראויין לבילה אין
 בילה מעכבת בהן אבל
 אם נתנו (בו עשרון) יתר
 מס׳ עשרונות [בכלי אחד]
 ביון דאין ראויין לכילה
 בילה מעכבת הכא נמי
 לעני; כסוי דם אע״ג דדם
 בהמה למטה כיון דאי אין
 דם בהמה היה ראוי ליתן
 עפר למטה אע״ג דדם
 בהמה חוצץ לא חיישינן
 אבל לענין מזבח דאץ
 ראוי ליתן עפר למטה
 מעכב ולא יכסה: ולגרדיה

 ולכםיה. כלומר לגרדיה מעל המזבח וליכסיה חוץ למזבח: אי בקדשי מזבח הכי נמי. כלומר כגון מליקת העוף: הכא
 במאי עסקינן בקדשי כדק הבית. דשחיטה שאינה ראויה ג) דאינה אלא בקדושת שמוכרין אותן ודמיהן לצורך בדק הבית:

 א) צ״ל שחט בהמה ואיז״נ תיה חייב לכסות כלומר וכוי. ב) צ״ל והס רארם לכילה והלכך אין גילה מעננת בהן וכוי. ג1 צ״ל לשחיטה
 שאינה ראויה היא להא היא קלושה למכור ולמיהן לצורך נלק הניח.



 עין משפט
 נר מצוה

 ז א מיי׳ ס״ה מהלכות
 ערכין הלכה יג:

 ח ב מיי׳ פי״ד מהל׳
 שמיטה הלכה כ:

 ט ג מיי׳ פ״ל מהלכות
 מקואות הל׳ ג סמג
 עשי! רמת טוש״ע י״ל סי׳

 רא סעיף א:
 י ד מיי׳ סי״ל מהלכות
 שחיטה הלכה כ סמג
 לאיי! סל טוש״ע י׳׳ל סי׳

 כח סעיף א:
 יא ה ו מיי׳ פ׳׳ה מהל׳

 לעות הלכה י:

 מוסף רש״י
 העמדה והערכה.
 שתעמור על רגליה
 ויעריכנה הכהן כלכתיב
 (רקרא כז) והעמיל את
 הנהמה לפגי הכהן והעריך
 הכה! וגו׳ (שבועות יא:).
 רבי היא. הוא אמרה
 למתני׳ ונסיכ מילתיה תלא
 כחל תנא ותלא כתל תנא

 (1־ה ז:).

 שיטה מקובצת
 א] נצודין ועומדין כגק
 אווזים ותרנגולים מנין
 ת׳׳ל:נ] ישפות קדרה בכל
 יום ואינך אימת: ג] בהני
 תרי טעמי דשחיטה שאינה
 ראויה: ד] ותמיד העולם
 היה מתנונה והולך:
 ה] כגון אנו אפי• אם אין
 לנו הפרוטה מצוה עלינו:
 ו] ואפי׳ לא יפדם לבסוף
 הויא שחיטה ראויה כמו
 שחיטת קדשים: ז] אבל
 במדרש אומר אורח יום
 ראשון מאכילו אווזים
 ותרנגולים יום שני וכו׳:

 כסוי הדם פרק ששי חולין פד.
 וליפרקינהו וליכסינהו. תימה מכלן שצריך לפדותו ולחייבו
 בכשר ועוד דמתנימין ואין נוהג במוקדשץ קתני
 ואי פריק להו אין זה מוקדשין וי״ל דהט פריך כיון שסופו לפדותו
 משום הפסד קדשים לכשיפדה הוה למפרע שמיטה ראויה א״כ
 ליכסינהו ואפילו קודם פדייה ועוד
 דאית ליה לר״ש׳) כל העומד לפדות
 כפדוי דמי ואפילו לא יפדם לכסוף
 הויא שחיטה ראויה י] ה משוס
 «< שחיטת קדשים דהויא שחיטה
 ראויה לר״ש אפילו נשסך משוס
 דכל העומד לזרוק כזרוק דמי
 כדאמרינן כמרוכה (3״ק דף עו:<:
 בעינן העמדה והערכה. וא״ת
 והא כל זמן שמפרכסין
 כני העמדה והערכה נינהו כדאמר
 לעיל כפרק כ׳ (לף ל.) וכ״ת כעינן
 העמדה והערכה הא תנן שתט כה
 שנים או רוב שנים ומפרכסת הרי
 היא כחיה לכל דבריה ודותק לומר
 דהכא איירי בעוף דאין כו חיות כל
 כך דהכשרו כסימן אחד דאין סכרא
 לחלק ומפרש ה״ר שמעיה דשחט
 בה שנים או רוב שנים היינו
 כדאמרינן כהעור והרוטכ (לקמן לף
 קנא.) דישראל כטמאה ועוכד כוככיס
 כטהורה כדפירש ר״ת לעיל כפ״כ
 (דף ל.) והמס דוקא מפרכסת היא
 כחיה דע״י שמיטה אינה ניתרמ
 באכילה והויא כחיה עד שתמות וכן
 הא דקאמר התס בפ״ב מדמי פסח
 מי אידחו וחשוכה מפרכסת כחיה
 כשלא גמר שמיטה איירי דכשחיטה
 פורתא לא משתריא כאכילה אכל
 הכא דכשחיטה זו משתרי כאכילה
 לאו בני העמדה והערכה נינהו:
 יצא זה שמחוסר שפיכה גדירה
 וכיסוי. ולא דמי לדם הנימז
 (לקמן דף פז:1 דהמם אם לא היה ניתז
 לא היה צריך גרירה אכל כאן אי
 אפשר כלא גרירה: מה חיה
 שאינה קדש. וא״ת והא אפילו קדשים
 טעונים כסוי דתנן כפרקין (לקמן לף
 פה.) קדשים כמוץ רכי מאיר מחייכ
 ויש לומר דאינה קדש בפנים קאמר:
 עשרה מנה יקה ליטרא דגים
 נ׳ מנין יקח ליטרא כשר.
 במקומם היו דגים בזול יותר מן
 הכשר כדסירש בקונטרס אבל במדרש
 אומר י] אורחים יום ראשון אווזין
 ותרנגולים יום כ׳ דגיס יום שלישי

 בשר נרכיעי] קטנית:

 והדר ליכסייה לדם: בעינן
 הקדשים לאמר מיתה מפני
 הכהמה לפני הכהן (והדס)
 אינה יכולה לעמוד: ופמאן.

בעינן העמדה א (  וליפרקינהו וליכםינהו א
 והערכה וכמאן אי כר״מ דאמר הכל היו
 בכלל העמדה והערכה האמר שחיטה שאינה
 ראויה שמה שחיטה אי כר׳ שמעון דאמר
 שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה
 האמר לא היו בכלל העמדה והערכה אמר
 רב יוםף ״רבי היא ונםיב לה אליבא דתנאי
 בשחיטה שאינה ראויה םבר לה כר׳ שמעון
 בהעמדה והערכה סבר לה כר״מ ואיבעית
 אימא כולה ר״ש היא ושאני הכא דאמר
מי שאינו מחוסר אלא  קרא 1ושפך וכסה 8
 שפיכה וכסוי יצא זה שמחוסר שפיכה פדייה
 וכסוי והשתא דאתית להכי אפילו תימא
 בקדשי מזבח מי שאינו מחוסר אלא שפיכה

 וכסוי יצא זה שמחוסר שפיכה גרירה וכסוי
חיה או  מר בר רב אשי אמר אמר קרא 1
 עוף מה חיה אינה קדש אף עוף אינו קדש
 אי מה חיה שאין במינו קדש אף עוף שאין
 במינו קדש אוציא תורין ובני יונה שיש במינן
 קדש לא כחיה מה חיה לא חלקת בה אף
 עוף לא תחלוק בו אמר ליה יעקב מינאה
 לרבא קי״ל ״חיה בכלל בהמה לםימנין אימא
 נמי בהמה בכלל חיה לכסוי אמר ליה עליך
על הארץ תשפכנו כמים מה  אמר קרא 2
 מים לא בעי כםוי אף האי נמי לא בעי כסוי
אך  אלא מעתה יטבילו בו אמר קרא 3
הני אין  מעין ובור מקוה מים יהיה טהור נ
 מידי אחרינא לא ואימא ה״מ למעוטי שאר
 משקין דלא איקרו מים אבל דם דאיקרי
 מים ה״נ תרי מיעוטי כתיבי מעין מים ובור
 מים אימא אידי ואידי למעוטי שאר משקין
 חד למעוטי זוחלין וחד למעוטי מכונםין תלתא
 מיעוטי כתיבי מעין מים ובור מים מקוה מים
אשר יצוד אין לי אלא אשר יצוד 1 (  ת״ר 7
 *1 נצודין ועומדין מאליהן מנין כגון אווזין
 ותרנגולים ית״ל ציד מ״מ א״כ מה ת״ל
 אשר יצוד למדה תורה דרך ארץ שלא יאכל
ר «4 כי ״ ת ת א ז  אדם בשר אלא בהזמנה ה
למדה תורה  ירחיב ה׳ אלהיך את גבולך ה
 דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא לתאבון
 יכול יקח אדם מן השוק ויאכל ת״ל 5וזבחת

 מבקרך ומצאנך יכול יזבח כל בקרו ויאכל כל צאנו ויאכל ת״ל מבקרך
 ולא כל בקרך מצאנך ולא כל צאנך יי מכאן אמר רבי אלעזר בן עזריה
 ימי שיש לו מנה יקח ״לפסו ליטרא ירק עשרה מנה יקח לפםו ליטרא דגים
 המשים מנה יקח לפסו ליטרא בשר מאה מנה « ישפתו לו קדרה בכל יום ואינך
 אימת מערב שבת לערב שבת אמר רב צריכין אנו לחוש לדברי זקן א״ר יוחנן
 אבא ממשפחת בריאים הוה אבל כגון אנו מי שיש לו פרוטה בתוך כיםו
 יריצנה לחנווני א״ר נחמן כגון אנו לווין ואוכלין 6כבשים ללבושך מגז
 כבשים יהא מלבושך 1ומחיר שדה עתודים לעולם ימכור אדם שדה ויקה
 עתודים ואל ימכור אדם עתודים ויקח שדה 7ודי חלב עזים דיו לאדם שיתפרנס
 מחלב גדיים וטלאים שבתוך ביתו ללחמך ללחם ביתך לחמך קודם ללחם
 ביתך וחיים לנערותיך אמר מר זוטרא בדיה דרב נחמן תן חיים לנערותיך
 מיכן למדה תורה דרך ארץ שלא ילמד אדם את בנו בשר ויין אמר רבי יוחנן

 הרוצה
 כגון אנו. שאין אנו כריאים: מי שאין לו אלא פרוטה יריצנה לתנוני. ולא יסגף עצמו כעינוי
 ויצטרך לבדות יותר: אמר רב נממן פגון אנו. רכ נחמן אחר דורו של ד יותנן היה ותמיד העולם היה למשתנה והולך ולא היה בריא
 כאומן שכימי רכי יוחנן ולפיכך הוא אומר כגון אנו ^דאפילו אין לנו הפרוטה עלינו ללוות ולאכול: כבשים ללבושך. מקרא הוא
 בססר משלי. קנה לך צאן ויהא לך הגחין ללכוש: ויקת טתודים. צאן שיש לו מהם הלכ לפרנסה וגיזין ללכוש: דיו לאדם. הכי משמע
 ד חלב עזים די לך כתלבם ולא תשחטס ותאכלם: תן תיים לנטרוחיך. לבני ביתך למד דרט חיים להסתפק במזונות קליס:

 כסא

 רבינו גרשום(המשך)
 ר״מ שחיטה שאינה ראויה
 שמה שחיטה ואע׳׳ג דלא
 פרקיה ליבעי כסוי סבר
 לה כר״ש דאמר שחיטה
 שאינה ראויה לאו שמה
 שחיטה: ואי בעי תימא
 כולה כר״ש ואי פרכינן אי
 כר״ש הא מצי למפרקיה
 ליפרקיה וליכסיה: שאני
 הבא דאמר קרא ושפך
 וכסה כוי. אפי׳ בקדשי
 מזבח אין נוהג (למה אין
 נוהג) מטעם זה מי שאינו
 מחוסר אלא שפיכה:
 אוציא תורים ובני יונה
 שיש במינן קדושין. כלומר
 דאפי׳ חולין אינן חייבין
 בכסוי כיון שיש במינן
 קודש: כחיה מה חיה לא
 חלקתה בה כוי. כלומר
 דכל חיות חייבות בכסוי
 אף כל עופות חייבות
 בכסוי וזהו דחולין: קי״ל
 חיה בכלל בהמה לסימנין.
 כלומר בבהמה כתיבי כל
 מפרסת פרסה ושוםעת
 שסע שתי פרסות מעלת
 גרה בבהמה: אלא מעתה
 יטבילו בו בו׳. כלומר
 השתא דאיתקש למים
 יטבילו בו: אימא חד
 למעוטי זוחלין כוי. כלומר
 דשאר משקין אבל דם
 לא תלתא מעוטי כתיבי
 חד למעוטי זוחלין דשאר
 משקין וחד למעוטי
 מכונסין וחד למעוטי
 דם: אלא בהזמנה הזאת.
 שיטרח קודם שיאכל: מי
 שיש לו מנה יקח לפסו
 כוי. לפסו לשון אילפסו:
 ומהו מנה ליטרא וחצי
 אונקיא. מאה זוזי וזוזי
 זה משקל זהוב: (והנך
 מאימת) צריכין אנו לחוש
 לדברי זקן. כלומר לדברי

 אלעזר כן עזריה: ממשפתת בריאים הוא. כלומר אבא זהו רב: מגז כבשים יהא״מילבושך. כלומר ממה שתגזוז מכבשיך:
 ימכור ארם שדה ויקח עתודים. כלומר דחזינן ןדנקראו] עשתרות שמעשרות את בעליהן: לחמך קודם ללחם ביתך. כלומר

 שלך קודם משל כל אדם:

 וליפרקינהו. ויהיו מותרים כאכילה
 העמדה והטרפה. אין פודין את

 שכמוכ כהן (ויקרא כ0 והעמיד אמ
 [והעריך] אותה הכהן ולאתר מימה
ד  מוקמת למתניתין דתרצת לה כהני ת
 טעמי «1 שחיטה שאינה ראויה לאו
 שחיטה היא וכעינן העמדה והערכה:
 אי כר״מ דאמר. כפ״כ דתמורה
 (לף לב: ע״ש<: הכל היו בכלל העמדה
 והערכה. אחד קדשי מזבח שנפל
 בהם מוס ואחד קדשי בדק הבימ:
 האמר. בממני׳ (לקמן דף פה.) השוחט
 ונמצאת טריפה חייכ לכסות אלמא
 שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה:
 ר״ש סבירא ליה החםיז) קדשי מזכח
 (א) ככלל העמדה והערכה קדשי בדק
 הבית לא היו: רבי היא. ממנימין
 רבי סממה לפי דעתו מסיב מילתיה
ד מנאי כחדא כמר שראה  כי הני מ
 דבריו של זה בזו ושל זה בזו: והשתא
 דאחית להכי. דדרשינן כה״ג: אפילו
 מימא בקדשי מזבח. ודקאמרת
 ליגרדה וליכסייה אמר קרא כר:
 מה חיה. סממא אינה קדש שאינה
 ראויה להקדב: אוציא תורים ובני
 יונה. מדין כסוי ואפילו הן של חולין:
 הואיל ויש במינן קדש. אלא לא גרסי׳:
 לא מלקת בה. דכולן תייבות ככסר
 דהא אין בה קדושה: אף עופות
 לא תתלוק בהם. לומר מין זה תייב
 ומין זה פטור ומיהו חולין כעינן כחיה:
 >0 לסימנין. שאין סימני חיה מפורשת
 אלא ככהמה כמיב (לנריס יל) כל
 כהמה מפרסמ פרסה וגר: אימא
 נמי בהמה בכלל היה לכסוי. דהא
 ילפינן ככהמה המקשה (לעיל לף ע:<
 דאף בהמה ככלל חיה: אלא מעתה
: אך ד  יטבילו בו. טון דמים אק
 מטין ובור. כפרשת שרצים כמיב
 דמשמע אך מעין וכור יטהר את
 מי שנטמא בשרצים: אבל דם דאקרי
 מים ה״נ. דמטבילין: זוחלין. שאר
 משקין שנמנן במקום מדרון והזחילן
 למקוה דאילו גבי מים קי״ל בתמורה
 בפ״ק (לף יב:) השאיבה מטהרת
 כרכייה והמשכה אס רבו מי גשמים
 עד כ״א סאין ממשיך לתוכן שאוכין
 כזתילה י״ט שאין: תלת מיעוטי.
 דמים אכולהו קאי: מעין מים. ולא
 שאר משקין ואסילו זומליס: בור מים.
 ולא שאר משקין ואפילו מכונסין:
 מקוה מים. ולא דם: אלא בהזמנה
 הזאת. כאילו הוא צד שאינה מזומנמ
 לו כלומר לא יאכל כשר תדיר שלא
 יעני: מבקרך. אס יש לו כעדרו
 יקח ואס לאו לא יקנה בשוק: כל
 בקרו. אס אין לו אלא שור אחד
 יזבחנו: לפסו. לקדרמו. לשון אילסס:
 משקל ליטרא ירק. אבל בשר לא
 יאכל: דגים היו בזול במקומם יומר
 מן הכשר: ישפות. כשנותנין קדרה
 על הכירה קרי שפיתה: ואינך
 אימת. אלו האחרים שאמרו ליטרא
 דגים וליטרא כשר אימח יאכלוה אם
 לא ככל יום: לחוש. ולהסתפק
 במזונות קלים: אבא ממשפחה
ד לרב אבא:  בריאים. רבי יוחנן ק

 יכך אינו נוהג כקדשים לדבריו לפרוקינהו וליכסייה דלדכריו לא בעי העמדה והערכה: אמר
 אליבא דתנאי. כלומר מה דאמרי׳ דאינו נוהג במוקדשין מוקמינן לה בקדשי בדק הבית ודכי
 י בהעמדה והערכה סבר לה כר״מ רבעי העמהה והערכה ואי אמרת אי סבר לה כר״מ הא סבר

 מסורת הש״ם

 א)(לקמן קלה. שכועות יא:
 נכורות לנ: תמורה לכ:],
 נ) [לקמ! קר. ר״ה ז:
 מגילה ט: שכועומ ל.],
 ג) [לעיל נט. עא. נלריס פא.
 נדר לה: נייק ח: נל: זנתיס
 קמו:], ו) [תוספתא
 לערכי! פ״ל ה״י],
 ה) [תוספתא שס],
 ו) [תוספתא שס ע׳׳ש],
 ז) [יתכן להיות ללססו וכן
 עול שני סעמיס לכסמוך
 צריך להיית ללססו וכ! איתא
 כשאלתות וכן איתא כערוך
 ערך לפס], ח) [תמורה
 לב:], ») נס״א נוסף ל״ה:
 יעקב מינאה מתלמיד ישו
 הנוצרי, י) [מנתות קא:],

 5) צ״ל כמו,

 תורה אור השלם
 1. ואיש איש מבני
 ישראל ומן הגר הגר
ד  בתוכם אשר ןצוד זגי
 רדד או עוף אשר יאכל
 ושפך את דמו וכסהו
 בעפר: ויקרא יז יג
 2. רק הדם לא תאכלו
 על הארץ תשפכנו
 במים: דברים יב טז
 3. אף מעןן ובור מקוה
 מים יהיה טהור וניגע

 בנבלתם יטמא:
 ויקרא יא לו
 4. בי ירחיב יי אלהיך
 את גבולך באשר דבר
 לך ואמךת אכלה בשר
ה נפשך לאבל  כי תאו
 בשר בבל אות נפשך

 תאכל בשר:
 דברים יב כ
 5. כי ירחק ממך המקום
 אשר יבחר ין אלהיך
 לשום שמו שם וזבחת
 מבקרך ומצאנך אשר
 נתן ין לך כאשר צויתך
 ואכלת בשעריך בבל

 אות נפשך:
 דברים יב כא
 6. כבשים ללבושך

 ומחיר שדה עתודים:
 משלי כז כו
 7. ודי דולב עזים ללחמך
 ללחם ביתף ןחיים
 לנערותיך: משלי כז כז

 גליון הש׳׳ם
 גמ׳ מ־ שאינו מחוסר.
 כעין וה לקמן דף קלה

 ע״א:

 הגהות הב״ח
 (א) רש״י ר״ה ר״ש וכו׳
 מוכת היו נכלל:(5) תוש׳
 ל״ה וליסרקינהו וכו׳ משוס
 דשחיטת קדשים הויא

 שחיטה:

 רבינו גרשום
 וליפרוקינהו וליכסיה.
 כלומר וליפרוקינהו
 לחולין ולכםייה: בעינן
 העמדה והערכה. כלומר
 והעמיד והעריך [כתיב]
 והא לא אפשר דכבר
 נשחט: אי כר״מ דאמר
 הכל היו בכלל העמדה
 והערכה כוי. כלומר בקרא
 לא חוינן והעמיד והעריך
 אלא או כבהמה טמאה
 ועכשיו אי ר״מ היא
 דאמר הכל היו בכלל
 העמדה והערכה והוא אינו
 יכול להעמיד ולהעריך
 הא אמר דשחיטה שאינה
 ראויה שמה שחיטה ואע״ג
 דלא פרקיה ליבעי כסוי
 אי כר״ש דאמר שחיטה
 שאינה ראויה לאו שמה

 שחיטה ולא בעי כסוי ולפי
 רב יוסף רבי היא ונסיב לה
 היא ונסיכ לה אליבא דתנא

 א) עי׳ בחמורה ל״ג דלד׳׳ה הך קרא רואם נל גהמה טמאה וגו׳ יכתיב ניה והעמיד והעריך לאו דוקא נהמה טמאה ממש אלא ר״ל דאינה ראייה לקרבן רק לפליני רי׳ש ורבנן אי מיירי בקדושת נה״נ אי דמיירי בקדשי מונח שהוממו ולכן לברי רבינו צ״ע.



 מם ודת הש״ם

 א) כ״מ כט:, כ) ושסן,
 ג) ןב״מ ל. עג.],
 ד) [תושפפא רפ׳׳ו
 ותיספתא ביצה פ״א ה״ל],
 ס) וצ״ל אמרח, י) 1סקב
 פי׳ כערוך לשון מכורה!,
 ו) ןלניאל ל], ח) ושמות
 יכו, ט) וצ׳׳ל כשכת כל:ן,
 י) ו ועיין תוס׳ שכת כ:
 ל״ה אגן ומושי נ״מ כט:
 ל״ה כזכוכיתן, נ) ועיין
 תיש׳ כ״מ ל. וע׳׳ע תיס׳
 שס עג.ן, ל) עיין רש׳יא,

 מ) ןר״ה כט:ן,

 הגהות הב״ח
 (א) תופ׳ ל״ה כסוי וכו׳
 אבל להך טעמא למפרש:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א| ישי" דייה פחות
 וכוי מכדי היכולת. כאן
 הסייד ואמ״כ מה״ד וילבש
 יכו׳ שלא יתבייש. כאן
 הס״ד יאח״כ מה״ל ייככד:
 ב] תוכי ל״ה תקיעת
 וכו׳ משוס נזירה לרבנן
 שמא יעבירנו. נ״ב עי׳
 שי״ת שאגת אריה סי׳ ק״ז
 לף צ״ב ע״ד ילף צ׳׳ג
 ע׳׳א בדפיס פפל׳׳א יעי׳
 במג״א סי׳ תקפי׳ח ס״ק

 ל׳ ילי׳׳ק:

 לעד רש״•
 אישטורדישו״ן. עילפון,

 הלם, מבוכה.

 מוסף רש״י
 שמעשרות את בעליהן.
 ימתזיקות אותס כעשתרות
 הללי שה! סלעיס מזקיס
 ;דברים כת ז!. כסא
 דחרשין. ניח לשתות כיס
 של מכשפות מכוס. של
 מיס פושרין, ואיידי דאיירי
 במילי דרי יוחנן בהלכות
 דרך ארן נקט הני שמעתא
 •:ביני כט: . ציביא. כל
 לבר שנותנין לתוך המשקה,
 או עשביס אי תבלין או
 עקרי בשמ־ס, קרי ציגיא
 ..שם. ורוצה לאבדן.
 ללמדני בא שלא ירגיל
 אדס בכך. שהעושה אצת
 מאבד מה! הו! רב :שם:׳.
 בכיתנא רומיתא. דמיהס
 יקרין וממהרי! לכלות
 !שש. בתורי. בפועלים
 המנהיגים בשיורי נעה״ב,
 דנפיש פסידייהו. שריב
 עבודת קרקעות שלהן
 בשוורים היתה, אף חרישת
 הכרמים ובצירתס מנהיגים
 כלי המחרישה כעגלה בין
 שירית הכרס עס הנוצרים
 וניתני! שס הענכיס, לפיכך
 אס אין תבעליס עליתס
 יש הפסד גדיל, שאין דרך
 הסועליס לחוס על הכרס
 ועל השוורים ומנהיגים
 איתן על הגפנים יעל
 הנטיעות והס מתקלקלי!
 יהשיורין נסמני! ינשנריס

 ;שם).

 פד: כסוי הדם פרק ששי חולין
 כסא דתרשין ולא כסא דפושרין. טוב לשתות כוס של מכשפות
ס של מיס פושרין שרעים הס לגוף: ציביא. שרשי  ולא לשתות ט
 עשכים ותכלין: צין. הרתיח: מי שמית לו אביו מעות.
 כלומר מי שלא מרח כממון וקל כעיניו לאכדו זהו איבודו: ילבש
 כלי פשתן. שהן יקרים. ולפי דרכנו
 למדנו שהעושה אלה מאכד ממון
 רזהר אדם מהס: כיתנא רומיתא.
 יקר היה: בסורי. ישכור פועלים
 וימסור להן שוורים שלו לחרוש והס
 יכחישו השוורים 0 ויסקבוס כיערומ
 וככרמיס והמלאכה לא מעלה לכלום
 שאינן חוששין לכך: טוב איש תונן.
 דלים ומלוה אותם וטוב המכלכל
 דכריו כמשפט לפי היכולמ הוא עומד
 על צרכיו ולא ככל תאומ לכו: פחות
 ממה שיש לו. פחות מכדי היכולת א)
 וילבש ויתכסה לפי היכולת שלא
 יתכייש ויכבד אשתו יותר מלפי
 היכולת: לתולה. שיש בו סכנה: תייב
 לכסות. דטון דניתנה שכת לידחות
 אצל שחיטה זו נדחית לכל מצותה של
 שחיטה זו: אישהומא קאמר. דכר
 תימה הוא אומר. לשון (לעיל דף כא.)
 אשמומס כשעה חדאי< אשטורדישו״ן:
 לישמטו לאמוריה. יחתכו את לשונו
 שאמר כה. ל״א גרסינן אי דשמא
 קאמר אס בשמו הוא אומר לישמטו
 לאמוריה ישמטו את האמורא מלפניו
 לביישו: שודאה דותה שבת. דאתיא
 בקל וחומר מה צרעת שדוחה
 עבודה ועבודה דוחה שבת מילה
 דוחה אותה. כולה במסכת שבת
 1לף קלב:): אין ספיקה דוהה
 יו״ט. כגון נולד כין השמשות דקי״ל
 כפ׳ רכי אליעזר (שבת לף קל!.) דנימול
 לחשעה וחל ספק שמיני ספק תשיעי
 שלו ביו״ט אינו נימול עד עשירי
 דתנן (שסו נולד בין השמשות נמול
 לתשעה כלומר לספק תשיעי בין
 השמשות של ערב שכת נמול
 לעשרה חל יו״ט להיות אחר אותה
 שבת שהוא עשירי נמול לאחד
 עשר משוס דמילה שלא בזמנה לא
 דחיא דנפקא לן מהוא לבדו ח) הוא
 ולא מכשיריו לבדו ולא מילה שלא
 בזמנה בסנהדריןט): כסוי שאין
 ודאו דותה שבה. לקמיה מפרש:
 בגגולין. דקיימא לן בראש השנה
 1לף כט:< בשבת במקדש היו תוקעין
 אבל לא במדינה: וספיקה דוהה
 י״ט. דתניא נשם.] טומטום ואנדרוגינוס
 חייבים אף על פי שהוא ספק אשה
 ואינה חייבת: בריבי. אדס גדול:
 תשובה. על קל וחומר דרבי יוסי:
 מילה אינה כלילה אלא ביום דיוס
 כתיכ כה !ויקרא יב<: זה אתר מן
 הדברים. שהיה רכי חייא אומר שלא
 היה לו שום תשובה עליהם והא דרבי
 יוסי חדא מינייהו "והא דאהדרו רבנן תקיעת שופר בגבוליס
 תוכיח לא חשיכ לה פירכא כדמפרש לקמיה: ודלמא דטבר
 ושתט. לבריא דלא ניתנה שכת לידחות קאמר דלא יכסה אבל
 לחולה דניתנה שבת לידחות שרי: דומיא דמילה. על כרחך בחולה
 קאמר דומיא דמילה דברשות ותיובתא היא לרב עינא: ספק י״ט
 וספק הול. כגון שני ימים טובים של ראש השנה שהאחד ספק:

 אלא

 הרוצה שיתעשר יעםוק בבהמה דקה אמר
 רב חםדא מאי דכתיב •ועשתרות צאנך
ואמר רבי יוחנן ,  שמעשרות את בעליהן א
 כסא דחרשין ולא כסא דפושרין והני מילי
 בכלי מתכות אבל בכלי חרש לית לן בה
 ובכלי מתכות נמי לא אמרן אלא דלא שדי
 בהו ציביא אבל שדי בהו ציביא לית לן בה
 וכי לא שדי בהו ציביא נמי לא אמרן אלא
 דלא ציץ אבל ציץ לית לן בה 3׳ואמר ר׳ יוחנן
 מי שהניח לו, אביו מעות ורוצה לאבדן
 ילבש כלי פשתן וישתמש בכלי זכוכית
 וישכור פועלים ואל ישב עמהן ילבוש כלי
 פשתן בכיתנא רומיתא וישתמש בכלי
 זכוכית בזוגיתא חיורתא וישכור פועלים ואל
 ישב עמהן ג,בתורי דנפיש פםידייהו דרש
 רב עוירא זימנין אמר לה משמיה דרבי אמי
 וזימנין אמר לה משמיה דרבי אסי מאי
טוב איש חונן ומלוה יכלכל דבריו  דכתיב 2
 במשפט אלעולם יאכל אדם וישתה פחות
 ממה שיש לו וילבש ויתכסה במה שיש לו
 ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו שהן
 תלויין בו והוא תלוי במי שאמר והיה
 העולם דרש רב עינא אפתחא דבי ריש
 גלותא השוחט לחולה בשבת חייב לכסות
 אמר להו רבה אשתומא קאמר לישמטוה
 לאמוריה מיניה דתניא דיר׳ יוסי אומר כוי אין
 שוחטין אותו ביו״ט ואם שחטו אין מכםין
 את דמו מקל וחומר ומה מילה שודאה דוחה
 שבת אין ספיקה דוחה ירט כםוי שאין ודאו
 דוחה שבת אין דין שאין ספקו דוחה יו״ט
 היאמר לו תקיעת שופר בגבולים תוכיח

 שאין ודאה דוחה שבת ומפיקה דוחה יו״ט
 השיב רבי אלעזר הקפר בריבי תשובה מה
 למילה שכן אינה נוהגת בלילי ימים טובים
 תאמר בכםוי שנוהג בלילי ימים טובים אמר
 רבי אבא זה אחד מן הדברים שאמר רבי
 חייא אין לי עליהם תשובה והשיב רבי
 אלעזר הקפר בריבי תשובה קתני מיהת
 כסוי שאין ודאו דוחה שבת מאי ודאו דכםוי
 דלא דחי שבת בלאר השוחט לחולה בשבת
 ודלמא דעבר ושחט דומיא דמילה מה מילה
 ברשות אף כסוי נמי ברשות אמרו לו תקיעת
 שופר בגבולין תוכיח שאין ודאה דוחה
 שבת וםפיקה דוחה יום טוב מאי ספיקה
 אילימא ספק חול ספק יום טוב השתא ודאי
 יום טוב דחיא ספק יו״ט ספק חול מיבעיא

 אלא

 הרוצה שיתעשר •עסוק בנהמה דקה. וא״ת דאמרינן כפרק
 מקום שנהגו (ססחיס רף צ:< העוסק בכהמה דקה אינו
 רואה סימן כרכה ואומר ר״ת דהמס בישוב ומשוס עין הרע אבל

 הכא איירי בחורשין דלא שלטא בהו עינא:
 בזוגיתא חיורתא. וא״ת משמע
 דזכוכית לכנה היתה
 כימי ר׳ יותנן וכן כריש אין עומדין
 (ברכות דף לא.) ההוא דמבר זכוטת
 לבנה בחתונמ בנו ובפ׳ עגלה ערופה
 (סוטה דף מח:ו מנא משחרב בהמ״ק
 כטלה שירא פרנדא וזכוכית לבנה וי״ל
 דלא לגמרי כטלה אלא דאינה מצויה
 כמו כזמן כימ המקדש וכן צריך לומר
 גכי שירא פרנדא דאמר כפרק כמה
 מדליקין ישבת דף כ:< דרבין ואביי הוו
 יתבי קמיה דרב נחמיה ריש גלותא
 חזייה דהוה לביש מטכסא אמר ליה
 רכין לאכיי היינו כלך דתנן אמר ליה
 אנן שירא פרנדא קרינא ליה ומיהו
 ר״ת מפרש דאכלך דמתניתין קאי

 דקרי ליה שירא פרנדא׳):
 בתורי. ר״ח גריס בתוורי פירוש
 בקרים שאינם מעמיקים
 המחרישה כראוי ומפסיד כל מה
 שזורע'): כסוי שאין ודאו דוחה
 שבת. להנך תרי טעמי למפרש בפרק
 קמא לכיצה (לף en לכר אין מכסין
 למו כיום טוכ משום לאפר כירה
 דעתו לודאי ואין לעתו לספק אי נמי
 משוס התרת חלבו אי אפשר ליישב ק״ו
 זה דמה שאין ודאי דוחה שבת לא הוי
 משוס מוקצה דאפי׳ הכינו מבעוד יוס
 אין מכסין ולא שייך נמי שס התרת
 חלכ כיון שהיא ודאי חיה ל) אבל (א)
 טעמא דמפרש התם דכדקר נעוץ
 בודאי התירו כיו״ט ואע״ג דאיכא
 איסורא מדרבנן בחופר גומא וא״צ
 אלא לעפרה אבל בספק לא התירו
 אתי ק״ו דהכא שפיר דטון דלא התירו
 בודאי שידחה שבת כ״ש דאין ספק
 דוחה יו״ט ומיהו סוגיא דביצה מוכח
 דאפילו ספק נמי שרי כדא״כא דקר
 נעוץ וי״ל כדוחק ק״ו הכי כיסוי שאין
 ודאו דוחה שכת אפילו הזמינו לכך
 מ״מ אסרו משוס טורח אינו דין שאין
 ספקו דוחה יו״ט משום איסור גומא
 דרכנן או משוס מוקצה דאין דעתו
 לספק אכל כאפר שהכינו אין לאסור
 ספק ביו״ט מק״ו דשבמ דאין לדמומ
 טורח יו״ט לדשבת וללישנא דמשוס
 התרת חלבו ואסר אע״ג דהטנו
 אע״ג דליכא ק״ו מ״מ יש לחוש שיטעו
 הרואים ויעשו ק״ו משבת טון דאין
 ודאו דוחה שבת אפילו בהכינו כ״ש
 שספק אין דוחה יו״ט ומדמכסיס אותו

 ודאי חיה היא ויתירו חלבו:
 תקיעת שופר כגבולין תוכיח
 שאין ודאה דוהה שבת

 כר. וא״ת והא טעמא ״)דשופר בשבת משוס שמא יעבירנו ארבע אמות
 ברה״ר והא לא שייך בי״ט ר״ל דשייך נמי בי״ט דאם אשה היא זה
 הטומטום אסור להוציא לצרכה דהא לא מיחייבא ואין להתיר מטעם
 הואיל והותרה הוצאה לצורך הותרה נמי שלא לצורך דהיינו דוקא
 היכא דהוי צורך היוס קצת אבל הכא ליכא צורך היום כלל אי נמי ה״ק
 שאין ודאה דוחה שכת -) משוס גזירה דרכנן שמא יעכירנו וספיקה
 דוחה יום טוב אף על גב דאיכא נמי איסורא דרבנן בתקיעה

 עין משפט
 נר מצוה

 יב א מיי׳ פ״ה מהל׳
 לעות הלכה י:

 יג ב מיי׳ סי״ל מהלכות
 שחיטה הל׳ ד סמג
 עשי! סל טיש״ע י״ד סי׳

 כח סעיף נח:

 תורה אור השלם
 1 . ואהבך וברכך והרבך
 וברך פרי בטנך ופרי
 אדמתך דגנך ותירשך
 ויצהךך שגר אלפיך
 ועשתרית צאנך על
 האךמה אשר נשבע

 לאבתיך לתת לך:
 דברים ז יג
 2. טוב איש חונן ומלוה

 יבלבל דבריו במשפט:
 תהלים קיב ה

 , רבינו גרשום
 א״ר יוחנן כסא דחרשין
 כוי. בשביל הלכות דר׳
 יוחנן מביא הלכה זאת:
 לא אמרן אלא דלא
 שדי בהו צ־ביא. כלומר
 בכלי מתכות נמי לא
 אמרן (אלאן דלא לישתי
 פושרין אלא דלא שדי
 בהו תבלין: אכל שדי
 בהו תבלין. לית לן בה:
 ולא אמרן אלא דלא
 ציץ. כלומר דלא רתח:
 ורוצה לאבדן. כלומר אינו
 רוצה לאבדן ביד אלא
 רוצה לאבדן כלאחר יד
 ומעט מעט רוצה לאבדן:
 בכיתנא רומא. רע הוא
 ווכן בכ״י רומא רע הוא
 ומשבר מהר): בתוורי
 דנפיש פסידייהו. כלומר
 ששוכר את השוורים
 לתרוש ולזרוע שדהו ואינו
 יושב עמו(וחורשו) [ואינו
 חורש] וזורע לו חרישה
ו היא  וזריעה יפה ח
 פסידא דלא הדר: טוב
 איש חונן ומלוה. כלומר
 שמלוה את בניו כשהן
 קטנים שהן תלויין בו:
 אי דשמא קאמר לישמטה.
 כלומר אי משמא דנפשיה
 קאמר דלא אמר משמיה
 דרכיה לישמטוה לאמוריה
 לשון אמורא הוא שדורש
 בפניו לישמטו מיניה:
 ואית דאמר אישתמא
 קאמר. כלומר שינוי קאמר
 ליחתכו לשונו אמוריה זהו
 לשונו שאמר הדבר: אין
 ספיקה דוחה יו״ט. כלומר
 אם נולד בין השמשות
 שמנה ימים קודם יו״ט
 דלא ידעינן אי יו״ט שמיני
 ואי ערב יו״ט שמיני:
 כיסוי שאץ ודאי דוחה
 שבת כוי. כדבעינן לפרושי
 קמן: דלמא דעבר ושחט.
 כלומר מה דאמרי׳ שאין
 ודאי דוהה את השבת לאו
 מוקמינן בשוחט לחולה
 אלא דעבר ושחט לבריא:
 אף כסוי ברשות. כלומר
 והיכי דמי דשחט לחולה:

 שהיא חכמה ואינה מלאכה ונדחה איסור זה מספק. (וע־׳ע תוספות ר׳׳ה כט: ל״ה רדיית]:



 עין משפט
 נד מצוה

 יד א מיי׳ פ״ג מהלכות
 מעשה קומות הל׳ ת

 סמג עשי! קפג:
 טו ב ג ד מיי׳ פי׳׳ל מהל׳
 שחיטה הל׳ י סמג
 עשי! סי טיש״ע י״ל סי

 כת סעיף ח:
 טז ה מיי׳ פי״נ שס הלכה

 ה:
 יז ו מיי׳ פי״ד שס הל׳ י:

 גליון הש״ם
 גפ׳ גמר שפיכה ש£יכה.
 עיי! לעיל דף כז ע״כ
 תוס׳ ד״ה כשפיכה:
 שם למעוטי עוף טמא.
 עי׳ תוס׳ רי״ל קדושין
 דף גו ע״כ ד׳׳ה המקלש

 כערלה:

 שיטה מקובצת
 א] אכל איכא דדמי ליה
 מדדמי ליה. נ״ב עי•
 תום׳ מנחות דף ד׳ ע״א:
 נ] הקשה ה״ר אליעזר
 ממיץ. נ״ב עיי תוס׳

 בכורות דף ט׳ ע״ב:

 רבינו גרשום
 ודי יוסי לטעמיה דאמר
 ודאי אשה נמי תקעה כוי.
 כלומר ר׳ יוסי דמייתי
 מק״ו ממילה שאין מכסין
 דם כוי ביו״ט הוא אזיל
 לטעמיה דלא מצי למימר
 תקיעת שופר בגבולץ
 יוכיח שאין ודאה דוחה
 שבת וספיקא דוחה יו״ט
 ה״נ נימא לענין כוי שיהא
 ספיקו דוחה יו״ט. דהכא
 לענין ספק איש ספק אשה
 דין הוא שיהא ספק דוחה
 יו״ט דודאי אשה נמי
 תקעה: שכן דוחה שבת
 במקדש. גרס״: ראה רבי
 דבריו של ר״מ באותו
 ואת בנו ושנאו בלשון
 חכמים. כלומר השוחט
 ונמצאת טרפה השוחט
 פרת חטאת כר. ר״ש
 פוטר וחכמים מחייבץ
 א) דוהו ר״מ דבריו של
 ר״ש בכסוי הדם ר״מ
 מחייב וחכמים פוטדין:
 מה התם שחיטה שאינה
 ראויה שמה שחיטה.
 כלומר שחוטי חוץ שחיטה
 שאינה ראויה היא וקרי
 ליה שחיטה: גמר מטכוח
 טבח והכן מה להלן
 שחיטה ראויה דאמרן
 בחולין צ״א מאי טבח
 פרע להן בית השחיטה:
 ור״ש אשר יאכל כתיב.
 כלומר היכא מיחייב בכסוי
 בשחיטה שראויה לאכילה

 דכתיב אשר יאכל:

 א) צ״ל יראה דבריי של ר״ש
 בכיסוי הדם ימני במתני׳ ר״ת

 כםוי הדם פרק ששי חולין פה.
 מה למילה שכן אינה נוהגת בלילות בנימים. ואס תאמר כיון
 שאין הפירכא מעין ק״ו שתלוי כלחייה נשים הפירכא כתוך
 הק״ו כמו ככיצל הרגל (ב״ק לף כל:) לכעי למילף שיהא קרן ברשות
 הניזק משלם נזק שלם משן ורגל ולא פרכינן מה לשן ורגל שכן היזקו
 מצוי משוס שאין הפירכא מעין ק״ו
 להר מתשלומין וי׳׳ל להמס סכרא
 בעלמא היא אכל חומרא וקולא
 לכמיכא כמו שאינה נוהגת בלילות
 ככימיס להכא פרכינן אע״ג ללא הוי
 מעין ק״ו וכן כפרק קמא לזכחיס
 >לף י.! ריליף שוחט ע״מ לזרוק שלא
 לשמו פסול מק״ו לשוחמ על מנת
 לזרוק חוץ לזמנו ופריך מה לחוץ

 לזמנו שכן ככרת:
 נשים סומכות רשות. היינו
 כאקפויי ילא כלאמר באין
 לורשין (חגיגה לף טז:< אכל ככל כתה
 מולה רכי יוסי לאסור ומייתי הכא כי
 היכי לשרי רבי יוסי לסמוך לנשים
 כאקסרי ילא אע״ג לנראה כעכולה
 כקלשיס ה״נ תקיעה לליכא אלא
 איסורא לרבנן שרי רבי יוסי כנשים:
 דניץ שחיטה משחיטה ואין דנין
 שהיטה מטכיחה. הקשה
 הר״ר נמן לגבי משלומי ל׳ וה׳ (ב״ק
 לף עא.ו מחייבי רבנן בשחיטה שאינה
 ראויה כגון שחט בשבת או לעבולת
 כוכבים בטוכח ע׳יי אחר וכשוחט
 ונמצאמ טרפה והחס הוה ליה למילף
 טביחה מטביחה לוטכחו כמיכ וי״ל
 להמס לנין טביחה בעבירה משחיטה
 לעבירה ואין לנין טביחה לעבירה
 מטכיחה להיחר והכא איצטריך למימר
 לנין שחיטה משחיטה אפי׳ אם נמצאמ
 הראשונה טרפה להוי שחיטח היתר
 אכל אס נמצאת השניה טרפה שהיא
 שחיטמ עכירה לא היה צריך לטעמא
 לשחיטה משחיטה א״נ י״ל לנין לכר
 הנאמר בסיני מלבר הנאמר בסיני
 ולא מטכוח טכח והכן שלא נאמר
 כסיני ואע״ג להוי טכימה מטכיחה
ט אלא לכלאו  והכא נמי מצי לשנויי ה
 הכי משני שפיר י»וא״מ לבריש ס״כ
 ליכמות (לף יז0 אמרינן לנין אחים
 מאחים ואין לנין אחים מאחיך אע״ג
 לאחים לבני יעקב לא נאמר בסיני
 וי״ל לטון לילפינן הכא לשמה שחיטה
 תו אית לן למימר ככל לוכתי לשמה
 שחיטה וליכא למימר לאלרכה נילף
 טכיחה מטכיחה המם ללא שמה
 שחיטה וכן נאמר בכל לוכחי להא
ט ואיכא למימר  טון לאיכא למימר ה
 הכי אית לן למימר לנין לכר הנאמר
 בסיני מלבר הנאמר בסיני אבל אי

 אין [לי]
 [הקפד]
 ונמצאת
 והשוחט

 אלא ספק איש םפק אשה ורבי יוסי לטעמיה
 דאמר אשה ודאית נמי תקעה א«דתניא
בני ישראל םומכין ולא בנות ישראל  א

 סומכות רבי יוסי ורבי שמעון אומרים
 נשים סומכות רשות אמר רבינא ולמאי
 דקאמרי רבנן נמי אית ליה פירכא מה
 לתקיעת שופר שכן ודאה דוהה שבת
 במקדש תאמר בכיסוי דליתיה כלל השיב
 ר״א הקפר בריבי מה למילה שכן אינה
 נוהגת בלילי ימים טובים בלילי ימים טובים
 הוא דלא נהגא בשאר לילי נהגא אלא מה
 למילה שכן אינה נוהגת בלילות כבימים
 תאמר בכסוי שנוהג בלילות כבימים א״ר
 אבא זה אחד מן הדברים שאמר רבי חייא
 עליהן תשובה והשיב רבי׳ אלעזר
השוחט  ברבי תשובה: מתני׳ 1
 טריפה והשוחט לעבודת כוכבים
 חולין בפנים וקדשים בחוץ חיה
 ועוף הנסקלים רבי מאיר מחייב וחכמים
 נפוטרים ° י השוחט ונתנבלה בידו הנוחר

 והמעקר פטור מלכסות: גמ׳ אמר רבי
 חייא בר אבא א״ר יוחנן ראה רבי דבריו של
 ר״מ באותו ואת בנו ושנאו בלשון חכמים
 ״ודרבי שמעון בכםוי הדם ושנאו בלשון
 חכמים מאי טעמא דרבי מאיר באותו ואת
 בנו אמר ר׳ יהושע בן לוי גמר שחיטה שחיטה
 משחוטי חוץ מה התם יישחיטה שאינה ראויה
אף הכא נמי שחיטה שאינה  שמה שחיטה ה
 ראויה שמה שחיטה ורבי שמעון מאי טעמא
 א״ר מני בר פטיש גמר 1מטבוח טבח והכן מה להלן שחיטה ראויה אף כאן
 שחיטה ראויה ור״מ נמי ליגמר מטבוח דנין שחיטה משחיטה ואין דנין שחיטה
׳מה נפקא מינה הא תנא דבי רבי ישמעאל 2ושב הכהן ובא הכהן זו  מטביחה ה
 היא שיבה זו היא ביאה הני מילי היכא דליכא דדמי ליה א! אבל איכא דדמי
 ליה מדדמי ליה ילפינן ורבי שמעון נמי ליגמר משחוטי חוץ דנין חולין מחולין
 ואין דנין חולין מקדשים ור׳ מאיר אטו אותו ואת בנו בקדשים מי לא גהיג היינו
 דקאמר רבי חייא ראה רבי דבריו של רבי מאיר באותו ואת בנו ושנאו בלשון
גמר שפיכה  חכמים מאי טעמא דר׳ מאיר בכסוי הדם אמר ר׳ שמעון בן לקיש 8
 שפיכה משחוטי חוץ מה להלן שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה אף כאן
 שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה ורבי שמעון 3יאשר יאכל כתיב ורבי
 מאיר ההוא 8למעוטי עוף טמא הוא דאתא ורבי שמעון עוף טמא מאי טעמא
 דלאו בר אכילה הוא טרפה נמי לאו בר אכילה הוא והיינו דאמר רבי חייא
 ראה רבי דבריו של רבי שמעון בכסוי הדם ושנאו בלשון חכמים אמר רבי אבא

 לא
 לאו לילפינן הכא שמיטה משחיטה הוה ילפינן בארבעה וחמשה לב״ק לף עא.) טביחה מטגיחה אע״ג ללא נאמר בסיני כראיתא נמי ביבמות
 וא״ת ור״מ למה ליה למילף משחוטי חוץ נילף מגופיה לאומו ואח כנו נוהג כקלשים אע״ג ללאו שחיטה ראויה היא להא הוי מחוסר זמן
 ר״ל לגיחא ליה למילף משחוטי חוץ משוס למגופיה איכא למילחי ללא אסר רחמנא אותו ואת כנו כקלשים אלא כשראשון קלשיס ושני
ץ חולץ מקדשים. ומ״מ כקלשים נמי פטר כשחיטה שאינה ראויה ט<משוס לעיקר קרא לאותו ואת  חולין לשמיטה ראויה היא: ואין ת
 בנו בחולין כתיב ומימה לבפרק ממיל נשחט (פסחים לף סג.< תנן רבי שמעון אומר השוחט פסח כי״ל על החמץ לשמו חייכ שלא לשמו
 פטור ומפרש בקונטרס משוס להוי פסול ור״ש לטעמיה לאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה והשתא התם הוה ליה למילף
 משחוטי חוץ לשמה שחיטה להויא קלשיס מקרשים: ורבי שמעון אשר יאכל כתיב. אבל אם לא אשר יאכל מטביחה לא גמר משוס
 ללא למי שפיכה לטכיחה כמו שחיטה לטכיחה ב] הקשה הר״ר אליעזר ממי״ץ אימא להאי אשר יאכל אמא למעוטי אוכל שאין אתה
 יכול להאטלו לאחרים כללריש רכי שמעון מכל האוכל אשר יאכל בסרק המנחות והנסטס (מנחות לף קא:< וכפרק העור והרוטכ
 (לקמן לף קכט.) ומרכינן אפילו עוף טמא כיון למותר בהנאה וי״ל להתס כתיב מכל האוכל למרכה כל אוכל אפילו אסור כהנאה ואמא

 אשר יאכל למימר שיהא מומר כהנאה אכל הכא לא כמיב כל אשר יאכל משמע המומר לישראל לאכול:
 אימא

 אלא ספק איש. ולוחה יום טוכ גמור: ור׳ יוסי. ללא חשיכא ליה
 הא פירכא משום לאזיל לטעמיה לאמר אפילו אשה ולאימ תקעה
 ואע״ג ללא מיחייבא אבל ככסר לאילו ילעינן לכהמה היא כיר׳ט
 אסור לכסות כוי מספק לא מתללין עליה יו״ט: סומכות רשות.

 ואע״ג ללא מיחייכא ולא אמרינן
 עכולה עוכלת כקלשיס. והכא נמי לא
 אמרינן מחללת יום טוב היא: ולמאי
 דקאמרי רכנן נמי. לאשה אסורה
 לתקוע וטומטום לספק הוא לוחה
 אית ליה פירכא לתשובה שלהם: מה
 לתקיעת שופר שכן ודאה דוחה שבת
 במקדש. לפיכך ספיקה לוחה יום
 טוב כגבולין: תאמר בכסוי. שאין
 ולאו דוחה שבת כלל: הא בשאר לילי
 נהגא. בממיה: מתני׳ תיה
 ועוןז הנסקלין. כגון שנרבעו ונגמר
 לינן ושחטן: ותכמים פוטרין. לשחיטה
 שאינה ראויה לא שמה שחיטה ואע״ג
 לככסוי שפיכה כתיכא אפילו הכי
 אשר יאכל כתיכ. וטעמיה לרכי מאיר
 מפרש כגמרא: גמ׳ ראה רבי
 דבריו של רבי מאיר באותו ואת בנו.
 לשחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה
 לחייבו: ושנאה בלשון תהמים. כלתנן
 כה (לעיל דף פא:) רכי שמעון פוטר
 וחכמים מחייבין וככסוי תנן ר׳ מאיר
 מחייכ ומכמיס פוטרין. ולקמיה מפרש
 ואזיל מאי שנא לראה אלו כאן ואלו
 כאן: מה להלן שתיטה ראויה. כלכמיכ
 (כראשית מג< ט אמי יאכלו: ושב הכהן
 ובא הכהן. כנגעי כתיס כתיכ וילפינן
 מינה גזירה שוה כתורת כהניסי) נאמר
 ושב הכהן ונאמר וכא הכהן מה
 שיבה חולץ וקוצה וטח ונותן לו שבוע
 אף כיאה כר וכבר פירשתיה יפה
 כעירוכין ׳)(ככיצל מעכרין) (לף נא.<:
 כשחוטי חוץ כמיב(ויקרא יז< לס שפך:

 לא

 מסורת הש״ם

 א) חגיגה טז: עיריבין
 צי: ר״ה לג. נקלישין לו.],
 ג) לעיל יז. כז:, ג) ולקמן
 פו.], ד) [ב״ק קו:].
 ה) ככורות לב. עירוני!
 גא. מכות ינ: יבמות ק:
 נלה כב: יומא ב: נזיר
 ה. הוריות ת: מנתות ל.
 מה:, ו) (מצורע פרשה ז],
 1) (צ׳׳ל במי שהוציאיהו],
 ח) [וע״ע תיס׳ כתובות לד.
 ל״ה ור״ש ותוס׳ ב׳׳ק עא:
 ל׳׳ה איסורא], ט) ]עיי!
 תיס׳ לעיל פ: ד׳׳ה קלשיס],

 תורה אור השלם
 1. וירא יוסף אתם את
 בנימין ויאמר לאשר על
 ביתו הבא את האנשים
 הביתה וטבח טבח והבן
 כי אתי יאכלו האנשים

 בצהךים:
 בראשית מג טז
 2. ושב הבה! ביום
 השביעי וראה והנה
 פשה הנגע בדירה
 הבית: ויקרא יד לט
 ובא הכהן וךאה והנה
 פשה הנגע בבית ערער.
 ממארת הוא בבית טמא
 הוא: ויקרא יד מד
 3. ואיש איש מבית
 ישראל ומן הגר הגר
 בתוכם אשר יאכל כל
 ךם ונתתי פני בנפש
 האכלת את הדם
 והכרתי אתה מקרב
 עמה: ויקרא יז י

 מוסף רש״י
 ונתנבלה בידו. שלא
: כגון  מדעת (לעיל ם:
 על ידי פגימת סט! או
ל לעי  שהייה אי דרסה ,
 יז,!. הנוחר. מדעת, ילשין
 נחירה שקורעה לאורכה
 מנחיריה יעד החזה שם׳.
 ומעקר. סימני!, ובחיה
 קאי לטעונה כסר כגי!
 צכי ואיל :שם:. פטור
 מלכסות. לכמיכ אשר
 יאכל ישפך יכסה, כראוי
 לאכילה הכתוב מדכר,
 ואפילו מאן למחייב כסוי
 בשוחט ונמצאח טרפה,
 הכא מולה לשחיטה מיהא
 בעינן, לגמר שפיכה
 שפיכה משחוטי חון
 והתס שחיטה כתיב :שם:•.
 שחיטה שאיגה ראויה.
 לאכילה, הואיל ונשתטה
 כהלכתה שמה שתיטה :ב״ק
 קו::. זו היא שיבה זו
 היא ביאה. ללון גזירה
א ב מ ״  שוה זה מזה ׳
 מכות יג:.׳ כלומר ילפינן
 גזירה שיה משיכה לכיאה
 כמו להוו תריייהו שיכה
 או תרי־יהו ביאה ::ודה
 בב:׳ לאע״ג ללא דמו
 קראי להללי, כיון דתרריהו
 בביאת כה! משתעי ליינינ!
 כהו גזירה שוה !יבמות יז:
 וכעי־ז מ1וזות ד :עי־ רש־י

 ערובין [א. בארובה!.



 מסורת הש״ם

 א) [לעיל פ. וש״נ], ב) לעיל
 עז. לקמן קנח: זבחים
 שט:, ג) [קדושין נח.],
 י) ממורה לג: קדושין נח.,
 ה) [שנת יא: ניצה ג. ינמות
 כא: וש״נ], ו) לעיל ס:
 [תוספתא ס״ו ה״נ ע״ש],
 t) [לעיל ד. וש״נ], ח) לעיל
 כת. יומא עה:, נו) כס׳׳א:

 ביב מי,

 גליון הש״ם
 גט׳ אתא לקמ־ה דרבי.
 עיין ירושלמי סרק ה׳

 דמעשר שני:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] -ש״י ד״ה וסבר ר״ש
 חולין וכו׳ שחיטה רארה
 דאי רבנן. מלת רבנן נמחק
 ונ״ב מדרבנן: כ] ד״ה
 היינו רגזרינן חיה וכו׳
 דאיתרבי בהמה בקדשים.
 מלת בקדשים נמתק. ונ״ב
 עי׳ בקידושין דף נ׳׳ז כצ׳׳ל
 ועי׳ ריטב״א: ג] תום׳
 ד״ה היינו וכו׳ ר׳׳ל דר״ש
 סליג אההיא ברייתא. נ״ב
 עי׳ זבתיס ס״ת ע״א תוס׳

 דייה אימר דאמר וכוי:

 מוםןש רש״י
 שחיטה שאינה ראויה.
 לאכילה, לא שמה
 שחיטה. וכל חיוכ ואיסור
 הבא על ידי שחיטה
 אימ חל עליה •קדושי!
 נח.;. מקצת בהמה
 מטמאה. מון אבר
 ממנה, מדכתיכ וכי ימות
 דמשמע כעין מיתה שאינה
 עושה חליפין והיינו אבר,
 יסיפיה דקרא הנוגע
 גנבלחה יטמא, ומקצתה
 אינה מטמאה. ואף על
 פי שהיא כמחה, כגון
 טרפה ששחטה [לקמן
 קנח:). חולין שגשחטו
 בעזרה ישרפו. משוס
 דמיחלפי בהו קדשיס
 שאירע בהו פסול, דאי
 אמר יקברו, טון דלא
 מוכתא מילתא אי חולין
 הוו אי קדשים, אמו
 למימר גמי קדשים שאירע
 בהן פסול טומאה או
 פסול נותר יקברו, וקי׳׳ל
 בססתיס בס׳׳כ(כל.) נקדש
 נאש תשרף, לימל על
 כל הססולין שבקלש שהן
 בשרפה !תמורה מ:!. וכן
 חיה שנשחטה בעזרה.
 אפילו אס חולין היא
 לליכא למיגזר משוס ללא
 ליקכור קלשיס ססולין,
 להא כולי עלמא ילעי לחיה
 נמוקלשיס ליכא ולא אתי
 למלופי, אפילו תט תשרף
 !:שם! וצא שגי צהו בקבורה
 אלמא איסורו מן התורה,
 לאי מלרננן מי מתמרינן
 בולי האי, נהי לננהמה
 גזור אטו פסולי המוקלשין
 ללא נימרו קלשיס פסולי!
 גקבריס, אלא חיה אי עיקר
 איסור לילה לאו לאורייתא
 מהיכא תיתי הא ליכא
 למיגזר אטו קלשיס ולמה
 היא בשריפה ואפילו ןוי״ג
 ואסשר) כקכורה אלא ולאי
 איסורן מ! התורה ושריסמן
 מרבדי סופרים, בבהמה
 גזור לילמא אתי למימר
 קלשיס פסולי! לקבורה
 והתורה אמרה ישרפו,
 ובחיה גמי גזרו שלא תתלוק
 ברי! חולי! שגשחטו בעזרה,
 שהשוו חכמיס לנריהן בכל
 מקום שלא יפקפקו כהס

 פה: כםוי הדם פרק ששי חולין
 לא לכל אמר רבי מאיר. לא לכל הלצריס אמר רצי מאיר שמה
 שחיטה כדמפרש דמודי ר״מ שאינה ממירתה כאכילה ולקמן פריך
 פשיטא: בן ט׳ חי. ללאו ירך אמו הוא כולי האי ולענין שחיטה
 האי נמי נשחרי כשחיטח הטרפה:
 קמ״ל. לאינה ממירתה וכעי למשחטיה
 ושחיטמ עצמו ממירתו כלקי״ל (לעיל
 לף על.) לארכעה סימנין אכשר כיה
 רממנא ככן תשעה מי: והא אמר
 ר״מ. צפרק בהמה המקשה (לעיל
 לף על.): בן פקועה. אפילו היא
 כשרה טעון שחיטה: לא צריכא.
 הא לרי אצא אלא משוס לרצי סכר
 לה כר׳ מאיר צאותו ואמ צנו כלאמר
 לעיל נע״א]: וסבר לה כרמן. ככן פקועה
 ללא שמעינן ליה לפליג מהו
 למימא טון לכן ט׳ הוא ושחיטמ
 עצמו ממירמו אפילו לרצי שמעון
 כלקי״ל צפרק צהמה המקשה
 >שס< ארכעה סימנין אכשר כיה
 רחמנא הילכך לאו ירך אמו הוא
 לאימסורי משוס טרפות לילה ואימא
 לרצי לסכר ליה כרכי מאיר תהני
 ליה שחיטמ אמו ולא ליצעי למשחטיה
 להא שחוטה היא קמ״ל: את
 הטרפה. כגון נחתכו רגליה טרפות
 הניכר: ונמצאת טרפה. ככני מעיין:
 מתיר בהנאה. לשחיטה שאינה ראויה
 לאו שמה שמיטה ולא קרינא בהו מולין
 שנשחטו בעזרה לזביחה כתיב בהו
 (לגרים יב< כי ירתק וזבתת בריחוק
 מקום אתה זוכת כוי (קדושין לף נז:):
 וסבר ר' שמטין חולין שנשתטו בטזרה
 דאורייתא. מחבחת כלפרשינן
 לקבעי שחיטה ראויה דאי »1 רבנן
 וטעמא לאסירי משוס למאן לחזי
 לנשחטו בפנים סבר קלשיס נינהו
 וחזי לקאכלי להו בחוץ ואחי למשרי
 אטלת קלשים כחוץ מה לי ראויה ומה
 לי אינה ראויה הא אתי לאתהנויי
 מקלשיס פסולים: אין והתנן.
 בניחותא: וכן תיה. אע״ג לכולי
 עלמא ילעי ללאו קלשיס נינהו: היינו
 דגזרינן חיה אטו בהמה. אטו סיפא
 נקט האי לישנא להא ולאי מהיכא
 לאימרכי כהמה א]נ]כקלשים איתרבי
 חיה וה״ק אפילו לא כמיצ בדין הוא
 לנגזור: יאניבא. תולעת האוכלת
 פשתן. טיינ״א כלע״ז: טל בוביחא דמיא.
 מיט) המשרה שהפשתן שם: דמורח
 דמא. ירית התולעת ויכרח ששונא
 הוא לדם עוף: והיכי טביד הכי.
 דלא מכסי ליה: וצריך לדם. כגון
 זה: חייב לכסות. ולא יעשה ממנו
 צרטו: כיצד הוא עושה. רהא סטור
 מן הכסוי: נוחרו. חונקו: עוקרו.
 עוקר סימנים: צא טרוןז. עשהו
 מחלה טרפה ואח״כ שחוט דתיהוי
 שחיטה שאינה רארה: צא נורון*
 א״ל. רכי לר״ח: זו היא שחיטתו.
 וצריך כסוי: כאשר צויתיך. מכלל
 שנצטוה כעל פה הלכות שחיטה
 שהרי כמורה לא מצינו שצוהו:

 לא

 ועל רוב שנים בבהמה
 לא

 משתרי כשחיטת האס: סד״א,

 לא לכל אמר ר׳ מאיר שחיטה שאינה ראויה
 שמה שחיטה מודה ר״מ שאין מתירתה
שחיטה שאינה (  באכילה ולא לכל אמר ר״ש א
 ראויה לא שמה שחיטה מודה רבי שמעון
 שמטהרתה מידי נבלה אמר מר לא לכל א״ר
 מאיר שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה
 מודה רבי מאיר שאין מתירתה באכילה
 פשיטא טרפה בשחיטה מי מישתריא לא
 צריכא לשוחט את הטרפה ומצא בה בן ט׳
 חי סד״א הואיל דאמר רבי מאיר שחיטה
 שאינה ראויה שמה שחיטה תהני ליה
 שחיטת אמו ולא ליבעי שחיטה קמשמע לן
 ותםברא והאמר ר״מ בן פקועה טעון שחיטה
 לא צריכא דרבי סבר לה כר׳ מאיר וסבר לה
 כרבנן סבר לה כרבי מאיר דאמר שחיטה
 שאינה ראויה שמה שחיטה וסבר לה כרבנן
 דאמרי שחיטת אמו מטהרתו כיון דאמור
 רבנן שחיטת אמו מטהרתו תהני ליה
 שחיטת אמו ולא ליבעי שחיטה קמ״ל ולא
 לכל אמר רבי שמעון שחיטה שאינה ראויה
 לא שמה שחיטה מודה ר״ש שמטהרתה מידי
 נבלה פשיטא 3ידאמר רב יהודה אמר רב
 ואמרי לה במתניתא תנא 1וכי ימות מן
 הבהמה מקצת בהמה מטמאה ומקצת בהמה
 אינה מטמאה ואי זו זו טרפה ששחטה לא
 צריכא לשוחט את הטרפה והיא חולין
 בעזרה דתניא ״השוחט את הטרפה וכן
 השוחט ונמצאת טריפה זה וזה חולין בעזרה
 ר״ש אמתיר בהנאה וחכמים אוםרין םד״א
 הואיל וא״ר שמעון מותר בהנאה אלמא לאו
 שחיטה היא כלל אימא מידי נבלה נמי
 לא מטהרה קמ״ל אמר ליה רב פפא לאביי
 וסבר ר״ש חולין בעזרה דאורייתא היא א״ל
 אין ״והתנן ר׳ שמעון אומר חולין שנשחטו
 בעזרה ישרפו באש וכן חיה שנשחטה בעזרה
 אי אמרת בשלמא דאורייתא היינו דגזרינן
 חיה אטו בהמה אלא אי אמרת דרבנן בהמה
 מאי טעמא דילמא אתי למיכל קדשים
היא גופה גזרה ואנן ניקום ונגזור (  בחוץ י:
 גזירה לגזירה רבי חייא נפל ליה יאניבא
אתא לקמיה דרבי אמר ליה שקול  בכיתניה 8
 עופא ושחוט על בוביתא דמיא דמורח דמא
 ושביק ליה היכי עביד הכי והתניא י)בהשוחט
 וצריך לדם חייב לכםות כיצד יעשה או
 נוחרו או עוקרו כי אתא רב דימי אמר
 צא טרוף אמר ליה כי אתא רבין אמר צא
 נחור אמר ליה למאן דאמר צא טרוף מאי
 טעמא לא אמר צא נחור וכי תימא קםבר
 ״אין שחיטה לעוף מן התורה ונחירתו זו
 היא שחיטתו ״׳והתניא רבי אומר 2כאשר
 צויתיך מלמד שנצטוה משה על

 הושט ועל הקנה ועל רוב אחד בעוף

 אימא תהני ליה שחיטת אמו. דוקא נקט כן ט׳ חי אכל ממ
 או כן ח׳ פשיטא דהוי ירך אמו שהיא טרפה ואע״ג
 דאמר באלו טרפות (לעיל דף נח.) דולד טרפה לא הוי ירך אמו
 היינו לפי שהוא חי ואין חיותו תלוי באמו וא״ת והיט ס״ד דמשוס

 דרבי סכר לה כר״מ באותו ואת בנו
 דתיהני ליה שמיטמ אמו הא ככסר
 הדס סכר לה כרכי שמעון וי״ל דככל
 מילי סכר לה כר׳׳מ דאשכחנא כמרוכה
 (3׳׳ק לף ע.) דסתס לן כר׳ מאיר

 בתשלומי ארבעה וחמשה:
 פשיטא דאמר רכ יהודה וכי
 ימות מן הבהמה כוי.
 והא דלא מיימי מתנימין דבהמה
 המקשה (לעיל לף עב:< לא אס טיהרה
 שחיטת טרפה אותה כו׳ משוס דהוה

 מצי למיפרך כן ח׳ חי יוטח:
 סלקא דעתך אמינא הואיל וא״ר
 שמעון מותר בהנאה. לא
 מצי למינקט שוחט טרפה והיא אותו
 ואמ כנו וסד״א דטון דפטור הוא לאו
 שחיטה היא כלל ולא מיטהרה
 מידי נבלה דאיכא למימר דלענין
 שוחט הוא דלא הרא שחיטה אבל
 לענין גופה הויא שחיטה לכך מייתי
 ראיה דאף לענין גופה שמחשכ חולין
 כעזרה לאסור כהנאה לא הרא שחיטה:
 אין והתנן רבי שמעון אומר כוי.
 משנה היא בפ׳ כתרא לתמורה
 (לף לג:< וממהני׳ להכא לפטרינן חולין
 כעזרה מכסוי לא מייתי משום ללא
 נזכר כה ר״ ש אלא וחכמים סוטרים
 ורכי קתני לה אכל ממתני׳ למרובה
 (בי׳ק לף ע.) לפטר רבי שמעון תולין
 בעזרה מארבעה וחמשה הוה מצי
 למילק לאי לא הויא לאורייתא הוה
 חייכ כלמוכח המם בגמרא (לף עב:)
 שמא הכא בעי לאוכוחי לאסור כהנאה
 וה״ק מכלל לסכר רכי שמעון לחולין
 כעזרה אסורים כהנאה לאורייתא
 לכך לא מייתי ההיא למרובה >שם
 לף ע.) למהתס לא הוה מצי למילק
 איסור הנאה אלא איסור אכילה וא״ת
 ומאי קשה ליה לקא מתמה וסכר
 רכי שמעון חולין שנשחטו בעזרה
 לאורייתא וי״ל משוס לאיכא ברייתא
 בהאיש מקלש (קדושין לף נח.) לקאמר
 רבי שמעון להמקלש בחולין שנשמטו
 כעזרה מקולשת ומכח ההיא דמייתי
 מוקי התם כטרסה ואין נראה לא״כ
 הוה ליה לאמרי הכא ההיא ברייתא
 ולאוקמי בטרפה כלמוקי המס ונראה
 לר״מ לקש״ל הך ממנימין גופה למייתי
 לקמני וכן חיה משמע לחיה הוי לרבנן
 מלקמני וכן וא״כ כהמה נמי לרכנן
 וקתני וכן משום לגזרינן חיה אטו
 כהמה לאי מלאורייתא חיה נמי
 לאורייתא ומאי וכן ומשני אין והתנן
 כלומר ומטונך למההיא גופה יש
 ללקלק שהיא לאורייתא לאי לרכנן

 הוי חיה גזירה לגזירה:
 היינו דגזרינן חיה אטו נהמה.
 כהאיש מקלש (שם לף נח.)
 מייתי נמי מהך מתניתין לסכר ר״ש
 לחולין בעזרה לאורייתא ואין מאריך
 שם כמו כאן ופירש נ] בקונט׳ ללייק

 מרהרא כשריפה לאי לרכנן לא היה טעון שריפה ואי אפשר לומר כן לבהליא מלקלק כאן מכח חיה וא״ח להכא משמע ראפילו הויא
 לאורייתא הרא תיה לרכנן והתם מייתי קרא לאסור כהמה תיה ועוף ג] וי״ל ררכי שמעון פליג אההיא כרייתא ועי״ל ללא פליגי
 ונפרש כאן כפירוש הקונטרס להתס ואשריפה קאי הכא לאי אמרת בשלמא לאורייתא בין בהמה ובין חיה ועוף היינו לגזרינן הכא
 בחיה שריפה אטו בהמה אע״ג לבהמה גופה לא הויא בשריפה אלא גזירה אטו קלשים שיצאו לחוץ שהם בשריפה וכחיה ליכא למטעי
 אטו קלשיס ולא חשיכא גזירה לגזירה טון לאסירא מיהא לאוריימא והויא כולה חלא גזירה אבל אי לרבנן אמאי חיה בשריפה:

 סיפא
ן נח.!. גזירה לגזירה. הא לאמרינן בכולי הש״ס אין גוזרין גזירה לגזירה, מהאי קרא נפקא !ויקרא יח ל) ושמרתם אמ משמרתי, עשו משמרת כלומר גדרה למשמרתי, לתורתי, ולא משמרת למשמרת, שלא יעשו גדרה לגדרה !ביצה ב:!. השוחט.  !קיושי
 לנר הצריך כסוי, וצריך לדם חייב לכסות. על כרתו ישוב לא יראה למלאכה (לעיל מ•!. אין שחיטה לעוף מן התורה. ואפילו מתירה שבעל פה מהלכה למשה מסיני אין לי, אלא מדברי סיפריס, ואין נבלת עוף קררה נכלה אלא אס כן מתה מאליה
ל בז:). כאשר צויתיך. ולא מציגו בתורה צור הזבימה היאך, מכאן אתה למד שנמסרו לו הלכות שתיטה על פה !יומא לעי  או הרגה כמכה שלא על ידי סימנים, אכל נחירה או עיקור סימנין כשר נו ויליף (לעיל כז0 מושפך את דמו, בשפיכה בעלמא !

ל כ•!. לעי ל כח.:. שנצטווה משה כוי. על הלכות שמיטה כעל פה ואע״פ שלא כתבו כמורה ;  עה: וכעי־ז לעי

 עין משפט
 נר מצוה

 יח א מיי׳ פ״כ מהל׳
 שחיטה הל׳ ב שמג

 עשין סג:
 יט ב (מיי׳ סי״ד שם)
 סמג עשין סד טוש״ע

 י״ד סי׳ כח סעיף יח:

 תורה אור השלם
 1 . וכי ימות מן הבהמה
 אשר היא לכם לאבלה
 הנגע בנבלתה יטמא עד
 הערב: ויקרא יא לט
 2. כי ירחק ממף המקום
 אשר יבחר ין אלהיך
 לשום שמו שם וזבחת
 מבקרך ומעאנך אשר
 נתן ין לך כאשר •לויתך
 ואכלת בשעריר בכל
 אות נפשך: דברים יב כא

 לעזי רש״י
 טיינ׳׳א [טייני״א]. עש.

 שיטה מקובצת
 א] מהיכא דאיתרכי בהמה
 בקדושין (דף נז) אתרכי
 חיה: כ] ופי׳ שם בקונטרס

 דדייק מדהויא:

 רבינו גרשום
 הכי גרסי׳ וסבר ר״ש
 חולין שנשחטו בעזרה
 דאורייתא כר. כלומר
 דחזינן הכא השוחט טרפה
 חולין בעזרה ר״ש מתיר
 בהנאה. (כלומר) משום
 דטרפה הוה דלא חשובה
 שחיטה. אבל אי שחט
 חולין כשרה בעזרה ס״ל
 דאסורה בהנאה: בהמה
 טעמא מאי דלמא אתי
 למיכל קדשים בחוץ.
 כלומר דאי שרינן חולין
 בעזרה הוה קא שרו
 נמי קדשים בחוץ: היא
 גופא גזירה. כלומד בהמת
 תולין בעזרה גזירה ואנן
 ליקום לגזור גוירה לגזירה.
 כלומר חיה אטו בהמה:
 ־ניבא טןינא בלע״ז. כלומר
 הפשתן היה במשרה בתוך
 המים ולשם הות ביה
 ייניבא: על בוביתא דמיא.
 כלומר על המשרה: צא
 טרוף א״ל. כלומר עשה
 בה אחד מי׳׳ת טרפות
 קודם שתשחטהו ואחייב
 שחטהו דהו״ל שחיטה
 שאינה ראויה ואי אתה
 צריך לכסות: וכי תימא
 קא סבר אין שחיטה לעוף
 מן התורה ונתירתו זו היא
 שחיטתו. כלומר אם היה
 נוחר היה צריך לכסות א)
 לא מיבעיא צא נחזר: דיש
 שחיטה לעוף מן החורה.
 כלומר דלא אמרי׳ נחירתו
 לו היא שחיטתו ואם אתה
 נוחר אי אתה חייב לכסות
 אבל צא טרוף כוי: קמ״ל
 ד•־׳ חייא בר אבא. כלומר
 ד־את רבי דבריו של ר״ש
 בכסוי הדם דבעינן שחיטה
 ראויה: וכי תימא קסבר
 שחיטה שאינה ראויה
 שמה שחיטה. כלומר ואי
 טירף אעפ״כ צריך לכסות
 דשחיטה שאינה ראויה

 שמה שחיטה:

 א! נראה דצ״ל צא מבעיא
 צא נחור ילאו שחיטה היא
 כלל. כלומר ילא אמד׳ ונו׳
 א׳ אחה חייב לכסות דיש
 שחיטה לעוף מה״ת אבל צא

 טרוף וכוי.



 עין משפט
 נר מצוה

 כ א מיי׳ פי״ד מהלכות
 שחיטה הלי י כווש׳יע

 י״ד סי׳ כת סעיף ת:
א כ מיי׳ סיי׳כ שס הל׳  כ
 ד סמג לאוין קמב
 טוש׳׳ע י״ל סי׳ נח סעיף

 ט:
נ ג מיי׳ פט״ז מהל׳  כ
 שאר אכות הטומאה

 הל״ג:

 לעזי רש״י
 אישטדוביי׳׳ל. מערבולת

 רוחות.

 רנינו גרשום
 והא [אמר] ר׳ חייא
 א״ר יוחנן כוי. הזיקין
 כוכבא דשביט כדמפרש
 בברכות «דף נח.!: זועות.
 מירתת ארעא: רעמים. זו
 כרד שקורין טונדיר״א:
 בינן לבין עצמן פטורים
 מלכסות. כלומר אם שחטו
 דאמרי• דקלקלו בשחיטתן
 ואינה ראויה השחיטה:
 מאי שנא רישא דלא פליגי
 כוי. כלומר מ״ש לענין
 כסוי דם דלא פליגי רבנן
 [דאם שחטו] בינן לבין
 עצמן פטורין מלכסות דלא
 חשובה שחיטה ולענין
 אותו ואת בנו אוסרין
 לשחוט אחריהן דחשובה
 שחיטה: רישא נמי אמרי
 לנקר חצירו הוא צריך.
 כלומר אע״פ שבני אדם
 מכםין דם שחיטה ששחטו
 בינן לבין עצמן לא אתי
 למיכל אחריהן דאמרי בני
 אדם מה שהוא מכסה אינו
 עושה מטעם ששחיטתו
 שחיטה אלא לנקר חצירו
 הוא צריך אינו רוצה שיהא
 דם בחצירו: סיפא נמי
 בא להימלך מאי איכא
 למימר. כלומר סיפא דקא
 פליגי רבנן ואמרי דאסור
 לשחוט אחריהן דאמרי
 אינשי בשרא הוא דלא
 צריך ולא אתי למיכל
 משחיטתן: בא להימלך
 לבני אדם. שישאל לבני
 אדם אשחוט בנו אחריהם:
 מאי איכא למימר. אם
 לא ישחוט בשביל אותו
 ואח בנו אתי למיכל
 משתיטתן דאמרו בני אדם
 כיון דאינו שוחט אחריו
 ודאי שחיטתו שחיטה
 ואתי למיכל משחיטתן:
 והדר פליגי עילויה. כלומר
 כשם דפליגי רבנן אאותו
 ואת בנו דאמרי אסור
 לשחוט אחריהם כך פליגי
 אכסוי הדם דאמרי חייבין
 לכסות כני אדם הרואק
 את הדם: מאי איריא רוב
 אפי׳ מיעוט נמי. כלומר
 מאי איריא דרוב מעשיתן
 מקולקלין אפי׳ מיעוט
 מעשיהם מקולקלים
 ורוב מעשיהן כשרים:
 סמוך מיעוטא דמקולקלין
 לחזקה. דבהמה בחייה
 בחוקת איסור עומדת
 ואיתרע לה רובא דכשרין
 ואינה חשובה שחיטה
 לדברי הכל ויהא מותר
 לשחוט אחריהם: ואם
 אמרו ספק טומאה לטהר.
 כלומר אם אזיל ר״מ
 אחד מיעוט ספק טומאה
 לטהר העיסה ילך אחר
 מיעוט לענין אותו ואת
 בנו שיאמר אם רוב
 מעשיהן מתוקנים ומיעוט
 מעשיהם מקולקלים שאין
 חשוכה שחיטה ומותר

 לשחוט אחריהן:

 כסוי הדם פרק ששי חולין פו.
 סיפא נמי כירן דאמרי רכנן אסור לשחוט אחריהם אמרי שחיטה
 מעלייתא היא. מימה למשום גזירה ללמא אתי למיכל
 נכלה יש לי להתיר לאו לאותו ואת כנו מספק מה לי לאו לאותו
 ואת כנו ומה לי לאו לנכלה ולא רמי לרישא דפטרינן לכסות מספק
 לשכ ואל מעשה בעלמא הוא וללמא
 אמי למיכל רש לומר לאי לאו לרוב
 מעשיהם מקולקלים לא היו פוטרים
 מלכסומ משוס גזרה ללמא אמי
 למיכל אלא שלא נהמיר להטעין
 כסוי אמרי׳ לפטור משום לללמא אמי
 למיכל וכיון לרוב מעשיהם מקולקלין
 יש לנו להתיר נמי לשחוט אתריהם

 ללמא אתי למיכל:
 מאי טעמא דר׳ מאיר הואיל ורוכ
 מעשיהן מקולקלין. הקשה
 הר״ר שמואל מווררין ורכנן מאי
 טעמייהו אס רוב מעשיהם ממוקנין
 א״כ יהא מומר לאכול משתיטתס ועול
 השוחט אחריהם אמאי אינו סופג
 ארבעים ואי פלגא וסלגא אס סמוך
 פלגא למקולקלין לחזקה לעומל
 בתזקת איסור ואיתרע ליה מחצה
 למתוקנים אס כן יהא מותר לשחוט
 אחריהם וגס יחחייכו על שחיטמן
 משום נכלה וי״ל למספקא להו לרכנן
 אי רוכ מעשיהם מקולקלין אי רוכ
 מעשיהם מתוקנין והשתא לא מהניא
 מזקה מילי ולרבי מאיר פשיטא
 ליה לרוב מעשיהם מקולקלין ואם
 תאמר ואף על גב לרוב מעשיהם
 מקולקלין מ״מ רבי מאיר כיון לחייש
 למיעוטא אמאי לקי משוס נבלה
 ואמאי מותר לשחוט אתריהם ר״ל
 לסמוך מזקה לרוב מקולקלין והוה
 ליה מיעוטא לממוקנין מיעוטא
 למיעוטא ולמיעוטא למיעוטא לא

 חייש רבי מאיר:
 רוב תינוקות מטפחים. פי׳ בקונטרס
 מטפחים באשפות אבל בעיסה
 ולאי נגע שהרי העיסה בילו ור״ת
 מפרש לרוב תינוקות מטפחים בעיסה
 לטיפוח שייך כאוכלים ומשקין
 כלאמרינן כע״ז כפרק רכי ישמעאל
 (לף ס0 או שהיה מטפח ע״פ חבית וכן
 איתא בירושלמי בהליא מפני שלרכו
 של תינוקות לטפת כעיסה אבל תינוק
 ולאי טמא לסתם תינוקות ולאי טמאים
 לאמרי׳ בתוספתא(לטהרות פ׳׳ג) שסמס
 תינוקומ טמאים מפני שנשים נלות
 מגפפומ ומנשקומ אומס ור״מ למטהר
 משוס לאימ לן למתלי באלם טהור
 שבא לשם ונטל מן העיסה ונתן לו
 כלי שלא יטמא העיסה וכי האי גוונא
 אמר במס׳ טהרומ בפ״ג (מ״ז) לעיל
 מהך מינוק להכא מינוק שנמצא בצל
 בית הקברומ ושושנים בילו אע״פ
 שאין השושנים אלא ממקום הטומאה
 טהור שאני אומר אלם טהור נתן
 לו אע״פ שסתם תינוק טמא היינו
 ממגע נלה והתם טהור מטומאת
 ממ קאמר אי נמי מיירי בתינוק שהוא
 טהור בולאי שהניחתו אמו מלוכלך
 כלתניא (כתוספתא שם) תינוק שהניחתו
 אמו וכאה ומצאמו כמו שהוא טהור
 כל״א שהניחמו מלוכלך אבל הניחתו נקי
 טמא מפני שנשים נלות מגפפוח
 ומנשקות אומו ואף על פי שלא נמצא
 כצק בילו מטמאים מכמיס למניא

 לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא צא גחור
 דלאו שחיטה היא כלל אבל צא טרוף אימא
 שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה וליבעי
 כסוי קמ׳׳ל כדר׳ חייא בר אבא ולמ״ד צא
 נחור מ״ט לא אמר צא טרוף וכי תימא קםבר
 שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה והא
 א<א״ר חייא בר אבא א״ר יוחנן ראה רבי

 דבריו של רבי שמעון בכםוי הדם ושנאו
 בלשון חכמים לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא
 צא טרוף דשחיטה שאינה ראויה לא שמה
 שחיטה אבל צא נחור אימא ״אין שחיטה
 לעוף מן התורה ונחירתו זו היא שחיטתו
 וליבעי כםוי קמ״ל כאשר צויתיך ומי נפל
 ליה יאניבא במתניה והאמר רבין בר אבא
 ואמרי לה אמר רבי אבין בר שבא משעלו
 בני הגולה פםקו הזקין והזועות והרוחות
 והרעמים ולא החמיץ יינם ולא לקה פשתנם
 ונתנו חכמים עיניהם ברבי חייא ובניו כי
 מהניא זכותייהו אעלמא אדידהו לא כדרב
 יהודה אמר רב ״דאמר רב יהודה אמר רב
 בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת כל
 העולם כולו ניזון בשביל חנינא בגי וחנינא
 בני די לו בקב חרובין מערב שבת לערב
חרש שוטה וקטן ששחטו  שבת: מתני׳ א
 ואחרים רואין אותם חייב לכםות בינן לבין
 עצמן פטור מלכסות וכן לענין אותו ואת בנו
 ששחטו ואחרים רואין אותן אסור לשחוט
 אחריהם בינן לבין עצמן אז רבי מאיר במתיר
 לשחוט אחריהן וחכמים אוסרים ומודים שאם
 שחט שאינו סופג את הארבעים: גמ׳ ורבנן
 מאי שנא רישא דלא פליגי ומאי שנא םיפא
 דפליגי רישא אי אמרינן חייבין לכסות אמרי
 שחיטה מעלייתא היא ואתי למיכל משחיטתן
 סיפא נמי כיון דקאמרי רבנן אסור לשחוט
 אחריהם אמרי שחיטה מעלייתא היא ואתי
 למיכל משחיטתן סיפא אמרי בשרא דלא קא
 מיבעיא ליה רישא נמי אמרי לנקר חצירו הוא
 צריך שחט באשפה מאי איכא למימר בא
 לימלך מאי איכא למימר וליטעמיך סיפא
 נמי בא לימלך מאי איכא למימר אלא רבנן
 אכולה מילתא פליגי ונטרי ליה לר׳ מאיר עד
 דמםיק לה למילתא והדר פליגי עילויה
 בשלמא רבנן לחומרא אלא רבי מאיר מאי
 טעמא אמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן מחייב
 היה רבי מאיר על שחיטתן משום נבלה מאי
 טעמא אמר רבי אמי הואיל ורוב מעשיהן
 מקולקלים אמר ליה רב פפא לרב הונא בריה
 דרב יהושע ואמרי לה רב הונא בריה דרב
 יהושע לרב פפא מאי איריא רוב אפילו מיעוט
 נמי דהא רבי מאיר ייחייש למיעוטא סמוך
 מיעוטא לחזקה ואתרע ליה רובא ה<דתנן תינוק
 שנמצא בצד העיסה ובצק בידו רבי מאיר
מטמאין מפני שדרכו של  מטהר וחכמים ג
 תינוק לטפח ואמרינן מאי טעמא דרבי מאיר
 קםבר רוב תינוקות מטפחין ומיעוט אין מטפחין ועיםה זו בחזקת טהרה עומדת

 סמוך
 בתוספתא (שס< תינוק שנמצא עומל בצל קופה של בצק או בצל חבית של משקין רבי מאיר מטהר וחכמים מטמאין שלרך התינוק לטפח אמר
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 סמוך

 לא מיבטיא קאמר. רב לימי מולה הוא בנחירה ללא כעי כסוי
 אלא הכי אמר רב לימי לבצא טרוף סגיא וכל שכן בצא נחור:
 אימא זו היא שתינותו. קא משמע לן צא נחור ורכי לטעמיה
 לאמר יש שחיטה לעוף מכאשר צרתיךי): ומי נפל יאניגא בכיתניה.

 לרבי חייא: בני הגולה. לאו אנשי
 כגסמ הגלולה קאמר אלא בהנך
 לורות אחרונים קאמר שהתחילו ללקומ
 בני ארץ ישראל ביינם ופשתנס
 מפני שנתקלקלו לורות ומשעלו מבני
 בכל לכאן שהיו חסילים פסקו כאן
 הזועוח: 0 ונתנו חפמים עיניהם ברבי
 מייא ובניו. שבזכותם באמה טובה
 זאת. רבי חייא ובניו מבבל עלו
 כלאמרי׳ כשילהי פ״ק לסוכה (לף כ.):
 זיקים וזועוה ורעמים ורותוש.
 מפרש בברכות כהרואה (לף ;ט.)
 לכולן לקללה: זועות. הארץ
 מזלעזעת: רותוש. זעפא אשטרוכיי״ל:
 פדרב יהודה. לאמר זכותא לצליקי
 לאחריני מהני ולאו ללילהו בהאי
 עלמא: תנינא בני. הוא רבי חנינא
 בן לוסא ובימיו היה קול זה יוצא:
 די [לו] בקב מרובין. מתפרנס בצער
 ובצמצום: מתני׳ ואמרים רואין
 אותן. לאמרן כריש מכילתין (לף ב.)
 לשחיטתן כשרה אותן אחרים חייכין
 לכסות כלתנן לקמן (לף פז.) שחט
 ולא כסה וראהו אחר חייכ לכסות:
 פטור מלפסות. וטעמא מפרש כגמ׳
 לר״מ חשיב ליה כנכלה גמורה:
 וחפמים אוסרין. שמא יפה שחטו
 והרא לה שחיטה מעליימא: שאינו
 סופג. מלהתראמ ספק היא:
 גמ׳ מאי שנא רישא דלא פליגי.
 וליתייכו לכסות מספק: סיפא אמרי
 בשרא הוא דלא מבטיא ליה. הרואה
 שאין שוחטין בנו אחריו אין מבין שמשום
 אותו ואת בנו הוא אלא אומר אינו צריך
 לבשר: רישא נמי. ליחייבוהו לרואה
 לכסות מספק ואפ״ה לא אמי למיכל
 מיניה לאמרי כסוי זה אינו אלא כלי
 לנקר תצרו: הכי גרסי׳ שחט באשפה
 מאי איפא למימרי]. שחט באשפה הפל
 יודטים שהכסוי לאו לנקר הוא: >]אם
 בא לימלך. לכית דין הרואה ששחטו
 והדס מגולה ואמר כלום אני חייב
 לכסות ואנו אומרים לו כסה אומר
 כלכו שהיא שתיטה ואתי למיכל:
 סיפא נמי בא לימלך. מה אני לשחוט
 אתריהם את בנו ואנו אומרים לו אסור
 הוא סבור שהיא שחיטה: אלא רבנן.
 לאו להכי חיישי וברישא נמי פליגי:
 למומרא. כמלחא דספיקא אזלינן
 למומרא: מחייב. מלקות לסכירא
 ליה ולאי נכלה היא והאוכלה לוקה:
 מאי איריא רוב אפילו מיטוט.
 מעשיהם מקולקלין ורוכן מתוקנין
 הוה פשיטא לן לנבלה היא לר״מ להא
 שמעינן ליה לתייש למיעוטא וסמוך
 מיעוטא לחזקה שבהמה זו בחזקת
 איסור אבר מן החי היתה עומלת
 ולא נולע לך שנשחטה: ואיתרע ליה
 רובא. תקון מעשיהם: דחנן. כי האי
 גוונאי]: שדרכו של תינוק לטפת. ידיו
 באשפות ששרציס מצרים שס וטימא
 את העיסה שאנו רואין שנגע בה:

 ואיתרע

 מסורת הש״ם

 א) [לעיל פה.], ב) [לעיל ל.
 וש״נ], נ) תענית כל:
 כרכות ק:, י) [לעיל ו.
 וש״ג], ה) ננרה ימ: קלושין
 פ. טהרות פ״ג מ״ח],
 ו) [לכריס יב], t) [צ״ל אתר
 ל״ה רוחות], יז) [צ״ל

 לעכירת],

 מוסף רש״י
 בקב חרובץ מערב
 שבת לערב שבת. כל
 השנת היה נחון גכך, תסר
 לחם היה ומתגלגל היה
 נחרונין (תענית כד:<. ר׳
 מאיר חייש למיעוטא.
 נינמומ (סא0 קטן וקטנה
 לא חולצי! ולא מינמין,
 לנרי ר״מ, אמרו לו לדימ
 יפה אמרת לא חולצי!,
 איש כתיכ כפרשה, מפני
 מה לא מינמין, אמר להן
 קט! שמא ימצא סריס,
 קטנה שמא ימצא אילונית
 ונמצאו פוגעים בערוה,
 ולא אמר רוב קטנים
ל ו.). לעי  אינס סריסים ;
 ובצק בידו. גיליע שנטל
 מ! העיסה (קדושיו פ.).
 לטפח. בשרצים ונבלות

 שבאשפה ;שם!.

 שיטה מקובצת
 א] ר״מ מתיר לשחוט
 אחריהם. נ״ב עי׳ תוס׳
 בכורות דף (כ׳ ע״א)
 [י״ח ע״ב]: נ] ה״ג
 שחט באשפה מאי איכא
 למימר בא לימלך מאי
 איכא למימר שחט באשפה
 הכל: ג] או בא לימלך
 לב״ד: ל] דתנן כי ה״ג

 בטהרות פ״ג הס״ד:



 מסורת הש״פ

 א) ויבמות סד: מנחות
 כפ.ן, כ) וביכית לח:
 ע״ש כריתות נז. ע״שן,
 ג) פסחים קג., ד) ןצ״ל
 דפרישיח לעיל גפ׳ קמא
 יב. ד״ה פסחן, ס) רש׳׳ל
 מ״ז יהד״א הוא יעי׳ רש׳׳א
 ומהר״ס, ו) צ״ל ימיהי לשי
 מאי דמסיק הכא אס אמרי
 ספק טומאה לטהר יאמרי
 ספק איסור להתיר א״ש
 כצ״ל ונמחק מ״ש נפנים
 ומיהו איכא כיי. מהדימ

 יעי׳ רש׳׳א, ו) ודף קא:ן

 תודה אוד השלם
 1. ואיש איש מבני
 ישראל ומן הגר הגר
 בתוכם אשר י׳בוד ציד
 חיה או עוף אשר יאכל
ת דמו וכסהו  ושפך א
 בעפר: ויקרא יז יג
 2. כי נפש כל בשר ךמו
 בנפשו הוא ואמר לבני
 ישראל דם כל בשר לא
 תאכלו כי נפש כל בשר
 ךמו הוא כל אכליו
 יכרת: ויקרא יז יד

 גליון הש״ם
 תוכי דייה לחלק וכוי
 משום דשמא אי; חושש׳;.
 עי׳ בנ״ק דף נד ע״א ודף

 ס ע״א:

 מוסף רש״י
 סמוך מיעוטא. דאין
 מטפמים, לחזקה.
 דעיסה, יאימרע רובא
 דמטפמ־ן, דלר׳׳מ לא נטיל
 מעיטא לגמרי, דשמעינן
 ליה לחייש למיעיטא, ה־לכך
 נמקימי עימד יכי משכח
 מידי לאיצטרופי בהדיה
 מצטרף קדושי! נ׳ : והוה
 להו לטהר תרי ודיכא
 צתודיה לטמא ואין אחל
זה  עימד במקיס שנים !
 יח0. קאי עלייתו. משמש
 עלייהי :פרחים קג•! והוא
 עומד עליהם !בראשית ימ1
 מחרגמינן יהוא משמש
 רשב״ם שם!. אמרו ליה
 הב ליבריך. ברכת המזון
 יהדר אמליכו ואמרי הנ
.n3׳ שמיnuברישא ינישתי ׳ 
 כיון דאמר הב ליבריך.
 ברכת המזון, אסיר למישתי
 עד לאחר ברכת המזון,
 אלמא כרכח המזין אסוחי
 דעתא היא יצריך לחוור

 ולברך :שם:.

 פו: כסוי הדם פרק ששי חולין
 ואיתרט ליה רוגא. אלמא אמרינן הכי וה״נ למה לי רוכ: ומשני
 אם אמרו ספק טומאה לטהר. ע״י חזקה ומיעוט: יאמרו ספק
 איסור להמיר. הילכך אי לאו דרוב מעשיהם מקולקלין דאיכא
 רוכא וחזקה לא היה מתיר לשחוט אחריהם דר״מ חייש למיעוטא
 ושמא יפה שחטו: הי מינייהו
 דאתריתא. איזו מן ההוראוח אחרונה
 דסמכינן עליה דנימא הדר כיה
 מקמייתא: ואתי לאיטרודי. שמא לא
 מהא כרור השמועה לאותם שכפניס
 להשיכ לשואל ואם הייתם שם היימס
 אומרים אותה: לא שבקתון דאישייליה.
 לא הייתי יודע שהיתה שאלה זו
 כפנים כעודי אצל רכי אכא והייתי
 שואלו: ת״ש דשלח רבי אלעזר.
 הוו יודעים שהורה רכי כרכי מאיר
 והאחרת לא חש להודיעם:
 מתני׳ שתט מאה תיות כוי. מפרש
 טעמייהו ככרייתא כגמרא: גמ׳ פל
 משמע חיה. הכל משמע: בין
 מרובה. חיומ הרכה: בין מוטטת.
 אחת: היה או עוןו. הפסיק זה מזה
 להטעין כסוי לכל אחד ואחד: מיבעי
 ליה לתלק. דאי לאו או הוה אמינא אין
 צריך כסוי אלא א״כ שחט שניהן:
 לענין ברפה. על השחיטה אין צריך
 לכרך לאחר כסוי: קאים עלייהו.
 משמש כסעודה היה: הב ליבריך.
 מזוג כוס לכרכת המזון וחזרו ונמלכו
 ואמרו מזוג לשתות: כיון דאמר הב
 ליבריך. גליא כדעתיה דגמרה
 סעודתא ואסור לשתות עד שיכרך
 לפניו שאין מצטרפת לסעודה
 ראשונה: פיון ראיטפל לכסוי.
 הפסקה היא מלשחוט וט הדר
 שחיט איחייכ ליה כברכה:

 מישתא

 סמוך מיעוטא לחזקה ואיתרע ליה דוכא א! אם
 אמרו ספק טומאה לטהר יאמרו ספק איםור
 להתיר הורה רבי כר״מ והורה רבי כחכמים
הי מינייהו דאחריתא תא שמע דרבי אבא ,  א

 בדיה דרבי חייא בר אבא ורבי זירא הוו קיימי
 בשוקא דקיםרי אפתחא דבי מדרשא נפק
 רבי אמי אשכחינהו אמר להו לאו אמינא
 לכו בעידן בי מדרשא לא תקימו אבראי
 דילמא איכא אינש דמיצטרכא ליה שמעתא
 ואתי לאיטרודי רבי זירא על רבי אבא לא
 על יתבי וקא מיבעיא להו הי מינייהו
 אחריתא אמר להו רבי זירא לא שבקתון לי
 דאישייליה לסבא דילמא שמיע ליה מאבוה
 ואבוה מיניה דרבי יוחנן נ<דרבי חייא בר אבא
 כל תלתין יומין קא מהדר תלמודיה קמיה
 דר׳ יוחנן מאי הוי עלה תא שמע דשלח רבי
 אלעזר לגולה הורה רבי כר׳ מאיר והא כרבנן
 נמי אורי אלא לאו ש״מ הא דאחריתא ש׳׳מ:
שחט מאה חיות במקום אחד  מתני׳ א
 כםוי אחד לכולן מאה עופות במקום אחד
 כסוי אחד לכולן חיה ועוף במקום אחד
 כסוי אחד לכולן רבי יהודה אומר שחט חיה
 יכםנה ואח״כ ישחוט את העוף: נמ׳ ת״ר
 חיה כל משמע חיה בין מרובה ובין מועטת
 עוף כל משמע עוף בין מרובה ובין מועט
 מכאן אמרו שחט מאה חיות במקום אחד
 כםוי אחד לכולן מאה עופות במקום אחד

 כםוי אחד לכולן חיה ועוף במקום אחד כסוי אחד לכולן רבי יהודה"אומר
 שחט חיה יכםנה ואחר כך ישחוט את העוף שנאמר 1חיה או עוף אמרו לו הרי
כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא מאי הא מהדרי ליה הכי  הוא אומר 2
 קאמרי ליה רבנן האי או מיבעי ליה לחלק ור׳ יהודה לחלק מדמו נפקא ורבנן
 דמו טובא משמע דכתיב כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא א״ר חנינא מודה
 היה רבי יהודה לענין ברכה שאינו מברך אלא ברכה אחת א״ל רבינא לרב
 אחא בדיה דרבא ואמרי לה רב אחא בדיה דרבא לרב אשי מאי שנא
דרב ברונא ורב חננאל תלמידי דרב הוו יתבי בסעודתא  מתלמידי דרב ״
 קאי עלייהו רב ייבא סבא אמרו ליה הב ליבריך הדור אמרו ליה הב
 לישתי אמר להו רב ייבא סבא הכי אמר רב בכיון דאמר הב ליבריך איתםר
 ליה למשתי חמרא הכא נמי כיון דאיטפל ליה לכסוי איחייב ליה לברכה

 הכי
 שרוכ עגלים שכאותה עיר נשחטין לעכודת כוככיס ופריך מאי איריא רוכ אפילו מיעוט נמי דהא ר״מ חייש למיעוטא ומאי קושיא
 אם אין רוכ נשחטים א״כ מיעוטא דנשחטיס מיעוטא דמיעוטא דאיכא לגכינה חזקת היתר דמסייע לרוכ י) ומיהו איכא למיפרך מאי איריא
 רוב אפילו פלגא ופלגא נמי: לחלק מדמו נפקא. ואע״ג דבפרק אותו ואת בנו (לעיל לף עט.ו מספקא ליה לרבי יהודה אי חוששין
ס דשמא אין חוששין: אסור לבו למ״שתי. פירש כקונטרס וכן רבינו חננאל אס משו  לזרע האכ או לא הכא דאיצטריך לחלק היינו 8
 לא תברכו כורא פרי הגפן אכל על ידי כרכת כורא פרי הגפן שרי למישתי קודם כרכת המזון והשמא מיימי שפיר דכי היכי דהכ לן
 ונכריך הוי גמר וצריך לכרך אם רוצה לשתות הכי נמי כסוי הוי גמר וצריך לכרך על השחיטה וכן בערבי פסחים >דף קג.) מייתי ראיה
 מהך עובדא למאן דמכרך אכסא קמא ואכסא דכרכתא וכן כפרק כל הבשר (לקמן לף יןז:ו אמרינן דשמש מכרך על כל פרוסה ופרוסה
 אין נראה דצריך לברך ככל פעם בהמ״ז אלא ברכת המוציא ודאי צריך לברך והא דאמר להו רב ייכא אסור לכו למישמי אע״פ שלא היה
 יודע אס רוציס לברך בורא פרי הגפן תחלה מכל מקום היה מורה להם שלא יטעו וישמו בלא ברכה והא דאמר בערבי פסחים י) דבשלא
 הניחו זקן או חולה כשהן יוצאין טעונין ברכה למפרע וכשהן חוזרין טעונין כרכה לכתחלה המס עצה טובה קמ״ל דשמא ישהו הרבה
 עד שיהו רעכים ושוכ לא יוכלו לכרך כרכת המזון על אותה סעודה כדאמר ככרכות ודף נא:< וכן משמע דלא הויא אלא עצה טוכה
 דאם צריכין לברך ברכת המזון כשיצאו א״כ כשיחזרו פשיטא דטעונין כרכה לכתחלה וא״ת דאמרינן כפרק כיצד מכרכין ושס לף מכ.) רכה
 ורכי זירא אכלו סליקו תכא מקמייהו אייתו לקמייהו כר רכה אכל אמר אנא אתכא דריש גלותא קא סמכי ורכי זירא לא אכל והשתא
 אמאי לא אכל טון דלא בעי ברכת המזון אלא כרכה שבתחלה וי״ל דבאותו מאכל היה מעורכ כו לחם והיה קשה לו ליטול את ידיו
 ולכרך כרכת המוציא והא דתניא כתוספתא דכרכות 1פ״ל< כעל הכית שהיה אוכל קראו חבירו לדכר עמו אין צריך לכרך למפרע הפליג צריך
 לכרך למפרע וכשהוא חוזר מברך לכתחלה לא לאחר שהפליג קאמר דצריך לכרך למפרע כדמשמע לישנא אלא הפליג היינו שקראו
 להפליג ולילך עמו רחוק ואינו ״ודע מתי יחזור לכך צדך לברך למפרע קודם שיצא שמא ישהה עד שיהא רעכ וכן משמע בפרק שלישי
 (כיומא לף ל.) דאמר דיבר עם תבירו והפליג צריך נטילת ידים משמע אבל בהמ״ז לא צריך אלא נטילה והמוציא ומיירי כשיצא לא ידע
 שיפליג ואין הלכה כאותה כרייחא אלא כרכ חסדא דתניא כוותיה בערכי פסחיס 1לף קב.) דכדכריס הטעונים כרכה לאחריהן במקומן אין

 צריך לכרך אפילו כרכה לכחחלה דלקכעיה קמא הדר והך כרייתא אתיא כרבי יהודה דמצריך שיניחו שס זקן או חולה:
 משתא

 סמוך מיעוטא לחוקה ואיתרע ליה דוכא. וביבמות בפ׳ כתרא (לף
 קיט.) משמע דהוה ליה פלגא ופלגא וטעם דספק טומאה
 לטהר ואע״פ שבטומאה נמי איכא איסור אס היה מרומה מפרש
 רבינו חייס משוס דמינוק הוי דבר שאין בו דעמ לישאל גמרינן

 מסוטה לטהר אפילו ברה״י ואע״ג
 דליכא חזקה כגון הכא דכי סמטנן
 מיעוטא לחזקה הוי פלגא ופלגא וא״ח
 אמאי קא״ר יוחנן כפרק עשרה יוחסין
 (קדושין לף פ.) דלרבנן עשו תינוק כמו
 שיש בו דעת לישאל והא לרבנן בלאו
 הכי אמי שפיר דמטמו דלא חיישי
 למיעוטא ורוכא וחזקה רוכא עדיף
 ר״ל דרוכ תינוקות מטפחין לא הוי
 רוכ גמור ומשוס דנראה כאילו הוא
 רוכ עשאוהו כמו שיש כו דעמ לישאל
 ולהט קא״ר יוחנן דאין שורפין עליו
 מרומה וקדשים ואי הוי רוב גמור
 אמאי אין שורפין כמו בהנהו דפרק כל
 היד וצלה לף יח.< דא״ר יוחנן כשלשה
 דברים הלכו חכמים אחר הרוכ
 ועשאוס כודאי לשרוף עליו כר והתם
 נמי קאמר אי למעוטי הך לתינוק הא
 א״ר יוחנן חלא זימנא לאין שורפין
 עליו תרומה וקלשיס והיינו טעמא
 להתס הוי רוב גמור וא״ת למה ליה
 למימר לר״מ סמוך מיעוטא לחזקה
 כלא חזקה נמי הוא מטהר לטון
 לחייש למיעוטא אס כן הוי ספק ויש
 לטהר כיון להוי לבר שאין בו לעת
 לישאל וליכא למימר אף על גכ להוי
 ספק מ״מ לא גמרינן מסוטה לטהר
 אלא בפלגא ופלגא לנהי למסוטה לא
 נילף נילף מלרב גילל ללריש (שוטה
 לף כט.) אשר יגע ככל טמא ולאי
 טמא הא ספק יאכל ומוקי לה כאין
 כו לעת לישאל וי״ל לכלא חזקה נמי
 טהור ולא נקט סמוך מיעוטא לחזקה
 אלא לומר לחזקה לא הויא כהל׳׳ רוכא
 לאי הויא בהלי רוכא הוי מיעוטא
 למיעוטא ולמאי י<דפריך לעיל כפ״ק
 (דף יא) לר״מ ללא חייש למיעוטא
 אלא מררכנן להחמיר אתי שפיר לכלא
 חזקה לא הוה חייש למיעוטא לטהר
 אכל עס החזקה חייש למיעוטא מן

 התורה לכך מטהר:
 1־)(יאמרו ספק איסור לרתיד).

 וא״ת בפ׳ אין מעמילין
 וע״ז דף לד:< אסר ר״מ גבינות בית
 אוגייקי ומפרש טעמא בגמ׳ מפני

 עין משפט
 נר מצוה

ג א מיי׳ סי׳׳ל מהלי  כ
 שמיטה הל׳ ה טוש׳׳ע
 י״ד סי׳ כח סעיף ט !וברב
 אלפס עוד בפ׳ ערבי

 ססחיס קנז.ן:
ד ב מיי׳ ס״ד מהל׳  כ
 ברכות הל׳ ח ועיין
 כהשגות וככ״מ סמג עשין
 מ טוש׳׳ע א״ח סי׳ קעט

 סעיף א:

 שיטה מקובצת
 א] אם אמרו ספק טומאה
 לטהר. נ״ב עיי תוס׳
 בכורות דף (כי) [יט] ע״א

 ןד״ה ר״י]:

 דבינו גרשום
 שהוא ספק איסור להתיר:
 הורה רבי בר״מ כוי.
 לענין אותו ואת בנו כר״מ
 דמתיר לשחוט אתריהם:
 הי מינייהו דאתריתא.
 כלומר איזו הוראה הורה
 כאחרונה: לא שבקיתו לי
 דאישייליה לסבא. כלומר
 לר׳ אבא כריה דרי חייא
 בר אבא: בין מרובה בין
 מועטת. כלומר בין ןשחטן
 חיות הרבת כין שחט חיות
 מעט: או מיכעי לחלק.
 כלומ׳ חיה או עוף דאמינא
 עד דשחיט חיה ועוף לא
 הוה חייב לכסות !בכיסוי)
 אתא או לחלק: לענק
 ברכה שאינו מכרך אלא
 ברכה אחת. כלומר אע״ג
 דא״ר יהודה לענין כיסוי
 צריך חלוק לענ־ן לברך
 על השחיטה אינו צריך
 ־1חיה ועוף אלא ברכה
 אחת:ה״נ כיוןדאיטפל לה
 ־1כיסוי כוי. כלומר דהיכא
 :אמר] דאע״ג דלענין כסוי
 צריך חלוק לר׳ יהודה
 מ״מ אינו צריך לברך על
 השחיטה אלא ברכה אחת
 שאם שחט ח־ה ואח״כ
 עוף מיפטר בברכה אחת
 אמאי כיון דאיטפל ליה
 ־־כיסוי דחיה דמי כמי
 שכיסהו ומפסיק הכיסוי
 כין כרכה דחיה לברכה
 דעוף וצריך לברך נמי
 על העוף קודם שישחוט
 כדחזינן ברב ייבא סבא:



 עין משפט
 נר מצוה

ה א מיי׳ סי״ד מהל׳  כ
 שחיטה הל׳ טי סמג
 עשין סד טיש״ע י״ד סי׳

 כח סעיף ח:
ו ב מיי׳ שס הל׳ ז  כ

 טוש״ע שס סעיף יא:
 בז ג מיי׳ שם הל׳ טי

 טוש״ע שס סעיף ח:
ח ד מיי׳ שס הל׳ טז  כ

 טוש׳׳ע שס סעיף ו:
ט ה מיי׳ פ״ז מהל׳  כ
 חיבל הל׳ יד סמג
 עשין סד טוש״ע ח״מ סי׳

 שפב טיר י׳׳ד סי׳ כח:
 ל ו מיי׳ פי״א מהלכימ
 אגידה הלכה יד סמג
 עשין עד טיש״ע ח׳׳מ סי׳

 יסז סעיף כ:
א ז מיי׳ סי״ל מהלכית  ל
 שחיטה הל׳ ז סמג
 עשי! סד טיש״ע י״י סי׳

 כח סעיף יא:
ב ח ט מיי׳ שם הל׳ ט  ל

 טיש״ע שם סעיף י:
 לג י מיי׳ סי׳׳ד שם הל׳ י
 סמג עשי! סד טיש״ע

 י״ד סי׳ כח סעיף יב:
ד כ מיי׳ שם טיש״ע שם  ל
 סעיף יג ימיי׳ פ׳׳כ
 מהלכית פסילי המוקדש,[

 הלכה ככ:

 כסוי הדם פרק ששי חולין פז.

 הגהות מהר׳׳ב
 רנשבורג

 א] גמ׳ דאמר מר השב.
 ג׳׳ב עי׳ קרבן אהרן ס׳
 אמרי דף קצ״א ע״א:
 ב] תום׳ י׳׳ה וחייבו וכו׳
 לפתיח ראשין ילכרך. נ׳׳כ
 עי׳ מג״א סי׳ ר״א ס״ק ל:
 ג] דייה רואי! וכו׳ שאפי׳
 היה דם הפר מיס היה
 ניכר וכו׳ כצ״ל: ד] כא״ד
 ואס דיהה מראיהן כשר.
 כאן הס״ד ואח״כ מה״ד
 אבל וכו׳ ושייך לקמן ע״ב

 בגמי:

 רבינו גרשום
 הכי השתא התם מישתא
 וברוכי כהדי הדדי לא
 אפשר. כלומר וכיון דאמר
 הבו ליבריך מפסיק הברכה
 בין ברכת היין שבירך
 תחלה ליין ששותה עתה
 ובעי לברך בתחלה על
 היין אבל הכא לא
 מפסיק הכיסוי של חיה
 לברכת שתיטת העוף
 קודם שישחוט דיכול
 לכסות דם חיה כחדא
 ידא ולשחוט עוף בחרא
 ידא ולא חשוב כסוי דם
 חיה הפסק לפיכך א״צ
 אלא ברכה אחת לחיה
 ועוף: כמה ששפך יכסה.
 כלומר ביד: ארבע הוויין.
 כלומר בברכת המדון
 איכא ד׳ ברכות. ברכת
 הזן וברכת הארץ בונה
 ירושלים והטוב והמטיב:
 למיברא. כלומר להאריח:
 מ״ש מהא דתניא השוחט
 ונבלע דם בקרקע חייב
 לכסות. כלומר הכא נמי
 כיסהו הרוח אע״ג דלא
 חזר ונתגלה יהא חייב
 מלכסות: התם כשרישומו
 ניכר. כלומר מה דאמרי׳
 נבלע דם בקרקע חייב
 לכסות כשרישומו ניכר
 אבל אין רישומו ניכר
 פטור מלכסות: נתערב
 ביין רואין אותו כאילו הוא
 מים. כלומר אם יש כו
 מראית דם חייב לכסות:

 נתערב בדם בהמה

 משתא וברוכי כהרי הדדי לא אפשר. מכאן היה אומר הר״ר יוס
 טוכ שאס עמד מאטלמו והמפלל כשחוזר וכא לאכול
 צדך לכרך כרכה המזון וליטול ידיו ולכרך המוציא משוס דמיכל
 וצלויי כהדי הדדי לא אפשר ואין נראה דלא דמי כלל משוס דהכא
 הכ ונכדך הוי גמר דבר והוי הפסק
 וכן כסוי אי לאו דאפשר כהדי הדדי
 אכל תפלה לא הוי גמר לסעודה דאטו
 אס כירך כסעודה על הרעמים
 או אפילו בפה״ג יצטרך ליטול ידיו
 ולכרך המוציא משוס דמיכל וכרוכי
 כהדי הדדי לא אפשר וכהדיא אמדנן
 בערבי ססחים >לף קב.) דאס הניחו
 מקצת חביריס ועקרו רגליהן לילך
 לכהכ״נ כשהם מוזרין אין טעונין ברכה
 לא למפרע ולא לכמחלה אף על פי
 שהתפללו כנמייס: ומכםי בחרא
 •דא. יש להסתפק אס סח בין שחיטה
 לשחיטה אס צריך לחזור ולברך כמו
 ״)גבי תפילין דאס סח בין תסילין
 למפילין דמברך שתים לרש״י להניח
 על של יד ועל מצומ על של ראש
 ולדברי ר״ת מברך על של ראש שתים
 או שמא אין צריך לחזור ולברך כמו
 כאמצע סעודה שיכול לדבר וא״צ
 לחזור ולברך המוציא ומיהו אם אומר
 מענין שחיטה כמו מביא עוף לשחוט
 או הסטן פשיטא דאין צריך לחזור
 ולברך כמו (כרכות לף מ.) טול כרוך
 גכיל לתורי ואס צריך לחזור ולכרך
 כמו כתפילין אז אסור לדכר כין
 שחיטה לשחיטה כמו כמפילין כדאמר
 בהקומץ רבה (מנחות לף לו.) דעבירה
 היא בידו וחוזר עליה מעורכי
 המלתמה ואין ראיה מתפילין דהמס
 היא מצוה אחת ואין לו להפסיק אבל
 בשחיטה אי בעי שחיט אי בעי שביק
 ליה ומ״מ נראה דאיסורא הוא להביא
 עצמו לידי לחזור ולברך כדמוכח
 בפרק אלו נאמרין (סימה לף מא.)0
 דתנן נוטל ס״ת וקורא בו אחרי
 מות ואך בעשור ובעשור שבחומש
 הפקודים קורא על פה ופריך
 בגמרא ונייתי ס״מ וניקרי ביה ס)
 ומשני דיל משוס כרכה שאינה
 צריכה ונראה היכא דצריך לחזור
 ולברך כגון שהסיח דעתו מלשחוט
 שצריך לכסות קודס מה שככר שחט
 דהא אשכחן ר׳ יהודה שמצריך לכסות
 כין חיה לעוף אף על פי שא״צ לחזור
 ולברך: וחייבו ר״ג ליתן עשרה
 זהובים. ולא היה יכול לפטור עצמו
 כמה שהיה נותן לו עוף אחר לשחוט
 דזאמ מצוה אחרת היא ומצוה ראשונה
 הלכה לה והוי מעוומ לא יוכל לתקן
 ומיהו לא דיינינן השחא ליחייכ עשרה

 הכי השתא התם משתא וברוכי בהדי הדדי
 לא אפשר הכא אפשר דשחיט בחרא ומכםי
שחט ולא כסה וראהו  בחדא: מתני׳ א
כסהו ונתגלה פטור : (  אחר חייב לכםות א
 מלכסות כסהו הרוח חייב לכסות: נמ׳ ת״ר
מי ששפך יכסה שחט ולא  1ושפך וכםה נ

 כסה וראהו אחר מנין שחייב לכסות שנאמר
 2ואומר לבני ישראל אזהרה לכל בני ישראל

 תניא אידך ושפך וכסה 3ייבמה ששפך בו
 יכםה שלא יכסנו ברגל שלא יהיו מצות
 בזויות עליו תניא אידך ״ושפך וכסה מי
מעשה באחד ששחט  ששפך הוא יכסנו ה
 וקדם חבירו וכסה וחייבו רבן גמליאל ליתן
 לו י׳ זהובים איבעיא להו שכר מצוה או שכר
 ברכה למאי נפקא מינה לברכת המזון אי
 אמרת שכר מצוה אחת היא ואי אמרת שכר
 ברכה הויין ארבעים מאי תא שמע *דא״ל
מי שיצר הרים לא ברא (  ההוא צדוקי״ לרבי ה
כי  רוח ומי שברא רוח לא יצר הרים דכתיב 3
 הנה יוצר הרים ובורא רוח אמר ליה שוטה
 שפיל לםיפיה דקרא ה׳ צבאות שמו אמר
 ליה נקוט לי זימנא תלתא יומי ומהדרנא לך
 תיובתא יתיב רבי תלת תעניתא כי הוה קא
 בעי יימיברך אמרו ליה צדוקי קאי אבבא
 אמר 4ויתנו בברותי רוש וגו׳ א״ל רבי מבשר
 טובות אני לך לא מצא תשובה אויבך
 ונפל מן הגג ומת אמר לו רצונך שתםעוד
 אצלי אמר לו הן לאחר שאכלו ושתו א״ל
 כוס של ברכה אתה שותה או ארבעים זהובים
 אתה נוטל אמר לו כוס של ברכה אני
 שותה יצתה בת קול ואמרה כוס של ברכה
 ישוה ארבעים זהובים אמר רבי יצחק עדיין
 ישנה לאותה משפחה בין גדולי רומי
 וקוראין אותה משפחת בר לויאגוס: כםהו
 ונתגלה: אמר ליה רב אחא בדיה דרבא לרב
׳השב אפילו מאה  אשי מאי שנא מהשבת אבדה ״דאמר מר א ו 5
 פעמים אמר ליה התם לא כתיב מיעוטא הכא כתיב מיעוטא וכסהו:
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן ילא שנו אלא (  כםהו הרוח: מ
 שחזר ונתגלה אבל לא חזר ונתגלה פטור מלכסות וכי חזר ונתגלה מאי
 הוי הא אידחי ליה אמר רב פפא זאת אומרת אין דיחוי אצל מצות
השוחט ונבלע דם בקרקע חייב לכםות התם  ומאי שנא מהא דתניא ח
דם שנתערב במים אם יש בו מראית דם חייב י ״  2כשרשומו ניכר: מתני׳ נ

נתערב ביין רואין אותו כאילו הוא מים נתערב בדם הבהמה  לבםות :
 או

 זהובים דכמלתא דלית כה חסרון כיס לא עכדינן שליחותייהו כדאמר בהחובל >ב״ק לף פד:) ואחד שעמד במקום חבירו לקרוא כתורה
 פטור כלאו האי טעמא ואפילו תפס מפקינן מיניה משוס דכולס חייכים כקריאת המורה וכן פירש ריב״א ואסילו עמד במקום כהן דהא
 דדרשינן (צלריס לף סכ.< וקדשתו לכל דכר שכקדושה ב) לפתוח ראשון ולכרך ראשון אסמכמא היא «): או ארבעים זהובים אתה נוטל.
 שמיה לא שייכא לשכר ברכה אלא היה רוצה לסלקו מכרכת המזון לפי שהיה צדוקי׳!) וא״מ או נ׳ זהוכים ה״ל למימר דהא איכא ברכת
 בפה״ג שלאחר בהמ״ז וי״ל דסבר כמ״ד כערכי פסחים (לף קג: ושם ל״ה לאי) דאין צריך לכרך אכסא דברכמא אלא אכסא קמא ומו לא:
 רואיץ אותו כאילו הוא מים. בפ׳ התערובות (זבחים לף עח:< אמר דלאו רואין לדם קדשיס קאמר אלא רואין ליין ולדם בהמה וחיה קאמר
 דרואין כאילו הוא מיס כדפירש בקונטרס והקשה הר״ר שמואל מוורדו״ן דבפ׳ הקומץ רבה (מנחות לף מ.) מפרש טעמא דרבנן ור׳ יהודה
 מדכמיב ולקח מדם הפר ומדס השעיר גלוי וידוע שדם הפר מרוכה מדם השעיר מכאן לעולין שאין מכטלין זה את זה ור׳ יהודה אומר
 מכאן למין כמינו שאינו כטל והשהא היט מוכח דאפילו מבטלין עולין זה אמ זה ומיין במינו כטל הכא לא כטיל שאפילו היה דם הפר נ|
 היה ניכר אדמומית דם השעיר וי״ל דאם דס הפר היה מיס לא יהיה כדם השעיר מראימ דם גמור אלא יהיה דיהה מראהו וכטל
 כדאמרי׳ בסי התערובות (זבחים לף עח:< דלי שיש כתוכו יין לכן וחלכ ר׳ יהודה אומר רואין ליין וחלכ כאילו יין אדום ואס דיהה יו מראיהן(כשר
 אבל) דם לתוך מיס ראשון ראשון בטל וה״נ אמדנן בפייה דע״ז (לף עג.) כי אמא רב דימי א״ר יוחנן המערה יין נסך מתבימ לבור אפילו
 כל היום כולו ראשון ראשון בטל ובפרק בהרא דנדה >לף עא:< גכי דם מכוסה היכא דפסק שאין הולך בלא הפסק אמדנן ראשון ראשון
 בטל וקשיא דאמר בפרק הלוקח כהמה (בכורות לף כב.) הלוקח ציר מעם הארץ משיקו כמים וטהור ממה נפשך אי רוכא מיא נינהו
 סלקא ואי רובא ציר נינהו ציר לאו בר קבולי טומאה הוא ואי משוס מיעוטא דמים דבציר בטלי ברובא וקאמר רב דימי בשם

 דש

 מישתא וברופי בהדדי לא אפשר. הלכך כי אמר הב ליבדך נמנו
 דעמס לפסוק מלשתות אכל זה אע״ס שיודע שיכסה דם ראשון לא
 הסיח דעתו מן השחיטה וכל שעתא זמן שמיטה היא לו אפילו כשעת
 טסוי אסשר דשחיט כחדא ידיה ומכסי כחדא ידיה: גמ׳ ואומר

 לבני ישראל. כפרשת כסוי הוא:
 במה ששפך. בידו: שלא יפסנו ברגל
 גרסינן: ליתן לו. מפני שהפסידו
 שכר ולקמן כעי שכר מצומ מעשה או
 שכר הכרכה: ברכת המזון. ד׳
 כרכות הן ואיכא ארכעיס זהוכיס
 ואי כמר מצוה אזלת ׳)כוי חדא מציה
 היא: ה׳ צבאות שמו. אלמא חדא
 הוא דבראינהו: נקוט לי זימנא. תן
 לי זמן: כי הוה בטי רבי מיברך.
 כשהיה רבי רוצה לסעוד: אמרו ליה.
 בני כימיה ההוא צדוקי') שקכעמ לו
 זמן קאי אבבא: אמר. רבי על עצמו
 מקרא הזה: ויתנו בברותי רוש.
 בסעודמי נומנין מרה: לבסוף אישמכח
 דלאו איהו הוא אלא צדוקי אחר הבא
 לבשרו על הראשון שעלה לגג ומח:
 ארבטים זהובים. שכר ארבע כרכוח
 שענה אחריהם אמןל): לאומה משפחה.
 של מבשר: דאמר מר. כאלו מציאוה
 (ב״מ לף לא.) השב אפילו מאה פעמים
 משמע ותשיבם מפקינן לדרשא
 אחרינא. הכא נמי וכסה מובא משמע:
 פתיב מיטוטא. אי הוה כתיכ וכסה
 הוה משמע שיהא נכסה כל שעה ואפי׳
 מאה זימנין אכל וכסהו מיעוטא
 הוא כסוי זה ומו לא: פטור מלכסות.
 דהא מכוסה ועומד הוא: הא אידתי
 ליה. מכסר דהא כיסהו ונמגלה פטור
 מלכסות: אין דיתוי. אין אמדנן דחוי
 אצל מצות וכי אמדנן דיחוי בפסול
 קרבן הוא דאמרינן: תייב לכסות.
 אף על גג דלא מזר ונתגלה:
 מתני׳ נתטרב ביין. שהוא אדום
 ואין מראה הדס ניכר בו:
 רואין אותו. יין כאילו הוא מיס
 ואס היה מראית דם ניכר כמים
 כשיעור הזה מייכ לכסות:
 נתטרב בדם הבהמה. דלאו כר
 כסוי הוא ורוכו דם כהמה:

 או

 מסורת הש״ם

 א) ע״ו מז. (סוכה לנ.],
 ג) [תוספתא פ״ו ה״ב]
 שבת בנ., ג) [ב״ק צא:],
 ד) !בס׳׳א: מינא, יכן להלן],
 ה) וסנהלרין לט. ע׳׳ש],
 ו) ןנע״י איתא מיגרא
 יכן נסירש״י שס, ז) נ׳׳מ
 לא. (כ״ק נז), ח) סיכה
 לג. [ע״ז מז.], ט) מנתות
 ככ. זכחיס עז:, י) כולהו,
 כ) כס״א: מינא, וכן להלן,
 ל) ועיין במעלני יו״ט],
 מ) [מנחית לי.ן, >) [וכן
 כיומא סח:], ס) ו וכן ביומא
 ע.ן, ע) ןוע״ע מוס׳ ב״ק
 צא: ל״ה וחיינו ועי׳ מג״א
 סי׳ ר״א ס״ק ל׳ הניח לנר
 זה נצ״ע], פ) בס׳׳א: מין,

 תורה אור השלם
 1. ואיש איש מבני
 ישראל ומן הגר הגר
 בתוכם אשר ןצוד ציד
 חידז או עוף אשר יאבל
ת דמו וכסהו  ושפך א
 בעפר: ויקרא יז יג
 2. כי נפש כל בשר דמו
א ואמר לבני  בנפשי הו
 ישראל ךם כל בשר לא
 תאכלו בי נפש כל בשר
א בל אבליו  דמו הו
 יכרת: ויקרא יז יד
 3. כי הנה יוצר הרים
 וברא רוח ומגיד לאדם
ה שחר ש  מה שחו ע
 עיפה ודרך על במתי
 ארץ ין אלהי צבאות
 שמו: עמוס ד יג
 4. ויתנו בברוהי ראש

 ולצמאי ישקוני חמץ:
 תהלים סט בכ
 5. לא תראה את שור
 אחיך או את שיו נדחים
התעלמת מהם השב  ו

 תשיבם לאחיך:
 דברים כב א

 גליון הש״ם
 גט׳ דא״ל ההוא צדוקי
 לרבי מ־ שיצר כוי. עי׳
 כרכינו יונה פ״ק דכרכומ
 דף ז ע״כ הכיא הניסחא
 מי שברא אור לא כרא חשך
 ומי שברא חשך לא ברא אור
 א״ל שפיל לסיפיה דקרא ה׳
 צבאות שמו ונאמח בקרא
 דהתס לא כתוב בסיפא
 דקרא ה׳ צכאות שמי ואולי
 לטייס הוא וצ״ל לסיפיה
 לקרא כי אני ה׳ עושה

 כל אלה:

 מוסף רש״י
 כסתו. אדם לדם תיה או
. במה ! .  עוף !סוכה מ
י ששפך בה  ששפך. מ
 ילא ברגלו ;שבת כב.).
 מי שיצר הרים לא
 ברא רוח. שזה נקרא
 יוצר וזה נקרא בורא ישני
 שמות הס !סנהדרין לט.ו.
 לא שנו. דכסהו הרוח
. : .  חייכ לכסות !סוכה מ
 אלא שחזר וגתגלה.
 לאחר שכיסהי הרוח !.ע־ז
. הא אידחי ליה. ן  מז
 כשכיסתו הרוח, טין דכל
 זמן שלא גתגלה פטור
 מלנסות אידחי ליה מכסיי
 •ישס היאיל ואילחי על
 ילי הריח מכיסוי של
 מציה, כדאמר דכי לא
 נתגלה פטור מלכסית,
 אידתי לעולס ואסילי נתגלה

 (סוכה מ.:.



 מסורת הש״ם
 א) נצ״ל הוא מיס],
 נ) נפסמיס סה: מגמות
 ננ.] גלה עא: [זפמיס לה.
 צו. עת. עט.], 1) [לעיל
 פג:], ד) זפחיס עז:
 מנתות כפ., ה) וזבחים
 עת.], ו) נכ״כ צז.],
 1) [ז׳׳ל הר״ש ס״ו
 מ״ז למכשירי[ כתוכ פנל
 תססריס תג! התס ואיגה
 משנה כשוס מקוס אלא
 ברייתא היא זו ע״ש ועיי
 תוס׳ להכא ל״ה תנ[ כוי],
 ח) [תוספתא לאהצות פ״ל
 ה״ה ותוספתא למכשירי(
 סייג ה״טו, «) גלה עא:
 [טבול יוס פ״ב משנה א],
 י) [במשנה ליתא הני ג׳
 תיבות יק משמע קצת
 מסרש״י ל״ה משקה וכוי],
 5) בס״א: לזריקה, ל) צ״ל
 וניעור, מ) עיין רש״א,
 נ) צ״ל במתגיתא, ס) [וע״ע
 תום׳ פסחים יל. ל״ה

 לאיכא],

 גליון הש״ס
 תום׳ ד״ה תנן וכוי ונראה
 דכר־יתא היא. עי׳ באר
 שנע פ״א להוריות סי׳

 ל׳׳ז:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] בא״ד (שחלקנו לשגיס
 ועשינו ממלת אכל וכי׳
 לבור תלש) למעוררת
 טומאה ליכא מאן לפליג.
 נ״כ עי׳ כ״ק ק׳ ע׳׳ב
 כתוס׳ ל״ה אומר לו וכו׳

 כתכו ג״כ הכי וצ״ע:

 מוסף רש״י
 דם הניתז. למרחוק תון
 לגומא ששוחט כה, ולס
 שעל הסכין חייכ לכסוח
 .׳לעיל פג::.. דם שנתערב.
 לם לקלשיס (מנחווז כב.).
 נתערב ביין. שהוא אלום
 ואין מראה ניכר כו, רואין
 אותו. יין, כאילו הוא
 מים. ואומרץ אס היה
 לס שנחערנ כאן ניכר
 כמיס הללו כשר לזריקה
 .:זבחים עז: וכעי״ז מנחות
 שם:.. בדם הבהמה. של
 חולין, רואין אותו. של
 חולין, כאילו הוא מים.
 ואימדין אותי אם היה דם
 הזבח ניכר כשר, ואע׳׳פ
 שהחולין רבין עליו (זבחים
. אין דם מבטל דם. ;  שם
 דמי[ במינו לא בטיל ואפילו
 טיפה לתוך כלי גליל כשר
 לזריקה .:שמו. לא שגו.
 ראם יש כו מראית לס
 כשר ואע״ג לרובא מיס,
 אלא שנפלו מיס לתוך לס
 !שם עח !. ולענין כסוי.
 למגן ביה גמי בי האי גונא
 גתערנ נמים אס יש בו
 מראית דס תייב לכסות,
 אינו כן. דאפילו נתן דס
 לתוך מיס אס יש בו מראית
 דס תייכ לכסות, ולא
 אמרינן קמא קמא כטיל
 ליה !שם:. אין דחוי אצל
 מצות. ואע׳׳פ שנדמה
 טפה ראשונה כשנפלה
 לתוך המיס ולא היה
 מראיתה ניכר ונפטרת מן
 הכסר, אפילו הכי כי הלר
 נפל טסה שניה תחרת
 ראשונה וניעורה להצטרף
 עמה, וכי נפל על שהפכי
 מיס למראה לס חוזר
 ונראה לכיסר ולא אמרינ[
 היאיל ונלחה ילחה, ללא
 שייך לחד אלא ברבר

 קלושה !.שם!.

 פז: כסוי הדם פרק ששי חולין
 או בדם החיה. כלס היקז של חיה: רואין אוהו. שאינו טעון
 כסוי: כאילו הוא מים. ואס היה הלם הזה של שחיטת החיה
 והעוף ניכר כו חייכ לכסות: אין דם מבטל דם. ואפילו אין מראית
 לס ניכרת במים כמות לס בהמה זה אין לס החיה כטיל לקסכר
 מין כמינו לא כטיל: דם הניתז. חוץ
 לגומא: גמ׳ חנן התם. בשתיטמ
 קדשים: כשר. לזריקה: נתערב בדם
 הבהמה. של חולין: או בדם החיה.
 ממש דסתמא חולין: רואין אוהו.
 לדם הפסול: כאילו הוא מים. ואם
 היה דם הכשר ניכר בו כשר: לא שנו
 אלא שנפלו מים לתוך דם. לסיכך כל
 טיפה וטיפה כשנפלה כטלה הלכך
 עד שלא מהא כו מראית א] דם כשרה:
 אינו פן. שאפילו נפל דם למוך מיס
 חייכ לכסות שאע״פ שבטל ונדמה
 ראשון ראשון אפ״ה כשהלך ורבה עד
 שנהפכה מראימ המים ללס חזר דם
 הבטל וניעור וחשוב לם ולא אמרינן
 הואיל ונלחה ילחה שאין תורמ ליחר
 אצל מצות: פל מראה אדמומית.
 כל זמן שיש בלם מראה אלמומית הוי
 לס לכפרה ולזריקה׳) ולהכשיר אמ
 הזרעים ולקמיה סריך אי מיס הוא
 נמי אכשורי מכשרי: שחמדו. שערכו
 עם מי גשמים שאינם מכשירים אלא
 היכא לאתשכינהו לירל על הפירומ
 והכא משום לס להר משקה אע״ג ללא
 אתשכה לירל על הסירות מכשיר לתגן
 (מכשירין פ״א מ״א) כל משקה שממלתו
 לרצון שנחשב למאומה אע״פ שאין
 סופו לרצון מכשיר: ופרטנן מי גשמים
 נמי פיון דשקיל. כמנא: ורמי. למוך
 הלם אחשבינהו לכך: בצללתא דדמא.
 באותן מיס שהס מן הלם עצמן
 כשהוא נקרש יש סביבותיו צלול כמים
 ואס יש כו מראימ לס מכשיר ואי
 לא לא: ענוש פרת. האוכלו: והוא
 דאיפא פויח. לם גמור: ומטמא
 באהל. כל זמן שיש כו מראיח דם
 אס של מת הוא: והוא דאיכא ג]רגיטית. מן הדס גמור והוא שיעור לטומאת
 אהל דכתיב (במלבר ו) על נסש מת ובשיעור רביעית הנשמה מלרה:
 משקה המת. כגון דמעת עינו וחלכ אשה: כל מראה אדמומית שבו
 מטמא. כלומר צללתא דדמא כל זמן שמראהו אדוס טמא: משקה טבול
ד הן כמשקין שהוא נוגע כהן:  יום. אומן משקין היוצאים ממנו ה

 ואלו

הן מים (  או בדם החיה רואין אותו כאילו א
ם ד א  ״רבי יהודה אומר אין דם מבטל דם ״
 הניתז ושעל הסכין חייב לכםות אמר רבי
 יהודה באימתי בזמן שאין שם דם אלא
 הוא אבל יש שם דם שלא הוא פטור
 מלכסות: גמ' ייתנן התם דם שנתערב
 במים אם יש בו מראית דם כשר נתערב
 ביין רואין אותו כאילו הוא מים נתערב
 בדם בהמה או בדם החיה רואין אותו
 כאילו הוא מים רבי יהודה אומר אין דם
א״ר חייא בר אבא אמר ר׳ יוחנן (  מבטל דם ה
לא שנו אלא שנפלו מים לתוך דם אבל  נ

 נפל דם לתוך מים ראשון ראשון בטל
 אמר רב פפא ולענין כסוי אינו כן אין דחוי
 אצל מצות אמר רב יהודה אמר שמואל
 כל מראה אדמומית מכפרין ומכשירין
 וחייבין בכסוי מאי קמשמע לן מכפרין תנינא
 חייבין בכסוי תנינא מכשירין איצטריכא
 ליה מכשירין נמי אי דם אכשורי מכשר
שתמדו  אי מיא אכשורי מכשרי לא צריכא 0
 במי גשמים מי גשמים נמי כיון דשקיל ורמי
 אחשבינהו לא צריכא שנתמדו מאליהן ר׳
 אםי מנהרביל אומר בצללתא דדמא רבי
 ירמיה מדפתי אמר ענוש כרת והוא דאיכא
 כזית במתניתא תנא מטמאים באהל והוא
 דאיכא רביעית ״תנן התם י׳ייכל משקה
 המת טהורין חוץ מדמו וכל מראה אדמומית
 שבו מטמאין באהל ומשקה המת טהורין
משקה טבול יום י,(משקין ה ,  ורמינהו ט
 היוצאין ממנו) כמשקין שנוגע בהן

 ואלו

 דש לקיש לא שנו אלא לטכל פתו אכל לקדרה חוזר וניעור אלמא
 דאפילו טהרה מעוררמ טומאה כ״ש דטומאה מעוררת טומאה
 ואפילו לאכיי דקאמר וכי טומאה שכטלה חזרה וניעורה היינו מחמת
 טהרה אכל כטומאה א]דמעוררת טומאה ליכא מאן דפליג וכל שכן

 דאיסור מעורר איסור כדאמר לעיל
 >לף פו:) אס אממ ספק טומאה לטהר
׳  כו׳ ובהערל מכמות לף פ03 נמי אמד
 נתן סאה ונטל סאה עד רוכו אלמא
 טפי מרובו לא אמדנן דראשון ראשון
 בטל אע׳׳ג דהוי בהפסק וי״ל דככ״מ
 אמדנן דחוזר וניעור אפילו בהפסק
 ובדם תבוסה דמפליג בין פסק ללא
 פסק משוס דבדם תבוסה דרבנן הקילו
 והכא בקדשים דוקא אמדנן ראשון
 ראשון בטל דכיון שנדחה כקדשים
 שוב אינו חוזר ל)ונראה וההיא דבסרק
 במרא דע״ז (לף עג.) מפרש ר״י
 דראשון ראשון בטל ואין נאסר בכל
 שהוא עד שיהא בו כרתן טעם כמו
 בשאר איסודן וקאי אממנימין דקאמר
 ואלו אסידן ואוסדן בכל שהוא יין
 נסך כו׳ מפרש רב דימי דהיינו דוקא
 ט נפל היתרא לגו איסורא כלקאמר
ט אבל איסורא לגו היתרא  בתר ה
 אינו אסור ככל שהוא דראשון ראשון
 כטל כל זמן שיש ששים כהיתר ופריך
 מנן ואלו אסורין ואוסרין ככל שהוא
 יין נסך כו׳ מאי לאו איסורא לגו היתרא
 לא היתרא לגו איסורא מ״ש יין כמיס
 בנ״ט מאי לאו חמרא לאיסורא לגו
 מיא להימרא ומהך גופה לא סדך
 למולה רבי יוחנן לבנמינמ טעם חוזר
 וניעור תלע להא טעם כעיקר במין
 שאינו מינו מן התורה כלאמר
 כהתערוכומ חבחיס לף עח0 וכאלו
 עוכדן (פסחים לף מל:< וכפ׳ שלשה
 מינין (נזיר לף לז.) אלא ה״פ מלסיפא
 איסורא לתוך היתרא ה״נ רישא ליין
 כיין ככל שהוא ומשני לא כנפל חמרא
 להימרא לגו מיא לאיסורא ופריך

 מלרישא כמיא לאיסורא סיפא נמי כמיא לאיסורא וקחני מיס כיין
 כנ״ט פירוש וכי היכי להך סיפא כאיסורא לגו היתרא ה״ה רישא
 ליין ביין בכל שהוא ומשני לכולה כהיתרא לגו איסורא איירי וכנ״ט
 לקאמר למשמע לכי ליכא כנותן טעם לשרי ״)היינו כגון שנפל הרבה
 מן ההיתר בבת אתת לתוך האיסור שנתכטל האיסור ככת אחמ
 וא״ת אמאי נקט מחבימ לבור משוס לראשון ראשון בטל בלאו הכי

 שרי טון ללכסוף נשאר ששים של הימר וי׳׳ל ללוקא נקט מחכימ לכור ללא נפיש עמוליה כולי האי אע״ג לנפיש טסי מצרצור אבל
 היכא לנפיש עמוליה טובא לא בטיל אפילו יש ששים כהיתר: שנתמדו מאליהן. הוא הלין להוי מצי למימר לממלן כמי פירומ
 ללא מכשד: והוא דאיכא כזית. והוא דאיכא רביעית. אצללמא ללמא קאי כלפירש כקונטרס וקמ״ל לאע״ס שכולו לס לא מחייכ
 כרת על לאיכא כזימ לס גמור ולא מטמא כאהל על לאיכא רכיעימ לס גמור לאי כלס שעם מי גשמים פשיטא לצדך כזימ ורכיעימ:
 תגן התם. תימה אי משנה היא הא לקאמר לעיל ׳)(במתניתין) מנא ומטמא כאהל וקאמר עלה והוא לאיכא רכיעית הו״ל לאתויי
ונראה לבריימא היא וה״נ אשכחן כהחולץ (יבמות רף לו:) לקאמר תנן רשכ״ג אומר כל ששהה ל׳ יום כו׳ ואינה  ממנימין להכא 8
 משנה כשוס מקום וכפרק רכי אליעזר למילה (שבח לף קלה:) גרסינן ככל הספרים תניא: כל משקה המת טהורין. ללא גזרו עליהן
 כמו שגזרו על של הזכ כלמפרש במסקנא משוס לזב לא בלילי מיניה וא״ת והלא כשיוצאין מן המת נוגעין בו ומקבלים טומאה ממנו
 כמגע למלאורייתא למעמ עינו ולס מגפתו וחלכ האשה חשיכי משקין כליליף כס׳ לס הנלה (צלה לף נה:) מקראי ועול קשה לקאמר התם
 למטמא טומאמ משקים כרכיעימ והלא משקין מטמאין ככל שהוא כלמוכח כפ״ק לפסחים >לף יל.) גכי מימיהם של כהניס לא נמנעו
׳ למוקי לה לאיכא משקה כהלי  לשרוף את הבשר שנטמא בולל הטומאה עם בשר שנטמא באב הטומאה אע״פ שמוסיפין על טומאמו ט
 בשר לקא מטמא בשר מחמת משקין ומסתמא אין באותם משקים רביעית ואמרינן נמי בההוא פירקא (שס לף יז:< ומיס נמי לא אמרן
 אלא רביעיח לחזי להטביל בהן מחטין וצנורות אבל בציר מרביעית טמאים ובברכות בפרק אלו לבדם (לף «.) שמא יטמאו משקין
יד כשיצאו ממנו לרך שפופרמ ובעולן בגופו לא מקבלי טומאה לאין  שאחורי הכוס מחמת יליס ויחזרו רטמאו אמ הכוס וי״ל להכא מי
 תורמ משקין עליהם על שיצאו לחוץ וכי נפקי לרך שסוסרת טהורות מה״ת כיון שלא נגעו כו אלא מלרבנן גזרו כיצאו מן הזכ היכא
ה אסמכתא כעלמא נינהו ומן התורה אין עליהן תורת משקין ולכך לא גזרו ל  לאיכא רביעימ אע״ג ללא נגעו בו אי נמי הנהו קראי מ
 אלא כרכיעית וא״מ לאמדנן כפרק אמרו לו (כריתות לף יג.< האשה שנטף חלכ מלליה למוך המנור טמא ופריך כמאי מתכשר א״ר
 יוחנן כטיפה המלוכלכת על סי הלל והשתא כיון לצריך הכשר אלמא חשיכא אוכל לסי שמיוחל לאכילת תינוק אס כן תנור אמאי טמא
 הא אין אוכל מטמא כלים אלא על כרחך מטמא מחמת הטיפה המלוכלכמ ע״פ הלל שמתערבת עם שאר חלב שנוטף במכור ששם
 משקה עליה ומשקין מטמאין כלי גזירה משוס משקה לזכ וזכה כלאמר כפרק קמא לשכמ (לף יל:ו אלמא מטמאה הטיפה למנור אע״ג
 ללית כה רכיעית וכן כאין לורשין (חגיגה לף כ.) כאשה שכאמה לפני ר׳ ישמעאל ואמרה לו מפה זו ארגתי כטהרה וממוך הלכדס שכרקה
 אמרה לו נימא נפסקה וקשרתיה בפה הרי אע״פ שלא היה ברוק שבפיה רביעית נטמא מילים שהיו מסואבות וטימא את המפה וי״ל

 לתרומה וקלשיס מטמו בפמומ מרביעית ולוקא לחולין הוא לבעי רביעיתס):
 משקה טבול יום משקין היוצאין ממנו כמשקין שנוגע כהן. אומר ר״ת להני משקין שנגע בהן לקאמר לא מימוקמא אלא במשקין
 לתרומה לאילו חולין לא מיטמא ואפילו כמעשר נמי שרי כלאמדנן (יבמות לף על:) טבל ועלה אוכל במעשר ובמשקין לקלש נמי
 לא קאמר לתנן כפ״י לנלה (לף עא:) כראשונה היו אומרים היושכמ על לס טוהר מערה מיס לפסת פירוש אכל לא נוגעת לחולין שנעשו
 על טהרמ הקלש כקלש למו כלמפרש כגמ׳ חזרו לומר הרי היא כמגע טמא מח לקלשיס פירוש לוקא לקלשיס ולא לחולין ללאו כקלש למו
 אלמא טכול יום הוה ראשון לקדשים כאילו נגע לטמא מת דיושכת על דם טוהר היא טכולת יום ארוך וא״כ משקים קודש שנגע

 בטבול

 עין משפט
 נר מצוה

ה א ב מיי׳ פי״ל מהל׳  ל
 שחיטה הל׳ ח ועי׳
 בהשגות ובכ״מ ובל״מ
 טיש״ע י״ל סי׳ כת סעיף

 טי:
 לו ג מיי׳ פ׳׳ב מהלכות
 פסולי המוקלשין הל׳

 כב:
 לז ד מיי׳ ס׳׳ג מהלכות

 טומאת ממ הלי יג:
ח ה מיי׳ פרק י מהלכות  ל
 שאר אבות הטומאה

 הלכה ל:

 שיטה מקובצת
 א] תלכך עד שלא תהא בו
 מראית מים כשר: נ] והוא
 דאיכא (כזית) [רביעית]

 מדם גמור:

 רביגו גרשום
 רואין אותו כאילו הוא
 מים. כלומר משערין אותו
 הדם של בהמה אם יש כו
 שיעור שאם היה מים היה
 מבטל דם העוף ולא היה
 בו מראה אדמומית פטור
 מלכסות ואי ובמיעוט)
 דם הבהמה [מועט] שאם
 היה מים לא היה מבטל
 דם העוף והיה בו מראה
 אדמומית חייב לכסות: ר׳
 יהודה אומר אץ דם מבטל
-ם. כלומר דם העוף
 אינו מבטל דם הבהמה
 אי ופטור מלכסות: תנן
 תתם דם שנתערב כמים
 כוי. לענין זבח אם נתערב
 במים ויש בו מראה דם
 כשר לכפרה: לא שנו אלא
 שנפל מים לחוף הדם כוי.
 לא שנו דאמרי• אם ״ש
 בו מראית דם כשר אלא
 שנפל מים לתוך הדם אבל
 ים לתוך מים דמים היו
 עיקר ראשון ראשון בטל
 הדם: לא צריכא שתמדן
 במי גשמים.כלומר דבעינן
 לדעת מהו דתימא כיון
 ־תימדו מאיליהן ותוא לא
 תימדן לא אחשבינהו ולא
 ליכשרו קמ״ל דמכשרי׳:
 ־ב (יוסף! [אסי] מנהרביל
 בי צללתא דדמא. כלומר
 מה דשנינו כל מראה
 אדמומית שבו מכפרין
 ימכשירין בי צללתא
 ־דמא: (דם התמצית)
 לטמאין כאהל והוא
 דאיכא רביעית. כלומר
 ־.ך צללתא דדמא אם
 של מת הוא מטמאין
 באהל: משקין היוצאין
 ממנו כמשקין הנוגע
 בהו. כלומר משקין
 היוצאין מטבול יום שטבל
 ולא היה בו עדיין
 הערב שמש כמשקין
 שטבול יום נוגע בהן:

 או היי רנינו נזה חמיה
 לכאורה דאדרנה טון לאי[ דס
 מכטל לס לעולם מייכ לכסות
 ונמו שפי׳ רש״י יאולי לטייס

 יש בכאן וצ״ע.



 עין משפט
 נר מצוה

ט א מיי׳ ס״י מהלכות  ל
 שאר אכות הטומאה

 הלכה ל:
 ב [מיי׳ פ״ג מהלכות

 טומאת ממ הלכה ג]:
 מ ג ד ה מיי׳ פי׳׳ל
 מהלכות שחיטה הלכה
 יא ינ סמג עשי! סל
 טוש״ע י״ל סימן כת סעיף

:  מ

 לעזי רש״י
 ארישט׳׳א. נעורת.

 שיטה מקובצת
 א] כמו אגפי אמת המים
 גדותיה: 5] תימה דכפ״ק
 דבכורות סברתם הפוכה.
 נ״ב עיי תוס׳ מנחות דף

 יא ע״ב:

 רביגו גרשום
 ואלו ואלו אין מטמאין
 דטבול יום פוסל ואינו
 מטמא בין תרומה ובין
 קדש ושאר כל הטמאין בין
p  קלין כו׳ כלומר בין ש
 וכין מת משקין היוצאין
 ממנו כמשקין הנוגע
 בהן ואלו ואלו תחלה
 כיצד שרץ שנגע במשקין
 משקים תחלה שהוא אב
 הטומאה ומשקים תחלה
 לטומאה ומשקי׳ הנוגע
 כמת אע״פ שהמת אבי
 אבות הטומאה המשקים
 אינו אלא תחלה חוץ
 מן המשקין שהוא אב
 הטומאה כלומר שכבח
 זרעו: ושעל אגפים.
 אגפי שחיטה. ובלבינה
 ובמגופה שכחשן כלומר
 לבינה שעושץ מן עפר
 מגופה של כלי חרם: איכא
 ביניהו צריך ולא צריך
 לרישא יפה לכסות כיון
 דמיפרכא מעצמה לסיפא
 דאי כל שהיוצר צריך
 לבחשו אין מכםין בו והאי
 כל כמה דלא מיפרכא צריך
 לכתשו קרינן ביה ואין
 מכסין. ושחיקת חרשין
 כלומר כלי חרש וחרסית
 עפר לבן ומעורה כאבנים
 דקין ומורסן רע מסובין:

 כסוי הדם פרק ששי חולין פח.
 כטכול יום הוי שני ומטמא את הקדשים לעשות רביעי והכא קתני
 אלו ואלו אין מטמאין והך משקה טכול יום על כרמך כחזרו לומר
 דהתם אתא מדקתני כסיפא התם ואס נפל מרוקה או מדם טהרה
 שלה על ככר של מרומה טהור וקאמר עלה כגמרא כדתנן משקה
 טכול יום כר ואלו ואלו אין מטמאין
 ולא מצי נמי למימר דמיירי הכא
 כמשקין דחולין שנעשו על טהרת
 הקדש דמורמ חולין גמורין יש להם
 כחזרו לומר דאסילו נוגעמ במים לא
 פסלי והכא קמני אין מטמאין קדשים
 אכל מיפסל פסלי אלא כמשקין מרומה
 איירי והא דקמני ואלו ואלו אין
 מטמאין היינו אין מטמאים קדש אכל
 מרומה מיפסל נמי לא פסלי כדמנן
 המס נפל מרוקה או מדס טהרה על
 ככר של תרומה טהור וא״ת דהכא
 משמע דטכול יום מטמא משקה
 דקדשיס לעשות רכיעי כקדש ואם
 כן היכי בעי למימר בפ״ק דססתים
 >לף יל.) גכי הא דהוסיף רכי עקיכא
 ואמר מימיהם של כהניס לא נמנעו
 מלהדליק אמ השמן שנפסל בטבול
 יום להדליק בנר שנטמא בטמא ממ
 ומוקי לה הש״ס בנר כלי מתכומ
 דהוה כתלל מרב ואבי אבומ הטומאה
 והיינו דמוסיף רכי עקיכא ופריך
 ונוקמא ככלי חרס ומאי הוסיף דאילו
 התם היינו הא דרכי חנינא דאמר לא
 נמנעו לשרוף הכשר טמא וטמא
 והכא שמן שנפסל כטכול יום פסול
 וטמא אמאי קרי פסול לשמן שנפסל
 כטכול יום הא אמר הכא דפוסל קדש
יד מדאורייתא  ויש לומר דהמס מי
 והכא מדרכנן ועוד י״ל דהכי קאמר
 המס שזה טמא למינו לקדש וזה פוסל
 כמרומה שהוא מינו ועוד נראה דהכא
 ומתנימין דנדה כאכא שאול לאמרי)
 טבול יום תחלה לקדש ורכי עקיכא
 דפסמיס כרכנן דמעילה (לף ח:) דטכול
 יום אפילו קדש לא מטמא אלא פוסל
 דתנן תטאת העוף מועלין כה
 משהוקדשה נמלקה הוכשרה ליפסל
 כטכול יום ודייק ליפסל אין לטמרי
 לא מני רכנן היא כר וכהדיא תניא
 כפרק י)(כשם דף כט< דרכי עקיכא
 כדרבנן הוסיף רכי עקיכא הסולמ
 והקטרת והלכונה והגמלים שאם נגע
 טכול יום כמקצתן פסל את כולן
 משמע דדוקא פסל אכל מטמא לא:
 רבנן סכרי דמו כל דמו. ואע״ג
 דאמרינן כפרק זה כורר
 (סנהדרין דף כה.) דאיממי דרכי יהודה

 ואלו ואלו אין מנזמאין. דלא גזור בהו רכנן טומאה: ואלו ואלו
 תחלה. שאפילו שני מטמא משקין להיות תתלה כדתנן (לעיל דף לד.)
 כל הפוסל אמ התרומה דהיינו שני מטמא משקין ועושה אותן תתלה
 חוץ מן הטכול יום: חחלה. ראשון לטמא שני והשני שלישי:

 ואלו ואלו אין מטמאין ושאר כל הטמאין
 בין קלין בין חמורין משקין היוצאין מהן
 כמשקה הנוגע בהן ואלו ואלו תחלה חוץ
 מן המשקה שהוא אב הטומאה מאי קלין
 ומאי חמורין מאי לאו קלין שרץ וזב
לא קלין שרץ וחמורין זב מאי  וחמורין מת א
 שנא זב דגזרו ביה רבנן ומאי שנא מת
 דלא גזרו ביה רבנן זב דלא בדילי אינשי
מת דבדילי אינשי  מיניה גזרו ביה רבנן ב
 מיניה לא גזרו ביה רבנן: דם הניתז ושעל
 הסכין [וכו׳]: תנו רבנן וכםהו מלמד שדם
 הניתז ושעל הסכין חייב לכסות אמר רבי
 יהודה אימתי בזמן שאין שם דם אלא הוא
 אבל יש שם דם שלא הוא פטור מלכסות
 תניא אידך וכםהו מלמד שכל דמו חייב
 לכםות מכאן אמרו דם הניתז ושעל אגפיים
 חייב לכסות אמר רבן שמעון בן גמליאל
 במה דברים אמורים שלא כסה דם הנפש
 אבל כםה דם הנפש פטור מלכסות במאי קא
 מיפלגי רבנן סברי דמו כל דמו ר׳ יהודה
 סבר דמו ואפילו מקצת דמו ורשב״ג מבר דמו
 המיוחד: מתני׳ במה מכםין ובמה אין
 מכסין גמכםין בזבל הדק ובחול הדק בסיד
 ובחרסית ובלבנה ובמגופה שכתשן אבל
 אין מכסין לא בזבל הגם ולא בחול הגם ולא
 בלבנה ובמגופה שלא כתשן ולא יכפה עליו
 את הכלי כלל אמר רשב״ג ידבר שמגדל בו
 צמחים מכםין בו ושאינו מגדל צמחים אין
 מכסין בו: גמ׳ היכי דמי חול הדק אמר
 רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן כל שאין
 היוצר צריך לכתשו ואיכא דמתני לה אםיפא
 אבל אין מכםין לא בזבל הגס ולא בחול הגם
 היכי דמי חול הגם אמר רבה בר בר חנה
 אמר ר׳ יוחנן כל שהיוצר צריך לכתשו מאי
 בינייהו איכא בינייהו דצריך ולא צריך
 דמיפריך איפרוכי: תנו רבנן וכסהו יכול
 יכםנו באבנים או יכפה עליו את הכלי
 תלמוד לומר בעפר ואין לי אלא עפר
ושחיקת ;  מנין לרבות זבל הדק וחול הדק י
 אבנים ושחיקת חרםית ונעורת פשתן דקה

 ונםורת

 חון ממשקה שהוא אכ הטומאה.
 כגון שלשה מעיינומ הזכ הממיין כמס׳
 נדה כפרק דם הנדה (דף נד:) שהן אב
 הטומאה לטמא אדם וכלים זוכו
 ורוקו ומימי רגליו ושככמ זרעו של כל
 אדם דילפינן מרוק דכמיכ (ויקרא טו)
ט ירוק הזב מה רוק שהוא ממעגל  ו
 ומתאסף יחד ואחר כך יוצא אף כל
 שהוא ממעגל רוצא ומשקין אחדס
 יוצאין ממנו שאינם אכ הטומאה לפי
 שאינם ממעגליס רוצאין כרוק ואלו
 הן דמעת עינו דם מגסמו ומלכ
 האשה: *שרן. כגון מימי רגליו של
ק הנמצאים כשלסוחימ שלו: הכי  ש
 גרסינן מאי לאו קלין שרן וזג ותמורין
 מת. מת ממור הוא שהוא אבי אכות
 הטומאה: לא קלין שרן וחמורין זב.
 אבל משקה המת טהורים חוץ מדמו
 שהוא מטמא מן המורה כדכתיב
 (במדנר ו) על נפש מת: מאי שנא זג
 דגזור רבנן. מיהא טומאה ממחלה ג)
 במשקין שאינן אב הטומאה למעיינות
 ומאי שנא מת דלא גזור: זב. לפי
 שהוא חי לא בדילי אינשי מיניה ועוד
 שאינו ניכר לכל: אמר רבי יהודה
 פוי. לקמיה מפרש טעמיה: אגפיים.
 כותלי כית השחיטה. ולשון אגפיים כמו
 אגפיא] המיסי) גדותיה: אבל פסה
 דם הנפש פוי. ושלש מתלוקות הן רבנן
 סכד כוליה בעי כסוי ולרבי יהודה
 אפילו דם הנפש לא כעי כסוי אלא
 מקצתו כדקתני דדם הניתז פטור
 מלכסות ואפילו הוא דם הנפש ובלבד
 שיהא שם דם אחר ולרכן שמעון כן
 גמליאל דם הנפש טליה כעי כסוי:
 רבנן סגרי דמו פל דמו. משמע:
 מתני׳ חרסית. שחיקת חרסים:
 מגופה. שעל פי תכית: גמ׳ איפא
 בינייהז דצריך ולא צריך. ללישנא
 קמא דאמר אין צדך קרי חול
 הדק ומותר האי נמי בכלל אין צריך
ל הדק עליו ומותר חו  הוא ותורת 8
 וללישנא בתרא דקרי חול הגס ואסור
 כל שצדך לכותשו האי נמי ככלל
 צדך לכותשו הוא ותול הגס שמו
 ואסור: דמיפריך איפרופי. כיד:
 נעורת. ארישט״א שמנערין מן הפשתן:

 נסורת

 לפרש היינו דוקא כמשנה אכל ככדימא לא דככל הספרים גרסינן כסוף מלון (עירובי! פא:) כל מקום שאמר רכי יהודה כמשנתינו אימתי
 וכו׳ ואומר ר״ת דהכא הלכה כרכי יהודה דמתניתין כוותיה אתיא דאע״ג דבכדיתא על כרחך בא לחלוק במתניתין אתא לפרש ומיהו לרמי
 בר חמא (ורב מסדא) משמע בזה כורר (סנהדרין דף כה.) דאף כמשנה הוי אימתי למלוק היכא דמוכמ והכא מוכת כיון דבברייתא כהדיא פליגי
 רבנן ולרבי ירמיה כפ״ק דגיטין (לף ז: ושם ל״ה אומרו הוי לחלוק אע״ג דלא מוכח גבי ספינה דמשני הא רבי יהודה והא רבנן והיא
 משנה במסכת חלה (פ״ב מ״ב) וי״ס דגרסי בברייתא קמיימא וכסהו מלמד שדס הניתז ושעל אגפיים חייב לכסות אמר רכי יהודה כר תניא
 אידך וכסהו מלמד שכל דמו חייב לכסות מכאן אמרו כו׳ רשכ״ג אומר כו׳ ולפי גירסא זו יכול להיות דבדימא באה לפרש והא דקאמר
 ורכנן סכרי אדרכנן דרשכ״ג קאי: ולבי יהודה סכר דמו ואפילו מקצת דמו. מימה דכפ״ק דככורות (לף ג.) סכרתס הפוכה ג] דרכנן
ד ככור אפילו מקצת ככור כתיכ כל עד דאיכא כוליה ורכי יהודה סכר ככור כוליה ככור כתיכ כל דאפילו כל דהו ואומר ר׳׳מ דהכא כ  ס
 הוי כמו התם למשוס ללס כוליה לס משמע קא״ר יהולה למו מקצת למו לוי״ו לדמו אתא לאפוקי ממשמעומיה דדם כדאמדנן המס
 כמכ כל לאפילו כל להו וקשה לפירושו להא לעיל קאמר רכי יהולה למו לחלק ועול לפי מה שפוסק ר״מ הכא כרכי יהולה קשה
 הלכתא אהלכמא לאמדנן בבכורות (שס:) לית לחש להא לרכי יהולה לאמר שותפית עוכל כוככיס חייכ כככורה (א) לכן נראה שאין
 ללמות הלרשות אלא מה שהש״ס מלמה כי ההיא לבמולה מקצת במוליס למלמה כפרק אלמנה נזונית (כתובוח צז0 לפלוגמא למקצת כסף
 ככל כסף להוו ענין אתל לכשנתמעטו כתוליה ונשארו מקצתן כאילו נשארו כולן וכן כסף אשה ככתוכמה כשנשאר מקצמה יש לה
 מזונומ כאילו נשאר כולה אבל שה (« מקצת שה לפליגי רבי אליעזר ורבנןי) ופלוגתא לרבי יהולה כן כתירא ורכנן ככל נפש״) וחמש
 ולא חצי חמשט) וחמשה כקר ולא חמשה חצאי כקר ׳)אין ללמותס יחל ועול יש לתרץ ללא תקשה לרכי יהולה אלרכי יהולה לככורות להמס
 לווקא משמע ליה ככור טליה ככור לקרא מסתמא משתעי בסתם בהמומ לכולה לישראל ככהממ ישראל א״נ משוס לכמיכ כל ככור

 כישראל משמע כוליה לישראל כלאמר כפרק מצות מליצה (יבמות לף קב.) כישראל על שיהא אכיו ואמו מישראלכ):
 חרסית. פי׳ כקונטרס כמרוכה (ב״ק לף סט.) לכנה כמושה וא״א לומר כן להכא חשיכ תרוייהו וכאן פי׳ בקונטרס תרסית שתיקמ מרסין
 וגם על זה קשה רכריימא כגמרא משיכ תרוריהו: כל דכר המגדל צמחים כוי. לאו לפלוגי אתא אלא לעשומ כלל ללכר ואס
 מאמר והא חרסית אין מגלל צמחים כלמשמע כמרוכה (שם) לאמר סימנא כי חרסימ לליכא הנאה מינה ואומר ר״ת ללעולס מגלל וליכא
 הנאה מינה לקאמר היינו שאינו מוציאה כלי נפילה ואין ראיה מן המלרש ל)לקאמר אס חרסית היא פירותיה חין להא קאמר נמי ואס צונמא
 היא פירותיה שמנים וצונמא לאו בר זרעים היא כלקאמדנן כאלו עוכדן (פסחים לף מז0 אלא כעין תרסית וכעין צונמא קאמר:

 שחיקת

 מסורת הש״ס

 א) [צ׳׳ל אמר ל״ה הכי
 גרסיגן], נ)(טומאת תחלה
 רש׳׳ש], ג) [5״ל כמו
 מעינות], ו) [עי׳ ב״נ צט:],
 ס) [כסוטה כט: וכמעילה
 מ. ומרה עא:], ו) [צ״ל
 אור לי׳׳ל לף יט.], 0 [לעיל
 עט:], ח) [סנהלרין עמ.],
 ט) [בכורות מח:], י) [נ״ק
 עא:], נ) [וע״ע תוס׳
 מנחות יא: ל״ה ל״י סבר
 כל ואפילו חל קורט ותוס׳
 בכורות ג. ל״ה ר׳ יהולה],

 ל) נסלר שלח פ׳ טז],

 גליון הש״ם
 דש״י דייה איכא בינ־יהו
 וכו׳ חול הדק. עיין שו״ת

 ת״צ סימן סא:

 הגהות הב׳׳ח
 (א) תום׳ ד״ה ורבי יהודה
 וכו׳ לכן נראה. ג״ב עיין
 כפרק שור שנגמ לף מ׳
 ופ׳ תזקת הנתיס רף
 נ׳׳ו והנחנקין לף פ״ו:
 (ב) בא״ד אבל שה ואפי׳
 מקצת שה דפליגי ביה

 רבי אליעזר:



 מםורת הש״ם

 א) [בכורות יט.ן,
 נ) ושבועות ינ: כתובית
 סג: ועיין פרש״י להכא
 וז״ל העריך ערך ברך ה׳
 האי נורכא פי׳ כלומר דבר
 בורית הוא יבור הוא מי
 שאומר דבר זהו, ג) !צ״ל
 עפר וכ׳׳א בהרי״ף והרא״ש
 והכי איתא שס היה מהלך
 נמדכר ואין לו עפר לכסית
 שורף טליתו ומכסה היה
 מהלך בספינה ואין לי עפר
 לכסות שותק דינרי זהב
 ומנשהן, ד) וסוטה טו.],
 ה) סיטה ח., י) ןבילקיט
 רמז פ״ג איתא עפר סיטה
 ואפר פרה וגירס׳ זי עולה
 יפה למבין מדעתו], ז) גס
 זה שס, ח) ושמות יגן,
 ט) ןדנריס טין, י) ושמות
 שסו, כ) ושס אי׳ עוקבתו,
 ל) ודף ח. ושסן, מ) ומלת
 מסורי מחסרא ליתא שס
 בביצה], () ו ועיין היטב
 תוספות ניצה ח. דייה

 ה׳יקו,

 תורה אור השלם
 1. מקום ספיר אבניה

 ועפרת זהב לו:
 איוב כח ו
 2. ולקחו לטבלא מעפר
 שרפת החטאת ונתן
 עליו מים חיים אל כלי:

 במדבר יט יו
 3. ויען אברהם ויאמר
ה נא הואלתי לדבר  הנ
 אל אדגי ואנכי עפר
 ואפר: בראשית יח כז

 לעזי רש״י
 אודפימינ״ט. צבע צהוכ,

 ורניך.

 מוםף רש״י
 בורכא. לנר שאינו הגון
 (כתובות סג:1 דבר הבדוי
 מן הלב, דמנא לך הא
 ;שבועות יב:;. השחור.
 האכק של כבשן השחיר
 הנקכן מרוכ העשן!הפרדס
. והכחול. הפוך  עמי קלה׳
 שכוחלות כו הנשים עיניהן
. הנאה זל)  (שם וגורס המו
 ליכא. ואין זה קיבול שכר,
 אבל כאן יש הנאה בסיטה
 לתת שליס ישלא ירבה
 ממזרים בישראל אס זונה
 היא, ואס נקתה ונזרעה
 זרע ומבטלת לעז מעל
 בניה, יאפר פרה לטהרן
 ולזכות את ישראל ממעשה

 העגל !סוטה יז.ו.

 פח: כםוי הדם פרק ששי חולין
 נסורת. שמגררין נגדם במגירה פגומה וקוצצים בה עצים והיא
 משרמ נסורמ דקה כעפר: ה״ל וכסהו. בפני עצמו נדרש מדלא
 כתיכ ושפך דמו וכעפר יכסנו דהוי משמע עפר ולא דכר אחר דלא
 כתיכ כסוי אלא לכתר עפר אכל השתא מדריש וכסהו כאנפי נפשיה:
 ושתיקת כלי מתכות. דלא איקרי
 עפר: סובין. שהנפה קולטת: מורס!.
 קליפה היוצאת כשכותשים כמכתשת:
 לאחר שריבה הכתוב ומיעט. שכתב
 לך שני מקראות אחד לרכות ואחד
 למעט אמרמ מעתה יש לך לומר כל
 הנך דלעיל מין עפר נינהו מה עפר
 מיוחד שמגדל צמחין אף כל שמגדל
 צמחים וכל הנך קיס להו לרכנן
 שמגדלין צמחין: מידי אתרינא לא.
 ואע׳יג דמגדל צמחין: כלל הצריך
 לפרט. דלא סגי ליה לכלל כלאו
 פרטא דאי הוה כתיכ וכסהו הוי
 משמע יכפה עליו את הכלי כדקתני
 רישא ואיצטריך עפר להורות שאין
 כסוי זה אלא כדכר המתערכ ונכלע
 כו כגון עפר וכיוצא כו וכי דיינינן ליה
 ככלל ופרט היכא דכללא לא משממע
 אלא כמד עניינא ומרכי מילי טובא
 והדר אתי פרט למעוטי כל מילי דכלל
 אכל הכא דמשתמע כללא בתרי ענייני
 כ׳ כסויין שאין דומים זה לזה כגון
 כסוי דכר שלם כגון כלי וכסוי דכר
 דק כגון עפר תו לא אמי פרטא אלא
 לפרושי כסוי קמא דלאו כדכר שלם
 הוא ולאו למעוטי לגמרי: כלל הצריך
 לפרט. ללמוד כלל מן הפרט כדאמרי׳
 «מו״ק דף כא.) רכים צריכין לו תלמיד
 וצריך לו רבו ןכ״מ דף לג.<. ודוגממו
 שנינו כככורומ (דף יט.) מכלל הצריך
 לסרט כיצד קדש לי כל ככורח) יכול
 אפילו נקכה כמשמע ת״ל זכר«) אי
 זכר יכול אפילו יצאה נקכה לפניו הוה
 ליה ככור לזכרים תלמוד לומר פטר
 רחם׳) הרי פרט שהכלל צריך ללמוד
 הימנו: אלא בדבר שזורעין בו
 ומצמית. למעוטי ארץ מליחה:
 האי בורכא. אינו עיקר. לשון כור:
 במדבר. ארץ ציה שאינה מצמחת:
 דינר זהב. לקמיה יליף ועפרות זהכ
 לו: שתיקה אין אבנים לא לא גרסינן:
 אשכחן אפר דאיקרי עפר. מעפר שריפת החטאת: השתור.
 פממין כתושין: נקרה פיסולין. עפר שמנקרין מן הרחיים: הזרניך.
 אורפימנ׳׳ט: הנאה ליכא. במצוה זו דבלאו כסוי נמי הוה משמרי בשר אכל
 כאפר פרה איכא הנאה שמטהרו מטומאתו דאי לאו אפר אין לו טהרה
 עולמית. עפר סוטה מטיל שלום כין איש לאשמו ונקמה ונזרעה זרע:

 אם

 ונםורת של חרשין דמה וסיד וחרסית לבנה
 ומגופה שכתשן ת״ל וכסהו יכול שאני
 מרבה אף זבל הגם וחול הגס ושחיקת כלי
 מתכות ולבנה ומגופה שלא כתשן וקמח
 וסובין ומורםן ת״ל בעפר ומה ראית לרבות
 את אלו ולהוציא את אלו אחר שריבה
 הכתוב ומיעט מרבה אני את אלו שהן מין
 עפר ומוציא אני את אלו שאין מין עפר
 אימא וכסהו כלל עפר פרט כלל ופרט אין
 בכלל אלא מה שבפרט עפר אין מידי
כלל (  אחרינא לא אמר רב מרי משום דהוה א
 הצריך לפרט וכל כלל הצריך לפרט אין
 דנין אותו בכלל ופרט דרש רב נחמן בר רב
 חםדא אין מכםים אלא בדבר שזורעין בו
יהאי בורכא א״ל רב  ומצמיח אמר רבא נ
 נחמן בר יצחק לרבא מאי בורכתיה אנא
 אמריתה ניהליה ומהא מתניתא אמריתה
היה מהלך במדבר ואין לו גיאפר  ניהליה א
 לכסות שוחק דינר זהב ומכםה היה מהלך
 בספינה ואין לו עפר לכסות שורף טליתו
 ומכסה בשלמא שורף טליתו ומכסה אשכחן
 אפר דאיקרי עפר אלא דינר זהב מנלן אמר
2ועפרות זהב לו תנו רבנן אין  ר׳ זירא 1
 מכםין אלא בעפר דברי בית שמאי ובית
מצינו אפר שקרוי עפר ג (  הלל אומרים ל
 שנאמר 2ולקחו לטמא מעפר שריפת [וגו׳]
 ובית שמאי עפר שריפה איקרי עפר םתמא
 לא איקרי תנא הוסיפו עליהן י השחור
 והכחול ונקרת פיםולין ויש אומרים אף הזרניך
1אמר רבא בשכר שאמר אברהם אבינו  ה

 3ואנכי עפר ואפר זכו בניו לשתי מצות

 ייאפר פרה ועפר סוטה וליחשוב נמי עפר כםוי
 הדם התם הכשר מצוה איכא הנאה ליכא
 ואמר ״רבא בשכר שאמר אברהם אבינו

 אם

 שחיקת כלי מתכות. וא״ת והא מגדל צמחים הוא דתנן כפרק
 כל הצלמים (ע״ו דף מג:< רכי יוסי אומר שוחק וזורה
 לרוח אמרו לו אף היא נעשית זכל וכשל מתכות איירי דמייתי עלה
 קרא דעגל וי״ל דכפ״ע אין מגדל צמתים אלא שמועיל לזכל ור״ת חירץ

 דע״י שרפה מגדל צמחים דהמם ע״י
 שרפה איירי דכל עכודה זרה

 תחלמה כשרפה דומיא דעגל:
 כלל הצריך לפרט. פי׳ בקונטרס
 לפי שיש לפרש הכלל בשני
 דרטם כמו ככלי או כדכר
 המתערכ וכא הפרט ומפרשו וכן
 בסוף פרק שני דככורומ (דף יט.)
 מניא מכלל שהוא צריך לפרט ומפרט
 שהוא צריך לכלל כיצד קדש לי כל
 בכור יכול אפילו נקכה ה״ל זכר אי
 זכר יכול אפילו יצאה נקבה לפניו דהוה
 ליה ככור לזכרים ת״ל פטר רתם אי
 פטר רחס יכול אפילו אחר יוצא דופן
 ת״ל ככור והשתא זכר לאו פירוש
 הכלל הוא דכלל ופרט גמור הוא
 דככור כלל זכר פרט ואין ככלל אלא
 מה שכפרט אלא פרט דפטר רחס
 הוא מפרש את הכלל שיש לפרש כלל
 לכמה צדדין ככור לכל הולדוה או
 ככור לרחמים אע׳׳פ שאינו ככור
 לולדות כגון שיצא דרך רחם אחר יוצא
 דופן או ככור לזכרים אע״פ שיצאת
 נקכה לפניו דרך הרחם כא הפרט
 דלא הוי ככור ביצאה נקבה לפניו
 אלא שיהא ככור לרחמים ולאביי דאית
 ליה התם בכור לדכר אחד לא הר ככור
 עד שיהא בכור לכל הולדות מכ״מ
 צריך לפרט הוא דאי לאו פרט הוה
 אמינא דאפילו יוצא דופן חשיב ככור
 כיון דהוי בכור לולדומ אע״ג ללא הר
 ככור לרחמים ועוד נראה לפרש
 דלאביי בכור ופטר רמס תרווייהו כלל
 ותרוריהו פרט דתרווייהו צריכי
 להדדי וככל אחד אמה מוצא כלל
 הצריך לפרט ופרט הצריך לכלל שכל
 אחד סותם דבר אחד ומפרש דכר
 אחד דככור משמע אפילו יוצא דופן
 ופטר רחם ממעט ליה ופטר רחם
 משמע ליה אפילו יוצא אחר יוצא דופן
 ובכור ממעט ליה ורכינו מס מפרש

 דהכא והתם חשוכ כלל ופרט גמור כמו בעלמא דבכור משמע בין
 הכי וכין הכי ואתא פרטא למעוטי וכסהו נמי משמע כין כסוי כלי
 כין כסוי עפר כמה שירצה ופרטא משמע עפר דוקא ומה שמושכו
 צריך לפרט לאו אכפיית כלי דהך כרייתא קאי אלא אהא דדרשינן
 לעיל (דף פג:) מכעפר צריך שיתן עפר למעלה ולמטה דמוכסהו לא
 משמע למטה אלא למעלה ומשוס הכי חשיכ ליה צריך לפרט ובבכורות

 לאו לפרש כלל הצריך לפרט אתא אלא לפרושי פרט הצריך לכלל כדקתני סיפא אי פטר רחס יכול אפילו יוצא אחר יוצא דופן ת״ל ככור
 אע״ג דקמני מכלל שהוא צריך לפרט ומפרט שהוא צריך לכלל כיצד דמשמע דאתא לפרושי תרוייהו עיקרא דמלתא לא נקטיה אלא משום
 פרט הצריך לכלל: אלא כרכר שזורעץ כו ומצמיח. למעוטי עפר מדכר קאמי דלא שמעינן ממתני׳ דצמחין גדלין כו מאליהן אלא
 דמה שזורעין בו אינו מצמיח א״נ אי ממתנימין ה״א דמכסין כו כיון דהוי ממין המגדל צמחים וא״ת ומאי פריך רבי יוסי לרכנן כפרק כל
 הצלמים >ע״ז דף מג:) מואת תטאתכם אשר עשיתם וגו׳ שאני התם דכמדכר הוו דמה שזורעין כו אינו מצמיח וי״ל דשמא אז כשבאו שם
 ישראל היה מצמיח: שוחק דינר זהכ ומכסה. ולעיל דאמר אין מכסין כשחיקמ כלי מתכוה היינו ככל שאר מתכות מוץ מזהכ
 דאיקרי עפר מדכתיב ועפרומ זהכ לו ואע״ג דלא מגדל צמחין כיון דאיקרי עפר מכסין כו דאי הוה מגדל צמחין לא צריך לטעמא
 דאיקרי עפר וכן אפר טלית וחטאת וא״ת וכיון דעפר דקרא איירי אפילו כעפר דלא מגדל צמחין אס כן יש לרכות מוכסהו אפילו
 הנך דלא מגדלי צמחין דאין למעטן מפרט דעפר וי״ל דעפר דקרא לא איירי אלא בסתם עפר דמגדל צמחי! ומרכויא דוכסהו מרכינן
 כל מידי דמגדל צמחין או מידי דאיקרי עפר אע״ג דלא מגדל צמחין ועפרות זהב ואפר טלית אע״פ שנקראו עפר לא הוה מרבינן להו
 אי לאו רכויא דוכסהו והשתא א״ש הא דאיבעיא לן בסוטה בפרק היה מביא (דף טז.) אין שם עפר מהו שיתן אפר לב״ה דחשיכי ליה
 עפר לגכי כסוי מ״ש דאמר רבי יוחנן משוס רכי ישמעאל כג׳ מקומומ הלכה ׳)עוקרמ אמ המקרא ככסוי התורה אמרה כעפר והלכה
 ככל דבר רבי ישמעאל פליג אכריימא דהכא דמפיק ככל דכר מוכסהו ואיהו אימ ליה דהוי מהלכה וקאמר ואס איתא לחשוכ נמי האי
 ואי ממשמעות עפר נפיק היכי קאמר ליחשוכ נמי האי כין הנהו דהלכה ככל דכר אלא ודאי מוכסהו נפיק לכריימא דהכא ולרבי
 ישמעאל מהלכה: מצינו אפר שקרוי עפר. וא״מ דהכא פליגי ב״ש ובס״ק דכיצה >דף כ. ושס< מנן ומודים שאס שחט שיחפור כדקר
 רכסה שאפר כירה מוכן הוא ואומר ר״ת דאפר כירה שכא מן העצים מגדל צמחין ולא דמי לאפר אוכלין וטלית דלא מגדל צמחין ורכינו
 שמואל מפרש דפריך המם כגמראל) אפר כירה מאן דכר שמיה וקאמר ״)חסורי מחסרא והכי קמני ואפר כירה מוכן הוא ומילתא
 כאפיה נפשיה היא ולא אמיא כג״ש׳): ונקרת פיסול•;. פירש כקונטרס עפר שמנקריס מן הרחיים ואין זה שחיקת אכניס דהא
 בברייתא לעיל תשיכ לה שחיקת אכניס והאי הוסיפו קאי אכרייתא דלעיל ולא אמתנימין מדלא חשיכ הכא כל הנהו דחשיכ ככרייתא דלעיל:

 יצא

 עין משפט
 נר מצוה

 א [ש״ע י״ד סימן כת
 סעיף כא כהג׳׳ה]:

א ב ג ד מיי׳ סי׳׳ל  מ
 מהלכות שחיטה
 הלכה יב יג סמג עשי! סד
 טוש׳׳ע י״ד סימן כח סעיף

 כג:

 רבינו גרשום
 משום דהוה כלל הצריך
 לפרט כוי כלומר דאי לא
 כתב וכסהו בעפר מאי
 הוה למיכתב אי כתב
 ושפך את דמו בעפר
 לא ידעינן מאי קאמר:
 השתור פחמין כבדין
 ונקרת פסילין כלומר מי
 שחוצכ אבנים מנשר עפר
 אבנים דקה. הורניך זהב:



 עין משפט
 נר מצוה

כ א מיי׳ פ״א מהלכות  ט
 שופר הלכה ג ועיין
 כהשגומ וכמ״מ וככ׳׳מ
 שמג עשין מכ טוש״ע א״מ

 סי׳ תקפו סעיף ג:
 מג ב מיי׳ ס״ת מהלכות
 לולכ הלכה א ועיין
 בהשגות ונמ״מ ונכ׳׳מ
 סמג עשין מל טוש״ע א״ס

 סימן תרמט סעי׳ ג:

 גליון הש״ם
 גמ׳ מחוט. עיין רש״י
 במומש ס׳ תוללומ נח ט׳

 כג וברא״ס שס:

 הגהות הב״ח
 (א) תופ׳ ל״ה והמניא וט׳
 ולא מפליג בסנדל עכולת

 כוכבים גופיה:

 לעזי רש״י
 טרמויי״א [טרימויא׳׳ה].

 אפרכסת.

 שיטה מקובצת
 א] ורבא אמר אפי׳ בעפר

 שריפתה נמי מותר:

 רבינו גרשום
 כאפרכסת זו היא קופה
 מנוקבת שעל גבי הרחיים
 שמקבלת כל החטים
 שמביאין לטחון. וכתיב
 תולה ארץ על כלימה
 כלומר דבר שהוא כאין.
 שבולה עצמו כלומר
 ששותק. ת״ל מישרים
 תשפטו בני אדם כלומר
 לענין תורה שהיא מישרים
 תשפטו צריכה שלא
 תגיסו דעתכם עליה. אלא
 לעפר עפרה כוי קרקע
 שנשרפה עיר הנדחת עליה
 יצא זה שמחוסר תלישה
 כלומר שאינו חשוב
 עיר הנדחת: רכא אמר
 מצות לא ליהנות ניתנו.
 כלומר לא תימא דמעפד
 עפרה מכסין אלא מעפרה
 ממש מכםין אלא מעפרה
 ממש מכסין דמצוה אין
 חשוב הנאה. יתיב רבינא
 וקאמר לה להא שמעתי.
 כלומר הא שמעת׳ דרבא.
 לולב ושופר שיעורא
 בעינן כלומר לולב בעינן
 ד• טפחים ושופר כדי
 שיאחזנו ויראה טפח לכאן

 וטפח לכאן

 מוסף רש״י
 אם מחוט ועד שרוך
 נעל. שהבריח עצמו מן
 הגזל וסוטה יז.;. לחוט
 של תכלת. כנגד מחוט,
 ורצועה של חסילין כגגל
 שרוך להיינו רצועה !שם).
 בשלמא רצועה של
 תפילין. קיבול שכר הוא
 לאיכא הנאה כלכמיב
 וכו׳ (שם:. אלו תפילין
 שבראש. שכתוב כהס
 רוב השם שי׳׳ן ולל״ת
־ה  (מנחות לה: ועי״ש ז
ן של לי  קשר שהכוונה לתפי
. אלא חוט של  הקב־ה;

 תכלת מאי היא. מאי
 הנאה איכא (סוטה יז.). מה
 נשתנה תכלת. שהזקיקו

 כםוי הדם פרק ששי חולין פט.
 זה שמחוסר תלישה כוי. מכאן נראה לפסול גט שנכתב יצא

 על הקלף ואח״כ חתכו להמס נמי לריש וכתב ונתן מי
 שמחוסר כתיבה ונתינה יצא כר לטפי נראה הכור גט המחוכר
 לקלף גלול מחכור עפר לעיר הנלחת לחשיכ הכא מחוסר מלישה
 ושם בפ״ב לגיטין (לף כא:< כמוב

 כאורך כל הצורך:
 והתניא תקע לא יצא נטל לא
 יצא. ה״ל לאתרי ממני׳
 ללולכ הגזול (סוכה לף כט:< של אשרה
 ושל עיר הנלתת פסול אלא ניחא ליה
 להכיא הך כרייתא לקתני כה שופר
 ולולב וא״ת לבפרק ראוהו ב״ל (ל״ה
 לף כח.) אמר 0רב שופר של עבולת
 כוכבים לא יתקע בו ואס מקע בו
 יצא וכן כפ׳ מצות מליצה (יגמומ לף קו.:)
 אמר רכא החולצמ כסנלל של עכולת
 כוככיס חליצמה כשרה ולא אמרינן
 למכמח שעודה וי״ל להכא כעכולח
 כוככיס של ישראל לאין לה כיטול אבל
 לעובל כוככים ליש לה כיטול לא
 מכממ שיעוריה וכי האי גוונא משני
 פרק לולכ הגזול (סיכה לף לא:< אהא
 לאמר רבא לולב של עבולמ כוככים
 אס נטל יצא ופריך ממתנימין ללולב
 של אשרה פסול ומשני באשרה למשה
 וא״ת עבולת כוכבים לעובל כוכבים
 מכי אגבהה הויא לישראל כראמר
 בפרק כל הצלמים 1ע״ז לף מכ.) גזירה
 ללמא מגביה לה והלר מבטל לה וי״ל
 כגון שהגביה השופר והסנלל על
 מנת שלא לקנותו להא מנן כמנעל
 שאין שלו חליצמה כשרה ולולכ איירי
 כי״ט שני וכסוכה הוה מצי לשנרי
 לממניתין בי״ט ראשון ולא הוה צריך
 לאוקמה באשרה למשה אלא משוס
 לקתני אשרה לומיא לעיר הנלחת
 לאפי׳ כי״ט השני ור״מ מפרש לכולהו
 בעכולת כוככים לעוכל כוכבים וכאן
 קולס ביטול והתם לאחר ביטול ולאחר
 כיטול נמי לכתחלה לא יטול ולא יתקע
 ולא יחלוץ למאיס לענין מצוה לפי
 שהיה עליה שם עכולמ כוככיס אפי׳
 את״ל לשרי לכסות בעפר עבולת
 כוככיס לכחחלה כמו כשל עיר הנלתת
 לא למי כיסר לחליצה ללענין כסוי
 לא חיישינן ממאי למאיס והא למשני
 כסוכה כאשרה למשה ולא משני
 כלעוכל כוככיס וקולם כיטול משוס
 למט נקצץ הלולב מן הלקל נמכטל
 ובפרק מצוח חליצה(יבמומ קג:< למפליג
 כין סנדל של עכולמ כוכבים לסנדל
 של תקרובת עכולת כוכבים לאין לו
 ביטול ולא מפליג (א) בנטל עבולת
 כוכבים גופיה בין אחר ביטול לקולם
 ביטול ויש לומר מילתא אגכ אורחיה
 קא משמע לן לתקרוכמ עבולמ
 כוככיס אינה כטלה עולמית וההוא
 לראוהו כ׳׳ל קשה טפי למסליג המס
 רכא כין שופר של עכולת כוכבים
 לשל עיר הנלחת לכשל עכורת
 כוככים גופיה היה יכול לחלק לפירוש
 רבינו תם בין אחר ביטול לקולם
 כיטול ומיהו על כרחך צריך לאוקמה
 לאחר ביטול כלכרי ר״ת לספרים
 לגרסי רכ יהולה לאי קולם ביטול

 הא רב יהולה אית ליה התם לבשופר של שלמים לא יצא משוס למצות ליהנות ניתנו אך נראה לרבא גרסינן ולא רכ יהולה להא
 מפרש התם טעמא לכשופר של עיר הנלחת לא יצא משוס לכתותי מכתת שיעודה ולרב יהולה הוה ליה למימר משוס למצות ליהנות ניתנו:

 הדרן עלן* בפו* הדם

 אם מחוט ועד שרוך. שלא רצה ליהנות מן הגזל: שרוך. רצועה:
 חוט של תכלת. לציצית: רצועה של תפילין. לקשור: בשלמא
 רצועה של תפילין. איכא הנאה לכמיבי״ רראו ממך: אלו תפילין
 שבראש. אות הן לכל ט שם ה׳ נקרא עליך: מאי היא. מאי

 הנאה איכא: מה נשתנה הכלח.
 שהזקיקתה תורה לציצית: שהתכלת
 דומה לים. שהחלזון מן הים הוא
 עולה אהמ לשבעים שנה ט) ומראית למו
 לומה ליס רם אנו מאין שלומה
 לרקיע ורקיע לספיר וספיר לכסא
 הככול לכתיכ׳) ותתמ רגליו כמעשה
 לכנת הספיר והוא כעצם השמים
 אלמא שמיס לומין לספיר וספיר הוא
 כסא׳) הכבול לכמיכ כמראה אכן ססיר
 למומ כסא וכשהקכ״ה מסתכל ככסא
 הככול שלו נזכר כמצוה זו שהיא
 כנגל כל המצומ: הנאכל. הגוזל
 ואוכל קשה הוא לעשות משוכה:
 כאפרכסת. טרמרי״א: לא מרבכם.
 לפי שאין אתם מרכין עצמכם אלא
 ממעטין לפיכך חשק בכס כי אתם
 המעט ממעיטין עצמכם כענוה:
 נמרוד. מלך כלור הפלגה היה ולכך
 נקרא שמו ל)נממל שהמריד כל העולם
 במלכומו על הקכ״ה: מושב אלהים
 ישבתי. שבנה לו שבעה רקיעים
 של נחשת ועלה וישב עליהם: תולה
 ארן. על זכות אותן שנחשבו לבלימה:
 שבולם עצמו. סוגר את פיו ולומה
 לו כככורות (לף מ:) פיו בלום ורגליו
 מכולמות: ומהתת. מי שנלרס תתת
 הכל הוא זרועות עולם: האמנם
 אלם. אומנות יפה היא האילום אכל
 צלק להיינו לכרי תורה אותו תלכרון:
 מישרים. כמישור ארץ חלקה שנוחה
 לילרס: בעפר עיר הנדחח. קס״ל
 אפר שריפמה: והא איסורי הנאה
 נינהו.לכתיב[לבריםיג]לאילבק וגו׳ וכעיר
 הנלחת כתיכ: עפר עפרה. עפר
 קרקעה: ורגא אמר. אפילו כעפר
 א]עפרהי0 נמי מותר שכסוי הרם מצוה
 ולא הנאה שהמצות שנתנו לישראל לא
 ליהנות נתנו להם לא לשם הנאה נמנו
 להם אלא גזירמ מלך היא עליהם:
 לא אם תקע יצא. ללאו הנאה היא
 ולכתמלה מיהא לא ימקע משוס למאיס:

 שיעורא

מחוט ועד שרוך נעל זבו בניו לשתי אם 8 1 

 מצות לחוט של תכלת ורצועה של תפילין
 בשלמא רצועה של תפילין כתיב 2וראו כל
 עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך א< ותניא
 ר׳ אליעזר הגדול אומר אלו תפילין שבראש
 אלא חוט של תכלת מאי היא דתניא נ׳רבי
 מאיר אומר מה נשתנה תכלת מכל
 הצבעונין מפני שתכלת דומה לים וים דומה
 לרקיע ורקיע דומה לאבן ספיר ואבן
 ספיר דומה לכסא הכבוד דכתיב י-ויראו
 את אלהי ישראל ותחת רגליו וגר וכתיב
 4כמראה אבן םפיר דמות כסא א״ר אבא

 קשה גזל הנאכל שאפילו צדיקים גמורים
 אינן יכולין להחזירו שנאמר 5בלעדי רק
 אשר אכלו הנערים אמר רבי יוחנן משום
 רבי אלעזר בר׳ שמעון כל מקום שאתה
 מוצא דבריו של רבי אליעזר בנו של רבי
כאפרכסת (  יוסי הגלילי בהגדה עשה אזניך ג
לא מרבכם מכל העמים חשק ה׳ בכם 6 

 וגו׳ אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל
 חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע
 לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפגי נתתי
 גדולה לאברהם אמר לפני 7ואנכי עפר ואפר
 למשה ואהרן ייאמר 8ונחנו מה לדוד אמר
 9ואנכי תולעת ולא איש אבל עובדי כוכבים

הבה 1  אינן כן נתתי גדולה לנמרוד אמר 0
מי ה׳ לםנחריב 1  נבנה לנו עיר לפרעה אמר 1
מי בכל אלהי הארצות וגו׳ לנבוכדנצר 1  אמר 2
אעלה על במתי עב לחירם מלך צור 1  אמר 3
1מושב אלהים ישבתי בלב ימיים אמר  אמר 4
 רבא ואיתימא ר׳ יוחנן גדול שנאמר במשה
 ואהרן יותר ממה שנאמר באברהם דאילו
 באברהם כתיב ואנכי עפר ואפר ואילו במשה
 ואהרן כתיב ונחנו מה ואמר רבא ואיתימא
 ר׳ יוחנן אין העולם מתקיים אלא בשביל
 משה ואהרן כתיב הכא ונחנו מה וכתיב
תולה ארץ על בלימה אמר רבי 1  התם 5
אילעא אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעה מריבה (  ה

 שנאמר תולה ארץ על בלימה רבי אבהו אמר מי שמשים עצמו כמי
1האמנם ומתחת זרועות עולם אמר רבי יצחק מאי דכתיב 7 1  שאינו שנאמר 6
 אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם מה אומנותו של אדם בעולם
 הזה ישים עצמו כאלם יכול אף לדברי תורה תלמוד לומר צדק תדברון
 יכול יגים דעתו ת״ל מישרים תשפטו בני אדם אמר רבי זעירא ואיתימא
 רבה בר ירמיה מכםין בעפר עיר הנדחת ואמאי איסורי הנאה הוא אמר
ואת כל שללה הקבוץ אל 1  זעירי לא נצרכה אלא לעפר עפרה דכתיב 8
 תוך רחובה ושרפת מי שאינו מחוסר אלא קביצה ושרפה יצא זה
 שמחוסר תלישה קביצה ושרפה ורבא אמר מצות לאו ליהנות ניתנו
 יתיב רבינא וקאמר לה להא שמעתא איתיביה רב רחומי לרבינא י<אשופר
 של עבודת כוכבים לא יתקע בו מאי לאו אם תקע לא יצא לא אם תקע
 יצא ייכלולב של עבודת כוכבים לא יטול מאי לאו אם נטל לא יצא לא אם
 נטל יצא והתניא תקע לא יצא נטל לא יצא אמר רב אשי הכי השתא התם

 שיעורא

 מסורת הש״ם

 א) ברכות ו. [גז.] מנחות
 לה: שוטה ח. [מגילה טז:],
 נ) סוטה שס. מנחות מג:,
 נ) נבחגיגה ג: פרש״י
 שעל הרחיים], ו) [צ׳׳ל
 אמרו], ה) ובילקוט איתא
 רבי אלעזר], ו) ר״ה כמ.,
 י) סוכה לף לא: ע׳׳ש היטב,
 ת) [לברים כמ], מ) ]מכתות
 מל.], י) (שמות כל],
 כ) בס״א: וספיר לכסא,
 ל)!עירובין נג.], מ)בס׳׳א:
 אסרה, נ) ובגמרא שלפנינו
 איתא רב יהולה וגירס׳
 ר״ת שס שכתבו תוס׳

 איתא רבאן,

 תורה אור השלם
 I . אם מחוט ועד שרוך
 נעל ואם אקח מכל אשר
 לך ולא תאמר אני

ת אבךם:  העשךתי א
 בראשית יד כג
 2. וראו כל עמי הארץ
 כי שם ין נקרא עליך
 וןךאו ממך: דברים כח י
י ת אלד  3. ויראו א
 ישךאל ותחת רגליו
 כמעשה לבנת הספיר

 וכעצם השמים לטהר:
 שמות כד י
 4. וממעל לרקיע אשר
 על ראשם במראה אבן
 ספיר דמות כסא ועל
 דמות הכסא דמות
 כמראה אדם עליו
 מלמעלה: יחזקאל א כו
 5. בלעךי ךק אשר אכלו
 הנערים וחלק האנשים
 אשר הלכו אתי ענר
ם יקחו  אשכל וממךא ד
 חלקם: בראשית יד כד
א מרבכם מכל  6. ל
 העמים חשק ין בכם
 ויבחר בכם כי אתם

 המעט מכל העמים:
 דברים ז ז
 7. ויען אברהם ויאמר
 הנה יא הואלתי לךבר
ל אדני ואנכי עפר  א
 ואפר: בראשית יח בז
ת  8. ובקר וראיתם א
ת  כבור ין בשמעו א
ה  תלנתיבם על יי ונחנו מ

 כי תלינו עלינו:
 שמות טז ז
לעת ולא  9. ואנכי תו
 איש הרפת אדם ובזוי
 עם: תהלים כב ז
 10. ויאמרו הבה נבנה
 לנו עיר ומגדל וראשו
 בשמים ונעשה לנו שם
 פן נפוץ על פני כל
 הארץ: כראשית יא ד
I . ויאמר פרעה מי יי I 
ע בללו מ ש  אשר א
 לשלח את ישראל לא
ת  ןךעתי את ין וגם א

א אשלח:  ישראל ל
 שמות ה ב
 12. מי בכל אלהי
 הארצות אשר הצילו
 את אךצבז מידי כי יעיל

 ין את ירושלם מידי:
 מלכים ב יח לה
ה על במתי עב ל ע  13 . א

ה לעליון: מ ד  א
 ישעיהו יד יד
ם אמר לנגיד ד  14. בן א
 צר כה אמר אדני
 אלהים יען גבה לבך
 ותאמר אל אני מושב
 אלהים ישבתי בלב ימים
 ואתה אדם ולא אל
 ,־תהי לבך כלב אלהים:

 יחזקאל כח ב
 15. נטה צפון על תהו

 תלה ארץ על בלי מה:
 איוב בו ז
ה אלהי קדם  16. מענ
 ומתחת זרעת עולם

כז 17. האמנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אךם: תהלים נח ב  ויגרש מפניך אויב וייאמר השמד: דברים לג
ל עולם ת העיר ואת בל שללה כליל לין אלהיך והיתה ת  18. ואת כל שללה תקבץ אל תוך רחבה ושרפת באש א

 לא תבנה עוד: דברים יג יז

 הכתוב לציצית !שמ) שיתלו
 הקנ״ה למצוה זו !מנחות מג::. שתכלת דומה לים. שנעשו נו נסים לישראל (שם!. ורקיע לכסא הכבוד. ומכח התכלת
 מזכיר היושב על כסא, ועוד נאה לישראל שיהא דמות נסאו עליהם, שנאמר ותחת רגליו וגו׳ דהיינו רקיע (שם! בא ללמלגו
 שכל המקייס מצות ציצית כאילו הקכיל פני שכינה, יהכי תניא לה כספרי, ואיצטריכי הני משוס ללא אשכמן קראי אלא ברקיע
 שדומה לכסא הכבוד, הילכך תכלת לומה ליס וים לומה לרקיע, לתכלת לא למי לרקיע כל כך אלא לומה לדומה, כמו תכלת
:. שופר של עבודת כוכבים ששימשו בו לע״ז ונאסר כהנאה ז  דומה למראה היס ואגן קתזינן דיס דומה למראה הרקיע, ורקיע לכסא הכבוד, קראי קדריש דכתינ כרקיע כמעשה לכנת הספיר וכתיכ ככסא הכביד כמראה אבן ספיר דמות כסא :סוטה י
. אם תקע יצא. דמצות לאו ליהנות נינהו !:שח!. לולב של עבודת כוכבים. ששימשו כו לע״ז לכבד לפניה קרקע, אי נמי שעבודתה בלולב ; .  כלמניא במס׳ ע״ז (נא:) אבל תאכדון את כל המקומות, בכלים שנשתמשו בהן לע״ז הכתוב מדכר נד״ה כח

 להעבירה לפגיה או לזרקה נו, לא יטול. דמאיס לגבוה וסוכה לא:;. אם נטל יצא. ואע״ג דאיסירי הנאה הוא, דמצות לאו ליהנות ניתנו, כלומר אין קייס מצות הנאה הגוף אלא עבולת ענל לרבו !שם<. הדר; עלך בםוי הדם



 מסורת הש״ס
 א) (לעיל סט. עד:) [לקמן
 ק:], ב) [עיין חוס׳ לקמן
 צג: ל״ה נאמניס עליו],
 ג) [לקמן קלח:], ד) [לקמן
 צט:], ה) [לקמן צו:1,
 ו) ו לקמן קלח:],1) [תמורה
 כה.], ח) לקמן ק: נזיר
 מט:, ט) [לקמן צב:],
 י) ובבשר רש״ל], נ) ]לקמן
 צז:], ל) [לקמן צז. ל״ה
 שאני], מ) ן וכן לעיל ער:),
 ג) [לפנינו בנזיר אימא רכי
 יוסי וכן מוכרח להמעיין

 שס],

 הגהות הב״ח
 (א) תום' ל״ה אס יש וכי׳
 ולפי׳ הרב ר״י בר״מ
 אתי שסיר: (ג) ר״ה כולדות
 וכי׳ וה״נ אין בו איסור:

 לעזי רש״י
 פוליפ״א [פולפ״א].

 הכשר שעל עצם הירך.

 מוסף רש״י
 הנזיר מגלח. אס
 האהיל עליהס נטמא נזרו,
 לכתיכ (כמדכר ו) והימים
 הראשונים יפלו, ומגלת
 ומחר ומונה כלכתיב >שס<
 וגלת ראשו כיום טהרתו

 ילקה! קי1.

 פט: כסוי הדם פרק ששי חולין
 שיעורא בטיק. כשופר כלי שיאחזנו כילו ויראה לכאן ולכאן
 כלאמרינן כראש השנה >לף ם:). לולכ מפרש כמסכת סוכה (לף
 לכ:1 שיעור הלס וערכה שלשה מפחים ולולכ ארכעה. ועכולמ כוככים
 כיון ללשרפה קיימא כל העומל לישרף כשרוף למי הלכך 5]שיעורא
 הוא לכתומי מכממ אכל הכא כמה
 לשריף ומיכתת מעלי לכסוי ומשוס
 הנאה ליכא למצומ לאו ליהנומ ניתנו:

 הדרן עלך כסוי הדם

 שיעורא בעינן ועבודת כוכבים כתותי מכתת
 שיעורא הכא כל מה דמכתת מעלי לכסוי:

 גיד הגשה. ובמוקדשין. לקמן
 (לף צ.) פליגי כה איכא למאן
 לאמר אפילו כעולה ואיכא למ״ל
 כקלשיס הנאכלין: שאין לו לן).
 כגמראמ) מפרש אימ ליה ולא עגיל: כןו.
 פוליפ״א הנכרכת סכיכומ עצם הקולימ
 העליונה סכיכ סכיכ כעיגול אכל עוף
 אינו כן שהכשר שעל הקוליח כרומכ
 הוא ואינו לומה לכףגז: כןו. שעל
 גכ הירך: ונוהג כשליל. כן תשעה
 חי הנמצא ככהמה: ותלכו. של שליל
 מותר: ואין הנןכתים נאמנים. לומר
 נטלנוהו מסני שטורח הוא להם
: גמ׳ איסור גיד.  לחטט אחדו
 י) נוהג ככהמה משעה שנוצר: יש
 בגידין בנותן טעם. ככשרי< ואשמעינן
 האי תנא להאוכל גיד הנשה של
 מוקלשין לוקה שתים אחת משוס גיל
 שאפילו עץ הוא המורה חייכה עליו
 ואחת משום מוקלשין שיש כו טעם
 ונהנה מן המוקלשין ושמעינן מינה
 תרתי חלא ליש כגילין בנותן טעם
 וחלא לאיסור חל על איסור ולאפוקי
 ממאן לאמר כהאי פירקא (לקמן צט:<
 אין בגילין בנותן טעם: א״כ הכי
 איבעי ליה לממני מוקלשין נוהגות
 בגיל: אלא. אשמעינן האי תנא לאין
 כגילין כנותן טעם והכי קאמר איסור
 גיל הנשה לבדו נוהג כמוקלשין אכל
 איסור מוקלשין אין כו: אם יש בו
 בנותן טטם. שיערו חכמים כששים
 כל נותן טעס סתם ׳<: בילדות קדשים.
 כהמת שלמים שילדה ואשמעינן תנא
 דמתניתין דלא תימא איסור מוקדשין
 קדים וגיד אינו נוהג כשליל וכי מטי
 לידה לא אחי גיד חייל עליה דאין
 איסור חל על איסור אלא תרוייהו חיילי דקסכר ולדות קדשים
 משעת יצירתן כמעי אמן הן קדושים וגיד הנשה נוהג כשליל
 ואשתכח דכיצירת העוכר חלו שניהם: מכלל דרישא לאו בשליל
 טסקינן. דאי מרישא שמעינן דנוהג כשליל סיפא למה ליה למתנייה:
 ה״ק כוי. כלומר רישא ודאי אשמעינן דנוהג כשליל דאי אין נוהג
 בשליל קדיס ליה איסור מוקדשין ותו לא אתי איסור גיד וחייל
 עליה והדר תנא פלוגתא לאשמעינן דדבר זה שהשמיענו תחלה
 נוהג כשליל לאו דכד הכל היא אלא מחלוקת רבי יהודה ורבנן:
 הנזיר מגלח. שאס נטמא לאחר שמנה מקצת נזירותו סומר כל מה
 שמנה ומגלח וחוזר ומחחיל ומונה כדכמיכ!כמלבר וו והימים הראשונים
 יפלו: טל המה כוי. אכל לא על שאר טומאומ כגון נכלה ושרץ דממ
 כתיב בפרשה >שס) וכי ימות מת עליו: לנפל. שכולו קייס ועדיין לא
 נתקשרו איבריו כגידין שהד כל איכריו נוצרים ועדיין אין עליו כזית כשר:

 אלמא

 הדרן עלך כפוי הדם
 הנשה נוהג בארץ ובחוצה לארץ גיד

 בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין
 ״ובמוקדשין בונוהג בבהמה ובחיה בירך
 של ימין ובירך של שמאל -ואינו נוהג בעוף
י ונוהג בשליל ר׳ יהודה (  מפני שאין לו כף א
 אומר אינו נוהג בשליל י וחלבו מותר ואין
 המבחין.נאמנין.. על גיד הנשה דברי רבי
נאמנין עליו ועל י ,  מאיר וחכמים אומרים נ
פשיטא משום ,  החלב: גמ׳ מוקדשין ג
 דאקדשיה פקע ליה איםור גיד מיניה וכי
 תימא א] יש בגידין בנותן טעם ואתי איסור
 מוקדשין וחייל אאיסור גיד האי מוקדשין
אין בגידין (  נוהג בגיד מיבעי ליה אלא קםבר י
 בנותן טעם ובמוקדשין איסור גיד איכא
 איסור מוקדשין ליכא וסבר תנא דידן אין
והתנן ירך שנתבשל (  בגידין בנותן טעם ה
 בה גיד הנשה אם יש בה בנותן טעם הרי
 זו אםורה אלא הכא ייבולדות קדשים עסקינן
 וקםבר נוהג בשליל וקםבר ״ולדות קדשים
 במעי אמן הן קדושים דאיסור גיד ואיסור
 מוקדשין בהדי הדדי קאתי ומי מצית
 מוקמת לה בשליל והא מדקתני םיפא
 נוהג בשליל מכלל דרישא לאו בשליל
 עסקינן הכי קאמר דבר זה מחלוקת דרבי
 יהודה ורבנן ומי מצית אמרת דתרוייהו
 בהדי הדדי קאתו י׳י והתנן על אלו טומאות
 הנזיר מגלח יעל המת ועל כזית מן המת
 וקשיא לן על כזית מן המת מגלח על כולו
 לא כל שכן ואמר רבי יוחנן לא נצרכה
אלא לנפל שלא נקשרו אבריו בגידין  ח

 אלמא

 גיד הנשה. מוקדש־ן פשיטא. כולהו נמי פשיטא אלא דצדך
 שיהא אמד לצורך ואגביה מני כולהו:

 ואתי איסור מוקדשק וחייל על איסור גיד. ואע״ג דתנן
 (לקמן לף ק:< ואינו נוהג בטמאה דאין איסור גיד מייל

 על איסור טומאה איסור מוקדשין
 דחמיר דאית כהו כרת אם אכלו
 כטומאה כדפרש״י לקמן >לף צ.) חייל

 טפי אאיסור גיד:
 אלא קסבר אין כגידים כנותן
 טעם. ולא היה יכול
 להקשות והתנן (לקמן לף ק:) אינו
 נוהג בטמאה דמשמע אין גיד הנשה
 נוהג בטמאה דאין איסור גיד חל על
 איסור טומאה אלמא דיש בגידין
 בנ״ט דהוה מצי למימר דטעמא
 כדאמר רבי שמעון בגמרא ושס דף
 קא.) מי שגילו אסור וכשרו מותר
 ומה שמקשה רבי יהולה והלא אף
 לבני יעקב נאסר שפיר סדך לכיון
 ללבני יעקב נאסר אף בטמאה לא
 מסמכר למימר לאחרי כן כשנאסרו
 כטמאה פקע ממנו איסור גיל הנשה
 א״נ אפילו היה יכול ללקלק משם
 ליש כגילין כנותן טעם ניחא ליה
 למיפרך מירך שנתבשל כה גיל

 הנשה ששנויה קולם:
 איסור ניד איכא איסור מוקדשין
 ליכא. והכי פירושו איסור
 גיד הנשה לכדו נוהג כמוקלשין ולא
 איסור אחר וא״מ ולימא דקסכר יש
 כגידין כנותן טעם ואפילו הכי לא אתי
 איסור מוקדשין וחייל אאיסור גיד
 דלית ליה איסור חל על איסור אף
 באיסור ממור ואיסור כולל וכי מימא
 משוס דמתנימין כר״מ דאמר דנוהג
 כשליל וכסוף פירקין (לף קא.) ממייכ
 רבי מאיר שתים באוכל גיד הנשה של
 נבלה אלמא אית ליה איסור חל על
 איסור דהשמא נמי דקאמר אין
 כגידין כנותן טעם לא אתיא כרבי
 מאיר דהא רכי מאיר סכר יש כגידין
 מומן טעם מדמחייכ כאוכל גיד משוס
 נכלה וי״ל דאין נראה לו שתחלוק הך
 סממא דמתניתין אסתמא דכדתות
 פרק אמרו לו(לף יג0 דיש אוכל אטלה

 אחת וחייכ עליה ד׳ חטאות ואשם אחד דסכרה דאיסור חל על איסור
 כאיסור כולל אי נמי לא כעי לשנויי הכי משוס דאכתי הקשה ליה
 דא״כ אין מוקדשין נוהג בגיד מכעי ליה והשמא דקאמר דקסכר
 אין כגידין כנומן טעס הוה מצי למפרך אין מוקדשין נוהג כגיד
: אם יש כה בנותן טעם  מבעי ליה אלא דעדיפא מיניה פדך
 אסורה. מימה דילמא אסורה משום שמנו של גיד אבל בגידין אין
 בהן בנומן טעם ולפירוש הר׳ (א) מאיר ל) אתי שפיר דפירש דאין
 להחמיר ולאסור כשומן שכגיד כיון שהגיד עצמו איני אוסר ור״מ
 מפרש דלשמגו של גיד לא הוה קרי גיד סממא וקשה לפירושו
 דלקמן (לף צא.) גכי ההיא דגידין ישרפו לששה עשר מוקי לה רכ
 אשי בשומן של גיד: כולדות קדשים עסקינן. דכהדי הדדי
 קאתו וא״ת והיכי אמו בהדי הדדי הא איסור גיד אינו חל עד שיהא
 כן ט׳ חדשים כדאמר לקמן כפרקין (לף צב:)«) א״ר אושעיא מחלוקת
 ככן ט׳ חי והלך רכי מאיר לשיטהו כו׳ ר״ל להא לשד ר״מ כגיד

 בשליל בן ח׳ היינו לאחר שנשחטה האם לניתר בשחיטת האס אכל כל זמן שלא נשחטה האם איכא איסור גיל בשליל ומיהו קשה לכסרק
 בהמה.,המקשה. (לעיל. דף עה.) איפליגו רבי יוחנן.וריש. לקיש. כתולש חלכ מכן ט׳ חי.אכל מכן ח׳ חי מש?נע ללכולי עלמא אין בו
 איסור חלכ וה״נ אין יב< איסור גיל כי היכי לליכא איסור חלב וא״כ איסור מוקלשין קלים ויש לומר דדוקא איסור חלב אין בו משוס
קד שור וכשב אבל איסור גיל יש כו אי נמי ניחא ליה למיפרך מממניחין לנזיר  לכחיכ (ויקרא ז< כל חלכ שור וכשכ וכן ח׳ לא מי
ך ממתניהין לאינו נוהג כטמאה אלמא לאיסור טומאה קלים וי״ל להמ״ל ד  למשמע כהליא ללאו כהלי הללי אמו וא״מ ואמאי לא פ
 לטעמא משוס לכשרו אסור כלקאמר רכי שמעון כלפי׳ לעיל: והא מדקתנ׳ סיפא דנוהג כשליל מכלל דרישא כוי. תימה מאי
 פדך הא סיפא בשליל שנשחטה אמו ורישא בשלא נשחטה ועול למאי קא משני לבר זה מתלוקת רכי יהולה ורכנן והלא אף רכי
 יהולה מולה לאסור כי לא נשחטה האס ללוקא בנשחטה פליגי להא רבי יוחנן אית ליה בפרק בהמה המקשה >נס זה שס< לחלש חלב
 מבן ט׳ חי לחלבו כחלב כהמה אע״ס שאם נשחטה האס הכל מומר אפילו חלכו וגילו מכל בבהמה תאכלו: ואמר דכי יוחנן לא
 נצרכה אלא לנפל כוי. תימה לכנזיר פרק כהן גלול (דף נ.) גרסינן ככל הספרים כלא״ר יוחנן כו׳ משמע לרבי יוחנן לא אמר אההיא
 לנזיר ונראה להכא נמי גרסינן כלא״ר יוחנן ולר׳ יומנן אפשר לאיתמר אמתניתין לאהלות >פ״כ מ׳׳א) לתנן אלו מטמאים כאהל המת כר ורבינו
 שמואל מיישכ גירסת הספרים להתס גרסינן כלאמר והכא גרסינן ואמר להתס על פירכא לעל כזימ מגלח על כולו לא כל שכן אמר
יוסף לא נצרכה אלא למת שאין עליו אפילו כזית כשר והלר פריך ואכמי על אכר ממנו מגלת על כולו לא כל שכן ומשני כלאמר (  רכ נ
 ר׳ יוחנן לא נצרכה פירוש כלאמר רכי יוחנן על פירכא קמייתא לעל כזית כו׳ לכיון שלא נתקשרו איכריו עליין מסתמא אין עליו כזיה
 הכא נמי כו׳ והכא ללא מייתי אלא פירכא קמייתא קאמר וא״ר יוחנן משוס לאפירכא קמייתא איתמר מילחיה לרבי יוחנן:

 אלמא

 עין משפט
 נר מצוה

 א א מיי׳ פ״מ מהלכות
 מאכלומ אסורות הלכי
 א ופ״ו מהלכות מעשה
 קרבנות הלכה ל סמג לאוין

 קלט:
 כ ב מיי׳ פ״מ מהלכות
 מאכלות אסורות הלכה
 א סמג שס טוש״ע י״ר סי׳

 סה סעיף ה:
 ג [מיי׳ שס הלכה ל

 טוש״ע שם]:
 ג ד מיי׳ שם הלכה א
 טוש ״ע שס שעיף ז

 וע״ש:
 ד ה מיי׳ פ״ז מהלכות
 מאכלות אסורות הלכי
 ג ועיין בהשגות ובמ״מ
 סמג לאדן קלח טוש׳יע י״ד

 סי׳ סד סעיף ב:
 ה ו מיי׳ ס״ז שם הלכה
 כא ופ״ח הלכה ז
 טוש״ע שס סי׳ סה סעיף

 יד:
 ו ז ח מיי׳ פ״ז מהלכות

 נזירות הלכה ג:

 שיטה מקובצת
 א] וכי תימא קסבר תנא
 דידן יש בגידין בנותן טעם
 וכו׳ כך מצאתי בספרי
 היד: נ] הילכך שיעוריה
 לאו שיעורא דכתותי
 מיכתת כצ״ל: ג] ואינו
 דומה לכף כל בשר גבוה
 ועגול קרי כף. הסייד
 ומה״ד ונוהג בשליל וכוי:
 ל] איסור גיד הנשה נוהג

 בבהמה:

 רביגו גרשום
 הכא אדרבה כל מה
 דמיכתח שיעורא כוי
 כלומר ואע״ג דלענין
 שופר ולולב לא יצא לענין
 כסוי עפר עיר הנדחת
 כל מה שמכתת שיעוריה

 עלויי מעלי לכסוי:
 סליק »ידקא

 אמרי הכא בשליל עסקיי.
 כלומר מה דאמרינן
 גיד הנשה נוהג במוקדשין
 בשליל דבהמת קדשים
 דבהדי הדדי קאתו. אלא
 לנפל שלא נתקשרו איבריו
 בגידין. כלומר דאינו מת
 גמור אלמא חזינן דבשר
 קדים לגיד לענץ אדם וכן
 לענין שליל אלמא איסור
 מוקדשין קדים. ווו תירח
 אע״ג דאיםור וכו׳ לעולם
 בשליל מוקמת לית ואתי
 איסור גיד וכוי ותרוייהו
 בהדי הדדי קאתו. ותא
 מתניתין דלא כרבי יהודה
 דקתני נוהג בבהמה ובתיה
 וכו׳ וק״ל דרבי יהודה סבר
 דאינו נוהג אלא בירך של
 ימין האי תנא סבר לה
 כווחי׳ בחדא כוי (כלומר
 סבר לה כוותיה בחרא):



 עין משפט
 נר מצוה

 ז א מיי׳ פ״ח מהלכות
 מאכלות אסורות הל׳

 א:
 ח ב מיי׳ פ״ג מהלכות
 פסולי המוקלשין הל׳
 עו ופ׳יי מהלכות מעשה
 תקרכנומ הלכה כ סמג

 עשי! קפ:
 ט ג מיי׳ פ״ו מהלכות
 מעשה הקרבנומ הל׳

 לעזי רש״י
 אשקלנ׳׳ט [אישקלטי״ר].

 להתפוצץ.

 רבינו גרשום
 דאע״ג דאיפור מוקדשין
 קדים אתי איסור גיד וחייל
 שכן איסורו נוהג בבני
 נח: ופליג עליה בחדא
 דהוא סבר אינו נוהג
 אלא בירך של ימין ותנא
 דידן סבר כין בימין בין
 בשמאל: אימור רשמעת
 ליה לר׳ יהודה בטמאה
 כוי. כלומר דהוא אמר
 במתני׳ איסור גיד נוהג
 בטמאה דאיסור גיד חל
 על איסור טומאה דאיסור
 לאו. כלומר טומאה איסור
 לאו הוא ואיסור קל הוא
 לפי׳ איסור גיד חל עליו.
 בקדשים דאיםור כרת מי
 שמעת ליה דאיסור גיד
 חל על איסור קדשים
 דחמור: אלא הבמ״ע
 כמבכרת. כלומר דאינו
 קדוש אלא בצאתו מן
 הרחם דבצאתו מן הרחם
 יש עליו גיד ובהדדי
 קאתיין: ואיבעית אימא
 לעולם כולדות קדשיס.
 כלומר ואי פרכת והא
 לא אתי איסור גיד וחייל
 אאיסור קדשים קסבר
 ולדות קדשים בהווייתן
 [הן] קדושים ולא במעי
 אמן אלא בשעת הווייתו
 לעולם שהוא בשעת לידתו
 דגיד וקדושה בהדי הדדי
 קאתו: לא שנו אלא
 קדשים הנאכלין דגיד
 הנשה נוהג בהן אבל
 קדשים שאין נאכלין כגון
 עולה אין גיד הנשה נוהג
 בהן: כאן להלקות נוי.
 כלומר מה דאמרי׳ אין גיד
 הנשה נוהג בהן להלקותו
 מי שאוכלו דכיון שאין
 ראוי לאכילה אין תייב
 מלקות אבל איסורא עבד
 אבל להעלותו ע״ג המזבח
 להקטירו גיד הנשה נוהג
 בהן דאין מקטירק אותו:
 רב נחמן בר יצחק אמר
 להעלותו פליגי. כלומר
 אפי׳ להעלותו פליגי
 דמאן דאמר אין גיד
 הנשה נוהג בהן מעלין
 אוחו להקטיר: יכול אפיי
 פירשו. כלומר יכול אפי׳
 ניטלו מן הבשר: ת״ל
 י ועשית עולותיך הכשר
 והדם. כלומר הבשר אין
 אבל גידים ועצמות לא:
 הא מה אני מקיים ועשית
 עולותיך וגוי בפוקעין.
 כלומר לאברים ופדרים
 שנתעכלו מע״ג המזבח
 ראותן אתה מחזיר אבל
 עיכולי גידים ועצמות אי

 אתת מחזיר:

 גיד הנשה פרק שביעי חולין צ.
 אלמא איסור מוקדשץ קדים. למשעה שנוצר הוא קלוש ועדיין לא אלמא איסור טוקדשין קדים. אומר ר״מ משוס דמתחלה הכל
 נוצר הגיד דהא חזינן דיצירת עוכר קודמת ליצירת גיד: ומשנינן הוא כשר והכשר עצמו מתקשה אמרי כן ומתלכן ונעשה
 אע״ג דאיסור מוקדשים קדים אתי איסור גיד וחייל. הואיל ואיסור גיד א] ובקונטרס סי׳ לקמן דמתחלה כשהגיד נוצר אינו על הכף ולא
 חמור הוא שנוהג ככני נח כדקתני מתניתין (לקמן לף ק:) והלא לכני חייל על שיבא ויתקשה על הכף ואע״ג להשתא ר״ל דאין איסור
 גיד חל על איסור מוקדשים על איסור
 אכר מן החי דלא חמיר כמוקדשיס
 חייל ועוד דאי אסשר לאיסור גיד
 להיוח בענין אחר ועוד דאין איסור
 אכר מן החי חל עד שיולד דאמר
 בסוף פרקין(לקמן לף קג.) כגון שנטרפה
 עם יציאת רובה דאיסור טרפה ואיסור

 אבר מן החי תייל בהדי הדדי:
 והא מתניתין דלא כרבי יהודה
 דקתני נוהג בשל ימין כוי.
 ה״מ למימר מדקתני נוהג בשליל ופליג
 ר׳ יהודה אלא רישא דמלהא נקט:
 קדשים דאיםור כרת מי שמעת
 ליה. משמע דאסילו
 בשלמים ולאחר זריקה דשרי אף
 לזרים בעי למימר דלא חייל כלל
 איסור גיד ושרי כאכילה אע״ג דלאחר
 זדקה פקע איסור קדשים מדלא
 אשכחן דחייל אלא כמככרת ותימה
 כיון דהשתא ליכא איסור קדשים
 אע״ג דיכול לכא לידי איסור כרת
 כגון אם אוכלו בטומאת הגוף אמאי
 לא יחול איסור גיד דאין כאן איסור
 חל על איסור כדאמר כפרק ארכעה
 אחין(יבמות לף לג.) דאחומ אשה ממלא
 תלי וקאי כו׳ ר״ל כיון דמחיים לא חייל
 איסור גיל לאיכא איסור מוקלשין
 ליכול לכא לילי כרמ על ילי פיגול
 ונותר וטמא תו לא חייל איסור גיל
 לאחר שחיטה וזריקה לכעינן שיתול
 מחיים איסור גיל לומיא ליעקכ שנשה
 לו גילו מחיים וא״ת ונימא מגו
 לאיתוסף איסור גיל לכני נח איתוסף
 נמי לישראל וי״ל להא לנאסר למי
 נמ היינו לוקא למי יעקכ לקולם ממן
 מורה איקרו כני נח ואפילו נאסר
 מתהלה לכל אומומ העולם הא
 אמר כפ׳ ארכע מיתות (סנהלרין לף נט.)
 כל מצוה שנאמרה לבני נח ולא נשנית
 בסיני לישראל נאמרה ולא לבני נח
 וא״כ לאחר ממן חורה שרו לכולהו לבר
 מישראל וא״ת ונימא מיגו לאיתוסף
 איסור גיל לגבוה לאסור להעלותו
 איתוסף נמי להליוט איסור אכילה
 ר״ל לאיכא למאן לאמר כסמוך
 ממוכרין יעלו: הכא כמככדת
 עסקינן דכרחם קדוש. וכהלי הללי

 קאתו וקמ״ל ללא מכטל איסור
 קלשים החמור אישור גיל הקל מלחול עמו וא״ת והא איסור גיל
 לרכי יוחנן קלים לאמר (לעיל לף עה.) תלש חלכ מכן תשעה חי
 לחלכו כחלכ נהמה והלר אתא איסור מוקלשין לחמיר וחייל עליה
 וא״כ לרבי יוחנן מוקלשין נוהגין בגיל מבעי ליה ונראה ללר׳ יוחנן
 לא חייל איסור גיל ואיסור חלכ על שיצא למוץ ממעי אמו לאויר
 העולם וכן משמע לכסוף פירקין(לקמן לף קג.) קאמר רכי יוחנן גוסיה
 כשנטרפה עם יציאת רובה לאיסור אבר ואיסור חלב ואיסור טרפה

 בהלי הללי קאתו אלמא לליכא איסור הלז) במעי אמו:
 פרשו ירדו רכי היא דתניא כוי. תימה אמאי מייתי הך ברייתא
 קמייתא ונראה ראי לאו ברייתא קמייתא המ״ל לרבנן
 סברי שיש לרכומ כל מה שנוכל לרבות ואפילו פרשו לאיסורא ולית
 לן למעוטי אלא פוקעים גרילא שהוא סוף העלאה ורבי סבר
 לרברא ומיעוטא אימ לן לאוקומי בחחלמ העלאה ולא נמעט כמו
 כן אלא לבר אחל להיינו פרשו לאיסורא אבל מחוברים לאיסורא
 ופרשו להימירא יעלו ולהכי מיימי כריימא קמייתא לגילים להיתירא
 נמי כשפרשו ירלו לומיא לעצמומ להימירא ועל כרחך רכי היא אלמא
 לא מרכי רכי כל מה שיכול להרכומ להא אוקי נמי מיעוט כפרשו

 אלמא איסור מוקדשין קדים אע״ג דאיםור
 מוקדשין קדים אתי איסור גיד חייל עלייהו
 א»שכן איסורו נוהג בבני נח מאן שמעת ליה

 האי סברא ר׳ יהודה והא מתניתין דלא כרבי
 יהודה דקתני נוהג בבהמה ובחיה בירך
 של ימין ובירך של שמאל האי תנא סבר
 לה כוותיה בחדא ופליג עליה בחרא אימר
 דשמעת ליה לרבי יהודה בטמאה דאיסור
 לאו קדשים דאיםור כרת מי שמעת ליה
 אלא הכא במבכרת עסקינן דברחם קדוש
 ואי בעית אימא ״ולדות קדשים בהווייתן
 הן קדושים אמר רבי חייא בר יוסף לא שנו
 אלא קדשים הנאכלין אבל קדשים שאינן
 נאכלין אין איסור גיד גוהג בהן ורבי יוחנן
אחד קדשים הנאכלין ואחד קדשים  אמר א
 שאין נאכלין איסור גיד נוהג בהן אמר רב
 פפא ולא פליגי כאן להלקותו כאן להעלותו
 איכא דאמרי אמר רב פפא ולא פליגי כאן
 לחלצו וכאן להעלותו רב נחמן בר יצחק
 אמר להעלותו פליגי ״דתניא 1והקטיר הכהן
 את הכל המזבחה בלרבות העצמות והגידי
 והקרנים והטלפים יכול אפילו פרשו ת״ל
 2ועשית עולותיך הבשר והדם אי בשר ודם

 יכול יחלוץ גידים ועצמות ויעלה בשר לגבי
 מזבח ת״ל •והקטיר הכהן את הכל המזבחה
 הא כיצד מחוברין יעלו פרשו אפילו בראשו
 של מזבח ירדו ״ומאן תנא דשמעת ליה
 דאמר פרשו ירדו רבי היא דתניא והקטיר
 הכהן את הכל לרבות העצמות והגידים
 והקרנים והטלפים ואפילו פרשו והא מה
 אני מקיים ועשית עולותיך הבשר והדם
 בפוקעין הא כיצד געיכולי בשר אתה מחזיר
 ואי אתה מחזיר עיכולי גידים ועצמות רבי
 אומר כתוב אחד אומר והקטיר הכהן
 את הכל ריבה וכתוב אחד אומר ועשית
 עולותיך הבשר והדם מיעט הא כיצד
 מחוברין יעלו פרשו אפילו בראשו של
 מזבח ירדו ורבנן מחוברין לא איצטריך קרא
 לרבויי מידי דהוה אראשה של עולה כי
 איצטריך קרא לפרשו ורבי מחוברין דהיתירא

 לא

 נח נאסר גיל הנשה: ופרכינן מאן
 שמעת ליה הא סברא. לנוהג כמי
 נח רכי יהולה בשילהי ממני׳ >שס):
 והאי תנא דרישא דמחניחין דלא כרבי
 יהודה דקחני בירך של ימין ושל
 שמאל. ואילו רבי יהודה שמעינן ליה
 לקמן נע״כ] דאמר אינו נוהג אלא באחד:
 סבר לה כווחיה גחדא. דנוהג בבני
 נח: ופליג טליה בחדא. דנוהג בשתי
 יריכות: אימור דשמטח ליה לר׳ יהודה.
 דאמר דמשום מומריה דגיד דנוהג
 ככני נח חייל נמי אאיסור אחרינא:
 בטמאה. שמעת ליה דאתי איסור גיד
 וחייל אאיסור טמאה דאע״ג דאיסור
 טמאה ממעי אמה ואיסור גיד אינו עד
 שיולד דהא רבי יהודה אין נוהג בשליל
 קאמר כמתניתין אפילו הכי חייל גיד
 אטמאה משוס לאיסור טמאה לאו
 כעלמא הוא ואיסור גיל חמור שכן
 נוהג בבני נח: קדשים דאיסור כרת.
 שעל ילי קלשיס כא לילי כרת כגון
 אכלו כטומאה או פגול ונותר:
 מי שמעת ליה. לחייל גיל עלייהו:
 אלא הכא במבכרת עסקינן. ללא
 קלוש ולל אלא ברחם ביציאתו
 ואשמעינן תנא לילן לאע״ג לאין גיל
 נוהג בשאר מוקלשים להא איסור
 מוקלשיס קלים כלאמרמ ליצירמ
 עוכר קולמת ותו לא אתי איסור גיל
ט יש מוקלשיס שהגיל  ומייל אפילו ה
 נוהג כהן כגון בכור ממה נפשך אי
 נוהג כשליל איסור גיל קולם ותו
 לא פקע ואי אין נוהג כשליל תרוייהו
 בהלי הללי אתו: ואיבעית אימא
 בולדות קדשים. ואשמועינן תנא
 דידן דלא קדשי במעי אמן אלא
 כהרימן כיציאמן הילכך איסור גיד
 נוהג ככולן משוס דאיהו קדים
 דנוהג כשליל ותו לא פקע דלא תימא
 כמעי אמן קדושים ואיסור מוקדשין
 קדים כדאמרן בנפל שלא נתקשרו
 אכריו כגידין ותו לא אתי איסור גיד
 ותייל. להט נקט כהוריתן משוס לישנא
 דקרא דילפינן מיניה קדושת ולדות
 קדשיס בפ״ב דבכורות (דף יד0 רק
 קדשיךמ אלו תמורות אשר יהיו לך אלו
 הולדות: מאכלים. חטאת ואשם

 ושלמים: שאין נאכלין. עולה:
 להלקותו. לקי אם אכלו: להעלותו. למזבח אין איסור גיד נוהג
 כדאמרינן לקמןי) דלא כתיב ולא יאכל המזבח: לישנא אחריגא כאן לתלצו
 כאן להעלותו. מאן דאמר אין נוהג בעולה למלצו קאמר שאינו מצווה
 לחלצו מן הירך ומאן דאמר נוהג להעלימו קאמר דאסור להעלותו
 בפני עצמו אס פירש מן הירך: רב נחמן בר ילמק אמר לחלצו
 פליגי. דמ״ד נוהג קסבר מצוה לתלצו. וללישנא קמא להעלותו פליגי
 מ״ד נוהג קסכר להעלותו נמי אסור עם הירך כדפליגי רבי
 ורמן לקמן דלרכי שרי כדמוקי לקמן אליכא דרכי ט איצטריך
 קרא למשרי גיד הנשה כמתוכר ולרכנן אסור דכעינן מן המומר
 לישראל: הכל. רברא הוא: אפילו פרשו. מן הבשר הנך גידץ.
 בגידין המותרין קאמר דומיא דעצמות: ומאן שמעת ליה כוי.
 כלומר והך מתניתי׳ לאו דכרי הכל היא אלא רבי היא ופליגי רבנן עליה
 וכלמניא כו׳ ומפלוגמייהו שמעינן ללרבי גיד הנשה מומר ולרכנן אסור
 כדמפרש ואזיל: ומה אני מקיים הגשר והדם. ולא גילין: בפוקעין.
 מעל האור. אשקלנ״ט: מידי דהוי אראשה של עולה. לצריך
הד עצמומ הרכה יש:  שיקדמו שלם כלכתיכ (יקרא א) ואמ הראש ו

 ממשקה

 מסורת הש״ם
 א) ולקמן ק: קנ.],
 ב) [זנחיס צת. קיל. מגמות
 פג. כריתות כג: תמורה יא.
 כה. גלה מא.], >) זכתיס
 פה:, ד) ןג״ז שס פו.
 וע״ש], ה) ]לכריס יכ],
 ו) נעי׳ב], t) [חלב רש׳׳ש],

 תורה אוד השלם
 1. וקךבו וכרעיו יךחץ
ת  במים והקטיר הכהן א
 הכל המזבחה עלה

ה ריח גיחוח לין: ש  א
 ויקרא א ט
 2. ועשית עלתיף הבשר
 והדם על מזבח ין אלהיך
 •דם זבחיך ישפך על
 מזבח ין אלדזיף והבשר
 תאכל: דברים יב כז

 הגהות מהר׳׳ב
 רנשבורג

 א] תום' דייה אלמא וכו׳
 ונקוגטרס פי׳ לקמן. ג״ב
 עיין ראש יוסף לקמן דף
 צ׳׳ו ע״ב נל׳׳ה ולע
 להתיס׳ לעיל לף צ׳ וכו׳
 כתב שס ללא ילע איה
 מקוס פרש״י הזה יעש״ה

 לף ק״כ עמול לי:

 מוסף רש״י
 בהוייתן הן קדושים.
 כשגולדיס הן קדושים ולא
 במעי אמן ומזהות פג
 נזנת־י וכעי־ז תמורה כה.)
 ולהט גקט לשון נהדיתן,
 משוס להא לולדות קלשיס
 קלושים גסקא לן בפ״ק
 לבכורות מיהיו לך, לכתיב
 רק קלשיך, אלו התמורות,
 אשר יהיו לך אלו הוללות
 (מנחות שם וכעי״ז זבחים
 קיד. וכריתות כג:). יכול
 יחלוץ. מצוה מוטלת עליו

 של
 להיתירא והכי נמי לרכנן לא מרכי כל מה שיכולין להרכות אלא ממעטין לאיסורא אפילו כמחוכרין:



 מסורת הש״ם
 א) ופסחים מת. מנחות ה.
 י. תמורה כט.ן, ב) ומנחית
 ה: ו.ן, ג) ממיל כת:,
 ל) שס כט. ל., ה) וצ׳׳ל
 הכאי ככל העמיד כך איתא
 נתמיד וכ״ה נערוך ערך
 גוזמא ונ״א כרש״• דנריס
 א סכ״ח ופירושו של מלת
 הכאי עיי תי״ט נדריס פ״ג
 מ״כן, י) וכפסיק כקולם],
 ז) ותמיד כט. ע״שו, ח) ג״ז
 שס מלות לי. ופ״ג מ״ת],
 ט) תמיד כט: שקלים
 ת״מ מ״ה, י) [צ״ל ללא],
 נ) [תוספתא רס״זן פסחים
 פג:, ל) גס זה שס, מ) ןלף
 מה.ן, צ) נ״א הכשר, D) צ״ל
 לחפות, ט) ועי׳ יעניין],
 פ<נס״א:כל, 5) !דף כט.ן,

 תורה אור השלם
 1. ושה אחת מן הצאן
 מן המאתים ממשקה
 ישךאל למנחה ולעולה
 ולשלמים לכפר עליהם

 נאם אדני אלהים:
 יחזקאל מה טו
 2. על כן לא יאכלו בני
 ישראל את גיד הנשה
 אשר על כף הןרך עד
ה כי נגע בכף  היום הז

 ירך יעקב בגיד הגשה:
 בראש־ר. לב לג
 י.. וכי תגשון עור לזבח
 אין ךע וכי תגישו פסח
 וחלה אין רע הקריבהו
 נא לפחתך הירצך או
 הישא פניך אמר ין
 צבאות: מלאכי א ח
 4. אנה אנחנו עלים
 אחינו המסו את לבבנו
 לאמיר עם גדול ורם
 ממנו ערים גדלת
 ובצורת בשמים וגם בני

 ענקים ראינו עזם:
 דברים א כח
 5. ויעלו כל העם אחריו
 והעם מחללים בחללים
 ושמחים שמחה גדולה

 ותבקע הארץ בקולם:
 מלכים א א מ

 הגהות הב״ח
 (א) רש"• ד״ה שהוכרו לאו
 דוקא. נ״כ דודאי מתחלתו
 הוכרו כן סרש״י כפסחיס

 דף פג:

 לעזי רש״י
 אשטורנ״ר

 ןאישטורני״רן. להזדעזע.
 טרייל״א. כרס המוגבה

 על כל־נסים.
 ליצי׳׳ש. נירים.

 שושפינשי׳׳ר
 ןשושפיציי׳׳רן. לחשוד.

 מוסף רש״י
 מן המותר לישראל.
 מן המותר לאכילח ישראל
; ט  הכא קרנן !תמורה כ
 מן המומר למשקה ישראל
 יכיאו נסכיס :מוחות ה ׳
 כל קרננותיהס יהיו משקה
 הראוי לישראל, כל עיקר
 הסעודה קרייה על שס
 המשקה, כלומר האכילה
 עס השתיה תהא מן
 המותר לישראל :יחזקאל
 מה no. דעת תורה.
 כדמפרש ולקמן צא. ו הירך
 המיומנת שנירך !פסחים
 פג.:. דעת נוטה. כלומר

 מסתנרא הכי :שסי.

 צ: גיד הנשה פרק שביעי חולין
 ממשקה ישראל. מקרא הוא בספר יחזקאל שה אחד מן הצאן מן
 המאמיס ממשקה ישראל ולענין קרבנומ ונסכיהס כתיב ומסרשינן ליה
 בפסחים בפרק אלו עובריף!) מן המומר לישראל אבל גיד הנשה לא
 וכי רבי קרא פרשו דהיתירא רבי ולא ממוברין דאיסורא: מידי דהוה
 אחלב ודם. דאסורין לאכול וקרבים
 לגכוה וכי כתיכ מן המותר לישראל
 למעוטי טרפה אכל מין 0הכשר קרב
 כולו: מצותן בכך. חלכ ודם הוא
 עיקר הקרכן: חולצו ס)(מן המפומ).
 חולצו מן הירך ומשליכו לתפוח. צכור
 האפר שכאמצע המזכח שהיו גורפין
 האפר תמיד וצוכרין שם וכשהוא רכה
 מוציאין אותו לחוץ והוא נקרא תפוח
 כדלקמן בשמעמין: מרי דיכי. בעל
 שמועה זו הכין דכריך וכי נאמר לא
 יאכל המזבח: שלמים. שהירך נאכל
 חולץ הגיל ומככדו לאמה שכעזרה
 ואינו מצוה לשורפו משוס נותר לכי
 כתיכ שרפה כנותר כלכר הראויה
 לאכילה כתיכ כלכתיב (ויקרא ינו)
 יאכל והנותר ישרף. וקשה לי ירך של
 שלמים למה נחתך כעזרה והלא נאכל
 בכל העיר ונראה כעיני לחטאת ואשם
 גרסינן שהן נאכלין בעזרה אי נמי
 משוס חזה ושוק של כהניס והגיל כתוכו
 ורוכ אכילתן ולירתן כעזרה»< ולשכותיהס
 ששם היו ישנים נקט נמי שלמים:
 מעלהו. עם הירך כמות שהיא שלמה
 ואח״כ חולצו בראש המזבח שגנאי הוא
 להביא ירך מפורעת למזבח משוס
 הקריבהו נא לפחתך: כשלש מאות
 כור. לשן של«< צבור גלול שמסלקין
 לו מן הצללין קרי תפוח וכן גבי יקב
 כמסכמ ע׳׳ז (לף נה:< דורטן עם
 העוכל טככים כגת ואע״ג שנוטל
 כילו ונותן לתפוח: גוזמא. מילתא
 כעלמא ולאו לווקא למעולה לא הגיע
 לשלש מאות כור: השקו את התמיד.
 כשבאין לשוחטו משקין אותו והוא נוח
 להפשיט: גוזמא. ללאו כוס של זהב
 דווקא: לשון הואי. לשון הליוט
 שאינו מלקלק כלכריו ומוציא כפיו
 לכר שאינו ולא שימכון לשקר אלא לא
 לק: בשמים. אלמא לא לק. וכן
 ותבקע הארץ לאלוניה לנראה מקול
 ההמון כאילו היא נבקעת אשטורנ״ר
 כלע״ז: בשלשה מקומות כוי. אכל
 כוס של זהב לממיל לווקא הוא לאין
 עניות כמקום עשירות: גפן. כמין
 גפן היה עשר שקורץ טרייל״א
 שמוללה על הכלונסות: שלש מאות
 פהנים. גוזמא: נירין. ליצ״ש:
 פ״ד תועין. מקראי ילפינן כמסכמ
 יומא כפרק כא לו כהן גדול ולף עא:<
 שחוטה כפול עשרים וארכעה: ארפה
 מ' ורחבה עשרים. ארכה לגוכהו
 של פתח אולם ורחבה לרחבו שפתח

 של שלמים מככדו לאמה. פירש כקונטרס דגרסינן חטאת ואשם
 משוס דשלמיס נאכלים ככל העיר ומה טיכו כעזרה ונראה
 משום דשוק וחזה נימן לנהנים ששם גיד הנשה שהשוק הוא ברגל
 ולא כיד כדתנן לקמן בהזרוע (לף קלל:) והס היו רגילין לאכול

 לא איצטריך קרא לרבויי בי איצטריך קרא
 לגיד הנשה במחובר ורבנן 1ממשקה
מן המותר לישראל ורבי מידי דהוה (  ישראל א
מצותן בכך שאני אמר ,  אחלב ודם ורבנן ג
 רב הונא אגיד הנשה של עולה חולצו לתפוח
 אמר רב חסדא מרי דיכי מי כתיב על כן
על כן לא יאכלו בני  לא יאכל המזבח 2
 ישראל כתיב ורב הונא ממשקה ישראל מן
 המותר לישראל מיתיבי גיד הנשה של
 שלמים מכבדו לאמה ושל עולה מעלהו מאי
 לאו מעלהו ומקטירו לא מעלהו וחולצו
 ומאחר שחולצו למה מעלהו משום שנאמר
 3הקריבהו נא לפחתך תניא כוותיה דרב

 הונא גיד הנשה של שלמים מכבדו לאמה
 ושל עולה חולצו לתפוח תנן התם ״תפוח
 היה באמצע המזבח פעמים היה עליו כשלש
 מאות כור אמר רבא גוזמא יי השקו את
 התמיד בכוס של זהב אמר רבא גוזמא
 אמר רבי אמי דברה תורה לשון היהואי דברו
 נביאים לשון הואי דברו חכמים לשון הואי
 דברו חכמים לשון הואי הא דאמרן דברה
 תורה לשון הואי 4ערים גדולות ובצורות
 בשמים דברו נביאים לשון הואי 5ותבקע
 הארץ לקולם0 ״אמר ר׳ יצחק בר נחמני
 אמר שמואל בשלשה מקומות דברו חכמים
 לשון הואי אלו הן תפוח גפן ופרוכת תפוח
 הא דאמרן ח<גפן דתנן גפן של זהב היתה
 עומדת על פתחו של היכל ומודלה על גבי
 כלונסות וכל מי שהיה מתנדב גרגיר או

 מתנותיהם כעזרה א״נ בשלמים של
 כהניס שכל קדשיהס היו רגילין לאכול
 בעזרה: בשלשה מקומות
 דכרו חכמים לשון הואי. אבל ההיא
 דממיד >לף ל.) קסבר דאין זה הואי
 כדמסרש כמסכמ ממיד*) משוס שאין

 עניומ כמקום עשירות:
 שלש מאות כהנים מטבילין
 אותה. וא״ת דאמר סוף
 פ״ק דכיצה (לף יל:< מפני מה אמרו
 וילון טמא מפני שהשמש מחחמס
 כנגדו והאי פרוכת ליכא למיחש
 שיתחממו כנגדו דאסור ליהנות ממנו
 ואמאי מטכילין אותה וליכא למימר
 דטון שנארגה היו מטב״לין אותה
 כדאמר כפ׳ חומר כקדש (חנינה לף כג.)
 דכלים הנגמרים כטהרה צדטן טכילה
 לקדש דהתס לא מיירי אלא ככלים
 המקכלין טומאה דמשום חומר הקדש
 החמירו להטכילן כאילו נטמאו אכל
 פרוכת דלא מקכל טומאה לא ועוד
 דבמסכת שקלים כפרק כל הרוקין
 (לף יב0 משמע בהדיא דפרוכת
 מקכל טומאה דמנן פרוכת שנטמא
 כאכ הטומאה מטכילין אומה כחוץ
 נטמא בולד הטומאה מטכילין אותה
 בפנים וי״ל דמקבל טומאה לפי שהוא
 אהל כדאמר בפרק קמא דסוכה
 (לף ז:< וסכות על הארון לכייף ליה
 מיכף עילויה דארון ומיהו ׳׳ש ספרים
 דגרסי בפרק קמא דכיצה (לף יל:)
 מפני מה וילון אסור וכן גרסינן
 כהלכות גדולומ פירוש מפני מה

 אסור לעשות וילון מכלאים:
 אשכול מביא ותולה בה אמר רבי אלעזר רכ

 ברבי צדוק מעשה היה ונמנו עליה שלש מאות כהנים לפנותה פרוכת דתנן
 טירבן שמעון בן גמליאל אומר משום רבי שמעון הסגן כפרוכת עוביה טפח

 ועל שבעים ושנים נירים נארגת ועל כל נימה ונימה עשרים וארבעה חוטין
 ארכה ארבעים באמה ורחבה עשרים באמה ומשמונים ושתי רבוא נעשת
 ושתים עושים בשנה ושלש מאות כהנים מטבילין אותה: בירך של ימין
 ובירך של שמאל: מתניתין ״לא כרבי יהודה יידתניא רבי יהודה אומר אינו
 גוהג אלא באחת והדעת מכרעת את של ימין איבעיא להו מיפשט פשיטא
 ליה לרבי יהודה ומאי דעת דעת תורה או דלמא םפוקי מםפקא ליה ומאי
ת״ש העצמות והגידים והנותר ישרפו לששה עשר והוינן ג ו  דעת דעת נוטה ל
 בה הני גידי מאי עבידתייהו אי גידי בשר ליכלינהו ואי דאייתור היינו נותר
 אלא גידי צואר אי לאו בשר נינהו לישדינהו ואמר רב חםדא לא נצרכא
 אלא לגיד הנשה ואליבא דרבי יהודה דאמר אינו נוהג אלא באחת אי אמרת
 בשלמא םפוקי מספקא ליה שפיר אלא אי אמרת מיפשט פשיטא ליה
 דהיתירא ליכליה דאיםורא לשדייה אמר רב איקא בר חנינא לעולם
 אימא לך מיפשט פשיטא ליה והכא במאי עסקינן כשהוכרו ולבסוף נתערבו

 רב
 האולם גוכהו מ׳ ורחכו כ׳ ופרוכת פרוסה נגדו לצניעות כעלמא כך שמעתי. ול״נ שאף פרוכת הדכיר כך מדתו רחכו לרחכו של היכל
 שהוא כ׳ אמה וגבהו לגבהו מן העלייה ועד הרצפה: ומשמונים ושתים ריבוא. חוטין. לישנא אחרינא ריבות נערות העוסקות כה: ישלש
 מאות כהנים מטבילין אותה. כשהיא נטמאת והיינו לשון הואי דלא כעי כולי האי: והדעת מכרעת. לקמיה כעי לה: מפשט פשיטא
 ליה. של ימין: דעת תורה. כדיליף לקמיה: דעת נוטה. לשון ספק אכל נראה כמקצת שושפינשי״ר. דסתס הנאכק עם חכירו כשהוא
 נותן ימינו לשמאל חכירו וחוכקו ידו מגעת מאחוריו עד ירך ימינו: העצמות והגידין. של פסח או כשר הנותר ממנו: ישרפו לששה
 עשר. ולא בחמשה עשר דקיימא לן 0כמ לף כל:ו אין שורפין קדשים ביום טוב. והנך עצמומ כשיש כהן מוח קאמר ומפני ששמשו את
 הנותר דמוח הוי ככשר ולפיכך מעונין שריפה כנותר עצמו אכל דלאו כר אטלה אין טעון שריפה דכתיכ לא תותירו וגו׳ [שמות יבן כל דקרינן
 ביה לא תותירו קרינן ביה תשרפו ואידך לא: גידי בשר. כל גידין הרכין הנפשטים ככשר: וליכליגהו. כלילי פסח ולמה
 מותירן: ואי בדאיקרי ואיתור. הא תנא ליה נותר: אלא גידי צואר. דקשין כעצמות ודרכן לשיירן על כרחו ואורחא דתנא
 למתנינהו כאנפי נפשייהו כעצמוה: לשדינהו. לאשפה כיון דלאו כשר נינהו: ואמר רב חסדא גרסינן: ואליבא דרי יהודה. דמספקא
 ליה הי אסור והי שרי והלכך על כרחיה משייר להו ותרוייהו כעי שריפה לכל חד וחד מספקינן ליה כהיתירא והוי נותר שפיר משום
 הכי בעי לשיורינהו ולמשרפינהו: שהוכרו. (א) לאו דווקא: נתערבו. שאין יודעין איזה ניטל מן הימין ואיזה מן השמאל:

 רב

 עץ משפט
 נר מצוה

 י א מיי׳ ס״ו מהלכות
 מעשה הקרכנות הל׳

 ל:
 יא ב מיי׳ פ׳׳ו מהלכות

 כלי המקלש הל׳ טז:
 יב ג מיי׳ פי״ט מהלכות
 פסולי המוקלשין הל׳

 רבעו גרשום
 כי איצטריך קרא לגיד
 הנשה כמחובר. שמותר
 להקטיר: ורבנן ההוא לא
 מצית אמרת כוי ממשקה
 ישראל כוי. ממשקה
 ישראל כתב ביחזקאל מן
 הצאן מן המאתים ממשקה
 ישראל ואמרו תכמים מן
 הצאן ולא מן תפלגס בן
 שנה וחצי זהו פלגם לשון
 פלג לא כבש ולא איל
 אלא בינתים מן המאתים
 ממותר [שתי מאות]
 שנשתיירו בבור מיכן
 לערלה שבטלה כמאתים
 ממשקה ישראל הביאו
 נסכים ממשקה ישראל
 ממותר לישראל ה״נ אין
 ראוי להקטיר אלא ממותר
 לישראל: ורבי מידי דהוה
 אחלב ודם. כלומר שאץ
 מותר לישראל ואעפ״כ
 מקטיר: חולצו לתפוח.
 דשן שהיה נאסף ע״ג
 המזבח והיה עליו עגול
 כתפוח: מכבדו לאמה.
 כלומר נחל קט; שהיה
 לשם והולך לנחל קדרון:
 מעלהו ע״ג המזבח.
 משום שנאמר הקריבהו
 נא לפחתך. כלומר שלא
 יעלה הירך חסר ע״ג
 המזבח: השקו את תתמיד
 כוי. כלומר קודם שחיטתו
 שיהא נוח להפשיט:
 דברו נביאים לשון הואי
 ויעלו כל העם אחריו
 והעם וגוי. בשילהי דקרא
 ותבקע האדמה תחתיהם:
 כלונסות. טיךייש: וכל מי
 שמתנדב עלה. כלומר עלה
 של זהב: גרגר. גרניש.
 של והב: מעשה היה
 ונימנו עליה כוי. גוזמא:
 ומשמונים ושתים ריבות.
 כלומר פייה בתולות
 ארגוה ושלש מאות נהנים
 מטבילין אותה גוזמא:
 אי אמרת בשלמא ספוקי
 מספקא ליה. כלומר מש״ה
 לא אכיל ולא שדי
 ליה: הבא במאי עסקינן
 כשהוכרו ולבסוף נתערבו
 לא שדי ליה שהוכרו גידי
 דהיתר ומשום הכי לא שדי
 לחו דראוץ לאכילה ולא
 אכיל להו שנתערבו עם

 גידי דאיסורא:



 עין משפט
 נר מצוה

 יג א ב מיי׳ ס״ח מהל׳
 מאכלות אסורות הל׳ א
 סמג לאי; קלט טוש״ע י״ד

 סי׳ סה סעיף ת:
 יד ג מיי׳ פי״כ מהל׳ רוצת
 ושמירת נפש הל׳ ז שמג
 עשין עט טוש״ע י״ל סי׳ קגג

 סעיף ג:
 ט ו ד מיי׳ ס״ו מהלכות ת״ס
 הל׳ ה טוש׳׳ע י״ל סי׳

 רמנ סעיף יז:
 טז ה מיי׳ פ׳׳ה מהל׳ לעות

 הל׳ ט:

 מוסף רש״•
 שני גידין הן. בירך פנימי.
 זה גיל ה גלול המתוח על
 פני כל אורך הירך, ופנימי
 קרי ליה שהוא בצל פנימי
 של ירך, צד הרואה את
 הירך השנית (פסחים פג:),
 סמוך לעצם. עצס הקולית
 התמוב נבוקא דאטמא וגס
 יוצא מבוקא דאטמא וגמתת
 אצל אותו עצס על פגי כל
 אורך הירך שאסור (שסי.
 וחייבין עליו. מלקות (שש.
 חיצון. זה גיל קצר הניתן
 כסוף השוסי לרתכו, ומיצון
 קרי ליה על שס שהוא
 מוטל לצל חיצון של ירך,
 צר הרואה את האדר הסמוך
 לנשר, שמובלע ככשר !שם1.
 אסוד. מררבנן, ואין חייבין
 עליו. כדמסרש טעמא אשר
 על כף הירך, ההוא דפשיט
 ככוליה ירך והיינו פנימי
 אכל מיצון לא י ש םן. אכל
 מזה כזית ומזה כזית.
 משני גיד הנשה של שתי
 ירכות של בהמה אחת ׳:לעיל
 פב:!. אלא ארבעים. ר׳
 יהודה לטעמיה דאמר אינו
 נוהג אלא באתת !שם ולקמן
. הכה את זה וחזר ו  צ
 והכה את זה. מי שלא
 שהתה אתר ניטה שלשה
 תדשיס ונישת רלדה, ספק
 בן תשעה לראשון יספק בן
 שנעה לאחרון וכשגדל הכה
 אח האחד יחזר והכה אח
ל פב:1. בשתי  חבירו !לעי
 התראות, דהרא לה כל חדא
 התראת ספק (מכוח נח.).
 חייב. שהרי אהד מהם
 אביו, קסנר התראת ספק
 שמה התראה הואיל וממה
 נפשן עובר והכהו (יבמות
 קא <. בבת אחת. שמבטן
 במקל בהכאה אחת ;שם!
 אי: הדס שתי יליו והכה
 זה כאתת יזה כאתת !:לעיל
׳ אי: כהתראה אתת ב  פ
 בתוך כדי דביר, דהרא לה
 התראת ודאי, דממה נפשך
 תד מנייהו אבוהו !מכות
 ט!.:!. חייב. דבהתראת ודאי
 התרו נו אל תכה שניהם
 שכמכת זו אתה מתחייב
 :יבמות שם). בזה אחר זה
 פטור. לאיכא שתי התראות
 וכל חדא והלא היה התראת
 ספק !שם). לא תותירו
 ממנו עד בקר וגו׳. באש
 חשרוסו, עשה היא ילאו
 שניתק לעשה אין לוקין עליו
 יהמותיר בפסח פטור ולעיל
 פב:<. בא הכתוב ליתן
 עשה אחר לא תעשה.
 אס תותיר ועברל על לאו
 נאש תשרפנו, נתקו הכתוב
 נעשה זה מעונשן של שאר
 לאוין, לומר זה ענשו יתקנת
 ענירמו שישרפנו ;שבועות
 ג:! ומשמע שזה ענשו של
 לאו, שאס הותירו ישרפנו
 רסטר (םוהדרין םג:! שהעשה
 האמור אתריו תקנתו וכפרתי
 על עבירת הלאו !מכות ז:!.
 לומר שאין לוקין עליו.
 כל לאו שניתק לעשה אין
 לוקין עליו, דמשמע זי היא
 תקנתו אס תעבור על הלאו
 הזה עשה זאת והינצל, ועוד
 אע׳׳ג דהתראת ספק היא, דכל

 גיד הנשה פרק שביעי חולין צא.
 רב אשי אמר לא נצרבא אלא לשמנו של גיד. לא קאי אדרב חסלא
 למוקי לה כר׳ יהולה ולפי מה שאמר לקמן ללר׳ יהודה שמנו
 של גיד אפילו מדרבנן שרי לא אתיא אלא ברבי מאיר והא ללא קאמר
 רב אשי אליבא דר״מ משוס דבברייתא דמייתי לא הוזכר בה ר״מ
 וכן רבינא דמוקי לה בגיד החיצון
 דהוי מדרכנן לכאורה לא אתי כרכי
 יהודה דלקמן מפיק לה מהירך
 דפשינו ליה ככוליה ירך לאפוקי חיצון
 דלא ורכי יהודה דריש הירך המיומנת
 שכירך אס לא נאמר דתרמי שמעמ
 מינה דכלאו הכי דריש ליה לקמן
 >דף צו:) לדרשה אחריתי ונימא דכולהו
 מפיק מינה: אלא אי אמרת םפוקי
 מםפקא ליה כוי. ולא כעי לאוקומי
 שאכל שניהם ככת אחת דהשתא לא
 הויא התראת ספק כי היכי דלא נפשוט
 כעיא דאכל שני זיתי חלכ כהעלס
 אחד דס״פ אותו ואת כנו(לעיל דף פכ0:
 כמאן דאמר גיד הנשה נאםר
 לבני נח. וא״ת דילמא לא
 נאסר ואפילו הכי היו מקיימין כמו
 שחיטה דקאמר ליה פרע להם כית
 השחיטה וי״ל מדקאמר והכן משמע
 דכלאו הכי לא משמרי אי נמי פרע
 להו כית השחיטה היינו נחירה

 שנצטוו על הנחירה:
 מכאן לתלמיד חכם שלא יצא יחידי
 כלילה. אומר ר״ת דדוקא
 נקט מלמיד חכם משום דמזיקין
 ממקנאיס כהם כדאמרינן ק) ג׳ צריכין
 שימור מלך ות״ח וחמן והא דאמרן
 כריש פסחים (לף ב.) לעולם יכנס אדם
 ככי טוב כו׳ דמשמע כל אדם מדלא
 נקט תלמיד חכם התם מיירי כרחוק
 מן העיר מפני המכשולות והליסטים:

 מהכא

 רב אשי אמר. מהכא לא מפשוט וטעמא לאו משוס ספיקא דגיד
 הוא אלא מיפשט פשיטא ליה והכא כשומן הגיד קאמר דמותר
 מדאורייתא: וישראל קדושים. העושין סייג למורה נהגו כו איסור
 והלכך על כרחיך משייר ליה משוס מנהגא ושרפה כעי הואיל

 רב אשי אמר לא נצרכא אלא לשמנו אידתניא
 אשמנו מותר וישראל קדושים נהגו בו איסור

 רבינא אמר לא נצרכא אלא לכדרב יהודה
דאמר רב יהודה אמר שמואל (  אמר שמואל נ
 בשני גידין הן פנימי סמוך לעצם אםור וחייבי!

 עליו חיצון םמוך לבשר אסור ואין חייבין
 עליו ת״ש גיאכל מזה כזית ומזה כזית סופג
 שמונים רבי יהודה אומר אינו סופג אלא
 ארבעים אי אמרת בשלמא מיפשט פשיטא
 ליה שפיר אלא אי אמרת םפוקי מספקא ליה
 הויא לה התראת םפק ושמעינן ליה לרבי
לא שמה (  יהודה דאמר התראת םפק י
 התראה ה<דתניא הכה את זה וחזר והכה את
 זה קלל את זה וחזר וקלל את זה הכה שניהם
 בבת אחת או שקלל שניהם בבת אחת חייב
 רבי יהודה אומר בבת אחת חייב בזה אחר
 זה פטור האי תנא סבר לה כאידך תנא דרבי
 יהודה דאמר התראת ספק שמה התראה
לא תותירו ממגו עד בקר וגו׳ בא  יידתניא 1
 הכתוב ליתן עשה אחר לא תעשה לומר
 שאין לוקין עליו דברי ר׳ יהודה רבי יעקב
 אומר לא מן השם הוא זה אלא משום דהוה
 לאו שאין בו מעשה וכל לאו שאין בו מעשה
 אין לוקין עליו ת״ש ״אכל ב׳ גידין מב׳ ירכות
 מב׳ בהמות םופג פ׳ רבי יהודה אומר אינו
 םופג אלא ארבעים מדקאמר מב׳ ירכות מב׳
 בהמות פשיטא דתרוייהו לאיםורא ולרבי

 יהודה איצטריך ש״מ מיפשט פשיטא ליה ש״מ ואי פשיטא ליה אמאי״םופג
 מ׳ ותו לא לילקי פ׳ הכא במאי עסקינן כגון דלית בו כזית ח<דתגיא אכלו ואין
 בו כזית חייב רבי יהודה אומר עד שיהא בו כזית וטעמא מאי ט׳אמר רבא אמר
 מרא הירך המיומנת שבירך ורבנן ״ההוא דפשיט איסוריה בכוליה ירך
 לאפוקי חיצון דלא וריב״ל אמר אמר קרא 2בהאבקו עמו כאדם שחובק את
 חבירו וידו מגעת לכף ימינו של חבירו רבי שמואל בר נחמני אמר כעובד
 כוכבים נדמה לו כ<דאמר מר גישראל שנטפל לו עובד כוכבים בדרך
 טופלו לימינו רב שמואל בר אחא קמיה דרב פפא משמיה דרבא בר
 עולא אמר כת׳׳ח נדמה לו דאמר מר לייהמהלך לימין רבו הרי זה בור ורבנן
 מאחוריה אתא ונשייה בתרוייהו ורבנן האי בהאבקו עמו מאי דרשי ביה
 מבעי ליה לכאידך דר׳ יהושע בן לוי דאמר ר׳ יהושע ב״ל מלמד שהעלו אבק
 מרגלותם עד כסא הכבוד כתיב הכא בהאבקו עמו וכתיב התם 3וענן אבק
 רגליו ואמר רבי יהושע בן לוי למה נקרא שמו גיד הנשה שנשה ממקומו ועלה
 וכן הוא אומר 4נשתה גבורתם היו לנשים אמר ר׳ יוסי ברבי חנינא מאי דכתיב
 5דבר 5״שלח ביעקב ונפל בישראל דבר שלח ביעקב זה גיד הנשה ונפל

 בישראל שפשט איסורו בכל ישראל ואמר רבי יוםי ברבי חנינא מאי דכתיב
 6וטבוח טבח ׳*והכן פרע להן בית השחיטה והכן טול גיד הנשה בפניהם כמ״ד

 גיד הנשה נאםר לבני נח 7ויותר יעקב לבדו אמר רבי אלעזר שנשתייר על
מכאן לצדיקים שחביב עליהם ממוגם יותר מגופם וכל כך למה  פכין קטנים ש)
לפי שאין פושטין ידיהן בגזל ויאבק איש עמו עד עלות השחר אמר רבי ,  ע

שלא יצא יחידי בלילה רבי אבא בר כהגא אמר מהכא ( מכאן לת״ח פ  יצחק ה
 הנה

 ומדאורייתא כר אכילה הוא: פנימי
 הסמוך לעלם. הוא גיל ארוך ונתון
 לארכו של שופי כשפורעין את הירך
 ופושט ככל הירך ראשו אחל מחוכר
 כעצם האליה ומשם נפשט לאורך
 השופי על מקום חיכור הקוליח ועצם
 הירך ושם הוא סמוך לעצם: אסור.
 מן התורה: ותייבין עליו. מלקות
 כליליף לקמן מהירך ועול שהוא על
 הכף שהכף הוא כשר עגול הסוככ
 את הקולית (א< לכוקה כה ועל שם
 שהוא כצל פנימי של ירך צל שכלפי ירך
ד לה  חכרתה כשהכהמה מחוכרת ק
 פנימי: ותיצון. גיל קצר הנתון לרוחכ
 השופי כסופו מוכלע ככף הסוככת
 את הקולית והוא נתון כצל חיצון של
 ירך: אסור. מלרכנן: ואין תייבים
 עליו. ללאו היינו על הכף אלא כמוך
 הכף. וכההוא חיצון עסקינן ומשייר
 ליה על כרחיה ושרפה כעי להא
 מלאורייתא חזי: מזה פזית ומזה פזית.
 משל ימין ומשל שמאל. ומלנקט אכל
 מזה כזית ומזה כזית ולא נקט אכל כ׳
 זיתים משניהם ש״מ שתי אכילות ושתי
 התראות הוו: אי אמרת בשלמא פשיעא
 ליה. משוס הט לקי אימנית: הפה
 את זה. ספק כן ט׳ לזה וספק כן ז׳
 לזה: בבת אתת. כהכאה אחת: תייב.
 להתראת ולאי היא: בא הפתוב פוי.
 כבר פרשתי באותו ואת בנו צ) לכל
 מותיר התראת ספק היא לכי מתדנן
 כיה אל תותיר מספקא לן אס(« עוכר
 על התראה ואם לאו לשמא קולס
 עלות השחר יאכלנו: משתי בהמות.
 מלנקט משתי כהמות כי היכי לניהוי
 תרוייהו ימניות נקט לאי ימין ושמאל
 מה לי שמי כהמות ומה לי אחת: ולר׳
 יהודה איצטריך. לאע״ג למרוייהו
 לאיסורא קא פטר ליה כחל מלקות
 וטעמא כלמפרש לקמיה יג< שאין כין
 שניהם אלא כזית ואי מספקא ליה
 אמאי לקי אפילו חלא לילמא תרוייהו
 להיתירא הואיל ושתיתן ימניות: אפלו.
 גיל שלם חייכ כאוכל נמלה כל שהוא
 שהוא חייכ משום לכדה הוא וחשיכ
 איסור: טעמא מאי. פשיטא ליה
 לרכי יהולה לשל ימין: ההוא. הא
 לכמיכ הירך לאשמועינן אתא לכההוא
 גיד קאי: דפשיט איסוריה בפוליה
 ירך. הוא וקנוקנותיו ושרשיו נפשטין
 ככל הירך והיינו גיד הפנימי הגדול
 הנמצא כתחלת פריעת הירך: שתובק
 את חבירו. מלפניו: וידו. הימנית
 מגעת לכף ירך ימנית של חבירו
 מאחוריו: כעובד פופבים נדמה לו.
 כסבור היה יעקכ שהוא עוכד כוכבים
 וטפלו לימינו כדי שיהא מזומן לאוחזו

 אס יהוס עליו ובירך הסמוכה לו נגע:

 מסורת הש״ם

 א) ססחיס פג: לקמן צב:,
 כ) [ססמיס שס לקמן צג:],
 ג) ותוספתא פ״ז< לעיל פב:
 לקמן צו., ד) [לעיל פא.],
 ה) לעיל שב: ןוש׳׳נן, ו) ג״ז
 שס, t) [תוספתא פ״ז ה׳׳ב
 יתישסתא דמכות פ׳׳ג ה״ד]
 לעיל פג., ח) ותיספתא פ״ז
 ה״כ ותוספתא דמכית פ״ג
 ה׳׳ד] לקמן צי., ט) הוריות יב.
 קדושין כא: ולקמן קלל:],
 י) [לקמן צו:ן, כ) ע׳׳ז כה:
 נתיססתא לע״ז ס״ג ה״א],
 ל) ויומא לז.ו, 0) צ״ל שלח
 אלני ניעקכ, נ) כע״י ליתא
 יהכן אגל בילקוט גרס מאי
 דכתיב יטבות טבת והכן טבות
 טכח פרע להן וכוי יהכן כיי],
 ס) וסוטה ינ.ו, ע) וסנהדרין
 צט:ן, פ) ןכרכוח מג: ססחיס
 קיב:ן, צ) ולעיל פג. ל״ה בא
 הכתוב], ק) ןברטח נד: ע׳׳ש],

 תורה אור השלם
 1. ולא תותירו ממנו עד
 ביקר והנתר ממנו עד ביקר
 באש תשרפו: שמות יב י
 ב. וירא בי לא יכל לו ויגע
 בכף ירכו ותקע כף יךף

 יעקב בהאבקו עמו:
 בראשית לב כו
 3. ין ארך אפים וגדל כיח
 ונקה לא ינקה ין בסופה
 ובשערה דרכו וענן אבק
 דגליו: נחום א ג
 4. חדלו גבוךי בבל
 להלחם ישבו במצדות
 נשתה גבורתם היו לנשים
 הציתו משכניתיה נשברו
 בריחיה: ירמיהו נא ל
 5. דבר שלח אדני ביעקב

 ונפל בישךאל:
 ישעיהו ט ז
 6. וירא יוסף אתם את
 בנןמין ויאמר לאשר על
 ביתו הבא את האנשים
 הביתה וטבח טבח והבן בי
 אתי ייאכלו האנשים
 בצהרים: בראשית מג טז
 7. ויותר יעקב לבדו ויאבק
 איש עמו עד עלות
 השחר: בראשית לב כה

 הגהות הב״ח
 (א) רש״• ד״ה וחייבים עליי
 וכו׳ הקולית ודבוק בה:
 (3) ד״ה בא הכתיכ וכי׳
 מססקא לן אס יהיה עובר:
 (ג) ד״ה ילרבי יהודה וכו׳
 שאין נין שניהס אלא שית.
 נ״כ ר׳׳ל כאחד יש כזית ובשני
 אין כזית אבל אס אין בכל אחל
 כזית אין מצטרשץ אפי׳
 למלקות אתד כן פי׳ רש״י

 לעיל דף פג:

 טופלו לימינו. מחכרו לימין: כת״ח נדמה לו. וחלק לו יעקכ ככוד כאילו הוא רבו וטפלו לימינו
 כדי שיהא יעקב לשמאל המלאך: ה״ז בור. אין בו חכממ דרך ארץ: ורבנן. דפליגי אדרכי יהודה ואסרי כמרוייהו קסכד מאחוריה
 אתא ונשייה כתרוייהו הכהו בשמיהס עד שנשו ממקומם ועלו: האי בהאבקו מאי דרשת ביה. למה לי למכתכיה כלל אי לאו למימרא
 דכדרך הנאכקים נגע כו: נשה ממקומו. קפץ: נשתה גבורתם. קפצה גכורתם: היו לנשים. חלשים כנשים: דבר הנשלת ביעקב
 נפל בישראל. ככל ישראל: ופרט להן בית השחיטה. שלא יאמרו כשר הנחירה אני אוכל לפי שכני יעקכ שומרי
 מצות היו דאף על פי שלא נתנה תורה מקובלין היו מאכותיהס: פמאן דאמר. כמתניתין (לקמן לף ק:< גיד הנשה
 נאסר להם כעודם כני נח: שנשתייר טל פפים קטנים. דכל כלים החשוכים ומקנה ככר העכירן אח נחל יכק כדכתיב לעיל
 מיניה ויעכר אח כל אשר לו והוא נשאר על פטן קטנים שלא הספיק להעביר וחשכה לו: מדקאמר עד עלוח השחר שמע מינה לא
 ניתנה רשות למזיק להזיק כיוס לפיכך לא הוצרך שמירה: מפאן לתלמיד חפם פוי. שהרי יעקכ נשאר יחידי והוזק:

 הנה
 ללא דמי ללאו לחסימה שהמלקית גשמך לו (פסחים פד.!. טעמא לבא הכתוב, הא לאי הכי לקי,

ל פג.׳. לא מן השם הוא זה. לא מטעס זה הוא פטור ;שסי; לא מטעם לעי  אימת דאתרי ביה מצי אמר אכתי ליליא הוא !
 זה המלקות בטל כו, אכל כל עצמי אין גו מלקות לסי שאין כו מעשה ;שבועות ג:! כלומר טעס זה אינו מן העיקר (סנהדרין
 םג.< אין טעס זה עיקר, דלאו שניתק לעשה אין לוקין עליו, אלא מפני מה המותיר אינו לוקה לסי שהוא לאו שאין בו מעשה
ל פג.). אכל ב׳ גידין מב׳ ירכות. של שתי בהמות, ימדנקט שתי נהמות ! ישב לו ולא אכל ומאליו נעשה נותר !לעי  :מכות ד
 שמע מינה בימינימ קאמר ית״ק להכא כרי יהידה ס״ל דאין נוהג אלא באתת, ומהא סשטינן לש״ל לרי יהולה לבימין !שטו.
 הירך המיומנת שביר־. יליף לה מה״א להירך ולרש הירך חשובה שכירכות !קדושי! כא:!. טופלו לימינו. ממברי לעיבל
ז כה::.. הרי זה בור. אפילו בלרך ארן ׳ ע  כיככיס לימינו של ישראל, שאס ירצה העכי״ס להירגו ישלח ישראל יל ימינו ראחז נו !

 אינו בקי !יומא לד!. שגשתייר על סכין קטנים. שכח פכיס קטניס וחזר עליהם .:בראשית לב כה<.

 רבינו גרשום
 לא צריכא אלא לשמנו.
 כלומר מה דאמרי׳ הגידין
 ישרפו לשישה עשר לשמנו
 לא שדי ליה דמותר לא אכיל
 ליה דישראל קדושים נהגו בו
 איסור: רבינא אמר לא נצרכא
 [אלא] כדרכ יהודה אמר
 שמואל (לא) ןכוי] שני גידים
 הן כד. כלומר מה דאמרי׳
 ישרפו לששה עשר זהו חיצון
 דאסור ואין חייכי־ עליו. לא
 שדי ליה דאין חייבין עליו
 ולא אכיל דאסור הלכך
 ישרפו לששה עשר: הא־ תנא
 סבר לה כאידך דר׳ יהודה
 כוי. כלומר ולעולם מספקא
 ליה דתניא לא תותירו ממנו
 עד בקר כוי כדפרשינן לעיל
 בפ׳ אותו ואת בנו: פשיטא
 דתרוייהו לאיסורא כוי.
 בלומר שתי ירכות של ימין
 משתי בהמות ולר׳ יהודה
 איצטריך דאמר אין גיד הנשה

 נוהג אלא בשל ימין: המיומנת שבירך. כלומר שהוא ימין: כאדם שחובק את חבירו כוי. כלומר ידו של שמאל מגעת לכף
 ירך ימין: טופלו לימינו כר. כלומר א) והוא עשק כשבא לקראתו טופלו לימינו והוא ירך ימינו כנגד יד ימינו ונשקו בו:
 כתלמיד חכם נדמה לו. והלך יעקב לשמאל רבו והיה ימין יריכו של יעקב בצד שמאלו ונשקו המלאך ביד שמאלו בימין יריכו
 של יעקב: שנשה ממקומו. כלומר הגיד נשה ממקומו: כמאן דאמר גיד הנשה נאסר לבני נח. כלומר כר• יהודה דמתני׳: עד

 עלות השחר מכאן לתלמיד חכם. כלומר בלילה שלט בו ביום לא שלט בו:

 או נראה דצ״ל וכן יעקב כשבא לקראתי המלאך טפלו לימיני והיה ירך ימינו וני׳.



 מסורת הש״ם

 א) ושנהלרין צה:],
 נ) נס״א: הבאה ששקעה,
 ג) ומיבה דן, י) ובראשית
 כנו, ה) וברכות בו:],
 ו) (אולי צ׳׳ל ואל תפגע בי,
 ירמיה ז), י) ס׳׳א בדגיאל,
 ח) ןצ׳׳ל שמות כמ רש״ש],
 ט) (יחזקאל ג], י) [וע״ע
 תוס׳ יומא כת. ל״ה אמר
 ותוס׳ פשתים ל. ל״ה
 שנאמר ותוס׳ כ״ק ס: ל״ה

 לעולם],

 לעזי רש״י
 ווני״ר [וני״ר]. לזרות.

 מוסף רש״י
 שמש הבאה בעבורו
 זרחה בעבורו. אותן
 שעות שמיהרה לשקוע
 בשבילו כשיצא מבאר שבע,
 מיהרה לזרוח בשבילו
 יבראשית לב לב) וקרח
 לו השמש משמע השמש
 שהיה לי כבר, שבא בשבילו
. וילך ו ה  בבר ׳׳סנהדרין צ
 חרכה. אלמא בא לחרן,
 וכתיב ויפגע במקום.
 שעליין לא הגיע לחרן,
 שהיה עדיין בנית אל
 ;שסו. שהתפללו בו
 אבותי. אברהם רצתק
 !שם. עי״ש;. יהיב דעתיה
 למיהדר. למקום, קפצה
 ליה ארעא. והיה שם
 מיד וקרא מוכיח דכתיב
 רפגע כמקום שהמקום
 פגעי ישקפצה לו הארץ
 יגחקרכ לו המקום ;שם;.
 מיד בא השמש. ויכא
 השמש לא נאמר אלא ט
 כא השמש, דמשמע שהיה
 דעתי לחזור ט עוד היום
 גדול, כיון שראה כי בא

 השמש לן !שם:.

 רבינו גרשום
 הנה הוא זורה את גורן
 השעורים. כלומר בלילה
 תמצאו אותו בביתו שאין
 דרכן של בני אדם
 לילך בלילה: לך נא
 ראה את שלום אחיך.
 בשעה שיכול לראות
 [דהיינו] ביום: באיטליז
 של אימאום. בשוק של
 אותו מקום: רכא אמר
 מהכא. כלומר דחזינן
 כשבא השמש לן במקום
 [ההוא] ולא הלך אנה
 ואנה: וגויתו כתרשיש.
 כלומר כים על שם
 באה אניה באה תרשיש:
 עולין ומסתכלין דיוקנו
 של מעלה. כלומר דמות
 יעקב הקוק בכסא הכבוד:
 בעו לםכוניה. כלומר
 דמוח דיוקנו החקוק בכסא
 הכבוד כביכול יהא למטה
 [ולכן] בעו לסכוניה:
 שמניף כמניפה על גופו.
 כלומר שמחממין אוהו
 באשם ומצננו כמניפה:
 מסייע ליה לרב חננאל
 כר. כלומר דחוינן הכא
 שלש כתות של מלאכי
 השרת נכראין ככל יום
 שאומרים שידה להקב״ה
 לפיכך המלאכים הנבראים
 מששת ימי בראשית אינן
 מספקין(ליתן שיר)!לומר
 שירה] כל ימיהן אלא
 פעם אחת בעולם: ברן
 יחד כוכבי בוקר ויריע
 כל בני אלתים. כשמרננין
 שמשולים ככוכבי בקר:

 צא: גיד הגשה פרק שביעי חולין
 הנה הוא זורה. ווני״ר כלע״ז. לכתיב ויהי בשכבו וגו׳ אמרה לה לעי
 שאחר שיגמור לזרות לא יכא לכיתו לשכוכ שגנאי הוא למלמילי
 חכמים לצאמ כלילה וישכב בגורן: וישכם בבקר. ולא קולם היום
 ואע״ג ללאו יחילי הוה וכ״ש יחילי: לך נא ראה. כעת שאלם יכול
 לראות: איטליז. שוק שמוכרין כו
 כשר: אימאום. שם מקום: שמש
 הגאה בטבורו. שקעה נ) כעכורו קולס
 זמנה. ומסרש ואזיל למה שקעה:
 כתיב וילך חרנה. למשמע למטא
 לחרן והרר כהיב ויסגע כמקום
 דהיינו כימ אל לאכמי לא מטא לחרן:
 שהתפללו בו אבותי. האי כית אל
 לא הסמוך לעי הוא אלא ירושלים
 ועל שם יהיה כימ אלהים קראו כית
 אל והוא הר המודה שהתסלל כו
 אכרהס והוא שלה שהתפלל כו יצחק
 לכתיכ (נראשימ כל) לשוח כשלה להכי
 אמדנן כפסחיס (לף פח.) אל הר ה׳
 ואל כימ אלהי יעקכג< מאי שנא יעקכ
 אלא לא כאכרהם שקראו הר לכמיכ
 כהר ה׳ י) ולא כיצחק שקראו שלה
 לכחיכ לשוח כשלה אלא כיעקכ
 שקראו כית: קפצה. לשון (לבריס
 טי) לא תקפוץ את ילך. נתקצרה
 ונתקמצה לו: ויפגט במקום. כאלם
 הפוגע כחכירו שכא כנגלו ולרשינן
 ליה י) נמי לשון תפלה כלכתיכ(ממ א)
 אל תפגעי כיי): מיד בא השמש.
 כלכתיכ וילן שם כי כא השמש למה
 ליה למיכמב כי כא השמש אלא
 ללמלנו ששקעה קולס זמנה:
 מאבני. משמע טוכא וכתיכ רקת את
 האבן: נבלעו באתד. נעשו אבן
 אחת: עולים. משמע כי הללי ולא
 זה אחר זה וכן יורליס: ופי פגעו
 בהדדי הוו להו ארבעה. צריך רוחכ
 הסולם להחזיק ארבעתן: גויתו
 כתרשיש. ׳)ליחזקאל תרשיש ים ששמו
 מרשיש כרממרגמינן (יחזקאל א)״)
 מרשיש כרום ימא מראה הים וכמיכ
 (יונה א) אניה כאה תרשיש: בדיוקנו
 של מעלה. פרצוף אדם שכארכע תיות
 בדמות יעקב: בעו לםכוניה. מחמת
 קנאה: נלב עליו. לשמרו: שמנין!
 על גגו. כמניפה להצילו מן השרב:
 מאי רגותיה. (א) ארבע אמומ משכבו
 הבטיחו לתת לבניו: שתהא נותה
 ליכגש לכניו. כד׳ אמות(0: קוביוסטוס.
 גונב נפשות: שלשה כתות. חדשים
 מיום אל יום: אחר שתי תיכות. שמע
 ישראל ה׳ וגו׳: ומלאכים אין מזכירים
 את השם. בשירתם עד לאחר שלש
:  תיבות קדוש קדוש קדוש ה׳
 כוכבי כקר. ישראל המשולים
 לכוכבים: קמגי מיהת אתר שלש
 תיבות ואת אמרת קדוש הי: והאיכא
 ברוך. דהוזכר אחר ב׳ תיבות כדכתיב
 כרוך ככוד ה׳«). ומשני כרוך האופנים
 הוא דאמרי ליה שהם מכסא הככוד
 עצמו וכי אמדנן אנן כמלאכים:

 יי1

הנה הוא זורה את גורן השעורים רבי אבהו 1 

 אמר מהבא 2וישכם אברהם בבקר ויחבוש
לך נא ראה את  את וגו׳ ורבנן אמרי מהבא 3
 שלום אחיך ואת שלום וגו׳ רב אמר מהבא
 4ויזרח לו השמש אמר ר׳ עקיבא שאלתי את

 רבן גמליאל ואת רבי יהושע באיטליז של
 אימאום שהלכו ליקח בהמה למשתה בנו של
 רבן גמליאל כתיב ויזרח לו השמש וכי שמש
 לו לבד זרחה והלא לכל העולם זרחה אמר ר׳
 יצחק שמש הבאה בעבורו זרחה בעבורו
 דכתיב 5ויצא יעקב מבאר שבע וילך
כי מטא ז  חרגה וכתיב 6ויפגע במקום א
 לחרן אמר אפשר עברתי על מקום שהתפללו
 אבותי ואני לא התפללתי כד יהיב דעתיה
 למיהדר קפצה ליה ארעא מיד ויפגע במקום
כד צלי בעי למיהדר אמר הקב״ה צדיק זה 8 

 בא לבית מלוני ויפטר בלא לינה מיד בא
רקח מאבני המקום וכתיב  השמש כתיב 6
 7ויקח את האבן אמר רבי יצחק מלמד

 שנתקבצו כל אותן אבנים למקום אחד וכל
 אחת ואחת אומרת עלי יניח צדיק זה ראשו
 תנא וכולן נבלעו באחד 8ויחלום והנה סולם
 מוצב ארצה תנא כמה רחבו של סולם שמונת
 אלפים פרסאות דכתיב והנה מלאכי אלהים
 עולים ויורדים בו עולים שנים ויורדים שנים
 וכי פגעו בהדי הדדי הוו להו ארבעה וכתיב
 ביה במלאך 9ובריתו כתרשיש וגמירי
 דתרשיש תרי אלפי פרםי הוו תנא עולין
 ומםתכלין בדיוקנו של מעלה ויורדי{
 ומסתכלין בדיוקנו של מטה בעו לםכוניה
והנה ה׳ נצב עליו אמר רבי שמעון 1  מיד 0
 בן לקיש אלמלא מקרא כתוב אי אפשר
 לאמרו כאדם שמניף על בנו הארץ אשר
 אתה שוכב עליה וגו׳ מאי רבותיה אמר רבי
 יצחק מלמד שקפלה הקב״ה לכל ארץ
 ישראל והניחה תחת יעקב אבינו שתהא
 נוחה ליכבש לבניו 11ויאמר שלחני כי עלה
 השחר אמר לו גנב אתה או קוביוסטוס אתה
 שמתיירא מן השחר אמר לו מלאך אני
 ומיום שנבראתי לא הגיע זמני לומר שירה
 עד עכשיו מםייע ליה לרב חננאל אמר רב
 דאמר רב חננאל אמר רב שלש כתות של
 מלאכי השרת אומרות שירה בכל יום אחת
 אומרת קדוש ואחת אומרת קדוש ואחת
 אומרת קדוש ה׳ צבאות מיתיבי חביבין
 ישראל לפני הקב״ה יותר ממלאכי השרת
 שישראל אומרים שירה בכל שעה ומלאכי
 השרת אין אומרים שירה אלא פעם אחת
 ביום ואמרי לה פעם אחת בשבת ואמרי לה

 פעם אחת בחודש ואמרי לה פעם אחת בשנה ואמרי לה פעם אחת ב&בוע
 ואמרי לה פעם אחת ביובל ואמרי לה פעם אחת בעולם וישראל מזכירין את השם
שמע ישראל ה׳ וגו׳ ומלאכי השרת אין מזכירין את 1  אחר שתי תיבות שנאמר 2
1קדוש קדוש קדוש ה׳ צבאות ואין מה״ש  השם אלא לאחר ג׳ תיבות כדכתיב 3
 אומרים שירה למעלה עד שיאמרו ישראל למטה שנאמר 14ברן יחד כוכבי
 בקר והדר ויריעו כל בני אלהים אלא אחת אומרת קדוש ואחת אומרת
 קדוש קדוש ואחת אומרת קדוש קדוש קדוש ה׳ צבאות והאיכא ברוך

 ברוך

 מהכא וישכם אברהם בנקר. ברוב ספרים כתיכ ויחכוש אמ
 ממורו וקשיא דהיינו קרא דעקדה ושם לא היה יתידי
 דהיו שני נעריו עמו ויצחק כנו ועוד דאפילו היה יחיד אין לחוש מן
 המזיקין דשלוחי מצוה אינן ניזוקין ועוד דמקרא דעקדה יליף כריש

 פסחים (לף ל.) גבי בדיקת חמץ דלא
 אמדנן זדזין מקדימין למצוה טפי
 מצפרא מדלא השכים אברהם טפי
 מצסרא והיכי מוכת התם דילמא שאני
 התם דהוי משום שלא יצא יחידי
 כלילה ולכך לא הקדים לכך נראה
 דהכא גרסינן וישכם אברהם בבקר
 אל המקום וגו׳ (כראשית יטו ולא
 גרסינן ויחבוש את חמורו ומייתי קרא
 מסדום שהלך להתפלל על הפיכת
 סדום שהיתה ככקר והיה לו להקדים
 להתפלל כלילה אלא שלא רצה לצאת
 יחידי כלילה והלך יחידי להתפלל
 עליהם ולא רצה שיהא שוס אדס
 עמו כשעת תפלה אי נמי לא היה
 שוס אדם רשאי לראות בהפיכת
 סדום ובפסמים מייתי קרא דעקדה
 שלא היה יחידי אלא דלא היה צריך

 להקדים טפי מצפראי):
 כתיב רקח את האבן. לפי פשוטו
 יש לפרש שלקח אבן אחמ
 מאבני המקום: עולין ומםתכלין
 בדיוקנו של מעלה ויורדים. משמע
 שאומם שעולים הס שיורדים ולעיל
 משמע שאחרים היו דקאמר עולין
ד כי פגעי בהדי ד רורדין מ  מ

 הדדי הוו ארכעה:
 קוביוסטוס. פירש כקונטרס
 גונכ נמשומ וקשה
 לפירושו דאמר כככורות (דף ה.)
 דאמר קונטדקוס הגמון לר׳ יוחנן
 כן זכאי משה רככם גנב היה או
 קוביוסטוס היה או כאינו כקי
 כחשבונות היה נתן מחצה ונטל מחצה
 ומחצה שלם לא החזיר ומה שייך
 שם גונכ נפשות ויש מפרשים דקאי
 אשאלה ראשונה דקאמר בפרטן של
 לרם אתה מוצא כ״כ אלף וג׳ מאומ
 וככללן אי אתה מוצא אלא כ״כ
 אלף אותן ג׳ מאות להיכן הלכו ועל
 זה אמר ליה קוביוסטוס כלומר גונב
 לרם ומה שלא אמר ליה כשאלה
 ראשונה משוס דהמתין עד שסיים
 כל שאלומיו אבל עוד קשה דאמר
 כפרק המוכר סירומ (ב״י לף צב:ו
 וכפרק קמא לקדושין >דף יא.) סמפון
 כעכריס ליכא נמצא גנכ או קוביוסטוס
 הגיעו פירוש לרובא הכי איתנהו
 והשתא וכי רוב עבליס הס גונבי
 נפשות לכך נראה כמו שפירש ר״ח
 קוביוסטוס משחק בקוביא והא
ט  לקאמר הכא יעקב למלאך ו
 קוביוסטוס אתה שאתה ממירא מן
 השמר לפי שלרך משחק בקוביא
 חייכ לכמה בני אלם ומטמין עצמו

 מפני משהו:
 מסייע ליה לרב חננאל. פירוש
 כמה שאומר שהמלאטס
 אומרים שירה אי נמי הא לקאמר
 שלא הגיע זמני מיום שנכראמי
 לומר שירה על עכשיו הכי נמי
 קאמר רב חננאל שאינם רשאין
 להרבות בשירה לקאמר אשל אומר
 קלוש ותו לא וכן מסתמא לא
 היו אומרים שירה אלא פעם אחת:

 כרוך

 תורה אור השלם

 1. ועתה ךזלא בעז
ת ו אשר היית א  מדעתנ
א זרה ה הו  נערותיו הנ
 את גיךן השעירים
 הלילה: רות ג ב
 2. וישכם אברהם בבקר
 ויךובש את חמירו רקח
 את שגי נעריו אתו ואת
 יצחק בנו ויבקע עצי
 עלה רקם וילך אל
 המקום אשר אמר לו
 האלךזים: בראשית ככ ג
 3. ויאמר לו לך גא ראה
ת שלום אחיך ואת  א
 שלים הצאן יחשבני
 דבר וישלחהו מעמק

 חברון רבא שבמה:
 בראשית לז יד
 4. רזךח לו השמש
 באשר עבר את פנואל

 והוא צלע על יךכו:
 בראשית לב לב
 5. ויצא יעקב מבאר

 שבע וילך חךנה:
 בראשית כח י
 6. ויפגע במקום רלן שם
 כי בא השמש רקח
 מאבני המקום רשם
ו וישכב במקום  מךאשתי
 ההוא: בראשית כח יא
 7. וישכב יעקב בבקר
ת האבן אשר שם  רקח א
ה ת  מראשתיו רשם א
 מצבה ויצק שמן על
 ראשה: בראשיח כח יח
 8. ייחלב והנה סלם
 מצב אךצה וראשו מגיע
מה והנה מלאכי  השמי
 אלהים עלים וירךים
 בו: בראשית כח יב
 9. וגרתי בתרשיש ופניו
 כמראה ברק ועיניו
 כלפידי אש וזרעתיו
 ומרגלתיו כעין נחשת
 קלל וקול דבריו כקול
 המון: דניאל י ו
 10. והגה ין נצב עליו
 ויאמר אני ין אלהי
 אברהם אביך ואלזזי
 יצחק הארץ אשר אתה
נה  שכב עליה לך אתנ
 ולזרעך: בראשית כח יג
 11. ויאמר שלחני כי
א  עלה השחר וייאמר ל
 אשלחך כי אם ברכךנני:

 בראשית לב כז
 12. שמע ישךאל ין

 אלהינו ין אחד:
 דברים ו ד
 13. וקרא זה אל זה
 ואמר קדוש קדוש קדוש
א כל ל  ין צבאות מ

 הארץ כבודו:
 ישעיהו ו ג
 14. ברן יחד כוכבי בקר

 רךיעו בל בני אלהים:
 איוב לח ז

 גליון הש״ם
 גם׳ בד צל־ כע־ לטיהדר.
 עי׳ ברכות כו ע״ב תוס׳

 ד׳׳ה יעקב:

 הגהות הב״ח
 (א) רש״י ד״ה מאי רבותיה
 וכי ארבע: (נ) ד״ה שתהא
 וכו׳ כד׳ אמות של

 משכבו הס״ד:



 תורה אוד השלם

 I . רשר אל מלאך ויכל
 בכה ויתחנן לו בית אל
 ימצאנו ושם ידבר
 עמנו: הושע יב ה
 2. וייאמר לא יעקב יאמר
 עוד שנלך כי אם ישראל
 כי שךית עם אלדזים ועם

 אנשים ותוכל:
 כראשית לב כט
 3. ובגפן שלשה שריגם
 והיא כפךחת עלתה נצה
 הבשילו אשכלתידז
 ענבים: כראשית מ י
 4. גפן ממצרים תסיע

 תגרש גויס ותטעה:
 תהלים פ ט
 5. ובני ישראל פרו
 ״ישרצו וירבו ויעצמו
 במאד מאד ותמלא
 הארץ אתם: שמות א ז
 6. פורה ךחכתי לבךי
 ומעמים אין איש אתי
 ואדרכם באפי וארמסם
 בחמתי רז נצחם על
 בגדי וכל מלבושי
 אגאלתי: ישעיהו םג ג
 7. ואכרה לי בחמשה
 עשר כסף וחמר שערים

 ולתך שערים:
 הושע ג ב
 8. אבי השביעני לאביר
 הנה אגבי מת בקברי
 אשר כריתי לי בארץ
 כנען שמה תקב־־ני
 ועתה אעלה נא ואקברה

 את אבי ואשובה:
 בראשית נ ה
 9. צרור הכסף לקת בןדו

 ליום הכסא יבא ביתו:
 משלי ז כ
 10. ויאמר ין אלי
 השליכהו אל היוצר
 אדר היקר אשר יקרתי
 מעליהם ואקחה שלשים
 הכסף ואשליך אתו בית

 ין אל היוצר:
 זכריה יא יג
 II . ואמר אליהם אם
 טוב בעיניכם הבו שבי־־
 ואם לא חדל־ וישקלו
 את שברי שלשים בסף:

 זכריה יא יב

 לעזי דש״י
 וידייל׳׳ש [רדילי״ש].

 קנוקנות.

 רבינו גרשום
 הדר ויריעו כל בני אלהים:
 אלו שלשה שרי גרם
 כוי. כלומר גרם כשרץ
 כגון אדרכן דשמשיה לרב:
 הבשילו אשכלותיה ענבים
 אלו הנסכים. וגם הם היו
 מתנה לגבי מזבח: וכן הוא
 אומר רז נצחם על בגדי.
 נצה דורש נצחם: שלש
 כוסות האמורין במצרים.
 וכוס פרעה בידי וגוי:
 אומה זו כגפן נמשלה.
 כלומר ישראל: קנוקנות.
 סופי ענבים שהם ענבים
 קשים: שאלמלא עלייה.
 כלומר שחורשין וזורעץ
 שאלמלא כן רעב יבא
 בעולם: חומר שעורים
 ולתך שעורים. חומר
 שלשים סאה לתך ט״ו
 סאין ואלו הן סך הכל מ״ה
 סאין ואותם מ״ה סאץ
 אלו מ״ה צדיקים: דתותי
 אפתא. אפגריץ בלעי׳ז:
 ואומר אליהם אם טוב

 בעיניכם הכו שכרי:

 גיד הנשה פרק שביעי חולין צב.
 ברוך אופנים הוא דאמר־ ליה. אבל קדוש אומרים שרפים כדכתיכ
 (ישעיה ו) שרפים עומדים ממעל לו וגו׳ וכמיב במריה
 וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש וכו׳ ומה שאנו אומרים
 בתפלת יוצר והאופנים וחיומ הקדש כו׳ דחיות נמי אומדם ברוך
 דעדיפי משרפיס וקרא נמי מוכח
 דחיומ ואופנים אומרים כרוך דבתר
 קרא דברוך כחיכ וקול כנפי החיות
 משיקות אשה אל אתותה וקול האופנים
 לעוממס קול רעש גדול וככל דוכמא
 משמע דהאופניס כתר תיות גרירי
 דכתיכ (יחזקאל א) וכלכת התיות ילכו
 האופנים אצלם וכהנשא החיות מעל
 הארץ ינשאו האופנים וכתיכ נמי כי
 רוח החיה כאופנים ואם תאמר
 דילפינן השתא לפירוש זה דחיות
 ושרפים אין הכל אתד וכפרק אין
 דורשין(חגיגה לף יג:< אומר פסוק אהד
 אומר שש כנפיס לאחד ופסוק אחד
ס לאחד ומאי קושיא  אומר ארכע מפי
 הא האי קרא דשש כנסים כשרפים
 כתיכ והאי כחיות כמיכ וי״ל דמסתכר
 ליה שאין משונים ככנפיהס וכה״ג
 פריך בפ׳ כא לו (יומא לף עב:) כמיכ
 ועשימ לך ארון עץ וכמיב ועשו ארון
 עצי שטים אע״פ שהיה ארון אמר
 מסתמא כמו שהיה זה כך היה זה וכן
 בהמוכר פירומ >ב״ב לף צנו.) למ״ד
 פניהם איש אל אחיו והכמיב ופניהם
 אל הכית מכרוביס של שלמה
 אכרוביס של משה פריך דמסתמא

 לא נשמנו זה מזה:

 אילימא

 ברוך אופנים הוא דאמרי ליה ואיבעית
 אימא כיון דאתיהיב רשותא אתיהיב 1וישר
 אל מלאך ויוכל בכה ויתחנן לו איני יודע מי
כי שרית עם  נעשה שר למי כשהוא אומר 2
 אלהים הוי אומר יעקב נעשה שר למלאך
 בכה ויתחנן לו איני יודע מי בכה למי כשהוא
 אומר ויאמר שלחני הוי אומר מלאך בכה
 ליעקב כי שרית [עם אלהים ועם אנשים]
 אמר רבה רמז רמז לו שעתידים שני שרים
 לצאת ממנו ראש גולה שבבבל ונשיא
 שבארץ ישראל מכאן רמז לו גלות 3ובגפן
 שלשה שריגים אמר רב חייא בר אבא אמר
 רב אלו ג׳ שרי גאים היוצאים מישראל בכל
 דור ודור פעמים ששנים כאן ואחד בארץ
 ישראל פעמים ששנים בארץ ישראל ואחד
 כאן יהיבו רבנן עינייהו ברבנא עוקבא
 ורבנא נחמיה בני ברתיה דרב רבא אמר
 אלו שלשה שרי גוים שמלמדים זכות
 על ישראל בכל דור ודור תניא רבי אליעזר
 אומר גפן זה העולם שלשה שריגים זה אברהם
 יצחק ויעקב והיא כפורחת עלתה נצה אלו
 האמהות הבשילו אשכלותיה ענבים אלו
 השבטים אמר לו רבי יהושע וכי מראין לו
 לאדם מה שהיה והלא אין מראין לו לאדם

 אלא מה שעתיד להיות אלא גפן זה תורה שלשה שריגים אלו משה ואהרן
 ומרים והיא כפורחת עלתה נצה אלו סנהדרין הבשילו אשכלותיה ענבים אלו
 הצדיקים שבכל דור ודור אמר ר״ג עדיין צריכין אנו למודעי דמוקים ליה כוליה
 בחד מקום רבי אלעזר המודעי אומר גפן זה ירושלים שלשה שריגים זה מקדש
 מלך וכהז גדול והיא כפורחת עלתה נצה אלו פרחי כהונה הבשילו אשכלותיה
 ענבים אלו נםכים רבי יהושע בן לוי מוקים לה במתנות דאמר ר' יהושע בן לוי
 גפן זו תורה שלשה שריגים זה באר עמוד ענן ומן והיא כפורחת עלתה נצה
 אלו הבכורים הבשילו אשכלותיה ענבים אלו נםכים רבי ירמיה בר אבא אמר
 גפן אלו ישראל וכן הוא אומר 4גפן ממצרים תסיע שלשה שריגים אלו שלשה
 רגלים שישראל עולין בהן בכל שנה ושנה והיא כפורחת >* עלתה נצה הגיע
 זמנן של ישראל לפרות ולרבות וכן הוא אומר 5ובני ישראל פרו וישרצו עלתה
 נצה הגיע זמנן של ישראל ליגאל וכן הוא אומר 6ויז נצחם על בגדי וכל
 מלבושי 6*אגאלתי הבשילו אשכלותיה ענבים הגיע זמנה של מצרים לשתות
 כוס התרעלה והיינו דאמר רבא ״שלשה כוסות האמורות במצרים למה אחד
 ששתה בימי משה ואחד ששתה בימי פרעה נכה ואחד שעתידה לשתות
 עם כל העובדי כוכבים אמר ליה רבי אבא לרבי ירמיה בר אבא כי
 דריש להו רב להני קראי באגדתא כוותך דריש להו אמר רבי שמעון בן
 למיש אומה זו כגפן נמשלה זמורות שבה אלו בעלי בתים אשכולות שבה
 אלו תלמידי חכמים עלין שבה אלו עמי הארץ קנוקנות שבה אלו ריקנים
 שבישראל והיינו דשלחו מתם ליבעי רחמים איתכליא על עליא דאילמלא עליא
 לא מתקיימין איתכליא 7ואכרה לי בחמשה עשר כסף א״ר יוחנן משום ר׳ שמעון
 בן יהוצדק ״אין כירה אלא לשון מכירה שנאמר 8בקברי אשר כריתי לי בחמשה
 עשר זה ט״ו בניסן שבו נגאלו ישראל ממצרים כםף אלו צדיקים וכן הוא אומר
 9צרור הכסף לקח בידו חומר שעורים ולתך שעורים אלו מ״ה צדיקים שהעולם

 מתקיים בהם ואיני יודע אם שלשים כאן וט״ו בארץ ישראל ואם שלשים
ואקחה שלשים הכסף ואשליך אותו 1  בארץ ישראל וט״ו כאן כשהוא אומר 0
 בית ה׳ אל לי היוצר הוי אומר שלשים בארץ ישראל וט״ו כאן אמר אביי ורובייהו
 משתכחי בבי כנישתא דתותי א] אפתא והיינו דכתיב 11ואומר אליהם אם טוב
 בעיניכם הבו שכרי ואם לא חדלו וישקלו את שכרי שלשים כםף ה<רבי יהודה
 אומר אלו שלשים צדיקי אומות העולם שאומות העולם מתקיימים עליהם עולא
 אמר אלו שלשים מצות שקבלו עליהם בני נח ואין מקיימין אלא שלשה אחת

 שאין

 כיון דאתיהיב רשותא. להזכיר דככר הזכירוהו כקדוש לאחר שלש תיכומ
 של שבת: אתיהיצ. רשותא לאדכוריה להדיא: וישר אל מלאך. מקרא
 הוא בתרי עשר: ויוכל איני יודע. על אי זה מהם הוא אומר ויוכל
 שנצח ונעשה שר אס יעקב למלאך והכי קאמר רשר יעקב אל מלאך

 רוכל יעקכ או הכי קאמר וישר אל
 יעקכ מלאך כלומר נשתרר לעוממו
 המלאך ויוכל המלאך ונצחו: כשהוא
 אומר כי שרית. ותוכל הוי יעקכ נצחו
 למלאך: שרית מם אלהים. נשיא
 שכארץ ישראל שסמוטס הם ונקראים
 אלהיס עד האלהיס יכא דכר שניהם
 ושמומ כב< ועם אנשים ראש הגולה:
 וכגפן. ישראל נמשלו לגפן דכמיכ גפן
 ממצרים תסיע (תהלים פ): שרי גאים.
 עשירים וקרוכיס למלכות: אלו ג' שרי
 מים. מלאטס: עלתה נצה. אין
 חשוכ נץ כל כך כשריגיס שהם ענפים
 קשים: אלו פרתי כהונה. המשרתים
 במקדש: במתנות. שנתן הקכ״ה
 לישראל: אלו הבכורים. שהכניסן
 לארץ טובה ומלאה פירות ומביאין
 ממנה ככורים בפריחמ גמר בשולס:
 הגיע זמנן. לצאת מכאן ולפרות
 ולרכות: עלתה נצה. עלתה זמן הנצה
 להזות דם נצחן של מצרים: ג־ כוסות.
 כססור החלום וכוס פרעה וגרי):
 בימי פרעה נכה. שהחריכה נכוכד נצר
 דכתיכ (ירמיה מ0 לכא נכוכד נצר
 מלך ככל וגר: אומה זו. ישראל:
 נמשלה פגפן. גפן ממצרים תסיע:
 זמורות שבה אלו בעלי בתים. דמה
 הזמורה הזו מוציאה לולבין ועלים ופרי
 והוא עיקר הגפן כך בעלי בתים גומלי
 חסד ומחזיקים ידי עניים ומפזרים
 ממונם למלכות כשכיל אחיהם
 ומתקיימים על ידם: עלין. שכגפן
 סוכלין הרוח ומגינים על האשכולות
 שלא יכם שרכ ושמש ורוחות כך עמי
 הארץ חורשין חורעין וקוצרין מה
 שמלמידי חכמים אוכלים: קנוקנות.
 וילייל״ש דלא חזו למידי: ואכרה לי.
 הקכ״ה אומר קניחי לי ישראל כט״ו
 בניסן בשביל הצדיקים: אשר כריתי לי.
 קנימי כדאמרי׳ בפ׳׳ק דסוטה (לף יג.)
 דיעקכ זכנה מעשו: צרור הכסןו. בחלק
 (סנהלרין לף צו:) מפרשינן ליה כצדיקים
 דשלחו ליה עמון ומואכ לנכוכד נצר
 כדשמעו לנביאים דאיחנבאו כחורכנא
 מא אחרכינהו שלח להו מסמפינא
 מאלההון שלחו ליה ט אין האיש בביתו
 שלח להו בקריבא אתי שלחו ליה הלך
 כדרך למרחוק שלח להו איכא צדיקי
 דבעי רחמי שלחו ליה צרור הכסף לקח
 בידו צדיקים שבהם המיתם: תומר.
 שלשים סאין: לתך. ט״ו סאין: כאן.
 בבבל: ורובייהו. דצדיקי דארץ ישראל:
 אפתא. יציע: ואומר אליהם. בנבואת
 זכריה כתיכ גכי עוכדי כוכבים ואקח
 אמ מקלי את נועם ואגדע אותו להסר
 את כריתי אשר כרתי את w העמיס
 ואומר אליהם וגו׳: הבו שכרי.
 החזירו לי אמ הצדיקים שהייתם
 מקכליס עליהם שכר וישקלו וגו׳(ג):
 ואקת את שלשים הכסןו. ונקכעו
 אותם צדיקים לדורות כישראל: אל
 בית הי. כארץ ישראל: שלשים מלות.
 לא נתפרשו ב] ומהכא הוא דקא יליף:

 שאין

 מסורת הש״ם

 א) לשון מגואל. יש׳׳ל,
 ג)(סוטה ט.], ג) 1ר״ה כו.
 ע״ש סוטה יג.], ל) י״מ
 האוצר, ה)[צ״ל רנ יהודה],

 ו) [בראשית מ],

 הגהות הב״ח
 (א) גם' והיא כפורחת הגיע
 זמנן כצ״ל ותיבות עלתה
 נצה נמתק: (נ) רש״י
 ל״ה ואומר וכו׳ את כל
 העמיס: (ג) ד״ה הבו
 הל״א עס ל״ה ואקמה
 שלשיס כצ״ל ותיבת את

 נמתק:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] גט' בני כנישתא לתומי
 אפתא. נ״ב עי׳ ערוך ערך
 אסתא: ב] רש״י ל״ה
 שלשים מצות לא נתפרשו.
 נ״ב עי׳ עשרה מאמרות
 מאמר חקור לין חלק ג׳
 פכ״א דף קג ע״א למפרש
 להו לכולהו שלשיס ועי׳
 יפה מואר כפ׳ וימי לף
 תקב״ה עמול ל׳ ייפה
 מראה ס״א לר״ה לף
 צ״ו ע״א ופ״נ רע״ז דף

 ק״צ ע״נ:

 מוםף דש״י
 ג׳ כוסות. בשלומו של
 שר המשקים יסוטה ט.).
 בימי פרעה נכה. לבא
 נגוכלכצר מלך בגל להכות
 אמ ארן מצרים 1עום<. עם
 כל העובדי כוכבים.

 לימות המשימ (שמו.



 מסורת הש״ם

 א) לעיל סט. עי: ותוספתא
 רפ״ון, 3) ולעיל על:
 תוספתא פ״ו ה״ג], ג) לעיל
 צא. ססחיס פג:, ד) 1עי׳
 תוס׳ ד׳׳ה אמר אניי יכו׳
 וכך גורס הרא״ש אמנס
 הר״! גורס רכא ולע שכן
 ג״ הערוך ערך מרטן,
 ה) ר״מ, ו) ר״מ, י) לקמן
 צו:, ח) וסימן כלן,

 ט) ושסו.

 בליון הש״ם
 נמ׳ ר׳ •וחנן ממרטט ליה.
 ע״ל 5ז ע״א תוס׳ ל״ה

 כוליא:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א| רש״• ל״ה לשיטתו יכו׳
 וגילו. כאן הס״ל ואת״כ

 מה״ל אלא:

 צב: גיד הגשה פרק שביעי חולין

 מוסף רש״י
 גוהג בשליל. גיל
 הנשה, וחלבו. של
. (  שליל אסור -לעיל םט.
 מעיקרו. אפילו הנכלע
ל עד:!. לעי  יגשדש ננשרה :
 גוממו עם השופי.
 כלומר תותכו כשוה
 לשיפי ינוטל את הגכוה
 מן השופ׳, דרמי לגיל
 ואסור מדרכנן אכל
 שרשץ של תלכו מותרין
 .שם!. וישראל קדושים.
ל לעי  העושק סייג לתורה !

 שאין כותבין כתובה לזכרים. דאע״פ שחשולין למשככ זכור ומייחלין
 להם זכר לתשמישן אין נוהגין קלות ראש כמצוה זו כל כך שיכתבו
 להם כתוכה: בשר המת. של אדם: במקולין. באיטליז שאין אוכלין
 אותו כפרהסיא כל כך. ואני שמעהי כשר המת כשר כהמה שמתה
 מעצמה: דאית ליה. כף כשר סביבות
 הקולית העליונה: ולא עגיל. הכשר
 סכיכות העצם ואינו דומה לכף. כל
 כשר גכוה ועגול קרי כף כדאמרינן
 כנדה >לף מז.< עד שתתמעך הכף גבי
 סימני כגרות: אמר שמואל וחלבו
 מותר. דקתני ממני׳ דכרי הכל היא:
 גוהג בשליל ומלבו. של שליל אסור:
 בבן תשעה תי. שחי ועמד לפנינו
 משנשחטה ונקרעה אמו: לשיטתו.
 דאמר כפרק כהמה המקשה (לעיל לף
 על.) טעון שחיטה וכיון דלא משמרי
 כשחיטמ אמו לאו שליל הוא דליקרי
 כיה כל ככהמה תאכלו (יקרא יא)
 ואפי׳ חלבו יגידו א I אלא חלכו דגיד של
 כל בהמה קאמר מתני׳ ומוקי ליה
 שמואל כדכרי הכל: מעיקרו. מכל
 מקום שהוא נכלע ונשרש ככשר: גוממו
 עם השופי. החלב הגכוה ונראה על
 השופי גוממו ומשליכו מפני מראית
 העין שלא יראה כאוכל גיד אכל עיקרו
 ושרשו של שומן ושל גיד מותרין:
 עם השופי. בשוה לשופי יחתמו:
 לעולם תלבו דגיד. קאמר שמואל דברי
 הכל מותר: ומודה שמואל. דאע״ג
 דמן המורה מותר קאסר ליה ר׳ מאיר
 מדרכנן: מאי לאו רבי מאיר היא.
 מדקמני נהגו בו איסור דאילו לרכי
 יהודה אפי׳ מנהגא ליכא וקאמר ר״מ
 דמומר מדאוריימא כשמואל: תטיטה.
 לר׳ מאיר הוא דשמעינן ליה לעיל:
 קנוקנות. גידין דקין ההולכין באורך
 הירך מתחת הכשר מגיד החיצון
 לגיד הפנימי והן הן האסורין לפי
 שהן רטן ונותנין טעם אכל גיד עצמו
 שהוא כראש השופי קשה הוא ועץ
 כעלמא הוא: טולא אמר. אע״פ
 שעץ הוא התורה חייכה עליו:
 תוטים שגתלב. כגון חוטי הכסליס
 וגם בחלב שעל הקרב יש חוטים
 דקין: אםורין. מדרבנן: ואין תייבין
 טליהם. כרת: לובן כוליא. שכמוך
 החריץ ומתפשט והולך כתוך הכוליא:
 ממרטט ליה. משרש אחריו: גאים
 ליה. החפר אכל ככוליא אכל:

 אמר רב יהודה אמר שמואל

 שאין כותבין כתובה לזכרים ואחת שאין
 שוקלץ בשר המת במקולין ואחת שמכבדין
 את התורה: ואינו נוהג בעוף: והא קא
 חזינן דאית ליה אית ליה ולא עגיל בעי רבי
 ירמיה אית ליה לעוף ועגיל אית ליה לבהמה
 ולא עגיל מאי בתר דידיה אזלינן או בתר
 מיניה אזלינן אתיקו: ונוהג בשליל: אמר
 שמואל וחלבו מותר לדברי הכל חלבו דמאי
 אילימא דשליל והא מיפלג פליגי ביה
 א<דתניא נוהג בשליל וחלבו אםור דברי רבי

 מאיר רבי יהודה אומר אינו נוהג בשליל
 וחלבו מותר ואמר ר׳ אלעזר אמר ר׳ אושעיא
 מחלוקת בבן תשעה חי והלך ר״מ לשיטתו
 ורבי יהודה לשיטתו ואלא חלבו דגיד הא
 מיפלג פליגי בה נידתניא גיד הנשר, מחטט
 אחריו בכל מקום שהוא וחותך שמנו מעיקרו
 דברי ר״מ רבי יהודה אומר גוממו עם השופי
 לעולם חלבו דגיד ומודה שמואל דלר״מ
ושמנו מותר וישראל ב (  מדרבנן אםור דתניא ג
 קדושים נהגו בו איסור מאי לאו ר״מ היא
 דאמר מותר מן התורה ואםור מדרבנן ממאי
 דילמא רבי יהודה היא אבל לרבי מאיר
 מדאורייתא נמי אסיר לא ס״ד דתניא גגיד
 הנשה מחטט אחריו בכל מקום שהוא ושמנו
 מותר מאן שמעת ליה דאית ליה חטיטה
 ר״מ וקאמר שמנו מותר אמר רב יצחק בר
 שמואל בר מרתא אמר רב לא אםרה תורה
 אלא קנוקנות שבו עולא אמר יעץ הוא
 והתורה חייבה עליו אמר אביי כוותיה
 דעולא מםתברא דאמר רב ששת אמר
 רב אםי חוטין שבחלב אסורין ואין חייבין
 עליהן אלמא חלב אמר רחמנא ולא
 חוטין הכא נמי גיד אמר רחמנא ולא
 קנוקנות גופא אמר רב ששת אמר רב
 אםי החוטין שבחלב אסורין ואין חייבין
 עליהן ישבכוליא אםורין ואין חייבין
 עליהן לובן כוליא רבי ורבי חייא חד
 אםר וחד שרי 17רבה ממרטט ליה &ר׳ יוחנן
 ממרטט ליה רבי אםי גאים ליה אמר אביי

 ׳כוותיה דרבי אםי מםתברא דאמר רבי אבא

 אילימא חלבו דשליל. וא׳׳ת ומאי שנא דכגיד דשליל פליגי וכחלכו
 דשליל מודו ר״ל משום דלא מקרי חלכ כיון דאינו כעמוד
 והקרב כדאמר בפ׳ בהמה המקשה (לעיל לף עה.) מה חלכ ושתי הכליות
 האמורים כאשם מוצא מכלל שליל: ואמר -בי אלעזר אמר רבי

 אושעיא בו׳. הוצרך לאתרי דרבי
 אלעזר דאי לאו דרבי אלעזר הוה
 אמינא תלבו דקתני בברייתא היינו
 חלבו דגיד דעלמא ולא חלבו דשליל
 לכך מייתי דר׳ אלעזר דהלט לשיטתם
 משמע דאכולה מילתא קאמר כגיד
 וכחלכ דכתרוייהו דפליגי כהו הלכו
 לשיטתם ועוד דאי אגיד לחודיה קאי
 אמתני׳ הוה ליה לרכי אלעזר למימר
 מילמיה אע״ג דלא הוזכר כממנימין
 רבי מאיר מכל מקום שמעינן ר״מ
 מר׳ יהודה אלא להט אמרה אבריימא
 דאכל מילתא דפליגי קאי דבחלב נמי
 הלכו לשיטמס: גוממו עם חשופי.
 פי׳ הקונט׳ חלב הגבוה וניד הנראה
 על השופי גוממו ומשליכו מפני מראית
 העין שלא יראה כאוכל גיד אבל עיקרו
 ושרשיו של שומן ושל גיד מומרין ולפי
 זה לא פליגי כחלכו דכין לרכי מאיר
 ולר׳ יהודה כל מקום שהגיד אסור חלכו
 נמי אסור וכל שכן דפריך טפי שפיר
 לשמואל דאמר חלכו מותר לדכרי
 הכל דהכא אפילו רכי יהודה דמיקל
 קאסר חלבו אכל הלשון קשה דקאמר
 אלא חלכו דגיד והא מיפלג פליגי
 משמע דלרכי יהודה אפילו כמקום
 שהגיד אסור חלכו שרי כמו שאמר
 שמואל אלא דרכי מאיר פליג ולכך
 נראה דגוממו אגיד לחודיה קאי ולא
 אחלכו ׳)[ולמאי] דכעי לאוקומי כריימא
 דנהגו בו איסור כר׳ יהודה מה שלא
 א״ר יהודה גוממו אלא אגיד משוס
 דחלכו תלוי כמנהגא היכא דאחמור
 אחמור כדאמר (נלה לף סו.) גכי
 חומרא דרבי זירא דשבעה נקיים י)[אי]
 נמי נאמר דגוממו דרבי יהודה נמי
 קאי אחלב למאי דבעי למימר דהך
 כרייתא כרבי יהודה אבל לר״מ סלקא
 דעתך דאסור מדאורייתא מדמחמיר
 לחטטו ולשרש אחריו דקאמר חותך
 שמנו מעיקרו ולבסוף מסיק ברייחא
 כר״מ ומ״מ לא אסיר מדאורייתא
 לר״מ אלא דישראל קדושים הס אכל
 לרכי יהודה שרי לגמרי והא דתנן
 נאמנים עליו ועל החלכ היינו כסתם
 חלכ ולא כמלכו של גיד דטון דלרבי
 יהודה שרי לגמרי לא שייך ביה

 נאמנות ולקמן (לף צג:< אפרש בע״ה: עולא אמר עץ הוא והתודה בו׳. פלוגתא דיש בגידים בנ״ט ופלוגתא דר״מ ורבי יהודה דפליגי
 כחטיטה לא הוי כפלוגתא דרב ועולא אלא קסבר רב דהא דפליגי תנאי ביש בגידין בנותן טעם בקנוקנות הוא דפליגי אכל גיד לכ״ע עץ הוא
 ורכ ודאי סכר כמאן דאמר דיש בהן בנ״ט דלמ״ד אין בגידין כנ״ט מה לי גיד ומה לי קנוקנות וכן פלוגתא דר״מ ורכי יהודה דפליגי
 כחטיטה וההוא תנאי) דפלייג ארכי יהודה ואית ליה דלא אסרה תורה אלא שעל הכף כלכד כל זה יעמיד רכ כקנוקנות ועוצא סכר דכל
 הנך פלוגמא בגיד עצמו ולא כקנוקנות דקנוקנומ שרו לכולי עלמא דגיד אמר רחמנא ולא קנוקנומ ועולא ודאי סכר כמ״ד אין כגידין
 בנ״ט מדקאמר עץ הוא: כוותיה דעולא מםתברא. בשאלתות דרב אחאי בפרשת וישלחיי) לאע״ג דקאמר מסתברא כעולא אסרינן
 קנוקנות מדרכנן משמע דלעולא אפילו מדרכנן שרי: אמר אב״ בוותיה דרבי אםי מסתברא. משמע דהכי הלכמא דלובן כוליא
 שרי ואין צריך לגמוס אלא מה שתוץילכוליא ובקונטרס נמי כתב דהמיקל לא הפסיד ובשאלתות נמי- בפרשת וישלח ע) הכיאו דכרי המתיר
 ולא דברי האוסר וגרס רכה מחטט ליה ולא גרסינן רבא דא״כ היה הלכה כרבא לגבי אכיי וככל הספרים כמיב רבה ומיהו כתכ כקונטרס
 דכלוכן כוליא הלך אחר המחמיר לשרש אחריו כיון דלא אתמר הלכתא כאביי והמחמיר יחמיר והמונע לא הפסיד ובחלב שהכשר חופה
 אותו משמע מתוך פירוש הקונטרס שפשוט לו שהוא מותר אף על גב שבלובן כוליא לא פסק בהדיא שיהא מותר ושמא סובר דכולהו
 אימ להו דשמואל דאמר חלב שהכשר חוסה אותו מותר וצריך ליתן טעם דמ״ש זה מזה דאי דרשינן שעל הכסליס אמר רחמנא ולא
 שבמוך הכסלים הכא נמי אמר רחמנא שעל הכליות ולא שבתוך הכליות ואף על גב דחוטין שבחלב אסורים מדרבנן יש לגזור כהו טפי
 בחוטי חלב אטו מלב מבלוק׳ כוליא ויש לסמור מכאן לברי ר״א ממי״ץ שהיה אומר לשומן שעל יומרמ הכבד אסור אף לאחר שיטול הקרוס
 מעליו מלתניא כתורת כהנים כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריבו ממנה וגו׳ אין לי אלא חלכ תמימים שהם כשרים ליקרב
 חלב בעלי מומין מנין תלמול לומר מן הבהמה חלב חולין מנין תלמול לומר כי כל אוכל חלב אס כן למה נאמר אשר יקריכו ממנה

 לומר

 עץ משפט
 גר מצוה

 יז א מיי׳ פ״ח מהלכות
 מאכלות אסורות הל׳ ל
 סמג לאו ק קלט טוש׳׳ע י״ל

 סי׳ סה סעיף ה:
 ב ומיי׳ שס הלכה א

 טוש״ע שם סעיף ת]:
 יח ג מיי׳ שס הל׳ ז

 טוש״ע שס סעיף ח:
 יט ד מיי׳ שם פט״ו הל׳
 p וסט׳׳ז הלי י טוש״ע
 שם סעיף ט וסי׳ ק סעיף

 כ:
 ב ה מיי׳ פ״ז מהלכות
 מאכלות אשורית הל׳ ו
 נטו] סמג לאדן קלז קלמ
 טוש״ע י״ד סי׳ סד ס״י:
t א ו ז מיי׳ שס הל׳  ב

 טוש״ע שם סעיף יכ:

 רבינו גרשום
 שאץ כותבין כתובה
 לזכרים. כלומר כשעושץ
 משכב זכור אין כותבין
 להן כתובה: ואחד
 שאץ שוקלץ בשר המת
 במקולץ. כלומר במשקל
 כלומר דמוכרין בשר המת
 כצגעא אבל לא בפרהסיא
 כשוק: מפני שאץ לו כף.
 כלומר שאין ירך שלו
 עגול ככף בהמה: והלך
 ר׳ מאיר לשיטתו. כלומר
 ר״מ דסבירא ליה דחלבו
 אסור הלך לשיטתו דהוא
 אמר טעון שחיטה בבהמה
 מעלייתא: ר׳ יהודה אומר
 גוממו עם השופי. כלומר
 אץ צריך לחטט אחריו
 אלא חותכו עם השופ־
 למעלה: לעולם חלבו
 דגיד. כלומר דמותר ואע׳׳ג
 דאמר שמואל לדברי הכל
 דמוחר מודי שמואל דלר׳
 מאיר אסור מדרבנן אבל
 מדאורייתא מותר: מאי
 לאו ר״מ היא. כלומר
 מה דאמרי׳ דשומנו מותר
 וישראל קדושים נהגו בו
 איסור ר״מ היא: לא
 אסרה תורה אלא קנוקנות
 שבו. כלומר גידץ דקין
 שמתפרשץ מן הגיד אילך
 ואילך שהן בני אכילה
 אבל הגיד עצמו שהוא
 חשוב כעץ לא חייבה
 התורה: אלמא חלב אמר
 רחמנא ולא חוט־ן. כלומר
 דחלב לחוד וחוטין לחוד
 ה״נ גיד לחוד וקנוקנות
 לחוד ומה דכתב רחמנא
 לא יאכלו בני ישראל וגו׳
 אמר רחמנא דאפי׳ אוכל
 הגיד דחשוב כעץ חייב
 וכ״ש קנוקנות: ולא נימא
 קנוקנות ולא גיד אלא
 [גיד] וקנוקנות: ממרטט
 ליה. כלומר מתטט אחריו
 וחותכו יפה: רב אםי
 גאים ליה. כלומר חותכו
 מלמעלה ואין מחטט

 אחריו.



 עץ משפט
 גיד הנשה פרק שביעי חולין נר מצוה

ב א מיי׳ ס״ז מהל׳  ב
 מאכלות אסירות הל׳
 י [טיש״ע י״ר סי׳ סד

 סעיף ד]:
 בג ב מיי׳ שס הל׳ ת

 טוש״ע שס סעיף ז:
ד ג מיי׳ שס הל׳ ו  כ

 טוש׳׳ע שס סעיף מ:
ה ד מיי' שס הל׳ ז  כ

 טוש״ע שס סעיף ו:
 בו ה מיי׳ שס הל׳ יג סמג
 שס טוש״ע י״ד סי׳

 סה סעיף א:
 בז ו מיי׳ שס הל׳ ט סמג
 שס טוש״ע י־׳ל סי׳

 סד סעיף טי:
ה ז מיי׳ שס הל׳ יא  ב

 טוש׳׳ע שס סעיף יג:
ט ח ט מיי׳ שס הל׳ יא  כ

 טוש״ע שס סעיף י:
 ל י מיי׳ שם הלכה ינ

 טוש״ע שם סעיף ינ:

 לעזי רש״*
ם. י  לונביל״ש. מתנ

 טייל׳׳א. קרום (שומני).
 הנק׳׳א. ירך.

 לונבי״ל. מתניי־ם.
 פלנקש״א [פלנק׳׳ש].

ימ־יפ  כסלים והשרירים הפנ
 של הירך סמוך לכליה).

 הנק״א. ירך.

 רבינו נרשום
 בהמה בחייה פרוקי
 מיפרקא. כלומר כשהיא
 הולכת נמשכין מתניה
 אילך ואילך ולא חשיב
 תרבא תחת הבשר שאין
 עומדץ המתנים במקומן:
 ונהירנא. כלומר וזכור
 אנא: דקליבוסתא הנייש:
 תוטין שביד אסורין.
 כלומר גידין שבזרוע:
 משת מי קאמר רחמנא
 לא תיבול בשרא. כלומר
 בלשון כבוד כלומר
 אדם חשוב: ריש מעיא
 באמתא בעי גרידא. ואיזהו
 ריש מעיא מן המצר
 ולמטה כשמתחיל בני
 מעים מן הכרס באורך
 אמה חשוב ככרס עצמו
 ובעינן שיגרדנו מן החלב
 למעלה: חוטין שבעוקץ.
 כלומר שבאליה אלו
 החוטין שבכפלי: הנך לית
 ליה תקנתא דמשום תרבא
 אינון: דכיעי ודמוקדא.
 כלומר מביצים של בהמה
 שקרמא למעלה מן
 הביצים. ודמוקרא חיתא
 דמתנח ביה מוחא דהוא
 אסור משום דמא: אלא
 שעל הדר בלבד חוט
 גדול של חלב שמעודה
 בטחול אלא לאו דכוליה
 אסור ןואינו] חייב עליו:
 ביעי חשילתא. כלומר
 ביצים המעובים כמו מעוך
 וכתות. בבהמה שחשוב
 כמי שנטולין מן הבהמה

 וחשוב כאבר מן החי:

 ליקרב אמרתי לך חלב דפנות שאין
 משמע שהייתי אוסר חלכ הדפנומ אי
 חלב היותרמ שהוא קרב עס היותרת
 לוכן כוליא שהוא קרכ עס הכוליא והכא
 שרינן ליה ומיהו איכא למימר שאני
 לוכן כוליא שממעט ליה קרא שעל
 הכליות ולא שכמוך הכליומ ומ״מ
 קשה דלפ״ז ליתסר שומן האליה
 שקרכ עס האליה ואף על גכ דאמר
 בפרק כל הבשר (לקמן דף קיז.)
 דחלב האליה מיקרי חלב סתמא לא
]מ״מ ליתסר מטעם שקרב  איקרי א
 לכך נראה לי דדוקא חלב דפנות
 שדומה לשאר חלכ ושמא אף תוחכ
 קרוס ונקלף הוא הוה מיתסר אי הוה
 קרב אבל חלב יותרמ ולובן כוליא
 ושומן האליה שאין דומין כלל לחלב לא
 מיתסרי דאין קרבין בתורמ חלכ אלא

 אגכ יותרת וכוליא ואליה:
 משה מ׳ אמר רהמנא לא תאכל
 בישדא.דנךד דאסרלהו אפילו
 חמכו ומשוס חלכ: חתכיה ומלחיה
 אפילו לקדרה שפיר דמי. מכלל דעד
 השתא משמע דלא הוה מיירי לקדרה
 אלא לצלי ואסילו הכי קאמר דאסור
 לפי שלא חתכה והא דקאמר לקמן
 גכי כשרא דאסמיק שפדיה כשפודא
 מידב דאיב דמא וכן כיעי וכן
 מיזרקי ופירש בקונטרס בלא חמכיה
 ומלחיה לא בעי למימר שלא עשה לא
 חחיכה ולא מליחה דהא ממיכה בעי
 אף לצלי כדמשמע הכא אלא ר״ל שלא
 עשה שתיהס אלא חתיכה לבדה
 וכקונטרס נקט לשון הגמ׳ דקאמר
 חמטה ומלחיה ולצלי אין צריך
 חתטה ומלחיה ודוחק לחלק דהתס
 מיירי כמיזרקי כסני עצמן כשהוא חוץ
 לצואר לכך לא בעי חמיכה לצלי שדרך
 מקוס חמך שלהם יצא הדס אכל הכא
 מיירי שהחוטין שלימין בתוך היד לכך
 יי)(לא) כעי חתיכה לצלי ואס היינו
 אומרים כן היה קשה לפירוש ר״ת דפירש
 שכמו שנהגו העולם לכשל ככד כקדרה
 אחר צליה כן מומר לבשלו כקדרה אחר
 מליחה כששהה שיעור מליחה משוס
 דמליח הרי הוא כרוחח והיינו כרותח
 דצלי מממן ה״ג שיעור לשהיית
 מליחה כשיעור צלייה והשמא לא יתכן
 דאם לא היה צריך כאן חתיכה לצלי
 אם כן לא היה ראיה מצלי למליחה דהא
 צלי מפלט טפי ממליחה דלצלי לא
 בעי חתיכה ויהא מותר לבשלו כקדרה
 ועם המליחה כעיא חתיכה לקדרה:
 חמשה חוטי איתא בכפלי. פירש
 כקונטרס שמחוכרים כראשי
 צלעות שתחח החזה וצריך ליזהר אותס
 הקונים חלק של פנים לחטט אתריהם
 עד החזה: בעי לחטומ׳ בתרייהו.
 חטיטה לא הוי אלא מדרכנן חדא דהא
 חלכ אמר רחמנא ולא חומץ ועוד שעל
 הכסליס ולא תוך הכסליס ומ״מ צריך
 לחטט אחריהם מדרכנן ולא דמי לכשר
 החופה את החלב דשרי דהכא כהמה
 כחייה פרוקי מיפרקא ונמשכין החוטין
 כהליכמה ומתגלים אי נמי כיון דכלאו
 הכי רובן גלויס אף מה שבתוך הבשר

 אסור מדרכנן:

 מדלא

 לומר לך חלכ שכמוהו כשר
 ראויה ליקרכ לא אמרמי לך
 לאו משוס דאינו קרב וא״כ
 אסור ולפי זה היה לן לאסור

 תלכ שהכשר תופה אותו. תלכ שעל הכסליס שתחת הכליות ונראה
 כגוכה הכסליס ואח״כ נכלע תחת הכשר אדום דק ומתפשט תחת
 אותו כשר ככל הכסלים ומשהבשר חופהו מותר וכשכלה למטה י) אותו
 כשר יוצא ממנו קרוס עכ ולכן לכד קרוס דק וקלוש המתפשט ככל

חלב שהבשר חופה אותו מותר אלמא  א

 שעל הכםלים אמר רחמגא ולא שבתוך
 הכםלים הכא נמי שעל הכליות אמר רחמנא
 ולא שבתוך הכליות גופא אמר רבי אבא
 אמר רב יהודה אמר שמואל חלב שהבשר
 חופה אותו מותר איני והאמר רבי אבא אמר
האי תרבא דתותי  רב יהודה אמר שמואל ב
 מתני אםיר אמר אביי בהמה בחייה פרוקי
 מיפרקא >א< אמר ר׳ יוחנן אנא לאו טבחא אנא
 ולאו בר טבחא אנא ונהירנא דהכי היו אמרי
 בי מדרשא בהמה בחייה פרוקי מיפרקא
 אמר רבי אבא אמר רב יהודה אמר שמואל
חלב שעל המסם ובית הכוסות אםורין  נ

אמר ר׳ (  וענוש כרת וזהו חלב שעל הקרב א
 אבא אמר רב יהודה אמר שמואל י האי
 תרבא דקליבוםתא אסור וענוש כרת
 וזהו חלב שעל הכסלים ואמר רבי אבא אמר
 רב יהודה אמר שמואל החוטין שביד אסורין
ימשה מי אמר רחמנא לא  אמר רב ספרא נ
 תיכול בישרא אמר רבא משה מי אמר
 רחמנא אכול דמא חתכיה ומלחיה אפילו
 לקדירה נמי שפיר דמי אמר רב יהודה אמר
 שמואל י־ ריש מעיא באמתא בעי גרירה וזהו
 חלב שעל הדקין ואמר רב יהודה ׳חוטין
 שבעוקץ אםורין חמשא חוטי אית ביה
 בכפלא תלתא מימינא ותרתי משמאלא
 תלתא מפצלי לתרי תרי תר־ מפצלי
 לתלתא תלתא נפסא מינה דאי שליף להו
 עד דחמימי משתלפי ואי לא בעיי חטוטי
 בתרייהו אמר אביי ואיתימא רב יהודה
 חמשא חוטי הוו תלתא משום תרבא ותרץ
 משום דמא דטחלי ודכפלי ודכוליתא משום
 תרבא דידא ודלועא משום דמא למאי נפקא
 מינה הני דמשום דמא אי מחתך לתו ומלח
 להו שפיר דמי הנך לית להו תקנתא אמר
 רב כהנא ואיתימא רב יהודה חמשא קרמי
 הוו תלתא משום תרבא ותרי משום דמא
 דטחלי דכפלי ודכוליתא משום תרבא דביעי
 ודמוקרא משום דמא רב יהודה בר אושעיא
 הוה קא קליף ליה טחלא ללוי בדיה דרב
 הונא בר חייא הוה קא גאים ליה מעילאי
חות ביה טפי אתא אבוה אשכחיה (  א״ל ג
 אמר ליה הכי אמר אבוה דאמך משום דרב
לא אסרה תורה  ומנו רב ירמיה בר אבא ה
 אלא שעל הדד בלבד איני והאמר רב
 המנונא תנא קרום שעל הטחול אםור ואין
 חייבים עליו היכי דמי אילימא שעל הדד
אלא דכוליה אמר  אמאי אין חייבין עליו ט
 ליה יי אי תניא תגיא גופא אמר רב המנונא
 תנא קרום שעל הטחול אםור ואין הייבין

 הכסליס שאסור משוס חלב כדלקמן
 ותחת אותו קרוס עכ יש חלכ ויש
 שנוהגים איסור כאותו חלכ לפי שאותו
 קרום אינו תשוכ תפר כשר שדק הואי)
 אבל בארץ אשכנז נוהגין כו היתר וגם
 בעיני נראה דחפוי גמור הוא. ובלובן
 כוליא הלך אחר המחמיר לשרש אחריו
 כיון דלא איתוקס הלכתא כרכי אסי
 והמחמיר יחמיר והמונע לא הפסיד:
 האי תרכא דתותי מתגי. זה עליונו
 וגוכהו של אותו חלכ שסירשתי קודם
 שיכסהו הכשר ואותו גוכה עצמו
 מכוסה כמתניס שקודן לונכיל״ש
 שרחבן מרחיב למטה מצלעות קטנומ
 ומכסהו וכשהטבח מפרישו נראה אוחו
 חלכ: פרוקי מפרקא. כשהיא הולכמ
 איכריה נעים והמתניס פעמים שהן
 נמשכים כלפי מעלה והכסליס נמשכין
 כלפי מטה ואין החלב נכסה כהן:
 המסס ובית הכוסות. כסוף הקרכ
 ולא זה הוא עיקר חלכ המכסה את
 הקרכ שקורין טייל״א שהוא תומכ
 קרוס ונקלף אכל אותו חלכ המכסה
 את הקרכ דכוק לחלכ שעל המסס
 וכית הכוסות: תרבא דקליבוסתא.
 עצם קטן הוא ומונח על עצם שקורין
 הנק״א ומחוכר לחולית האליה מלמעלה
 ועליו יש חלכ תחמ ראש הממן שקורין
 לונבי״ל: תונוין שביד. שאנו נוטלין מן
 הכתף: משה. ״)תלמיד חכם: ריש
 מעיא. כשהדקין יוצאין מן הקכה צריך
 לגרר חלכ שעליהן אורך אמה: וזהו
 הלב שעל הדקין. שנחלקו כו רכי
כאלו טרפוח  ישמעאל ורכי עקיכא 8
: שבעוקן. היינו ה׳ ו  (לעיל לף מט:
 חוטי דכפלי פלנקש״א: עוקץ. הנק״א:
 בעי לתעועי בתרייהו. עד שימצא
 במספר הזה וראשן אחד מחובר
 בשדרה וראשי הסצולין נדבקין תחמ
 החזה בראשי הצלעות: ה' תועי הוו.
 ה׳ מקומות ובהן חוטים של איסור:
 דעתלא. טחול: דידא. שכיד:
 ודלועא. שבלחי. וחוטים דקין הוא
 דקחשיכ הלכך לא מנא מזרקי הצואר
 שאף הס משום דס: דביעי. כיציס
 של זכר: דמוקרא. שעל המוח: תות
 ביה טפי. שלא היה קולסו אלא
 בגובהו במקום עוביו שהוא מחובר שס
 לכרס ולמלב ואמר לו קלוף ורד עד מטה:
 על הדד. קרוס שעל מקום עוכיו:
 אמאי. והא חלב הקרכ הוא: אלא
 לאו דפוליה. של טחול כוליה:
 עילאה. חלכ ממש שעל הכליות יש
 עליו קרום דק והוא חלכ גמור:
 תתאה. קרום: ביעי תשילתא. ביצי זכר
 המעורים בגוסו: הד אסר. משוס אבר
 מן התי דאע״ג דתלו כיה כחתוטן דמו:

 אל

 מסורת הש״ם

 א) צ״ל ואמר, נ) [שנתקא:
 וש״נ], ג) [לשון גול אמית],
 ו) 1שכת קטי: וש״ג],
 ה) [יעי׳ בערוך ערך חשל כ׳
 וכסירשי׳י כרכית לח. ל״ה
 א״ל רבא וכו׳ יבפי׳ הטור
 והמשבר סוף סי׳ סב],
 י) נרש׳׳ל מח״ז], t) במ״א
 ליתא ״שרק היא״, ח) [אבל
 במס׳ ביצה [לף לח:] אמר
 רב ספרא משה שס פירשי׳י
 גיקרא למשה קא משתבע],

 מ) [טעות הלפוס],

 גליון הש״ם
 דש״״ דייה וזהו ובו׳ באלו
 טרנוות. ועי׳ש ברש״י ל״ה

 אף כל וצ׳׳ע:

 הגהות הב״ח
 (א) גט׳ מיפרקא דאמר ר׳

 יוחנן אנא:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] תופ׳ דייה 1כדף צכ
 ע״נ) אמר אכיי וכו׳ מ״מ
 לימסר מטעס שקרב. נ״נ
 עי׳ בה״ ג בהלכות מלב דף
 קל״ב דמיישב זה ילבריו
 הס ע״ס הסוגיא לכריתות
 לף ל׳ ע״א ותימה על
 התוס׳ שלא הביאי לכריי
 או הסוגיא לכריתית יצ״ע
 לגס לקמן לף קיז ע״א
 איתא הכי. שוכ ראיתי
 למעלני יו״ט וכנהי׳ג עמלו
 מה ועי׳ ספר שונה הלכות
 סוף הלכית תלכ דף נ׳
 ע״ל ל״ה עול הקשו וכו׳

 האריך בזה:

 מוסף רש ״י
 משה. כלומר רבינו נלורו
 כמשה בלירו ;שבת קא ׳
 גלול הלור סוכה לט ו או:
 ביקרא למשה קא משתבע
 וביצה לח ״ וזהו חלב
 שעל הדקין. כשהמעיס
 מתמיליס לימשך מן הקינה
 הוי חלב שעל הדקין אסור
 על אמה לדברי ר׳ ישמעאל
 מפני שחלב שעל הקרב
 שקורץ טיל׳׳א מחובר בו
 והכתוב מרבתו ככלל מיאת
 כל התלנ, אבל תלב שעל
 הקכה לר׳ ישמעאל מותר
 (לעיל מט:׳. חשילתא.

 מעוכים !.ברכות לח.:.

 עליו קרום שעל גבי כוליא אםור ואין חייבין
 עליו והתניא חייבץ עליו טחול אטחול לא קשיא הא כנגד הדד
 הא שלא כגגד הדד כוליא אכוליא נמי לא קשיא ״הא בעילאה הא
 בתתאה ביעי היחשילתא רב אמי ורב אםי חד אסר וחד שרי מאן דאםר

 מדלא



 מסורת הש״ם

 א) פסחיס על:, ב) ופי׳
 שהינה הנהמה מחיים ונתקבץ
 שם הלם והאלים הנשר],
 ג) לעיל 5א. פסחים פג:,
 ד) עיין רש׳׳ל, ה) [ינמיח
 לט:], ו) ססחיס כנ., 0 !שיין
 צעילנמשנה], ח) ולעילצנ:],

 תורה אור השלם
 1. שמע בני מוסר אביך

 ואל תטש תורת אמך:
 משלי א ח

 בליון הש״ם
 גט׳ והלכתא כרבינא
 לקולא. ויצא מן הכלל הזה
 שוטה כה ע״א ע׳׳ז ס ע״נ

 ודף לג ע״נ ורף עה ע״נ:

 הגהות הב״ח
 (א) גם׳ ואי לא אסיר גופא
 אמר רב יהולה אמר שמואל:

 לעזי רש״י
 שנקוטרא״ו [שנקטירו״ד].

 רווי-דם.
 אישטריינ׳׳ט. סוגר.

 מוסף רש״י
 אומצא ביעי ומזרקי.
 אומצא לאסמיק חתיכות נשר
 אישקנטור״א בלע״ז וכן כיצי
 זכר לאסמיק יכן מיזרקי
 חוטין גסין שהן ורילין שככית
 השחיטה (3םחים עד: ו. פליגי
 בה. כלמפרש פלוגתייהו
 לקמיה לאגפיה אגומרי 1ש0<.
 בכל התורה כולה. כל היכי
 דחזית פלוגתייהו ואיתמר
 סתמא חד אמר לקולא וחד
 אמר לתימרא ולא פירש מי
 המיקל ומי המתמיד, דע
 שרב אתא למימרא ורביגא
 לקילא יהלכתא ככולן כדברי
 המיקל !שם׳. דאיב דמא.
 ושפיר דמי אף במלת מעט
 בתורת צלי ישם!. מצמת
 צמתי ליה. ודמו נבלע
 בו ;שעו. שני גידין הן.
 בירך, פגימי. זה גיל הגדול
 המתות על פגי כל אורך הירך
 ופנימי קרי ליה שהוא נצר
 פנימי של ירך, צל הרואה
 את הירך השנית ופסחים
 פג:! הוא גיל ארוך ונתון
 לארכו של שופי כשפורעין את
 הירך ופושט בכל הירך, ראשו
 אחל מחובר בעצם האליה
 ומשם נפשט לאורך השיפי על
 מקוס חיביר הקולית ועצס
 הירך ושס הוא סמיך לעצם
ל צא.;!. סמוך לעצם. לעי ; 
 עצס הקולית התחוב בבוקא
 ראטמא וגס יוצא מבוקא
 לאטמא ונמתת אצל אומו
 עצם על פני כל אורך הירך
 שאסור (פסחים שם). אסור.
 מן התורה, וחייבין עליו.
 מלקות כדיליף מהירך ועוד
 שהוא על הכף שהכף הוא
 בשר עגול הסובכ את הקולית
 ודבוק בה ועל שס שהוא בצד
 פגימי של ירך, צד שכלפי ירך
 חברתה כשהבהמה מתוברת,
ל צא.!.  קרי לה פגימי !לעי
 חיצון. גיד קצר הנתון לרוחב
 השופי בסופו מובלע בכף
 הסובבת את הקוליח והוא
 נתון בצד חיצון של ירך (שם!
 זה גיד קצר הניתן בסוף
 השוסי לרחבו, וחיצון קד ליה
 על שס שהוא מוטל לצד
 חיצון של ירך, צד הרואה את
 האדר הסמוך לנשר, שמובלע
 בבשר (פסחים שם<. אסור.
 מדרבנן, ואין חייבין עליו.
 כדמפרש טעמא אשר על כף
 הירך, ההוא לסשיט ככוליה

 צג: גיד הנשה פרק שביעי חולין
 אל תמוש מורת אמך. מנהג מקומך שאמה מבבל ושם נוהגין בו
 איסורא להא איפליגו בה רב אמי ורב אסי נע״א]: הני ביעי דגדיא עד
 מלתין יומין. משנולל: שריין. בלא קליפת הקרום לאכתי לא נפיש דמיה
 ליבלע באיבריו. גליא לאו לווקא: אזרמן. יש בהן זרע אסורין לבילוע
 שיש רם: אומצא בימי ומזרקי.
 לקמיה מפרש פלוגתייהו: בכל התורה
 כולה. רב אחא ורבינא מל אמר הכי
 וחל אמר הכי בכולהו ההוא למיקל
 רכינא וההוא ללחומרא רכ אחא:
 דאסמיק. שנקוטרא״ו: תמכה.
 חתיכות הרכה: תלייה בשפודא.
 בתוך התנור לצלות כלא תתכה
 ומלחה אלא כלי מליחת צלי לבר
 מועט: דאיב דמא. הואיל ותלוי
 שפיר דמי: שייגי. שואכיס את הדס:
 מצממ צמית. אישטריינ״ט צומתין
 הכשר ואינו מוציא אמ דמו והוא נצלה
 כתוכו ואסור: מיזרקי. מוטי הצואר
 ורידין: רישא בהינשא. הראש
 כשרוצין להסיר שערו נותנין עליו מיס
 ומטמינין אומו כרמן: כבשא.
 הטמנה: אותכיה אכית השתיטה.
 שבימ השחיטה מלמטה: דייב דמא.
 דרך החמך ושפיר דמי: אצדדים. על
 לחייו: מיקפא קפי. דמא במוט
 ואסור: קפי. כמו (איוב יו וכגבינה
 תקפיאני: אוהביה אנתיריה. נקכי
 החוטם למטה: דן ביה. בנקב
 החוטם מידי שלא יסתס: פנימי. גיד
 הארוך והוא בצד פנימי של ירך:

 תילון.
 לרחבו

 והתניא
 אקלודי

 מצות פרוש נלכד כדאמר
 משום אל תטוש• סבר

 גיד הקצר שבסוף השופי
 והוא צד חיצון של ירך:
 פנימי. קרי מובלע בבשר:
 מיקליד. אומו גיד הארוך
 מוזר ונכנס בבשר והתם קרי ליה
 סמוך לכשר: אקלודי. לשון מפחח
 הנכנס כפוחחמ: והתניא. דחיצון
 קרי סמוך לעצם דמשמע גלוי הוא
 ואינו מובלע בכשר: אמר רב יהודה
 היפא דפרעי עבתי. הוי גלדה במקום
 חמך הירך כשנחמכמ ונפרשמ מן
 האליה הוי ראש אותו גיד מחוכר
 לכוקא של קוליא כך שמעתי: עבת
 שנמצא אתריו תלב. דרך הטכח לנקר
 הכשר: להלקותו. בכזית: לעברו.
 בכשעורה: אפשור דרי. דמדקאמר
 חזרו לומר מכלל דמעיקרא הוה קי״ל
 כרכי מאיר דאמר אין נאמנים וחזרו
 לומר נאמנים וכי אכשור דרי כממיה:
 כרבי מאיר. דכעי חטיטה וטריחא
 להו מילתא לא מהימני וצריך לבדוק
 אחריהם: מעיקרא סברי לה הרבי
 יהודה. ולפיכך אמרו חכמים דנאמנין
 ולבסוף סברי דכעי חטיטה ואמרו
 אין נאמנים: וכמה דהוו דהירי לדר׳
 יהודה. וגדרי בהדה אמרו אין
 נאמנין משוס דסכירא לן כרי מאיר
 ובזמן הזה דאנשיוה לדרכי יהודה
 והוחזק המנהג כרבי מאיר אמרו
 נאמנין: הכי קאמר. רבי מאיר:
 אין נאמנים לא עליו ולא מל התלב.
 מפני שטורח הוא להם וחכמים
 אומדס נאמנין עליו ועל החלב:
 מתני׳ שולה אדם ירך לעובד
 כוכבים כוי. ואין חוששין
 שמא יחזור וימכרנה לישראל ויאכלנה
 בגידה דטון דשלימה היא מקומו

 מדלא קא בריין הני אבר מן החי נינתו מאן
 דשרי מדלא קא מסרחן הגי חיותא אית בהו
 ואידך האי דלא קא מםרחן דלא קא שליט בהו
 אוירא ואידך האי דלא בריין כחישותא הוא
 דנקט להו א״ל רבי יוחנן לרב שמן בר
הני ביעי חשילתא שריין ואת לא תיבול  אבא א
 משום 1ואל תטוש תורת אמך אמר מר בר
הני ביעי דגדיא עד תלתין יומין  רב אשי נ
 שריין בלא קליפה מכאן ואילך אי אזרען
 אםורין ואי לא אזרען שריין מנא ידעינן אי
 אית בהו שורייקי םומקי אםירן לית בהו
אומצי ביעי ומזרקי  שורייקי םומקי שריין א)
 פליגי בה רב אחא ורבינא בכל התורה
 כולה רבינא לקולא ורב אחא לחומרא
והלכתא כרבינא לקולא לבר מהני תלת 9 

 דרב אחא לקולא ורבינא לחומרא והלכתא
אומצא דאסמיק חתכה ג ו  כרב אחא לקולא נ
 ומלחה אפילו לקדרה נמי שפיר דמי תלייה
 נמי בשפודא דאיב דמא אגומרי פליגי בה
 רב אחא ורבינא חד אמר י משאב שאיבי
 ליה וחד אמר מצמת צמתי ליה וכן ייביעי
 וכן מזרקי י רישא בכיבשא אותביה אבית
 השחיטה דייב דמא ושרי אצדדין מיקפא קפי
 ואםור ׳אותביה אנחיריה דץ ביה מידי שרי
 ואי לא אםיר איכא דאמרי אנחיריה ואבית
 השחיטה דאיב אצדדין אי דץ ביה מידי
 שרי ואי לא אסיר >*< ״אמר רב יהודה אמר
 שמואל שני גידין הן הפנימי סמוך לעצם
 אםור וחייבין עליו חיצון סמוך לבשר אסור
 ואין חייבין עליו והתניא פנימי םמוך לבשר
 אמר רב אחא אמר רב כהנא איקלודי
 מיקליד והא תניא חיצון הםמוך לעצם אמר
 רב יהודה היכא דפרעי טבחי איתמר טבח
 שנמצא חלב אחריו רב יהודה אמר
 בכשעורה רבי יוחנן אמר בכזית אמר רב
 פפא ולא פליגי כאן להלקותו כאן לעברו
 ייאמר מר זוטרא כשעורה במקום אחד כזית
 אפילו בב׳ ובג׳ מקומות והלכתא ״להלקותו
 בכזית לעברו בכשעורה: אין הטבחין
 נאמנין [וכו׳]: א״ר חייא בר אבא א״ר
 יוחנן חזרו לומר נאמנין אמר רב נחמן
אכשור דרי מעיקרא דהוו סכרי לה כרבי  ה)

 מאיר לא הוו מהימני ולבסוף םברי כרבי
 יהודה איכא דמתני לה אםיפא וחכמים
 אומרים נאמנין עליו ועל החלב אמר ר׳ חייא
 בר אבא אמר רבי יוחנן חזרו לומר אין נאמנין
 אמר רב נחמן בזמן הזה נאמנין אכשור דרי
 מעיקרא סבתה כרבי יהודה הדר םברוה
 כרבי מאיר במה דהוו דבירי לה לדרבי
 יהודה לא מהימני והשתא דאנשיוה
 לדרבי יהודה מהימני: ועל החלב: חלב

 מדלא קא בריין הני אבר מן החי ניינהו. מן התורה לא הוי אבר
 מן החי כיון שמחוברים הס מעט הס נימרין בשחיטה

 כאכריס המדולדלים ואין כהס אלא
 כפרק כהמה המקשה (לעיל לף על.):

 כרכ אשי דאמר כפ״ק (לעיל לף ימ:<
 דהיכא דדעמיה לחזור מתנין עליו
 חומרי מקום שיצא משם א׳׳נ ככ״ע

 ואת לא תיכול כמקומו קאמר:
 רישא בב־בשא. יש שנותנים
 מרנגולמ כמיס אחר
 שחיטה וטומנין אומה כרמן להסיר
 הנוצה אע״ג דבדשא בכיכשס לא שד
 אלא היכא דאותביה אנחידה היינו
 משוס דיש כראש עצמות הרכה
 ודבדם המעכבים את הדם מלצאת
 אבל בתרנגולת האש מישאב שאיב
 דמא ובה״ג כתוב האי מאן דמטוי
 רישא צריך לאתנוחי לבית השחיטה
 מתמאי כי היכי דנידוב דמא ואי
 אישתלי והפכיה מוקרא הוא דאסור
 באכילה ורישא גופה שד משמע דלא
 אסור אלא משוס קרוס של מוח שיש
 בו דם ולכך גם המוח אסור שממבשל
 בדם הקרוס אבל מרנגולה דליכא
 למימר הכי שריא ונראה דגם חוטין
 שכלחי אסורין אם לא תתכן מתחלה
 שגם הס אסורין משוס דם כדאמר
 לקמן(לף קלג.): שני גידים הם. כאן
 פי׳ כקונטרס דקרי ליה פנימי משוס
 דמובלע הרכה עד סמוך לעצם וחיצון
 משום דסמוך לבשר ואינו מובלע כל
 כך ובדש פירקין פירש בענין אחר:
 «<נאמנין עליו ועל החלב. כסמם
 חלכ איירי דחלכו של גיד
 שד ר׳ יהודה לגמד ולא שייך למימר
 כיה נאמנות כדסירשמייז) ועוד דאי כחלכ
 דגיד איירי הוה ליה לאקשרי מממני׳
 לשמואל דשד לדכד הכל והכא אסר
 לד״ה ולשנרי דמומר דקאמר שמואל
 מן המורה קאמר כדמשני לעיל
 אכדיהא ועוד דהול״ל עליו ועל מלכו
 אי אחלבו דגיד קאי אלא בסתם חלכ
 אייד ופליגי דרבי מאיר סבר דאין
 נאמנין בגיד הנשה דצדך חטיטה
 ואיכא טירחא ובחלב נמי אע״ג דליכא
 טירחא כולי האי כמו כגיד החמירו
 עליה שלא להאמינו כיון דחמיר
 איסוריה ואיכא ביה נמי טירהא לכך
 אין נאמנין ולרכי יהודה נאמנין כגיד
 משוס דלא כעי אלא גמימה וכחלכ
 נמי אע״ג דאיכא ביה טירחא טפי
 מכגיד לרכי יהודה מכל מקום לימ
 ביה טירחא כמו בגיד לרבי מאיר:
 חזרו לומד נאמנץ. אגיד קאי ולא
 אחלב: חלב מאן דבר שמיה.
 לעיל (לף פט:) דקאמר רבי יהודה
 אינו נוהג בשליל וחלבו מומר לא פריך
 הכי משוס דחלבו מותר מילתא באפי
 נסשיה היא כדמסרש שמואל (לעיל
 צב:) אכל הכא חדא מילמא היא
 ונאמנין עליו ועל החלכ דנאמנין קאי
 אהרוייהו ומשמע דכתרוייהו קאתי

 לפלוגי עליה דרבי מאיר:
 חיתוכא

 עין משפט
 נר מצוה

א א מיי׳ פ״ה מהלכות  ל
 מאכלות אסורות הל׳ ז
 סמג לאדן קלו טוש׳׳ע י״ל

 סי׳ סב סעיף ל:
ב ב מיי׳ ס״ז שס הל׳ יד  ל
 סמג שס טיש״ע י״ל שי׳

 סה סעיף ל:
נ ג מיי׳ פ״ו שס הל׳ יג  ל
 סמג שס טיש״ע י״ל סי׳

 סז סעיף ל:
 לד ד מיי׳ שס טוש״ע שס

 וסי׳ סה סעיף א:
ה ה מיי׳ שס טוש״ע שם  ל

 סי׳ סה סעיף ד:
ו ו מיי׳ שס הל׳ יד סמג  ל
 שס טוש׳׳ע י״ל סי׳ סמ

 סעיף א:
 לז ז מיי׳ שס טוש״ע שס

 סעיף ב
ח ח מיי׳ פ״ז שס הלי כא  ל
 סמג לאוין קלט טוש״ע

 י׳׳ל סי׳ סל סעיף כא:
ט ט מיי׳ פ״ח שם הל׳ יל  ל
 ועי׳ נמ״מ ובכ׳׳מ
 ינל״מ סמג שס טוש״ע י״ל

 סי' סה סעיף יא:

 מאן דכד שמיה הכי קאמר אין נאמנין
שולח ט (  עליו ועל החלב וחכמים אומרים נאמנין עליו ועל החלב: מתני׳ י
 אדם ירך לעובד כוכבים שגיד הנשה בתוכה מפני שמקומו ניכר:
 גמ׳ שלמה אין חתוכה לא במאי עסקינן אילימא במקום שאין מכריזין

 של גיד הנשה היה ניכר אס נחטט כה
 הימנה והלוקח מכין שלא ניטל ונוטלו. וכגמרא פריך היכי זכני ישראל 'ל^־״ללעוכד כוככיס: גמ׳ ירך שלמה משמע:
ה דטון דחמוכה היא סבר הלוקחה מן העובד כוככיס שניטל גידה ואוכלה כגידה: במקום שאין ז  תתוכה לא. אלא אם כן ניטל ג
 מכריזין. שכל הטכחיס של אוהו מקום ישראלים הס וכשכאה טרפה לידם אין מכדזין לומר נפלה טרסה כאיטליז למכור לעוכד כוככיס
 ובאומו מקום אין לוקחין בשר מן העובד כוככים דשמא מכרו לו הטבחים טריפה ואין אנו יודעים אם כאת היום טרסה לידס:

 חתוכה
ו ״ ו ׳•- ״ ״י״ ׳״•׳ ״  י
ל שם! אכשור דרי. נתמיה וכי נתבשרו הדורוח ;יבמות לט:;. שולח אדם לעי  חתוכה נמי דאין לא 1שם; ללאו היינו על הכף אלא בתוך הכף !
 ירך לגכרי. ולא מצרכינן ליטול גילה ולא גזרינן שמא יראה ישראל חבירו כשיתננה לו וילך ויקנה אותה מן הנכרי וכסבור שניטל

. !  גילה היאיל ומתתת יל ישראל יצמה, דאכלגה בגילה, מפני שמקומו גיכר. אס הוא נטול ואם לאו ופסחים כב

 רבינו גרשום
 •אידך האי דלא קא מסרחן.
 כלומר האי דאסר סבר האי
 ־לא קא מסרחן כוי: ואידך
 האי דלא קא בריין: משום אל
 ־!טוש תורת אמך. כלומר צווי
 חכמים דהא חדינן דמחלוקת
 תכמים היא דחד אסר: שריין
 כלא קליפה. משום דמא:
 אומצא ביעי ומזרקי כוי
 אומצא דאסמיק. שמכין את
 הבהמה בחייה ונצרר הדם
 באותו מקום: מישב שייכי
 ־1יה. כלומר הגחלים שואבים
 הדם ממנו: וכן ביעי. ביצים
 של בהמה דאית בהו שורייקי
 סומקי: וכן מזרקי גידים
 גדולים שכצואר שהן מלאין
 דם: רישא בכיבשא. כלומר
 כשרוצין לגרד שער מראש
 של בהמה טומנין אותו
 ברמץ שיהא השער רך לגרד
 וכשטומנין אותו אותכיה
 אבית השחיטה וכו׳ ואיכא
 דאמר כשצולין אותו בתנור
 שלם אותביה אבית השתיטה
 וכוי: מקוה קוו ואסיר.
 כלומר הדם קווי במקום
 אחד ואין יוצא תוץ ואסיר:
 א־ דץ ביה מידי. כלומר
 שלא יסתם הנקב: היכא
 דפרעי טבתי. כלומר מקום
 שמתחילין השופי לחתוך
 כשמנקרין אותו: אמר רב
 כהנא אקלודי מיקלד. כלומר
 קנוקנות הן שמפצלין סמוך
 לבשר: כאן לעברו. כלומר
 מן הטבחות עד שימצא
 כזית: כשעורה במקום
 אחד. כלומר אפי׳ כשעורה
 במקום אחד מלקין אותו
 כזית אפי׳ בשלש מקומות:
 אכשור דרי. מעיקרא סברוה
 כר״מ דמחמיר דאמר צריך
 שיטול את כולו ולפיכך
 אי־ נאמנין דמחמרין !בהו]
 ולבסוף סברוה כרי יהודה
 דאמר דיקיים בו מצות
 [נטילה! וא״צ לחטט אחריו
 ולפיכך מקילינן בהו ונאמנין:
 מעיקרא סברוה כרי יהודה.
 כלומר מעיקרא נאמנץ
 דסבירא לן כר• יהודה
 דמיקל לפיכך מהימנינן
 להו ולבסוף םברוה כר״מ
 דמחמיר כמה הוו דכירי ליה
 לדי׳ יהודה דמיקל לא הוו
 מהימני דמקילי אינשי בגיד
 הנשה והשתא דאנשיוה לד׳
 יהודה מתמירי אינשי כר״מ
 ומהימני: מפני שמקומו ניכר
 כוי: א) מעיקרא סברינן.
 כלומר דלא חיישינ; שמא
 מזבץ ליה לישראל במקומו
 דגיד הנשה ניכר ולבסוף
 סבר־נן דכיון דמקומו ניכר
 מיהזי כגונב דעתו של עובד
 כוכבים דגיד עץ בעלמא
 הוא: אילימא במקום שאין
 מכר־זץ כוי. בלומר שאץ

 רגילין באותו מקום להכריז כשיש טרפה לישראל נפל בישרא לבני חילא כדחזינן לקמן אפ

 א! דברי רבינו גזה משוללי הבנה להיכן מציגו חילוק בדי! זה בין מעיקרא ובין לבסוף ואולי לנירסא אחרת היה לו לרנינו כנאן.



 עין משפט
 נר מצוה

 & א מיי׳ פ״ח מהלכות
 מאכלות אסורות הל׳
 יד ועי׳ נמ״מ טוש״ע יי״ד

 סימן סה סעיף יא:
א ב ג ד מיי׳ פ׳׳כ  מ
 מהל׳ דעות הל׳ ו
 ופי׳׳מ מהל׳ מכירה הל׳ א
 ג סמג לאמן קנה טוש׳׳ע
 מ״מ סימן רכת סעיף ו:

כ ה ו טוש״ע שם ס״ז:  מ
 מג ז מיי׳ פ״כ מהל׳
 דעות הל׳ ו טוש׳׳ע

 שס שעיף ח:
ד ח מיי׳ פ״ז מהל׳  מ
 כרכות הל׳ י טוש׳׳ע

 א״ח סי׳ קע סעיף יט:
ה ט מיי׳ פ׳׳ת מהל׳  מ
 מאכלות אסורות הל׳
 יד וע׳׳ש סמג לאמן קלט
 קמא טור ש״ע י״ד סימן

 סה סעיף יא:

 רבעו גרשום(המשך)
 הבריות אלא מכללא
 דמעברא דאיקפד בשביל
 שמעיה דנתן לא״י
 תרנגולת טרפה בכלל
 שחוטה מהאי קפידא
 איתמר משמיה דשמואל
 נ) אפי׳ איתמר משמיה
 מההוא קפידא מאי ודאי
 כן הוא ואינו דאיקפד אי
 לאביי תרנגולת כוי כלומר
 אפי׳ דחזינן דאיקפד לא
 אמרינן משמיה בפירוש
 דאסור לגנוב דעת הבריות
 אי משום דאיקפד לא
 איקפד לשמעית בשביל
 דגנב דעתו של א״י אלא
 א״ל לא ליבעי ליה בו׳ אי
 לדכא אנפקא חייא משמע
 כלומר שאינו מזוג ומיחזי
 כגזל גמור: ולא ירבה
 בתקרובת. כלומר לא ישגר
 לו דורונות: לא יפתח לו
 חביות כוי. כלומר הוא
 מכר חביותיו לחנוני וחנוני
 עומד לפותחן למוכרן מיד
 ובא אוהבו לביתו ויבקש
 ממנו מכור לי יין מאותו
 חבית אל יאמר לו אם
 לא בשביל אהבתך לא
 הייתי פותחו וגונב דעתו
 שהחנוני עתיד למוכרו:
 ואל יאמר לו סך שמן.
 כלומר הפך של שמן יהיה
 בידו ואין בו כלום שהריק
 השמן ממנו אל יאמר לו
 רוצה [אתה] לסוך שמן מן
 הפך הזה ואין בו כלום
 וגונב דעתו: ואם כשביל
 כבודו. כלומר ישבו שם
 בני אדם וחולק לו כבוד
 בשביל בני אדם: לגין
 המתקשקש. כלומר שאין
 בו אלא מעט יין: ואם יש
 כו חבר עיר. כלומר תלמיד
 חכם ודאי בשביל כבודו
 הוא עושה ואין לו יכולת
 למלאנו יין מותר: סנדל
 של מתה. כלומר סנדל
 של עור בהמה שמתה
 מאיליה בכלל סנדל בהמה
 שנשחטה שאין סנדל של
 מתה טוב כשל שחוטה:
 מפני הסכנה. שמא נשכה
 נחש וישב הארס בבשר
 (אדם). ושמן צף על
 פיה כלומר יין ומיעוט
 שמן על היין: והניח
 בפניהם כשלש ביצים.
 כלומר פת כשלש ביצים.
 שהוא עוזק בו׳ כלומר
 שהוא כוסם: חתוכה צריך
 ליטול הימנה גיר הנשה.
 כלומר כיון דהירך חתוך
 סבר בר ישראל חברו שגיד
 הנשה מנוקר ממנו ולא
 יטלנו: אחד מפני האנסין.
 לטבח ישראל ליתן לו יותר

 גיד הנשה פרק שביעי חולין צד.
 חיתוכא דעונד כוככים מידע יריע. פירש כקונטרס לחיתוך
 לעוכל כוכבים כירך אינו עשר כשל ישראל שהוא פורעה
 כלרך שהגיל מונח ועל לא סמיך רכי כשולח ירך על יל עוכל כוככיס
 לחכירו ולא עשה כו חותם לכשרה היא אם תתוכה כלרך שישראל
 חותכה אחר תטיטת גיל עכ״ל ומימה
 לאס כן לוקמיה אף כשאין מכריזין
 וחתוכה לא לישלר ליה ללמא אתי
 ליזלכוני לישראל לכיון לתיתוך לישראל
 מילע יליע לא יתוש ישראל הבא לקנותה
 שמא טרפה היא לאס כן למה פתתה
 ותתכה כלרך שעושין כלי ליטול הגיל
 וכי תימא לחייש ישראל שמא אחר כך
 נולע לו שהיא טרפה לא״כ מטעם זה
 נאסור כשולח ירך לחכירו ע״י עוכל
 כוככים שמא נזלמנה לעוכל כוכבים
 ירך אמרמ שלא נולע לישראל שהימה
 טרפה על אחר שניטל גילה והחליפה
 כזאת וי״ל לכולי האי לא חיישינן ללא
 שכיח שיזלמן כך ליל עוכל כוככיס אכל
 היכא לישראל שלח לעובל כוככים חייש
 ישראל במקום שאין מכריזין אע״ס
 שניטל גילה ללמא ללכךי) שלחה לעובל
 כוככים לפי שנולע לו אחר ניקור
 לטרפה היא: טרפה הואי ויהכה
 ניהליה כמר דשחוטה. וא״מ לעולם
 אימא לך למותר לגנוכ לעתו של עוכל
 כוכבים ואיקפל משום לאמר לו לעוכל
 כוככים שמוטה היא ואיכא למיגזר שמא
 יתננה לו כפני ישראל ויקנה ממנו וי״ל
 למ״מ איכא למילק מיניה לאסור לגנוכ
 לעמו לאי שרי ליכא למיחש שמא יקנה
 ממנו ישראל ליתוש ללגנוכ לעמו של

 עובל כוכבים אומר כן:
 אמר

 חתוכה גמי לישדר ליה דהא לא אתו למזבן
 מיניה אלא במקום שמכריזין שלימה נמי
 לא לישדר ליה דחתיך ליה ומזבין ליה אי
 בעית אימא במקום שמכריזין ואי בעית אימא
 במקום שאין מבריזין איבעית אימא במקום
 שמכריזין חיתוכא דעובד כוכבים מידע ידיע
 ואיבעית אימא במקום שאין מכריז־ן גזירה
שמא יתננה לו בפני ישראל אחר ואי בעית  א

 אימא משום דקא גניב ליה לדעתיה דאמר
 שמואל באםור לגנוב דעת הבריות ואפילו
 דעתו של עובד כוכבים והא דשמואל fc)לאו
 בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר רשמואל
 הוה קא עבר במברא א״ל לשמעיה פייםיה
 למבוריה פייםיה ואיקפד מ״ט אקפד אמר
 אביי גתרנגולת טרפה הואי ויהבה ניהליה
 במר דשחוטה רבא אמר אנפקא אמר ליה
וכי מכללא (  לאשקויי ואשקייה חמרא מזיגא נ
 מאי למ״ד טרפה הואי א״ל אמאי תשהא
 איםורא למ״ד אנפקא א״ל לאשקויי אנפקא
ל א ד  חייא משמע תניא היה ר׳ מאיר אומר ״
 יםרהב אדם לחבירו לסעוד אצלו ויודע בו
 שאינו םועד ולא ירבה לו בתקרובת ויודע בו
 שאינו מקבל ולא יפתח לו חביות המכורות
ולא יאמר לו מוך שמן  לחנוני אא״כ הודיעו ה
 מפד ריקן ואם בשביל כבודו מותר איני והא

 עולא אקלע לבי רב יהודה פתח לו חביות המכורות לחנוני אודועי אודעיה
 ואיבעית אימא שאני עולא דחביב ליה לרב יהודה דבלאו הכי נמי פתוחי
 מפתח ליה ת״ר י לא ילך אדם לבית האבל ובידו לגין המתקשקש ולא ימלאנו
 מים מפני שמתעהו ואם יש שם חבר עיר מותר ת״ר ילא ימכור אדם לחבירו
 םנדל של מתה בכלל של חיה שחוטה מפני ב׳ דברים א׳ מפני שמתעהו וא׳
 מפני הסכנה יי ולא ישגר אדם לחבירו חבית של יין ושמן צף על פיה ומעשה
 באחד ששיגר לחבירו חבית של יין ושמן צף על פיה והלך וזימן עליה אורחין
ואין האורחין רשאין ליתן ממה ח >  ונכנסו מצאה שהיא של יין וחנק את עצמו ה
 שלפניהם לבנו ולבתו של בעה״ב אא״כ נטלו רשות מבעה״ב ומעשה באחד
 שזמן ג׳ אורחין בשני בצורת ולא היה לו להניח לפניהם אלא (* כשלש ביצים
 בא בנו של בעה״ב נטל אחד מהן חלקו ונתנו לו וכן שני וכן שלישי בא
 אביו של תינוק מצאו שעוזק א׳ בפיו ושתים בידו חבטו בקרקע ומת כיון
 שראתה אמו עלתה לגג ונפלה ומתה אף הוא עלה לגג ונפל ומת א״ר אליעזר
מאי קמ״ל דכולה ר״א בן יעקב (  בן יעקב על דבר זה נהרגו ג׳ נפשות מישראל י
 היא ת״ר ״השולח ירך לחבירו שלימה אינו צריך שיטול הימנה גיד הנשה
 חתוכה צריך ליטול הימנה גיד הגשה טובעובד כוכבים בין חתוכה ובין שלימה
 א״צ ליטול הימנה גיד הנשה ומפני ב׳ דברים אמרו אין מוכרין נבילות וטרפות
 לעובד כוכבים אחד מפני שמתעהו ואחד שמא יחזור וימכרנה לישראל
 אחר ולא יאמר אדם לעובד כוכבים קח לי בדינר זה בשר מפני ב׳ דברים

 אחד
 היא אצלו לא יפתחנה לאורח הבא לו מפני שגונב לבו להחזיק לו טובה חנם כסבור זה הפסל גלול נפסל ע״י שהד תשאר חבימ זו חסרה
 ותתקלקל יינה וזה ימסרנה מיל לחנוני שימכרנה לו: אא״כ הודיעו. מכרמיה לחנוני ואיני נפסל: לא יביא לו פך ריקן ויאמר לו סוך שמן.
 מפני שיולע בו שאינו סך וגונב לעמו כסבור שיש בו שמן: ואם בשביל כבודו. של אורת להוליע לבדות שתביב הוא עליו מותר: המתקשקש.
 חסר. לסי שזה סבור שהוא מלא: שממעהו. גונב לעתו: ואם יש שם תבר עיר. חבורת עיר שיש שם רבים וזה מתכרן להחשיב את האבל
 בעיניהן שיאמרו כמה חשוב זה שזה מככלו כ״כ: מותר. לגלול כבול הבריות: הנדל. של עור בהמה שמתה חיה«) מאליה אין עורה
 חזק כשל כדאה שחוטה: תיה שמוטה. כדאה שחוטה: הספנה. שמא מחמת נשיכת נחש ממה והארס נבלע בעור: ושמן צן1 על פיה.
 כסכור שהכל שמן ומזמן עליו אורחים וכטוח שיש לו שמן הרכה לצרכם: ותנק את עצמו. שלא היה לו מה להאכילם וכוש מהם: שעוזק.
 סוגר כמו ויעזקהו(ישעיה ה): שלימה אין צריך ליטול. מפני שניכר שלא ניטל והאוכלה נוטלו: ובעובד כופבים בין שלימה פוי. לקמיה ןע״נ] מפרש
 לה: אין מופרין טרפה לטובד פופבים. כסתם אא״כ הוליעו שהיא טרסה לתו ליכא גניבת לעמ. ובמקום שאין מכריזין לליכא למיחש לשמא

 ימכרנה לישראל או במקום שמכדזין וביום שהכריזו הכי מתוקמא לקמן נשס]:
 אחד

 לשמואל לאסור לגנוכ דעת הכריות אפיי כוי ק הוא דאל׳׳ה אמאי איקפיד: אי לאניי ונוי. כלומר שמא יעשה לו אונס

 תמופה נמי לישדר. עם גילה לליכא למיחש שמא ימכרנה לישראל
 להא לא זבני מיניה להיישי לטרפה: אלא במקום שמכריזין.
 שישראל מותר ליקח שם באותו מקום מן העובל כוכבים כיון שלא
 הכריזו ללמאי ניחוש לה הטבחים ישראלים הם ולטרסה ליכא למיחש

 להא לא הכריזו היום: שלימה נמי לא
ה לאע״פ ז  לישדר ליה. על שיטול ג
 שמקומו ניכר איכא למיחש ללמא חתיך
 לה עובר כוכבים ומזבין וסבור זה
 שנטל גילה: מימופא דטוגד פופבים.
 בירך אינו עשר כשל ישראל שהוא
 פורעה כררך שהגיר מונח. ועל לא
 סמיך רבי בשולח ירך למבירו על יל
 עובל כוכבים ולא עשה בה חותס
 לכשרה היא אס היא חתוכה כלרך
 שישראל תותכה אחר חטיטת הגיל אכל
 באכר אחר שחיתוך עוכל כוכבים
 וחיתוך ישראל שרן בו אסור על שיהא
 בו חותם: ואיבעימ אימא במקום שאין
 מכריזין. ולקשיא לך חמוכה נמי לישלר
 להא לא זכין לה ישראל גזירה שמא
 יהננה לו כפני ישראל ואומו הרואה
 שזה נחנה לו לוקח הימנו וכסבור ניטל
 גילה: ואיגעית אימא. טעמא רמתני׳
 ראמר חתוכה לא לישלר עם גילה:
 משום דגזנב דעמז. לעובל כוכבים
 כסבור שישראל זה אוהבו מאד שמקנה
 וטרח כה ליטול גידה עד שנראית
 לעצמו ואח״כ נתנה לו והוא לא נטלו
 ונמצא מחזיק לו טוכה חנם: מפייסיה
 למגוריה. תן שכרו לכעל המעבורמ:
 מברא. ספינה רחכה שעוכדן בה
 את הנהר: במר דשהועה. בחילוף
 שחוטה כחזקת שחוטה ותכירו בבכורות
 (לף ל.) ההוא טכחא דמזכין תרכא
 דאטמא כמר דכנתא. ולי נראה דלשון
 ממורה הוא. «) דהאי דטרפה לאו
 דוקא דטרפה בשחוטה לא מיחלפא
 אלא כלומר טרפה שחוטה נתן לו במר
 דכשרה שחוטה: ואשקייה תמרא מזיגא.
 והעובד כוכבים סבור שהיין חי: וכי
 מכללא מאי. מה לנו אי איתמר מכלל
 אי בפירוש הא מהא כללא שפיר שמעינן
 ואמאי אשמעינן גמרא דלאו בפירוש
 אתמר ומה יש לנו לגמגם ככלל זה:
 למ״ד טרפה הואי. איכא למימר דלאו
 משום גניכות דעת איקסיד אלא משוס
 דאשהייה גכיה עד השתא: אנפקא
 הייא משמע. משוס יקרא דידיה איקפיד
: לא יסרהב. לא  שעבר על דבדו
 יפציר בו הואיל רודע שלא יעשה
 משוס דגונב דעתו להחזיק לו טובה
 בחנם כסבור שמן הלב מסרהב לו
 כן: ולא יפממ לו פוי. כל חביוחיהס
 מגופות היו וכשבא אדם חשוב אצלו
 פומח לו חכימ להשקומו יין מזק
 ואס מכר חכית לחנוני שלמה ועדיין

 מסורת הש״ם

 א) נכרכות ט. ושס נסמן],
 ב) [כרכות ינ. ושם נסמן],
 נ) [מס׳ ד׳׳א פ״ח תושפתא
 נ״נ פרק ו ה׳׳ד], ד) [מוס׳
 כ״כ שם מס׳ ד״א פיית],
 ה) נשס פ״ט], ו) [דוגמתו
 לקמן קד: וע״ש וגפרש״י
 שם ובכריתות כג. וכנדה
 יט: ע״ש וכשבת קג. הא
 מט רני יוסי וכו׳ כולה
 ר׳׳י היא], ז) [תוספתא ס״ז
 ה׳׳א ע״ש], ח) [צ״ל אחר
 ד׳׳ה מברא], ס) יעכ׳׳ן מ״ז,

 י) בס׳׳א: לכך,

 הגהות הב״ח
 (א) גם׳ לסגיהס אלא
 (כשלש) תז״מ ונ״ב ס״א
 שלש:(3) רש״׳ ד׳׳ה במר
 וכו׳ ללשון תמורה הוא
 האי טריפה כצ״ל ואות ד׳

 נמתק:

 מוסף רש״י
 וכי מכללא מאי. וכי
 אמר ליה מכללא מאי
 גריעותא איכא ראמר צאו
ת ו כ ו ב  כפירוש איתמר !

 רבינו גרשום
 ניכר גיד הנשה בירך
 לישדר ליה דבמקום שאק
 רגילץ להכריז אץ קונץ
 בשר על הכל מעובד
 כוכבים. אלא במקום
 שמכריזץ כלומר במקום
 שרגילין להכריז כשיש
 טרפה לישראל: שלימה
 נמי- לא לישדר דילמא
 מחתך ליה כוי דבמקום
 שרגילץ להכריז ביום
 שאין מכריז קונה ישראל
 בשר מא״י ושמא מחתך
 לה ואין מקומה ניכר
 ומוכר אותה לישראל:
 איבעי׳ אימא במקום
 שמכריוין ואי פרכת שלמין
 לא לישדר דילמא מחתיך
 לה ומובץ לה לישראל
 חיתוכא דעובד כוכבים
 מידע ידיע:ואיבעית אימא
 מקום שאין מכריז ואי
 פרכת חתוכה נמי לישדר
 דלא אתי למיזבן מיניה
 גזירה שמא יתננה לו בפני
 ישראל אחר כוי: ואיבעית
 אימא משום דקא גניב ליה
 לדעתיה כלומר למה אמרי׳
 שולח אדם ירך לעובד
 כוכבים שלימה אין חתוכה
 לא דגיד עץ בעלמא
 הוא [משו׳׳ה] משדר ליה
 שלימה א) כגונב ליה
 לדעתיה דמקומו ניכר אבל
 אי משדר חתוכה גניב
 ליה לדעתיה דםכר ישראל
 עצמו חתכה ונטל ממנו
 גיד הנשה והכל כשר:
 תרנגולת טרפה יהב ליה
 בו׳ כלומר בשכר המעבר
 וא״ל לאתר דשחוטה
 כשרה הוות: אנפקא א״ל
 לאשקוייה כלומר יין חי
 א״ל שמואל לשמעיה
 לאשקוייה ואשקייה יץ
 מזוג. וא״ד אנפקא והו
 אספרגוס: דאי מכללא
 מאי כלומר אמרת והא
 דשמואל לאו בפירוש
 איתמר דאסור לגנוב דעת

 א) נראה דצ״ל אי משדר ליה
 שלימה לא גניב ליה ללעתיה
 להא מקומו ניכר אבל וכוי.
 נ) נראה לצ״ל איתמר משמיה



 בליון הש״ם
 תוס׳ ד׳׳ה אמ־ ובו' היינו
 כשאומר לו דכשרה היא.
 עי׳ לקמן דף קו ע״א

 יבמהרש״א שס:

 הגהות הב״ח
 (א) תופי ל״ה אמר וכו׳
 ליכול לומר רכ אשי

 כשינויא:

 צד: גיד הנשה פרק שביעי חולין
 אמר אכיי אין רישא וסיפא כמקום שאין מכריזין. תימה לאביי
 ורכא ורכ אשי כדשא היכי משדר ליה חתוכה הא לעיל אמריי
 תתוכה אסור גזירה שמא יתעה לו כפני ישראל אי נמי משוס דגניכ
 ליה דעתיה וי״ל דלית להו להק־ שינויי אלא שינוייא קמא דאוקי כמקום

 שמכריזין וחיתוך דעוכד כוככיס
 מידע ידיע וכחנס פירש כקונטרס
 אמילתיה דרכ אשי דפליג מנא דמתני׳
 אתנא דכרייתא דיכול לומר רכ אשי
 (א) כשינויא קמא דלעיל כדפדשית
 והא דקמני מציעמא דאין מוכדן נכלות
 וטרסומ לעוכד כוככיס מפני שמטעהו
 דוקא כמכירה הוא דאסור לפי שהעוכד
 כוככים נמן מעות כתורת שחוטה
 אכל כשולח דורון לא חיישינן וסיפא
 דחייש שמא ימכרו לו נבלות וטרפות לא
 שימכרו כתורת שחוטה אלא שמא ימכרו
 לו ויודיעוהו שהיא טרפה והעוכד כוככי׳
 לא יגיד לו ולהא חיישי אמוראי דהכא והא
 דקתני ואחד שמא יחזור וימכרנה לישראל
 לאכיי ורכא איירי כמקום שמכדזין ולא
 הכריזו אכל כמקום שאין מכריזין לא
 חיישינן דלמא הדר זכין לה ישראל מיניה
 אפילו כמכירת טכח כאיטליז דאיכא
 ישראל טוכא ורכ אשי חייש כיון דטוכא
 ישראל קיימי התם דילמא חד מינייהו
 הדר זכין לה מיניה כדפירש כקונטרס
 ומיהו לההוא שינוייא דמשני לעיל גזירה
 שמא יהננה לו כפני ישראל קשה רישא
 דהך כרייתא ודוחק לומר דפליג ומפרש
 ר״ת דלעיל כמתניתין איירי כאומר
 הישראל לעוכד כוככים שהיא מנוקרת
 והתם הוא דאסור משום דגונכ דעתו
 אכל שלימה הא חזי ליה עיכד כוככיס
 שלא ניטל הגיד אע״פ שישראל אמר לו
 שניטל יודע עובד כוככים שהוא משקר
 ולכך חיישינן נמי בחתוכה שמא יתננה
 לו כפני ישראל ויקנה ישראל מן העוכד
 כוכבים אף במקום שאין מכריזין
 ויאכלנה כגידה ולא חייש דלמא טרפה
 היא מאחר שאומר ישראל כשעה
 שנותנה לעוכד כוכבים שמקנה וטרח
 כה ליטול הגיד עד שראוי לעצמו דאפי׳
 יהא מותר לגנוכ דעה העוכד כוככיס
 מ״מ לא מסיק אדעתיה שלהטעותו
 אומר לו כן והא דדייק מדאיקפד שמואל
 דאסור לגנוב דעתו יודע היה שמואל
 שבצנעא נתן לו ולא היה לו לחוש שמא
 ראה ישראל אחר אלא משום גניבת
 דעתו וברייתא דקתני ובעובד כוכבים

 כין חמוכה וכין שלימה א״צ ליטול הימנה גיד הנשה התם כשנתן לו
 סתס ולא אמר לו שהיא מנוקרת דאיהו דאטעי אנפשיה וגס ליכא
 למימש דלמא חזי ליה ישראל וזכין ליה מן העוכד כוככיס דבמקוס
 שאין מכריזין איירי וחייש שמא אחר שניטל הגיד נודע לו שהיא
 טרפה ולכך נותנה לעוכד כוכבים אכל היכא דאמר לעובד כוכבים
 שהיא מנוקרמ לא חייש דלמא טרפה היא דאי טרפה היא מאי
 נפקא מיניה דניקור הרי אינה ראויה לעצמו ומציעתא דאין מוכרין
 נבלומ וטרפוה לעוכד כוככים י* היינו כשאומר לו דכשרה היא ולכך

 אסור משום דמטעהו וגס משוס שמא יקנה ישראל ממנו כמקום שמכריזין ולא הכריזו אכל כמקום שאין מכריזין לא חיישינן דאפילו
 ראהו שאמר לו הישראל כך קא חשיכ ישראל הרואה דלהשכיח מקחו אומר לו כן דכשרה דמיה יקרים דראויה לימכר לישראל אבל
 כשאומר דניטל גיד הימנה לא שייך טעם זה דלא עדיפא כהכי ורכ אשי סכר דאפילו כמקום שאין מכדזין חיישינן דישראל השומע
 לא אסיק אדעתיה דלהשכיח מקחו אומר כן וא״ת ולפלוג ולימני כדידה כגיד וכמקום שאין מכריזין דבהכי איירי רישא לאכיי דכשאומר
 לו שהיא מנוקרת אין לשלוח על שיטול הימנה גיל הנשה מפני שני לבדם אחד מפני שמטעהו ואחד שמא יחזור וימכרנה לישראל
 וי״ל לנקט נבלה וטרפה לרבותא לקא ס״ל ללא אסור מפני שמטעהו כשמוכר לו בחזקת שחוטה לפי שיולע ללהשבימ מקחו אומר כן:
 אינהו דקא מטעו אנפש״הו׳ כי הא. פי׳ כקונטרס והא לקתני לעיל מפני שמטעהו כמוכר לו כחזקת שחוטה וכן הפותח חביות
 המכורות לחנוני כשאומר לו כשכילך אני פותחן לולאי גונכ לעתו ואין נראה להא אלא אם כן הוליעו קתני למשמע אפילו
 כסמס אסור ולא שרי אלא בכה״ג ועול למאי פריך מרב יהולה לפתמ ליה לעולא להא ולאי שלא היה מטעהו רב יהולה לומר לו
 כשכילך אני פותחן לכך נראה להתס כסתס ואסור משום לאין לאורח לאסוקי אלעתיה למכורות לחנוני אכל הכא איכעי נלהו!

 לאסוקי אלעתייהו לטרפה היא ומר זוטרא איכעי ליה לאסוקי אלעתיה שלא לקראתו היו כאים אלא לצורך עצמם:
 והא קא מטעינן ליה. וא״מ והא אין זה טעוה כיון לכלאו הכי היו כאים לככולו כלקאמר ליה טפי הוה טרחנא לכה״ג אמדנן
 לעיל שאני עולא לחכיכ ליה לרכ יהולה וי״ל ללא למי כלל ללעיל נהי לליכא ססילא כל כך במה שפוחחן כיון שהיו מכורומ
 לחנוני מ״מ בעבורו פתחן וטון לאפילו לא היו מכורות היה פותחן בעכורו לא הוצרך להוליעו כלל אכל הכא לא באו כלל כעכורו:

 אנן

 אתר מפני האנסים. שעוכל כוככיס אנס הוא ומעככ הלינר כילו
 וגוזל אח הטכח: פיון דלא אכרוז. היום והכל יולעיס שאין היום
 טרפה כאיטליד. אמי למיזבן מיניה. ואוכלה כגילה כסבור שניטל:
 אלא פשינוא במקום שאין מפריזין. ללא זכני מיניה אימא מציעתא
 כוי: אלא במקום שמפריזין. והיום
 אירע להם אונס שלא הכריזו הלכך
 אמי ישראל למיזכן מיניה: אפרוזי הוו
 מפרזי. ומללא אכרוז לאו טרפה היא
 ראכל ומה בכך: רבא אמר פולה
 במקום שמפריזין רישא. לקתני ובעובל
 כוככיס אפילו חתוכה אין צריך ליטול
 כשהכריזו היום שאותו היום לא יקח
 ישראל כשר מעוכל כוכבים וסיפא נמי
 לאסור לשלוח לינר כיל עוכל כוככיס
 כשהכריזו היום להואיל ויש טרסה
 ימכרנה לו: מליעתא כשלא הפריזו.
 שאירע להם אונס ולא הכריזו על טרפה
 שנפלה לילס לפיכך אסור למוכרה
 לעוכל כוככיס שמא ימכרנה לישראל
 להואיל ומקום שמכריזין הוא והיום לא
 הכריזו אמי למזכן מיניה: כולה במקום
 שאין מכריזין. ולא זבין ישראל מעובל
 כוכבים בשר הילכך דשא א״צ ליטול
 גילה וסיפא נמי אסור לשלוח עוכל
 כוככיס וליקח בשר לטון לאין מכריזין
 יש לחוש שמא יש טרפה כאיטליז ואין
 אנו יולעין: ומציטמא. לקתני אסור
 למכור לעוכל כוככיס אס לא הוליעו:
 גזירה שמא ימכרנה לו. הטבח כפני
 ישראל וזה הרואה לא שמע מן הטבח
 שהיא טרפה סבור שהיא כשרה. ומיהו
 כדשא גכי שולח ירך לעוכל כוכבים לא
 גזר שמא יתננה לו בפני ישראל רקחנה
 מילו ויאכלנה בגילה לכשלמא גכי
 מכירת טכח כאיטליז קמזכין ליה לעוכל
 כוככיס התם ישראל טוכא קיימי וחזו
 וחיישינן ללמא חל מיגייהו הלר וזכין לה
 מיניה אבל שולח לעובל כוככים ככיחו
 הוא ומי ראה ואמ״ל יראנה אלם לא
 גזרינן כולי האי שמא יקחנה זה לכ״ע
 לא זכני כישרא ותנא למתני׳ פליג
 אתנא לברייתא וגזר כה כלאוקימנא
 לעיל גזירה שמא יתננה לו כר: נפל
 בישרא לבני תילא. כא לילינו כשר
 לעוכלי כוככים: לא זבני. לגנאי הוא
 להס מאחר שאין אנו רוצים לאוכלה:
 אינהו הוא דקא מטעו אנפשייהו. ללא
 משיילי אי טרפה אי כשרה. והאי לקסני
 לעיל מפני שמטעהו כמוכר לו כחזקת
 שמוטה וכן הפומח חביומ המכורומ לחנוני לאומר לו בשכילך אני
 פותחם דודאי גונכ דעתו: הוו אתו לסיכרא פגטו אהדדי. וכסבור
 מר זוטרא שלקראתו יצאו: כולי האי. יצאתם יומר מדאי: לא הוה
 ידטינן. ולעשות עסקינו ולילך למקום אחר יצאנו: דאתלישתיה
 לדטתיה. שהיה סכור תחלה שככדנוהו: והא קמטטינן ליה. אס
 לא הייתי מגלהו היה מחזיק לנו טובה חנס: איהו הוא דמטעי

 אגפשיה. אחד שאנו לא אמרנו לו לקראתך יצאנו:

 אחד מפני האנםין ואחד שמא מוכרין לו
 נבלות וטרפות אמר מר ובעובד כוכבים בין
 שלימה בין חתוכה אינו צריך ליטול הימנה
 גיד הנשה במאי עסקינן אילימא במקום
 שמכריזין חתוכה אמאי אינו צריך ליטול
 הימנה גיד הנשה כיון דלא אכרוז אתי למיזבן
 מיניה אלא פשיטא במקום שאין מכריזין
 אימא מציעתא מפני שני דברים אמרו אין
 מוכרין נבלות וטרפות לעובד כוכבים אחד
 מפני שמטעהו ואחד שמא יחזור וימכרנה
 לישראל אחר ואי במקום שאין מכריזין הא
 לא אתי למיזבן מיניה אלא פשיטא במקום
 שמכריזין אימא סיפא לא יאמר אדם לעובד
 כוכבים קח לי בדינר זה בשר מפני שני
 דברים אחד מפני האנםין ואחד שמא מוכרין
 לו נבילות וטרפות ואי במקום שמכריזין אי
 איתא דהוה טרפה אכרוזי הוו מכרזי אלא
 פשיטא במקום שאין מכריזין רישא וסיפא
 במקום שאין מכריזין מציעתא במקום שמכריזין
 אמר אביי אין רישא וםיפא במקום שאין
 מכריזין מציעתא במקום שמכריזין רבא
 אמר כולה במקום שמכריזין רישא וסיפא
 שהכריזו מציעתא שלא הכריזו רב אשי
 אמר כולה במקום שאין מכריזין ומציעתא
 אגזירה שמא ימכרנה בפני ישראל היכי

 מכרזינן אמר רב יצחק בר יוםף נפל בישרא
 לבני חילא ולימא נפל טריפתא לבני חילא
 לא זבני והא קמטעי להר באינהו הוא
 דקמטעו נפשייהו כי הא דמר זוטרא בדיה
 דרב נחמן הוה קאזיל מסיכרא לבי מחוזא
 ורבא ורב םפרא הוו קא אתו לסיכרא פגעו
 אהדדי הוא סבר לאפיה הוא דקאהו אמר
 להו למה להו לרבנן דטרוח ואתו כולי האי
 א״ל רב ספרא אנן לא הוה ידעינן דקאתי מר
 אי הוה ידעינן טפי הוה טרחינן א״ל רבא
 מ״ט אמרת ליה הכי דאחלישתיה לדעתיה
 א״ל והא קא מטעינן ליה איהו הוא דקא
 מטעי נפשיה ההוא טבחא דא״ל לחבריה

 א

 עין משפט
 נר מצוה

 מו א מיי׳ ש״מ מהל׳
 מאכלות אסורות הל׳
 יל וע״ש סמג לאדן קלט
 קמא טוש״ע יי״ל סי׳ סה

 סעיף יא:
 מז ב ומיי׳ פ״ל מהלי
 מכירה) טיש״ע ת״מ

 סי׳ רכת סעיף ו:

 רבינו גרשום
 משניתן לאחרים: אלא
 פשיטא במקום שאץ
 מכריוין כלומר במקום
 שאץ רגילין להכרת
 באותו מקום אין קונה
 על הכל ישראל מא״י
 בשר לפיכך בא״י בין
 שלימה וכץ חתוכה אץ
 צריך ליטול ממנה גיד
 הנשה דלא אתי ישראל
 מיובן מיניה. אלא פשיטא
 במקום שמכריזץ כלומר
 במקום שרגילץ להכריז
 ביום שלא הכריזו לא
 ימכור לו נבלות וטרפות
 לא״י שמא יחזור וימכרנה
 לישראל. ומצעחא בשלא
 הכריזו כלומר במקום
 שרגילין להכריז ביום
 שלא הכריזו אץ מוכרין
 נבלות זטרפות לא״י שמא
 ימכרנה לישראל ורב
 אשי אמר כולה במקום
 שאץ מכריזץ. ואי פרכת
 ואי) במקום שאץ רגילץ
 לתכריז אמאי אין מוכרין
 נבלות וטרפות לא״י והא
 לא אתי ישראל למיזבן
 מיניה גזרה שמא ימכרנה
 לו בפני ישראל: אינהו
 הוא דקא מטעו כוי
 כלומר הן יודעין שטרפה
 והא דלא קא מכרזי נפל
 טרפתא לבני חילא כי
 היכי דלא מימאסו: הא קא
 מטעינן ליה. כלומר דאנן
 אמרי• ליה דאנ; נפקינן
 לקדמות־ה וקא מטעינן
 ליה: איהו הוא דקא מטעי
 :פשיה כלומר שהוא יודע
 רלא נפקינן לקדמותיה
 ־אף על פי כן קאמר אמאי

 איצטער רבנן:



 עין משפט
 נר מצוה

 טח א נ מיי׳ פ״ח מהל׳
 מאכלות אסורומ הל׳
 יא יכ סמג לאוי! קמא
 טוש״ע י״ד סי׳ סג סעיף

 א:
 מט ג מיי׳ שס הלכה יא
 סמג שס טיש״ע י״ד

 סי׳ קי סעיף ג:
 נ ד מיי׳ סי״ט מהלכות
 פסולי המוקדשק הל׳

 לעזי רש״י
 מיישל״ת [מיישילי״ש].

 רבעו גרשום(הפשר)
 דאמרי׳ ליה מאן יהיב לך
 הא בישרא. אי ישראל
 יהב ליה מותר ואי עובד
 כוכבים יהיב ליה אסור:
 ובנמצא הלך אחר הרוב
 כלומר אע״ג תתעלם מן
 העין: ת״ש מצא בה בשר
 כלומר בעיר מצא הלך
 אחר הרוב טבחים כלומר
 כיון דרוב טבחים ישר־
 מותר ואי מבושל הלך
 אחר רוב אוכלי בשר
 כלומר ואם אומות העולם
 רוב אוכלי בשר הן אסור
 והא הכא חזינן אם חי הוא
 הלך אחר רוב הטבחים
 ואע״פ שנתעלם מן העין.
 וכי תימא הבא נמי בנמצא
 ביד עובד כוכבים דהלך
 אחר רוב טבחים א״כ
 למה אדלינן אחר רוב
 אוכלי כשר ניחזי אי עובד
 כוכבים נקיט ל־ה אי
 ישראל נקיט ליה כלומר
 אי עובד כוכבים נקיט ליה
 טרפה ואי ישראל נקיט
 ליה כשרה. בעומד ורואה
 כלומר לעולם אימא לך
 בישר כיון שנתעלם מן
 העין אסור ואי פרכת והא
 קא חזינן הכא מצא בה
 בשר הלך אחר רוב טבחים
 ורוב טבחי ישראל ומותר
 בעומד ורואהו משעה
 שניטל הבשר מן מקולין
 עד שעה שנפל. ת״ש נמצא
 בגבולין איברין כוי. הכא
 המשנה בבשר שנמצא
 בעזרה [איירין איברין
 שלימין הרי אלו עולה
 דודאי כיון דשלימין הן
 עולה הן שבן מצינו ונתח
 אותה לנתחיה ולא נתחיה
 לנתחים: חתיכות. של
 חטאת הן כלומר דחטאת
 יכולין לחתוך אכר לכמה
 חתיכות. נמצא בירושלים
 איברים שלמים כלומר
 ששלמים היו נאכלין בכל
 העיר. נמצאו בגבולין
 איברין נבלות דודאי אם
 לא היו נבלוח לא היו
 שלימות אלא ודאי נבלות
 הן והיטילום לאשפה
 חתיכות מותרות דודא׳
 כשרות היו ונפלו לאחר
 מכאן דאם לא היו כשרות
 לא היו חתוכות מ״מ חוינ;
 הבא מצא בגבולין חתיכות
 מותרות אע״ג דנתעלם מן
 העין: מידי הוא טעמא
 אלא לרב. כלומר בתחלת
 ההלכה הא איתמר עלה רב
 אמר מותרת כלומר עלה
 דרב דמותרת משום נכלה
 דאינה מטמאה במשא
 אבל אסורה באכילה כיון
 מתעלם מן העין: והא
 דרב לא בפירוש איתמר.
 כלומר מה דאמר רב אסור
 כיון תתעלם מן העין
 אסור לאו בפירוש איתמר.
 אמעברא דאישטיא נהר:
 מחלל רישא כלומר רוחץ

 במים ראש של בהמה.

 גיד הנשה פרק שביעי חולין צה.
 אנץ נאסור ארו, כל המקולין. מקולין הס אותם עוכדי כוכבים
 שלוקחין כשר מן הטכח להשתכר כו וקאמר דאין לנו לאסור
 מליקח בשר היום משאר מקולין ולחוש שכמו שמכרה לזה טרפה
 למוכרה כמקולין אע״פ שלא הכריזו כן מכר לאחרים המוכרים במקולין
 או כמו שמכר זה הטבח טרפה כמו
 כן עשו שאר טכחיס זה אין לחוש ושרו
 שאר מקולין הואיל ורוכ טבחי ישראל
 לבד מההוא עובד כוככיס דזכנה
 מיניה: רבי לטעמיה דאמר מקולץ
 וטבח• ישראל בשר הנמצא כיד עובד
 כוכבים מותר. ולא חיישינן שמא יביא
 עוכד כוכבים מנבלה שבביחו למכור
 כמקולין או אס מכר אחד מן הטבחים
 טרפה לעוכד כוככיס הכא לקנות
 ממנו לאכילה ולא כדי למכור כמקולין
 אין לאסור כשכיל כך מקולין דעוכדי
 כוככים דכתר רוכ כשר אזלינן שקונים
 מטבחים ישראל כדי למכור כמקולין
 שהיא כשירה: טעמא דאיכוון
 לצעודיה הא לאו הכי אםור והתניא
 כוי. פירוש דשרינן בשר הנמצא ביד
 עוכד כוכבים דאזלינן בתר רובא ולא
 חיישינן שמא הביא נבלה מביתו למכור
 כמקולין הכא נמי ניזיל בתר רובא ולא
 ניחוש לשאר מקולין ומשני שאני התם
 דאימחזק איסורא פירוש הוחזק שיש
 איסור כמקולין: אמר רב בשר
 שנתעלם מן העין אסור. ואפילו כעיר
 שיש כה רוכ טכחי ישראל דחיישינן שמא
 עורבין איימו נבלה מרובא דעלמא
 וחלפוה (א) וחומרא בעלמא הוא משוס

 עובדא דהוה כדלקמן:
 םפקו אםור. דכל קבוע כמחצה
 על מחצה דמי והא דקיי״ל״)
 מדאורייתא חד כמרי כטיל היינו היכא
 שמעורכ ואינו ניכר האיסור אכל הכא
 ידוע האיסור כדוכתיה ותנות המוכרמ
 בשר נבלה ובדכר חשוכ אפי׳ מעורכ
 לא כטיל ואמר כל קבוע כו׳ כדאמר
 כפ׳ החערוכח (זבחים עג.< גכי מערוכמ
 כעלי חיים דחשיבי ולא כטלי דפריך
 ונמשוך ונקריב חד מינייהו ונימא כל
 דפריש מרובא פריש ומשני נמשוך
 כממיה הוה ליה קכוע וכל קבוע כו׳
 ועיקר הטעם אינו משוס קבוע אלא
 משוס דכעלי חיים לא כטלי כמו דבר
 שדרכו לימנות: ובנמצא הלך
 אחר הרוב. וא״ת דכמקוס שמכריזין והכריזו משוס טרפה אחת
 אסרינן כל המקולין של עוכדי כוככים ולא אזלינן כתר דישראל דהוי
 רובא וכשר וכן במקום שאין מכריזץ לא אזלינן בתר רוב כשרים ומיהו
 איכא למימר להמם משום דמקולין הוו להו קבוע אבל קשה דבשר
 הנמצא ביל עוכל כוכבים שלא במקולין אסור כיוס שהכריזו ולא
 אמרינן הלך אחר הרוכ אע״ג רשרינן הכא נמצא ביל עובל כוכבים
 למסתכרא להא לאמר רכי לעיל מקולין וטכחי ישראל כשר הנמצא
 ביל עובל כוכבים מותר היינו במקום שמכריזין ולא הכריזו אכל
 הכריזו אסור אף על גב לקתני נמצא למשמע שלא במקולין ועול
 לאסרינן במקום שאין מכריזין לקנות מן העוכל כוככיס כמקולין
 אע׳׳פ שרוב טבחי ישראל למיישינן ללמא אתרמי לטבחי ישראל

 אי הוות פייסת מינאי מי לא םפיי לך משור
 של פטם דעבדי אתמול א״ל אכלי משופרי
 שופרי א״ל מנלך א״ל דזבן פלוני עובד
 כוכבים וםפא לי א״ל תרי עבדי וההוא טרפה
 הוה אמר רבי בשביל שוטה זה שעשה שלא
 כהוגן אנו נאסור כל המקולין רבי לטעמיה
 דאמר מקולין וטבחי ישראל בשר הנמצא
 ביד עובד כוכבים מותר איכא דאמרי אמר
 רבי מפני שוטה זה דאיכוון לצעוריה לחבריה
 אנו נאםור כל המקולין טעמא דאיכוון
 לצעוריה לחבריה הא לאו הכי אםור והתניא
 רבי אומר אמקולין וטבחי ישראל בשר
 הנמצא ביד עובד כוכבים מותר שאני הכא
אמר רב בשר כיון ב (  דאיתחזק איםורא א
 שנתעלם מן העין אםור מיתיבי רבי אומר
 מקולין וטבחי ישראל בשר הנמצא ביד עובד
 כוכבים מותר נמצא ביד עובד כוכבים שאני
חנויות כולן מוכרות בשר ; ,  תא שמע תשע ג
 שחוטה ואחת מוכרת בשר נבלה ולקח
 מאחת מהן ואינו יודע מאיזה מהן לקח
 ספקו אםור ובנמצא הלך אחר הרוב הכא
 נמי בנמצא ביד עובד כוכבים תא שמע
<(אם חי) הלך אחר רוב  ״מצא בה בשר י
 טבחים ואם מבושל הלך אחר רוב אוכלי
 בשר וכי תימא הכא נמי בנמצא ביד עובד
 כוכבים מבושל הלך אחר רוב אוכלי בשר
 ונחזי אי דעובד כוכבים נקיט ליה אי דישראל
 נקיט ליה הכא במאי עסקינן בעומד ורואהו
גמצא בגבולין אברים נבלות ד (  תא שמע ז
 חתיכות מותרות וכי תימא הכא נמי בעומד
 ורואהו אברים נבלות אמאי מידי הוא
 טעמא אלא לרב הא איתמר עלה רב אמר
 מותרות משום נבלה ולוי אמר מותרות
לאו בפירוש אתמר  באכילה והא דרב 0
 אלא מכללא אתמר דרב הוה יתיב אמברא
 דאישתטית חזיא לההוא גברא דהוה קא

 מחוור

 אי הוות פייסת מינאי. אס היימ שלם עמי. שונאים היו זה לזה:
 דעבדי אתמול. ששתטתי אתמול: שעשה שלא ההוגן. שמכר טרפה
 לעוכל כוככיס למוכרה כמק ולין והטעה את חכירו ולקח מן העובל
 כוככיס: אנו נאסור. כממיה מליקח כשר היום מן העוכל כוככיס

 במקולין הואיל ורוב טכחי ישראל:
 מקולין. מיישל״ת: מקולין ומבתי
 ישראל. כלומר מקולין העומרין בעיר
 וטכחי ישראל מתעסקין כהס: בשר
 הנמלא גיד עובד פופבים. שם שלוקחו
 מן הטכחים להשמכר בו דהוא ודאי
 לא שחטה: מותר. דכמר רוכ טכחים
 אזלינן ולטרפה ליכא למיחש דאס איתא
 דאיכא טרפה לא הוה מזבין ליה כדי
 למוכרה כמקולין: דאיפוון לצעוריה
 לתבריה. ושקר דבר: אנו נאסור.
 היוס את המקולין שבעיר וליקח בשר
 מן העובד כוכבים אף היום מותרים
 הואיל ולא הכריזו: ומקשינן עעמא
 דלצעוריה הא. אמת דכריו נאסרין
 והתניא כו׳ וטון דכחזקת היתר הן
 משום חד עובד כוככים מי מתסרי
 כולהו: דאיתתוק איסורא. דטרסה
 וזה לא נזהר כה שהרי מכרה לעוכד
 כוככיס ויש לחוש שמכר הימנה לעובדי
 כוכבים הרכה: שנתעלם מן העין.
 שהיה שעה אחת שלא ראהו ואפילו
 היה מונח על שלחנו: אסור. שמא
 נחחלף כנבלה: נמצא ביד עובד כוכבים
 שאני. שהיתה כחזקמ המשממר והוא
 לא שחטה וטרפה לא מכרו לו למוכרה
 כאן אכל כשר המונח שמא עורכים
 חלפוהו: ספקו אסור. דנפקא לן מקראי
 בפרק בתרא דיומא (לף פל:1 וכפ״ק
 דכתוכות (לף טו.) כל קבוע כמחצה
 על מחצה דמי וזה מן הקכוע לקח אכל
 נמצא דנייד הלך אחר הרוכ דהשתא
 לאו קבוע הוא: מצא בה בשר. משנה
 היא י) בטהרות עיר שישראל ועובדי
 כוכבים דרין בה: הלך אתר רוב
 טבמים. אס רוכן ישראל כשר: ואם
 מבושל. אע״פ שהטבחים רובן ישראל
 אחר רוכ אוכלי בשר שבעיר אזלינן
 דמבושל לאו מטבחים נפל ואפילו רוב
 טבחים ישראל אסור דשמא עובד
 כוכבים בשלו: אי עובד פוכבים נקיט
 ליה. אסור דכסתמא הוא כשלו אלא
 ודאי כנמצא מוטל לארץ קאמר וקאמר

 ברוב טבחי ישראל מומר: בעומד ורואהו. משעה שנפל מיד האדם
 לשם וכעודו כיד הכעלים לא נאסר ואפי׳ היה עוכד כוכבים דהא
 נמצא ביד עוכד כוככים מומר: נמצא בגבולין. משנה היא במסכת
 שקלים בשר הנמצא בעזרה אברים עולות שכן דרך לנתחה לנתחים
 נמצא כגכולין אכרים נכלות שכן דרך לחתכה לאברים ולהשליכם
 לאשפה: תתיפות מותרות. וברוב טבחי ישראל קאמר וכיון דנחתכומ
 לחתיכומ ודאי לאכילה קיימי: מותרות משום נבלה. דלא מטמאי ואי
 אטל לה לא לקי דספק הוא ומיהו כאכילה אסורה ואילו אכריס נינהו
 מחזקינן להו כודאי נכלה ולקי: והא דרב. דנמעלס מן העין: אמברא

 דאישתנףת. על מקום מעכר של אומו נהר:

 מחוור
 טרפה ולא אזלינן כהר רוכ כהמות דכשרומ אע״ג דלקמן שרי ככדי וכוליימא דשדו עורבי כמעלי יומא דכפורי משום דהיתרא שכיח טפי
 ולא חיישינן ללמא של טרפות הן כלסירש בקונטרס המס לקמן משוס לרוב בהמות אינן טרפות ונראה דתקנתא כעלמא הוא שעשו
 חכמים כמקום שאין מכריזין שלא לקנות מן העוכלי כוככיס לכתחלה אע״פ שרוכ טכחי ישראל וכן כמקום שמכריזין והכריזו שלא לקנות
 משוס עובל כוכבים כי ההיא לאמר מלה דף שא:ן כגל שאכל כו כלאים לא ימכרנו לעוכל כוככיס ללמא אחי לזכוני לישראל אע״ג
 למן הלין לא הוה לן למיחש לאזליגן בתר רובא: הכא נמ־ כשנמצא ביד עובד כוכבים. וא״ת לאמר בפ״ק לפסחים (לף ט: ושם ל״ה היינון
 משעה צכוריס של מצה ואחל של חמץ ואתא עככר ושקל כו׳ היינו תשעה חנויות לספקו אסור פירש ואמא עכבר ושקל היינו סיפא
 והשמא כי שקל נמי עככר מן הצכורים לישתרי כי הכא דשרינן נמצא כיד עוכל כוככים למה לי נמצא כפי עככר ומה לי נמצא
 ביד עובד כוכבים דאזלינן במר הרוב רש לומר דהמס איירי שראינו שלקח מן הצבורים שנולד הספק במקום הקביעות ובם׳ התערוכמ
 0בחיס לף עג0 דפריך ונכבשינהו w וניניידו ונימא כל דפריש מרובא פריש ומאי קושיא והלא טון דחזינן בשעה שפירש דממייליד ספקא
 כמקום קכיעות הוי כמחצה על מחצה יש לומר דהתס פריך שנעשה בענין זה שלא נראה בשעה שיפרוש וא״מ דהמס משני גזירה
 שמא יקח מן הקכוע אמאי לא אסרינן הכא נמי גכי נמצא כיד עוכד כוככים משום גזירה שמא יקח מן הקכוע וכ״מ דהמס נמי אס
 פירשו מעצמם שרו אלא דלכתחלה הוא דאסור לעשות כן גזירה שמא יקח מן הקכוע דא׳׳כ אמאי ירעו עד שיסמאכו טון דפירשו מעצמם
 מומרים ותו הא דאמרינן המס ט) כוס של עוכד כוכבים שנסל לאוצר מלא כוסות כולן אסורים פירש א׳ מהם לרכוא ומרכוא לרכוא מומרין למה
 לי נמערכ כרכוא טון דפירש הוא מותר דמרוכו פריש אלא משמע דאסור גזירה שמא יקר: מן הקכוע ואין סכרא לחלק כין קדשים ועכודת כוכבים
 לשאר איסורים וי׳׳ל להכא לא שייך כלל למיגזר שמא יקח מן הקכוע כיון שהאיסור יריע כמקומו ואין חנות המוכרמ נכלה מעורכת אלא ידועה
 כמקומה אכל כשהאיסור מעורכ אי שרי ליה כי פריש אחי ליקח מן הקכוע ולוקא המס שהאיסור מעורכ כהיתר ור״ת היה מהיר כשנכנס
 זאכ כעדר ודרס שנים או שלשה טלאים כל חל וחל מטעם כל לפריש מרוכא קפריש ואין נראה אלא לוקא כשהאיסור ילוע כלפירשתי:

 אסיק

 מםורת הש״ם

 א) נ״מ כל:, ב) ססתיס ט:
 נלה יח. כתונות טו.,
 ג) מכשירין פ״כ נמ״ט
 ע״שן, ל) [לימא כמשנה],
 ה) שקליס ס״ז מ״ג,
 ו) ןברכוח ט. וש״נן,1)[צ״ל
 כמכשירי!], ח) [לקמן צח:],

 ט) 1לף על.],

 הגהות הב״ח
 (א) תו=' ל״ה אמר רנ וכו׳
 מרונא לעלמא וחלפוה
 ואפילו בבהמה שלימה
 וחומלא בעלמא הוא הס״ל
 והשאר נמחק: (נ) ד״ה
 הכא יכו׳ היינו סיפא וכוי

 וניככשינהי דניניידו:

 מוסף רש״,
 בשר כיון שנתעלם מן
 העין אסור. ואפילו תלוי
 כיתר ככית ישראל ;ביצה
! שמא נתחלף כנכילה  מ
 >ב־ח כדי<. ולקח מאחת
 מהן. במקוס קביעות
 :כתיבות ט־.: בתוך התנית
 !פסחים ט׳!. ספקו אסור.
 רכל קבוע שנטלו ממקוס
 קבוע, אין הולטן נו
 אחר הריב, אלא הר•
 הוא כמחצה על מחצה
 יספק איסירא לחומרא
 :פסחים ט:;! וטון שלקחי
 ממקיס הקביעית מחזקינן
 לה כמתצה על מחצה
 ,נדה יח.!. ובנמצא. כשר
 הנמצא כקרקע נין התנויות
 פסחים שסי בשר הנמצא
 בשוק ילא ילעינן מאחה
 שירש !כתובות שם: להוה
 ליה מופרש מהן ולא
 לקתו ממקוס הקביעות

 ודה שם;. הלך אהר
 הרוב. ומיתר לכל לפריש
 מרובא פריש :שם: דכיין
 לפריש אין כאן תורת קביע
 :פסחים שם; הואיל והכא
 לפנינו לא כמקים קכיעות
 לקחה וכבר פירשה על ילי
 אחר וכל דפריש מרובא

 פריש •כתובות שסו.

 רבינו גרשום
 אי הוה פייסת מינאי
 כלומר אי הוה עבדת לי
 ניח נפשא: מפני שוטה
 זה שעשה שלא כהוגן.
 כלומר שמכר בשוק טרפה
 במקום שמוכרין כשרה
 אנו נאסור כל המקולין
 אע״ג דטבחי ישראל בשר
 שנמצא ביד א״י יהא אסור
 שמכרו לו טרפה: הא
 לאו הכי אסור כלומר
 היכא דאיכא טרפה אחת
 במקולין בשר שנמצא ביד
 א״י דאיכא למימר דאוחה
 טרפה מכרו לו והתנ־א רבי
 אומר מקולין כוי שאני
 התם דאיתתזק איסורא
 כלומר כי איתתזק טרפה
 במקולין לא אמריי בשר
 שנמצא ביד עובד כוכבים
 מותר: מיתיבי ר׳ אומר
 מקילין וטבתי ישראל כוי
 כלומר והא הכא תתעלם
 מן תעין ומותר: נמצא כיד
 עובד כוכבים שאני. בלומר



 מםורת הש״ם

 6) [גי׳ הערוך נערך חל
 יא מחליל], ב) [ברכות ינ.
 וש״נ], ג) נעי׳ פוס׳ ב״מ
 כג: ל״ה מתחזות ותוספות
 עול שס כל: ל״ה אתא],
 ר) ב״מ כג: כילה כח.,
 ה) [ח״י של וישקף על
 פגי סלוס ואוריק. ערוך
 ערך אלק גי], ו) ןעי׳
 תוס׳ כרכות כ. ל״ה תליסר
 וכרש״י שכת קיט. ל״ה
 תליסר עליתא ותוס׳ ב״ב
 קלג: ל״ה עליתא], י) וצ׳׳ל
 ביגי לנא וכ״א נרי״ף
 והרא״ש פי׳ בין החביות],
 ת) נצ׳׳ל מדשן, ט) צ״ל
 עלו עלינו, י) [שמואל א
 יל], כ) ]שקלים פ״ז מ״גן,
 ל) [מכשירין פ״ב מ״ט1,
 מ) [לעיל ע״א], >) [בכורות
 מט:], D) [וע״ע תוס׳ ב״מ

 כג: ל״ה מתרוזות],

 בליון הש״ס
 תום׳ דייה כאליעזר כוי
 וא״ת. עי׳ גרל״ק שמואל

 א׳ י״ל ט בארוכה:

 הגהות הב״ח
 (א) דשי" ל״ה אתלת
 קרגתא וכו׳ שלא יגגבו.
 נ״כ עי׳ סרק אלו מציאות
 רף כג ע״נ ופי אין צרין
 לף כח ע״א פירש״י כענין
 אחר: (ב) תום׳ ל״ה אסיק
 וכו׳ לא הוה ליה למיחש:
 (נ) כא״ד שכיחא טפי
 התס: (ד) ד״ה כאליעזר
 וכו׳ רההוא תגא סבר. נ״כ
 עי׳ בתענית לף ל בתוס׳:

 לעזי רש״י
 פור״ט. נמל.

 רישט״ש [ריש׳׳ט],
ם.  חבלים, חוטי

 טבחי״א [טכחיא״ה].
לת.  חלחו

 לימוישי״ל. פקעת (של
.  תוט)

 מוסף רש״י
 וכי מכללא מאי. וכי
 אמר ליה מכללא מאי
 גריעותא איכא (ברכות יב.)
 מה לגו אי איתמר מכלל
 אי בפירוש, הא מהא כללא
 שפיר שמעינן ומה יש לנו
 לגמגס ככלל זה (לעיל
 צד.). דרכה ב״ר הונא.
 כשהיה שולת נשר לאשתו
 ביל נכרי, מחתך ליה
 אתלת קרנתא. עושה
 התתיכה בת ג׳ קרגות
) כשהיה משלח  !ב־מ כג:
 הבשר לכיחו היה רגיל
 לעשות כל חתיכה בעלת ג׳
 קרנות, וכבר היו מטרי!
 אנשי כיתו שזה היה סימן
. תליסר ; ח  שלו וביצה כ
 גמלי. גוזמא כעלמא הוא

 ישבת קיט.;.

 צה: גיד הנשה פרק שביעי חולין
 מחוור. מחללו ומדיחו כמיס: םלסא. סל: עבדי נמי הלי. וט
 דרך הוא כן שהמאכד חסן אחד מוצא שנים כלומר אחדס הוו
 נמי המס כרישא: דהימירא לא שכיחי. כממיה האי נמי דהיתירא
 הוא: ופי מכללא מאי. לעיל קאי דאמרי לאו כסירוש איתמר מאי
 כין פירושא לכללא והא שפיר שמעינן
 מינה דטון שנמעלס אסור מדאסר
 לראש הנמצא: ומשני איכא כינייהו
 דליכא למיסמך אמילתא כולי האי
 דאיכא למימר כרוכ טכחי ישראל מודה
 דמותר והכא משום דפרוומא דעוכלי
 כוככיס הואי. נמל פור״נו ושטחי
 דאיסורא טפי: אלא רב היפי אכיל
 בשרא. הואיל וכהעלמה אסר ליה:
 ומשני בשעמיה. מיד כשנשמט: אתלת
 קרנתא. לכל חתיכה ג׳ קרנות ומשוס
 סימן יא) שלא יגנבו ממנה אנשי ביתו:
 חזא מברא. מעבורת הנהר שהיתה
 באה מעבר השני לעבר זה: אמר
 מברא אתי לאפא׳ יומא עבא לגו. סימן
 טוכ הוא לעוכרי דרטם כשהמעבורת
 כאה לקראתן מאליה קודם שזימנוה יום
 טוכ להס ככית אושפיזם כאותה לילה
 כשילינו: אודיק בבזעא דדשא. הציץ
 דרך סדק שכדלת: איכו השתא.
 כלומר אס כשמירתכס השתא: םפיתו
 להו איםורא לבני בגמי. שהעלמתם
 עיניכם: מחיש. אמעברא דאתא
 לאפיה דאמר יומא טבא לגו: כל נחש
 שאיני. סומך עליו ממש כאליעזר עבד
 אכרהם שאס משקני אדכר כה ואס
 לאו לא אדבר בה: וכיונתן בן שאול.
 אס יאמרו >י)(אלינו עלו) ועלינו,): סעודת
 הרשות. בת ת״ח לע׳יה באלו עוברין
: בדיין במברא. אם מזומנת ן  (פסחים מט.
 לו אזיל ואם בקושי מוצאה לא אזיל:
 בינוקא. דשייל ליה פסוק לי פסוקיך:
 כולהו שני. דהוה רב קייס בבבל כי
 הוה כחב ר׳ יוחנן מארץ ישראל שאלה
 או משוכה היה כומכ כאגרמו לקדם
 רכינו שכככל: אמר. שמואל: לא יריע
 לי מידי דרכיה אנא. לא אוכל לחפש
 דכר שאהיה אני כקי כו והוא לא שנאו
 ואהיה רכו: סליסר גמלי. לאו דווקא:
 ספקי עריפתא. מיני ספק טרפות.
 ואני שמעתי הנך ספקי עופות טמאים
 דאלו טריפות (לעיל דף סב:<: בית
 תינוק ואשה. בנה בית או נולד לו בן
 או נשא אשה: אמ״פ שאין נתש. שאסור
 לנחש ולסמוך על הנחש: יש סימן.
 סימנא בעלמא הוי מיהא דאי מצלח
 בסחורה ראשונה אחר שבנה בית או
 שנולד התינוק או שנשא אשה סימן הוא
 שהולך ומצליח ואי לא אל ירגיל לצאת
 יותר מדאי שיש לחוש שלא יצליח: תלתא
 זימט. הצליח או לא הצליח: יוסן* איננו
 ושמעון איננו. הרי שתים אס את
 כנימין תקחו מיד עלי היו כולנה ואין
 לך צרה שאינה עוכרמ עלי: גחרוזין

 אי מחוור רישא נפל מיניה אזל אייתי סילתא

 שדא אסיק תרין אמר רב עבדי נמי הכי
 אםרינהו ניהליה אמרי ליה רב כהנא ורב
 אםי לרב דאיםורא שכיחי דהתירא לא שכיחי
וכי מכללא ,  אמר להו דאיםורא שכיחי טפי ג
 מאי פרוותא דעובדי כוכבים הואי תדע
 דקאמר להו דאיםורא שכיחי טפי אלא ״רב
 תיכי אכל בשרא בשעתיה דלא עלים עיניה
 מיניה איבעית אימא ״בציירא וחתומא ואי נמי
כי הא דרבה ב״ר הונא מחתך ליה ,  בבסימנא י

 אתלת קרנתא רב הוה קאזיל לבי רב חנן
 חתניה חזי מברא דקאתי לאפיה אמר מברא
 קאתי לאפי יומא טבא לגו אזל קם אבבא
אודיק בבזעא דדשא חזי חיותא דתליא  ה)

 טרף אבבא נפוק אתו כולי עלמא לאפיה
 אתא טבחי נמי לא עלים רב עיניה מיניה אמר
 להו איבו השתא םפיתו להו איסורא לבני
 ברת לא אכל רב מההוא בישרא מ׳׳ט אי
 משום איעלומי הא לא איעלים אלא דנחיש
כל נחש שאינו כאליעזר עבד  והאמר רב ג
 אברהם וביונתן בן שאול אינו נחש אלא
 סעודת הרשות הואי ורב ילא מתהני מסעודת
 הרשות רב בדיק במברא ושמואל בדיק
 בספרא רבי יוחנן הבדיק בינוקא כולהו שני
 דרב הוה כתב ליה רבי יוחנן לקדם רבינו
 שבבבל כי נח נפשיה הוה כתב לשמואל
 לקדם חבירינו שבבבל אמר לא ידע לי מידי
 דרביה אנא כתב שדר ליה עיבורא דשיתין
 שני אמר השתא חושבנא בעלמא ידע כתב
 שדר ליה ייתליסר גמלי ספקי טריפתא אמר אית לי רב בבבל איזיל איחזייה א״ל
 לינוקא פסוק לי פסוקיך אמר ליה 1ושמואל מת אמר ש״מ נח נפשיה דשמואל
 ולא היא לא שכיב שמואל אלא כי חיכי דלא ליטרח רבי יוחנן תניא רבי
 שמעון בן אלעזר אומר י בית תינוק ואשה אף על פי שאין נחש יש סימן אמר
 ר׳ אלעזר והוא דאיתחזק תלתא זימני דכתיב 2יוסף איננו ושמעון איננו ואת
 בנימין תקחו בעא מיניה רב הונא מרב בחרוזין מהו א״ל אל תהי שוטה
 בחרוזין הרי זה סימן איכא דאמרי אמר רב הונא אמר רב בחרוזין הרי זה סימן
 רב נחמן מנהרדעא איקלע לגבי רב כהנא לפום נהרא במעלי יומא דכפורי
 אתו עורבי שדו כבדי וכוליתא אמר ליה שקול ואכול האידנא דהיתרא שכיח
(בי דינא) אתא לקמיה דרב הונא ,  טפי רב חייא בר אבין איתבד ליה כרכשא ז
 אמר ליה אית לך סימנא בגויה א״ל לא יאית לך טביעות עינא בגויה אמר
 ליה אין אם כן זיל שקול רב חנינא חוזאה איתבד ליה גבא דבשרא אתא לקמיה
 דרב נחמן אמר ליה אית לך םימגא בגויה אמר ליה לא אית לך טביעות עינא
 בגויה אמר ליה אין אם כן זיל שקול רב נתן בר אביי איתבד ליה קיבורא
 דתכלתא אתא לקמיה דרב חםדא אמר ליה אית לך םימנא בגויה אמר ליה לא
 אית לך טביעות עיגא בגויה אמר ליה אין אם כן זיל שקול אמר רבא ח)מרישא
 הוה אמינא סימנא עדיף מטביעות עינא דהא מהדרינן אבידתא בםימנא

 ולא
 מהו. נחן בשר בחרוזין רישט״ש ונמעלם
 מן העין: אל תהי שוטה בתרוזים. בשאלה זו דודאי זה סימן לשון מורי. לישנא אחרינא אל תהי שוטה דבחרוזין הרי זה סימן: איכא דאמרי.
 לאו כעיא הוא אלא שמעתא אממר אמר רכ הונא כר: שדו. היו משליכין: האימא דהיחרא שפית טפי. דהיוס רוב שוחטים ישראלים הס ולספק
 טרפה לא חיישינן דרוב בהמומ אינן טרפומ: פרכשא. טכחי״א: רכ הונא ס״ל כרכ רכיה דאסר כהעלמה ולא קי״ל כוותיה כהא אלא
 אמתנימין סמטנן נמצא כגכוליםי) מצא כה כשרל) ואע״ג דשנינהו״) כעומד ורואהו שינויי דחיקי נינהו וכי קי״ל>) הלכמא כרב באיסורי גבי פלוגחא דשמואל
 הוא דאמרינן אכל גכי מתניחין לא ורכ כהנא הא קא חזינן דא״ל שקול אכול: קיבורא. לימויישי״ל: תכלחא. צריך להכירה שלא תתתלף כקלא
: 0 ג  אילן: דהא מהדריגן אבידתא. לכל אדם כסימנין ולא מהדרינן אכידתא כטכיעות עינא אלא לצורכא מרכנן כאלו מציאות >ב״מ לף כ

 להני

 אסיק תרץ אמר רב עבדי נמי הכי אםרינהו ניהליה. ואי לא
 אסיק אלא סד לא היה אוסר שהרי ראה שלא היה שם
 עורב והא לא הוה (0 למיחש שמא שלו נאבד במים וזהו אחר אבל
 השתא דאסיק מרי אסרינן אע״פ שרוכ טבחי ישראל הוו שס דחייש

 שמא עורב הביא מרובא דעלמא והיינו
 דקאמר דאיסורא שכיח טפי כלומר
 כמקומות הרמוקים שיכולים עורכין
 להכיא משם ולקמן דשרי רכ כהנא
 ככדי וכולייתא דמייהו עורגין ושדו
 משוס דהיתרא שכיחא «) התם ככל
 מקומוה שסביכ שהיו עורכין יכולים
 להביא משם היו רוב טבחי ישראל:
 לא עלים רב עיניה מיניה. לא היה
 יכול לדקדק מכאן דסבר רב
 דכשר שנתעלם מן העץ אסור דדלמא
 רוב טכחי עוכדי כוככים היו שם:
ס א ו  כאליעזר עבד אברהם. 8
 מאמר אליעזר היאך
 ניחש למ״ד בפ׳ ארבעה מיתות(סנהלרין
 דף ט:) כל האמור כפרשת מכשף בן נח
 מוזהר עליו וי״ל(י) דההוא תנא סכר
 שלא נתן לה הצמידים עד שה::ידה לו
 כמ מי היא ואע׳׳ג דכתיכ(בראשית כל)
 רקח האיש נזם זהכ וגו׳ והדר כתיב
 ויאמר כת מי אמ אין מוקדם ומאוחר
 כהורה וכן מוכח כשספר דכמיב ואשאל

 אותה ואומר כח מי את:
 וביונתן בן שאול. וא״ת היאך ניחש
 רש לומר דלזרז את נערו
 אמר כן וכלאו הכי נמי היה עולה:
 תריסר נמלי. ור״ח גריכ גוילי
 כלומר מריסר גוילין
 כתוכין שאלות: בחרודם הרי זה
 סימן. משמע דאין דרך למרה כשר
 וא״ת דכתוספתא [כ״מ פ״כ] קמני מצא
 חרוזין של דגים ושל כשר הרי אלו שלו
 רש לומר דהכא סמטנן כדכר מועטמ:

 ולא

 עין משפט
 נר מצוה

א א ב מיי׳ פ״ח מהל׳  נ
 מאכלות אסורות הל׳
 ינ סמג לאוין קמא טוש״ע

 יו״ל סימן סג סעיף א:
כ ג מיי׳ סי״א מהלכות  נ
 עבולמ כוכבים הל׳ ל
 יעי׳ השגות וכ״מ סמג
 לארן לא טוש״ע י״ל סי׳

 קעט סעיף ל כהג״ה:
 נג ד מיי׳ ס״ה מהלכות

 לעות הלכה נ:
 נד ה ו מיי׳ פי״א מהל׳
 ע׳׳ז הלכה ה טוש״ע

 שס:
 נה ז מיי׳ ס״ח מהלכות
 מאכלות אסורות הל׳
 יג סמג לאדן קמא טוש״ע

 י״ל סי׳ סג סעי׳ א:

 תורה אור השלם
 1. ושמואל מת ויספדו
 לו כל ישראל ויקברהו
 ברמה ובעירו ושאול
 הסיר האבות ואת

 הידענים מהארץ:
 שמואל א כח ג
 2. ויאמר אליהם ועקב
 אביהם איתי שיכלתם
 יוסף איננו ושמעון איננו
 ואת בנימן תקתו עלי היו
 כלנה: בראשית מב לו

 רבינו גרשום
 אייתי סילתא כלומר
 חתיכה של עץ הושיטו
 לתוך המים והביא שני
 ראשים. אמר רב עבדי כי
 האי גומא כלומר איכא
 לאישתרויי כי האי גוונא:
 ואי מכללא מאי כלומר
 אפי׳ לא אמר בפירוש אלא
 מאותו מעשה דאסר מציק
 למיגמר מיניה דבשר
 כיון שנתעלם מן העץ
 אסור. פרוותא דעובדי
 כוכבים הוה כלומר מאותו
 מעשה לא מצינן למיגמר
 דפרוותא דעובדי כוכבים
 הוה: ואלא רב היכי
 אכיל בשר כלומר כיון
 רקאמר בשר כיון שנתעלם
 אסור היכי אכיל בשרא.
 איבעית תימא בציירא
 יחתימא כלומר שצרור
 וחתום ומאותו בשר הוא
 אוכל. יומא טבא לגו
 כלומר סימן טוב שהספינה
 באת לקראתנו: הוה בי
 בזעא סדק כלומר בפתח
 ־תות יכיל למיחזי בביתא.
 א״ל קא ספיח איסורא
 לבני ברח כו׳ כלומר אי
 יאו דחזאי דרך כיועא
 ילא איעלמי עיינא מינה
 מחיותא: ספית איסורא
 לבני ברת. דרב חנן בר
 י־בא חתניה הוה והיא הוה
 ברתיה: אלא מישים תחיש
 במברא דאמר מעברא
 דאתי לאפאי יומא טבא
 לגו ובשביל שניחש לא
 רצה לאכול מאותו בשר.
 וכי יהונתן בן שאול כוי
 שמצינו ביהונתן בן שאול
 שניחש בפלשתים והיה
 אם יאמרו לנו עלו אלינו
 נעלה אליהם כוי ואם
 יאמרו לנו נעלה אליכם
 לא נעלה אליהם שודאי
 הן ינצחו: בדיק במברא
 כדאמרינן אי מברא אתי
 לאפיה הולך ומצליח ואי
 לא לא אזיל: שמואל
 בדיק בסיפרא אם חוזר
 בפסוק טוב ואם לאו. בריק

 בינוקא כלומר הולך לתינוקות של בית רבן כשעה שמחזיק בדרך ושואל לו הפסוק שבאותה שעה לומר אס טוב הולך ואם לאו אינו הולך: בית תינוק ואשה כלומר כשמחנך ביתו אם יארע לו טוב ג׳ פעמים ודאי במול
 טוב חינכו. וכן שנולד לו תינוק וכן שנשא אשה אם יארע לו בתחלה ג״כ אם טוב ואם רע וראי כשם שאירע לו ג״פ מתחלה כן יארע לו תדיר (תדיר): בשר בחרווין מתו. כלומר אמרינן בשר כיון שנתעלם מן העין כוי
 ואם יש בשר בחרוזין כמו שתולץ הקצבץ התתיכות ועשה בו הלוקת סימן באותן חרוו־ן מהו ויכיר החרוזין מהו: האידנא דתיתרא שכיחי טפי כלומר שישראל שוחטין בכל מקומות: אית לך טביעוח עינא. כלומר מכיר

 אתה אותה: גבא דבשרא. כלומר גבא של בהמה חתיכה שלימה שקנה: קיבורא דתכלתא. לימש״ל דתכלת דבעינן טוייה לשמה דכתיב ועשו להם ציצית בעינן עשיית לשמה.



 עין משפט
 גיד הנשה פרק שביעי חולין צו. נר מצוה

ו  מיי׳ פ״ס מהל׳ נ
 מאכלות אסירות הל״ז
 סמג לאין קלט טוש״ע

 יו״ל סי׳ סה סעיף מ:
 נז ב מיי׳ שס הל׳׳כ:
ח ג מיי׳ שס הל״ג:  נ

ט ד מיי׳ שס הל׳ נא] כ  נ
 טוש״ע יו״ד סי׳ ק

 שעיף א כהג״ה:

 ולא

 רביגו גרשום
 בר פיולי גרסינן וקא מנקר
 אטמא קא מנקר הירך מגיד
 הנשה חזייה דקא גייס.
 כלומר שהיה גוממו עם
 השופי ולא מחטט אחריו:
 דאורי לך כר׳ יהודה אורי
 לך. כלומר דחזינן דמיקל
 דאמר כדי לקיים בו מצות
 נטילה: מאי דשקיל בר
 פיולי דאורייתא כלומ׳ מה
 דשקיל בר פיולי אסור מן
 התורה לר׳ יהודה מכלל
 דשייר כוי כלומר מכלל
 דמאי דשייר אסור מדרבנן
 לר׳ יהודה ואלא דאורי ליה
 דלא היה מחטט אחריו
 אלא היה גוממו כמאן
 אורי ליה כיון דמאי דשייר
 אסור מדרבנן כמאן אורי
 ליה: לא אסרה תורה אלא
 שעל הכף בלבד. כלומר
 שעל השופי בלבד לאפוקי
 סוף הגיד שחוץ לשופי

 שמותר מדאורייתא:

 מהדרינן בטביעות עינא. מימה לשאני המם זחשזינן ליה
 רילמא משקר שאינה שלו להא לצורבא מרבנן מהדרינן
 כטכיעומ עינא וי״ל להכא מיירי בטביעות עין כל להו והא למהלרינן
 לצורבא מרבנן בטביעות עינא «< להיינו בטביעומ עין גמור לכל
 הני אמוראי להכא לא היה להם
 טכיעומ עין גמור לאי לאו הכי מה
 היה להם לישאל אי הוו ילעי כולאי

 לא הוו מסופקים כלל:
 פלניא דהאי סימניה והאי סימניה
 קטל נפשא לא קטלינן ליה.
 וא״ה והלא משיאין אשה על פי
 סימנים להך לישנא לאמר רכא
 סימנין לאורייתא בפ׳ בתרא ליכמות
 (דף קכ< ואס לאחר שנשאת באו עלים
 שזינתה קטלינן לה דסמכינן אסימנין
 להתזיקה כמזקמ אשמ איש מן השני
 ואפילו נתכרר ע״י עדים שכעלה
 הראשון ככר היה מת כשעת הזנות
 ולא אמרינן שמא כעלה היה הי
 בשעה קידושיה ואין קידושיה קדושין
 וי״ל דככי האי גוונא נמי לא סמכינן
 אסימנין למיקטלה ולהמזיקה כאשמ
 איש מן השני אלא אמרינן שמא היה חי
 כעלה ולא הוו קידושיה קידושין וכן
 אם נשאת על פי עד אחד וזינמה לא
 קטלינן לה אע״פ שכעלה הראשון נודע
 שהיה מת ככר כשעת הזנות דלא
 לכל דכר מהימנינן ליה דאין האמין
 יורדים לנמלה על סיו וגס צרמה
 אסורה וא״ה והיאך מחזירין שטר חוב
 בסימנים והא אי אמו סהדי ואמרי
 פלוני דהאי סימניה והאי סימניה לוה
 מפלוני לא מפקינן וי״ל דלא דמי
 » שטר שאין אדם מוחזק בו שיאמר
 שלי הוא מהדרינן שפיר אבל ממון
 שביד הבעלים אין להוציא ע׳׳י סימנין
 דה״נ לא הוה מפקינן חפץ מיד
 בעלים אי אתו סהדי ואמרי ההוא
 חפץ דהאי סימניה והאי סימניה
 *דסלניא הוא: >»מכלל דשייר
 דרבנן לר׳ יהודה. לכאורה משמע
 דלרכי יהודה נמי אימ ליה דאורייהא

 להני שמטחחא. דשרי איסור כטביעות עינא: במביטות טינא דקלא.
 שנמן דעהו להכירה כקול ומאכידה לא ילפינן דהתס משום חימוד
ת דף כג0 גזל ועריומ נפשו ט מ ) ר  הממון חיישינן דלמא משקר דאמר מ
 של אדם מתאוה להם ומחמדתן: תדט. דטכיעות עינא עדיפא:

 ולא מהדרינן בטביעות עינא השתא
 דשמעתינהו להני שמעתתא אמינא טביעות
םומא (  עינא א<עדיפא דאי לא תימא הכי היאך נ
 מותר באשתו ובני אדם איך מותרין בנשותיהן
 בלילה אלא בטביעות עינא דקלא הכא נמי
 בטביעות עינא אמר רב יצחק בדיה דרב
 משרשיא תדע דאילו אתו ג)בתרי ואמרי
 פלניא דהאי סימניה והאי סימניה קטל
 נפשא לא קטלינן ליה ואילו אמרי אית לן
 טביעות עינא בגויה קטלינן ליה אמר רב אשי
 תדע דאילו א״ל איניש לשלוחיה קרייה
 לפלניא דהאי סימניה והאי סימניה ספק ידע

 פלניא דההי סימניה. פלוני הרג את
 הנפש ואין אנו מכירין כו מעולם
 אלא סימנין כך וכך היו כגופו וככליו
 של הורג: טביעות עינא אית לן
 בגויה. ומכירין אנו בו: ואילו אית
 ליה. לשליח: טביעות עינא בגויה.
 שמטרו: מתני׳ שיטול את כולו.
 יחטט אחריו וסמם משנה ר״מ דאמר
 (לעיל לף צג:) חטיטה בעי: אכלו
 ואין בו כזית י). משוס דבריה הוא
 וחייכ ככל שהוא וכדאמרינן כמסכמ
 מכומ >דף יג.) אי אמם מודים לי
 כאוכל נמלה כל שהוא שהוא חייכ
 אמרו לו מפני שהיא ככרייתה: אינו
 סופג אלא ארבטים. דאינו נוהג
 אלא כאתת: גמ׳ בר פיולי. כך
 שמו: גאים ליה. כרכי יהודה לא
 היה ממטט אלא גומס מלמעלה:
 אמר ליה לא תירהה. לא כע״ה ולא
 ברשע אני חושדך: דאורי לך.
 לעשות כן כרבי יהודה אורי לך:
 ומאי דשייר דרבנן לר״מ. דמדרכנן
 הוא דכעי רכי מאיר חטיטה: שטל
 הכןו. דאע״פ שהגיד ארוך אין
 אסור אלא מה ששוככ על הכף:
 כן». כשר הסוככ את הקולית ודבוק
 לעצס והגיד הארוך שוכב מקצתו
 על גבי אוהו בשר: אמר רב פפא
 פתנאי. בדמסרש ואזיל דרבנן אימ
 להו דשמואל ורבי יהודה לית ליה
 דשמואל: ח<סתם אכילה ככזית:

 ורכנן

 ליה ספק לא ידע ליה ואילו אית ליה טביעות
 עינא בגויה כי חזי ליה ידע ליה: מתני׳
 אהנוטל גיד הנשת צריך שיטול את כולו ר׳

 יהודה אומר כדי לקיים בו מצות נטילה
 בהאוכל מגיד הנשה כזית סופג ארבעים אכלו

אכל מזה כזית ומזה ג  ואין בו כזית חייב י)
 כזית סופג שמונים ר׳ יהודה אומר אינו סופג
 אלא ארבעים: גמ׳ בר פיולי הוה קאי קמיה
 דשמואל וקא מנקר אטמא הוה קא גאים
 ליה א״ל חות ביה טפי השתא לא חזיתך
 םפיתא לי איסורא אירתת נפל סכינא
 מידיה א״ל לא תירתת דאורי לך כרבי
 יהודה אורי לך אמר רב ששת מאי דשקל
 בר פיולי דאורייתא לרבי יהודה מכלל
 דשייר דרבנן לד׳ יהודה אלא דאורי ליה
 כמאן אורי ליה אלא'אמר רב ששת מאי דשקל בר פיולי דאורייתא (א)
 ומאי דשייר דרבנן לר״מ דאי רבי יהודה אפילו מדרבנן שרי: האוכל
 מגיד הנשה [וכו׳]: אמר שמואל י לא אםרה תורה אלא שעל הכף
אכלו ואין בו כזית ( על כף הירך אמר רב פפא כתנאי ה  בלבד שנאמר 1
 חייב רבי יהודה אומר עד שיהא בו כזית מ״ט דרבנן י)בריה (בפני עצמה) היא

 ור׳
 ודרכנן ולר״מ הוי דאורייתא כל כמה שאוסר רכי יהודה כדאמרן כסמוך דשקל דאורייתא לר״מ ולרכי יהודה דרכנן נמי לא שייר אכל אין
 נראה לומר כן דאם כן הוו שלשה מתלוקות כדאורייתא דר׳ יהודה פליג אההוא מנא דאמר לא אסרה הורה אלא שעל הכף כלכד כדאמר
 בסמוך ולא מסמכרא לומר כן דכשלמא רכי יהודה ות״ק דידיה פליגי כדרש דעל כף הירך כדשמואל אלא רכי מאיר ורכי יהודה כמאי פליגי
 וא״ת ומנא לן דשקל בר פיולי דאורייתא לר״מ דילמא סבר ר׳ מאיר דלא אסרה מורה אלא שעל הכף בלבד וליכא אלא שני מתלוקות ויש
 לומר כיון דמממיר ר׳ מאיר במטיטה לא מסתברא דמיקל בדאורייתא טפי מדרבי יהודה ומנא קמא דר׳ יהודה ודאי אין מממיר בחטיטה
 טון דמיקל בדאורייתא וא״מ והא שמואל סבר כר׳ מאיר דאמר ליה מומ ביה טפי וקאמרינן לקמן דשמואל קאמר לההוא שמעמא דלא
 אסרה מורה אלא שעל הכף כלכד ויש לומר דשמואל אליכא דמנא דמתנימין דאמר אכלו ואין כו כזיח חייב קאמר ולא אסרה הורה כו׳
 וליה לא סכירא ליה וכה״ג אמר שמואל כפרק אלמנה ניזונת (כתובות דף צו.) דמציאת אלמנה לעצמה והיינו כאנשי יהודה כדמוכח התם
 וכפרק נערה שנמפמהה גשם לף גד.) שמעינן ליה לשמואל שפוסק כהדיא דהלכה כאנשי גלילי): צריך שיטול את כולו. לענין חטיטה
 סמס כר׳ מאיר ולענין דנאמניס סתם כרבי יהודה לעיל ודף פט:) דקתני וחכמים אומרים נאמנים: מאי טעמא דרבנן כריה היא.
 וכסוף פירקין(לף קב:< נמי אמרינן כי האי גוונא אכל צפור טהורה כחייה ככל שהוא במיתתה בכזימ אכל צסור טמאה בין כחייה כין במיתתה
 ככל שהוא דאכר מן החי ועוף טמא תשיכא להו כריה וא״ת מאי שנא דאכר מן המי ועוף טמא וגיד ושרץ חשיכי טפי כריה מנכלה טהורה
 כמיתתה כסית ולא חשיכא כריה וכן טכל לא תשכי ליה רכנן כריה במכות (לף יז.) ויש לומר דהיינו טעמא דהני דכי אמר רחמנא לא מאכל
 גיד ולא תאכל עוף טמא וכן כאכר מן החי כאילו פירש כין גדול וכין קטן דכולהו מיקרו גיד ועוף וכלכד שיהיו שלמים אכל נכלה חתיכה
 נמי משמע נכלה וכן טכל דאי הוה כתיב אל תאכל חטה של טבל אז הוה חשיב כריה וכן משמע פרק שלישי דשכועומ (לף כא:) דקאמר היכן
 מצינו כאוכל כל שהו שחייכ ופריך ולא והרי מפרש פירוש שכועה שלא אוכל כל שהוא ומשני מפרש נמי כבריה דמי משמע דטעמא דכדה הוי
 כאילו פירש הכמוכ שלא מאכל בין גדול ובין קטן וא״מ דהנן בפרק אלו הן הלוקין(מכות יג.) כמה יאכל מן הטבל ויהיה חייכ ר׳ שמעון אומר
 בכל שהוא וחכמים אומרים בכזית אמר להם ר״ש אי אתם מודים כאוכל נמלה כל שהוא שחייכ אמרו לו מפני שהיא ככרייהה אמר להם אף
 חטה כברייתה ומסיק בגמלאי) ללר״ש כל שהוא למטמ אפילו קמת ולדבריהם דרכנן קאמר אודו לי מיהת דחטה אחת ככרייתה ככל שהוא
 ורבנן בריימ נשמה חשיבא לחטה לא חשיבא והשתא קשה הרי גיל ואבר מן המי לחשיבי בריה אלמא לא תליא מילמא בנשמה ואפילו הוה נשמה
 כחטה לא חשיכא כריה כלפרישימ ללא למי למפרש ללא תאכל טכל כתיכ ולא כתיב לא תאכל חטה של טבל ונראה לפרש לרבנן ללברי
 ר״ש קא מהלרי ליה ללילן אפילו הוה חטה נשמה לא חשיכי ליה כריה ללא למי למפרש כ״פרישימ אלא ללילך לחשבח ליה בריה אלמא לית
 לך טעמא דמסרש מ״מ לא דמי לנמלה דלנמלה איכא נשמה וקשה היכן מצינו כזה שמשיבין טעם לדבריו והס עצמם אינם סוברין שיהיה
 הדכר מלוי כנשמה וי״ל דכי האי גוונא אשכחן בפרק התערובמ חבחיס עז.) ל) דמניא אברי ממימיה שנמערבו באברי בעלמ מום ר׳ אליעזר
 אומר יקרכו ורואה אני אמ כשר כעלמ מוס כאילו הם עצים ותכ״א לא יקרכו וע״כ ר׳ אליעזר גופיה לית ליה האי טעמא דהא כרוכע ונרכע
 מודה דלא יקרכו ולא קאמר רואה אני אותס כאילו הס עציס אלא עיקר טעמא כדמפרש כגמ׳ מוס כס לא ירצו הא ע״י תערוכות ירצו ולדכריהם
 דרכנן קאמר להו כדאמר התם ומיהו שם מיושכ יותר דמתוך הכרייתא אומר כן הגמרא אכל כפרק כמרא דמכומ (לף ין.) מי דומק הש״ס
 לומר דרכנן משיכין תשוכה לר״ש לדכריו מה שאינן סוכרין טון דאינו לא כמשנה ולא בכרייתא וא״ת ור״ש דתשיכ מטה כריה היאך מרומה
ט תימא דהמס היינו טעמא דכשנולד נולד האיסור עמו כמו גיד ושרצים  עולה בק״א הא אמרינן לקמן (דף ק.) דכריה לא כטלה גכי גיד ו
 ואכר מן המי ועופומ טמאים אכל מרומה מותר עד שימרת אכתי ערלה וכלאי הכרם לא ליבטלו. נוע״ע תוס׳ זבחים עב. ד״ה וליבטלו]:

 ורבי

 מסורת הש׳׳ם

 א) נעיין מוס׳ כרכות לף
 נ ריש ע״א], 3) גיטין כג.
 [וע״ש לרכ יוסף מקשה
 קושיא זו היאך סומא וכוי],
 >) נצ״ל ני תרי], ל) לעיל
 פב: צא., ה) לעיל צא.,
 ו) נלקמן ק. קיט.], t) כס״א
 נוסף: מיינ, ח) [שיין
 לע״ב], p) [עיין במפרשי
 הש״ס על ריבור זה],
 י) [וע״ע מושי גיטין לט.
 ל״ה הא מגי], כ) נשס לף
 ח.], ל) נושם: ל״ה אולי],

 תודה אור השלם
 1. על כן לא יאכלו בני
 ישראל את גיד הנשה
 אשר על כף הןךןי עד
 היום הזה כי נגע בכף

 יךף יעקב בגיד הגשה:
 בראשית לב לג

 גליון הש״ס
 תד״ה »לנ־א (בםה״ד)
 דפלניא הוא. עיין בב״מ ע

 ע״א תד״ה אתא:

 הגהות הב״ח
 (א) אלא אמר רב ששת
 וכו׳ דאורייתא לר״מ ומאי
 לשייר:(3) תום׳ ד״ה ולא
 וכו׳ בטביעות עינא היינו
 כטכיעות עין גמור וכל
 הני: (ג) ד״ה פלניא וכו׳

 וי״ל דל״ד דשטר:

 מוסף רש״י
 אכל מזה כזית ומזה
 כזית. משני גיד הנשה
 של שתי ירכוש של בהמה
ל פב:< משל ימין  אתת :לעי
. ׳  ומשל שמאל (לעיל צא.
 ר׳ יהודה אומר אינו
 סופג אלא ארבעים.
 ר׳ יהודה לטעמיה דאמר
 (לעיל צ:) אינו נוהנ אלא
 באתת (לעיל פב:!. אכלו.
 גיל שלס, ואין בו כזית
 חייב. כאוכל כמלה כל
 שהוא, שהוא מייכ משוס
 לכריה הוא ומשיכ איסור

 ולעיל צא.).



 מםורת הש״ם

 6) ולעיל צא.1, נ) [לעיל
 פט:ן, ג) ולקמן צז:ן,
 ד) ן כראשית לכן, ה) וסוכה
 ה.ן, ו) (הוא ר״א עס
 הקורס. רש״שן, ז) ודף
 5ו:|, P) ןנ״ק נד.], ט) גי׳
 רש׳׳א ולא שאר תתיכות,
 י) [לא מצאתי אלא קצת
 המכוון מה נמצא לקמן
 קת:ו, כ) ולקמן צו:ן,
 ל) ולקמן קיג.ן, מ) ולפנינו

 לא נוכר רכן,

 גליון הש״ם
 תוד״ה אבי וכו׳
 דאשכה; וכוי. כדאימא
 כנדרים מט ע״א: ד״ה עד
 וכוי דכד •ונד יכיד. עיין
 ססתיס עה ע״ב תוד״ה
 ואס: כא״ד -כ־ך צובא.
 כדלעיל דף עו ע׳׳נ ועיין
 כהרא״ש שם כשם ר״ת

 דה״ה נכל עוף:

 הגהות הכ״ח
 (א) יש״• ד״ה ככשר וכו׳
 הכשר כשיעור הניד
 כלפתית כשיעור הירך

 הזה אסור:

 מוסף רש״י
 דפשיט איסוריה
 בכוליה ירך. הוא
 יקנוקנותיו ושרשיו נסשטין
 ככל הירך, והייני גיד
 הפנימי הגדול הנמצא
 כתתלת פריעת הירך!לעיל
 צ^ .. אם יש בו בנותן
 טעם. שיערו תכמיס
 כששים כל נותן טעס סתס

ל פט•...  !לעי

 גיד הגשה פרק שביעי חולין
 ורבנן ההוא. לאשמועינן אתא לאע״ג ללא אכיל כוליה מחייב נסית
 ללא תימא לא מחייכ על לאכיל לכוליה ולעולם כל היכא לאכל כוליה
 לא בעינן כזית: ור׳ יהודה. ההוא לא איצמריך לאשמועינן למאשר
 על כף הירךי) נפקא ללא כעינן על לאכיל ליה לכוליה דאפילו לא אכל
 אלא מה שעל הכף חייכ וכלכל שתהא
 שם אטלה: דכוליה ירך. ולית ליה
 לשמואל אלא כל מקום שיאכל ממנו
 כזיח חייב: ורבנן ההוא. הירך
 לאשמועינן אמא לאין אסור אלא
 פנימי רפשיט איסוריה ככוליה ירך:
 מתני׳ פבשר בלפת. רואין כאילו
 הירך לפתות והכיל בשר ואילו היה
 נותן טעם (א) כשר כשיעור הגיל
 כלפתות הירך אסור לשיעורין הלכה
 למשה מסינימ וגמירי לכהכי משערינן
 לאף ע״פ שאילו היה כרוכ או קפלוט
 היה צריך פחות או יותר: שנתבשל
 עם הגידים. של היתר: בזמן
 שמפירו. משליכו לחוץ ואין כאן אלא
 פליטתו: בנותן טעם. אס יש כנ״ט
 ככל אלו: י)פולן אסורין. ולקמף) מפרש
 לנותן טעם כמין כמינו שאין אדם
 יכול להכחינו שיערוהו כששים: ואם
 לאו כולן אסורין. לבכל אחל יש לומר
 זה הוא. ובגמרא וצט:] פריך ליבטיל
 ברובא: בזמן שמכירן. לתתיכומ
 האיסור משערינן בנותן טעם ואי
 אין בהן כלי לתת טעם בשל הימר
 הרי השאר מותרות ואם אין מכירן
 כל החתיכות אסורות לכל אתת יש
 לחוש ולזמר שמא זו היא. והרוטכ
 מומר אס אין כממיכוח האיסור
 כלי לתת טעם ככל החמיכומ והקיפה והרוטכ: גמ׳ לא שגו. לכי
 יש בו כנותן טעם כל הירך אסורה: אלא שנתבשל.
 שהרוטב מעלה הטעם ככל הבשר: אבל נצלה. עמו נצמת
 כמוכו ואינו מפעפע ויוצא ככשר: קולן! ואוכל. כלומר חומך
 עליון ואוכל על שמגיע לגיל: בחלבו. שלא נטל חלכ הכליות:
 אפילו מראש אזנו. שאין שם חלכ אלמא פשיט איסוריה ככוליה:

 צו:
 ורבי

 ור׳ יהודה אכילה כתיבה ביה ורבנן ההיא
 אכילה דכי אית ביה ארבעה וחמשה זיתים
 ואכל חד כזית מיחייב ורבי יהודה מאשר
 על כף הירך נפקא ורבנן ההוא מיבעי ליה
 לכדשמואל דאמר שמואל לא אםרה תורה
 אלא שעל כף הירך ור׳ יהודה הירך כתיב
ההוא דפשיט איסוריה (  דכולה ירך ורבנן א
 בכוליה ירך לאפוקי חיצון דלא ולעולם שעל
 הכף והאי כף מיבעי ליה למעוטי עוף דלית
 ליה כף תרי כף כתיבי: £ועי׳ נ)איףך
 שנתבשל בה גיד הנשה אם יש בה בנותן
 טעם הרי זו אםורה כיצד משערין אותה
גיד הנשה שנתבשל עם  כבשר בלפת ב
 הגידים בזמן שמכירו בנותן טעם ואם לאו
 כולן אםורין והרוטב בנותן טעם pv חתיכה
 של נבלה וכן חתיכה של דג טמא שנתבשלה
 עם החתיכות יבזמן שמכירן בנותן טעם ואם
 לאו כולן אסורות והרוטב בנותן טעם:
 גמ׳ ״אמר שמואל לא שנו אלא שנתבשל
אבל נצלה בה קולף ואוכל עד  בה ה
 שמגיע לגיד איני והאמר רב הונא גדי
 שצלאו בחלבו אסור לאכול אפילו מראש אזנו

 שאני

 יהודה אכילה כתיכ כיה. וא״ת והרי נמלה ושאר שרצים
 לכמיכ כהו אכילה ומחייב ככל שהוא כלתנן כפרק כתרא
 למכומ (לף יג.) ולא פליג ר׳ יהולה ר״ל לאכילה להמס איצטדך לאי
 איכא ל׳ או חמשה זימים לחייכ כחל זיה אכל הכא אמרינן ללד

 יהולה מאשר על הכף נפקא והכי
 אמרינן במעילה פרק קלשי מזכח
 (לף טז:< אכל שרצים לוקה עליו
 ככזית לאטלה כתיכ כהו וא״ת
 לאמרינן כאלו הן הלוקין (מכות טז0
 ריסק משעה נמליס ואחל חי והשלימו
 לכזית לוקה שש חמש משום כריה
 לשרץ ואחת משוס נבלה למה לי
 שיהא חל חי רהרא בריה בלאו הכי
 נמי כיון שיש כהס כזית לוקה ה׳
 משוס שרץ כיון לאכילה כתיכ כיה
 כלפרישיח ואחל משוס נכלה וי״ל
 לולאי אלאו לשרצים לכתיב כלשון
 אכילה לקי משוס כזית שרץ אלא יש
 לאו לשרץ ללא כתיב כהו אכילה כגון
 אל תשקצו וויקרא יא) וההיא לא
 לקי אלא כחי משוס כדה וא״ת ואכתי
 ל״ל חי אפילו ממ נמי חשיכ כריה
 כלאמרינן כס״פ (לקמן ק3:< טמאה בין
 כחייה כין כמיתתה ככל שהוא וי״ל
 ללא נקט חי לאפוקי ממ אלא פירוש
 חי שלם לאפוקי ריסק כלאמר ח<גכי
 כלים שכירמן זו היא מיתהן וא״ת
 הא אמרינן בסוף פרקין (».) אבר
 מן החי צריך שיאכל כזית לאכילה
 כתיכ כיה ללמא הא לככיכ כיה
 אכילה למימר למחייכ ככזית אע״ג
 לאיה כיה ד או ה׳ זיהייס וי״ל

 ללעולם לא מחייב על שיאכל אכר שלם להיינו כשר גילים ועצמות
 מללא אשכחן בס״פ (לקמן לן• קג:ן לריש לקיש לפטר חלקו מבפנים
 לממייכ אלא כגרומיתא זעירתא והיינו טעמא ללא האכל הנפש עם
 הבשר ללרשינן מיניה (לקמן לף קכ:) אבר מן החי לאסור משמע
 על שיאכל אבר שלם: דפשיט איםודיה ככוליה ירך. לשון
 איסוריה לא אתי שפיר ללא אסרינן אלא שעל הכף בלבל ובספר
 רכינו גרשום כתיכ למשיך ככוליה ירך ויש לישכ לשון איסוריה להט
 מפעפע קאמר לפשיט גיל של איסור ככוליה ירך: אם •ש כה בנ״ט הרי

 זו אםודה. לאו כגיל לחוליה משערינן לככלי קליפה שסביביו מסייע
 לגיל לאסור למשעה שנמלח נאסר כלי קליפה סמוך לו ולפירוש רבינו אפרים שמפרש ללא אמרינן ממיכה עצמה נעשה נכלה אלא ככשר
 בחלב אתי שפיר. משמע קצת לאין הרוטכ מסייע ט) לשאר חתיכוה אס יש כהס לכטל הגיל אלא הירך לכלו מללא קאמר אם יש כהן
 וכרוטכ כנוחן טעם כר והאי לפירוש הקונטרס ניחא לפירש פרק כל הבשר (לקמן לף קת.) גבי טיפמ חלכ כוי לקאמר בגמרא י<לא שנו
 אלא שניער וכסה אכל לא ניער וכסה חתיכה עצמה נעשה נכלה כר ופירש בקונטרס לכי ניער הקלרה מוליך הוא הטפה בכל הקלרה
 ומסייע כל מה שבתוכה לבטל הטפה וכן כי כסה הקלרה עולות הרתיחומ משוליה לפיה ומוליכוה הטפה בכל הקלרה משמע שר״ל שאפילו
 החמיכה שנפלה הטפה עליה היא מקצתה בתוך הרוטכ אי לא ניער וכסה אין מסייע הרוטכ והחתיכות אחרות לכטלה ומיירי הכא כשלא
 ניער וכסה ולר״י נראה לכשהחתיכה שנפל האיסור עליה היא מקצתה כרוטכ לא בעינן ניער וכסה והתם איירי כשהחתיכה כולה חוץ
 לרוטב לאז אין ממפשט אלא מיער וכסה והוה מצי למימר לא שנו אלא כתתיכה מקצהה כרוטכ אלא מילתא לפסיקא ליה נקט כשניער וכסה
 לאז ככל ענין הרוטכ מכסה כל החתיכות ואפילו היתה כולה חתיכה חוץ לרוטב והכא לקאמר אס יש כה כנ״ט היינו על ילי שלא היה
 כה עם הרוטב ששים לכטל טעם הגיל: אבל נצלה קולף ואוכל עד שמגיע בוי. וא״ת מאי קמ״ל פשיטא ללא מצי למימר הוא הלין
 נצלה לא״כ למה לי נתבשל למשעת מליחה נאסר למליח הרי הוא כרותח לצלי כלאמר כסמוך׳) וכלא מליחה אי אפשר לכשל לאין הכשר
לאשכחן לקרי לצלייה כשול לכתיב(ל״ה ב׳ לה<  יוצא מילי למו ל)על שימלחנו יפה יפה וי״ל לקמ״ל ללא נאמר נמכשל למתניתין היינו נצלה 8
 רכשלו (את) הפסח וכן הא להנן (לקמן לף קט:) הלכ קורעו ומוציא את למו לא קרעו קורעו לאחר כשולו וכעי למילק מינה כריש טצל
 צולין (פסחים על:ו לככולעו כן פולטו אלמא לאחר בשולי לקתני היינו לאחר צלייתו לאי כקלרה הכל אסור אם אין פי קנה חוץ לקלרה:
 עד שמגיע לגיד. לאו לווקא על שמגיע לגיל ממש להא צריך שיניח כלי קליפה סמוך לגיל ואפילו כלי נטילה צריך שיניח כלאמר כפרק
 טצל צולין >שס לף עה:ו נטף מרוטכו על החרס וחזר אליו יטול את מקומו ולא סגי כקליפה אס לא נחלק לשמא רוטב מתפשט
 יותר מגיל ומיהו לא אשכחן בשום מקום שיהא סגי לצלי כקליפה ללא מצינו קליפה נזכרח לענין צלי אלא כטצל צולין 1שס לף עו.< כחס לתוך
 צונן לשמואל אמר קולף לתמאה גבר אלמיקר ליה בלע ואפשר למתח לצלי בלע טפי ולקמן כפרק כל הכשר >לף קיכ.< לאמר ״) רב
לכר יונה ^רכיך טוכא וכלע וגבי צורר אלם כשר  ההוא כר גוזלא לנפל לגו כלא לכמכא לצלי כעי קליפה התם אפילו כצונן איירי ומשום 8
 וגבינה במטפחת אחת ואינו חושש וכלכל שלא יהיו נוגעומ זו כזו ואמרינן(לקמן לף קז0 בגמרא וכי נוגעות זו כזו מאי הוי צונן וצונן הוא ומשני
 נהי לקליפה לא כעי הלחה מי לא כעי לאו משוס לצלי סגי ליה כקליפה אלא ה״ק נהי לקליסה לא כעי כמו כחם לתוך צונן הלחה מי לא כעי וכן
 הא לאמר לעיל כפ״ק ולף ח:) ללמ״ל כית השחיטה רותח קולף שאני התם לשמטנית שעל הסט! לכר מועט היא כלאמרינן פרק טצל צולין
 (פסחים לף עה:< סכו כשמן של מרומה אם חבורת כהנים יאכלו ואס של ישראל אם צלי הוא יקלוף אח החיצון ומפרש אפילו למאן לאמר
 מחאה גבר שאני סיכה למשהו עכלי ליה: אפילו מריש אזנו. שרחוק מן החלכ ולאו לווקא משום לראש הגלי למטה כשעה
 שצולין אותו כשפול כתנור לכן לרך כלמשמע כריש טצל צולין ושם על.) שתוחכו לתוך פיו על בית נקוכהו וצל העב של שפול הופך למטה
 כלי שלא יפול ומילב לאיכ החלב על הראש אלא אפילו היה הראש למעלה אסור למפעפע חלכ למעלה להא צונן לתוך חס אסור למאן
 לאמר תהאה גכר ולא סגי כקליפה ומה שנהגו כשמולחיס כשר הרכה ומניתין כגיגית ופעמים חתיכה אחת תציה לתוך הציר וחציה חוץ
 לציר וחותכין מה שבתוך הציר ומשליכין לאסור ומה שחוץ לציר מומר ולא אמריגן שיפעפע הלם למעלה ויאסור כל התמיכה כלאמר
 גכי חלכ י״ל לאין דרכו של לס לפעפע אלא אלרכה אמרינן ללס משרק שריק כשנופל על הכשר ולא מיכלע לרך הליכתו כ״ש ללא מפעפע
 למעלה ואפילו יש שומן ככשר שכתוך הציר לא אמרינן לנעשה נכלה מחמח הלם וחוזר ואוסר מה שחוץ לציר למפעפע לפי מה שמפרש
 הרב רכינו אפרים ללא שייך חתיכה עצמה נעשח נכלה אלא ככשר כחלב וכלאו הכי נמי כיון ללא אפשר האיסור להתפשט חוץ לציר שרי
 ללא אמרינן חתיכה עצמה נעשית נכלה ואוסרת את כל החתיכומ אלא כמקום שהאיסור מחפשט ככל החהיכה לומיא לטפח חלכ תלע

 לככל

 עין משפט
 נר מצוה

 ס א ב מיי׳ פט״ז מהל׳
 מאכלות אסירית הל׳
 והו י סמג לאוין קלח קלט
 טיש״ע יו״ל סי׳ סה סעיף

 ט [וסימן ק סעיף נו:
א ג מיי׳ שס סט״ז הל״י  ס
 סמג שס טיש״ע יו״ד

 סי׳ ק סעי׳ נ:
 ד וטיש״ע י״ל סימן צכ

 סעיף ג1:
כ ה מיי׳ שס סט״ו הל׳  ם
 לכ סמג שס טוש׳׳ע
 יי״ד סי׳ קה סעיף ד

 וסעיף ט:

 רביגו גרשום
 ורבנן ההוא דאי הוה
 ארבעה וחמשה זיתים
 במקום אחד ואכל מיניה
 כזית חייב אע״ג דלא
 אכלו כולו אבל אי שלם
 ולית ביה כזית חייב: ור׳
 יהודה מאשר על כף הירך
 נפקא. כלומר מה דאמרת
 דאי הוו ד׳ והי זיתים
 ואכל מיניה כזית חייב
 ההוא מאשר על כף הירך
 נפקא כמה דהוי על כף
 הירך אפי׳ הולך הגיד
 תוץ לירך דאין אוכל אלא
 אשר על כף הירך שליש
 או רביע חייב: ההוא
 לא מצית אמרת. דלא
 יהא חייב אלא על הגיד
 שעל הכף בלבד דהירך
 דבולה ירך משמע אפי׳
 חוץ לשופי: כיצד משער־ן
 אותה כבשר בלפת. רואין
 כאילו הירך לפת והגיד
 בשר אם יש בו בנותן
 טעם דזהו בששים ומותר
 אבל בפחות מששים
 אסור: בזמן שמכירו
 בנותן טעם. כלומר
 בזמן שמכירו יסלקנו מן
 האחרים והרוטב בנותן
 טעם: קולף ואוכל עד
 שמגיע לגיד כלומר קולף
 הבשר למעלה למעלה
 עד שמגיע לגיד וכשמגיע
 לגיד יזרקנו: איני והאמר
 רב הונא גדי שצלאו
 בחלבו כוי כלומר לא צריך
 למימר שמגופו כולו אין
 יכול לאכול דאמרי מפעפע
 החלב הגוף כלו אלא
 אפילו מראש אזניו דאיכא



 עץ משפט
 גיד הנשה פרק שביעי חולין נד מצוה

 םו

 םז

 םג א ב מיי׳ פט׳׳ו מהל׳
 מאכלות אסורות הל׳
 לכ טוש׳׳ע יו׳׳ל סימן קה

 סעיף ה:
ד ג טוש׳׳ע שס ס״ח:  ס

ה ד מיי׳ פ״ט מהל׳  פ
 מאכלות אסורות הל׳
 יא שמג לאין קלא טוש״ע

 יו״ד סי׳ צג:
 ה מיי׳ פט׳׳ו מהל׳

 תרומות הלי״ט:
 ו מיי׳ פט״ו מהל׳
 מאכלות אסורות הל׳

 כט:
 ז [מיי׳ פט״ו מהלכות
 מאכלות אסורות הלכה ל]:

 רביגו גרשום
 למימר דחלב לאזניו לא
 מטא אפילו הכי אסור: רב
 הונא בר יהודה אמר כוליא
 בחלבא הוה. כלומר הא
 עובדא בכנישתא דמעון
 לא גדי שצלאו בחלבו הוה
 דאי הוה [הבי] ודאי הוה
 אסור דמפעפע אלא כוליא
 בחלבא הוה דהכוליא לא
 בלעא או דגומרי מישב
 שייבי: רב אדא בר אהבה
 אמר כולכית באילפס הוה
 כלומר דג טמא שבישלו
 עם דגים טהורים ואתו
 שאלו וכוי: קפילא ארמאי.
 אופה נכרי: מין שאינו
 מינו דהיתרא כו׳ כגק
 חולין ותרומה דליטעמיה
 כהן: דאיסורא בקפילא
 כגון בשר בחלב דהוא מין
 כשאינו מינו. מין במינו
 דליכא למיקם אטעמא
 כגון חתיכה של נבלה
 שנתבשלה עפ חתיכות

 טהורות:

 א) לכאורה איני מונן דא׳׳כ
 כגדי נמי י׳׳ל למישנ שייני
 ועוד דמישכ שייכי צא שיין רק
 נדס אנל לא נשמגונית וצ׳׳ע.

 דככל מקוס שאנו אוסרין כלי קליפה אמאי אין אותו כדי קליפה חוזר ואוסר מה שאצלו וכענין זה יאסר הכל אלא היינו טעמא לפי שאין
 טעם האיסור עוכר כלל יותר מכדי קליפה והרכ רכי אליעזר ממי״ץ היה מחלק משוס דלא אמרינן חתיכה עצמה נעשה נכלה כמקצת חתיכה
 אלא ככל החתיכה ואין זה טעם ועוד תדע דאי לא תימא הכי אין לך כשר מותר לעולם דהא קיימא לן דכל הכשר הנמלח כששהה כמלחו
 יום או יומיס יש בו טעם מלת יומר ואפ״ה לא אמרינן דמלח שעל הכשר הנאסר מחמת הדס יתזור ראסור את הכשר אלא צ״ל משוס דאע״פ
 שנכלע ככשר טעם המלח טעם הדס

 אשאני חלב דמפעפע ובחלב אםור והאמר

 רבה בר בר חנה עובדא הוה קמיה דר׳ יוחנן
 בכנישתא דמעון בגדי שצלאו בחלבו ואתו
 ושיילוה לרבי יוחנן ואמר קולף ואוכל עד
ההוא כחוש הוה רב הונא בר  שמגיע לחלבו ב
 יהודה אמר גכוליא בחלבה הוה ושריא רבין
 בר רב אדא אמר כילכית באילפם הוה ואתו
 שיילוה לרבי יוחנן ואמר להו ליטעמיה
 קפילא ארמאה אמר רבא מריש הוה קא
 קשיא לי הא *׳דתניא יקדרה שבשל בה
 בשר לא יבשל בה חלב ואם בשל בנותן
תרומה לא יבשל בה חולין ואם  טעם ה
 בשל בנותן טעם ״בשלמא י תרומה טעים לה כהן אלא בשר בחלב מאן
 טעים ליה השתא דאמר רבי יוחנן םמכינן ׳אקפילא ארמאה הכא נמי םמכינן
אמור רבנן בטעמא ואמור רבנן בקפילא (  אקפילא ארמאה נידאמר רבא י

 ואמור

 מפטפט. כלע״ז טרישנלש״ט מכצכץ
 והולך ומהפשט ככל הכשר: פוליא
 בחלבה הוה ושריא. משום דמפסיק
 קרמא: פילהיס. שקץ דגים קטנים:
 באילפס. של בשר: ליטטמיה קפילא.
 נמהום עובד כוכבים. ואשמועינן
 למומר לסמוך עליו לפי תומו ולא
 יוליעוהו שצריכין לו ללבר איסור
 והימר: טטים לה כהן. ששניהם
 מוהרין לו החולין והתרומה:
 אמור רבנן בטטמא. ככמה
 מקומות ששנינו בנותן טעם: ואמור
 רבגן בקפילא. כלאמר רבי יותנן:

 ואמור

 שכמלח אין נכלע כו כלל:
 שאני חלב דמפעפע. לכך אסור
 אסילו הראש והא לאמרינף)
 נטף מרוטכו על החרס ומזר אליו
 יטול את מקומו ותו לא היינו משוס
 לרוטב אינו מפעפע כל כך לציר
 בעלמא הוא ׳4ולא שומן וא״ת אס כן
 כממנימין איכא שומן הגיל למסעסע
 ואפילו נצלה נמי ליתסר כוליה ונראה
 לר״ת לשמנו של גיל אינו מפעפע
 והרכ(א) ר״מ מפרש כיון לשומן הגיל
 לא מיתסר אלא מלרכנן לגזרו כיה
 אטו הגיל כשאין הגיל אוסר גס כו
 לא החמירו ולפירושו למאי לקיימא לן
 (לקמן דף צט:ו לאין כגילין כנ״ט
 אפילו נתכשל לא אוסר כמו שאין
 הגיל אוסר ורכינא לאסר כסמוך גכי
 הנהו אטמהתא צ׳׳ל לסכר ליש כגילין
 כנ״ט כתנא למתניהין: ההוא בחוש
 הוה. מפרש ר״ת כחוש הוה ולכך שד לחלב כחוש אינו מפעפע ועי״ל כחוש הוה רש בו מעט חלב ובטל בששים: כוליא בחלבא הוה
 ושריא. לסי שהיה הקרוס מפסיק ונראה שצריך להסיר מן הכוליא כלי קליפה לפי שהקרום עצמו מוכלע מן החלכ כלאמדנן לעיל >לף צג.)
 מלמא קרמי הוה וא״מ ליחסר כוליא משוס למפעפע בה לוכן כוליא לרבי יוחנן גופיה אסר לעיל >לף צב:< לוכן כוליא כלאמרינן לממרט
 ליה ר״ל כיון ללא אסור אלא מררכנן אינו אוסר את הכוליא: אבל בשר בחלב מאן טעים ליה. והא ללא פריך אמתניתין (לעיל לף צו:)
 דירך שנתבשל בה גיד הנשה מאן טעיס ליה משום דמשערינן ליה כבשר בלפת אבל קשה דאמתני׳ דפרק כל הבשר(לקמן דף קח.) לטפת חלב
 שנפלה על מתיכמ בשר אם יש כה כנ״ט וכו׳ הוה מצי למפרך וכן אמתני׳ דפרק כפרא דמסכמ ע״ז (דף עג.) יין במים ומים ביין בנ״ט
 וי״ל דהתס קל לשער כס׳ אכל הכא אין קל לשער מה שכלוע כקדרה אלא על ידי טעימה אי נמי דמשמע ליה דהך כרייתא על ידי
 טעימה איירי דומיא דמרומה דטעס לה כהן: םמכינן אקפילא. אע״ג דעובד כוכבים הוא כיון דקפילא הוא לא משקר שלא יפסיד
 אומנמו: אמר רבא בו׳ ואמור רבנן בם׳. לקמן כפ׳ כל תכשר >לף)0 פסק הקונטרס כרכי יהודה דמין כמינו לא כטיל מדקם
 ליה רבי בשיטמיה דקאמר נראין דברי רבי יהודה ורכ ושמואל נמי דאמרי תרוייהו כל איסורים שכתורה כמינו כמשהו ומניא כוותייהו
 כמסכת עכודה זרה כפרק כתרא (לף עג.) ואע״ג דאיפליגו עלייהו רכי יוחנן ור״ל התם ומניא נמי כוותייהו שמעינן נמי לאביי ורבא
 דכתראי הוו דקמו כרכ ושמואל דאיתמר חלא לגו חמרא כו׳ כמסכת עכודה זרה פרק כתרא (לף סו.) וכמסכמ פסחים (לף ל.) נמי
 פסיק רכא הלכתא תמץ כזמנו כין כמינו כין שלא כמינו כמשהו כרכ וטעמא דרכ מפרש התם דרכ לטעמיה דאמר כל איסורין
 שבתורה במינו במשהו ושלא במינו גזר רב אטו במינו בחמץ משוס דלא כדילי אינשי מיניה ואתו לזלזולי כיה עד כאן לשון הקונטרס
 ור״ת אומר דכל זה אינו ראיה דאין הלכה לא כרכי יהודה ולא כרכי ולא כרכ ושמואל דהלכה כרכי יוחנן לגכי רכ כדאמר בריש ביצה
 1לף ל:ו וגכי שמואל כדאמר במי שהוציאוהו(ערובין מ!:) ורבי יהושע כן לוי נמי אית ליה לקמן(צח.) כשמעתין דמין כמינו נמי כטיל דיליף מזרוע
 כשלה דהוי מין כמינו ורכי יהושע כן לוי כר סמכא הוא והלכה כמותו ככל מקום ואפילו לגכי ר׳ יוחנן כדמשמע כפרק כמרא דמגילה
 >לף מ.) דאמר רכ פפי משמיה דרכא מכי כנישמא לבי רבנן שרי מכי רכנן לכי כנ׳ישתא אסור ורכ פפא משמיה דרכא אמר איפכא
 וקאמר התם כוותיה דרב פסי מסתברא דאמר רבי יהושע בן לוי בית הכנסת מותר לעשותו כית המדרש ואע״ג דרכי יוחנן פליג עליה
 כדאיתא התם מייתי ראיה מר׳ יהושע בן לוי ומיהו ר״ת בעצמו היה דוחה דהא דפליג רכי יוחנן המס דקאמר את הכית הגדול כית שמגדלין
 בו תפלה אף שמגדלין בו תפלה קאמר להט מייתי מרבי יהושע בן לוי, דלרב פפא דאמר איפכא לא הוי לא כרכי יהושע כן לוי ולא כרכי
 יותנן ומ״מ יש ראיה דכסדר תנאים ואמוראים פוסק הלכה כרבי יהושע גן לוי בבל מקום וההיא דחמרא לגו חלא וחמרא חדתא בעינבי
 אומר ר״מ דאיכא לאוקומי כטכל ויין נסך דמודי כהו רכי יוחנן כדאמרינן כמסכת עכודה זרה (לף עג:< תדע דהא רכא גופיה אית
 ליה הכא דמין כמינו דליכא למיקם אטעמיה כס׳ ורכינו אפרים היה דוחה דהכא איירי כחמרא חדתא כעינכי וקרי ליה מין כמינו לפי
 שטעמס שוה רש להם לין מין כשאינו מינו להא רכא אזיל כפרק כתרא למסכת ע״זי) בתר שמא ואין נראה לומר כן לטון דאזל כמר שמא
׳ מכלל לרבא גופיה  לא היה קורא אותו מין במינו ובהקומץ רכה (מנחות כג.) נמי קאמר רכא קסכר רכי יהודה כל מין ומינו ולכר אמר ט
 לא סכירא ליה הכי וכפרק כל שעה (פסחים לף ל.) לאמר רכא הלכתא חמץ בזמנו כין כמינו כין שלא כמינו כמשהו כרב לא גרס ר״ת
 כמשהו כרכ וכן משמע כה״ג שלא היה כתוכ כספדס (« כרכ שכתכ שם מללא יהיכ רכא שיעורא למילתיה ש״מ לאסור כמשהו כרכ
 ועל פי ה״ג מוגה כספדס אלא גרסינן אסור סי׳ כנותן טעם כרכי יוחנן להמס ושם מפורש אמאי לא פסיק כהליא כר׳ יוחנן וכן פסק
 בשאלתומ לרב אחאייז) לרבא כרכי יוחנן ומ״מ לא היה ר״ת פוסק הלכה למעשה לחמץ כפסח וכשהיו מוצאין חטה כתרנגולת מתחה כפסח
 היה מצריך להשהותה על אחר הפסח ואור״ת לאע״ג לתנן באהלות «פי״א מ״ז< בעופות ובלגיה כלי שתפול לאור ותשרף לברי ר״ש אפי׳
 ילפינן איסור מטומאה לחשיכ כמעוכל הא פליג התם ר׳ יהולה בן בתירא וקאמר בעופות ובלגיה מעת לעת ובשל הורה הלך אמר המחמיר
 ואפי׳ גרס במשהו כרכ לילמא שאני חמץ לממיר טפי לעוכר ככל יראה ולא כלילי מיניה ואע״ג לקא מפרש המם טעמא לקאמר רכ
 לטעמיה כו׳ רכא פסיק כרב ולא מטעמיה וטעמיה לרב משוס לסבר בעלמא למין במינו במשהו וגזרינן בפסח שלא במינו אטו מינו אבל
 לרכא אע״ג דבכל איסורין הוי בנומן טעם אפי׳ במינו מחמיר לאסור בפסח כמשהו אפי׳ שלא כמינו ועול לכססריס ישנים לא גרסינן
 רכ לטעמיה אלא ה״ג והא רכ ושמואל לאמד תרוריהו כל איסורין שכהורה שלא במינו כנותן טעם ומשני רכ גזר כחמץ שלא כמינו
 אטו מינו והא ללא חשיב חמץ בפסח בהלי טבל ויין נסך בברייתא למסייע לרבי יוחנן משוס לטבל ויין נסך הוי שלא כמינו כנותן טעם
 וחמץ אפי׳ שלא כמינו כמשהו ואף רכי יהולה גאון פסק לוקא כחמץ קאי רכא כרב אבל בשאר איסורין הילכתא כרבי יוחנן ור״ל ועול
 הביא ר״ת ראיה לבפרק התערובת חגחיס עט:) בשמעמא «)לחרצן סבר רבי אליעזר בן יעקב למין במינו בטל ומשנת ראב״י קכ ונקי וסתמא
 לגמרא גמי קאמר הכי כשלהי כיצה (לף לח:) גכי ר׳ אכא לאמר מי שנמערכ לו קכ חיטים כו׳ לקאמר שפיר עכילו לאחיכו עליה למ״ש
 חיטים בשעורין ללא למין בשאינו מינו בטיל חיטין בחיטין נמי נהי ללר׳ יהולה לא כטיל לרכנן מיכטל כטיל משמע להט הלכתא ולהט אמיכו
 עליה אע״ג לרי יהולה מייד התם מכלל לרישא רכנן מ״מ רכנן התם לא איירי כמין כמינו וכת״ג של אספמיא פוסק לחתיכה בחתיכות
 כנ״ט ומילתא לרכא לאמור רבנן כס׳ אייתו לפסק הלכה ובקונטרס גופיה פסק כפרק כתרא למסכת ע״ז (לף סו.) גכי פלוגתא לאכיי
מר ר״ת ללוקא כיין שנתנסך לפני עכולת כוכבים להא או  ורכא להלכתא כר׳ יוהנן לסכר כנומן טעם רין נסך לקאמר התם כמשהו 8
 אמתניתין ליין כיין ומיס כמיס קאי ומיס כמיס אי אפשר להיות אלא כנתנסך וכתשובת הגאונים [ככתב יל] רבינו יוסף ט״ע מצא ר״ת יין
 נסך שנמנסך לפני עכולמ כוככיס אסור כהנאה ואינו כטל אפילו כאלף כמו ששנינו,) ואלו אסורין ואיסורן ככל שהוא וכו׳ מכלל לסמם יינם
 ושאר איסורין חוץ מטכל רין נסך כין כמינו כין שלא כמינו כנותן טעם וקשה מתוספתא ׳)לקתני אגרלמין עוכל כוככיס שטעם מן הכוס
 והחזיר לחבית אסור קלח כמינקה ונפלה ממנו טיפה אסור מפני שטיפת יין אסורה ואוסרת ככל שהוא משמע לסתם יינם אוסר
 ככל שהוא וי״ל לאמיא כר׳ יהולה לאמר מין כמינו לא כטיל וההיא לקנישקנין לקלים ופסיק עוכל כוככיס אסור כפרק כתרא
 למסכמ ע״ז (לף עב:< אע״ג ללא מיתסר אלא טיפה הנוגעמ בפיו לקסבר נצוק אינו חכור מלשד כקליס ופסק ישראל יש לפרש
 להאי אסור לקאמר היינו לאסור לכתחלה לעשות לאין מכטלין איסור לכתחלה אי נמי למ״ל מין כמינו ככל שהוא קאמר לאסור:

 איכא

 מסורת הש״ס

 א) לקמן קיא: נזנחים צו:],
 נ) [לקמן קיא:], ג) וצ׳׳ל
 אמר רנאן, ד) זכחיס עט.
 ע׳׳ש, ה) ופסחים עה:],
 ו) נקט. ל״ה יתו לא],
 1) ולף סו.], ח) נפרשת צו
 סי׳ פ׳ ע״ש היטכ וצריך
 ישונ], ט) נצ׳׳ל לחרסן],
 י) נע״ז על.], כ) [ע״ז

 פ׳׳ח ה״כ],

 גליון הש״ם
 תוד״ה שאני וכו׳ ולא
 שומן. מ״מ קשה להמקשן
 לפריך והא אמר ר׳׳ה ורצה
 להוכיח לכל צלי מפעפע
 יקשה ממתני׳ זו לגטף
 מרוטכו: ד״ה אמר וכו׳
 אום־ ר״ת דדוקא. עיין
 ע״ז נו ע״כ מוד׳׳ה אכל:

 הגהות הב״ח
 (א) תוס׳ דייה שאני וכו׳
 והרב ר״י בר ר״מ
 מפרש: (ב) י״ה אמר יכו׳
 שלא היה כתוב נספרים

 במשהו כרב:

 לעזי רש״י
 טדישנלש״ט. חודר,

. ל ח ל ח  מ

 מוסף רש״י
 תרומה כו׳ ואם בשל
 בנותן טעם. נאסרין
 החולין לזרים ;זבחים צו:1.



 מםורת הש״ם

 א) [נרי״ף וברא׳יש ליתא
 כר רב אשי מיהו בשאלתות
 פרשה יישלח ש״ת כייר
 איתא רכ אחא כריה דרכ
 יכו׳ אמר ליה רכ אחא
 כריה לרב לרכיגא וכוי],
 ב) פסחיס עי. לקמן קיא:
 קיכ. קיג., נ) לעיל צו:,
 ד) [בשאלתות שס איתא
 שמע מינה], ה) עיין נר״ן
 ותמצא שס כיאור לכרי
 רש״י נזה, ו) בס״א: מגר,
 t) [וע״ע תוס׳ לקמן קט:

 ד״ה אינו],

 גליון הש״ס
 גמ׳ והא אמרי א־נשי.
 עייל דף סד ע״כ נרש״י
 ל״ה מותרות: תום׳ דייה
 וכחל מן המנץ וכר
 ראפשר לשוחטו אסור. לא
 ומתי להכין הא כשר הכמל
 לא נאשר רק החלכ קכל
 טעס נשר ונאסר התלנ
 והוא בגומות ואסור לאכול
 הכתל מצד שאיכל ג״כ
 התלכ ואמר גמר כישולו
 שיצא החלכ לחון ממילא
 יהיה מותר להא הכשר לא
 נאסר כלל ומה שייך לאפשר

 לסוחטו אסור:

 הגהות הכ״ח
 (א) נם׳ דאיסורא וליכא
 קפילא: (ב) שם רכ אחא
 בר רנ שרי כצ״ל ותינת אשי
 נמחק: (נ) תום׳ דייה וכחל
 יכו׳ הכחל עצמו שבחלב

 שנגומיח:

 לעזי רש״י
 שוליני״ר [שולציי״ר].

מץ ובתבלינים. ש בחו  לכבו
 פונדריל״א. שמרים.

 משקע.

 מוםף רש״י
 מליח הרי הוא כרותח.
 שאס נמלח עס חלב
 (ח׳ צרויה) הרי הוא
 כצילה הגשר נדלא נקריה
 לחלב מיניה יאסור לאכול
 אותו הכשר לעולם !האורה
 סי׳ קט). כבוש הרי
 הוא כמבושל. שאס
 מלח הכשר כקערה דמי
 כאילו בשלו בקדירה כדלא
 מלתיה ואסור לאכול אותו
 בשר לעולם ואפילו צלי
 אלא ימכרגו לגוי והקערה
 אין לה תקנה עד
 שיגעילנה, פירוש אתר
 ככוש בחומן ותבלין הרי
 הוא כמכושל,לפי שחחק
 המימן מוציא את הדס
 ומוצה כמו מלת, ולפיכך
 אס ישיס תתיכת כשר
 בדלא מליח בחומן כדי
 למצין הלס ויש עמה
 חתיכת איסור הרי היא
 כאילו נתבשלו יחד ישתיהן
 אסורות כמו אס נמלתו
 יתד שתיהן ••שם! או:
 כבוש כחומן הרי הוא
 כמבושל ואס נכבשו איסור
 והיתר יחד כולן אסירי!

 צז: גיד הנשה פרק שביעי חולין
 ואמור רבנן גששים. בפרק בתרא דמסכת ע״ז >לף שט.) פסקמן
 הלכתא בכל איסורין שבתורה (בששים) בין בשר בחלב ובין שאר
 איסורין כששים: מין כשאינו מינו. שהאדם יכול להבחין טעמו
 ושניהם של היתר שיכול כן כדת לטעמו כגון מרומה וחולין:
 בנועמא. יטעימנו כהן אס אין
 תרומה נותנת טעם כחולין יאכל
 התבשיל אף לזרים: ראיסורא. כגון
 בשר בחלב שאין בן ברית יכול
 לטעמו סמטנן אקפילא: ומין במינו.
 כין דהימרא וכין דאיסורא דליכא
 להבחין טעמו: אי נמי מין כשאינו
 מינו דאיםורא וליפא קפילא. עובד
 כוכבים דליטעמיה משעדנן בששים:
 מאי דטהיך. דאסרת ליה אי משוס
 דשמואל דאמר כוי והא רותח גיד
 דהכא שרי דהאמר שמואל קולף
 ואוכל: כבוש. כחומץ ותכלין וככש
 כהן איסור והימר יחד. שוליני״ר
 כלע׳׳ז: כשהן משמרין. האיסור
 כששים משעדנן אותו שיהא בו אחד
 מששים כרוטכ וקיפה וכחמיכומ
 וכקדרה: קיפה. פונדריל״א דק דק
 של בשר ותבלין המתאסף כשולי
 קדרה: ה<במאי דבלעה קדרה. אם
 ראינוהו כשנסל שם קודם שנתמעט
 ואנן משערינן אותו לאחר שנתכשל
 לכמוה שנפל שם ואין כהימר ששים
 *זבו אומדים כמה כלעה קדרה מן
 ההיתר לפי שכשנפל שם היה הימר
 הרכה ונממעט ככליעת הקדרה אכל
 בקדרה עצמה לא משערינן. וכיון
 דאיפליגו לישני ואיסורא דאודיתא
 היא אזלינן לחומרא ולא משערינן
 כקדרה נ! ועיקר הדכר כמוה שהוא
 כא לפנינו משערינן ליה ולא משערינן
 כמאי דכלעה קדרה מן ההיתר לפי
 שאף מן האיסור נכלע ונתמעט
 מכמות שהיה וכדאמד׳ לקמן >דף צח.)
 אמו דהימרא כלע דאיסורא לא כלע:
 ג!כל איסורין שבתורה. לכד גיד הנשה
 דכבשר בלפת הוא: משעריגן. אותם
 כאילו האיסור כצל או קפלוט ואילו
 היה נותן טעם כהיתר זה שנתכשל
 עמו אוסרו. וכהך איסורי דלא מצי
 למיטעמינהו קאמר כגון מין ומינו
 ואי נמי שאינו מינו דאיסורא וליכא
 קפילא ואכתי לא איססיק הלכמא
 כששים: פלפלין. נותנים טעם
 כאלף כמותן: שיערו תכמים. אין
 באיסודן כנ׳׳ט יומר מכצל וקפלוט:
 ואין גיד מן המנין."'דכעינן ששים דהיתר לכד מיניה אכל כחל הואיל
 ומין היתר הוא אס נתבשל עם הבשר משערינן ליה כששים לכהדי
 דידיה: ביצה. של עוף טמא: וכתל עצמו אסור. שהרי הבשר נמן
 בו טעם והוא לא נמן טעם בבשר לפי שמועט היה: בדידיה
 משמרינן. דכעינן שיהא כהימר ששים כמותו: או במאי דנפיק מיניה.
 אין יזצדכין שיהא בהימר אלא כששים מה שפלט זה דהאי מאי דאתי
 קמן לאו בקדרה הוא ומישדא שדינן ליה לכר: אלא ממתה. הואיל
 וכדידיה משערינן הא איכטיל כוליה שהלך כל הזעצמו בתבשיל דאי
 לאו הכי אמאי כעימ ששים כמותי) כולו וכיון דכוליה נטלתיה נפל
 בקדרה אחרת אל יאסר: כיון דאמר רב יצחק פוי. מפני שכתחלה
 נאסר עד שלא נצטמק י] משנתנה הקדרה בו טעם מיד נאסר ומאז
 שויוה רכנן כחתיכת איסור שהיא לעולם אסורה כדאמר במתניתין [צו:ן
 כזמן שמכירו כוי: למימרא ריהבה טממא. כי מכשלה כהדי אחריני:

 אפרוח

 ואמור רבנן בששים הלכך מין כשאינו מינו
 אדהיתרא בטעמא בדאיםורא בקפילא גומין

 במינו דליכא למיקם אטעמא אי נמי מין
 בשאינו מינו דאיסורא יא) דליכא קפילא
 בששים הנהו אטמהתא דאימליחו בי ריש
 גלותא בגידא נשיא רבינא אםר רב אחא א<בר
 רב »< אשי שרי אתו שיילוד, למר בר רב
 אשי אמר להו אבא שרי א״ל רב אחא בר רב
דאמר שמואל ימליח (  לרבינא מאי דעתיך ג
 הרי הוא כרותח יכבוש הרי הוא כמבושל
 גיוהאמר שמואל לא שנו אלא שנתבשל בה

 אבל נצלה בה קולף ואוכל עד שמגיע לגיד
 וכ״ת מאי כרותח דקאמר כרותח דמבושל
 והא מדקאמר כבוש הרי הוא כמבושל מכלל
 דרותח דצלי קאמר ייקשיא אמר רבי חנינא
 י כשהן משערין משערין ברוטב ובקיפה
 ובחתיכות ובקדרה איכא דאמרי בקדרה
במאי דבלעה קדרה  עצמה ואיכא דאמרי ז
 אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן כל איסורין
 שבתורה משערינן כאילו הן בצל וקפלוט
 אמר ליה רבי אבא לאביי ולשערינהו בפלפלין
 ותבלין דאפילו באלף לא בטלין א״ל שיערו
 חכמים דאין נותן טעם באיםורין יותר מבצל
 וקפלוט אמר רב נחמן חגיד בששים ואין גיד
כחל בששים וכחל מן המנין  מן המנין ט
 ׳ביצה בששים ואין ביצה מן המנין אמר רבי
וכחל עצמו אםור  יצחק בריה דרב משרשיא כ
 ואי נפל לקדרה אחרת אוםר אמר רב אשי
 כי הוינן בי רב כהנא איבעיא לן כי משערינן
 בדידיה משערינן או במאי דנפק מיניה
 משערינן פשיטא לדבדידיה משערינן דאי
 במה דנפק מיניה מנא ידעינן אלא מעתה
 נפל לקדרה אחרת לא יאסר כיון דאמר
 רב יצחק בדיה דרב משרשיא וכחל
 עצמו אםור משויוה רבנן כחתיכה תבלה:
 ביצה בששים ואין ביצה מן המנין:
 אמר ליה רב אידי בר אבין לאביי
והא אמרי אינשי כי  למימרא דיהבה טעמא 8
 מיא דביעי בעלמא א״ל הכא במאי עסקינן

 בביצת

 איכא דאמד• כקדרה עצמה. תימה אם שיעור עוכי הקדרה
 כחמשיס זיתים ונתן כה מיס כשיעור עשרה זיתים ובשל
 כאותן המיס כזית חלכ היאך יתכטל אותו כזיח חלכ כמים הא פשיטא
 שיש כמיס טעס הלכ ונראה לפרש דהכא מייד כגון דליתיה

 לאיסורא בעיניה דנכלע כה בקדרה
 כזית חלכ והיא היתה כבר בלועה
 מהיתר ואח״כ חזר וכשל היתר
 דמשערינן כקדרה עצמה לכטל האיסור
 שנכלע כה: כל איסורץ שכתורה
 משערינן אותן כאילו הן כצל וקפלוט.
 מדלא נקט ככשר כלפת כדקתני
 כמתנימין (לעיל דף צו:) גכי גיד הנשה
 משמע דאין שיעורן שוה דגיד לא
 יהיכ טעמא כולי האי הוא דמשערינן
 כבשר בלפה אבל שאר איסורים דיהכי
 טעמא טפי משעדנן ככצל וקפלוט
 ומדאמר רכ נחמן גיד כששים משמע
 דכשר כלפה הוה שיעורה כששים
 ולפי זה פליג רכי יוחנן אדרבא דלעיל
 דאמר כל איסורין שכתורה כששים
 וכרבא קיי״ל דהוא בתרא וכן פסקינן
 כפ׳ כתרא דמסכת ע״ז (לף סט.)
 גבי עכברא בשיכרא: וכחל מן
 המנץ. וא״ת כיון דכחל עצמו אסור
 כדאמרינן בסמוך א״כ נימא חתיכה
 עצמה נעשה נכלה וליכעי ששים לכד
 מכמל וי״ל דהאי דאסור לאו משום
 שיהא טעם חלכ ככחל יותר מכשאר
 כשר אלא לסי שיש כו גומות והחלכ
 כנוס לתוכו ויש באותו חלב טעם
 כשר ואי אפשר להפרישו מן הכחל
 מאתר שנתכשל דתו לא מהניא ליה
 קריעה וא״ת ומה טעם הכחל עצמו
 אסור והלא כל החלכ הכנוס לתוכו
 כגומות נפלט לחוץ ונתפשט ונפלט
 בשוה לכל החתיכות כדאמר דמשערינן
 ככוליה ופריך נמי אלא מעתה נפל
 לקדרה אחרה לא יאסור משמע
 דפשיטא ליה שיוצא כולו כמו שאפרש
 כסמוך וי״ל לפי שמתחלת כשולו קודם
 שיצא המלכ לגמרי נאסר החלב
 שככחל מפני טעם הבשר שכו ואז
 לא היה יכול לצאמ כקריעה הילכך
 אף לאחר שנגמר כישולו שככר יצא
דאפשר לסוחטו  כולו תו לא לישתרי 8
 אסור ואפילו למ״ד אפשר לסוחטו
 מותר הכא גזדנן שמא יאכלנו קודם
 שיצא כולו ואע״ג דגכי כישרא דאסמיק
 (לעיל לף צג:) שרינן כי שפדיה כשפודא
 לכתר שנצלה לגמרי ולא גזדנן דלמא

 אמי למיכל קודם גמר צלייתו שאני התס שדרך הדס לצאת על ידי
 מליחה וצלייה ולכך צולהו כדי להוציא דמו גס לבסוף פירש כל הדס
 לגמד ונופל לחוץ אכל הכא כשיצא נמי כל החלכ מ״מ נשאר הוא
 בקדרה אלא שמתבטל ואי שריא לכסוף אמי למיכליניה קודם:
 וכחל עצמו אסור. יש ספרים דגרסי אסור היכא דלא קרעיה
 וכשליה כהדי כשר וא״ת כי כשיל ליה נמי לחודיה ליתסר
 משום טעם בשר הכחל «< שבחלב שבגומות וי״ל משוס לישנא
 קמא דרכ כפ׳ כל הבשר (לקמן לף קט:) דאמר לא קרעו אינו עובר

 . עליו ומותר לכך צריך להעמיד כשנהבשל עם הבשרי): .
 אלא מעתה נפל לקדרה אחרת לא יאסור. דכיון דככוליה
 משערינן א״כ נפיק כוליה אכל אי כמה דנפיק מיניה
 משערינן א״ש דאוסר קדרה אחרת דלא נפיק כוליה וא״מ ודלמא
 הא דמשערינן בכוליה משוס דמספקא לן אי נפיק כוליה ולכך נפל
 לקדרה אחרמ אוסר משוס דדלמא לא נפיק כוליה וי״ל דזה פשוט לו

 ואין ספק כדכר וידוע היה להם אס יוצא כולו או מקצמו ועוד דמספק לא היה אוסר קדרה אחרת כיון דחלכ שחוטה דרכנן ועוד נראה לפרש
 דאלא מעתה קאי אהא דאמר וכחל מן המנין אלמא לא חשכינן ליה חתיכה דאיסורא ולא אסיר אלא משוס חלכ הכנוס כגומות שכהוכו וא״כ נפל
 לקדרה אחרת לא יאסור דכל מה שסופו לצאמ מן החלכ יצא כקדרה ראשונה: נפל לקדרה אחרת אל יאסור. הא לא פריך הוא גופיה לא ליתסר
 כדפי׳ לעיל: ביצה בסי. וה״ה כשאר איסורין וכיצה איצטריך ליה משוס דאיכא כיצה טמאה דלא אסרה כדאמרי אינשי דמיא כעלמא הוא:

 ככיצה

 עין משפט
 נר מצוה

 א (מיי׳ סט״ו מהלכות
 מאכלות אסורות הל׳ כט]:
ח ב מיי׳ סט״ו מהל׳  ס
 מאכלות אסורות הל׳
 ל סמג לאדן קלח טוש׳יע

 יו״ר סי׳ צמ סעי׳ א:
 ג [מיי׳ פט״ו מהלכי
rי J מאכלות אסורות הלכה 
 והל׳ ל סמג לאוין קלח
 טוש״ע י״ל סי׳ צח סעי׳ א

 [יסי׳ צב סעי׳ א]:
ט ד מיי׳ ס״ט שם  ם
 הלכה יח ועיין
 בהשגות וככ׳׳מ סמג לאוין
 קמא טושי׳ע יו׳׳ד שי׳ צא
 סעיף ה וסי׳ קה סעיף ט
 ע ה מיי׳ פט״י שס הלנה
 לל ופט״י מהלכות
 תרומות הלכה ט י טוש׳׳ע

 יו״ל סי׳ קה שעיף א:
 עא ו מיי׳ סט״ו מהלכות
 מאכלות אסורות הל׳
 כר סמג לאדן קלח טוש״ע

 יו״ל סי׳ צט סעיף ל:
 עב ז מיי׳ שס טיש״ע שס

 וסעי׳ א:
 עג ח מיי׳ שס הליי׳ז סמנ
 שס טוש׳׳ע יו״ל סי׳ ק

 שעיף ב:
 עד ט מיי׳ שס הלי׳׳ח
 ועיין בהשנות ונכ״מ
 סמג לאוין קמא טוש״ע
 יו״ל סי׳ צ סעיף א וסי׳ צח

 ס׳׳ח:
 עה י מיי׳ שס הלי״ט סמג
 שס טוש״ע יו״ל סי׳
 צח סעיף ז יסי׳ פי ס״ה:
 עו כ מיי׳ פייט שס הלי׳יג
 סמג שס טוש׳׳ע יו״ל

 סי׳ צ סעיף א:
 עז ל מיי׳ שס טוש״ע שס

 וסי׳ צח סעיף ל:
 עח מ מיי׳ שם טוש״ע

 שס שי׳ צ שעיף א:

 שיטה מקובצת
 א] ואין בהיתר ס׳ אומדין
 כמה בלעה קדרה: 5] ולא
 משערינן בקדרה עצמה
 ועיקר הדבר כמות שהוא
 בא לפנינו משערינן ליה
 ולא משערינן לא בקדרה
 ולא במאי דבלעה קדרה:
 ג] (כל איסורין שבתורה
 לבד גיד הנשת דכבשר
 בלפת הוא) נרשם על דבור
 זה: ד] או במאי דנפק
 מיניה אין צריך שיהא
 בהיתר ששים אלא במה
 שפלט זה: ה] שהלך כל
 טעמו בתבשיל דאי לאז
 הכי: ו] עד שלא נצטמק

 דמשנחנה הקדרה:

 ־י^*€«>^»

 רביגו גרשום
 דאמר שמואל מלוח הרי
 הוא כרותח. כלומר ובולע
 הירך שומן דגיד מחמת
 המלח: וכי תימא מאי
 כרותח כרותח דמבושל.
 כלומר ולא כרותת דצלי:
 בשתן משערין כוי כלומר
 כשהן משערין בששים:
 ואיכא דאמרי בקדירה
 עצמה. כלומר שהקדירה
 עצמה עולה למנין ששים:
 כל איסורין שבתורה רואץ
 אותן כאילו בצל וקפלוט
 נותנין טעם עד ששים אכל
 יותר מששים לא יהיב
 טעם דאין נותן [טעם]
 באיסורא כגון חתיכה של
 נבילה וכגון דג [טמא] וגיד
 הנשה: ביצה בששים. כגון
 ביצה דאית בה אפרוח
 שהיא כנבלה שנתבשל עם
 ביצים טהורים: בדידיה
 משערינן. כלומר בכחל
 שנחבשל עם הבשר: אלא
 מעתה נפל לתוך קדירה

 אחרת כו׳ כלומר השתא דאמרת דבדידיה משערינן דבששים הוא עצמו בטל. נפל לתוך קדירה אחרת אל יאסור דהא כטל תוא מתהילה:



 עין משפט
 נר מצוה

ט א כ מיי׳ פנו׳׳ו מהל׳  ע
 מאכלות אסורות הל׳
 יט [כ] סמג לאוין קמא
 טוש״ע ידיד סי׳ פו סעיף

 ה ו:
 £ ג מיי׳ פ״ט מהל׳
 מאכלות אסורות הל׳
 ט׳ [ופט״ו הלכה כל] סמג
 לאוין קמא טוש״ע יו׳׳ל סי׳
 צ סעיף א וסי׳ צט ס׳׳ל:

א ד [מיי׳ פט״ו שס  פ
 הלכה יז] טוש׳׳ע

 יו״ל סי׳ צח שעיף ו:
ב ה מיי׳ פי״ל מהל׳  פ
 מאכלות אסורות
 הל׳׳כ ופ״כ מהל׳ שכיתת

 עשור הלכה ג:
 פג ו מיי׳ סט״ו מהל׳
 מאכלות אשורומ
 הלי״ט סמג לאוין קלנ
 קמא טוש״ע יו״ר סי׳ פו
 סעי׳ ה וסי׳ צת סעיף ז:

 שיטה מקובצת
 א] רחצי שיעור אסור
 מן התורה כדאמריק חצי
 שיעור מנין: נ] בחצי
 זית אלא בשיעור שלם:
 ג] בתמיה וכולי האי מי
 מזלזלינן: ו] ובין שאין
 וכו׳ אסור ואילו כי לא
 יהיב טעמא: ה] אלא
 בכמה לאו בששים אלמא:
 ו] ואסור לזרים והאיל
 נאכל לבעליו דהא שלמים
 הוא כצ״ל ועל שאר כל
 הדבור עד סוף העמוד
 נרשם עליו: 1] הבא לא
 פריך.נ״ב עיי תוס׳ בכורות
 דף ל״א ע״ב: ח] משמע
 טפי דבששים של היתר:

 רביגו גרשום
 סכר רב אשי לשעוריה
 במאי דבלע נמי דיקולא.
 כלומר דיקולא היה רותח
 ונפל כזיתא תרבא לתוך
 דיקולא רותח וסבר רב
 אשי לשעוריה ששים
 במאי דכלע כוי. ההוא(כי)
 פלגא זיתא כוי כלומר נפל
 לדיקולא רותח. לשעוריה
 כתלתין פלגי דויתי כלומר
 דאי היו שם שלשים
 חצאי ויתא דבישרא היה
 מתירו שהיה מקיל ביותר.
 ההוא דאתא לקמיה דרבן
 גמליאל. כלומר חצי זית
 חלב שנפל לתוך יורה
 של בשר רותחת. אבא
 לא שיער כוי שהיה מקיל

 בחצי שיעור:

 גיד הגשה פרק שביעי חולין צח.
 בביצת אפרור. וה״ה (0 כשאר כנמצא כה לס לשדא תיכלא
 ככולה ינראה לטמאה שהיא קלופה אפשר לאסורה
 וכירושלמי 0גכי גיעולי כיצים משמע ליש חילוק כין קלופות לשאין
 קלופות ושמא לענין זה נמי יש חילוק והא ללא משני הכא הא כקלופה
 הא כשאינה קלופה משום לסתם
 כיצים מנשלים אותן כקליפתן:
 פירושי קא מפרש. י!הכא לא
 פריך א״ה אסורות אסורות למה
 לי וכן ככמה רוכמין וככמה לוכתין
 פריךי): דנפל בדיקולא דבשרא.
 בערוף) חנרו נהלי היא ניימא וליקולא
 שפילמ) פירוש קלתא וכמונ נמשונח
 הגאונים להכי קאמר לנפל ליורה
 גלולה שיש כה שיעור ליקולא׳) וקשה
 טון ללאו לליקולא נפל מאי קאמר
 סנר רנ אשי לשעוריה נמאי לכלעה
 ליקולא ובקונטרס פירש ליקולא
 קלחת וקלתת הוא כלי שמבשלין נה
 כשר כלאמר כהמוכר את הספינה
 (ב״ב על.) כל שלשים יום מהפך להם
 גיהנס ככשר כקלחת ואפשר לקרי
 ליה ליקולא משום הרתיתות שעולות
 כמוכו שנקראים ליקולי כלאמר פרק
 כל שעה (פשיזיס לף למ0 אמר רכ
 יוסף לא ליחלט איניש תרתי חיטי
 נהלי הללי לילמא אזל חלא ») נצלי
 לחנרתה ולא סליק ליה ליקולא למיא
 מל׳ רותתאמ: ואיבעיא להו
 כששים ואחד כוי. ומללא פירש נהליא
 כששים והיא מותרת ליכא למיפשט
 מילי לשמא רכי יהושע כן לוי עצמו
 הוא מסופק ומיהו קשה ללקמן
 קאמר רכי יהושע כן לוי כל איסורין
 שכתורה כששים משמע יי! כששים
 של היתר כמו גיל כששים ואין גיל מן
 המנין ויש לומר להתס משמיה לכר
 קסרא קאמר לה אכל הכא מלקאמר
 כששים אסור משמע שפיר לכששים
 של היתר נמי אסור להט אית לן
 למימר ללליליה הוה מספקא ליה:
 כל איםורין שכתורה כששים. פירש
 כקונטרס לאף ט לא יהיכ טעמא
 כעי ששים ואין נראה ומה שהכיא
 ראיה מלקמן אפרש לקמן כעזרת הש״י:

 אין

טמאה לא איתיביה  אבביצת אפרוח אבל ב

 א)ביצים טהורות ששלקן עם ביצים טמאות

 אם יש בהן בנותן טעם כולן אסורות הכא
 נמי בביצת אפרוח ואמאי קרי לה טמאה
 כיון דאית בה אפרוח קרי לה טמאה והא
 מדקתני םיפא ״ביצים ששלקן ונמצא אפרוח
 באחת מהן אם יש בהן בנותן טעם כולן
 אסורות מכלל דרישא דלית בה אפרוח עסקינן
 פירושי קא מפרש ביצים טהורות ששלקן עם
 ביצים טמאות אם יש בהן בנותן טעם כולן
 אסורות כיצד כגון ששלקן ונמצא אפרוח
 באחת מהן ה״ג מםתברא דאי ם״ד רישא
 דלית בה אפרוח השתא דלית בה אפרוח
 אסורה דאית בה אפרוח מיבעיא אי משום
 הא לא איריא תגא סיפא לגלויי רישא שלא
 תאמר רישא דאית בה אפרוח אבל לית בה
 אפרוח שריא תנא סיפא דאית בה אפרוח
 מכלל דרישא דלית בה אפרוח ואפילו הכי
 אסירא ההוא כזיתא תרבא דנפל בדיקולא
אםי לשעוריה במאי דבלע (  דבשרא סבר רב ג
אטו  דיקולא אמרי ליה רבנן לרב אשי ג
 דהיתרא בלע דאיסורא לא בלע ההוא פלגא
 חיתא דתרבא דנפל בדיקולא דבשרא םבר
 מר בר רב אשי לשעוריה בתלתין פלגי חיתא
 אמר ליה אבוה לאו אמינא לך י לא תזלזל
חצי  בשיעורין דרבנן ועוד ״האמר ר׳ יוחנן ה
 שיעור אסור מן התורה אמר רב שמן בר
 אבא אמר רב אידי בר אידי בר גרשם אמר
 לוי בר פרטא אמר רבי נחום אמר רבי בידיים
 משום זקן אחד ורבי יעקב שמיה דבי נשיאה
 אמרו ביצה בם׳ אםורה בם׳ ואחת מותרת
 אמר רבי זירא לרב שמן בר אבא ראה שאתה
 מטיל בה גבול היתר שהרי שני גדולי הדור
 לא פירשו את הדבר רבי יעקב בר אידי ורבי
 שמואל בר נחמגי תרוייהו משמיה דרבי

 יהושע בן לוי אמרי ביצה בם׳ אסורה בם׳ ואחת מותרת ואיבעיא להויבם׳
 ואחת בהדי דידה או דילמא לבר מינה ולא פשיט ומר פשיט לה מפשט אתמר
 אמר רבי חלבו אמר רב הונא יביצה בם׳ והיא אסורה בס׳ ואחת והיא מותרת
 ההוא דאתא לקמיה דר״ג בר רבי א״ל אבא לא שיער בארבעים ושבע ואני
 אשער בארבעים וחמש ההוא דאתא לממיה דר״ש בר רבי א״ל אבא לא שיער
 במ״ה ואגי אשער במ״ג ההוא דאתא לקמיה דר׳ חייא א״ל כלום יש שלשים
 טעמא דליכא שלשים הא איכא שלשים משערין אמר ר׳ חנינא גוזמא אמר ר׳
 חייא בר אבא אמר ר׳ יהושע בן לוי משום בר קפרא כל איםורין שבתורה בס׳
 אמר לפניו ר׳ שמואל בר רב יצחק רבי אתה אומר כן הכי אמר רב אםי אמר
 ר׳ יהושע בן לוי משום בר קפרא כל איםורין שבתורה במאה ושניהם לא למדוה
 אלא מזרוע בשלה דכתיב 1ולקח הכהן את הזרוע בשלה וגו׳ ותניא בשלה

 אין
 לעמול כלומר כלום יש שם אפילו שלשים ואע״פ שאינו ניתר ככך: בסי. היכא לכלקניה
 ולא יהיכ טעמא אי נמי ליכא למיקם אטעמא כגון מין ומינו אבל היכא לנלקניה ויהינ טעמא לעולם טעמא לא נטיל כלאמר
 ככמה לוכמין ולקמן >לף צט.) נמי אמרינן יש בהן כנותן טעם כין שיש (א) להעלומ כמאה ואחל וכין שאין כר אסור י] וכי לא יהיכ
 טעמא כעינן ששים לכטוליה כללקמן לקתני אין כהן כנ״ט כין שיש להעלות כו׳ מותר ראמרינן אין כהן להעלומ כק״א אלא הזכמאי
 לאו כששים אלמא ט לא יהיכ טעמא נמי כעינן ששים למר ומאה למר: ושניהם לא למדוה כוי. ואע״ג לאי אמי למילף מיניה
 מצימ למילף אפילו היכא ליהיכ טעמא להא הכא איכא למימר דאי שלא במינו הוה יהיב טעמא אפילו הכי רבנן אתמור ואמור טעמא
 לא כטיל: זרוע של איל נזיר הוא המורם ממנו ומניפין אומו וניהן לכהן ואסור לזרים !]והאיל כולו נאכל לכעליו להא שלמים הוא:

 אין

 אפרוח. שהכשר נותן טעם ולא שנא טמאה ול״ש טהורה לנכלה
 היא: אגל ממאה. בלא אפרוח לא: פיון דאית גה אפרוח קרי
 לה טמאה. ואפילו של עוף טהור: גיצים. טהורות ששלקן כר:
 מכלל דרישא. לנקט טמאה טמאה ממש קאמר ולאו אפרומ לאי

 כטהורה ואפרות תרמי למה לי:
 פיצד ששלקן ונמצא אפרוח גאחת
 מהם. וזו היא טומאמו וכולן מן
 הטהור: השחא דלית בה אפרוח.
 אשמועינן ליהבא טעמא ואסורה׳)
 ואע״ג למיא בעלמא הוא: יש בה
 אפרוח. אפילו טהורה: מיבעיא.
 כ״ש ליהבא טעמא להא אפרוח נבלה
 היא: בדיקולא. קלחה: סבר רב
 אשי לשטוריה. היחרא ולאוסופי עלה
 מה שבלעה קלרה כלי לבטל אמ
 האיסור והאיסור היה משער כמו
 שהוא כא לפנינו מצומקמ: רבנן.
 תלמידים: דאיסורא לא בלט. כתמיה.
 אף האיסור נצטמק וכשנפל היה בו
 יותר אלא הכל משערים כמוה שאנו
 רואים: בתלתין פלגי דזיחי. משום
 דלא היה כשיעור היה מזלזל כבטולו
 ולא כעי ששים: לא תזלזל בשיעורי
 דרבנן. כלומר אפילו כמילי ללא
 מימסר מדאורייתא לא מזלזל
 כשיעוריה ועוד הא מדאורייתא אסור
 דחצי שיעור אסור מן התורה א] וחצי
 שיעור מנין ח״ל כל חלכ [ויקרא ז] כפרק
 בתרא דיומא (דף עד.): ראה שאתה
 מטיל בה גבול. ראה מה אתה עושה
 שלא תטעה ותכשיל הסמוטם עליך
 שאמה מטיל כה גכול להתירה בס׳
 ואחת ואינך מפרש אי כהדי דידה אי
 לכר מינה והשומעים יעלה על דעתם
 כהדי דידה והרי שני גדולי הדור
 נשאלה מהם ולא פירשוה ומאן נינהו
 רני יעקנ נר אידי ורני שמואל נר
 נחמני: ואיבעיא להו גרסינן: פשיט
 מיפשט. שאינך מטיל שום ספק נדבר
 לומר ואיני יודע אם היא מן המנין
 של ס״א או לא: בס׳ ואחת והיא.
 דהוו להו ס״ב: ההוא דאתא פוי.
 פלגא דזיהא דאיסורא הוה וכן עונדא
 דר״ש בר רבי: אבא. הלא כא
 מעשה כזה לפניו ולא מצא אלא מ״ז
 והתיר שמע מינה לאו ס׳ בעי אף
 אני מתיר בזה שאיני מוצא בו אלא
 מ״ה. ולי נראה דהכי קאמר אבא לא
 שיער בארבעים ושבע אני אשער
 במ״ה בתמיה אבא בא לפניו מעשה
 והיה יכול לבטלו במ״ז ולא שיערו
 להמיר ואסר ואני אהירנו כמ״ה
 וללשון זה אין צריך לפרש בחצי זית
 אלא ג] אף בשיעור שלם: הא איכא
 שלשים משערינן. כתמיה וכולי האי
 מי ג!מזלזלין: גוזמא. כלומר למה באת
 לישאל עליו והלא אפילו שלשים אין
 בו בהיתר כמות האיסור ולאו דוקא
 קאמר ליה אלא דבר שאינו יכול

 מסורת הש״ם
 א) [תוספתא לתרומות
 פ״ט ה״ה], ב) (שס],
 ג) [צ״ל אשי], ד) יומא עג:
 על., ה) (ואוסרת רש״ש],
 י)(סוף סרק י׳ לתרומות],
 t) נעיין תוס׳ בכורות לא:
 ל״ה א״כ], ח) נערן לקל
 א], ט) נסנהלרין ז.], י) [על
 כאן בערוך], כ) [וע׳׳ע
 תוס׳ לקמן ק. ל״ה

 כשקלס],

 תורה אור השלם
 1 . ולקח הכהן את הזרע
 בשלה מן האיל וחלת
 מצה אחת מן הסל
 ורקיק מצה אחד ונתן
 על בפי הנךר אחר

 התגלחו את נןרו:
יט  כמדבר ו

 הגהות הב״ח
 (א) דש״י ד״ה נס׳ וכו׳
 שיש בהן להעלות:
 (נ) תום׳ ד״ה ככיצת
 אפרוח וה״ה כגמצא כצ״ל
 ותיכת נשאר נמחק:
 (ג) ד״ה לנפל וכו׳ דילמא
 אזל מדא ויתיב בצירי׳
 דתכרסה ולא סליק להו

 דיהולא:

 מוסף רש״י
 חצי שיעור. כלומר פחות

 מכשיעור (יונזא עג:1.



 מסורת הש״ם

 א) ולקמן ק. ושמו,
 5) משחים מד:, נ) ועיין
 חוס׳ מגחות פג. ד׳׳ה מה
 חטאח וחיש׳ זנחיס צח.
 ד״ה איכאן, ד) ןצ״ל כף],
 ה) וצ״ל כמאה וששיסן,
 ו) וכמדבר יו, t) [צ״ל בשאר
 קלשיסן, ח) וצ״ל שלא
 גקמציו, מ) וצ״ל ליה],

 י) וצ״להייגון,

 תורה אור השלם
 1 . ויצא אל המזבח אשר
 לפני יי וכפר עליו ולקח
 מדם הפר ומדם השעיר
 ונתן על קרנות המזבח
 סביב: ויקרא טז יח

 הגהות הב״ח
 (א) דש״־ ד״ה יללישגא
 בתרא וכי׳ ובשר מועט.
 טיב לעתו דל בזה למרץ
 אס אני מיציאין עצמית
 מהוריע כן ג״כ מוציאים
 מהאיל יא׳׳כ אין כו מאה
 אבל בירישלמי פ׳ ג׳ מיגיס
 בנזיר מתרץ קישיא זו דאף
 שעצמות זרוע אין מצטרפין
 מ״מ (אי!) עצמות איל
 מצטרפץ וא״כ א״צ לזה
 שסרש״י שכזרוע כשר מעט
 יק״ל יכן נמ״ר ס׳ נשא
 רף רמב ע״ג: (5) ר״ת
 חרוש וכו׳ התיר לנטל:
 (ג) תישי דייה מאי וכו׳
 פריך אדרבה דגיגמר:

 לעזי רש״י
 וישפלדו״ן. עצם השכם.

̂!p • גיד הגשה פרק שביעי חולין  עין משפט 
 גר מצוה

 אין כשלה אלא שלימה. פירש כקונטרס ללא נתפרש כאיזה אין נשלה אלא שלימה. לא נתפרש כאיזה לשון: דל׳ע. ת״ק ור״ש:
 לשון ונראה לפרש למשמע כשלה כמו כשל לה למ״ל לגושה נהדי איל מכשל לה. לאין מקרא יוצא מילי פשוטו וקרא משמע
 ומפיק ה״א כמו שיש לה כלומר כמו שהיא: דכולי עלמא לעס האיל אזמבשלו: תייק סכר מתתך לה. מן האיל והלר מכשל לה
 בהדי איל מכשל לה. לאין מקרא יוצא מילי פשוטו אכל לאיכא כהליה ואשמועינן שלימה מכשלה ואינו מתתכה לחתיכות. ור״ש אמא

 אאין בשלה אלא שלימה ר׳ שמעון בן יוחאי

 אומר אין בשלה אלא שנתבשלה עם האיל
 דכולי עלמא בהדי איל מבשל לה מר םבר
 מחתך לה והדר מבשל לה ומר םבר מבשל
 לה והדר מחתך לה ואי בעית אימא דכ׳׳ע
 מחתך לה והדר מבשל לה מיהו מר םבר
 בהדי איל מבשל לה ומר סבר בקדרה אחרת
 מבשל לה ללישנא קמא אליבא דדברי הכל
 ללישנא בתרא אליבא דרבי שמעון בן יוחאי
 מאן דאמר בבששים םבר בשר ועצמות
 בהדי בשר ועצמות משערינן והוה ליה
 בששים מאן דאמר במאה םבר בשר בהדי
 בשר משערינן והוה ליה במאה ומי ילפינן
 מינה והתניא זהו היתר הבא מכלל איםור
 זהו למעוטי מאי לאו למעוטי כל איסורין
 שבתורה אמר אביי לא נצרכא אלא
 לרבי יהודה דאמר אימין במינו לא בטיל
 קמ״ל דהכא בטיל וליגמר מיניה גלי
 רחמנא 1ולקח מדם הפר ומדם השעיר
 תרוייהו בהדי הדדי נינהו ולא בטלי ומאי
חדוש ו  חזית דגמרי׳ מהאיך ליגמר מהאי נ
 הוא ומחדוש לא גמרינן אי הכי למאה ום׳
 נמי לא ליגמר אטו אבץ לקולא גמרינן
 לחומרא גמרינן דמדאורייתא ברובא בטיל
 רבא אמר לא נצרכא אלא לטעם כעיקר
 ״דבקדשים אםור קא משמע לן דהכא שרי

 וליגמר
 ליה: וליגמר מיניה. לבטול׳

 לאמרי לכקלרה אחרת מכשל לה
 לתנא קמא מוציא אומו מידי פשוטו:
 מר סבר מחתך לה והדר מבשל לה.
 פירש כקונטרס להיינו ת״ק
 ושלימה לקאמר היינו לאין מחתכין
 לחתיכות והשתא לא הוי מר סכר
 קמא ללישנא קמא כמ״ס קמא לאיכא
 לאמרי להוי ר״ש ונראה לפרש מר
 סכר מחתך לה והלר מכשל לה היינו
 ר״ש כן יותאי אכל תי׳ק סכר למכשל
 והלר מחתך והיינו שלימה לקאמר
 שההא מחוברח לאחר בישול והשחא
 הוי מר סבר קמא דיש בן יוחאי
 כמו לאילך לישנא ומיהו ללישנא
 כתרא צריך לומר שלימה היינו שלא

 יחתכנה חתיכות:
 ומאן דאמר בששים סבר בשר
 ועצמות כוי. לאו לרשא
 גמורה היא למילף מינה לענין מין
 כשאינו מינו לטעם כעיקר לאוריימא
 להכא מין כמינו הוא למלאוריימא
 כטילה כרוכא אלא כששים ומאה
 קכלה הימה כילם ואסמכוה אהאי
 קרא ומכל מקום פדך שפיר מהא
 לתניא זהו היתר הכא מכלל איסור
 למשמע שיש כאן היתר לכעלמא
 אסור כיוצא כו: לאו למעוטי כל
 איםורין שבתורה. וא״ת ומאי קושיא
 לילמא היינו לוקא לענין שאין
 מכטלין איסור לכתחילה והכא שרי
 וי״ל ללשון זהו היתר הבא מכלל

 לאשמועינן לכמות שהיא מחוברת
 לאיל מכשלה: ללישנא קמא כוי.
 והשתא קא מסיים למלהיה לאמרן
 לעיל ושניהם לא למלוה. ללישנא קמא
 לאוקמינן לכין ת״ק וכין ר״ש כהלי
 איל מבשל לה ילסי הנך אמוראי
 ללעיל מזרוע בשלה אליבא ללבד
 הכל: וללישנא כתרא. ג!לאוקמינן
 ת״ק לכקלרה אחרת מכשל לה ילפי
 מילתייהו מלר״ש לתזינן לכשיל היתר
 כהלי איסור וכזרוע יש עצם הרכה
 וכשר מועט >א) שהכתף אינו ככלל
 זרוע לתנן כפרק הזרוע (לקמן לף
 קלל:< איזהו זרוע מן הפרק של
 ארכוכה על י) גף של יל אשפללו״ן:
 בשר ועצם. לזרוע: נהדי כשר
 ועצמות. לאיל משערינן וקים להו
 לרכנן לששים איכא ושדיה רחמנא:
 ומייד מאה• סכר עצם לא כעיא
 לשעוריה להא לא פליט טעמא מינה
 וכי משערת בשר לזרוע בהלי בשר
 לאיל איכא מאה: זהו היתר.
 הניתר מכלל איסור שהד כלע איל
 מן הזרוע והתירו לך הכתוב: לאו
 למעוטי שאר איסורים. ללא ילסינן
 להו מיניה: לא נצרכא. האי זהו:
 אלא לרבי יהודה דאמר. כמנחות
c מין כמינו לא כטיל ובהאי  (לף «
 איל כטיל להכי אמר זהו ללא ילפינן
 מיניה לליבטל מין במינו אבל מין
 כשאינו מינו ילפינן מיניה למאה
 וששים למר כלאית ליה ולמר כלאית
 מין כמינו: ולקת מדם הפר
 ומדם השעיר. כאחרי מות גכי קרנות מזכח הפנימי וקסכר
 רבי יהודה שמערה דם שניהם לכלי אחד והדבר ידוע שדם הפר
 מרובה מדם השעיר וקרי ליה דם השעיר אלמא לא מבטל ליה:
 תדוש הוא. דלכחחלה >ג< הימר לבטל האיסור: אטו אגן. הא
 דגמדנן מיניה מאה או ששים קולא הוא דתימא חדוש הוא דחדיש
 רחמנא ואקיל גכיה ולא גמרינן מיניה: הא חומרא היא. דלא
 תימא ליכטול כרוכא וחומרא שפיר גמרינן מיניה דכ״ש הוא ומה
 איל נזיר דאקיל גביה לא אקיל אלא במאה או כששים כ״ש כאיסורי
 אחריני: דמדאורייתא. כלומר אי לאו מהאי גמדנן ומשוינן ביטול
 טעם כשאר בעולי דאורייתא כרוכא הוה לן לכטולי כדכתיכ ושמות כג<
 אחרי רכים להטות: לטעם פטיקר. נותן טעם קיס לן דאסור
 כקדשים כעיקר ממשו של איסור *]ולהא מילתא קתני זהו למעוטי שאר
 קדשים אכל חולין שפיר גמרינן מיניה למאה וששים דהא קיס לן י]
 מאחרי רכים להטות דכטלי כרוכא וילפינן מהכא להחמיר דלא ליכטיל
 אלא ה<במאה ורבא לית ליה טעם כעיקר בחולין כדמפרש ואזיל
 מדאורייתא כרוכא כטיל אלא מלרבנף] והכי נמי שמעינן ליה לר׳
 יוחנן כמסכמ ע״ז >דף up כל שטעמו ולא ממשו אין לוקין עליו. והא
 דילפינן ליה כפסחיס ומל.) מנזיר ומשרתי) ליתן טעם כעיקר סכירא
 להו אמוראי כתראי דאסמכתא כעלמא הוא ולאו מילף הוא דהוו להו
 נזיר וגיעולי עוכדי כוככיס כ׳ כתובין הבאין כאחד אי נמי גיעולי
 עוכדי כוככים חדוש הוא כדאמרינן התם ומשרת להיתר מצטרף לאיסור:

 וליגמר
. כג.) וכן כפ׳ התערוכת (זבחים עח.) אמר רי׳ל הפגול והנוהר והטמא שכללן זה כזה  יהודה כדאמרינן כהדיא כהקומץ רכה (מצחות דף «
 ואכלן סטור וקאמר שמע מינה נותן טעם כרוכ לאו דאודיתא אלמא משמע דאפילו כדי נתינת טעם לא אסר כמינו וזרוע כשלה וחטאת
 דשמעתין כמינו עסקינן ועוד אמר בהקומץ רבה (מנחות לף כג:< שתי מנחות 5׳)שנקמצו ונתערבו דכטל כרוכ לרכנן דאמרי מין כמינו כטיל
 אלמא אין כל שהוא אוסר כקדשים וכן ככמה דוכהין ונראה לפרש דהכא איירי בטעם גמור דבקדשיס אסור מקרא דחטאת והוא הדין
 דבחולין אסור מקרא דמשרמ אלא נקט קדשים משום דבזרוע כשלה דהוי קדשים קאי והכא שרי דפעמים שהזרוע ומקצמ מן האיל
 היו חוץ לרוטב ונותן הזרוע טעם במה שחוץ וזימנין נמי שיש משמנונית הזרוע הרבה על אותו מקצת עד שלא יהא רוב באותו
 מקצת לבטלו ובכל ענין שיבשל התיר הכתוב ורבא לא סליג ארי יוחנן דמשרת אתא לטעם כעיקר ודרשה גמורה היא ולא אסמכתא
 דמדר״ע נשמע לרכנן דדריש לה להיתר מצטרף לאיסור דלקי והוא הדין דלרכנן דמוקי לה לטעם כעיקר נמי לקי והא דאמר אביי
 כפרק כל הבשר (לקמן לף קח,! ש״מ טעמו ולא ממשו בעלמא דאורייתא דאי דרכנן מכשר כחלכ מאי טעמא לא גמרינן להו דחדוש הוא אי
 חדוש הוא אע״ג דליכא נותן טעם נמי אמר ט)לך רבא דרך בישול אסרה תורה פירוש לעולם דרכנן החם דיחוי כעלמא הוא כלומר מהכא
 לא תידוק וכפרק כתרא דמסכמ ע״ז (לף UD דאמר רכי יוחנן טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקין עליו ׳)והיינו כמינו דמדאורייתא כרוכא
 כטל וטעמו וממשו דקאמר התם דלוקין כגון שהאיסור כעין ומכירו וכי קתני טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקין עליו
 ה״ה אפילו טעמו וממשו אס אין מטרו אלא מילתא דפסיקא נקט ככל ענין אי נמי נקט ולא ממשו לרכותא דאפ״ה אסור

 ועוד

 איסור משמע מכלל דכר האסור
 לאטלה: מאי חזית דגמו״נן מהא כוי. ואף על גכ דלמומרא
 מקשינן כיון דאיכא לאוקומי קרא דדם הפר כעולין כרכנן כהקומץ
 רכה (מנחות לף ככ:) אית לן למילף מזרוע כשלה אע״ג דלקולא וכן
 כסמוך פריך >«) דאדרכה ניגמר מהכא לקולא דאיכא לאוקומי
 קרא דחטאת ודמשרת להיתר מצטרף לאיסור וצריכי כדאמר כפרק
 שלשה מינין (:זיר לף לז:<: לחומרא נמדינ; דמדאורייתא
 ברובא בטיל. וא״ת הא מינח כמינו אכל כשאינו מינו לא כטיל
 דטעס כעיקר דאורייתא וי״ל דלאו דרשא גמורה היא כדפרישית
 ולענין מין כמינו גמרינן לחומרא וכשאינו מינו קיס להו דכיותר
 מששים למר ומאה למר פוסק הטעם ואסמכינהו נמי אהאי קרא ועוד
 דזימנין פוסק בפחות מששים או ממאה א״כ הא דילפינן לאסור עד
 ששים ומאה חומרא כעלמא הוא: רבא אמר לא נצרכא אלא
 לטעם בעיקר דבקדשים אסור. פירש כקונטרס דזהו למעוטי שאר
 קדשים אבל חולין שפיר ילפינן מיניה למאה וששים דמדאורייתא כטלי
 כרוכ וילסינן מהכא להחמיר דלא ליבטל אלא במאה וששים משמע
 דר״ל דטעם כעיקר דקאמר לאו יי לטעם גמור הוא דהא כטיל במאה
 וששים אלא טעס כל דהו קאמר וגס צ״ל דכה״ג אסור כקדשים ואע״ג
 דלא הוי אלא משהו וכי פדך וליגמר מיניה היינו דלישהרו אף י]י<כשר
 קדשים בקי וס׳ כזרוע כשלה והשתא תימה כיון דהכא לא אייד
 בטעם גמור אלא בכל שהוא מי דחקו לפרש דרבא אית ליה טעם
 כעיקר כחולין לאו דאורייתא כיון דהכא לא איירי בטעם גמור אלא
 בכל שהוא כדפרישימ ועוד תימה דעל כרחיך אין כל שהוא אוסר
 בקדשים דלא אסר במשהו אלא עולין דוקא לרבנן ומין במינו לר׳

 א ומיי׳ פ״ט מהלכות
 מעשה הקרבנות הלכה ט]:
ד ב מיי׳ פט״ו מהל׳  פ
 מאכלות אסורות
 הלכה כא וטוש״ע י״ל

 סימן צט סעיף א]:

 שיטה מקובצת
 א] דעם האיל מתבשלת:
 ג] וללישנא בתרא
 דאוקימנא לת״ק דבקדירה
 אחרת: ג] ולהאי מילתא
 קתני זהו: ו] דהא קים לן
 בהו מאחרי רבים: ה] אלא
 מדרבנן בעינן ששים והכי
 נמי שמעינן: ו] דרוצה
 לומרדטעם כעיקר דקאמר
 לאו טעם גמור הוא אלא
 טעם כל דהו קאמר דהא
 בטיל בקי וסי ובכי ה״ג
 אסור בקדשים ואע״ג וכו׳:
 t] אף בשאר קדשים בקי

 וס׳ כזרוע בשלה:

 רביגו גרשום
 אין בשלה אלא שלימה.
 כלומר ללישנא קמא
 שלימה ששלימה נתבשל
 עם האיל כלומר תתך
 לה והדר מכשלה עם
 האיל. ואיבעית תימא
 דכ״ע מחתך תתך לה
 ומבשל לה. מר סבר
 בהדי איל והו רשב״י
 ומר סבר בקדרה לחוד
 וזהו תייק. ומאי דקאמר
 אין בשלה אלא שלימה
 דשלימה נותן לו ומכשלה
 כקדרה לחוד. ללישנא
 קמא אליבא דדברי הכל
 למדוה מן הזרוע בשלה
 ר׳ חייא בר אבא בששים
 ור׳ שמואל בר רב יצחק
 במאה. מאן דאמר בששים
 קםבר כלומר בשר ועצמות
 ולא הוי אלא ששים
 לפי שעצם גדול יש בו
 בזרוע ולא הוה ליה כל
 האיל אלא בששים וגמרינן
 מיניה דאיסור נתבשל עם
 היתר ולא נאסר התיתר.
 קםכר בשר לבהדי בשר
 משערי• כוי דבזרוע מעט
 בשר יש בו והוי באיל
 מאה חלקים בשר ככזרוע:
 מיתיבי והו היתר הבא
 מכלל איסור. כלומר הזרוע
 שנתבשל עם האיל זהו
 היתר הכא מכלל איסור
 שהזרוע מוקדשין ואין
 מותר לישראל שמתנה
 לכהן הוא והאיל של
 חולין נתבשל עמו ואעפ״כ
 מותר לישראל למעוטי
 מאי לאו למעוטי כוי
 כלומר לאו למעוטי כל
 איסורץ שבתורה שאם
 נתבשל עם היתר שאסור
 אפי׳ בששים. אמר אביי
 לא צריכא לרי יהודה
 כוי. כלומר הא דתנן
 זהו היתר הבא מכלל
 איסור לאו למעט כל
 איסורין שבתורה. אלא לרי
 יהודה איצטריך למיתנא.
 וליגמר מיניה כוי כלומר
 וליגמר מיניה ר׳ יהודה
 מן הזרוע בשלה דכמה
 התם בטל אע״פ שהוא
 מין במינו כך יהו בטלק
 כל איסורין שבתורה אע״ג
 דמין במינו. הא גלי רחמנא
 ולקח הכהן מרם הפר
 כוי כלומר שדם השעיר
 מועט ודם הפר מרובה
 וכשמערכן לקרנות המזבח
 מזכיר הכתוב דם השעיר
 כדם הפר שהוא מין במינו
 ולא בטל ומיניה גמר
 ר׳ יהודה דמין במינו

 לא בטיל:



 עין משפט
 נר מצוה

ה א מיי׳ פ״ח מהל׳  פ
 מעה׳׳ק הלט״ו:

ו ב מיי׳ פי״ג מהל׳  פ
 תרומות הל׳׳נ:

 שיטה מקובצת
 א] גלי רתמנא גבי חטאת.
 נ״ב עי׳ תום׳ זבחים דף
 צח ע״א דייה מה: נ] ואם
 כשרה היא תאכל זו שנגעה
 בה כחמור: נ] ומהכא
 גמרינן. נ״ב עיין רש״י
 זבחים דף צו ע״ב ד״ה
 עד שיבלע: ד] כדאמרינן
 בבהמה המקשה וכלישנא
 קמא ואליבא דר״ש בן
 יוחי דאמר מבשל לה
 והדר מתתך לה: להא
 שמעתא וכוי: ה] מין
 ושאינו מינו למין כשאינו
 מינו אמרו כן: ו] גריםין
 פולין דתרומה: ז] ויש
 בהם בנ״ט תרומה בחולין:
 ח] מאה ואי בתרומה ודינה
 ליבטל: ט] ובמאי בטיל
 לאו בששים אלמא כי לא
 יהבא טעמא בששים הוא:

 רבינו גרשום
 ליגמר מהכא. כלומר מן
 הזרוע בשלה: אלא תדוש
 הוא כוי. כלומר חדוש הוא
 שאיסור נתבשל עם היתר
 מוקדשין שאסור לישראל
 [נתבשל] עם החולין ואינו
 אוסרו: דמדאודיית׳ בטל
 ברובא. כלומר בדחזינן
 בקרא אחרי רבים להטות.
 אמר רבא לא נצרכא [אלא]
 לטעם כעיקר כלומר מה
 דתנא והו היתר הבא
 מכלל איסור לאו למעוטי
 כל איסורין שבתורה אלא
 לטעם כעיקר כוי: ואם
 כשרה יאכל כחמור שבה
 שאם מבשל שום קדשים
 עם חטאת אפי׳ אותן
 קדשים שמבשל עם חטאח
 יהיו נאכלין לשני ימים
 ולילה אחד כיון שבשלו
 עם חטאת יהא נאכל ליום
 ולילה כחטאת דנותן טעם
 כעיקר חשוב: רבינא אמר
 לא נצרכא אלא למקום
 חתך כלומר הא דאמרי׳
 והו היתר הבא מכלל
 איסור דאפי־ מקום חתך
 הזרוע מותר דאמר מקום
 חתך בעלמא אסור כגון
 שתוציא עובר את ידו
 ושתט את אמו ואת״כ
 החזירה אסור אפי׳ במקום
 חתך והכא שרי אפי׳
 במקום חחך: א״ל אביי
 וכל איסורין שבתורה
 במאה והתנן כל המתבל
 כלומר מתבל בקדרה
 של חולין מתבלין של
 תרומה ומחמץ כשאור
 של תרומה עיסה של
 חולין ומדמע תרומה עם
 חולין: גריסין שנתבשלו
 עם עדשים כלומר גריסין
 של תרומה שנחבשלו עם
 עדשים של חולין בין שיש
 בהן להעלות באחד ומאה
 כלומר שיש מאה של
 חולין לבד מן התרומה
 בין שאין להעלות באחד
 ומאה שאין מאה של חולין
 לבד מן התרומה אבל
 בכלל התרומה יש מאה
 אסור לפי שיש באיסור

 בנותן טעם:

 גיד הנשה פרק שביעי חולין צט.
 ועול י״ל להתס איירי כשלא כמינו והיכא לאיכא כזית ככלי אכילת
 פרס קרי ליה טעמו וממשו והיכא לליכא כזית ככלי אכילת פרס
 קרי ליה טעמו ולא ממשו והרכ רכי יוסף מאורליינ״ש היה מפרש
 לאע״ג לטעם כעיקר לאורייהא לא לקי אטעס אפי׳ שלא כמינו
 לרכי יומנן סכר לה כר״ע ליליף טעם
 כעיקר מגיעולי עוכלי כוככיס וליכא
 אלא עשה למעכירו כאש למצריך
 ליכון והגעלה ור״ה השיכ לו לאית
 לן למימר לאהלרינהו לאיסוריה
 כלאמרי׳ כהלוקח עוכר פרמו (בכורות
 טו:) לתנן הגוזז והעוכל פי׳ כפסולי
 המוקלשין סופג את הארכעיס ואע״ג
 ללא נפקא לן אלא מתזכח ולא גיזה
 אלא היינו טעמא משוס לאהלריה
 לאיסוריה ללא מעכול ולא הגוז מיהו
 לא למי כל כך להמס משמע ולאי
 לאהלריה והכי קאמר מזכח זכימה
 המרמי לך כקלשיס שהוממו ולא גיזה
 והא לקאמר כירושלמי לערלה כפ׳
 שני אמר ר׳ יוחנן כל נותני טעם אין
 לוקין עליהם מוץ מנותן טעם לנזיר
 י״ל לכהימר מצטרף לאיסור איירי
 להט איתא כהליא כפ׳ ואלו עוכרין
 (פסחים לף מג: ו וכפרק שלשה מינין
 (;זיר לה:) אמר ר׳ אכהו א״ר יוחנן
 כל איסורין שכתורה אין היתר מצטרף
 לאיסור חוץ מאיסורי נזיר וקרי ליה
 כירושלמי נותן טעם וא״מ אס טעם
 כעיקר לאוריימא מאי פריך כפ׳ אלו
 עוכרין וכפ׳ שלשה מינין גכי שמי
 קופות אתת של חולין ואחת של
 תרומה ולפניהן שתי סאין כו׳ ופריך מיניה ואי אמרת כזית ככלי
 אכילת פרס לאורייתא אמאי אמרינן שאני אומר והשמא ט נמי אמרינן
 כזית ככלי אכילת פרס לאו לאורייתא תקשה ליה אמאי אמר שאני
 אומר כיון לטעם כעיקר לאורייתא וי״ל להמס איירי כמינו וכן משמע
 כסוף הערל(יבמות פב:< למוקי לה ר״ל והוא שרכו חולין על המרומה
 ומין שלא כמינו לא שייך רכר וא״מ ואי כמינו כיון לרכו כטלי
 להו כרוכא אפי׳ איכא כזית ככלי אטלת פרס וי״ל למ״מ פריך לאי
 כזית ככלי אכילת פרס לאורייחא יש לנו להחמיר אף כמינו ולית
 לן למימר שאני אומר טון ללקי כשאינו מינו ומיהו קשה לסוגיא לאלו
 עוכרין (פסתיס לף מג:) ולפרק שלשה מינין (נזיר לף לה:< אליכא
 לר׳ יוחנן ור׳ יוחנן מוקי לה כהערל (יבמות לף פב.) אע״ג ללא רכו
 וא״כ כי נמי כזית ככלי אטלת פרס לאו לאורייתא מקשי ליה אמאי
 אמרינן שאני אומר לטון ללא רכו ספיקא לאורייתא היא וי״ל להוה

כל  וליגמר מיניה א! גלי רחמנא גבי חטאת 1
להיות כמוה א (  אשר יגע בבשרה יקדש א
 שאם פםולה תפםל ואם כשרה תאכל
 כחמור שבה ומאי חזית דגמרינן מהאיך
 ליגמר מהאי הדוש הוא ומחדוש לא גמרינן
 אי הכי למאה וששים נמי לא ליגמר אטו
 אנן לקולא קא גמרינן לחומרא קא גמרינן
 דמדאורייתא ברובא בטיל רבינא אמר גילא
 נצרכא אלא למקום חתך דאמר מקום חתך
 בעלמא אסור והכא שרי יתיב רב דימי וקאמר
 לה להא שמעתא אמר ליה אביי וכל איסורין
 שבתורה במאה והתנן״ למה אמרו כל
 המחמץ ומתבל ומדמע להחמיר מין ומינו
 להקל ולהחמיר מין ושאינו מינו וקתני
 םיפא יי להקל ולהחמיר מין ושאינו מינו
 כיצד נגריםין שנתבשלו עם העדשים אם
 יש בהם בנותן טעם בין יש בהן להעלות
 במאה ואחד בין אין בהן להעלות במאה
 ואחד אםור אין בהן בנותן טעם בין שיש
 בהן להעלות במאה ואחד בין אין בהן
 להעלות במאה ואחד מותר אין בהן להעלות
 במאה ואחד אלא במאי לאו בששים

 לא

 וליגמר מיניה. למשרי אף שאר קלשיס כששים או מאה כגון נותר
 או פגול: להיות פמוה. הנוגע כה וכלע ממנה: שאם פסולה.
 היא יפסל הכולע: ואם פשרה. היא תאכל זוי] כחמור שכחטאת
 שאפי׳ הן שלמים אסורין ליאכל אלא לזכרי כהונה ליום ולילה ולפנים מן

 הקלעים. ג]ומהכא גמרינן לכל איסורי
 קלשים ללא כטלי לגמרי: ליגמר
 מהאי. וליכטלו כק׳: אלא תדוש
 הוא. ל״ג אלא: מדוש הוא. כלפרישיה
 דלכתחלה מכטלינן ליה ומייתינן ליה
 לילי כך כיליס: לא נצרפא. זהו:
 אלא למקום חתך. לכעלמא ככל
 איסור והימר המסוכרים כגון הוציא
 העוכר את ילו וכגון אכר המלוללל
 כולן אסורין י!כלאמרינן ככהמה
 המקשה (לעיל לף סת:<: להא שמטתא.
 ררכ שמואל כר רכ יצתק: למה
 אמרו. המחמץ לאיזו איסור אמרו
 למרומה שהמחמץ חולין כשאור שלה
 או מחכל קלרה חולין כמכלי מרומה
 או מלמע ומכשל חולין ותרומה יחל
 שאנו הולכים אחריו להחמיר: למין
 ומינו. אמרו כן לאזלינן כיה לחומרא
 כלקתני לקמיה: ולמה אמרו להקל
 ולהתמיד. שפעמים להקל ופעמים
 להחמיר: מין יו ושאינו מינו. על זה
 אמרו פעמים להקל ופעמים להחמיר:
 גריסין. י] של פול לתרומה: שנתבשלו
 עם עדשים. של חולין וטעמנום ויש
 כהס י! טעם תרומה כחולין אע״פ
 שיש כחולין מאה ואחל ״!שתרומה דינה
 לכטל ככך לנפקא לן כספריה) מקראי

 מכל חלכו את מקלשו ממנוי) שאס נפל כחוט הרי הוא מקלשו
 וכתרוממ מעשר משמעי קרא שהיא אחל ממאה וקאמר שאס חזרה
 לתוך התשעים ותשעה מקלשמן מכאן אמרו תרומה כמאה עס
 האסור אסורה כמאה והיא מותרת והכא טון לנותנת טעם אע״פ
 שיש כאן היתר כלי לכטל איסור אסור לטעמא לא כטיל הרי להחמיר:
 אין בהן כנותן טעם. אע״פ שאין כאן היתר כלי לכטל מותר לכי
 כעינן אחל ׳)ממאה היכא לאיסורא כעיניה הוא כגון תטין בחטין
 או כל לכר שלא נהכשל אכל הכא לליחיה כעיניה לא כעינן אחל
 ומאה הרי להקל אכל מין ומינו לעולם להחמיר כלאמרינן לקמן
 ללא מישתרי על לאיכא תרתי לטיכותא אין נותן טעם ואחל
ט לא יהיכ טעמא לא כעינן מאה ואחל וכמאי  ומאה: קתני מיהא ל
 כטיל לאו בששים אלמא ^כיטולא היכא לליכא טעמא כששים הוא:

 לא
 מצי למימר וליטעמיך וכי האי גוונא יש ככמה לוכתיי׳): גלי רחמנא נכי חטאת כוי. הקשה ר״ת להאי קרא לחטאמ מייהי הכא לטעם כעיקר
 ובפי אלו עוברין (פסחים לף מה.) מוקי להיהר מצטרף לאיסור לכ״ע וטעם כעיקר מפיק ליה ממשרת ולר״ע מגיעולי עוכלי כוככים לכך
 נראה לר״ת לגרסינן הכא לא נצרכא אלא להימר מצטרף לאיסור לככל ענין התיר הכתוב ואפילו יש חצי זית בעין משמנונימ של זרוע על
ט הלרשה הפשוטה לאי לאו קרא למשרת ולגיעולי עוכלי כוככים לאתו ק  חתיכת האיל שחוץ לרוטב ומיהו א״צ להגיה הספרים לאיכא למימר מ
 לטעם כעיקר הוה מוקמי קרא לחטאת לטעם כעיקר ולא להיתר מצטרף לאיסור וט האי גוונא איכא ככמה לוכתין ועול י״ל לסוגיא
 להכא אתיא ט סוגיא לנזיר פ׳ שלשה מינין (לף לז:)« לגרסינן התס ורכנן תיסוק לסו להימר מצטרף לאיסור מחטאת ומשני ההם נמי
 לטעם כעיקר הוא לאמא ואע״ג למשרת נמי אתי לטעס כעיקר מצרך צריט לאי כתכ רממנא חטאה הוה אמינא נזיר לא אמי מיניה לנזיר
 מקלשים לא ילפינן ואי כתכ רחמנא נזיר הוה אמינא חטאת מנזיר לא ילפינן לחמיר איסורו לאסי׳ חרצן אסיר ליה: תאכל כחמור שכה.
 רבינו חננאל גריס מאכל כחמור שבהן משמע לאיכא חומרא כשלמים לליכא בחטאמ כגון שבשל שלמים לאממול כקלירה לחטאמ להיוס
 לרמינן עלייהו חומרא לחטאמ לאסור לזרים לנשים ולעכליס וחומרא לשלמים שאין נאכלין אלא על הלילה וחטאת של היום זמן אכילחה על
 למחר: לא נצרכא אלא למקום חתך. לכעלמא אסור כגון שהוציא העוכר אח ילו לחוץ לנפקא לן כפ׳ כהמה המקשה (לעיל לף סח:< למקום
 חמך אסור מלאצטריך פרסה החזיר אכול מקוס חתך מכלל לאי לא החזירה אסור ונראה לשאר קלשיס כגון מזה ושוק ואימורין שרי נמי מקום
 חתך שלהם להא לא אשכחן קרא בזרוע בשלה יותר מבשאר קלשים ואי ילפי כהו מעוכר לאסור מקום חמך כזרוע כשלה נמי ליחסר אלא ככולן
 לא אסר הכתוכ מקום חתך לזרוע כשלה וחזה ושוק ואימוריס צוה הכתוכ להסיר ולא מקום חמך והא לקאמר הכא לכעלמא אסור היינו כאכר
 שיצא לחוץ והכא שרי בכל הקלשיס ולכך לא פריך תכא מאי חזית לגמרת כו׳ כלפריך אאינך: אין כהם כנותן טעם אע״פ שאין בהן כדי להעלות
 מותר. פי׳ כקונטרס וכי כעינן מאה ואחל היינו היכא לאיסור כעיניה אכל הכא לליחיה כעיניה לא כעינן מאה ואחל אלמא צ״ל לפירושו להכא
 מיירי כגון שהסיר הגריסים ממוך העלשיס י)לאז אי אפשר להסירם שאינו מכירן ואיכא ממשות האיסור היה צריך מאה ואחל וקשה לפירושו אמאי
 נקט רישא שאור של מטיס שנפל למוך עיסה של חטין להוי מין כמינו אפי׳ כשלא כמינו נמי כעינן מאה ואחל היכא לאיתיה לאיסור
 כעיניה וי״ל לנקט מין כמינו לאפילו הסיר אחרי כן השאור כעינן מאה ואחל לכטל אכל שלא כמינו לא כעינן ונראה לא״צ ללחוק כן
 לשאינו מינו כטל כששים כשאר איסורין אפילו איהיה לאיסורא כעיניה כיון לאינו מכירו וכמינו הוא לכעינן מאה ואחל להא
 ללרשינן בספרי את מקלשו ממנו ממנו שנפל לתוכו הרי הוא מקלשו כמינו כתיב: אלא במאי לאו כששים. וא״מ הא לכטל
 הכא כששים היינו לטעמיה כהן ואפי׳ כפתוה היה כטל אי טעמיה כהן ואין נותן טעם ולא כמו שפירש כקונטרס לעיל׳) אכל כסתמא
 כעינן מאה ואחל לכטלה להא רישא נמי לקתני אס יש כהן כנותן טעם אסור אפי׳ יש בהן להעלות כמאה ואחל על כרחך איירי בטעמיה
 כהן וי״ל לממשנה יתירה לייק לבסיפא הוה ליה למיתני אין בהן בנותן טעס מותר ותו לא ושפיר ילעינן לאכין יש לו להעלות כמאה ואמל
 וכין אין לו להעלות כמאה ואחל לארישא קאי אלא להט הלר תנא לאשמועינן לככציר ממאה ואחל יש שיעור לכטל נמינה טעם:

 לא

 מסורת הש״ם
 א) פסחים מה. נזיר לז:
 זגחיס 15:, ב) [לעיל סח:],
 ג) ערלה פ״צ מ״ו, ד) 1שס
 מ״ז], ה) [קרח יח כטן,
 ו) ןנמלכר יח], י) [צ״ל
 ומאה], ח) [יע״ע תוס׳
 זכתיס עט. ל״ה אמור],
 ט) ]ע״ש רש״י ל״ה נתינ],
 י) [צ״ל דאי], נ) [לף צת.

 ל״ה כסי],

 תורה אור השלם
 1 . כיל אשר יגע בבשרה
 יקדש ואשר יזה מדמה
 על הבגד אשר יזה עליה

 תכבס במקום קדש:
 ויקרא ו כ

 מוסף דש״י
 כל אשר יגע בבשרה.
 נשר חולץ אי שלמיס
 שזמן אכילחו מרונה
 מחטאת ונגע נחטאת,
 יקדש, כדמסרש להיות
 כמוה שאם פסולה.
 היתה החטאת, כגון
 פיגול או פסול אחר,
 תפסל. אף זי שכלעה
 ממנה, ואם כשרה. היא
 התטאמ, מהניא לכולעת
 הימנה לאסור כאכילה אלא
 כחמורה שבה. כתומר
 החטאת שנבלע נה לפניס
 מן הקלעים ולזכרי כהינה
 וליום ולילה אתל (פסחים
 מר.) שהר יש בה עכשיו
 שני מינין וכתומר שבשניהם

 תיאכל (זבחים צד ׳.



 מםורת הש״ם

 א) תרומות ס״י מ״ת,
 ב) [לקמן ק. וש׳׳ג],
 ג) [תוס׳ פ״ז ה״ג ע׳׳ש
 לעיל סט:], י) כש״א: גדול,
 ה) [וע׳׳ע תוס׳ שנת קמנ.
 ד׳׳ה שנפלה וכוי], י) [ועוד
 מי דתקו להצריך ק״א של
 היתר ונראה דמשוס האי
 פירכא דפריך כק״א אמאי
 לא בטיל דחק בקונטרס
 כצ״ל מהרש״א], t) [צ״ל

 סלעיס], ח) [צ״ל לרבא],

 גליון הש״ס
 תום׳ ד״ה שאני וכוי לא
 אסור אלא מדרבנן. עיין
 ע״ז מ ע״א תוס׳ ל״ה
 מחלוקת וע״ל לף קטז ע״נ
 ברש״י ל״ה הרי זו אסורה:

 הגהות הב״ח
 (א) תוס׳ ל״ה והאמר
 וכו׳ וא״כ אמאי לא
 אמרינן סלק את מינו:
 (ב) ד״ה שאני וכו׳ ובס״ק
 לבכורות. נ׳׳כ סי׳ התס
 נמי מוכת לציר שרציס
 לאורייתא תדשא גמורה
 היא מלפריך מיניה מאי
 שנא מלכ מציר לסשיטא
 לתלב אסור דאורייתא כמו
 בציר ולמה לי גמל גמל בו׳:
 (ג) דייה והלכתא וכו׳ נשם

 הרב ר״י בר ר׳׳מ ללא:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] נם׳ ר״י אומר רביעית
 בסאתיס. ג״ב מיי׳ סט״ו
 מהלכות מאכלות אסורות
 הלכה ל״ר ועי׳ שם בלח״מ
 ובפר׳׳ח בי״ל סימן ס״ג
 ס״ק ט׳ ובספר שושגיס
 ללול אמתניתין רתרומוח
 ולו׳׳ק: ב] רש״• ל״ה
 לא במאה וכוי. נ״ב עי׳
 שבת ל׳ קמב ע״א נתוס׳
 ל״ה שנפלה וכו׳ ונב״ק
 ל׳ ק ע״ב גרש״י ל״ה

 ה״ז קידש :

 עין משפט צט: גיד הגשה פרק שביעי חולין
 גר מצוה

1 והכי קאמר אין כהן אחד ומאה של הימר אלא מאה של  לא גמאה. =
 היתרי] לבד האיסור מותר: והא מדרישא. שאמה הולך כו כל שעה
 להתמיר כמין ומינו אפ״ה כטיל כמאה כי ליכא נותן טעם מכלל
 דסיפא כמין ושאינו מינו כששים שהרי זה תילוק שכיניהם שזה אינו
 צדך מאה ואתד כשאינו נותן טעם
 וזה צריך: דקתגי רישא שאור של
 תנוים כוי. דהיינו מין ומינו: יש
 כו כדי לתמן. דהיינו נותן טעם
 לעולם אסור: אין בו אחד ומאה.
 אפילו אין בו כדי לחמץ אסור והיינו
 להחמיר דהא במין ושאינו מינו אמרו
 כי ליכא טעמא לא בעי ק״א והכא
 כעינן ק״א אלמא כהא דקא חמיר מינה
 אי איכא ק״א שד וקא סלקא דעתך
 בק״א בהדי איסורא קאמר אלמא
 במאה בטיל: רישא וסיפא במאה.
 בתמיה: לא רישא במאה וחד. לבד
 מאיסורא: וסיפא במאה. לבד
 מאיסורא: וסרכינן אי דשא במאה
 וחד דהיתר קאמר אמאי קמני יש בו
 כדי לחמץ אע״פ שיש מאה ואחד
 אסור נ] וכי איכא דיהיכ טעמא כולי
 האי: אישתיק. רכ דימי: אמר ליה.
 אכיי: דלמא שאגי שאור שחימוצו
 קשה. ויש שקשה מחכירו: לא פל
 השיעורים שיים. לימן טעם: רביעית.
 של ציר טמא אוסר סאתים של ציר
 טהור או של דבר אתר וסאתים הוו
 מאתן י] רביעיות נכי ממני. קב ארכעה
 לוגין ולוג ד׳ רכיעיומ שש עשרה
 לקכ וסאה ששת קכין לשלשה קכין
 מי׳ח רביעיות וכן ארכעה זימגין:
 בראשי לפתות. ירק של לפמ. ולי
 נראה שראש הלפת מתוק מזנבו
 וטעם הכשר ניכר בזנבות הלפת
 כשיעור מועט אכל כראשי לפתות
 אינו ניכר אלא כשיעור גמורי):
 מחניתין. דקמני גיד אף ע״פ שמכירו
 אוסר אה המכשיל מפני טעמו דלא
 ט האי תנא: אין כגידים בגותן
 טעם. ומשליט והשאר מותר:
 וליה לא סבירא ליה. לרכי אמי לאכשודנהו ומיהו טון דמשמיה דרכי
 יהושע כן לוי שד ליה לא מהי בידייהו: והילכתא אין בגידים בנותן טעם.
 וכין נמכשל וכין נמלח וכין נצלה משליכו ומומר. ודוקא בו אבל שמנו יש
 כו כנ״ט ואס לא נטל שמנו אוסר: וליגטול ברובא. כי אין מכירו:

 הניחא

 לא במאה והא מדרישא במאה הוי םיפא
 בששים דקתני רישא להחמיר מין ומינו כיצד
 אשאור של חמין שנפל לעיסת חטין ויש

 בו כדי לחמץ בין יש בו כדי להעלות במאה
 ואחד בין אין בו כדי להעלות במאה ואחד
 אסור אין בו להעלות במאה ואחד בין שיש
 בו כדי לחמץ בין אין בו כדי לחמץ אםור
 רישא וסיפא במאה לא רישא במאה וחד
 וסיפא במאה וכי יש בו כדי לחמץ במאה
 וחד אמאי לא בטיל אישתיק אמר ליה דלמא
 שאני שאור דחימוצו קשה אמר ליה אדכרתן
 מילתא דאמר רבי יוסי בר׳ חנינא לא כל
 השיעורין שוין שהרי ציר שיעורו קרוב
דג טמא צירו אסור א! רבי  למאתים א<דתנן ב
והאמר רבי (  יהודה אומר רביעית בםאתים נ
 יהודה מין במינו לא בטיל שאני ציר חיעה
 בעלמא הוא: כיצד משערינן: אמר רב הונא
 כבשר בראשי לפתות מתני׳ דלא כהאי תנא
 דתניא ״רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן
 ברוקה אומר אין בגידין בנותן טעם ההוא
 דאתא לקמיה דרבי חנינא הוה יתיב רבי יהודה
 בר זבינא אבבא כי נפק אמר ליה מאי אמר
 לך אמר ליה שריא ניהליה אמר ליה הדר
 עייליה לקמיה אמר מאן האי דקא מצער לי
 זיל אימא ליה למאן דיתיב אבבא אין בגידין
 בנותן טעם כי אתו לקמיה דרבי אמי משדר
 להו לקמיה דרבי יצחק בן חלוב דמורי בה
 להיתירא משום דרבי יהושע בן לוי וליה לא
אין בגידין בנותן  םבירא ליה והלכתא נ
 טעם: גיד הנשה שנתבשל: « וליבטול ברובא

 בדיה

 לא במאה. פי׳ כקונטרס והט קאמר אין כהן להעלות כק״א של
 היתר אלא מאה של הימר לכד האיסור מותר ופריך והא
 מדרישא מין כמינו שאתה הולך כו כל שעה להממיר אפ״ה בטיל
 כמאה ט ליכא נותן טעם דקהני אין כהן להעלומ כו׳ כין אין כו כדי

 להחמיץ אסור וס״ד מאה ואמד כהדי
 איסור קאמר אלמא כמאה כטיל
 מכלל דסיפא כששים דחילוק זה
 כיניהס דזה אינו צריך ק״א כשאין
 כרתן טעם וזה צדך וזה הפירוש דחוק
 מאד י<דמאי ס״ד דמסדר הש״ס
 שיהא לשון המשנה משונה סיפא
 מרישא דטון שפירש ק״א דסיפא
 היינו מאה ואחד של הימר למה לא
 יהיה מאה ואחד דדשא דמין כמינו
 מאה ואחד של היתר כמו שמהרץ
 לכסוף ולא היה לו לטעומ ככך י) ועוד
 דפדך במאה ואתד אמאי לא כטיל
 מי דחקו להצריך מאה ואחל של היתר
 ונראה דמשוס האי פירכא דחקו
 כקונטרס לפרש כק״א של הימר
 מדפריך עליה כיון דמוקמת כק״א של
 היתר אמאי לא כטיל ונראה לפרש
 לא כמאה כלומר מאה עס האיסור
 והמקשה סלקא דעתיה דמאה כלא
 איסור קאמר לכך פריך מדדשא
 כק״א ואין להעלות כק״א אסור היינו
 כמאה של היתר ותד של איסור כמו
 בכל דוכמין דמרומה עולה בק״א היינו
 עם האיסור כדדרשינן ממנו שנפל
 כהוכו הרי הוא מקדשו הוי סיפא
 כששים דאי כק״א מאי חומרא כמין
 כמינו ממין כשאינו מינו דתרוייהו
 כק״א של הימר כטלי כסחומ לא
 בטלי ומשני דרישא כעי׳ ק״א עם
 האיסור וסיפא מאה עס האיסור
 ואין בו להעלומ בק׳׳א דדשא וסיפא
 הר פירושו ק״א עם האיסור והא
 דפדך וכי יש בו להממיץ בק״א אמאי
 לא כטלי מילתא כאפי נפשה היא
 ולאו אמאי דמשני קאי ומשוס דתמוץ
 אין כו נתינת טעם גמור כשאר

 נתינת טעם ק שיא ליה אמאי לא כטיל כק״א דלא הוי אלא כמו
 העמדה דחלכ כעלמא דתנן כפרק כל הכשר (לקמן לף קטז.) המעמיד
 בעור הקבה אס יש בה בנותן טעם אסורה משמע הא ליכא נותן
 טעס שד אע״פ שהעמיד החלב משוס דהעמדה לא חשיבא טעמא
 והוא הדין חימוץ ומשני שאור שאני דממוצו קשה: והאמד רבי

 *ז

 יהודה מין במינו לא בטיל. הקשה ר״ת לישני הא דידיה הא דרכיה משמיה דרכן גמליאל כדמשני כפ׳ התערוכוח (זבחים ענו.) וי״ל דהכא
 אית ליה שינרא אחריתי וא״ה והלא סמס ציר יש כו מיס כדאמרינן כהלוקח כהמה (בכורות כב.) הלוקח ציר מעם הארץ משיקו כמים והוא
יד כציר שאין כו מיס דקתני רישא דג טמא  טהור וא״כ יא) אמרת סלק את מינו כמי שאינו ושאין מינו רכה עליו ומכטלו ר״ל דהכא מי
 שככשו עם דג טהור כל גרב שהוא מחזיק סאתים אם יש בו משקל עשרה זוזים כיהודה שהוא חמש ׳)זוזים כגליל דג טמא צירו אסור פי׳
 דג טמא צירו אסור וכגרכ עצמו של דגיס אין נותן מיס סן יהקלקלו הדגים אי נמי י״ל מדקאמר שיעורו קרוכ למאתים אלמא כל המאתים
 מכטליס הרכיעיה דאי לא כטלי ליה אלא המיס למודייהו א״כ לא הוו קרוכ למאמיס: שאני ציר דויעה בעלמא הוא. פי׳ *לא אסור
 אלא מדרבנן ומיהו ציר שרצים אסור דאורייתא דתניא בהעור והרוטב (לקמן קכ.) הטמאים לאסור צירן ורוטבן וקיפה שלהן ודרשא גמורה
 היא דהא קאמר התם וצדט דאי כתכ שרצים כו׳ וכפ״ק (0 דככורומ (לף ו:< דפדך טעמא דכמב רחמנא גמל גמל ולר״ש את הגמל
 הא לאו הט הוה אמינא חלב בהמה טמאה שד וההניא הטמאים לאסור צירן ורוטבן כו׳ אע״ג דכמורה כהניס דריש נמי גכי דגים שקץ
 לאסור צירן ורוטכן וקיפה שלהן אסמכמא כעלמא היא והא דפדך פרק כל הבשר (לקמן דף קיב0 ״)לרב דאסר בשר שחוטה דאימלח עם
 כשר טרפה מהטמאיס לאסור צירן ופריך ליה מדג טהור שמלחו עם דג טמא מותר פריך שפיר מדג אכשר דהא לכל הפחומ צירו אסור
 מדרבנן אלא ש״מ דהא דשרי הכא כשמלחן זה עם זה משוס דלא כלע הוא וקצת תימה כיון דצדך קרא כשרץ וככהמה טמאה נמי דריש
 ליה כת״כ מדכתיכ טמאים הס לכס ודגים דליכא קרא לא אסיר מדאודיהא היט מייתי רבא ההם ראיה מהטמאיס לאסור ציר של טרסה:
 בראשי לפתות. פי׳ כקונטרס ירק של לפת ואין משמע כן בסנהדרין כפרק כ״ג (לף יט0 דקאמר שנעשה כשרו כראשי לפתות

 משמע שהן השרשין שכקרקע וכן כשכמ >לף קית:< אמדנן מככדו כראשי שומין ודגיס גדולים:
 והלכתא אין כגידין בנ״ט. למאי דקיימא לן אין כגידין כנותן טעם גיד הנשה אסור כהנאה דהכי מפרש פרק כל שעה (פסחים לף כב.)
 דסדך לרכי אבהו דאמר כל מקום שנאמר לא מאכלו כו׳ משמע נמי איסור הנאה ופדך והרי גיד כו׳ ומשני כשהוהרה נכלה היא
 וגידה הותרה ומסיק דלמאן דאמר אין כגידין כנותן טעס ה״נ דאסור ואין לממוה על מה שמוכרין ניקור בשר לעובדי כוככיס אע״פ שמעורכ
ז ומיהו ירך שלימה אסור לשלוח לעוכד כוככיס לפי ג  בו גיד דעובד כוכבים אינו נומן מעומ אלא על דבר שיש בו טעם ולא על ה
 שמתכבד ט טסי כשהוא כלס וממנימין (לעיל לף צג:) דשולח אדם ירך לעוכד כוככיס כו׳ מוקי לה המם דלא כר״ש דאמר אין בגידין
ז הנשה אסור כהנאה: והלכתא אין בגידץ בנותן טעם. סי׳ הקונטרס דווקא כו אכל שמנו יש כו נומן טעם ג  כנותן טעם ו
 ואי לא ניטל שמנו אסור ולעיל (לף צז. ל״ה שאני) פירשתי כשם הרכ ») ר״מ דלא התמירו כשומן יותר מכגיד גבי שאני חלכ דמפעסע:

 כריה

 א מיי׳ פט״ז מהל׳
 מאכלות אסורות

 הל׳׳כ:
ח ב מיי׳ פ״ג מהל׳  פ
 מאכלות אשורית הל׳
 כב שמג לאדן קלב טוש״ע

 יו״ל סי׳ פג סעיף ה:
ט ג מיי׳ פט״ו מהל׳  פ
 מא״ס הלי׳׳ז סמג
 לאוין קלט טוש״ע יו׳׳ל סי׳
 סה סעיף ט ושי׳ ק סעי׳

 שיטה מקובצת
 א] וליבטל ברובא. נ״ב עי׳
 תוס׳ בכורות דף כג ע״א:
 כ] של היתר אלא ק׳ לבד
 מן האיסור מותר: ג] אסור
 ומי איכא דיהיב טעמא
 כולי האי: ו] וםאתים הוו
 מאתן רביעיות פחות תמני

 קב ארבעה:

 רביגו גרשום
 הא מדרישא במאה הוי
 סיפא בששים כלומר
 הא מדרישא במאה הוי
 דלהחמיר ולאיסור מכלל
 רסיפא דלהקל דתני מותר
 בששים. דאי כמאה אנן
 בעינן להקל ובמאה לאו
 להקל הוא דאנן להחמיר
 אמרינן במאה ואי להקל
 במאה מותר [ולהחמיר
 במאה אסור] ובאחד ומאה
 (אסור) [מותר] אין בינתים
 אלא אחד אין זה להקל
 אלא לאו בששים: רישא
 וסיפא במאה כלומר רישא
 דלאיסור ולהחמיר וסיפא
 דלהיתר ולהקל תרוייהו
 במאה רישא במאה וחד
 כלומר במאה וחד דהיתר
 וחד דאיסור דאע״ג דמאה
 וחד דהיחר לא בטל
 האיסור: סיפא במאה
 בטל כלומר (דבכלום) א)
 דאיסור מאה אעפ׳׳כ בטל.
 ר׳ יהודה אמר רביעיח
 בסאחים סאה שש קבץ
 קב ד׳ לוגין לוג ו
 ביצים אלו הן ד׳ רביעיות
 שברביעית ביצה ומחצה
 סך הכל כסאה מאה
 רביעיות פחות ד׳ וכן
 בסאה האחרת הרי מאתים
 רביעיות חסר חי: כבשר
 בראשי לפתות כלומר
 לא בעלי לפתות כלומר
 דבעלין אפי׳ בששים לא
 כטל. ועכשיו לא משערינן
 בעלין אלא בלפת: ההוא
 דאתא לקמיה דר׳ חנינא
 כלומר בגיד שנתבשל
 בירך. כי אתו לקמיה דר׳
 אמי כלומר גיד שנתבשל
 בה גיד הנשה. דמורי
 להו משמיה דר׳ יהושע
 להתירא כלומר דקסבר
 אין בגידין בנותן טעם:
 (ואמר לי בטל) [ולבטול]
 כלומר אמרת בזמן שאץ
 מכירו כולן אסורין והרוטב
 בנותן טעם דאם יש ששים

 הרוטב מותר

 א) אולי צ״ל לאף דאין כהיתר
 רק מאה נלכד אעפ״נ בעל.



 עין משפט
 נר מצוה

 צ א מיי׳ פט״ז מהל׳
 מאכלות אסורות הלכה
 [ה] ו סמג לאדן קמא
 טוש״ע י״ד סי׳ ק סעיף א:
א ב ג מיי׳ שס הלכה ה  צ
 שמג שס טוש״ע י׳׳ד
 סי׳ צנ סעיף ג וסי׳ קא

 ס״א:
 צב ד טוש״ע שס סי׳ צנ

 סעיף ד וע״ש:

 שיטה מקובצת
 א] חתיכה של נבלה
 ומנכראהס״ד:נ] אבל של
 חטאת טמאה אסור בהנאה
 ליתא דהא חתיכת בשר
 בחלב: ג] ולפי זה צריך

 לפרש דדבר:

 רבינו גרשום
 וליבטל נמי גיד בששים
 ויתיו כולן גידץ מותרין
 אע״ג שאין מכירו. כריה
 שאני כלומר דבר החשוב
 בפ״ע. הניחא למ״ד כל
 שדרכו לימנות שנינו
 כלומר דלא בטל שם
 איסורין בנפל בהיתיר׳
 ונתערבו כיון שאין מכירו
 לפיכך כולן אסורין.
 אלא למ״ר את שדרכו
 לימנות שנינו דבר החשוב
 כגון ביצה טמאה וכגון
 דמונים ותפוחין אם נטמאו
 טומאת אוכלין ונתערבו
 עם טהורין לא בטלי
 וכולן אסורין אבל חתיכה
 של נכלה דאין דרכה
 לימנוח בטלה מאי איכא
 למימר: שאני חתיכה
 הואיל וראויה כו׳ כלומר
 דדבר חשוב הוא: וצריכא
 דאי אשמעינן גיד. כלומר
 דלא בטיל: למה לי נותן
 טעם כלומר הכי סבר
 רב דאמר אפילו לא
 נותן טעם אלא בחתיכה
 אחת חתיכה עצמה נעשת
 נבלה [וע״כ] בשאין מכירו
 עסיק׳ ואי בשאין מכירו
 למה נותן טעם אפילו לא
 נתן טעם נמי האמרינן
 כולן אסורות: הכא במאי
 עסיקינן כשהכירו וקדם
 וסילקו כלומר רב דאמר
 בנותן טעם לא אמר
 כשאין מכירו דאי כשאין
 מכירו אפילו לא נתן
 טעם נמי אלא הכא במאי
 עםיקינן כשהכירו וקדם
 וסילקו לפי׳ אינו אסור
 עד שיתן טעם בחתיכה
 ואותה חתיכה אוסרת שאר

 חתיכות: רבא אמר

 גיד הנשה פרק שביעי חולין ס.
 בדיה שאני. ואפילו כאלף לא כטיל וכן חתיכה הראדה להתכבד
 לא כטלה כדאמר הכא והיכא דפירש חד מינייהו נמי אסור
 גזירה שמא יקה מן הקכוע כיון שאין האיסור ניכר כדפרישית לעיל
 (דף צה.») ודכר שאינו לא כריה ולא חהיכה הראויה לההככד כטל
 ברוב ואפילו איסור מדרכנן ליכא
 כדמשמע הכא ומיהו שמא לחד גברא
 היה אסור: שאני חתיכה הואיל
 וראויה להתכבד. וא״ת אם כן אמאי
 אמר כפרק הערל (יבמות פא:) דחתיכה
 של חטאמ טמאה (א) כמאה של
ט תימא  חטאות טהורות העלה ו
 שאני חתיכה דנכלה דראויה להתככד
 לפני אורתין עוכדי כוככי׳ אכל של חטאת
 טמאה אסור כהנאה י] דהא חתיכת
 כשר כתלכ תנן כפרק כתרא דמסכת
 ע״ז >לף עד.) דלא בטלה אע״ג דאסור
 כהנאה כדקאמר המס רש לומר דכל
 דבר הראוי לההככד אס היה מתכטל
 חשיב ולא בטיל אבל בהערל(יבמות פא:<
 אפילו תמבטל בחטאוה טהורוח ההם
 אינה ראויה אלא לכהניס ולא חשיבא
 דכהניס אין מחזיקין טוכה זה לזה
 שכולן שדן דלכל כני אהרן ההיה
 איש כאחיו כהיכ (ויקרא !) אכל של
 חטאח כשל חולין קאמר המס דלא
 תעלה וא״ת דמשמע הכא דתתיכת
 נכלה לא כטלה וכפרק כתרא דמסכת
 ע״ז (דף עד.) משמע דכטלה דפריך
 האי תנא מאי קא חשיכ אי דכר שכמנין קא חשיכ לימני נמי תתיכת
 נכלה ואי איסורי הנאה קא חשיכ לימני נמי חמץ כפסח ומשני
 דתרתי אימ ליה דכר שכמנין ואיסורי הנאה ומפרש נמי התם דהרי

וכן חתיכה של נבלה [וכו׳]: בריה שאני: נ א (  א

כל (  3*ותבטיל ברובא הניחא למאן דאמר ג

 שדרכו לימנות שנינו אלא למ״ד את שדרכו
חתיכה  לימנות שנינו מאי איכא למימר שאני ג
 הואיל וראויה להתכבד בה לפני האורחים
 וצריכא דאי אשמעינן גיד משום דבריה היא
 אבל חתיכה אימא לא ואי אשמעינן חתיכה
 הואיל וראויה להתכבד בה לפני האורחים
 אבל גיד אימא לא צריכא דרש רבה בר בר
 חנה י חתיכה של נבלה ושל דג טמא אינה
 אוסרת עד שתתן טעם ברוטב ובקיפה
 ובחתיכות אוקי רב אמורא עליה ודרש ״כיון
 שנתן טעם בחתיכה חתיכה עצמה נעשת נבלה
 ואוסרת כל החתיכות כולן מפני שהן מינה
 אמר ליה רב ספרא לאביי מכדי רב כמאן
מין (  אמרה לשמעתיה כרבי יהודה דאמר ה
 במינו לא בטיל מאי איריא כי נתן טעם
 אפילו כי לא נתן טעם נמי אמר ליה הכא
 עסקינן בשקדם וסלקו רבא אמר

 אפילו

 הניתא למ״ד. כמסכת כיצה (דף ג:<: כל שדרכו לימנות שנינו.
 כמסכת ערלה >פ״ג משכה ו) גכי חכילי תילתן דלא כטיל הא נמי
 פעמים שנמנימ דאדם עשוי למנות חתיכותיו למנין אורחים שזימן:
 אלא למ׳׳ד אח שדרכו. מיותד למנין הוא דלא כטל כגון תבלין 0

 אכל דכר העשוי לינמן כאומד אע״פ
 שנמנה לסעמיס כטל אמאי לא כטלה:
 חתיכה של נבלה א]. ומטרה:
 אינה אוסרת. בפליטתה עד שיהא
 כה כדי ליתן טעם ברוטב וכקיפה
 וכתתיכות: אוקי רכ אמורא עליה.
 העמיד מתורגמן לפניו לדרוש ולהשמיע
 לרכיס שלא ילמדו מרכה כר כר
 תנה: כיון שנתנה מעם בחתיכה.
 אחת שהיתה כצדה ממיד או שנתכשלה
 תחלה עמה קודם שיתן שאר החתיכות
 כקדרה ולא היה כזו ששים כאיסור
 ונתנה הנכלה טעם כה ואת״כ נתן
 שאר החתיכות כקדרה: חתיכה. זו
 שקכלה טעם הנכלה נעשת נכלה
 עצמה: ואוסרח כל החתיכות כולן
 מפני שהן מינה. וקא ס״ד מסני שהן
 מינה לא כטלי ואסילו יש כהן כדי
 ביטול שהיהן: רב. דאמר מפני
 שהן מינה כמאן אמרה כר: אפילו
 לא נתנה מעם. כחתיכה שכצדה לא
 כטלה נמי דהא נכלה גופה מינייהו היא
 ולא בטלה: בשקדם וסלקו. לאיסור וסלק
 רוטב קודם שיתן האתרות בקדרה הלכך

 נתנה טעם בראשונה הרי זו חוזרת ואוסרתן ואי לאו במאי מיתסרי
 ואשמועינן דחתיכה עצמה נעשת נבלה לאסור חברותיה בפליטתה:

 אפילו

 במאי

 אלו אסורין למעוטי דבר שכמנין ולאו איסורי הנאה אי נמי איסורי הנאה ולאו דבר שכמנין וי״ל דהמס לא קאמר אלא דלא איירי
 כהו תנא דמתניתין דהתם ולאו משוס דסכר דכטלי והא דקאמר למעוטי היינו למעוטי דלא חשיכ להו וכה״ג יש בריש ס״ק דבבא קמא
 >לף ה:) דמנינא דממנימין למעוטי דרכי חייא ודרכי חייא למעוטי דרכי אושעיא ולא משוס דפליגי אכל קשה דכי פריך התס וליתני
 נמי חתיכה נכלה אמאי לא משני דלא תני לה משוס דככר תנא ליה הכא כמתניתין כדמשני התם אהא דפריך התם וליתני נמי אגוזי
 פרך ורמוגי כאדן ומשני הא תנא התם הראוי לערלה וכו׳ וי״ל דהכי סריך התם וליתני נמי חמיכה נכלה ואי משוס דככר מנא ליה
 הכא א״כ לא ליתני תתיכת כשר כתלכ כיון דככר אשמועינן הכא דחתיכה איסור לא כטלה משום דהוי דכר שכמנין ומשני דההוא
 תנא תרתי אית ליה u ולפירוש זה צדך לפרש דדבר שבמנין ולא איסור הנאה בטל לההוא תנא ולכך לא נקט אלא חתיכת בשר כחלכ
 ופליג אתנא דהכאי»: חתיכה עצמה נעשה נבלה. פי׳ כקונטרס שנהכשלה מחילה עמה קודם שנתן שאר חתיכות בקדרה ולא היה
 כזו ששים כאיסור ונתנה הנכלה טעם כה ואח״כ נתן שאר התתיכות כקדרה ממיכה זו שקכלה טעם הנכלה חהיכה עצמה נעשת נכלה
 ואוסרת כל החחיכומ כולן מפני שהן מינה וקשה לפירושו דא״כ גם הרוטכ שהיה כאומה שעה נאסר מתחלה ע״י טעם הנכלה ובסמוך
 משמע דמכטלינן לחתיכוה ע״י רוטכ דהר שאינו מינו והלא רוטכ עצמו נאסר מתתלה ונעשת נכלה ואוסר כל הרוטכ שאתרי כן מפני
 שהוא מינו רצטרך שיהא ששים כחתיכות שנחן אחרי כן לבטל הרוטכ דמעיקרא אלא י״ל דמיירי כגון שיש ממיכה של הימר כולה חוץ
 לרוטכ וחתיכת נבלה מונחת עליה חוץ לרוטב ונעשת חתיכת היתר נכלה לסי שכולעת טעם נכלה דאין «)כהן ששים לכטל הטעם ואחד
 כן כשמנער הקדרה אוסרת כל התתיכות מפני שהן מינה: בשקדם וםלקו. את האיסור וא״ת למה לי שחתיכה של היתר קכלה
 טעם מן הנכלה אפילו לא נתנה טעם נמי דהא כמינה אוסרת ככל דהו ואומר ר״ה דנהי דהיא גופה מיתסרא ככל שהוא מ״מ לא אמדנן
 שתעשה נכלה לאסור כל האחרות כיון שהיא עצמה לא נאסרה אלא ע״י כל שהוא ירכינו אפרים היה אומר ממוך כך דאפילו ט נתנה
 כה טעם אין ההיתר נעשה נכלה שיצטרך ששים כנגד כל החתיכה אלא כנגד האיסור הכלוע הלכך לרכ דאמר הכא דמין כמינו לא כטיל
 כשחמיכה הימר קכלה טעם מן הנכלה תשיכ האיסור כאילו הוא כעין ואוסרת כל החתיכות כמשהו אכל בי לא נתנה הנבלה טעם כה לא
 היתה אוסרת התתיכומ מפני שהם מינה שהד אין צדך לכטל אלא האיסור לכד וטון שלא נתנה טעם כתתיכה הוי האיסור כמאן דליחיה
 דלא הוי כאילו הוא בעין ולא אסר אלא חתיכה ראשונה שאין ההיתר נעשה איסור ולא אסר שאר תתיכות ודוקא גכי טפת תלכ אמדנן
 לקמן כפרק כל הכשר (דף קח.) דתתיכה עצמה נעשת נכלה וצדך ששים כנגד כל החתיכה ולא סגי ככיטול טיפה לחוד משוס דכל חד
ט איתנהו כהדי הדדי אסור הלכך הבשר עצמו נעשה איסור ולוקה אם אכל חצי זית מבשר וחצי זית מחלב ולכך  וחד כאפיה נפשיה שרי ו
 צריך כרוטכ ששים לכטל כל התתיכה שנפלה עליה טיפח חלב אבל חתיכת היתר שבלעה טעם נכלה ונאסרה וחזרה ונתנה טעם כרוטכ
 אין צריך אלא ששים לכטל האיסור שנכלע כחתיכה ואין צריך שיעור ששים של אותה חתיכה וקשה לפירושו לרכא דמשני אפילו תימא
 לא קדם וסלקו מאי מהני ליה חתיכה של הימר שנאסרה מתתלה ונעשת נכלה והלא לעולם אין צריך ס׳ כרוטכ אלא כדי לבטל חתיכה
 של נבלה לבדה ולא בעינן ששים לכטל שתי חתיכות של נכלה ושל היתר שנאסרה על ידה ר״ל כגון שנתמעטה הנכלה הרכה מכמו
 שהיתה קודם שנכלע טעמו כתתיכה של היתר והשתא לפי שנתנה טעם כשל היתר צריך ס׳ כנגד כל מה שהיתה מתתלה ואין שיעור
 ברוטב לבטלה אכל לא נתנה כה טעם אין צריך ס׳ אלא כנגד מה שנשאר בנכלה ויש שיעור כרוטכ לכטלה ורכ דאתא לפלוגי
 אדרכה כר כר חנה לא היה צריך רכ לומר אלא חתיכה של נכלה אוסרת כל החתיכות מפני שהן מינה אלא אגב אורתיה אשמועינן
 דדוקא נתנה בה טעם נבלה אבל לא נתנה בה טעם נבלה לא ורבינו אפרים עליו השלום היה מביא ראיה מהא דאמר לעיל (דף
 צח.) ההוא כזיתא דתרכא דנפל לדיקולא דכשרא ודיקולא הוא סל מלא תתיכות של בשר רותח ולא אמר שתעשה נבלה אותה חתיכה
 שנפל עליה כזית חלכ ותאסור שאר תתיכות שאין כהן ששיס כנגד כולה לפי שכאותה חתיכה עצמה לא היה כה כדי לכטל הכזית
 אלא משערינן המיה ככל הבשר שכסל ואין משם ראיה כלל דדיקולא היינו קלחת וכדפירש הקונטרס וכדפירשנו לעיל ואפילו אם
 נאמר דדיקולא הוא סל כדמשמע הכא וככל דוכהא אין ראיה משם דממה נפשך אס אין חלכ מפעפע מחתיכה לתתיכה כמו שסירשנו
 לעיל א״כ אין אסור אלא החהיכה שנפלה עליה החלכ והשאר מותרות ואם הוא מפעפע מחתיכה לחהיכה א״כ כדין הוא שכל התתיכוה
 מסייעומ לכטל ולא אמדנן שתעשה נכלה אותה חתיכה שנפלה עליה חלכ מאחר שסופו להתפשט ככל החמיכומ מידי דהוה אטיפה חלכ
 שנפלה על חתיכת בשר דאס אין נ״ט מותר אע״פ שקודם שתהסשט הטסה נ״ט כמקום נפילתה ולא אמדנן שיעשה אותה הכשר נכלה כיון
 דסוף הטיפה להמפשט ככל החהיכה מיהו לפי מה שפי׳ לעיל׳) כשם הרכ רכי אלעזר ממי״ץ דכחצי חהיכה אין שייך לומר שתעשה נכילה אין
) אין המדומע מדמע אלא לפי משכון ולא אמדנן שיעשה הכל ׳  ראיה משם ואין ראיה לרכינו אפדם מהא דאמר (תרומות פ״ה משנה 0
(דף עג0 יין נסך שנפל לכור ז  תרומה דיש לחלק בין דבר יכש לדכר הנאסר ע״י כליעה ולפירושו נימא הא דאמר גבי יין נסך כסוף מסכת ע״

 דאיכא

 מםורת הש״ס
 א) [לעיל צו. לקמן קיט.],
 ג) [וכמיס ענ.], ג) [כיצה
 ג:], ד) [לקמן קת.],
 ה) [לעיל צמ: צט: לקמן
 קט.] יבמות פכ. זנמיס עט:
 מנתומ ככ: כג:, ו) כס״א:
 חבילין, 1) [ל״ה ספיקו],
 ח) [עי׳ תוס׳ ע״ז על. ד״ה
 למעוטי], ט) צ׳׳ל בה,
 *) [לף צו. בל׳׳ה צו: אפילי],

 נ) ]ובתמורה ינ.],

 הגהות הב״ח
 (א) תום׳ ד״ה שאגי וכו׳
 תטאת טמאה שנתערבה

 במאה:

 S 101 ״
 מוסף רש״י

 ותבטיל ברובא. להא
 כתיב אחרי רביס להטות



 מסורת הש״ם

,  א) לקמן קח. מנתות מ.
 ב) [זבחים סט:] נזה מב:
 ע״ש, ג) [פסחים ככ.],
 ד) לעיל פט:, ה) ג״ז לעיל
 סט: גדר מט:, ו) [לעיל
 צ. לקמן קב. ו, 1) פסחיס
 ככ., ח) ואמור פרשה ד],
 ט) עיין רש״ל ורש״א,
 י) ולף קא.ו, כ) ן ל״ה

 רואי!],

 בליון הש״ס
 תופי דייה (כע״א)
 בשקדם ובו' יסבור אפשר
 לסוחטו מותר. ק״ל הא
 מרא להאי שמעתא כע״ז
 הוא ר״י לסכר כמפורש

 לאפשר לסוחטו אסור:

 הגהות הב״ח
 (א) תוד״ה (בע׳יא) כשקלס
 וכי ראשון געשה איסור
 ונעשה נסך כצ״ל ותיבת
 יין נמחק: (ב) ד״ח סלק
 וכו׳ ואי ריבא ציר ציר

 לאו:

 הגהות מהר״י
 לנדא

 [א] תוד״ה ומעכר לדף)
 נשקדס וכו׳ אפילו נפלי
 המיס לבסוף יסמר אפשר
 לסוחטו מוחר. נ״ב פי׳
 באיסור משהו יסבור
 דאפשר לסוחטו מותר כמו
 שמחיר בוה לענין דלא
 אמרינן חנ״נ כך היה מתיר
 גס אותה חתיכה ועיין
 לקמן קח ע״א רכ ור״ח
 ור׳ יוחנן וכו׳ ועיין בע״ז
 עג ע״נ ונתוס׳ דייה

 חזקיה וכוי ודו״ק:

 מוסף רש״י
 וכל מין ומינו ודבר
 אחר. שעם מינו, כלומר
 מין לאיסור שנתערכ עס
 מיני ובשאינו מינו דהיתר,
 סלק את מינו. להיתר
 כמי שאינו, שאינו מועיל לא
 לבטלו לאיסור, למין במיני
 לא בטיל, ולא תיספת הוא
 נושף עליו להיות שניהס
 איסור ולא יוכל מין האתר
 לרבות עליו ולבטלי, אלא
 סלקהו כאילי אינו כאן
 וירבה שאינו מיני של היתר
 על האיסור ויבטלנו :לקמו
 קת.!. האוכל גיד הגשה
 כו׳ ור״ש פוטר. לגמרי,
 מבהמה טמאה פטור
 דקסבר אין בגידין בניתן
 טעס בשר, ימגיד נמי
 פטור דכי אזהריה רתמנא
 אגיל היכא לכשרה מותר,
 דהיינו בהמה טהורה, דהכי
 משמע גיד לא תאכל הא
 נשר אכול, אבל טמאה לא
 הזהיר על גידה !פסחים
. נוהג בשליל. בן  כב!
 משעה חי הנמצא בנהמה,
 וחלבו. של שליל מותר
-.לעיל פט•... על אלו
 טומאות הגדיר מגלח.
 אס נטמא לאחר שמנה
 מקצת נדריתו סותר כל מה
 שמנה ומגלח וחיזר ומתחיל
 ימונה, כדכתיב (כמדכר
 וו יהימיס הראשונים יפלו
 .:לעיל פט:•. על המת
 כוי. אכל לא על שאר
 טומאות, כגון נבלה ישרן,
 למת כתיב בפרשה יכי
 ימית מת עליו (שם:.
 לנפל. שכולי קיים יעדיין
 לא נתקשו איבריו נגידין,
 שהרי כל איבריי נוצרים
 יעדיין אין עליו כזית

 בשר !שם!.

 ס: גיד הנשה פרק שביעי חולין
 אפילו תימא כשלא קדם וסלקו. ולא מיתסרי שאר חתיכות אלא
 משום חתיכת היתר קמייתא: דכל מין ומינו. כגון נכלה ושתוטה:
 ודבר אחר. כגון תכלין ורוטב מינו דהיתר אינו מכטלו לאיסור ולא
 מוסיפו אלא תלקהו כמי שאינו בקדרה זו ונשארו הנבלה והרוטב
 ובטלה נכלה כרוטכ וכקיפה. הלכך
 נתנה טעם בראשונה תתלה בעוד
 שלא רכה הרוטכ עליה ואת״כ נתן
 מים וקיפה וחתיכות נתוספה חתיכה
 ראשונה על הנכלה ואוסרת הכל מפני
 שהן מינה ולא מצו חתיכות לכטלה
 ואע״פ שיש כהן יותר מששים והרוטכ
 לבדו אין בו כדי לבטל שניהם:
 מתני׳ ואינו נוהג בטמאה. שאם
 אכל גיד הנשה של טמאה למ״ד יש
 כגידין טעם לוקה משום טמאה ולאו
 משום גיד ולמ״ד אין טעם בגידין
 פטור מכלום דבטהורה עץ הוא
 והתורה חייכה עליו אכל כטמאה אינו
 נוהג: מבני יטקב נאסר. דכתיכ
 (כראשית לב< על כן וגו׳ ועדיין טמאה
 מותרת להן עד מתן תורה: אמרו
 לו. פסוק זה שהזהירו עליו כסיני
 נאמר ועד סיני לא הוזהרו אלא שנכתכ
 כמקומו לאחר שנאמר כסיני וכתכ
 וסידר משה אה ההורה כמכ המקרא
 הזה על המעשה על כן הוזהרו כני
 ישראל אחרי כן שלא יאכלו גיד:
 גמ׳ איסור חל על איסור. דקא ס״ד
 משום טומאה ומשוס גיד קמחייכ ליה:
 ה״ג יכול תהא נבלת טון* טמא
 מטמא בבית הבליטה ת״ל(כוי) נבלה
 וטרפה לא יאכל לטמאה בה. מפני
 שהיא מטמא כאכילה זו וכנכלת עוף
 מיתוקס כת״כי׳) וכמסכת נדה(לף מג:)
 והכא ה״ק יכול אף נבלת עוף טמא
 כמשמע ת״ל נכלה וטרפה לא יאכל
 לטמאה מי שאיסורו משוס כל תאכל
 נבלה אני אומר לך שמטמא כה יצא
 זה שאינו אסור משום נבלה אלא משום
 עוף טמא. ומדקאמר אין איסורו משוס
 נבלה אלמא סבירא ליה לא אתיא
 איסור נבלה ט) וחייל אאיסור טמאה:
 ופי תימא קסבר אין בגידין בנ״ט.
 ואין כאן איסור טומאה אלא איסור
 גיד: ור״ש פוטר. לגמרי משמע
 ולקמיהי) מפרש טעמא: ה״ג לטולם
 קסבר יש בגידין בנותן טטם וקסבר
 נוהג בשליל דאיסור גיד ואיסור
 טומאה כוי. משעת יצירת ולד חלו
 שניהם לפיכך חייכ לעולס על שניהם:
 אינו נוהג בשליל. ועל כרחך איסור טומאה חל על השליל שהרי כל
 יצירתו טומאה ואיסור גיד אינו חל עד שנולד והיכי חייל אאיסור
 טומאה: כל בבהמה. ואפילו חלכו וגידו דמהאי קרא נפקא לן היתר
 שליל בשחיטת האס בפרק בהמה המקשה (לעיל סט.): הנזיר מגלת.
 אם האהיל עליהם נטמא נזרו דכהיב ובמלבר וו והימים הראשונים
 יסלו ומגלח וחוזר ומונה כדכתיכ 1שס1 וגלח ראשו כיוס טהרתו:
 שלא נתקשרו. דליכא עדיין כזית כשר ככוליה וכיון דאיתיה
 שלם מטמא כאהל. אלמא תחלה נוצרין אכריס קודם לגידין
 וש״מ שם טומאה קדים חייל עלייהו: ומשני אט״ג דאיסור
 טומאה קדים אתי איסור גיד ותייל עליה שכן. איסור חמור הוא ויש
 כו כח לחול על אחריס ומהו חומרי שנוהג בבני נח לרי יהודה
 כדתנן והלא מכני יעקכ כר: דיקא נמי. דטעמא דרבי יהודה משום
 האי טעמא הוא מדיליף מבני יעקב דקודם מתן תורה בני נח הוו:

 ה״ג

 אפילו תימא לא קדם וםלקו הוי מין ומינו
סלק וכל מין ומינו ודבר אחר א (  ודבר אחר א
 את מינו כמי שאינו ושאין מינו רבה עליו
נוהג בטהורה ואינו נוהג  ומבטלו: מתני׳ :
 בטמאה רבי יהודה אומר אף בטמאה אמר
 ר׳ יהודה והלא מבני יעקב נאםר גיד הנשה
 ועדיין בהמה טמאה מותרת להן אמרו לו
 בםיני נאמר אלא שנכתב במקומו: גמ׳ וסבר
 ר׳ יהודה איסור חל על איםור והתניא ר׳
 יהודה אומר 3ייכול תהא נבלת עוף טמא
 מטמא בגדים בבית הבליעה תלמוד לומר
 1נבלה וטרפה לא יאכל לטמאה בה מי

יצא זה  שאיסורו משום בל תאכל נבלה ג
 שאין איסורו משום בל תאכל נבלה אלא
 משום בל תאכל טמאה וכי תימא קםבר אין
 בגידין בנותן טעם ובטמאה נמי איםור גיד
 איכא איסור טומאה ליכא וסבר ר׳ יהודה
האוכל גיד ,  אין בגידין בנותן טעם והתניא ג
 הנשה של בהמה טמאה ר׳ יהודה מחייב
 שתים ור״ש יפוטר לעולם קםבר יש בגידין
 בנותן טעם וקםבר נוהג בשליל דאיםור גיד
 ואיסור טומאה בהדי הדדי קאתי ומי מצית
 אמרת נוהג בשליל והתנן 7׳נוהג בשליל ר׳
 יהודה אומר אינו נוהג בשליל וחלבו מותר
כל  הני מילי גבי טהורה דרחמנא אמר 2
 בבהמה תאכלו אבל בטמאה נוהג ומי
 מצית אמרת דתרוייהו בהדי הדדי קאתו
 והתנן היעל אלו טומאות הנזיר מגלח על
 המת ועל כזית מן המת וקשיא לן על כזית
 מן המת מגלח על המת כולו לא כ״ש
 וא״ר יוחנן לא נצרכא אלא לנפל שלא
 נתקשרו אבריו בגידין אלמא איסור טומאה
 קדים אע״ג דאיםור טומאה קדים אתי איםור
 גיד חייל עליה 0שכן איסורו נוהג בבני נח
 דיקא נמי דקתני א״ר יהודה והלא מבני
 יעקב נאסר גיד הנשה ועדיין בהמה טמאה
 מותרת להם גופא ״האוכל גיד הגשה של
 מחייב שתים

 ורבי

 דאיכא למאן דאמר אפילו נפל שם קיתון של מיס לבסוף רואין
 ההימר כאילו אינו ושאר מים רכים עליו ומכטלין אומו ולא אמר
 שיין עצמו של היתר נעשה איסור ליתשב כאילו הוא יין נסך ויצטרך
 מן המיס כדי לכטל כל הי־ן ומיהו י״ל דהתס מייד כגון שלא היה

 שס יין נסך כדי ליתן טעם כשל היתר
 שככור ולא נאסר אלא ע״י כל שהוא
 וכיון דלא הוי אלא משהו לא אמדנן
 תתיכה עצמה נעשת נכלה כדפרישית
 לעיל אע״ג דלא דמי דלעיל לא אמדנן
 אלא לענין שלא תאסור האחרות אכל
 היא עצמה נאסרה כמשהו וכיון
 שנאסרה אסורה לעולם למ״ד (לקמן
 לף קח.) אפשר לסוחטו אסור ומ״מ
 יש לומר לההוא לשרי כע״ז 1א]אפילו
 נסלו המים לבסוף "יסבור אפשר
 לסוחטו מוהר והיה ממיר כמו כן
 חתיכה עצמה ומלקאמר התם נפל
 חמרא להמירא כגו מיא לאיסורא
 כנ״ט וכי ליכא נ״ט שרי אין ראיה
 לפירושו לאיכא למימר לאיירי כגון
 שנפל כל ההיתר ככת אחת שנתבטל
 לאלתר האיסור אכל אס לא נפל ככת
 אחת ראשון ראשון נעשה איסור (א)
 ועושה יין נסך לאסור הכא אחריו
 כלפירש׳ כפרק כיסוי הלם (לנ:יל פז. ׳<)
 ולפי פירוש רכינו אפרים ולאי ניחא
 מה שצוה הכחוכ להגעיל כלי מלין
 להשהא יורה גלולה שאי אפשר
 להגעיל כתוך כלי אחר היכי משתריא
 הא אין במים ס׳ לבטל האיסור ואי
 שיחזור ומגעילה בשניה והלא המיס
 הראשונים נעשו נבלה וחוזרין ואוסרין
 ואי לא משערין אלא באיסור עצמו
 ניחא לזה אין לומר לכשאין בת יומא
 מגעילין אותה להא לא אסרה תורה
 אלא קלרה כת יומא ואין ראיה גמורה
 מכאן לאיכא למימר ללא אמרה
 הורה להגעיל אלא כלים קטנים כתוך
 כלי גלול שיהיה כמיס ששים כלי
 לכטל האיסור וכתכ רכינו יהולה
 לנראה לר״י להחמיר בלבר כיון לאין
 ראיה ברורה: הוי מין ומינו ודבר
 אחר כוי. אומר רשכ״ס לכמו שצריך
 שיהיה כרוטכ כלי לכטל החתיכה
 לאיסור כך צריך נמי שיהיה ס׳
 כתתיכה של הימר לכטל מן הרוטב
 כשיעור כ׳ החתיכות למכיון שנכלע
 הרוטכ כחתיכת האיסור נעשה נכלה
 וכשנסלט אחרי כן ממנה אוסר שאר
 הרוטכ מפני שהוא מינו להט אמדנן

 כפרק כל הכשר (לקמן לף קח.) גכי כזית כשר שנפל למוך יורה של
 חלכ אמר רכ כשר אסור חלכ מותר ואי אמרת אפשר לסוחטו אסור
 אמאי חלב מותר חלב נבלה היא פירוש לחלב שנבלע בבשר נעשה

 נכלה וכשנפלט אח״כ אוסר כל החלב מפני שהוא מינו:
 סלק את מינו כמי שאינו ואת שאינו מינו רבה עליו ומבטלו.
 הקשה רכינו אפרים לאמר כפרק הלוקח כהמה (בכורות ככ.)
 הלוקח ציר של ע״ה משיקו כמיס וטהור אי רוכא מיס טהר להו
 בהשקה ואי רובא ציר (0 לאו בר קיבולי טומאה הוא והנך מיעוטא
 למיס בטלי ברובא וקאמר לא שנו אלא לטבל בו פיתו אבל לקלרה
 מצא מין את מינו וניעור והשתא היאך ניעור אמאי לא קאמר סלק
 את מינו כמי שאינו ושאינו מינו להיינו הציר רבה על מיס טמאים
 ומכטלן לעולם הציר שהוא רוב מכטל אותם מים הטמאים וי״ל
 ללא למי להכא אין מינו נאסר אלא מכח האיסור שנמערכ כו ואי
 אפשר להכלילו וככל מקום שישנו היתר הוא ולפיכך שייך לומר

 בהמה טמאה רבי יהודה

 שס סלק אכל התם למינו עצמו מטמא מחמת מגע מים טמאים אין שייך לומר סלק: וכי תימא אי; בגידין בנ״ט. לפי זה היה יכול
 להקשות ממתניתין למאי קאמר ד יהולה והלא מבני יעקב נאסר ועליין כהמה טמאה מותרח להן למשמע למטעם זה יש לחול איסור גיל אאיסור
 טומאה כמו שפירש כסמוך כמסקנא ואמר ליקא נמי לקתני כו׳ וכן היה יכול להקשות למאי לבעי מעיקרא למימר לטעמא לר׳ יהולה משום
 לאיסור חל על איסור ככל מקום ונראה להרב רבינו שמואל ליש ליישב לס״ל לר׳ יהולה לטעמא לת״ק כר׳ שמעון לבסמוך משום מי שגילו אסור
 וכשרו מותר יצא כוי ולהט פריך ר׳ יהולה והלא אף לכני יעקכ נאסר ועליין כהמה טמאה כשרה מותרת: אבל בטמאה נוהג. היה
 יכול להקשומ לאמדנן כפרק כהמה המקשה (לעיל לף עה.) הפילה נפל חלכו כחלכ חיה לחלשים קא גרמי לה אלא עליפא מיניה פריך
 דאיכא למ״ד התם דאסור דאוירא גדם וכהמה טמאה כאוירא דמיא כיון דלא שייך כה כל ככהמה תאכלו ועוד יש לומר לילמא שאני
 חלב דרחמנא אמר כל חלכ שור או כשכ או עז ואין זה קרוי שור וכשכ ועז אכל גיד אסר הכתוכ כל מקום שישנו על הכף:

 ורבי

 עין משפט
 נר מצוה

 א [טוש׳׳ע י״ל סימן צת
 סעיף ב]:

 צג ב מיי׳ ס״ח מהלכות
 מאכלות אסורות
 הלכה א והלכה ה סמג

 לאוץ קלט:
 צד ג מיי׳ ס״ג מהלכות
 אכות הטומאה הלכה

 א:
 צה ד מיי׳ פ״ל מהלכות
 מאכלות אסורות
 הלכה יח ופ״ח הלכה ה:

 תורה אור השלם
 1. נבלה וטרפה לא
 יאכל לטמאה בה אני
 ין: ויקרא כב ח
 2. ובל בהמה מפיסת
 פרסה ושסעת שסע שתי
 פרסות מעלת גרה

 בבהמה אתה תאכלו:
 דברים יד ו

 רביגו גרשום
 אפי׳ לא קדם וסילקו
 כלומר אפי׳ לא קדם
 וסילקו אם אינו נותן טעם
 בחתיכות וברוטב הוה מין
 ומינו ודבר אחר רוטב
 זהו דבר אחר ושאינו
 מינו רבה עליו כלומר אם
 אינו נותן טעם ברוטב:
 וסבר ר׳ יהודה איסור
 חל על איסור כלומר
 איסור (טומאה) ןגיד] חל
 על איסור (גיד) וטומאה]
 כלומר שמתחילה נאסר
 גיד הנשה ולבסוף נאסרה
 להם בסיני בהמה טמאה
 ואתי איסור בהמה טמאה
 חל על איסור גיד. דיקא
 נמי דקתני והלא מבני
 יעקב נאסר גיד הנשה
 כוי כלומר דמשום חומרא
 דאיסורו נוהג בבני נח

 חייל אאיסור טומאה:



 עין משפט
 גיד הנשה פרק שביעי חולין הא. נר מצוה

 : מיי׳ ס״ת צו
 מהלכות מאכלות

 אשורית הלכה ו:
 צו ג מיי׳ פי״ת מהלכות
 ששולי המיקלשין

 הלכה יג:

 תורה אור השלם
 1. על בן לא יאכלו בני
 ישראל את גיד הנשה
 אשר על בף דירך עד
 היום הזה בי נגע בכף

 ירך יעקב בגיד הנשה:
 בראשית לב לג

 שיטה מקובצת
ל ו ש ה א י ר ו ס י ר א י מ ח  א] ד
׳ פ ן ב נ י ר מ א א ד : נ] ה ר ו  ש
׳ ס ו ׳ ת י ב ע ׳ ׳ . נ ו ו ל ר מ  א
ן י י ע ב ו ״ ד ע ף כ ת ד ו ע ו ב  ש

: ם ל ש ״ י ו ׳ ׳ רש׳  פי

 רביגו גרשום
ם י ד י ג ש ב ר י ב ס י ק  א
ם ו ש ב מ י י ח י ם ל ע ן ט ת ו נ  ב
ה אי א מ ו ) ט ם ע תן ט ו נ ד ) 
ן ת ו נ ם ב י ד י ג ן כ י ר א כ ס  ק
ד י ם ג ו ש ב מ י י ח י ם ל ע  ט
א ו ץ ה ע ג ד ״ ע א ר ד מ ו ל  כ
ן א : מ ו י ל ה ע כ י י ה ח ר ו ת  ה
ל ר ח ו ס י א א ד נ י ת א  ה
׳ ו ה כ י ת ל י ר ל סו ל אי  ע
א ה ל ל ב ר נ ו ס י א ר ד מ ו ל  כ
ר סו אי ד ו י ר ג ו ס י א ל א י י  ח
ר מ ו ל ה כ י ת ל י ל ל ל ו  כ
ב י י ח י מ ו ד ג ן מ נ י ר מ א א ל  ד
א מ ל ע ה ד ל ב ג ה ד כ י ת ח  א
ה ל ב ם נ ו ש ד מ י ג ב א י י ח י  מ
ל ל ו ר כ ו ס י ר א ו מ ר ח ו ס י א כ  ו
ר מ ו ל ׳ כ ו ה כ י ת ל י  א
ה ל ו ן ע ו ג ר כ ו מ ר ח ו ס י בא  ו
י י ן אפ י ר ל ראסו ק ס נ ר ה ו ש  ו
ת י ל א ל ו ר כ סו ה אי א נ ה  ב
ב י י ח י מ ד ו ג י מ ן נ י ר מ א ה ד י  ל
ס ו ש ת מ ו כ י ת ר ח א ש  א
ל ק ס נ ר ה ו ם ש ו ש מ ה ו ל ו  ע
ם ו ש ד מ י ג י א מ ב נ י י ח י  מ
: ל ק ס נ ר ה ו ם ש ו ש מ ה ו ל ו  ע
י ל י ל ג סי ה ו א ר׳ י כ ר ד מ  א
ל כ א א ש מ ט ן ה נ ת א ד י  ה
ר מ ו ל י כ א כו מ ש ט ד ן ק י  ב
י מ א ב מ ט ל ה ת ע ר ב כ י י  ח
. [ א מ ט ] ( י ו ה ט < ר ש ל ב כ א  ש
א מ ר ט מ י א ל י ל ג י ה ס ו  ר׳ י
ב י י ר ח ו ה ט ת ה ל א כ א  ש
ת ר ב כ י י ר ח מ ו ל ׳ כ ו כ  ו
ע ג ר ת ש ש א פ נ ב ו י ת כ  ד
ם ד ת א ל ב נ א ב מ ל ט כ  ב
ל כ א ה ו א מ ה ט מ ה ב ו ב  א
ר ש ם א י מ ל ש ח ה ב ר ז ש ב  מ
ר סו בא אי : י ה ת ר כ נ ׳ ו ה  ל
ל ר ק סו ל אי ל ע י י ח ר ו ו מ  ח
ר ש ב א ה מ ט י נ י ר אפ מ ו ל  כ
א ב ף י ו ג א ה מ ט כ נ ״ ח א  ו
ר ו ס י ל א ל ע י י ח ת ו ר ר כ ו ס י  א
ו נ י ר א ש ב ת ה א מ ו ט ו ש א  ל
ר ש ב ה ר ו מ א נ ו ש א א ל ל  א
א א ל מ ל ט כ ע ב ג ר ת ש  א
ן א י מ ש ב א ר ר מ . א אכל  י
ף ו ג ח ה א מ ו ט ן ד א ל מ י  ל

: י ו א כ ר י מ  ח

 ורבי שמעון פוטר מאי קסבר אי קפכר איפור חל על איפור כר.
 המ״ל הא רבי שמעון לית ליה איסור חל על איסור אפילו
 כאיסור כולל ואפילו חמור על קל גבי האוכל נבלה ביוס הכסוריסי)
 אלא לכלאו הכי פריך שפיר: מאץ האי תנא דבאיםור כולל איפור
 חל על איפור לית ליה. איסור כולל
 הוא זה כשנתנכלה וא״ת איסור מוסיף
 הוא למגו לאיתוסף כה איסור לגכוה
 כשנהנכלה אימוסף נמי להליוט וי״ל
 לסכר כמ״ל כריש פירקין (לף צ.)

ז נמי אסור לגכוה: ג  ל
 איסור כולל כאיפור חמור אית
 ליה. הא לאמרינן בפ׳
 אמרו לו י] (כריתות יל.) אקלשה מגו
 לאיתוסף בה איסור הנאה לא נקט
 לשון איתוסף משוס לחשיב בכך
 איסור מוסיף להא קרי ליה הכא
 איסור כולל אלא כלומר איתוסף בה
 חומרא זו ואין לומר לאיסור כולל
 לקאמר הכא לאו לוקא אלא איסור
 הנאה חשיב איסור מוסיף כיון למעיקרא
 הוה שרי כהנאה ראם כן ארמייתי
 הכא רכי יוסי הגלילי ללא שמעינן
 אלא רלית ליה איסור כולל באיסור
 קל אכל הא לאית ליה כאיסור ממור
 לא אשכחן אלא מסברא אמרינן לאית
 ליה משוס ללא שמעינן ליה לסליג כי
 היכי לשמעינן ליה לרבי שמעון גכי
 האוכל נכלה כי״ה הוה ליה לאהויי
 רכי יוסי לאית ליה כפרק ל׳ אחין
 (יבמות ל3.) אשת איש ונעשית חמותו
 כידון משום אשת איש ללית ליה איסור
 כולל ואמרינן למולה רכי יוסי כאיסור
 מוסיף ועול אי איסור הנאה איסור
 מוסיף הוא מאי פריך בסמוך ורבי
 יוסי הגלילי נהי לאיסור כולל לימ ליה
 יכא איסור ממור ויחול על איסור קל
 ולילמא לית ליה איסור כולל אפילו
 כאיסור ממור ואיסור מוסיף אימ ליה
 אלא ולאי איסור הנאה לא חשיכ
 איסור מוסיף אלא איסור חמור כעלמא
 וכן צריך לפרש בסוף פרק כל הכשר
 (לקמן קיג:) גכי הא לפריך וסכר שמואל

 איסור חל על איסור:
 שפיר קאמרי ליה דכנן לרכי
 יוסי הנלילי. יולעין היו
 ללא איירי כשתחכ לו תכירו לתוך
 פיו מלקאמרי ליה הטי): בנטמא הנוף ואח״כ נטמא הבשר
 כ״ע לא פליני דחייב דאיםור כרת קדים. ותו לא פקע ולא גרסינן
 לאיסור מוסיף הוא ״)ללא איירי הכא לאימיוכי תרתי אלא לאיתיוכי
 חטאת משוס טומאה הגוף והא לקאמרי ליה רכנן כיון שנגע כו
 טמאהו היו סכורין רכנן לרכי יוסי הגלילי פטר משוס למחולל ועומל
 הוא וגמר מתרומה לפטרינן כפ׳ כל הכשר(לקמן לף קיג0 טמא האוכל
 תרומה טמאה משוס לכתיכ ומהו כו ט יהללוהו פרט לזו שמחוללת
ט נגע כו טמאהו היכי משכחת טמא  ועומלת וא״ת לרכנן לפרט מ
 שאכל מרומה שיהא כמימה הא מכי נגע כה טמאה וי״ל כגון שתחכ
 לו מכרו והכא לא סרט ליה רכנן אלא משוס לילעי ללא איירי כתמכ
 לו כלפירשנו א״נ כשלא נכשרה או כנילושה כמי פירומ ועול לפי
 האמת אפילו הוכשרה משכמה לה כגון שנטמא הגוף ואמ״כ נטמאה
 התרומה כלאמרינן הכא ואיצטריך קרא לפטר כמחוללה >א< שנטמא
 תחלה ואצטריך קרא לאשמועינן לילסינן מהמס כעלמא לאין איסור
 חל על איסור ולמ״ל איסור חל על איסור כעלמא שאני התם לגלי
 קרא וכן משמע לקמן כס׳ כל הכשר (שם) [וע״ע תוס׳ סנהלרין

 ורבי שמעון פוטר ור״ש מה גפשך אי 16איסור
 חל על איסור ליחייב נמי משום גיד אי אין
 איסור חל על איסור ליחייב משום טומאה
 דקרים ואי אין בגידין בנותן טעם ליחייב
 משום גיד אמר רבא לעולם קםבר אין
 בגידים בנותן טעם ושאני התם דאמר קרא
על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה 1 

 מי שגידו אםור ובשרו מותר °יצתה זו
 שגידו אסור ובשרו אסור אמר רב יהודה אמר
האוכל גיד הנשה של נבלה ר״מ מחייב  רב א
 שתים וחכמים אומרים אינו חייב אלא אחת
של  ומודים חכמים לר״מ באוכל גיד הנשה ב
 עולה ושל שור הנסקל שחייב שתים ומאן
 האי תנא דבאיםור כולל איסור חל על איסור
1 איסור כולל באיסור חמור אית ליה « ה י  לית ל
טמא דתנן נ (  אמר רבא רבי יוסי הגלילי היא ג
 שאכל קדש בין קדש טמא בין קדש טהור
 חייב רבי יוסי הגלילי אומר טמא שאכל
 את הטהור חייב טמא שאכל את הטמא
 פטור שלא אכל אלא דבר טמא אמרו לו
 אף טמא שאכל את הטהור כיון שנגע בו
 טמאהו יישפיר קא אמרי ליה רבנן לר׳ יוסי
ואמר רבא בנטמא הגוף ואח״כ (  הגלילי ה
 נטמא בשר כולי עלמא לא פליגי דחייב
 דאיםור כרת קדים כי פליגי בנטמא בשר
 ואח״כ נטמא הגוף רבנן אית להו איסור
 כולל דמגו דמיחייב אחתיכות טהורות
 דעלמא מיחייב נמי אחתיכה טמאה ורבי
 יוםי הגלילי לית ליה איסור כולל דמגו לא
 אמרינן ורבי יוסי הגלילי נהי דאיםור כולל
 לית ליה באיסור קל יבא איסור חמור יחול
 על איסור קל ומאי ניהו טומאת הגוף שהרי
 טומאת הגוף בכרת אמר רב אשי מאן לימא
 לן דטומאת הגוף חמורה דלמא טומאת
 בשר חמורה דלית ליה טהרה במקוה

 ורבי

 ה״ג מה נפשך אי קסבר איסור חל על איסור ליחייב נמי משום גיד
 ואי אין איסור חל על איסור ליחייג משום טומאה דקרים ואי קסבר
 אין בגידין נג־׳מ ליחייב משום גיד. כלומר ואי אין כגידין כנ״ט
 ומש״ה סטור משוס טומאה ליחייכיה משוס גיל להא ליכא

 למיפטריה הכא משום לאין איסור
 חל על איסור להא ליכא טומאה:
 אמר רבא לעולם קסבר אין בגידין
 בנ״ט. לפיכך אין כאן טומאה
 ומשוס גיל נמי ליכא לקסכר אינו
 נוהג כטמאה וטעמא לאו משום
 לאין איסור חל על איסור אלא
 למעטיה קרא בהליא לאמר קרא
 כר: ה״ג אמר רפ יהודה אמר רב
 האופל גיד הנשה של נבלה ר״מ מחייב
 שמים כוי ומודים חכמים באופל גיד
 של טולה. לחמיר *]איסורה או של
 שור הנסקל ומאי חומרייהו שאסורין
 כהנאה: דמחייכ שתים. וטעמא
 כלמפרש: ומאן האי מגא. חכמים:
 דכאיסור כולל איסור חל על איסור
 ליח ליה ואיסור כולל באיסור חמור
 אימ ליה ה״ג. והיינו פירושה איסור
 גיל תל משנוללה וקולם שנתנבלה
ה אסור ובשרה מותר ז  היה ג
 וכשנהנבלה נאסר אף בשרה ואע״ג
 לשם נכלה ה״ל למיחל נמי על גיר
 משום טעמא לכולל שהוא כולל אח
 הבשר עמו ליאסר ואיכא למימר
 אפילו למאן לאמר אין איסור חל על
 איסור האי איסור נבלה חייל למגו
 למייל אבשר להוה מותר חייל נמי
 אגיל שכוללו עם הבשר אס״ה אמרו
 רכנן ללא חייל: ואיסור כולל באיסור
 חמור אית ליה. והיכא לאיסור אחרון
 אית כיה תרתי כולל ומוסיף כגון
 עולה או שור הנסקל למעיקרא
 כשנוללה היה גילה אסור וכשרה
 מותר הקלישה או נגמה נאסר אף
 כשרה הרי זה כולל והגיל הזה מתתלה
 היה אסור כאטלה ומותר כהנאה
 וכשהקליש חל עליו איסור הקלש
 לאוסרו כהנאה שאין כאן איסור תל
 על איסור שמה ששייר הראשון מוסיף
ט היט לחייל עליה שם הקלש  השני ו
 לאוסרו כהנאה על כרחך חל עליו
 אף כאכילה שאס אכלו יתחייכ שתים

 ואע״ג לכאכילה אסור ועומל היה ואין איסור חל על איסור האי
 הואיל ותייל להנאה מייל גמי אף לאטלה: רכי יוסי הגלילי היא.
 לשמעינן ליה לליה ליה כולל כאיסור קל ומיהו כאיסור חמור לא
 שמעיניה לפליג: חייב. חטאת שהאוכל קלשים בטומאת הגוף
 זלונו כרת כלכתיכ (ויקרא ז) והנפש אשר תאכל כשר וגו׳: כיון
 שנגט בו טמאהו. קולס שיאכלגו ואפ״ה תייכיה קרא: ואמר רבא
 גרסינן: בנטמא הגון* ואח״כ נטמא הבשר. לטמא שאכל טהור
 וטמאהו במגעו שקלמה טומאת גופו לטומאת קלש מולי רבי יוסי
 לחייכ לטון לאיטמי גופיה איתסר כקלש זה כאיסור כרת וט הלר
 ואיטמי בשר איסור כרת לטומאת הגוף לא פקע: ה״ג דכ״ט לא
 פליגי דחייב דאיסור כרת קדים כי פליגי בנטמא הבשר. תחלה ונאסר
 על כהניס בלאו בעלמא והבשר אשר יגע וגו׳ ןשס] רבנן אית להו איסור
 הל על איסור ע״י כולל והאי איסור טומאת הגוף כולל הוא
 לכולל טהורוה שהיו מומרוה לו והטמאות שהיו אסורות לו ומיגו
 לתייל אטהורות מייל נמי אטמאות ויש כאן איסור כולל:

 ור׳

 מסורת הש״ם

 א) [לקמן קיג: קיל. קגח.
 יכמות לכ. קלושין עז:
 סגהלרין פא. כריתות יל.
 יל: כג. מעילה טו:],
 נ) נעיץ תוס׳ זכתיס מ.
 ל״ה אלא], ג) זכתיס קו.,
 ל)(שס קת.], ס) [שם ע״ש
 כל הסיגיא], ו) [פסתיס
 לו.], 1) [וע״ע מוס׳
 סנהלרין פג: ל״ה פרט
 לזו וכזבתיס קו. ל״ה טון],
 ח) נ״א ולא איירי וכו׳
 ימילתא כאפי נפשה היא

 ר״מ, ט) שייך לע״נ,

 הגהות הב״ח
 (א) תום' ד״ה כנטמא וכו׳

 נמחוללמ אשנטמאה:

 הגהות מהר׳׳ב
 רנשבורג

 א] נסי איסור כולל כאיסור
 ממור אית ליה. נ״כ עיין
 כאור דיני אמע״א ואיסור
 כולל ומוסיף וננת אתת
 כשו״ת הרמ׳׳ע מפאנו סי׳

 מכ״ג:

 מוסף רש״י
 כיון שנגע בו טמאהו.
 ואפילו הכי ט תלר אכיל
 ליה מתייכ, ומה לי גטמא
, מה לי נטמא I T כשר על 
 על ילי אחריס (זבחים קד;.
 בנטמא הגוף ואח״כ
 נטמא בשר. ואפילו ע״י
 אחריס, מולה ר׳ יוסי
 הגלילי לחיינ, כלאמרן מה
 לי על ילו מה לי ע״ י
 אחריס, דטעמא רד ייסי
 משוס דאין איסור חל על
 איסור הוא וכאן אישור
 טימאת הגוף קידס ;שם
 קח.). כי פליגי בנטמא
 בשר. תחלה ונאסר על
 זה משים טומאת כשר,
 שאין חיינץ עליו חטאת,
 וט הדר גטמא הגוף איח
 ליה לרי יוסי אין איסור
 טומאת הגוף חל על איסור
 זה, ואע״נ לאיסור כולל
 הוא, לאיכא למימר למיגו
 למיתשר כשאר תתיכומ
 טהורות משוס טומאת
 הגוף נתשר נמי כהך, לא
 אמריגן האי מיגו, הלכך
 אין ראיה מטמא שאכל
 אמ הטהור לכאן, דהמס
 טומאת הגיף קדים, ירכנן
 סכרי אמרינ! מיגו, ואיסור
 כולל מל על איסור אתר,
 דהא דאמרינן אין איסור
 חל על איסור כאיסורי
 לעלמא קאמרינן ;שם<.
 יבא איסור חמור יחול
 על איסור קל. נהי ללא
 אמריגן מיגו לחול איסור
 על איסור ואפילו הוא
 כולל, מיהו הני מילי היכא
 לשניהן שרן, אכל הט
 תימי טומאת הגוף לתמירא
 ותיתול ככולל על טומאת

 נשר לקילא 1שם).

 פג: ל״ה פרט לזו]: ^ואיסור כולל לית ליה והתניא כוי. פי׳ בקונטרס ואע״ג לאיסור כת אחה הוא מאן ללית ליה איסור כולל
ך השתא כאיסור כולל מתייב תרתי באיסור בת אחת ד  לית ליה איסור כת אתת ואין נראה לר״י להא כפרק ארכעה אחים (יבמות לג:< פ
 מכעיא אלמא אפילו מאן ללית ליה איסור כולל מצי סכר איסור כת אחת לכך נראה לר״י להשתא ס״ל ללאו איסור בת אחת הוא אלא
 חשיב שכת קלים משוס לקכיעא וקיימא אכל קשה לאי לא איסור כת אחת הוא א״כ שבת היא למה לי םשיטא לחייב משום לשכמ קלים:

 תלמול



 מסורת הש״ס

 א) (תוספתא כריתות פ״ב
 הי״א ע׳׳ש], ב) נפוספתא
 פ״) ה״ל], >) [עירובי!
 כא:], ל) [תוספתא זבים
 ספ״ה], ה) [מעילה נח.],
 ו) שייך לע״א, ו) [שבועות
 כל.], ח) ננדל״ל וממה],
 ט)!ומתה רש״ש], י) [ועיי!
 יותר מבואר במוס׳ ר״ה כא.

 ל״ה לד],

 תורה אור השלם
 1. ששת ןמים תעשה
 מלאכה וביום השביעי
 שבת שבתון מקרא קדש
 כל מלאכה לא תעשו
 שבת הוא ליי בכל
 מושבתיבם: ויקרא כג ג
 2. אך בעשור להדש
 השביעי הזה יום
 הכפרים הוא מקךא
 קדש יהיה לכם ועניתם
 את נפשתיבם והקרבתם
 אשה ליי: ויקרא כג כו
 3. וןקם יעקב מבאר
 שבע ו־שאו בני ישךאל
 את יעקב אביהם ואת
 טפם ואת נשיהם
 בענלור. אשר שלח

 פרעה לשאת אתו:
 כראשית מו ד,
 4. ךק חזק לבלתי אכל
 הדם כי הדם הוא הנפש
 ולא תיאכל הנפש עם
 הבשר: דברים •ב כג

 סא: גיד הנשה פרק שביעי חולין
 י<ור' יוסי לית ליה [איסור] הולל. ולא חייל איסור טומאת גוף על
 איסור טומאת כשר ואין כאן כרת אלמא שמעינן ליה דלית ליה כולל
 הלכך תנא דלעיל דלית ליה כולל ר׳ יוסי הגלילי היא ואשמועינן
 תנא דלעיל דכאיסור ממור אית ליה כולל. ופרכינן יצא איסור חמור
 דכרת וימול עליה דהא אמרת דמודה
 הוא כאיסור חמור והכא איתוסף
 כיה כרת. ומשני דילמא הא ממירא
 דליה ליה טהרה כמקוה וההיא דלעיל
 איכא לאוקומה אליכיה דלא שמעינן
 ליה כאיסור ממור דלית ליה כולל.
 ואע׳׳ג דלרכי שמעון נמי שמעינן
 כעלמא דלית ליה כולל דתניאי) רבי
 שמעון אומר האוכל נכלה כיוס
 הכפוריס פטור ממטאת שאין יוה״כ תל
 על איסור נכלה ואע״ג לאיסורו איסור
 כולל הוא שכולל איסור והיתר לאוסרן
 יתד אפ״ה אליכיה לא מצינו לאוקומה
 משוס דהא אף כאיסור חמור אית
 ליה דלא חייל דהא יום הכסוריס כרת
 ונכלה לאו כעלמא הוא ואפילו הכי
 לא תייל ותנא דלעיל סכר דכאיסור
 חמור אמרינן כולל: שבת ויום הפפורים.
.  שתלאז להיות כשכת: שגת היא לה,
 כשכת כראשית כתיכ דמשמע שאס
 כא איסור אחר עמה יתתייכ על שמה
 כפני עצמה כדכתיכ היא וכן גכי יום
 הכפוריס גזדכתיכ הוא והני איסור
 כת אתת נינהו דהא כהדי הדדי אתו
 כשקדש היום. מיהו אי אמרת כשלמא
 איה ליה לרבי יוסי הגלילי באיסור כולל
 או מוסיף דחיילי אשאר איסורין
 איכא למימר מש״ה מתחייב אהרווייהו
 דהא אי נמי הוה אפשר דקדמיה חד
 לחבריה הוה אתי חבריה וחייל עליה
 דשכה לגכי יוה״כ איסור מוסיף הוא
 דאי הוה יוה״כ קדים הוה חייכ על זדון
 מלאכה כרת וכי אתי שבה אימיסף
 ביה מיתת ב״ד ויוה״כ לגכי שכת איסור
 כולל דשכת אסורה כמלאכה ומותר
 כאכילה מיגו דאיתסר כאטלה משוס
 יום הכפורים איתסר ליה נמי מלאכה
 משוס יום הכפוריס אלא אי אמרת
 כאיסור כולל ואיסור מוסיף לא חיילי
 כי אמו אהדדי אמאי חיילי תרריהו:
 שלח רבין כך. ודאי הצעמ המשנה
 במקוס שנשנימ שס אבל משובשת היא ואיסוך וה״ה דמצי למימר
 דס״ל לר״י הגלילי דאע״ג דאיסור כולל לא חייל איסור בת אממ
 חייל ומיהו ר׳ יוסי כר׳ חנינא סכר דמאן דלית ליה איסור כולל לית
 ליה נמי איסור בת אממ ופלוגהא היא ביכמות כס״ג (לף לג.) כך
 נראה כעיני. ואני שמעתי דשכת תשיכ לה כקודממ משום דקביעא
 וקיימא ויום הכפורים חשיכ אחרון משוס דכי דינא מקדשי ליה כדלקמן
 ורכי יוסי הגלילי דמתייכ תרתי טעמיה משוס כולל וקשיא לי כגווה
 למאי דקא מותיכ רכא לקמן לרכ יצתק לכתר דאפכוה סוף סוף
 תרוייהו כהדי הדדי קאמו מאי תיוכתיה הא רכ יצמק לדכרי ר׳ יוסי
 הגלילי קאמר ורכי יוסי הגלילי מדפטר ליה ש״מ לאו איסור כת
ט הזיד כשכת  אחת חשיכ לה וכי פטר ליה מיום הכפורים סטר ליה ו
 על כרחיך סטור משניהם לדכרי רכי יוסי הגלילי: למאי דאפכנא.
 ומוקמינא דאיהו פטר: שגג כשכת. ששכח שהוא שכח: והזיר
 באיסור יום הכפורים. שהיה יודע שהוא יום הכפוריס: חייב.

 ורבי יוסי הגלילי לית ליה איסור בולל
שבת ויוה״כ שגג ועשה מלאכה א (  והתניא א
 מנין שחייב על זה בעצמו ועל זה בעצמו
שבת היא 2יום הכפורים  תלמוד לומר 1
 הוא דברי רבי יוםי הגלילי רבי עקיבא אומר
 אינו חייב אלא אחת שלח רבין משום דרבי
 יוםי בר׳ חנינא כך הצעה של משנה ואיפוך
 שלח רב יצחק בר יעקב בר גיורי משום
 דרבי יוחנן לדברי רבי יוסי הגלילי למאי
 דאפכן שגג בשבת והזיר ביום הכפורים
 חייב הזיד בשבת ושגג ביום הכפורים פטור
 מאי טעמא אמר אביי שבת קביעא וקיימא
 יום הכפורים בי דינא דקא קבעי ליה אמר
 ליה רבא סוף סוף תרוייהו בהדי הדדי קאתו
 אלא אמר רבא שמדא הוה ושלחו מתם
 דיומא דכפורי דהא שתא שבתא הוא וכן
 כי אתא רבין וכל נחותי אמרוה כרבא:
 אמר רבי יהודה והלא מבני יעקב [וכו׳]:
 תניא 3יאמרו לו לד׳ יהודה וכי נאמר על
 כן לא יאכלו בני יעקב והלא לא נאמר
 אלא בני ישראל ולא נקראו בני ישראל
 עד סיני אלא בסיני נאמר אלא שנכתב
 במקומו לידע מאיזה טעם נאסר להם
 מתיב רבא 3וישאו בני ישראל את יעקב
 אביהם לאחר מעשה אמר ליה רב אחא
 בדיה דרבא לרב אשי מההיא שעתא
 ליתםר אמר ליה ״וכי תורה פעמים פעמים
 ניתנה ההוא שעתא לאו שעת מעשה
 הואי ולא שעת מתן תורה הואי ת״ר י׳אבר
 מן החי נוהג בבהמה חיה ועוף בין טמאין
רבי יהודה ורבי אלעזר  ובין טהורין דברי ה)
 וחכמים אומרים כאינו נוהג אלא בטהורין
 אמר ר׳ יוחנן ושניהן מקרא אחד דרשו 4רק
 חזק לבלתי אכול הדם כי הדם הוא הנפש

 לא

 תלמוד לומר שבת היא יוה״כ הוא. וא״מ ומאי פריך שאני
 הכא דגלי קרא ר״ל דפריך וליגמר מיניה וליכא למימר
 דאדרכה ניגמר מתרומה דפטרינן כפרק כל הכשר (לקמן לף י,יג:)
 מוממו כו כי יחללוהו דלחומרא מקשינן וילפינן מהכא והא דאמר

 התם בעלמא קסבר שמואל אין איסור
 תל על איסור וגבי בשר בתלב שאני
 דגלי קרא גדי לרבות חלב ממהמ ולא
 יליף מבשר בחלב לתומרא היינו
 משום דבשר בחלב הדוש הוא ואית
 ספרים דגרסי התם ונגמר מיניה
 תדוש הוא: רבי עקיבא אומר
 אינו חייב אלא אחת. למאי דפירש
 כקונטרס שהוא איסור כת אחמ וכן
 הוא כמסקנא קשה דתנן כפרק דם
 שחיטה (כרתות כג.) חתיכת תלכ תולין
 וחתיכת חלב קדש ואכל אתת מהם
 ואינו יודע איזה מהם אכל מכיא
 חטאמ ור׳ עקיבא אומר אף אשם
 תלוי אלמא אית ליה איסור חל על
 איסור וכ״ש איסור בת אחת ומיהו
 יש לומר דקדשיס שאני כדאמר התם
 כסוף פרקא דאסילו מאן דאית ליה
 כעלמא דאין איסור חל על איסור
 כקדשים איה ליה אך הקשה הרכ
 רכינו שמואל מוורדו״ן מהא דתנן
 כפרק כל הבשר (לקמן דף קיג.) רכי
 עקיכא אומר חיה ועוף אינם מה״ת
 שנאמר לא תכשל גדי ג׳ פעמים פרט
 לתיה ועוף וכהמה טמאה ופריך
 כגמרא (שס דף קנח.) הני הא אפקינהו
 לכדשמואל ומשני קסכר רכי עקיכא
 איסור חל על איסור וחלב מתה«) לא
 צריך קרא והכא משמע דאפילו בבמ
 אחמ ליה ליה ואע״ג דאמר הכא
 איפוך לאו מכח קושיא זאת אמר
 הכי ועוד למאי «] דפרישנא דהכא
 פדך משוס דס״ד דלא הר איסור
 כת אממ למאי דמסיק רכא דהוי
 כת אחת לא אמר איסוך ר״ל דהתס
 פדך משוס שמואל דאי ס״ל כר״ע
 כחיה ועוף וכהמה טמאה היכי
 דדש ומשני דקסבר שמואל איסור

 חל על איסור בלאו קרא:
 הדד בשבת ושגג ביוה״ב פטור.
 וא״ת והא לרבי עקיבא נמי

 פטור דהא אינו שב מידיעמו דמזיד הוא על השבמ דחמיר דבסקילה
 וי״ל דאפ״ה חמיר ליה יוה״כ לפי שהוא יום כפרה ומחילה:
 יום הכפורים דהאי שתא שבתא הוא. ולא שייך כאן אמם ואפי׳ מזידיס
 טון דלא נקבע כעשור לחדש ודוקא אקכיעוח החדש אמדנן ליה׳):
 לאחר מעשה. פירש בקונטרס לאחר אותו מעשה שנאבק עמו
 לזמן מרובה בבואו מפדן ארס והקב״ה קראו ישראל והא דקאמר
 לעיל לא נקרא ישראל עד סיני היינו לענין מצומ ופריך מההיא
י ישראל ומשני ההיא שעתא לא שעת  שעתא ליתסר מההיא דרשאו מ
 מעשה היה דנשיימ גיד ולא שעפ מתן תורה ולא גרסינן מההוא מעשה
 לימסר דמשמע מעשה דנשייה הגיד כמו לאתר מעשה דקאי אנשיימ
 גיד ואם נאמר דלאחר מעשה קאי אכרכה שכרכו המלאך והסכים
 הקדוש כרוך הוא על ידו של מלאך וכן מההיא מעשה לימסר מ״מ
 לא הוי כמו האי שעתא לאו שעמ מעשה הוי דקאי אנשיית גיד:

 ורכי
 חטאמ משוס שוגג שכת. אכל שגג כאיסור יוס הכסודס ששכת שהוא יום הכסודס אכל יודע הוא שהוא שכת סטור משהיהן וטעמא
 מפרש ואזיל: אמר אביי. קסכר רבי יותנן דההוא תטאת דממייב ליה רבי יוסי [הגלילי] בשגג כזה וכזה אדשכמ קמחייכ ליה דאיהו
 קדמיה ואדיוס הכפודם הוא דסטר ליה הלכך כי הדד כשכת ושגג כיוס הכסודם פטור לגמרי דאין מביאין קרבן על המדד:
 סון» סון» מרוייהו בהדי הדדי קאחו. ואין כאן אחרון ועל כרמיך כי סטר ליה רכי יוסי הגלילי משוס דקסכר טון דככולל ומוסיף
ד שגגת חבירו עומדת וחייכ:  אין איסור חל על איסור באיסור בת אחת נמי לא מחייב אלא חדא ואי גמי הזיד באחד מהן ה
 אלא אמר רבא. הא דשלח רכ יצמק דאדיום הכפוריס מפטר לאו בפלוגתא דרבי יוסי הגלילי קאי ומאן דאמר בה לדברי רבי
 יוסי הגלילי לא היו דכדס מעולם אלא שמדא הוה וגזרו שלא לעשוח יום הכסודס: ושלחו ממם יום הכפזרים דהאידנא שבמא הוא.
 עשו יום הכפודס כשכת אע״פ שאינו חל להיומ כו כדי שלא משחכח מורה יוה״כ והאויכיס לא יכינו כו משוס דככל שכת נמי לא
 עכדי מלאכה ואההוא יוה״כ קאמר רב יצחק דאם שגג כו והדד כשכת פטור דהא לאו יוס הכסודס הוא ואין שגגתו שגגה: ולא
 נקראו כני ישראל עד הר סיני. ולקמיה מקשי ליה: אלא. מקרא זה לא נאמר עד סיני אלא לאתר שקבלו משה בסיני ובא לכתוכ אמ
 התורה כתכ אותה אזהרה אצל המעשה לידע כר: לאחר מעשה. לאחר אומו מעשה שנאכק עמו לזמן מרוכה בבואו מסדן ארס והקב״ה
 קראו ישראל דכתיכ (כראשית לה< לא יקרא שמך עוד יעקכ ט אס ישראל וגוי: מההיא שעתא. דרשאו כני ישראל ליתסר:

 לא

 עין משפט
 נר מצוה

 צח א מיי׳ פ״ל מהלכות
 שננות הלכה א ופ״ו

 שס הלכה ו:
ט ב מיי׳ פ״ה מהל׳  צ
 מאכלות אסורות
 הלכה א (טוש״ע י״ר סימן

 סב סעיף א]:

 שיטה מקובצת
 א] שבת ויהכ״פ שחל
 יוהכ״פ להיות בשבת:
 נ] וכן גבי יוהכ׳׳פ כתיב:
 ג] ועוד למאי דפריש דהכי

 פריך:

 רביגו גרשום
 [ורבי יוסי הגלילי לית ליה
 איסור כולל] כלומר הא
 קא חזינן הכא דאי חמור
 כרת מטומאת בשר הא
 הוה חייל איסור חמור על
 איסור קל. וזהו שאמרנו
 ואיסור חמור באיסור כולל
 אית ליה לרי יוסי הגלילי.
 ולית ליה לרי יוסי הגלילי
 איסור כולל אלא באיסור
 חמור והא הכא כיוה״כ
 דקיל משבת דזה מיתה
 חה כרת וקא חייל יום
 הכפורים על שבת. כך היא
 הצעה של משנה זו כלומר
 דאין איסור חל על איסור.
 ואימא ר׳ יוסי הגלילי אמר
 אינו חייב אלא אחח דאץ
 איסור חל על איסור ולמאי
 דאמר כלומר לרי יוסי
 הגלילי דאינו חייב אלא
 אח׳ דאין איסור חל על
 איסור: שגג בשבת כר
 כלומר היה לו שגגה אצל
 שבת והזיד אצל יוה״כ
 חייב חטאת אבל הזיד
 בשבח ושגג ביוה״כ פטור
 מ״ט אין אדם חייב חטאה
 אלא בשגגה ועכשיו היה
 שבת ויוה״כ כיון דאין
 איסור יוה״כ תל על איסור
 שבת ויוה״כ [הוי כמו]
 שאינו בעינן שיהא לו
 שגגה על שבת אבל אם
 היה שוגג אצל יוה״כ פטור
 מחטאת. אלא אמר רבא
 שמדא הוי כלומר היכא
 פליגי ר׳ עקיבא ור׳ יוסי
 הגלילי לא פליגי בענין
 זה שחל יוה ״כ בשבת
 דאי בזה ענין לא חשיב
 איסור חל על איסור אלא
 שמדא הוה וגזרו שלא
 ־קיימו יוה׳׳כ ואותה שנה
 עשו יוה״כ בשבת שלא
 !תשתכח תורת יוה״כ]
 והוא הוה איסור חל
 על איסור: לאחר מעשה
 כלומר לאחר שאמר לו
 הקב׳׳ה לא יקרא שמך עוד
 יעקב כי אם ישראל יהיה
 שמך והיה לאחר שאבק
 עם המלאך אבל באותה
 שעה לא הוה ישראל שמו:



 עץ משפט
 נר מצוה

 א [מיי׳ פייט מהלכות
 מלכים הל׳ יג]:

 ק ב ג מיי׳ ס׳׳ה מהל׳
 מאכלות אסורות הל׳ ג
 סמג לאדן קלג קלל נטור
 י׳׳ל סי׳ סכ ע׳׳ש בנ״י]:

 גיד הנשה פרק שביעי חולין סב.
 ורבי

 שיטה מקובצת
 א] אמר רב יהודה אמר רב
 אבר מן החי צריך כזית:
 נ] תיפוק ליה דקאכל כזית
 טמא כדאמר: 1] אבר מן
 החי צריך כזית דאע״ג
 דתרי קראי כתיבי חד
 לאבר מן החי וחד לבשר
 מן החי לקמן לא תימא:
 ל] שלא נקשרו אבריו
 בגידים: ה] דפליג עליה
 ר׳ יהודה וכן נמי אמרי•

 בזבחים בסוף:

 דביגו גרשום(ר,משך)
 לאו בבן נח. כלומר לא
 היה סופג את הארבעים
 אבל היה נהרג שאזהרתן
 היא מיתתן שלא היה
 לבני נח שום דין בעולם
 אלא מיתה דכתיב שופך
 דם האדם באדם דמו
 ישפך: ר׳ מני בר פטיש
 רמי רישא אסיפא ומשני
 כוי. כלומר דקתני רישא
 דהאוכל מנבלת עוף טהור
 ואבר מן החי הימנה
 סופג את הארבעים וסיפא
 דקתני האוכל אבר מן
 החי הימנה אינו סופג
 את הארבעים וכיצד רמי
 רישא אסיפא רישא קחני
 דאפי׳ מנבלת עוף טהור
 סופג את תארבעים או
 וסיפא קתני דאפי׳ מנבלת
 עוף טמא אינו סופג את
 הארבעים אלא (לא) רישא
 דקתני דהאוכל מנבלת
 עוף טהור או אכר מן
 החי הימנה היה סופג את
 הארבעים בישראל. וסיפא
 דקתני האוכל אכר מן
 החי מעוף טמא אינו סופג
 את הארבעים בכן נח
 דאינו סופג את הארבעים
 אבל היה נהרג: מוחיב
 רב עמרם האוכל אבר מן
 החי ממנה כוי. כלומר
 אע״ג דבבן נח מוקמינן
 לה ישראל נמי אם אכל
 אבר מעוף טמא אינו
 סופג אח הארבעים דאמרי׳
 לעיל כל שכשרו מותר
 אתה מצווה על איכריו כל
 שאין בשרו מותר אי אחה
 מצווה על איכריו והא
 אין בשרו מותר: הכא נמי
 משהו בשר גידים ועצמות.
 כלומר מה דאמרי• האוכל
 אבר מן החי אינו סופג את
 תארבעים דלא אכל כזית
 בשר אבל אכל כזית(בשר)
 מכולם בק כשר וגידים
 ועצמות ולא הוה אלא
 משהו כשר ולפיכך אינו
 סופג את הארבעים משוס
 טומאה דלא הוה כזית
 בשר: תא שמע דאמר רכא

 א) לגרי רגיט נכאן צ׳׳ע
 למאי רומיא דהא גגי עוף
 טהור כוודאי נוהג אכר מן
 החי גס לישראל וע״כ צריך
 לפרש כפירש״י ומצוה ליישנ.

 יהודה למה ליה קרא ליתי איסור אבר מן החי וליחול
 אאיםור טומאה שבן איסורו נוהג כבני נח. פי׳ כרשמעינן
 ליה לעיל(לף ק0 גבי גיל דמההוא טעמא חייל אאיסור מומאה וא״ת
 ולילמא מהנא יליף וי״ל ללא מצי למילף מהנא לאיסור מוסיף הוא
 לאימוסף ביה איסור אבר מן החי
 לבני נח אבל גיל לא נאסר אלא
 לבני יעקב ולא הר אלא איסור
 חמור: כי איצטריך לר׳ אלעזד.
 וא״ת אי קסבר בהמה בחייה לאבדם
 עומרת אם כן איסור בת אחת היא
 ואפי׳ למאן רלית ליה בממור על קל
 מולה וי״ל לאיסור טומאה קלים
ים: ז  בעול שלא נקשרו י] אבדם בג
 ורבי מאיר אומד אינו נוהג אלא
 בבהמה טהורה בלבד. הקשה
 רכינו אפדם לתנן כדש מסכת
 טהרומ י״ג לכדס נאמרו כנכלת
 עוף טהור כוי והאוכל אכר מן החי
 ממנה סופג את הארכעים ומליקתה
 ושתיטתה מטהרת טרפתה מטומאהה
 לכרי ר׳ מאיר ר״ל ללכד ד מאיר
 לא קאי אכולה מילתא אלא לענין
 שמיטה ומליקה נקט ליה לפליג עליה
 ר׳ יהולה י] י)3זבחיס בס״פ טבול יום
 ודף קה:< להא רקתני נמי התם
 למטמא טומאת אוכלין ככביצה לא
 אמי כרכי מאיר ולא אמדנן מלסיפא
 ר׳ מאיר דשא נמי ר״מ ומיהו לפי
 מה שרצה הש״ס ללקלק שם מלסיפא
 רכי מאיר דשא נמי ר׳ מאיר קשה
 לאלרכה מלמציעתא לאכר מן החי
 לאו ר׳ מאיר דשא נמי לאו ר׳ מאיר
 ר״ל רהוה מצי למימר וליטעמיך וק״ק

 לא תאכל הנפש עם הגשר. לא תאכל ממנו כעול שהנפש עמו
 וזו היא אזהרה לאכר מן התי: טמאין אתה מצווה על דמן.
 לא יצאו מכלל אזהרהו אלא
 לא מאפל הנפש עם הגשר.

לא תאכל הנפש עם הבשר ר׳ יהודה ור׳ 1 

 אלעזר סברי כל שאתה מצווה על דמו
 אתה מצווה על אבריו והני טמאין נמי
 הואיל ואתה מצווה על דמן אתה מצווה
 על אברין ורבנן םברי לא תאכל הנפש עם
 הבשר אלא בשר לחודיה כל שבשרו מותר
 אתה מצווה על אבריו וכל שאין בשרו
 מותר אי אתה מצווה על אבריו ור׳ יהודה
 למה ליה קרא ליתי איסור אבר ליחול על
שכן איסורו נוהג בבני נח (  איםור טומאה א
 אין הכי נמי וכי איצטריך קרא לרבי אלעזר
 תניא נמי הכי אבר מן החי נוהג בבהמה
 חיה ועוף בין טמאה בין טהורה שנאמר
רק חזק לבלתי אכול הדם כל שאתה 1 

 מצווה על דמו אתה מצווה על אבריו וכל
 שאי אתה מצווה על דמו אי אהה מצווה
 על אבריו דברי רבי אלעזר וחכמים אומרים
 אינו נוהג אלא בטהורין שנאמר לא תאכל
 הנפש עם הבשר אלא בשר לחודיה כל
 שבשרו מותר אתה מצווה על אבריו וכל
 שאין בשרו מותר אין אתה מצווה על
 אבריו ר׳ מאיר אומר אינו נוהג אלא בבהמה
 טהורה בלבד (סימן שמואל שילא שימי)
 אמר רבה בר שמואל אמר רב חםדא
 ואיתימא רב יוםף ואמרי לה אמר רבה בר
 שילא אמר רב חםדא ואיתימא רב יוסף
 ואמרי לה רבה בר שימי אמר רב חםדא
 ואיתימא רב יוםף מאי טעמא דר״מ אמר
 קרא 2וזבחת מבקרך ומצאגך אמר רב גידל
אבל בבן נח  אמר רב מחלוקת בישראל א
 דברי הכל מוזהר על הטמאין כטהורין תניא
 נמי הכי אבר מן החי בן נח מוזהר עליו
 על הטמאים בטהורים וישראל אינו מוזהר
 אלא על הטהורין בלבד איכא דאמרי טהורה
 ור״מ איכא דאמרי טהורים ורבנן אמר רב
אכל אבר מן (  שיזבי אף אנן נמי תנינא נ
 החי ממנה איגו סופג ארבעים ואין שחיטה
 מטהרתה במאי אילימא בישראל פשיטא
 דאין שחיטה מטהרתה אלא לאו בבני נח
 מכלל דאםור רבי מני בר פטיש רמי רישא
 אםיפא ומשני רישא בישראל וסיפא בבן
t רב באבר מן החי צריך כזית מ״ט  נח אמר *
 אכילה כתיבה ביה מתיב רב עמרם אכל

 אבר מן החי ממנה אינו סופג את הארבעים ואין שחיטה מטהרתה ואי םלקא
 דעתך בעינן כזית תיפוק ליה דקאכל כזית ש כדאמר רב נחמן גבמשהו בשר
 גידין ועצמות הכא נמי במשהו בשר גידין ועצמות תא שמע דאמר רב

 אכל
 מטהרמו וליכא לאוקומא אלא באבר מן המי אלמא נוהג: רישא גישראל וסיפא בגן נח. ורבנן היא. ומעיקרא כי רמייה הוה משמע ליה
 נמי סיפא ככן נח ומיהו לא הוה ילע טעמא והלר פשטה לאפי׳ למייל אין נוהג כטמאין כישראל הוא רקאמר לקדנא כיה כל שאין כשרו
ד קראי כתיבי חל לאבר מן החי וחל לבשר ת  מותר אי אתה מצווה על אבריו אבל בבן נח מולה: אגר מן החי צריך פזית. ג]אע״ג ל
 מן המי לא מימא לאתרבי אבר אע״ג לאין כו שיעור אלא ולאי יש כו שיעור כעינן לאין אכילה כפתומ מסית: אפל אגר מן החי ממנה.
 מעוף טמא: אינו סופג. לאינו נוהג כטמאין ועל כרמך כלאיכא שיעור לאיסור אבר מן החי כטהורה עסקינן לאי ליכא שיעור פשיטא
 לאינו סופג ואי ס״ר איסור אכר מן החי ככזיה וה״נ לאכל כזימ אמאי אינו סופג והא איכא כזימ ואיכא לאו ללא ח(יאכל ט) שקץ הס
 (יקרא יא): פדאמר רב נממן. לקמן ןע״ב]: במשהו בשר וגידין ועצמות. משלימין לכזית למשום טומאה לא ממייכ לאין כגילין ועצמות טעם טמא
 ומשום אבר מחייב ללהט פלגינהו קרא לאבר מן החי ובשר מן החי למיחייב אאבר אף על גב לאין שיעור בשר ואבשר אע״פ שאינו אבר:

 בהייה

 לשון הגמרא המס רקאמר מאן
 שמעת ליה לאית ליה למליקתה
 ושחיטתה מטהרת טרפתה מטומאה
 ר״מ אמאי צדך ללקלק בענין זה
 הא קתני בה בהליא לבד ר״מי):
 אלא לאו בבני נח. לאין שחיטתו
 מתירתו כאכילה כל זמן
 שמפרכסת גבי נבלת עוף טהור
 לקתני דשא ושחיטתה מטהרמ
 טרפתה מטומאתה ולא קתני לאין
 שמיטה מטהרתו כלקתני סיפא גכי
 טהורה לוקא הוא לאמר שתיטה
 מכשרה ליה לבני נח מגו למכשרה
 לישראל לליכא מילי ללישראל שד
 ולעוכל כוככים אסור ומימה להקשה
 מהך משנה לרכ אתא כר יעקכ לאמר
 לעיל בפ״כ(לף לג.) לאין מזמנין עוכל
 כוכבים על בני מעיס ומיהו בלאו
ט אמר לעיל לתניא ללא כוומיה  ה
 וקושית המשנה אינה פשוטה כל כך:

 אכל

 ככדתות כסרק לס שחיטה (לף כא.)
 שרצים ולגיס וחגכיס ומהלכי שתים:
 משמע הא אין לס הנפש עמו אכול:
 שכן איסורו נוהג בבני נת. שאף
(P בראשיח) הס הוזהרו עליו לכתיב 
 אך בשר בנפשו למו וגו׳ ור׳ יהולה
ז לעיל(לף ק:<  הא שמעינן ליה גבי ג
 למשום האי טעמא חייל אטמאה שכן
 איסורו נוהג בכני נח: כי איצמריך
 קרא. לאסרו לר׳ אלעזר איצטדך
ה ולית ז ה ד י  לאסר ליה בטמאה כ
 ליה איסור חל על איסור באיסור
 ממור אי לאו לכתביה קרא: תניא
 נמי הכי. כר׳ יותנן לרכי אלעזר
 ורכנן מהאי קרא ילפי: וכל שאי אתה
 מצווה מל דמו. לגיס וחגכים: אלא
 בבהמה מהורה. ולא בחיה ועוף
 ואע״פ שהן מהדרין: מבקרך ומצאנך.
 וכתיב בתדה אבר מן החי: אבל
 בן נח מוזהר. על הכל רכל לקדנא
 ביה בשר לחוליה אכול קדנא ביה
 אכר מן החי לא תאכל: אימ דאמרי
 מהורה. קתני ואכהמה קאי כר׳ מאיר
 ואית לאמד טהודם קתני ואף חיה
 ועוף כמשמע: אןז אנן נמי תנינא.
 כמסכת טהרות לכן נמ מוזהר על
 הטמאין והתם >פ״א מ״א) קאמר
 י״ג לכר נאמרו כנכלה עוף טהור
 וכך וכך בנבלת עוף טמא חו היא
 מהן: אכל אבר מן החי ממנה.
ד: אינו סופג. י  כעוף טמא קא מי
 וקסכר אינו נוהג כטמאים כרמן:
 ה״ג ואין שחיטתה מטהרתה. ואעוף
 טמא קאי וקאמר לאין שחיטתה
 מטהרתה והא לנקיט לה לשון נקכה
 משוס לרישא אתמיל בה לשון נקכה
 לתנן כה הכי נבלת עוף טמא צדכה
 מחשבה כוי: במאי. קתני סיפא אין
 שחיטתו מטהרתו אי נימא בישראל
 פשיטא להא טמא הוא והא ליכא
י טומאת נבלות ז  לפרושי מטהרמו מ
 לעוף טמא אין לו שוס טומאה אפילו
 בבית הכליעה וע״כ אין מתירתו
 באטלה קאמר אלא לבן נת קאמר שאין
 שתיטתו מתירהו לו כאכילה כל זמן
 שהוא מפרכס כלאמדנן כפ״כ (לעיל
 לף לג.) לכן נח לאו כשמיטה הליא
 מילתא כו׳ וגבי טהורה הוא לאמרינן
 שחיטה מכשרא ליה לבן נח מיגו
 למכשרא ליה לישראל לליכא מילי
 ללישראל שרי ולעוכל כוככיס אסור
 שמעינן מינה לאפילו רכנן מולו לכן
 נח מוזהר על 0 הטומאה באכר מן
 החי: רמי רישא אסיפא. קתני דשא
 אינו סופג אלמא אין אבר מן החי
 נוהג בטמאין והרר מני אין שפיטמו

 מםורת הש״ם

 א) [לעיל צ. ק:], ג) טהרות
 פ׳׳א מ״ג, ג) [צ׳׳ל
 הטמאה], ד) צ׳׳ל יאכלו,
 ה) [לא נמצא בזכתיס אלא
 כריש טהרות פליג ר׳ יהולה
 עליה לר״מ וכן הרגיש
 מהרש׳׳א ואולי יתכן להיות
 וכן נמי כזכתיס קה: להא
 לקתני וכוי וכן איתא כלשון
 הר׳׳ש כמשנה לריש טהרות
 ע״ש], ו) [ועי׳ כסי׳ הרא׳׳ש
 ריש טהרות שכתנ ללא
 היה גרס לכרי ר״מ אלא

 סתם משנה],

 תודה אור השלם
 1 . רק חזק לבלתי אכל
 הדם בי הדם הוא הנפש
 ולא תאכל הנפש עם
 הבשר: דברים יכ כג
 2. בי יךחק ממך המקום
 אשר יבחר ין אלהיף
 לשום שמו שם וזבחת
 מבקרך ומצאנך אשר
 נתן ין לך כאשר צויתך
 ואכלת בשערי־ בבל

 אות נפשך:
 דברים יב כא

 מוסף רש״י
 שכן איסורו נוהג בבן
 נח. שכן איסור חמור הוא
 רש נו כת לחול על אתריס
 ומהו תומרי שגוהג ככני

 נח (לעיל ק:<.

 רבינו גרשום
 ליתי איסור אבר ויחול
 על איסור טומאה כוי.
 כלומר שכן איסורו נוהג
 בבני נח: של אבר מן
 החי. כלומר דזו היא אתת
 משבע מצות שנצטוו בני
 נח דכתיב ויצו אלהים על
 האדם אכל תאכל זה אבר
 מן החי. כלומר מה שראוי
 לאכילה לאחר מיתה אבל
 מחיים אין ראוי לאכילה:
 תניא נמי הכי אבר מן
 החי וכוי. דלר׳ יהודה לא
 איצטריך קרא אלא לרי
 אלעזר: אבר מן החי כוי:
 מ״ט דר״מ דכתיב וזבחת
 מבקרך ומצאנך. כלומר
 באותה פרשה דכתיב לא
 תאכל הנפש עם הבשר
 וזהו אכר מן החי דבר
 הלמד מענינו. במה הכתוב
 מדבר בבקרך ובצאנך
 תהו בבהמה טהורה:
 אכל בכן נח מוזהר
 על הטמאין כטהורץ.
 כלומר שבהמה טמאה
 (היתה) [היא] מותרת להן
 כטהורה: איכא דאמרי
 טהורין ורבנן. כלומר חיה
 ועוף טהורין: אמר רב
 שיזבי אף אנן נמי תנינא.
 כלומר דבן נח סתהד על
 הטמאין כטהורץ: האוכל
 אבר מן החי הימנה.
 כלומר מצפור טמאה: ואץ
 שחיטתה מטהרתה שלא
 תהא מטמא אבל אע״פ
 ששחטה מטמא: אלא



 מסורת הש״ם
 א) ותוספתא שפ״ט לע״ז],
 ב) [לקמן קנ.], ג) צ״ל
 מקרי, ו) [וע״ע תוס׳ ג״מ
 קטו: דייה שנאמר ותיס׳
ה אין], ה) גי• י  מנתות נח. די

 מהדיס לדיל,

 תורה אור השלם
 1 . רק חזק לבלתי אכל
א הנפש  הדם בי הדם הו
 ולא תאבל הנפש עם
 הבשר: דברים יב כג
׳ לי ו  2. ואנשי קדש תהי
א  ובשר בשדה סלפה ל
ן  תאכלו לבלב תשלכו
 אתו: שמות בב ל

 דבינו גרשום(המשך)
 גסות ובשר מעט: אמר
 רבא אם תמצא לומר סבר
 רבי מחשבת אוכלין שמה
 מחשבה חישב לאוכלה.
 כלומר רבי דפוטר דכחייה
 לאו לאיברין עומדת: אם
 תמצא לומר דסבר רבי
 מתשבת אוכלין שמת
 מחשבה חישב לאוכלה
 אבר אבר כוי. כלומר
 אע״ג דאכלה כולה שלימה
 אזלינן בתר מחשבחו
 וחייב משום אבר מן
 החי: ואמר רבא אם
 תמצא לומר סבר ר״א כייר
 שמעון מחשבת אוכלץ.
 כלומר ר״א ב״ר שמעון
 דסבר נטל צפוד שאין בו
 כזית בחייה ואכלה חייב
 חישב לאוכלה מתת דאינו
 חייב אלא בכזית תבלה
 היא ואכלה חיה פחות
 מכזית פטור דאזלינן בתר
 מחשבתו דמחשבתו היתה
 לאוכלה נבלה: ובשר מן
 הטרפה אפיי בחייה. כגון
 שאירע בה אתת משמונה
 עשרה טרפות: אכל אבר
 מן החי ובשר מן החי לרי
 יוחנן חייב שתים דמפיק
 להו משני לאוין לר״ש
 בן לקיש אינו חייב שחים
 אלא אחח דמפיק להו
 לתרוייהו מלאו אחד: אכל
 בשר מן החי ובשר מן
 הטרפה לריש לקיש חייב
 שהים דמפיק להו מתרי
 קראי: לר׳ יוחנן אינו חייב
 אלא אחת. דמפיק להו
 לתרוייהו מלאו אחד: אכל
 אכר מן החי ובשר מן
 הטרפה דברי הכל חייב
 שתים.לתרוייהומפקי להו

 מתרי לאוי:

 סב: גיד הגשה פרק שביעי חולין
 אכל צפור בו׳ הבא נמי במשהו בשר גידים ועצמות. ובין הכל כחייה בכל שהוא. משוס אבר מן החי. אלמא לא בעינן ביה סית:

 צדך שיהא כזיה ולא הוי כמשהו דסיפא דהוי בריה והוי משהו
 ממש: שאין בו כזית ואבלו רבי פוטר. פי׳ כקונטרס דקסכר
 דאין אבר מן החי כשלימה ומיהו אי איכא כזית הוה מחייכ דלא גרע

 מבשר מן החי דמחייכ ככזימ דהא
 נמי בשר הוא וקשה לפירושו דאמר
 כסמוך אכל אבר מן החי ובשר מן
 הטרסה רכי יוחנן אמר חייכ שמיס
 וריש לקיש אמר אינו חייכ אלא אחה
 ומוקי לה בבהמה אחת ונטרפה עס
 יציאת רובה וקסבר ר״ל דלאו לאברים
 עומדת ולא אתי איסור אבר מן החי
 וחייל אאיסור טרפה והשמא מ״מ
 ליחייב שמים משוס טרפה ובשר מן
 החי דקאהו בהדי הדדי רש לדחומ
 כגון שאין באבר זה כזית בשר דלא
 מימייב משוס כשר מן החי והא דתייכ
 משוס טרפה היינו כשלקח בשר
 מטרפה אתרת והשלים לכזית ודוחק
 הוא ועוד דא״כ אמאי לא חייל עליה
 איסור אכר מן החי כיון דליכא
 מטרפה אלא חצי שיעור דכפ׳ כמרא
 דיומא (לף עג0 ופרק ג׳ דשכועוה
 (דף כא:) הניא שכועה שלא אוכל
 טרפומ ונכלוה שקצים ורמשים
 חייכ ומוקי לה ר״ל כמפרש חצי
 שיעור אלמא אע״ג דלא חייל איסור
 שכועה אכזימ משוס דמושכע ועומד
 הוא מ״מ חייל אתצי כזית ונראה לפרש
 כי היכי דלאו לאכרים עומדה הכי נמי
 לאו לחתיכמ כשר עומדה והא דנקט
 צפור שאין בו כזית לרכותא דרכי
 אלעזר נקט דאפ״ה מחייב ועוד נראה
 לר״י דאפילו למ״ד לאברים עומדמ
 מודה דלאו לחתיכמ בשר עומדמ בחייה
 דאמר ר׳ יוחנן כסמוך אכל חלכ מן
 החי מן הטרפה חייב שלשה ומוקי לה
 בנטרפה עם יציאה רובה ובהמה
 לאברים עומדת דאתי איסור טרפה
 וחלב ואבר מן החי בהדי הדדי והשמא
 אמאי נקט טרפה בלאו טרפה איכא
 ג׳ אבר מן החי ובשר מן החי וחלב
 אלא ודאי בהמה בחייה לאו לחתיכת
 בשר עומדת ולא אתי וחייל על שאר
 איסורין: ובשר בשדה טרפה זה
 בשר מן החי. מדכהיב בשדה דריש
 דמשמע שפירש ממקומו ואף על גכ
 דאצטריך לכשר שיצא תוץ ממתיצמו
 כדאמר בפ׳ בהמה המקשה (לעיל לף
 סח:) כולהו דדש מיניה: אכל אבר
 מן החי ובשר מן החי לד׳ יוחנן חייב
 שתים. ואע״ג דאין לוקין על לאו

 שככללוה ה״מ היכא דלא מפרש כקרא כגון (שמות יב< אל תאכלו כי
 אם צלי אש ומכל אשר יעשה מגפן היין (במדבר 0 אבל וכשר כשדה
 טרפה דמפרשינן כשר וטריפה לא תשיכ ליה לאו שככללות כמו נא
 ומבושל וחרצן וזג דמפרשי כקרא לקי וכגון אלמנה וגרושה דלקי לכ״עי):
 מלרבי יוחנן אינו חייב אלא אחת. משום דמחד קרא נפקי
 ואף על גב דאנא ומבושל לקי שתים שאני התם
 דכתיכ כר״ו וכשל דקאי אאל תאכלו והכא נמי אי הוה כמיב
 כשדה וטרסה לא תאכלו היה לוקה שתים לרכי יוחנן משוס בשר

:  מן המי וכשר מן הטדפה

 מר

 כפיתתה ככזיח. דכנכלה אכילה כתיכא וכל אכילה ככזימ כר מאכר
 מן החי דרכייה קרא וקפיד אאבר לחודיה: נומאה בין בחייה בין
 במיתתה בכל שהוא. חייכ דכדה היא ולא צדכה שיעור כדמנן כאלו
 הן הלוקין (מכות דף יג.) כאוכל נמלה
 כל שהוא שהוא חייכ משוס שהיא
 ככדיתה אלמא כריה אסורה ככל
 שהוא אכל לאו דנכלה ליכא לתיוכי
 משוס בדה דכשנכראת לא היה עליה
 שם נכלה הלכך אלאו מבלה לא
 מיחייכ>] עד כזית. קהני מיהא
 כטהורה כחייה ככל שהוא: ננול צפור.
 והיא טהורה: רבי פונור. מפרש
 ואזיל דקסבר אין אבר מן החי כשלימה
 דלאו אבר מיקדא ומיהו אי איכא
 מיה הוה מיחייב דלא גרע מבשר מן
 החי דמיחייכ עלה כסיה דהא נמי
 בשר הוא: ורבי אלעזר ברבי שממון
 מחייב. דקסבר שלימה אין לך אבר
 מן החי גדול מזה ובאבר לא בעינא
 כזית: חנקה ואפלה. אין כאן אלא
 איסור נכלה ואנכלה לא מיתייכ משוס
 כריה וכדה כעינן: לאברים עומדת.
 לנהחה עומדת הלכך כל אכר ואכר
 שכה קרוי אכר כפני עצמו רש כאן
 משוס אכר מן החי דמיחייכ ככל דהו
 ומיהו חדא הוא דמיחייכ דחדא התראה
 היא: לאו לאברים עומדת. עד
 שתשתט ואין כאן שס אבר אא״כ
 הפרישו אכל דכ״ע לאבר לא כעינן
 כדת כדקתני ק״ו על אכר ממנה חייכ
 ולא פליג רבי: במשהו בשר. הא
 דקתני שאין כו כזית כשאין י] בו סיפ
 כשר אלא משהו וגידין ועצמות משלימין
 לסיח: מי איפא מידי. עוף כחוש כל
 כך: דבכוליה ליפא פזית בשר. והוא
 גדול שכאחמ מאכדו איכא כזית
 כמשהו כשר וגידין ועצמוח משלימין
 דקמני על אכר ממנה חייכ ואמרמ
 דכסית עסקינן ורישא קתני שאין כו
 כזית ומוקמינן דליכא כדת כשר:
 קלניתא. עוף כחוש מאד: קלניתא
 עון* ממא הוא. ונהי דליכא איסור
 נכלה כפחות ממית איסור טמא
 מיהא איכא דכדה היא דאמר רכ
 טמאה כין כחייה וכין כמיתתה ככל
 שהוא: כעין קלניתא. עוף טהור
 שהוא כחוש כעין קלניתא: את״ל.
 אס תמצא כאחל מלבדו של רכי
 כעלמא לאיה ליה מחשכת אוכלין אס
 חישב לאוכלן כענין זה: שמה מחשבה.
 ואזלינן בהרה: חישב לאוכלה. לצפור
 זה שאין כה כדת: אבר אבר. גלי אלעהיה ללאכריס עומלמ וכי אכלה
 שלימה נמי אבר קדנא ביה: אכיל ליה אחר לא מיחייב. ללא אכר
 מיקריא לחייכ עליה ככל שהוא: ׳]לאוכלה מתה. לגלי לעתיה
 רכתייה לאו לאגדם עומרת: לא תאכל הנפש עם הבשר זה אבר
 מן החי. לאכר חי מקדנןג< נפש שאם יחתמו אינו עושה חליפין
 שלא ישוכ עול כנפש הנטולה שאינה תוזרת והט משמע לא תאכל
 הנפש בעודו עם הכשר כעול התיות עם הכשר: וגשר בשדה.
 משמע שפירש ממקומו זהו כשר מן החי וטרפה כמשמעו:
 וריש לקיש אמר לא תאכל הנפש עם הכשר זה אכר מן התי
 וכשר מן התי. והכי משמע לא תאכל הנפש ולא תאכל הכשר כל

אכל צפור טהורה בחייה בכל שהוא  א

וטמאה בין בחייה בין  במיתתה בכזית ב
 במיתתה בכל שהוא תכא גמי במשהו
נטל צפור שאין | f t בשר גידים ועצמות ת״ש 
 בו כזית ואכלו רבי פוטר ור׳ אלעזר בר ר״ש
 מחייב אמר ר׳ אלעזר בר׳ שמעון ק״ו על
 אבר ממנה חייב על כולה לא כל שכן חנקה
 ואכלה דברי הכל בכזית עד כאן לא פליגי
 אלא דמר םבר ״בחייה לאברים עומדת ומר
 םבר בחייה לאו לאברים עומדת דכ״ע מיהא
 לא בעינן כזית אמר רב נחמן במשהו בשר
 גידים ועצמות ומי איכא מידי דבכוליה לית
 ביה כזית בשר ובחד אבר אית כזית במשהו
 בשר גידין ועצמות אמר רב שרביא א! אין
 בקלניתא אימא סיפא חנקה ואכלה דברי
 הכל בכזית והא קלניתא עוף טמא הוא ואמר
 רב טמאה בין בחייה בין במיתתה במשהו
 אלא כעין קלניתא אמר רבא את״ל סבר רבי
 מחשבת אוכלין שמה מחשבה חישב
 לאוכלה אבר אבר ואכלה כולה חייב א״ל
 אביי ומי איכא מידי דאילו אכיל ליה אחר
 לא מיחייב ואכיל ליה האי מיחייב אמר ליה
 זה לפי מחשבתו וזה לפי מחשבתו ואמר רבא
 אם תמצא לומר סבר ר׳ אלעזר בר ר׳ שמעון
 מחשבת אוכלין שמה מחשבה חישב
 לאוכלה מתה ואכלה חיה פטור א״ל אביי
 ומי איכא מידי דאילו אכיל ליה אחר מחייב
 ואכיל ליה האי פטור א״ל זה לפי מחשבתו
לא תאכל  וזה לפי מחשבתו אמר ר׳ יוחנן 1
זה אבר מן החי 2ובשר  הנפש עם הבשר ג
 בשדה טרפה לא תאכלו יזה בשר מן החי
 הובשר מן הטרפה ור״ש בן לקיש אמר לא

 תאכל הנפש עם הבשר זה אבר מן החי ובשר
 מן החי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו זה
 בשר מן הטרפה אכל אבר מן החי ובשר מן
 החי לד׳ יוחנן חייב שתים לר״ש בן לקיש אינו
 חייב אלא אחת נ] אכל בשר מן החי ובשר מן
 הטרפה לר״ש בן לקיש חייב שתים לר׳ יוחנן
 אינו חייב אלא אחת אכל אבר מן החי ובשר
 מן הטרפה לדברי הכל חייב שתים ורמינהו

 אכל

 עין משפט
 נר מצוה

א א מיי׳ פ״ל מהל׳  ק
 מאכלות אסורות

 הלכה ג:
ב ב מיי׳ ס״כ שס הלכה  ק

 כא:
 קג ג מיי׳ פ״ה שס הל׳ א
 נטור י״ל סי׳ סכ וברכ
 אלפס פ״ל למכילמין דף

 רפכ:]:
ד ד מיי׳ פ״ל שם הל׳  ק
 י שמג לאוין קלכ
 טוש״ע י״ד סי׳ סכ סעיף

 נ נונרנ אצפש שם]:
ח ה מיי׳ שס הל׳ ו סמג  ק

 לאדן קלל:

 שיטה מקובצת
 א] אמר רב שרביא
 בקלניתא אי בקלניתא
 אימא סיפא: ג] אכל בשר
 מן החי. נ״ב עיי תוס׳
 מנחות דף נייח ע״ב: ג] לא
 מחייב עליה עד דאיכא
 כזית קתני מיהא בטהורה:
 ל] כשאין כשר כזית אלא
 משהו: ה] חישב לאכלה

 מתה דגלי דעתיה:

 רבינו גרשום
 אכל צפור טהורה בחייה
 בכל שהוא. כלומר כיצד
 אמרת אבר מן החי
 צריך כזית: חנקה ואכלה
 דברי הכל בכזית. דנבלה
 שיעורא בכזית: אלא
 דמר סבר בהמה בחייה
 לאיברים עומדת. כלומר
 ר״א ב״ר שמעון הוא סבר
 לאיבדץ עומדת לפיכך
 אכל אבר ממנה חייב:
 דכ״ע לא בעינן כזית.
 כלומר אם אכל אבר הימנה
 לא בעינן כזית: ומי איכא
 מידי דבכולה לית כה כזית
 ובחד אבר. כלומר ראמרי׳
 נטל צפור שאין בו כזית
 ואכלו ר״א ב״ר שמעון
 מחייב מק״ו דעל אבר
 הימנה חייב ואמרי׳ אם
 באיזה ענין חייב דמשהו
 בשר גידים ועצמות בחד
 אבר ומי איכא מידי
 דבכולה לית בית כזית
 דחזינן נטל צפוד שאין
 בו כזית וכחד אבר יהא
 בו כזית בין כשר גידים
 ועצמות: אמד רב שרביא
 בקלניתא. פיגפנא דעצמות
 שלת גסות ואין בה בשר
 אלא מעט: אלא כעין
 קלניתא. כלומר עוף טהור
 כעין קלניתא דעצמותיה

ד לאוי איכא ואע״ג לכחלא אכילה וחלא המראה אכלינהו מיחייכ תרתי: אלא אתה. לחל לאו ח  זמן שזה עם זה: לרי יוחנן חייג שתים. ל
ד קראי נפקי ת  הוא וכיון לכחלא אכילה וחלא התראה וחל לאו הוא חלא הוא דמיחייכ וכן כולן: לדכרי הכל חייג שתים. רכין למר וכין למר מ

 ה״ג



 עין משפט
 נר מצוה

ו א ב מיי׳ פייה מהל׳  ק
 מאכלות אפורות

 הלכה ה:
 ג [מיי׳ שס פ׳׳ז הלכה נ

 יפ״מ הלכה ו]:

 שיטה מקובצת
 א] מ״ס בהמה בחייה לאו
 לאברים עומדח: 3] טרפה
 וחייל אאיסור אבר מן
 החי ור״ל: ג] ואכול לא
 תאכלוהו למה לי דכחביה
 בחלב טרפה הא בחלב
 כשרה נמי הוזהרו כל
 חלב: ד] והאי ואכול
 לא תאכלוהו משום לאו
 תבלה אזהרינהו: ה] וה״נ
 אע׳׳ג האיסור אבר דבהמה
 קדים אחי איסור טרפה

 וחייל עליה:

 רבינו גרשום
 מיתיבי אכל אבר מן החי
 מן הטרפה. כלומר אמרי•
 לעיל אכל אבר מן החי
 ובשר מן הטרפה דברי
 הכל חייב שתים והא הכא
 [ס״ל לר״ל] דאינו חייב
 אלא אחת: ובמיתי איסור
 אבר מיחל אאיסור טרפת.
 כלומר בהא קא מיפלגי ר׳
 יוחנן וריש לקיש אי אתי
 איסור אבר וחייל אאיסור
 טרפה ר• יוחנן סבר אתי
 איסור אבר וכוי: אכל חלב
 מן החי מן הטרפה חייב
 שתים כוי. כדבעינן למימר
 קמן: דחלכ הותר מכללו.

 כלומר אצל חיה:

 גיד הגשה פרק שביעי חולין מג.
 מר סבר רבי יוחנן בהמה בחייה לאברים עומדת ואיסור אבר
 ואיסור טרפה בהדי הדדי קא אתו. משמע לאי לאו לאברים
 עומלת לאיסור טרפה קלים לא אתי איסור אבר וחייל עלה א] אע׳׳נ
 לאיסור מוסיף הוא לאסור לבני נמ ותימה רבפרק ג׳ לשבועות
 (לף כא:) ובפ׳ 3תרא ליומא (דף עג:)
 גבי שבועה שלא אוכל נבלות וטרפות
 קאמר רבי יוחנן ככולל לברים
 המותרים עם הלכרים האסורים
 אלמא אית ליה איסור כולל וא״כ כ״ש
 איסור מוסיף כלמוכת כפרק ארכעה
 אחין (יבמות לף לנ:) ר״ל אף על גב
 שפירש רבי יומנן ממניהין להמס

 בכולל לליליה לא ס״ל הכי:
 ומר סבר לאו לאברים עומדת ולא
 את• איסור אבר וחייל אאיםור
 טרפה. וא״ת כמאן ס״ל אי כרבי
 אלעזר לאמר לעיל (לף קב.) כל
 שאתה מצווה על למו אהה מצווה על
 אכריו אס כן ליחייכ נמי הכא טרסה
 משוס אבר מן המי ואי כרכנן לאמרי
 כל שכשרו מומר כר אס כן למה לן
 טעמא ללאו לאכריס עומלמ וי״ל
 ללרשינן כל מין שכשרו מומר:
 דאיםור חלב ואיסור אבר
 ואיסור טרפה בהדי
 הדדי קאתו. סי׳ הקונטרס לכשנוללה
 חל איסור חלב להא חלכ שליל מוהר
 מכל ככהמה תאכלו וקשה להא א״ר
 יוחנן בפ׳ בהמה המקשה (לעיל לף עה.)
 תלש חלב בן ט׳ חי חלכו כחלב בהמה
 א״כ איסור חלב קלים וי״ל למ״מ
 איסור טרפה ואבר חיילי אאיסור
 חלכ לקיל שהומר מכללו ובהלי הללי
 קאתו לא נקט אלא משוס טרפה ואכר
 ומיהו קשה לכסוף לם שחיטה (כריתות
 לף פג:) אמרינן לכקלשים איסור חל
 על איסור לכחיכ כל חלכ לה׳ לרכומ
 אמורי קלשיס קלים למעילה לאמי
 איסור מעילה וחייל אאיסור חלכ
 ופריך למ״ל אף כקלשיס אין איסור
 חל על איסור ל״ל כל חלב ומוקי לה
 כוללות קלשיס וקסכר כהווייתן הן
 קלושין וכהלי הללי קאתו והשתא
 אכתי לרבי יוחנן הא איסור חלב
 קלים לחל כמעי אמו ונראה לפרש
 ללוקא נקט תלש חלכ והוציאו ממעי
 אמו לחוץ הוא רמיקרי הלכ והא לאמר
 חלשים הוא לגרמי ולא אוירא אוירא
 לכהמה הוא ללא כעי אכל אררא
 לחלב י) בעינן והשתא ניחא הכא
 לטלהו בהלי הללי קאתו והא
 לקאמר כשנטרפה עם יציאת רובה
 הוא הלין נטרפה כמעי אמה ללא
 מיתייכ משום טרפה עד שיולד כמו
 חלכ אלא לא אמי אלא לאפוקי נטרפה
 לאחר יציאת רוכה וא״ת לרכא דאמר
 לעיל כגון שתלש ממנה אכר וטרפה
 כו ולאו לאכרים עומלת להשתא כהלי
 הללי קאמו משמע לאם נטרפה קולס
 שנתלש האכר לא אתי איסור אכר
 וחייל על איסור טרפה א״כ היכי משכחת לה שלש הכא לר׳ יותנן
 טון ללאו לאיברים עומלת ואין איסור אכר חל על איסור טרפה
 וי״ל כגון שתלש ממנה אבר וטרפה בו למיגו לאתי איסור טרפה
 וחייל אאיסור חלכ חייל נמי איסור אכר עליו ומ״ל שתים לית ליה

 אכל אבר מן החי מן הטרפה ר' יוחנן אמר
 חייב שתים ור׳ שמעון בן לקיש אמר אינו
 חייב אלא אחת בשלמא לר׳ יוחנן ניחא אלא
 לר׳ שמעון בן לקיש קשיא אמר רב יוסף לא
 קשיא כאן בבהמה אחת כאן בשתי בהמות
 בשתי בהמות מיחייב שתים בבהמה אחת
 פליגי בבהמה אחת במאי פליגי אמר אביי
 כגון שגטרפה עם יציאת רובה מ״ם "*בהמה
 בחייה לאברים עומדת ואיסור טרפה ואיסור
 אבר בהדי הדדי קאתו ומ״ס בהמה בחייה
 לאו לאברים עומדת ולא אתי איסור אבר
 חייל אאיסור טרפה ואיבעית אימא דכ״ע
 בהמה בחייה לאו לאברים עומדת ובמיתי
 איסור אבר מיחל אאיסור טרפה קא מיפלגי
 מר סבר אתי איסור אבר חייל אאיםור טרפה
 ומר סבר לא אתי איסור אבר חייל אאיםור
 טרפה איבעית אימא דכ״ע בהמה בחייה
 לאברים עומדת וכגון שגטרפה לאחר מכאן
 ובמיתי איסור טרפה חייל אאיםור אבר קא
 מיפלגי מר סבר אתי וחייל ומר סבר לא אתי
 וחייל רבא אמר אכגון שתלש ממנה אבר
 וטרפה בו מר םבר בהמה בחייה & לאברים
 אינה עומדת איסור אבר ואיסור טרפה בהדי
 הדדי קאתו ומר סבר בהמה בחייה לאברים
 עומדת ולא אתי איסור טרפה חייל אאיםור
 אבר אמר ר׳ חייא בר אבא אמר ר׳ יוחנן אכל
 חלב מן החי מן הטרפה חייב שתים אמר ליה
 ר׳ אמי ולימא מר שלש שאני אומר שלש
אכל  איתמר נמי אמר ר׳ אבהו א״ר יוחנן ב
 חלב מן החי מן הטרפה חייב שלש במאי
 קמיפלגי כגון שנטרפה עם יציאת רובה מ״ד
 שלש קםבר בהמה בחייה לאברים עומדת
 דאיםור חלב ואיסור אבר ואיסור טרפה בהדי
 הדדי קאתו ומ״ד שתים קסבר בהמה בחייה
 לאו לאברים עומדת ואיסור חלב ואיסור
 טרפת איכא איסור אבר לא אתי חייל ואי
 בעית אימא דכ״ע בהמה בחייה לאו לאברים
 עומדת ובמיתי איםור אבר וחייל אאיםור
 חלב ואאיםור טרפה קא מיפלגי מר סבר
 אתי חייל ומר םבר לא אתי חייל ואי בעית
 אימא דכולי עלמא בהמה בחייה לאברים
 עומדת וכגון שנטרפה לאחר מכאן ובמיתי
 איסור טרפה מיחל אאיםור אבר קא מיפלגי
 מר סבר אתי חייל מידי דהוה אחלב דאמר
יבא איסור נבלה יחול  מר ״התורה אמרה ג
 על איםור חלב ויבא איסור טרפה יחול על
 איסור חלב ואידך אחלב הוא ״דחייב דהותר

 מכללו

 ה״ג אכל אבר מן החי מן הנורפה ר׳ יותנן אמר חייג שתים פוי. בהמה
 טרפה מסיים ואכל ממנה אבר בחייה: לריש לקיש קשיא. להא
ד קראי נפקי וליחייב תרתי: בשתי בהמות. אבר ת  אפילו לליליה מ
 מן המי מזו ובשר טרפה מזו: חייג שתים. ואע״ג לבחלא אכילה

 וכמל התראה אכלינהו להא תרי לאוי
 איכא: בבהמה אחת. טרפה שאכל
 ממנה אכר מן החי פליגי ומפרש
 ואזיל: במאי פליגי. אמאי פטור והא
 תרי לאד נינהו: עם יציאת רובה.
 בהוללה נטרפה: לאברים עומדת.
 ובשעה שנוללה חל עליה שם איסור
 אבר ואיסור טרפה: לאו לאברים
 עומדת. ולא היה עליה איסור אבר
 עד שהפרישו ממנה והרי כבר טרפה
 היא ואין איסור חל על איסור אכל
 כשתי כהמות ליכא למימר הכי דזו
 משום טרפה וזו משוס אכר של כשרה
 ואין כאן איסור חל על איסור: דכולי
 עלמא לאו לאברים עומדת. וטון
 דבשעת לידתה נטרפה איסור טרפה
 קדים: ובמימי איםור אבר. כשחתכו
 וחייל אטרפה קא מיפלגי: מר סבר
 תייל. שכן איסורו נוהג כבני נח ומר
 סבר לא חייל: ואי בעימ אימא דה״ע
 לאברים עומדמ. ואיסור אבר קדים:
 וכגון שנערפה לאחר מכאן. ורבי
 יוחנן סבר איסור תל על איסור ואתי
 איסור טרפה וחייל אאיסור אבר
 י] מחיים וריש לקיש סבר אין איסור
 טרפה חל על הבהמה עד שתשחט
ט פקע  דאיסור מיתלא תלי וקאי ו
 איסור חיות אתי איסור טרסה וחייל:
 כגון שתלש כוי. כגון חתך רגליה
 מן הארכוכה ולמעלה רכי יותנן סכר
 מהחלה לאו לאכרים עומדת וכשתתכן
 חלו שניהן ור״ל סכר מעיקרא הוה
 בה איסור אבר: תייב שתים. ואע״ג
 דאיכא תלתא איסורי אבר וחלב
 וטרפה אין לוקה אלא שתים ולקמן
 מפרש אהי מינייהו קא פטר ליה:
 א״ל רבי אמי. לרכי מייא כר אכא
 לימא מר שלש שהרי אני אומר משמו
 של רבי יוחנן שחייב שלש: איתמר
 נמי. כרבי אמי ״כשנולדה חל איסור
 חלכ דהא חלכ השליל מומר דכמיכ כל
 בבהמה תאכלו ה ואמרינן(לעיל לף סט.)
 לרכות את הולד דכהיכ כל: ומ״ד
 שחים קסבר לאו לאברים עומדת.
 ואיסור טרפה וחלב תלו בעת לידתה
 אבל איסור אבר לא בא עד יום
 שהופרש הלכך לא מצי חייל: מ״ס
 אתי חייל. קסכר איסור חל על איסור:
 מידי דהוי אחלב. כלומר ט היט דקים
 לן דאתי איסור טרפה וחייל אאיסור
 חלכ: דאמר מר. רכא אמרה כזבחיס
 כפרק תטאת העוף (לף ע.): התורה
 אמרה כוי. ואכול לא תאכלוהו(ויקרא ז<
 למה לי ג] לכתיב הא בחלכ כשרה
 הוזהרו כל חלכ וכל דם לא מאכלו
 (ויקרא ג) אלא ההורה אמרה כו׳ והאי

 ואכול לא האכלוהו י] משוס דנכלה אזהרינהו ואשמועינן דיחול על
 איסור חלב ואף על גב לאיסור חלב קלים משנולדה. וה״נ אע״ג
 לאיכא איסור אברי] בהלי איסור חלב אחי איסור טרסה וחייל עליה:

 מכללו

 מסורת הש״ס

 א) [לעיל קב:], ב) [לעיללז.
 זכחיס ע.], ג) [צ״ל לחייל],
 ד) [צ״ל דכשגולדה],
 ה) [לכריס יל], ו) צ״ל כעי.

 מהר״ס,

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] תום׳ ל״ה מר סכר ר׳
 יוחנן וכו׳ אע״ג לאיסור
 מוסיף הוא לאסור לכני נח.
 נ״כ עי׳ שו״ת הרמ׳׳ע
 מסאני סי׳ קכ״ג רף קכ׳׳כ
 ע״א ודבריו לסת׳׳ח וש״י:

 מוסף רש״י
 יבא איסור נבלה כו׳
 ויבא איסור טרפה
 יחול על איסור חלב.
 כלומר האי ואכל לא
 תאכלוהו לא צריך, להא
 כתיב כל חלב וכל לס לא
 תאכלו, ומשוס לגתנכלה או
 נטרפה מי אזיל ליה איסור
 תלכ, וצמאי אצטריך, אלא
 החורה אמרה לחייב משוס
 שני לאוין, משוס לאו דחלב
 ומשוס לאו לטרפה, ללא
 חימא אי! איסור חל על
 איסור ;לע־ל דז.׳. שלא
 תאמר אין איסור נבילה
 וטריפה חלין על איסור
 חלכ שקדס לכולם (זבחים

 ע.ו.

 הדרן עלן־ גיד הנשה

 האי מיגו אלא לוקא איסור טרפה לגלי קרא חייל ולא איסור אכר וא״ת לההוא לישנא לאמר לעיל לכ״ע לאו לאכריס עומלת ולרכי
 יוחנן איסור אכר חייל אאיסור טרפה א״כ היט משכחת לה ללא מיחייכ אלא שתים כאכל חלכ מן החי ומן הטרפה וי״ל כגון שעם

 יציאת רוכה נטרפה ואיסור אכר שכא לכסוף נהי לחייל אאיסור טרפה לקיל על איסור חלכ לממיר לככרת לא חייל:
 חלקו



 מסורת הש״ם

 א) [זבחים קה:L, נ) צ״ל
 כמי, ג) [צ״ל אוכל יטעם
 לו], ד) כס״א: הדביק,
 ה) כס׳׳א: אחד, ו) [וע״ע
 מיס׳ ב״ב פא. דייה ההוא
 למעוטי כו׳ יחוס׳ לקמן

 קלו. ל״ה אלא],

 גליון הש״ס
 נם׳ והקיאו וחזר ואכלו.
 עי׳ יומא מא ע״א יבח׳׳י
 שס ימנחוח סט ע״א תד״ה
 דבלע ונרי׳ש פי״ז מ״ז

 דאהלוח:

 שיטה מקובצת
 א] הא אי אפשר ללעוס
 אכילה לבולעה כולה יחד:
 נ] מחוסר מעשה מי שלא
 אכל: ג] והאי דנקט גרונו
 משום דהנאת: ל] שאפי׳
 חזר ואכל אותו חצי זית
 עצמו חייב ושמעיה לרי
 אסי דקא גקיט חצי זית
 אחר אבל ההוא: ה] הרי
 נהנה גרונו בכזית ולא
 הוי עיכול הסייד: 1] לד׳
 אלעור ודאי דמחייב חלקו

 מבחוץ ;ןפי׳ אכל:

 הג: גיד הנשה פרק שביעי חולין
 מהללו. אצל חיה: חלקו מבחוץ. לכזית אבר מן החי נחלק לשנים
 קולס שימננו למוך פיו ואכל זה לבלו ואח״כ חציו השני: מהו. מי
 מצנורסי לחיוכיה ככל שאר איסורים לקיימא לן רמצטרסי שיעורייהו
 לחצאין כתוך כלי אכילת סרס כלאמרינן כסרק כמרא ליומא (לף פ:<
 או לילמא כיון לחילזש הוא להא גילין
 ועצמומ לעלמא לא מיחייכ עלייהו
 והכא מיחייכ ואימא אין לך כו אלא
ט אכיל ליה ככת אחה מיחייב  חלושו ו
 לסתם אטלה ככת אתת משמע אכל
 לחצאין לא: מבפנים. לאחר שכא
 סמוך לבית בליעתו בלעו לחצאין:
 אפילה במעיו. כשהוא יורל למוך
 מעיו צריך שיהא בו שיעור אכילה:
 היפי משפחת לה דמיחייב. ככזימ הא
 אי אסשר ללעוס אכילהא! כולה יחל:
 בגרומיתא זעירתא. עצם קטן שעל
 כף הירך שיש כו משהו כשר וגיל ועצם
 משלימו לכזית ואין אלם לועסו אלא
 כולעו: מחוסר קריבה. שנתרתקו זה
 מזה מעט: מחוסר מעשה. נ)0נמי
 שלא אכל אלא תצי זית: חוץ משל
 בין השינים. צריך שיהא כזית כמה
 שהוא בולע לבל הנשאר בשינים:
 בשל בין השינים. אסילו רבי יוחנן
 מולה ללא מיחשיב בהליה להא אין
 נהנה לא גרונו ולא מעיו שאין אלם
 טועם על שיהא סמוך לבית הבליעה
 כלכהיב(איוב יכ1 וחיך >)(יטעס אוכל):
 בין התניפיים. המלכקי) כחט שגרונו
 נהנה כו ומעיו לא נהנו: תייב. ואע״ג
 ללא כא כמעיו זית שלס לא ככת
 אחת ולא כזה אמר זה: הרי נהנה
 גרונו. כטעם שני חצאי זיתים. והא
 לרכי אסי פליגא אלרכ לימי ורכין
 לאמרי לעיל משמיה לרכי יוחנן חלקו
 מבחוץ פטור. והאי *]נהנה גרונו משוס
 להנאה גרונו היינו טעימה והרי טעם
 שני חצאי זימים ואע׳׳ג לזה אחר זה
 הוא לא איכפח לן הואיל וככלי אכילח
 פרס הואי אכל הנאמ מעיים אינה
 אלא כמילוי כרס ואע״ג לכלע שני
 חצאי זיתים לא נתמלא כרסו אלא
 כחצי זית שכשכלעו לזה יצא ככר זה:
 אי הוי עיכול. בכליעתו והוי פירשא
 כעלמא ואכילה שניה לאו כלום היא:
 תכעי ליה כזית. ולתייכו כ׳ מלקיות:
 אלא אי בסר גרונו אזלינן. לפשיטא
 ליה ללאו עיכול הוא וקא מיבעיא ליה
 מי אמרינן הרי נהנה גרונו או לילמא
 הרי לא נהנו מעיו אלא כמצי זימ:
 תפשוט ליה מדרבי אםי. לכהר גרונו
 אזלינן: רבי אסי גמריה איטקר ליה. כלומר רכי אלעזר תרוייהו
 פשיטא ליה ולא הוצרך לישאל כלום אלא שמעיה לרבי אסי ששכמ
 שמועמו ששמעו שניהם מפי ר׳ יוחנן שאפילו חזר ואכל אותו י) כזית
 עצמו מייב ושמעיה לרבי אסי לקא נקיט כזית אחר מ אכל ההוא לא

 מכללו אבל אבר דלא הותר מכללו לא כי
 אתא רב דימי אמר בעא מיניה רבי שמעון
 בן לקיש מרבי יוחנן חלקו מבחוץ מהו אמר
 ליה פטור מבפנים מאי אמר ליה אחייב כי
 אתא רבץ אמר חלקו מבחוץ פטור מבפנים
 רבי יוחנן אמר חייב וריש לקיש אמר פטור
 רבי יוחנן אמר חייב הרי נהנה גרונו בכזית
 וריש לקיש אמר פטור אכילה במעיו בעינן
 וליכא אלא לרבי שמעון בן לקיש היכי
 משכחת לה דמחייב אמר רב כהנא
 בגרומיתא זעירתא ורבי אלעזר אמר אפילו
חייב א<מחוסר קריבה  חלקו מבחוץ נמי :
 לאו כמחוסר מעשה דמי אמר ר׳׳ש בן
 לקיש כזית שאמרו חוץ משל בין השינים
 ורבי יוחנן אמר אף עם בין השינים אמר
 רב פפא בשל בין שינים דכולי עלמא לא
הרי  פליגי כי פליגי בין החניכיים מר סבר ג
 נהנה גרונו בכזית ומר סבר אכילה במעיו
 בעינן אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן אכל
 חצי זית והקיאו וחזר ואכל חצי זית אחר
 חייב מ״ט הרי נהנה גרונו בכזית בעא רבי
 אלעזר מר׳ אםי אכל חצי זית 8והקיאו וחזר
 ואכלו מהו מאי הא מיבעיא ליה אי הוי עיכול
 אי לא הוי עיכול ותיבעי ליה כזית אלא אי
 בתר גרונו אזלינן אי בתר מעיו אזלינן
 ותפשוט ליה מדרבי אםי רבי אםי גמריה
 איעקר ליה ואתא ר׳ אלעזר לאדכוריה והכי
 קאמר ליה למה לי חצי זית אחר לימא מר
 בדידיה ידאיכא למשמע מיגה תרתי
 שמעינן מינה דלא הוי עיכול ושמעינן מיגה
 דהרי נהנה גרונו בכזית אישתיק ולא א״ל
 ולא מידי א״ל מופת הדור לא זימנין םגיאין
 אמרת קמיה דרבי יוחנן ואמר לך הרי נהנה

 גרונו בכזית:

 הדרן עלך גיד הנשה
 הבשר אםור לבשל בחלב חוץ מבשר
 דגים וחגבים י ואסור להעלות עם
 הגבינה על השלחן חוץ מבשר דגים וחגבים

 הנודר

 חלקו מבחוץ. פירש כקונטרס כזית אבר מן החי חלקו לשנים
 קולם שיתננו לתוך פיו ואכל זה לכלו ואח״כ אכל חציו השני
 משמע לאס נתן שני החלקים בפיו וכלען ככת אחת חייכ לכ״ע ואין
 נראה לאם כן מאי קשיא ליה לריש לקיש היכי משכמה לה למיחייב וט

 אינו יכול לבלוע כזית בכת אחת והא
 אמרינן כפרק כתרא ליומא (לף פ.)
 לכית הכליעה מחזיק ככיצת תרנגולת
 לגלולה יותר מגרוגרת כלמוכח כפרק
0 לאיכא כמה  חלון (עירוגין לף פ
 גרוגרות כסעולה של עירוכ וגרוגרת
 גלולה יותר מכזימ כלמוכת כפרק
 המצניע(שבת לף צא.) ואמרי׳ כפ׳ אמרו
 לו (כריתות לף יל.) לאין כית הכליעה
 מתזיק יותר משני זימים משמע לשני
 זיתים ממזיק ועול לכי היט לאע׳׳פ
 שחלקו מכחוץ והניתס ככת אתת לתוך
 פיו מיחייכ לר׳ יותנן לאזיל כתר אטלת
 פיו לפי שנהנה גרונו כזית ככת אחת
 ה״נ אפילו כלען כזה אתר זה יתחייכ
 לריש לקיש לאזיל כתר אטלת מעיו
 כיון שיש כזימ ככמ אחמ כמעיו קולס
 שיתעכל לאינו ממהר להתעכל כלמוכח
 כסמוך ונראה לפרש לתלקו מכתוץ
 פטור ואפילו אכלו ככמ אחמ לכעינן
 שיהא מחוכר כפיו ויהיה עליו שם אכר
 משוס להכא חלוש הוא כלפירש בקונט׳
 לכעלמא לא מימייכ אגילין ועצמומ
 והכא מיחייכ ואין לך כו אלא חידושו
 אכל חלקו כפנים חייכ ללרך הוא
 שנתלק בפיו כשעת לעיסה וריש לקיש
 פטר ואפי׳ חלקו בפנים ולכך לוחק
 הש״ס אליכיה היכי משכתת לה שיתחייב
 כלרך אטלה ומשני כגרומיתא זעירמא
 לאין אלם לועסו אלא כולעו ומיהו
 לרבי אלעזר ולאי י] חייב חלקו מכחוץ

 לאפילו אכל זה אחר זה מיחייב:
 הדרן עלך ניד הנשה

 כל הבשר אסור לבשל בחלב.
 מימה ללא תני כארץ וכחו״ל
 כפני הכית ושלא כפני הכית כתולין
 וכמוקלשין כמו כהנך פירקין וכתוספתא
 תני להו ושמא מאי לשייר כממנימין
 פירש ככרייתא ואשמעינן לחייל איסור
 בשר בחלב אאיסור מוקלשין ורשכ״ס
 פי׳ לאיצטריך משוס חו״ל לס״ר לאינו
 נוהג כת״ל משוס לאיתקש לככוריס
 (שמות כג< כחל קרא ראשית ככורי
 אלמתך לא תכשל גלי כחלכ אמו
 ולפירושו ניחא הא לאמר כפ׳ ראשית
 הגז (לקמן לף קלו.) לארצך לככורים
 אתא למעוטי מו״ל לאע״ג להיא מצוה

 המלרה באק איצטריך משוס לאיתקיש לבשר בחלבי): ואסור להעלות
 עם הנבינה על השלחן חוץ מבשר דגים וחגבים. האי מוץ לא איצטריך

 לאפילו לבשל שד אלא אגב רישא נקטיה:
 הנודר

 בל

 אלמא הוי עיכול ואתא לאלכודה ושאל לו כלשון כעיא משוס ככולו אכלו לאומו עצמו מהו כלומר היזכר מה ששמעת על כך: אישתיק.
 רכי אסי: א״ל. ר׳ אלעזר: מופת הדור. גלול הלור כמו (זכריה ג) אנשי מופת המה: זימנין סגיאין אמרת. לכר זה לפני רכי יוחנן

ד נהנה גרונו כמיתה]:  לאפילו כההוא עצמו מייכ והולה ללכדך ואמר ה

 הדרן עלך גיד הנשה

 כל הבשר אסור לבשל בחלב. לאע״ג לאמר רחמנא גלי נשמות כגן הוא הלין לתיה ועוף ומיפלג פליגי כה לקמן(קיג.) איכא למ״ר לאורייתא ואיכא למ״ל
 לרבנן: ואסור להטלומ. לילמא אתי למיכלינהו ט הללי לקא נגעי וכלעי מהללי ואע״ג שמותר לאכול בשר אחר גכינה כלאמדנן כגמרא נקה.]:

 הנולר
א ק ר י ק פ י ל  נהנה גרונו בכזית. וחי יב: ס

 עין משפט
 נר מצוה

 קז א ב מיי׳ פ״ה מהל׳
 מאכלות אסורות הלכה

 ל:
ח ג ד מיי׳ פי״ל שס  ק

 הלכה נ:
 א ה מיי׳ ס״ט שס הל׳ ד
 ה סמנ לאוין קמא
 טיש״ע י״ל שי׳ פז שעיף כ

 נ:
 ב ו מיי׳ שס הלכה כ
 וסמנ שם טוש״ע י״ל

 סי׳ פח סעיף א:

 רביגו גרשום
 חלקו מבחוץ. כלומר היה
 כזית חלב וחלקו מבחוץ
 אכל חצי זית וחזר ואכל
 חצי זית מהו. פטור שלא
 אכל השיעור בצירוף:
 מבפנים חייב. כלומר
 הכניס השיעור השלם
 לתוך פיו וחלקו בפיו
 לחצאין ובלעו אעפ״כ
 חייב: ר׳ יוחנן אמר
 חייב הרי נהנה גרונו
 בכזית. ואע״ג דחלקו בפיו
 בגרונו הרי נהגה גרונו
 בכוית: ור״ש בן לקיש
 אמר פטור אכילת במעיו.
 כלומר בעינן שיבלענו יחד
 במעיו: אלא לריש לקיש
 היכי משכחת לה דמיחייב.
 כלומר לריש לקיש דאמר
 חלקו בפיו פטור היכי
 משכחת לה בשום בר נש
 שאוכל כשיעור איסורא
 [בבת אחת] והא אי
 אפשר שיבלענו יחד
 שלא יוותר בפיו קצת
 והדר בולע בפעם אחרת:
 אמר רב כהנא בגרומיתא
 זעירתא. כלומר בשומן
 שעל הארכובה שדבוק
 ברכובה שבולעו יתד
 העצם והשומן שאותו
 שומן חשוב חלב: מחוסר
 קריבה. שמחוסר להקריבו
 לאו כמחוסר מעשה דמי.
 כלומר אע״ג דאינו יחד
 ואינו בצירוף כיון דאוכלו
 השיעור כולו אין אנו
 חוששין וחייב: בשל כץ
 השינים לא פליגי. כלומר
 לא פליגי דלא מצטרף כי
 פליגי בשל בין החניכים
 הדבוק לחיך לפנים מן
 השינים: מר סבר אפי׳
 במעיו בעינן כזיח. והאי
 לאו במעיו הוא: מאי קא
 מיבעיא ליה אי הוה עיכול
 כוי. כלומר קא מיבעיא
 ליה כיון דהקיאו אי חשוב
 בפעם ראשונה כמעוכל
 וכיון דהדר אכלו לא חשוב
 אכילה דהוי כעפרא אי
 לא הוי עיכול: תיבעי
 ליה כזית. כלומר תיבעי
 ליה שמחחלה אכל כזית
 והקיאו והדר אכלו אי
 חייב שתים דלא הוי עיכול
 או אין חייב אלא אחת
 דהוי עיכול: אלא בתר
 מעיו אזלינן כוי. כלומר
 אי בתר מעיו אולינן ואץ
 במעיו אלא חצי שיעור
 אי בתר גרונו אזלינן והרי
 נהנה גרונו בכזית: תפשוט
 ליה מדרי אסי. דכתר
 גרונו אזלינן: א״ל מופת
 הדור דלאו זימנץ סגיאץ.
 כלומר אדם חשוב אמרתה
 קמיה דר׳ יוחנן בענין זה
 שאכל חצי זית והקיאו

 וחזר ואכלו: ואמר לך הרי



 עין משפט
 נר מצוה

 ג א מיי׳ פייט מהלכות
 נדרים הל׳ ו טוש״ע
 י׳׳ל סי׳ רק סעיף ח וללא

 כהאי תנא:
 ד ב מיי׳ שפ הלנה י ועי׳
 כ״מ טיש״ע שם סעיף

 ד
 ה ג מיי׳ ס״ט מהלכות
 מאכלות אשורומ הל׳ ג
 סמג לאוין קמא טוש״ע

 י״ד סי׳ פז סעיף כ:
 ו ד ה מיי׳ שס הל׳ ד ה

 טוש׳׳ע שם שעיף ג:

 רבינו גרשום
 אי ר׳ עקיבא האמר חיה
 ועוף אינן מה״ת.
 במשנה עצמהא): כל מידי
 דמימליך עליה שליח כוי.
 כיצד מימליך עליה שליחא
 דאי א״ל רבו לך קנה
 לי בשר והוא חתר ואמר
 לא מצאתי אלא עופות
 ודאי בר מיניה דבשר
 הוא כדאשכחן בדילועין:
 ואין הקיטנית ככלל ירק.
 כלומר הכא נמ׳ לענין
 עופות אומר לא מצאתי
 אלא עופות מכלל דעופות
 בכלל בשר: ומנא תימרא
 דלא גזרינן גזירה לגזירה:

 דתנן חלת חו״ל

 א) לקמן דף קיג.

 כל הבשר פרק שמיני חולין סד.
 הנודר מן הכשר מותר ככשר דנים והנכים. בגמרא מוקי לה
 כר״ע לכל מילי למימליך עליה שליח בר מיניה הוא ובפי
 הנודר מן הירק (נדרים דף נל0 פריך לבכשר לגיס נמי מימלך ומוקי
 מתניתין דהכא כמאן דכאיב ליה עיניה וביומא דהקזה דלא אכיל
 איניש דגים אבל עוף אכיל כשלקא
 ומיהו בפרק במרא דמעילה >דף כ.)
 לא קיימא שינרא דהקזה אלא מסיק
 כמאן דכאיב ליה עיניה אבל בשאר
 ימים הנודר מן הכשר אסור נמי
 כדגים: הא עוף אסור מדאורייתא.
 ה״נ ה״מ למינקט י)חיה ונראה דהא
 דכףד שהוא דאוריימא משוס דסמיך
 אסיסא דגזר העלאה אטו אכילה
 כללייק רב יוסף בסמוך אבל אין
 לומר ללייק מלקהני כל הכשר למשמע
 ליה שכל הבשר שוה זה כזה כשר עוף
 ככשר כהמה להא הנולר מן הכשר
 אין כל הכשר שוה לאסילו ר״ע
 מולה ללא מיתסר ככשר עוף
 מלאורייתא כלאמר כפרק הנולר מן
 הירק (נלריס לף נל.) למולה ר״ע
 ללא לקי: ומנא תימרא דלא נזרינן
 גוירה לגדרה. בכמה מקומות אמר
 היא גוסה גזירה ואנן ניקום ונגזור
 גדרה לגזירה בפ״ק לשבת >לף יא:)
 ובפי במה מלליקין(שס לף כא.) ובריש
 כיצה (לף ג.) והכא בעינן לאתרי
 ראיה לענין גזירה להעלאה אטו
 אכילה ויש מקומות נמי לגזרינן
 גזירה לגזירה ולא מיישינן אין לרמות
 גדרות חכמים זו לזו אלא כמקומות

 שהש״ס מלמה:
 ל<חלת חוצה לארץ נאכלת עם הזד
 על השלחן. אין המשנה שגרה
 כן אלא הגמרא מכיאה כקיצור וכן
 היא שנויה כפ׳ כתרא למס׳ חלה (משנה ח) אמר ר״ג שלש ארצות לחלה
 מארץ ישראל על כדכ חלה אחת מכזיכ על הנהר ועל אמנה שתי
 תלות אחת לאור ואחת לכהן של אור יש לה שיעור ושל כהן אין לה
 שיעור מנהר (א< ועל אמנה ולפנים שתי חלות אחת לאור ואחת
 לכהן של אור אין לה שיעור ושל כהן יש לה שיעור וטכול יום אוכלה
 רבי יוסי אומר אין צריך טבילה ואסורה לזבים ולזבות ולנלות וליוללות
 ונאכלת עם הזר על השלחן וניתנת לכל כהן שירצה והט פירושו

 אהנודר מן הבשר מותר בבשר דגים וחגבים:

 גמ׳ הא עוף אםור מדאורייתא כמאן דלא
 כרבי עקיבא דאי רבי עקיבא האמרא< חיה
 ועוף אינו מן התורה אימא סיפא הנודר מן
 הבשר מותר בבשר דגים וחגבים הא עוף
 אםור אתאן לרבי עקיבא דאמר כל מידי
 דמימליך עליה שליח בר מיניה הוא ״דתניא
 ״הנודר מן הירק מותר בדלועין ור׳׳ע באוסר
 אמרו לו לר״ע והלא אומר אדם לשלוחו קח
לנו ירק והוא אומר לא מצאתי אלא דלועין (  י

להן כן הדבר כלום אומר לא מצאתי (  אמר ה
 אלא קטנית אלא שדלועין בכלל ירק ואין
 קטנית בכלל ירק רישא רבנן וםיפא ר״ע
אמר רב יוםף רבי היא ונםיב לה אליבא 8 ( 1 

 דתנאי בנדרים םבר לה כר״ע בבשר בחלב
 סבר לה כרבנן רב אשי אמר כולה ר״ע
 היא והכי קאמר כל הבשר אסור לבשל
מהן מדברי תורה י ומהן מדברי  בחלב ג
חוץ מבשר דגים וחגבים שאינם  סופרים ה
 לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים:
 ואסור להעלות [ובו׳]: אמר רב יוסף שמע
 מינה בשר עוף בחלב דאורייתא דאי םלקא
 דעתך דרבנן אכילה ״גופה גזירה ואנן נגזר
 העלאה אטו אכילה ומנא תימרא דלא
 גזרינן גזירה לגזירה דתנן ח<תלת חוצה לארץ

 גאכלת

 הנודר מן הגשר. כל הנולר אין לעתו אלא אתר לשון כני אלם
 שהוא קורא שם הלכר כך ואשמועינן מתני׳ לכל מין כשר אלם
 קורהו בשר חוץ מכשר לגיס ותגכים: גמ׳ קס״ל האי איסור
 למתניתין מלאורייתא קאמר: לר״ע בממניהין היא בהאי סירקא

 (לקמן לף קיג.): מומר גגשר דגים.

 שאין קורהו בשר: הא טון! אסור.
 לבנלרים אמר לשון בני אלם אנו
 צריטן להלך ואשמועינן ממני׳ ללרך
 לקרותו בשר: כל מידי דמימליך טליה
 שליח. כל לכר שאינו נשמע מן
 הסתם לא כתוך הכלל ולא מוצא ני<נמן]
 הכלל וצריך השליח לתזור ולפרש
 ולשאול רוצה אתה כזה: מיניה הוא.
 תשוכ לענין נרריס מאותו המין כגון
 הכא שהאומר לשלותו קנה לנו כשר
 מן השוק אינו נשמע לו מן הסתם
 כשר עוף והוא נמלך ככעל הכית
 ושואל כלום אני לוקח בשר עוף:
 מיניה הוא. מין כשר הוא שהרי אמר
 לו קנה לי בשר ואס לא היה עוף מין
 בשר לא היה נמלך אס יקח ממנו להא
 לאו בשר הוא: לא מצאתי אלא דילועין.
 ואינו לוקחן מיל כשמוצאן אלמא לא
 קרו ליה אינשי ירק להא האי ירק
 סתם קאמר ליה ואי ככלל ירק הוא
 לא היה צריך לימלך: אמר להם הן
 הדכר. ומשם אני מכיא ראיה שהוא
 מין ירק שאילו לא מצא אלא קטנימ
 לא היה משיכו לא מצאתי אלא קטנית
 אלא לא מצאתי ירק וכלילועין היה
 אומר לא מצאתי ירק אמר אלא לילועין
 ולמה היה אומר כן אלא שיש לך ללמול
 שהלילועין נקראים ירק ואין הקטנית
 בכלל ירק: סכר לה כר״ע. לאע״ג
 לצריך לאימלוט ')(ולא שקיל) מיניה

 הוא לאי לאו מיניה הוא לא הוה אמר אשקול מהאי: ויש מהן מה״ה.
 בשר בהמה: ויש מדכרי סופרים. חיה ועוף: ש״מ. מלאסר עוף
 בהעלאה משוס גדרה אטלה ש״מ איסור אטלה ליליה מלאורייחא ולא
 כרב אשי: אכילה גופה גזירה. אטו בשר בהמה: חלת תו״ל.
 אינה אסורה לזרים אלא מדרבנן אכל חלת הארץ תרומה קרייה
 רחמנא [במדבר טו] ואסורה לזרים מוכל זר לא יאכל קדש (ויקרא כ3):

 נאכלמ
 מכזיכ עד הנהר ועד אמנה שהיו סמוכים לארץ העמיס ואין יכולין
 לשמור עצמם וסירותיהס כטהרה והיו מלותיהם טמאות וטעונות שרפה ולכך צריטן להפריש שתי חלות אתת לאור שהיא מלה דאורייתא
 דפירוהיהן גדלין כארץ ישראל ולכך נמי יש לה שיעור כדמפרש כירושלמי מפני שהיא מדכרי תורה ואחה לכהן מדכרי סוסרים שלא
 תשתכת תורת תלה ולפי שהיא מדכרי סופרים אין לה שיעור מנהר ועד אמנה ולפנים שהוא תוצה לארץ שתי תלות ושהיהן מדכרי
 סופרים אחמ לאור משום דסמוטן לאק ישראל ומתחדא חלה דידהו כתלת ארץ ישראל גזרו עליה שלא לאוכלה כלל אפילו כהן טהור
 גמור כמו כחלת אור דא״י ואתת לכהן שלא תשתכה רש לה שיעור לסי שהיא נאכלת וטכול יום אוכלה ואין צריך הערכ שמש שלא
ד (י) דבטומאה היוצא מגוסו שד רבי יוסי ק  ההמירו כה כמו בתרומה לאודיתא רכי יוסי אומר אין צדך טבילה ואסילו בטומאה ד
 מללא תשיב בעל קרי באיסורא לזבין וזבות ואסורה לזבין וזבות כו׳ בלא טבילה אייד מלקאמר עלה בירושלמי ללרבי יוסי נצרכה ונראה
ד שטומאה יוצאה לו מגופו אכל טמא מה שד כלא טכילה כרבי יוסי לאי מצרט נמי טבילה  ללרכנן נמי לכעו טכילה לוקא לבעל ק
 בטמא מת הקשה להו כדמקשה גמ׳ בפ׳ עד כמה (בטרוח דף ס:) וכי הזאה יש לנו ומה תועיל טכילה כטמא מת ומסממא טמאי מתים
ד הוא  היו כמה פעמים ט אי אפשר להם ליזהר מטומאת מת דנהי דמטומאת מת עצמו צדטן ליזהר מתמת כהונתם מטומאת חרב ה
 כמלל אין יכולים כלל ליזהר דכשוס כיה שהיה כו מת מעולם נעשה כהלל כל המתכות שכתוכו והר כמאהיל על הממ כדאמרינן כנזיר
 בפ׳ כ״ג (דף נג0 וגס לא היו צדטן ליזהר מטומאת חרב הרי הוא כחלל טון שאין הנדר מגלמ עליה כדמוכח כדש תוספתא דאהלות
 וא״כ כולן צדטן הזאה ואין סכרא כלל שתקנו חכמים חלת חו״ל שלא יאכלוה אא״כ ילך ויזה בא״י ולהט מסהבר שבלא הזאה וטבילה
 היו אוכלין אותה אפילו לרכנן דרכי יוסי וכככל וכן לדידן שרחוקין מא״י א״צ שתי תלות אלא אתת כדאמרינן כפ׳ עד כמה ובכורות לף מ.)
 ונותנה לכהן קטן ואטל לה דט ליכא כהן קטן דוקא קאמר התם דמפדש אתרת ונותנה לכהן גדול וראשונה שורפה ותלה של אור
 מנהר ועד אמנון ולפנים אינה מותרת לכהן קטן אלא לעולם נשרפת דומיא דתלת אור א״י משוס דסמוכין לא״י ומתחדא כחלת א״י
 כדפדשימ ומש״ה צדך לעולם שתים אכל כרחוקיס כנון דככל ודידן דלא מחחדא חלה דידהו כתלת הארץ טמאה נותן לכהן קטן
 ומסתכר לאף לכהן גלול שטבל לקדו ולא בעינן הערב שמש לאין להתמיד בה מכמלה של כהן כסמוטן לא״י וכ״כ בה״ג כהלכות מלה
 אמר רכינא הלכה נלה קוצה לה מלה ואכיל לה כהן קטן או מאן לטכיל לקדו ויש קצמ מימה אמאי קאמר רנותנה לכהן קטן טון
 לאפילו כהן גלול יכול לאוכלה אתר שטכל או לכטלה כרוכ כמו תרומה לאמדנן כפ׳ על כמה (שס< רכה הוה מכטל לה כרוכ ואכיל לה
 בימי טומאה ונראה ללוקא חלת חו״ל לפי שאין לה שיעור ולבר מועט הוא קאמר ליכול ליחכה לכהן קטן כ״ש אם יש כהן גלול שטבל או
 רוצה לכטלה שיכול ליתנה לו וכן משמע ללבר מועט הוא רקאמר התם לשקל לה בדש מסיא אבל תרומה שהיא מתבואה או מיין ושמן
 אין ליתן לכהן קטן לסי שהוא מאכלה ועול יש לה שיעור כמו כמרומת מעשר ולכך אין ליתנה לקטן אלא לכהן גלול שטבל או רוצה
 לבטלה ברוב וא״צ להפדש שניה ללא תשתכח כיון למפדשין אחת כמו כמלה היכא לאיכא כהן קטן שלא מצינו ככל הש״ס שהיה
 צדך >«) לפרש שתי תרומות אלא לוקא תלה ט ליכא כהן קטן או גלול שטכל שאז היא נשרפת ולכך צדך להפריש חלה שניה שלא
 תשתכח תורת חלה אבל תרומה לאין נותנין אותה אלא לכהן גלול שטבל או רוצה לבטלה ברוכ א״צ להפריש שניה ללא תשתכח טון
 שמפדשין אחה ומיהו נראה לגם כסמוטם לא״י שמפדשין לעולם שתי מלוה לא היו מפדשין אלא מרומה אתת לכך נראה שכתלה יש
 לחוש יותר שלא תשתכת משוס לשייכא ככל אלם המגלגל עיסתו אכל מרומה אין רגילין כה אלא כעלי קרקעומ וממריחי תכואומ

 והיכא

 מסורת הש״ס

 א) [לקמן קינ.], 5) [צ״ל
 לתגן], ג) נרריס גל. מעילה
 כ:, ר) [צ״ל לי], ה) נצ״ל
 להם], ו) [לעיל פל. וש״ג],
 ז) [שכתיא:ביצהכוש״נ],
 P) מלה פ״ר מ״ת, P) ר״מ,
 י) צ״ל אי לישקל, כ) [ופי׳
 קצת ישוכ לזה כתוש׳ ע״כ
 סוף ל״ה עוף וגניגה],
 ל) עי׳ מהר״מ על לבור זה,

 גליון הש״ם
 גם' אמר ד״־ דכי היא.
 מגילה רף ט ע״ב וש״נ:

 הגהות הב״ח
 (א) תום׳ ל״ה חלת וכו׳
 מנהר ואמנון ולפנים
 כצ״ל ותיכמ ועל נמחק:
 (נ) בא״ד בטומאה לקרי
 דטומאה היוצא מגופו
 היא שרי ר׳ יוסי:
 (ג) בא״ד בכל הש״ס שהיה

 צדך להפריש שמי:

 מוסף רש״י
 ור״ע אוסר. דקסבר
 מין אחד הן >נזעילר.
 כ: ו לקסכר ללועי! ככלל
 ירק ((דרים נד.). לא
 מצאתי אלא דלועין.
 מכלל ללאו מיניה הוא
 (שס: אלמא טון למימלך
 מינא אתדנא הוא להט
 מומר בללועין !מעילה כ:<.
 כן הדבר. כלומר משם
 אני למל, לאע״ג למימלך
 תלא מילתא היא, כלום
 הוא חוזר ואומר ירק לא
 מצאתי אלא קטנית, אלא
 טון לאמר לא מצאתי
 אלא ללועי[ ואינו אומר
 לא מצאתי אלא קטנית,
 אלמא לללועין בכלל ירק
 הן ואע״ג למימלך עלייהו
 שלימא ס״ל לר״ע למלא
 מילתא נינהו (שם<. דבי
 היא. הוא אמרה למתני׳
 ונשיב מילתיה חדא כחל
 תנא וחלא כתל תנא (ר־ ה
 ז: ו מתניתין רט שתמה לסי
 לעתו מסיב מילתיה ט הני
 תד תנאי, במר כמר שראה
 לבדו של זה בזו ושל זה
 בזו(לעיל פד.). ואנן נגדר
 כוי. הא לאמרינן בכולי
 הש״ס שאין גוזדן גזרה
 לגזרה, מהאי קרא נפקא,
 ושמרתם אמ משמרתי,
 עשו משמרת כלומר גזרה
 למשמרתי לתורתי, ולא
 משמרת למשמרת, שלא
 יעשו גזרה לגזרה (ביצה



 מסורת הש״ם

 א) ולקמן קז:ן, ג) שכח
 יג. עדיות פ״ה מ״כ,
 ג) [צ״ל והתנן], ל) [עליוח
 פ״ה מ״כ], ה) [ליגמתו
 כשבת up, י) מגילה טו.
 אכות פ״ו מ״ו ונלה יט:],
 ז) [שנהלרין צ:ו, ח) ןוע״ע
 תוש׳ בכורות כז: של״ה וכי
 הזאהן, ט) [ברכות לו:],
 י) (עי׳ מהר״מ שהאריך

 נל״ז],

 תורה אור השלם
 1 . ויודע הדבר למרדכי
 ויגד לאסתר המלבה
 ותאמר אסתר למלך

 בשם מרדכי:
 אסתר כ ככ

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] י-ש״י ד״ה בשלמא אי
 וכו׳ איכא למשמע מינה
 לממגי׳ גמי וכו׳ כצ״ל:
 ב] תום' ד״ה ר״י וט׳ לא
 פריך הייגו ת״ק. ג״ב הייגו

 משנה דלעיל:

 מוסף דש״י
 העוף עולה עם הגבינה
 על השלחן. שאוכל עליו
 מותר להניח כשר העוף
 אצל הגבינה, דקשברי כימ
 שמאי בשר עוף במלב לאו
 דאורייתא, ולא גזרי העלאה
 אטו אכילה, ואינו גאכל.

 עמו ושבת יג.).

 סד: כל הבשר פרק שמיני חולין
 נאכלה. לכהן עס הזר ולא גזרינן לילמא שקיל זר מיניה ואכיל להא אכילה
 גוסה לא מיתסרא כה אלא משוס גזירת אכילת חלת הארץ: לכל כהן
 שירצה. אפילו לעס הארץ שאין משמרה בטהרה מה שאין כן כחלת
 הארץ לכמיכ (לה״ב לא< לממ מנת לכהניס לממזיקיס כמורה ה׳ מחזיקים
 יש להם מנת ולא שאין מתזיקיןי). אלמא
 כלרכנן לא גזרינן העלאה אטו אכילה:
 כשלמא אי אשמומינן תלה תו״ל בארן.
 שהכיאה לארץ ואשמועינן ראע״ג ליש
 כאן חלה לאורייתא ואיכא למיגזר הא
 אטו הא לאי מסקת חלת חוצה לארץ
 (לארץ) אתי לאסוקי מלה הארץ
 ומיכלה הזר הוה איכא למשמע מינה
 א] מתניתין נמי אי לא לאכילת עוף
 לאודיתא לא הוה גזר העלאתו אטו
 אטלתו ולא אטו לבהמה אלא כמוצה
 לארץ טעמא משוס לליכא למיגזר
 אטו שוס איסור לאורייתא הוא:
 אבל הכא. אע״ג ללא איכעי לן
 למגזר העלאתו אטו אכילתו איכא
 למיגזר העלאהו אטו העלאמ ואכילת
 כשר כהמה לכי מסיק להו היינו
 אכילה לאמי למיכלינהו כהללי:
 מתקיף לה רב ששה. אפילו את״ל
 כשר עוף כחלב לאורייתא עליין
 משכתת לה גזירה לגזירה להא העלאה
 לרכנן משוס אטלה ואכילה גופה
 ררכנן להא סוף סוף צונן וצונן הוא
 ואפי׳ אכיל להו ט הללי ליכא איסור
 לאורייתא ללרך בישול אסרה הורה:
 גזירה שמא יעלה. בשר בהמה עם
 הגבינה בתוך אילפס רותת לה״ל בישול:
 מתני׳ ואינו נאכל. עם הגבינה:
 א״ר יוסי דבר זה כוי. בגמ׳ פריך
 היינו תנא קמא: בשולחן שאוכל עליו.
 לאיילי לממשמשי ביה ילא אתי
 לאתנוחי זה ע״ג זה: גמ׳ רבי יוסי
 אומר ו׳ דברים כוי. יש אחרות הרבה
 אבל באלו ששה לא היו מוליס לו
 חביריו שיהיו ב״ש מקילין ובימ הלל
 מחמירין: כל האומר דבר בשם אומרו.
 והתנא שכח ולא הזכיר שמו בתחילה
 וחזר והזכיר שמו: כאפיקורן. לרך הפקר
 שאינו נזהר כהן וכלמפרש: הוא תני.
 כך קבלה סלורה מרכו: והוא אמר
 לה. והוא פירשה מסכרא שלו למאי
 אפיקורן: כלא קינות הפה. שאס אכל
 זה וכקש לאכול זה אין צריך ליטול יליו
 ולקנמ. אכל ככשר כהמה כעי קינות
 כדלקמן שלא יהא נלכק כלום מן
 הראשון כחניטו: הא קא תזינן.
 יליס ריקניות שאין לכוק כהס כלום:

 אילימא

נאכלת עם הזר על השלחן וניתגת לכל  א

 כהן שירצה אמר ליה אביי בשלמא אי
 אשמועינן חלת חוצה לארץ בארץ דאיכא
 למיגזר משום חלת הארץ דאורייתא ולא
 גזרינן איכא למשמע מיגה אלא חו״ל משום
 דליכא למיגזר הוא אבל הכא אי שרית ליה
 לאםוקי עוף וגבינה אתי לאסוקי בשר
 וגבינה ומיכל בשר בחלב דאורייתא מתקיף
 לה רב ששת םוף סוף א)צונן בצונן הוא
 אמר אביי גזירה שמא יעלה באילפם רותח
 סוף סוף כלי שני הוא וכלי שגי איגו מבשל
 אלא גזירה שמא יעלה באילפס ראשון:
 מתני׳ ייהעוף עולה עם הגבינה על
 השולחן ואינו נאכל דברי ב״ש וב״ה אומרים
לא עולה ולא נאכל א״ר יוסי זו מקולי : 

 ב״ש ומחומרי ב״ה גבאיזה שולחן אמרו
 בשולחן שאוכל עליו אבל בשולחן שסודר
 עליו את התבשיל נותן זה בצד זה ואינו
 חושש: גמ' רבי יוסי היינו ת״ק וכ״ת
 אכילה גופה איכא בינייהו דקאמר ת״ק
 בהעלאה קא מיפלגי באכילה לא פליגי
 ואמר ליה רבי יוסי אכילה גופה מקולי
 בית שמאי ומחומרי ב״ה ״והתניא יירבי יוםי
 אומר ששה דברים מקולי ב״ש ומחומרי ב״ה
 וזו אחת מהן עוף עולה עם הגבינה על
 השולחן ואינו נאכל דברי ב״ש ובה״א לא
 עולה ולא נאכל אלא ה<הא קמשמע לן מאן
 תנא קמא רבי יוםי י<כל האומר דבר בשם
 אומרו מביא גאולה לעולם שנאמר 1ותאמר
 אסתר למלך בשם מרדכי תנא אגרא חמוה
 דרבי אבא עוף וגבינה נאכלין באפיהורן הוא
 תני לה והוא אמר לה י בלא נטילת ידים
 ובלא קינוח הפה רב יצחק בריה דרב
 משרשיא איקלע לבי רב אשי אייתו ליה
 גבינה אכל אייתו ליה בשרא אכל ולא משא
 ידיה אמרי ליה והא תאגי אגרא חמוה דרבי
 אבא עוף וגבינה נאכלין באפיקורן עוף
 וגבינה אין בשר וגבינה לא אמר להו
הני מילי בליליא אבל ביממא הא חזינא  ה

 תניא בית שמאי אומרים מקנח ובית הלל
 אומרים מדיח מאי מקנח ומאי מדיח

 אילימא
 יצתק גכינה ואח״כ כשר אטל ולא למי כלאמר כסמוך ויש לומר להט פריך לכרייתא לאגרא משמע עוף וגכינה נאכלין כאפיקורן כלי נטילת
 יליס ובלא קינוח הפה אבל שאר בשר בעי נטילה וקינות הפה והיכי למי אי כשר תחלה אפילו כנטילה וקינוח לא סגי על סעולה אחריתי
 כלאמר בסמוך אלא לאו אגבינה ממלה ׳)והא לנקט הכא כשר וגכינה לא לק אלא גכינה ובשר לא ואגב למזטר בברייתא עוף תחלה
 נקט נמי הכא כשר תחלה וכרייתא נקט עוף תחלה לאפילו עוף תתלה נאכל כאפיקורן ור״ת מפרש וכן הלכומ גלולומ לאכל כשר
 אסור לאכול גכינה היינו כלא נטילה וקינוח אכל כנטילה וקינוח שרי אכל גכינה מותר לאכול כשר אף כלא נטילה וקינוח ומר עוקכא
 ללא אכיל על סעולה אחריתי היינו כלא נטילה וקינוח אי נמי מחמיר על עצמו היה ולפירושו קשה מאי פריך הכא ארכ יצחק וצ״ל
 לפירושו לצענין נטילת יליס אין חילוק בין בשר תתלה לגבינה תחלה ולגכי קינוח לווקא יש חילוק והעולם נהגו שלא לאכול גכינה אחר
 כשר כלל ואפילו אחר עוף יאע״ג להני אגרא עוף וגכינה נאכלין באפיקורן למשמע עוף תתלה לילמא משוס לסבר בשר עוף בחלב
 לאו לאורייתא ולא קיימא לן הכי ומיהו קשה כריימא לאגרא כמאן אי כרכי יוסי הגלילי הא אף לכהחלה שרי לכשל ולאכול זה עם זה
 כלאמר לקמן (לף קנח.) לבמקומו של רכי יוסי הגלילי היו אוכלין כשר עוף כחלכ ואי כר״ע הוה ליה למיתני תיה כהלי עוף ולוחק
 להעמילה ככ״ש לאמרי העוף עולה ואינו נאכל ומיהו אשכחן נמי לרבי אלעזר כר׳ צלוק לתניא כתוספתא ככ׳׳ש אי נמי כר״ע ונקט
 עוף משוס לשכיח והוא הלין מיה להט נמי קאמר לעיל הא עוף אסור מלאורייתא כמאן ללא כר״ע והוה ליה למינקט נמי חיה ור׳׳ה

 מפרש טעמא לאגרא משוס לעוף אינו נלכק כילים וכשיניס וחניטם:
 אילימא

 והיכא לליכא כהן קטן ששורפה ומפריש שניה נומנה לכהן טמא אפילו
 הוא זכ ללא מפליג המס כשום טומאה ולא למיא לחלה שניה כסמוטן
 לא״י להמם לעולם צריך להפריש אכל כרחוקים אי איכא כהן קטן או
 גלול שטכל לקדו אין צדך להפריש הלה שניה כלל והיא קלה כיותר

 אלא שאסורה לזרים ללא אשכחן לשרי
 לה אלא לכהניס ונראה שאינה טוכלת
 שהד יש כמה מקומות ללא מפרשי לה
 כלל ואפילו ליכא כהן קטן ועל אומן
 מקומות יש קצת תימה אלא לפי שאינה
 טוכלת וצריך לשומרה מלהאכילה
 לזדס נמנעו מלהפדש ושמא אפילו
 אינה מלמעמ ואף על סי שהראשונה
 נראה קצת למלמעמ מלהניא כפרק
 רכי ישמעאל (מנחוח לף UP מרומת
 עוכל כוככיס כחו׳׳ל אינה מלמעת
 למשמע הא לישראל מלמעה מ״מ
 השניה שהיא קלה כיומר שמא אינה
 מלמעת וכמו שלא גזרו על תערוכות
 למאי כמו כן שמא לא גזרו בה כיון
 שהיא קלה כל כך: וניתנת לכל
 כהן שירצה. פירש כקונטרס לאסילו
 אינו מחזיק כתורה ה׳ ימנו לו חלה
 חוצה לארץ ואין נראה לר״י להא הוו
 לומיא להנהו ששונה אחר משנה זאח
 ואלו ניהנין לכל כהן שירצה כר וחשיכ
 כהלייהו הזרוע והלחיים והקכה
 ואמדנן לקמן כפרק הזרוע (לף קל:)
 שאינן ניתנומ למי שאינו מתזיק כמורמ
 ה׳ לכך נראה לרכינו יצחק להכא
יד בלליכא כהן חבר אי נמי איכא  מי
 כהן חבר שהוא עשיר ואינו רוצה לקבל
 ואפילו רוצה לקכל כיון לאין צדך וזה
 ע״ה עני וצריך שמצווים להחיותו שאס
 לא יתנו לו יצטרכו לתת לו חולין
 וקמ״ל ליכול ליתן אע״פ שאין כקי
 כטומאה וטהרה ולא חיישינן שמא
 יאכלנו כימי טומאתו אכל חלת הארץ
 אינה ניתנת אלא לכהן חכר שישמרנה
 כטהרה אפי׳ ליכא עתה כהן חבר אל
 יהננה לכהן ע״ה אלא ימתין על

 שיזלמן לו כהן חכרי»:
 מתקיף לה רב ששת. לא אאכיי
ך אלא ארכ יוסף ד  קא פ
 מכירו פריך כלפי׳ כקונטרס:
 רבי יום־ היינו ת״ק. אכית הלל
 לא פריך ב) היינו ת״ק להט
 קאמר לכר זה מחלוקת כ״ש וכ״ה
 ואין זה סחמא ואח״כ מחלוקת לכ״ש
 במקום בית הלל אינה משנהמ):
 עוף ונבינה אין בשר וגבינה לא.
 מימה להיט פדך מגבינה
 אחר בשר אבשר אחר גבינה לרב

 עין משפט
 נר מצוה

 ו א מיי׳ פ״ה מהלכות
 ככורים הל׳ יכ טוש״ע

 י״ל סי׳ שכג:
 ח ב ג מיי׳ פייט מהל׳
 מאכלות אסורות הל׳ כ
 שמג לאוין קמא טוש״ע

 י״ל סי׳ פת סעיף א:
 ט ד ה מיי׳ שס הל׳ ס
 שמג לאדן קמא
 טוש״ע י״ד סי׳ פט סעיף

 נ:

 רבינו גרשום
 נאכלת עם הזר על השלח;
 כוי. כלומר חלת חוצה
 לארץ אינה מדברי תורה
 אלא מדברי סופרים וגזרו
 חלת חו״ל משום חלת
ח שלא יזלזלו בה א  ה
 וחזינן דלא גזרינן דנאכלת
 עם הזר על השלחן הכא
 נמי אי עוף לא הוה אסור
 מדברי תורה אלא משום
 דגורה דבשר כחלב לא
 גזרינן שלא יהא נאכל
 עם (הזר) [הגבינה] על
 השלחן. א״ל אביי אי
ח א  אשמע״ חלת חוצה ל
ח דהביאה מחו״ל א  ב
 בארץ ובארץ נאכלת עם
 הזר על השלחן דלא
 גזרינן גזירה לגזירה איכא
 למשמע מינה דאין גוזרץ
 גזירה לגזירה אבל הכא
 בחו״ל מאכלת עם הזר
 על השלחן ליכא למשמע
 דאין גוזרין גזירה לגזירה
 דהאי דנאכלת עם הזר על
 השלחן בחו״ל היינו משום
 דליכא למיגזר משום חלת
ח א  הארץ בארץ דזו ב
 וזו בחו״ל: ה״נ דגזרינן.
 כלומר דגזרינן העלאה
 אטו אכילה: גזירה שמא
 יעלה כאילפס ראשון.
 כלומר היכא דרוחח באור:
 א) אכל אכיל לא. כלומר
 כאכילה מודו כ״ש לכ״ה
 דלא נאכל עם העוף
 באפיקורן כוי. כשמפרש
 לקמן בלא קינוח הפה

 ובלא נט״י:

 א) נראה דצ״ל עוף וגנינה
 נאכלין באפיקורן נו׳ כדמפרש

 לקמן וכוי.



 עין משפט
 נר מצוה

 * א כ מיי׳ פ״ט מהל׳
 מאנלות אסירות הל׳ נו
 טוש״ע י״ל סימן פט ס״נ:
 יא ג מיי׳ שס הל׳ נח טור
 ש״ע י״ד סי׳ פט סעיף

 א:
 יכ ד מיי׳ שס הל׳ נו

 טוש״ע שס סעיף 3:
 יג ה ו מיי׳ שס הל׳ נח

 טוש׳׳ע שס סעיף א:
 יד ז מיי׳ פ״ו מהלנות
 גרנות הל׳ נ סמג
 עשי! נז טור ש״ע א״ח סי׳
 קנח סעיף א [וברב אלפס
 עוד ברטח פ״ח דף מד.]:
 טו ח מיי׳ שס וע״ש
 בהשגות ובנ״מ סמג
 שס טוש׳׳ע א״ח סי׳ קפא

 סעיף א:
 טו ט מיי׳ שס הל׳ ג סמג
 שס טוש״ע א״ח סי׳

 קעג סעיף א:
 יז י מיי׳ שס הל׳ טז:

 ״ח כ ל מיי׳ שס סמג שס
 טוש״ע א׳׳ח סי׳ קפא

 סעיף נ:
 יט מ מיי׳ שס סמג שס
 טוש׳׳ע א״ח סי׳ קס

 ס״י:
 2 נ מיי׳ שס טוש״ע א״ח

 סי׳ קפא סעיף ג:

 שיטה מקובצת
 א] אתו אינשי סכרוה אמר

 אשכחתינהו לכולהו:

 רבינו גרשום
 ב״ש אומרים מקנח.
 כלומר בפת: ואי כעי
 תימא מר אמר חדא ומר
 אמר חרא ולא פליגי.
 כלומר ב״ש אומרים מקנח
 זו היא הפה וב״ה אומרים
 מדיח אלו ידיו אבל בפה
 מודו ב״ה לב׳׳ש דאין
 קנוח הפה אלא בפת:
 בשר של בין השינים
 מהו. כלומר אם יש
 לו בשר בץ השינים
 מהו שיאכל גבינה: פתכא
 דאופתא. כלומר עץ גדול:
 פתכא דאופי. משאוי של
 עצים היה נושא לביתו
 בלא ידיעתו דאביי: אמר
 ליה כבר קדמוך רבנן.
 כלומר רבנן דאמרי דמאן
 דסייר נכסי מישתכח ביה
 איסתרא קדמוך דאנא
 חזיתיך דאי לא הוה
 חזיתיך היית מגנבו ממני:
 חזא צינורא דבדקא.
 כלומר א) רבוע ארעא
 ושטפי מיא לארעיה:
 מצוה לגבי רשות חובה
 קרי לה: ניטלין בין ככלי
 בין על גבי קרקע. כלומר
 בין שמקבלין אותו בכלי
 בין שניטלין ע״ג קרקע:
 אחרונים אין ניטלין.
 אא׳׳כ מקבלין אותן המים
 ששופכין על הידים בכלי
 דבעינן למימר קמן דרוח
 רעה שורה עליהן ואמרי
 לה אין ניטלין ע״ג קרקע:
 איכא בינייהו קינסא כוי.
 כלומר דמקבלין אותן ע״ג
 חתיכה של עץ למ׳׳ד אין
 ניטלין אלא בכלי ע״ג
 קינםא לאו כלי הוא למ״ד
 דאין ניטלין ע״ג קרקע
 ע״ג קינסא שפיר דמי:
 בץ בחמין בין בצונן.
 כלומר בין ממים חמין בין
 ממים צונן: לא שנו אלא

 שאין היד

 א) אולי צ׳׳ל מפחת הגדר
 ושטפי מיא לארעיה.

 כל הבשר פרק שמיני חולין מה.
ע* מדיח. פירש בקונטרס  אילימא ב״ש אומדים מקנה ילא ב
 שהקינוח יפה מן ההלחה ולא הוזכר כאן הלחה וב׳׳ה
 אומרים מליח ולא בעי מקנח ולא סגי ליה בקינוח אלא מליח במיס
 והוא עיקר ואינו צדך קינוח וקשה לפירושו ללא הוה ליה למימר
 ולא בעי אלא מקנח ולא מליח מליח
 ולא מקנח ועול אמאי לחיק לאסוקי
 ללא פליגי לימא ללביח שמאי עליף
 קינוח וביח הלל סברי לאף בהלחה
 לחוליה סגי כמו בקינוח לחוליה לכן
 נראה לפשיטא ליה למסלר הש״ס
 להלחה עליף מקינוח והד פירושא
 ביח שמאי סברי מקנח ולא בעי מליח
 כלומר בקינוח סגי אע״ג לגרע ולא
 בעי מליח לעליף וב״ה סברי מליח
 לחוליה בעינן והשפא הוה ליה למימר
 ולא סגי במקנח לגרע אלא איילי
 לנקט לב״ש ולא בעי נקט נמי לביח
 הלל והשתא הוה ליה למיפרך אס כן
 הוה ליה מקולי בית שמאי ומחומד
 ב״ה אלא לאית ליה פירכא אחדתי
 ולא מצי לשנרי לבית שמאי תרתי בעי
 ונקט מקנח והוא הלין לבעי מליח
 בהליה ובית הלל סברי לסגי בחל
 או מליח או מקנח לאם כן הוו להו
 לבית הלל למינקט מקנח להוי

 רבותא טפי לגרע ממליח:
 מקנח וה״ה למדיח. תרווייהו
 בעינן כלפי׳ בקונט׳ וכ״פ
 ר״ח: לםעודתא אחריתא
 אבילנא. לאו בסעולחא שרגילין
 לעשות אחה שחרית ואחח ערביח
 אלא אפילו לאלתר אס סילק השולחן

 ובירך מותר ללא פלוג רבנן:
 מים ראשונים מצוה ואחרונים
 חונה כוי. בברכות בסוף
 פרק אלו לבדס (דף נג: ושם) לדש
 תרווייהו מקרא מוהתקלשתס אלו
 מיס ראשונים והייתם קלושים אלו
 מים אחרונים ואסמכתא בעלמא הוא
 להא טעמא למיס אחרונים הוי משוס
 מלח סלומית כלאמר בסמוך ואנו
 לפי שאין מלח סלומיח מצר בינינו
 לא נהגו במים אחרונים והכי נמי
 כי לדש התם כי קלוש זה שמן שהיו
 סכין את יליהן להעביר את הזוהמא
 הוי אסמכתא ללא מצינו בשום מקום
 שיהא שמן לא חובה ולא מצוה והא
 לאמר החם כשם שהמזוהם פסול
 לעבולה כך ילים מזוהמות פסולין
 לברכה היינו להם שהיה הלבר
 עליהם חובה ליטול אחר סעולה
 לפיכך נחשבות כמזוהמות וצדך
 להקליס וליטול קולס ברכה וא״ת
 למאי נפקא מינה הא לראשונים
 מצוה ואחרונים חובה מה לי מצוה
 מה לי תובה הא תרווייהו חובה
 כלקתני בברייתא ולא רשות ואומר
 רבינו תם לנפקא מינה לענין מלחמת
 הרשות לתנן בפ״ק לעירובין >דף יז.)
 לפטורין מרחיצת יליס וקאמר רב חייא
 בגמ׳ לא שנו אלא מיס ראשונים אבל
 אחרונים לא לאמר רב יהולה בדה
 לרב חייא מפני מה אמרו מיס
 אחרונים חובה מפני שמלח סלומית
 כו׳ ובהלכות גלולוח פירש לראשונים
 שהם מצוה משום סרך תרומה טעוגין

 אילימא בית שמאי אומרים מקנח ולא בעי
 מדיח ובית הלל אומרים מדיח ולא בעי
 מקנח אלא הא דאמר רבי זירא אין קינוח
 פה אלא בפת כמאן כב״ש אלא בית שמאי
 אומרים מקנח ולא בעי מדיח ובית הלל
הוי ליה מקולי בית שמאי (  אומרים אף מדיח א
 ומחומרי בית הלל ולתנייה גבי קולי בית
 שמאי וחומרי בית הלל אלא בית שמאי
 אומרים מקנח והוא הדין למדיח וב״ה אומרים
מדיח והוא הדין למקנח מר אמר חרא ומר  א

 אמר חדא ולא פליגי גופא אמר רבי זירא
 אין קינוח הפה אלא בפת והני מילי בדחיטי
 אבל בדשערי לא ודחיטי נמי לא אמרן אלא
 בקרירא אבל בחמימא משטר שטרי והגי
 מילי ברכיכא אבל באקושא לא והלכתא
בכל מילי הוי קינוח לבר מקמחא תמרי  ב

 וירקא בעא מיניה רב אםי מרבי יוחנן כמה
 ישהה בין בשר לגבינה א״ל ולא כלום איני
אכל בשר אםור לאכול  והא אמר רב חםדא ג
 גבינה י גבינה מותר לאכול בשר אלא כמה
 ישהה בין גבינה לבשר א״ל ולא כלום גופא
 אמר רב חםדא אכל בשר אסור לאכול גבינה
 גבינה מותר לאכול בשר אמר ליה רב אחא
 בר יוםף לרב חםדא בשר שבין השינים מהו
הבשר עודנו בין שיניהם אמר קרי עליה 1  ה

 מר עוקבא אנא להא מלתא חלא בר חמרא
 לגבי אבא דאילו אבא כי הוה אכיל בשרא
 האידנא לא הוה אכל גבינה עד למחר (א) עד
 השתא ואילו אנא בהא םעודתא הוא דלא
 אכילנא ילסעודתא אחריתא אכילנא אמר
 שמואל אנא להא מלתא חלא בר חמרא
 לגבי אבא דאילו אבא נ<הוה םייר נכםיה תרי
 זמני ביומא ואנא לא םיירנא אלא חרא זימנא
 שמואל לטעמיה דאמר שמואל מאן דסייר
 נכםיה כל יומא משכח אסתירא אביי הוה םייר
 נכסיה כל יומא ויומא יומא חד פגע באריסיה
 דדרי פתכא דאופי אמר ליה הני להיכא אמר
 ליה לבי מר אמר ליה ג<כבר קדמוך רבנן רב
 אםי הוה סייר נכסיה כל יומא אמר היכא נינהו
 כל הני אםתירי דמר שמואל יומא חד חזא
 צינורא דבדקא בארעיה שקליה לגלימיה
 כרכיה אותביה בגוה רמא מלא אתו אינשי
 םכרוה »< א! אשכחתינהו לכולהו איםתרי
 דמר שמואל: אמר רב אידי בר אבין אמר רב
 יצחק בר אשיין ימים ראשונים מצוה חואחרונים
 חובה מיתיבי מים ראשונים ואחרונים חובה
 רשות חובה קרי לה גופא מים ראשונים
 ואחרונים חובה אמצעיים רשות ־ראשונים נוטלין בין בכלי בין על גבי קרקע
אין נוטלין על גבי קרקע  אחרונים אין נוטלין אלא בכלי ואמרי לה כ
מים ראשונים נוטלין בין בחמין בין  מאי בינייהו איכא בינייהו יקינםא מ
אין נוטלין אלא בצונן מפני שחמץ מפעפעין את הידים  בצונן אחרונים נ
 ואין מעבירין את הזוהמא: מים ראשונים נוטלין בין בחמין בין
 בצונן: אמר רב יצחק בר יוסף אמר רבי ינאי לא שנו אלא שאין היד

 סולדת
 ברכה אבל אחרונים שהם לצורך אלם משוס מלח סלומית אין טעונין י)ברכה ׳)ומכאן כתב רבינו יהולה בפרק במה מלליקין בתוספ׳
 שאין לברך על קריאת שמע שלפני מטתו אשר קלשנו במצותיו וצונו לקרות שמע ואם תאמר אמצעיים כגון בין גבינה לבשר שהן

 לצורך מצוה יהיו טעונין ברכה וי״ל לאין זה כי אס הכשר אכילה כמו ניקור חלב ומליחת בשר:
 לא

 אילימא ביה שמאי אומרים מקנח. פיו: ולא מדיח. במים שהקינוח
 יפה מן ההלחה ולא הוזכרה כאן הדחה: וביה הלל אומרים מדיח
 ולא בעי קינוח. ללא סגי ליה בקינוח אלא מליח במים והוא עיקר
 ואין צריך קינוח: אין קינוח פה. להכשיר לאכול בשר אחר גבינה:

 אלא. אס כן קנחו בפת לקינוח הפת
 שאוכל הפת בינתיס היא יפה: נימא
 ביה שמאי היא. לאי בית הלל הלחה
 בעי ולא הוזכר קינוח: אן* מדיח.
 תרריהו בעינן וקאמר רבי זירא
 לקינוח בין למר ובין למר בפת הוא:
 וליהנייה. במסכח עליוח (פ״ל וס״ה)
 שכל קולי ב״ש וחומד ב״ה נשנו שם:
 והוא הדין. דתרווייהו בעינן: בדשערי
 לא. מפני שמתפרר בתוך הפה ואינו
 נקשר יחל כשלועסו לפיכך אינו
 מקנח: שטר. נעשה רך ונלבק בחיך.
 ולוגמחו בהשוכר(נ׳׳מ לף פה:) אשטר
 מישטר תחבושח על העין: אקושא.
 קשה יותר מלאי וגס הוא מתפרר
 בתוך הפה כשל שעודם: קמחא המרי
 וירקא. רטן הן: בין גשר לגבינה.
 משמע שאכל בשר ורוצה לאכול
 גבינה: אסור לאכול גבינה. משוס
 לבשר מוציא שומן והוא נלבק בפה
 ומאדך בטעמו: בשר שבין השיניים.
 מי חשיב בשר שלא לאכול גבינה
 עמו על שיטלנו: הגשר עודנו.
 אלמא מיקד בשר: אנא להא מילהא
 הלא גר חמרא. ללבר זה אני גרוע
 מאבי כחומץ בן יין: למחר כי השחא.
 מעת לעת: סייר. הולך ורואה
 קרקעותיו מה הן צריכות: משכה
 איסחירא. מוצא סלע מפני שמתקנס
 בכל הצדך: פחכא דאופי. משוי
 עצים שהיה גונבו: קדמוך. שאמרו
 שיהא אלס רואה נכסיו בכל יום דראה
 מה יעשה: לנורא דכדקא. המיס
 יוצאין חוץ לגלותיהן ובאין לשטוף
 פירותיו לרך פחת שבשפח האמה:
 רמא קלא. הדס קול וצוות: י<חוגה.
 עליפא ממצוה. ולקמיה נע״ב] מפרש מאי
 חובותייהו: מצוה. לשמוע לבד
 חכמים: אמצעיים. שנוטלין בין
 חבשיל להבשיל מ בעלמא: מציה לגגי
 רשוח חוגה קרי לה. משום לחני
 אמצעיים בהלייהו קד לראשוני׳ חובה
 לאע״פ שאינן אלא מצוה חשובות הן
 אצל הרשות לקרותם חובה: בין
 בכלי. מתחתיהם לקבלם: קינסא.
 אס נותן שפאי עצים וקסמין תחתיהן
 למאן לאמר כלי הכא לאו כלי הוא
 ולמ״ל אין נוטלין על גבי קרקע שפיר
 למי ולקמן נשם] מפרש משום לרוח רעה
 שורה עליהן כשהן על גבי קרקע:
 מפעפטין. אשטנ״ט מרכטן אח הילים
 ומבליעין בהן אח זוהם התבשיל:

 סוללת
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 ממורת הש״ם

 א)[לעילנב:וש׳׳נ],ב)נעי׳
 פרש׳׳י תענית כ: ל״ה
 וסייר], ג) [שבת יט. ב״נ
 קסז.], ד) [צ״ל אחר דייה
 מצוה], ה) בס״א טסף:
 לנקיות, ו) [וע״ע תוס׳ שבת
 כה: דייה מונה], 0 מכאן
 עד שמע אין זה מדברי
 התוס׳ כי אס איזה גליון
 יטעו הסופרים וכתבוהו

 בפנים. מהר׳׳מ,

 תורה אור השלם
 1. הבשר עודנו בין
 שניהם טרם יכרת ואף יי
 חרה בעם ויף ין בעם

 מכה ךבה מאד:
 במדבר יא לג

 הגהות הב״ח
 (א) נפי למחר כי השתא:
 (נ) שם סכרוה אמר

 אשכחתינהו:

 לעזי רש״י
 אשטנ״ט [אישבולנ״ט].

 מרתיח.



 מסורת הש״ס
: ע״ש, P א) עירונין 
 ב) [צ״ל דרנ חייא],
 ג) !היינו רנה נר נחמני
 עיין רש״י שנח כב.ו,
 ד) [פסחים קיא:!, ה) [צ״ל
 ריפחא נ״א נע״י], ו) ננ׳׳ק
 צנ. וש״נ], ו) שנח פא:,
 ח) וגי׳ ישנה של ע״י
 מחנא], ט) [עי׳ חוס׳
 תעניח ח: דיה אלא],
 י) ןנרכות מ.], 5) [צ״ל
 מרגוס וכלו נעומרא],
 ל) נע״י: המכשפות,

 מ) גס״א: כולה,

 בליון הש״ם
 דש"• ד״ה איבלי על
 עשכים. וכן גיטין רף סח
 ע״נ חילפא לימא דבלא:

 לעד רש״י
 אישטורדישו״ן. עילפון,

 הלם, מבוכה.
 אישקומ״א. קצף.

 מוסף רש״י
 שמלח סדומית יש.
 ואמור רננן אחר כל
 אכיצחך אכול מלח, ומשוס
 מלח שטנל נו אצנעו תיקנו
 מיס אחרונים ועתני! יז;
 שמלח סלומיח דקה היא
 מאל ונלנקת כיל ואינה
 ניכרח וביצה ירט.!. כי
 קורטא בכורא. נטר
 מלח יש מעט מאומו מצח
 שלומית כמין קורט קטן
 (ערובץ שםן. נשווראה.
 פירודן יפסחים קיא:}.
 מטרוניתא. נכרית היתה
 (שבת פא:ו. אמרה
 מילתא. דכשסיס ואסרתה
 לארנה ולא זזה ממקומה
 >שם1. אמרו אינהו
 מילתא. על ידי שס
 טהרה ;שם<. דלא מקנח
 לכו בחספא. שאוכל
 לעשות לכס כשסיס >שבת
 3ב.). ולא קטיל לכו
 כינה אמנייכו. ואין
 אתס הורגין טנה ננגדיכם
 ־שם). ולא אכיל לכו
 ירקא מכישא דאסר
 גינאה. אין אתס מוציאי!
 שוס וכרישא ונצל מאגודה
 שאוגדן הגננים ואוכלים,
 אנל אחס מחירי! האגודה
 תחילה. ש״מ כל הני קשה

 לכשפים 1שס׳.

 סה: כל הבשר פרק שמיני חולין

 רבינו גרשום(הם-^ך)
 אתה עשית שינוי דכמקום
 רבים הזקחה: האי דשדי
 מיא מפומא דחצבא.
 כלומר כשאדם רוצה
 לשתות ושיפן מעט מים
 תחלה קודם שישתה:
 משום ציבוואתא. כלומר
 כשראיתי ששופכץ מים
 בתחלה אמרתי משום
 ציבי דאית ביה במיא
 עושין כן: משום דאיכא
 מיס הרעים. כלומר דשרי

 עלייהו רוח רעה:

 לא שנו אלא בין תבשיל לתבשיל. אומר רבינו שמואל למיירי סולדה. נכוית. אס היל סוללת בהן בטלו ונשתנו מתורת מים:
 בשניהם של בשר או שניהם של גבינה אבל בין תבשיל של בשר איכא דמחני לה אסיפא. לא שנו לאחרונים בחמין לא: מכלל כוי.
 לגבינה שלפניו חובה אבל לגבינה של אחריו לא קאמר לאפילו בנטילח לבהנך לאסר לאחרונים שרי לראשונים: שמלח םדומיה יש. ואמרו
 יליס אסור לאכול על סעולה אחרת כלאמר לעיל אכל בשר אסור חכמים׳) על כל אכילחך אכול מלח וכיון לנגע במלח כי הלר יהיב ילו
 אעינים מסמא להו ולפיכך צריך
 לנטלן: ומשחכחא כי קורטא בכורא.
 אינה מצדה אלא קורט בכור: כל
 מילחא. מלל מלח כמו (שמות מ0
 רמולו בעומר ׳)וכלו בעומרא: מאי.
 צריך ליטול אחדו או לא: משום
 זוהמא. שריחן מסדח ונראות
 מאוסות: למישהי. כשאלם שוחה
 אין לוקחין כלום מלפניו: דבר
 קלקלה. שמא יכעוס השותה שחפץ
 באותו לבר הניטל וכי יכעוס יסתכן
 ויחנק: רוח לרדא. אשטורלישו״ן:
 הו; לארבע אמוה. שמוציאו חוץ
 לארבע אמות של שולחן: דכגשי
 נשווראה. שמכבדין פירוד אוכלין
 מן הבית: מנקירוחא. לנקר הבית
 נקיון: מהדר אבחריה שרא דעניוהא.
 שר הממונה על העניות היה רולף
 ללוכדו ולהביאו לילי עניות: איבלי.
על עשבים שבאפר: נפל לידאי. 8 

 שלא יוכל ללקט הפירודן מבין
 העשבים ויהו למלרס רגלים ואלכלנו
 בכך: שמעיה. ההוא גברא לההוא
 שרא: דקאמר ווי דאפקיה מביחיה.
 הוציאני זה ממקום מנוחתי: אופיא.
ן הבאין ד  אשקומ׳׳א: לכרסם. ד
 מן החוטם: מדחיה. בילו לצלדין:
 לישקעיה שקועי. בתוך המשקה עד
 שיכלה מאליו: לכרסם דחמרא.
 שבא לו מחמת אופיא דחמרא:
 שכרא. רפואתו לשתות שכר:
 לכרסם דשכרא. שבא מחמת אופיא
 דשכרא לישתי מיא: גהר עניא.
 זה שלא היה לו אלא מיס לשתות:
 מכישא דאסר גינאה. שאין מוציאין
 שום או כרישין מאגולה שאוגדין מוכד
 ירק לאוכלו: כרעבחנוחא. שאין יכול
 להמתין על שיתירנו: לכשפים. הרואה
 אותו יכול לעשות לו כשפים והנשמר
 ממנו אין כשפים נוחין לחול עליו:
 מטרוניהא. נכרית: אוהבן בהדייכו.
 הושיבוני עמכם בספינה: אמרה
 מילהא. לחש של מכשפות: אסרחה
 לארגא. שלא זזה ממקומה: אמרי
 אינהו מילחא. אף הן היו בקיאין
 בלבר ועושין להציל עצמם מיד
 המכשולל). ואיכא לאמרי שאמרו שם ולא
 מוכחא מילפא: מאי איעבד לכו. שאין
 מכשפות שולטח בכס שאחס נשמדן
 מכל לבר הקשה להן: דלא מקנח לכו
 בחספא. אין אחם מקנחין עצמכם בחרס
 בבית הכסא ואין אתם הורגין טנה
 במלבושכס: מרזיבא. צינור המקלח מיס
 מן הגג: שופכין. שמא ירלו עליו מיס
 מאוסין המקלחיס מתשמיש המשתמשין
 על הגג ושופכין מי תשמיש והן באין
 לצינור: שקולאי. נושאי משאות בשכר:
 פקעה. ששברה המזיק: שמחיה. למזיק:
 דאוחביה באונאי. הושיבוה באזני שהייתי
 ישן שם: דצייר וחחים. כלומר״)באחל מכל
 אלו אין לנו רשות: דשדו מיא. השותה
 בכל שופך חחלה מן המים לארץ:
 משום ציבהא. קסמין וקשין שעל פני

 לאכול גבינה ואין נראה לר״ח לבין
 תבשיל לגבינה משמע חבשיל החלה
 כלאמר לעיל כמה ישהה בין בשר
 לגבינה ולא כלום ופדך והא אמר רב
 חסלא אכל בשר אסור לאכול גבינה
 אלא כמה ישהה בין גבינה לבשר כו׳
 ועול בין חבשיל להבשיל בשניהם של
 בשר או של גבינה למה יש לו ליטול
 כלל ומפרש ר״ת לבין תבשיל לתבשיל
 היינו בין תבשיל לבשר לתבשיל של
 גבינה לטון לאין הבשר והגבינה
 בעין וליכא אלא טעם לא החמירו
דו בינתיים ואינו  שיהא חובה ליטול י
 אלא רשות אבל בין תבשיל לבשר
 לגבינה שהגבינה בעין חובה ויתכן
 פירוש זה אף ללבד האיסדן לאכול
 גבינה אחר בשר באותה סעולה אפי׳

 בנטילה וקינוח:
 חזנהו

 סולדת בהן אבל היד סולדת בהן אין
 נוטלין בהן ואיכא דמתני לה אםיפא
 אאחרונים אין נוטלין אלא בצונן אבל

 בחמין לא אמר רב יצחק בר יוסף אמר
 רבי ינאי לא שנו אלא שהיד סולדת בהן
מכלל  אבל אין היד סולדת בהן נוטלין ב
 דראשונים אף על פי שהיד סולדת בהן
לא  מותר אמצעיים רשות אמר רב נחמן ג
 שנו אלא בין תבשיל לתבשיל אבל בין
אמר רב יהודה (  תבשיל לגבינה חובה א
דרבי חייא מפני מה אמרו מים ,  בדיה נ
 אחרונים חובה שמלח םדומית יש שמםמא
 את העינים אמר אביי ומשתכח כי קורטא
 בכורא אמר ליה רב אחא בריה דרבא
 לרב אשי כל מלחא מאי אמר ליה לא
 מבעיא אמר אביי מריש הוה אמינא האי
מר י משום (  דלא משו מיא בתראי על ארעא משום זוהמא אמר לי ג
 דשריא רוח רעה עלייהו ואמר אביי מריש הוה אמינא האי דלא שקיל מידי
 מפתורא כי נקיט איניש כסא למשתי שמא יארע דבר קלקלה בסעודה
 אמר לי מר משום דקשי לרוח צרדא ולא אמרן אלא דשקיל ולא מהדר
 אבל משקל ואהדורי לית לן בה ולא אמרן אלא חוץ לארבע אמות
 אבל תוך ארבע אמות לית לן בה ולא אמרן אלא מידי דצריך
 לסעודתא אבל מידי דלא צריך לםעודתא לית לן בה מר בר רב אשי
 קפיד אפילו אאםיתא ובוכנא דתבלי מידי דצריכי לסעודתא ואמר
 אביי מריש הוה אמינא האי דכנשי ״נשווראה משום מנקירותא אמר לי
משום רמשי לעניותא ההוא גברא דהוה מהדר עליה שרא דעניותא  מר ה
ליפתא ,  ולא הוה יכיל ליה דקא זהיר אנשוורא טובא יומא חד כרך ה
 איבלי אמר השתא ודאי נפל בידאי בתר דאכיל אייתי מרא עקרינהו
 ליבלי שדינהו לנהרא שמעיה דקאמר ווי דאפקיה ההוא גברא מביתיה
 ואמר אביי מריש הוה אמינא האי דלא שתי אופיא משום מאיםותא
 אמר לי מר משום דקשי לכרסם מישתיה קשה לכרסם מינפח ביה
 משיא לרישא מדחייה קשיא לעניותא מאי תקנתיה לשקעיה שקועי
 לכרסם דחמרא שיכרא דשיכרא מיא דמיא לית ליה תקנתא והיינו
בתר עניא אזלא עניותא ואמר אביי מריש הוה אמינא (  דאמרי אינשי י
 האי דלא אכלי ירקא מכישא דאםר גינאה משום דמיחזי כרעבתנותא
רב חםדא ורבה בר רב הונא הוו  אמר לי מר משום דקשי לכשפים י)
 קאזלי בארבא אמרה להו ההיא מטרוניתא אותבן בהדייכו לא אותבוה
 אמרה מלתא אסרתה לארבא אמרו אינהו מילתא שריוה אמרה להו
 מאי איעביד לכו דלא מקנח לכו בחםפא ולא קטיל לכו כינה אמנייכו
 ולא אכיל לכו ירקא מכישא דאםר גינאה ואמר אביי מריש הוה אמינא
) משום מאיםותא אמר לי מר משום  האי דלא אכלי ירקא דנפל אתכאח
 דקשה לריח הפה ואמר אביי מריש הוה אמינא האי דלא יתבי תותי
 מרזיבא משום שופכים אמר לי מר משום דשכיחי מזיקץ הנהו שקולאי
 דהוו דרו חביתא דחמרא בעו לאיתפוחי אותבוה תותי מרזיבא פקעה
 אתו לקמיה דמר בר רב אשי אפיק שיפורי שמתיה אתא לקמיה אמר
 ליה אמאי תעביד הכי אמר ליה היכי אעביד כי אותביה באונאי
 אמר ליה את בדוכתא דשכיחי רבים מאי בעית את הוא דשנית
 זיל שלים אמר ליה השתא נמי ליקבע לי מר זימנא ואפרע קבע
 ליה זימנא כי מטא זימנא איעכב כי אתא אמר ליה אמאי לא אתית
כל מילי דצייר וחתים וכייל ומני לית לן רשותא (  בזמנך אמר ליה ט
 למשקל מיניה עד דמשכחינן מידי דהפקרא ואמר אביי מריש הוה אמינא
 האי דשדי מיא מפומא דחצבא משום ציבתא אמר לי מר משום דאיכא
 מים הרעים ההוא בר שירא דהוה בי רב פפא אזל לאתויי מיא מנהרא איעכב
 כי אתא אמרו ליה אמאי איעכבת אמר להו עד דחלפי מים הרעים אדהכי

 חזנהו

 עין משפט
 נר מצוה

 כא א מיי׳ פ״ו מהל׳
 כרכות הלכה טז
 טוש׳׳ע א״ח סי׳ קפא

 סעיף ג וע״ש:
 ב מיי׳ שם טוש״ע
 א״ח סי׳ קס סעיף

 ככ

 כג ג מיי׳ ס״ט מהל׳
 מאכלות אסורות הל׳
 כו [ופ״ג מהלכות כרכות
 הלכה ג) סמג לאוין קמא
 טוש״ע או׳׳ח סי׳ קעג
 סעיף א וי״ד סי׳ פט ס׳׳ג:
 כד ד מיי׳ פ״ו מהל׳
 נרכות הל׳ טז וע׳׳ש
 נכ״מ סמג עשין ס טיש״ע
 א׳׳ח סי׳ קפא סעיף נ:

 כה ה טיש״ע א״ח סי׳
 קפ סעיף ד:

 רביגו גרשום
 סולדת בהן. כלומר אלא
 שאין היד נכוית בהן אבל
 היד נכדת בהן אסור:
 כי קורטא בכורא. כלומר
 כקרטין של מלח כשלשים
 סאין: שמא יארע דבר
 קלקלה בסעודה. כלומר
 שמא יקפיד בשעה מקיט
 כסא בידיה או מאכל
 או משקה וישפכנו ויארע
 קלקלה בסעודה: דקשי
 לרוח צרדא. שנופל מאותו
 חולי: ולא אמרן אלא חוץ
 לד• אמות. כלומר הא
 דאמרן דלא לישקול איניש
 מידי מפתורא כי נקיט
 איניש כסא ויתיב אתכא:
p לד׳ אמות. כלומר n 
 שרוצה ליטלו pn לדי
 אמות מן השלחן ואי עביד
 קשה לרוח צרדא למאן
 דנקיט כסא בידיה: האי
 דכנשי נישוורא. כלומר
 האי דמיכנשי פירורץ
 מתחת השלתן: משום
 מנקרותא. כלומר שרוצה
 לנקר ביתו: אייל מר. זהו
 רבה: הוה קא אכיל נהמא
 (איכלא) ןאיבלי]. כלומר
 ביני עשבים: אפקוה
 לההוא גברא מביתיה.
 כלומר לעניות: חופיא.
 אשקומא בלע״ז: לכרסם.
 קדרן בלע״ז מי שאיגו
 יכול להוציא ניעו זהו
 קדרן בלע״ז: מנפחביה
 קשי לרישא. כלומר לחולי
 של ראש: מדחיה קשי
 לעניותא. כלומר מדחהו
 בידו קשי לעניותא:
 שיכרא מעבר ליה. כלומר
 לישתי שיכרא אחריו
 וירפא: דשיכרא מים.
 כלומר מאן דשתי אופיא
 משיכרא לישתי מיא
 בתריה וירפא: דמים לית
 ליה תקנתא: [בתר עניאן.
 דעני אורחיה למישתי
 מיא: מכישא דאסר
 גינאה. כלומר מאותו
 קישור שקשר בעל הגינה
 למכור: אמרה מלתא
 אסרה לארבא. כלומר
 אמרה מלתא דכשפים: לא
 קטיל לכו כינה. על בגד
 שלך: תותי מרזבא. צינור:
 משום שופכין. כלומר
 ששופך הצינור מים עליו:
 הנהו שקולאי. בני אדם
 שנושאין משואות: בעי
 לאיתפוחי תותי מרזבא.
 [את הוא דשנית]. כלומר

 המים: מים רעים. פעמים ששתה מהן שד וזו תקנתן: דהוה בי רב פפא. שהיה משמשו: עד דחלפי מים הרעים. ששתו המזיקין מהן:
 האכילו



 עין משפט
 גר מצוה

 כ1 א מיי׳ פ״ו מהלכוח
 כרכות הלכה נח וע׳׳ש
 שמג עשין ס טוש״ע א״ח
 סי׳ קס סעיף ו [וברב
 אלפס ברכות פ״מ לף

 מל:]
 מ ב מיי׳ שס הלנה ט
 וע״ש טוש׳׳ע שס
 סעיף ז [וברב אלפס שס]:
 כדו ג מיי׳ שס טוש״ע שס

 סעיף ט:
 ד [מיי׳ שס ה״ב]:

 כט ה מיי׳ שם הלנה ג
 וע״ש סמג שס
 טוש״ע א׳׳ח סי׳ קנמ סעיף

 ה:
 ל ו טוש״ע א״ח סי׳ ריג

 סעיף א:
 לא ז ח מיי׳ ס״ה מהל׳
 ברמת הלנה טו סמג
 עשין ס טוש״ע א״ח סי׳
 קצג סעיף א [וברב אלפס

 שס מה.]:
 לב ט מיי׳ פ״ו מהלנוח
 גרנות הצנה ל סמג
 עשי! מ טור ש״ע א״מ סי׳

 קסא סעיף ד:
 לג י מיי׳ סי״א מהצנות
 תרומות הלנה ז
 ופי״א מהלנומ מקואות

 הלנה יא:

 כל הבשר פרק שמיני חולין סו.

 רביגו גרשום
 מיס ראשונים האכילו בשר
 חזיר. א) כלומר ההוא
 דישב לשלחן כי לא נטל
 ידיו וכסבור דעובד
 כוכבים הוה והביאו לפניו
 בשר חזיר: אחרונים
 הוציאו אשה מבעלה.
 דההוא דאפקיד כסא
 לאינתתיה אכל עדשים
 ויצא לשוק בדלא נטל ידיו
 מים אחרונים והיה רשע
 אחד שראה כשנתן הבעל
 הכיס לאשתו ובא לאשה
 ואמר לה תני לי הכיס
 שנתן ליך בעליך א״ל תן
 לי סימן נתן לה שאכל
 עדשים וכשבא לביתו
 וסיפרה לו הדברים
 וגירשה. חד מהני וחד
 מהני לחומרא. כלומר מיס
 הראשונים האכילו בשר
 חזיר אחרונים הרגו את
 הנפש כלומר לא סבירא
 ליה דגירשה אלא קטלה:
 חמי האור חזקיה אמר אין
 נוטלין מהם לידים. כלומר
 מים ראשונים: פסקינהו
 במנא. כלומר דנטל מהם
 בכלי: דפסקינהו בבת
 בירתא כלומר שהיו עושין
 בצידי הנהר כמו צינורות
 שהולכות לשדות ומשקין
 מהם שדותיו דלא היו
 המים במקום רביתא
 דנהרא אלא בצינורות
 דהיא בת בירתא ובאותו
 מקום פליגי אם יכול אדם
 ליטול ידיו אם לאו: מים
 שנפסלו משתיית בהמה.
 כלומר שלא היו נקיים
 בכלים פסולים ליטול מהם
 ידיו בקרקע כשרים: טובל
 בהם כל גופו אבל לא ידיו
 ורגליו לענין קידוש ידיו
 ורגליו לעבוד עבודה: מר
 סבר גזרינן כלומר דר׳
 שמעון בן אלעזר סבר אבל
 לא ידיו ורגליו דגזרינן אטו
 מנא ות״ק סבר בקרקע
 כשרים אפי׳ בבר בירתא
 דלא גזרינן אטו מנא(אלא)
 משום סרך תרומה כלומר
 שאם אכלו חולין בלא
 נטילת ידים היו מםרכץ כן
 לתרומה והיו אוכלין אפי׳
 תרומה בלא נטילת ידים:
 הא אחר שלא שטף ידיו
 טמא כלומר אפי׳ טהור
 שלא שטף ידיו טמא
 לאכול אפי׳ חולין. ופליגא
 דרב נחמן כלומר מה
 דאמרינן רשות הוא ליטול ידיו

 חונה ו דהוו שדו מיא מפומא דחצבא. והא לאיעכב ולא עשה
 בעצמו כן או שלא הודיעם לפי שהיה ירא שיקפידו עליו
 שאר השלים אם היה מוליע אי נמי אין מועיל אא״כ שלי להו ההוא
 גברא גופיה לשתי: חמי האור חוקיה אמר אין נוטלין מהם
 לידים. והא לתניא לעיל (לף קה.)
 מיס ראשונים נוטלין בין בחמין בין
 בצונן מוקי «) חזקיה כלישנא קמא
ד ינאי ללעיל כשאין היל סוללת  ל
 וכאן איירי כשהיל סוללת בהן ורבי
 יותנן לשרי הכא בלשון בתרא
 למוקי לה אע״פ שהיל סוללת מותר
 ובחנם פירש בקונטרס לחזקיה תנא

 הוא ופליג אבדיתא ללעיל:
 דפסקינהו בבת בירתא. והא
 לאמרינן בפרק ג׳
 מינין (נזיר לח.) לרביעית למקוה בטלי
 בטלוה היינו לענין מחטין וצינורות
 אבל שד להטביל בהן יליו א״נ לגמד
 בטלוה אף ליליס והכא במחוברין

 למקוה וכן פירש בקונטרס:
 מים שנפסלו משתיית בהמה בכלים
 פסולין בקרקע כשדין. בפ״ב
 לזבחים (לף מ.) אמדנן כל המשלים
 למי מקוה משלים למי (ג) באר
 ולרביעית אינו משלים למעוטי מאי
 אילימא למעוטי טיט הנרוק היכי למי
 אי לפרה שוחה ושותה ממנו אפילו
 לרביעיח נמי משלים פירש שם
 בקונטרס וכשדס הן ליליס כלאמר
 בפרק כל הבשר מיס שנפסלו משתייה
 בהמה בין בכלים בין בקרקע פסולין
 הא לא נפסלו כשדן ואגב דהטא לא
ק ואס תאמר רהתס קאמר ואי  עיין «
 לאין פרה שוחה ושותה ממנו אפילו
 למקוה נמי לא והכא משמע ללכ״ע
 טובל בהן כל גופו ונראה לפרש
 להתס מייד שנפסלו משתיית בהמה
 מחמת שהטיט עב כל כך שאינה
 יכולה לשתות לאז אין שם מים עליו
 אבל הכא אייד בצלולין הרבה אלא
 למאיס ומסרחי ומחמת כך אין הפרה
 יכולה לשתות,): מצוד! לשמוע
 דברי חכמים. וא״ת והלא משוס
 סרך תרומה תקנוה וא״כ מאי ועול

 וי״ל לתקנו משום נקיות:
 מצו ה לשמוע דברי רבי אלעזד
 בן ערך. פירוש לאסמיך
 ליה קרא ללאו לרשה גמורה (י)
 לעיקר קרא אתא לכללרשינן בנלה

 (לף מג.) מה יליו מאבראי:
 ושמןן מינה שנים שאכלו מצוה
 ליחלק. תימה לר״י מנא
 ליה למצוה ליחלק לילמא רשות כמ״ל
 בדש פ׳ שלשה שאכלו(כרכות מה.) לאס
 רצו לזמן מזמנין לפלוגחא היא לרב
 ורבי יוחנן ועול קשה להחס לא פליגי
 אלא בפת שיש עליו תורת זמון בג׳ אבל
 פירות לאין מזמנין עליהן כלל כלאמר
 ש״מלאיןמזמניןעלהפירו׳פשיטאלמצו׳

 ליחלק

 שמע מינה תלת שמע
 אין נטילת ידים לפירות וש״מ י אין מזמנין על הפירות ושמע מינה

 מינה
 ישנים
במה  שנים שאכלו מצוה ליחלק ח
 אבל אחד סופר ואחד בור סופר
 ידים לחולין עד הפרק י לתרומה

 עד

 חזנהו דקא שדו מיא מפומא דחצבא אמר
 אי הוה ידענא דרגיליתו למיעבד הכי לא
כי אתא רב דימי אמר מים (  איעכבי א] א
האכילו בשר חזיר אחרונים  הראשונים 8
 הוציאו את האשה מבעלה כי אתא רבין
 אמר ראשונים האכילו בשר נבלה אחרונים
 הרגו את הנפש אמר רב נחמן בר יצחק
 וסימניך אתא רב דימי אפקה אתא רבין
 קטלה ר׳ אבא 3׳מתני חדא מהני וחדא
 מהני לחומרא איתמר חמי האור חזקיה אמר
 אין נוטלים מהן לידים ורבי יוחנן אמר
נוטלין מהם לידים אמר רבי יוחנן שאלתי  א

 את רבן גמליאל בנו של רבי ואוכל טהרות
 ואמר לי כל גדולי גליל עושין כן חמי טבריא
אין נוטלין מהם לידים אבל  חזקיה אמר כ
 מטבילין בהם הידים ורבי יוחנן אמר כל גופו
 טובל בהן אבל לא פניו ידיו ורגליו השתא
 כל גופו טובל בהם פניו ידיו ורגליו לא כ״ש
 אמר רב פפא במקומן דכולי עלמא לא פליגי
 דשרי משקל מינייהו במנא דכ״ע לא פליגי
 דאסיר כי פליגי דפסקינהו בבת בירתא
 מר סבר גזרינן בת בירתא אטו מנא ומר
מים שנפסלו משתיית ג (  סבר לא גזרינן כתנאי ג
 בהמה בכלים פסולים בקרקע כשרין רבי
 שמעון בן אלעזר אומר אף בקרקע טובל
 בהן כל גופו אבל לא פניו ידיו ורגליו
 השתא כל גופו טובל בהן (א) ידיו ורגליו
 לא כ״ש אלא לאו דפםקינהו בבת בירתא
 ובהא פליגי דמר סבר גזרינן בת בירתא
 אטו מנא ומר סבר לא גזרינן אמר רב אידי
 בר אבין אמר רב יצחק בר אשיאן נטילת
 ידים לחולין מפני סרך תרומה ועוד משום
 מצוה מאי מצוה אמר אביי ייימצוה לשמוע
 דברי חכמים רבא אמר מצוה לשמוע דברי
וכל אשר יגע בו הזב  ר״א בן ערך דכתיב 1
 וידיו לא שטף במים אמר ר״א בן ערך מכאן
 םמכו חכמים לנטילת ידים מן התורה
 אמר ליה רבא לרב נחמן מאי משמע דכתיב
 וידיו לא שטף במים הא שטף טהור הא
 טבילה בעי אלא הכי קאמר ואחר שלא שטף
 טמא אמר ר׳ אלעזר אמר רבי אושעיא לא
 אמרו נטילת ידים לפירות אלא משום נקיות
 סבור מינה חובה הוא דליכא הא מצוה
 אמר להו רבא לא חובה ולא מצוה
 רשות ופליגא דרב נחמן ה*דאמר רב
הנוטל ידיו לפירות אינו אלא מגסי  ה

 אמר רבה בר בר חנה הוה קאימנא
 דרבי אמי ורבי אםי אייתו לקמייהו
 כלכלה דפירי ואכלו ולא משו ידייהו
 ולא יהבו לי מידי ובריך חד חד לחודיה

 האפילו בשר י»יר. שהיה חנוני ישראל מוכר בשר שחוטה לישראל
 ומבשל ומאטלס וכשהעובל כוכבים גא בחנותו מאכילו נבלוח ובא
 יהולי אחל לאכול ולא נטל יליו וכסבור זה שעובל כוכבים הוא
 והאטלו בשר חזירי): הוציאו אשה מבעלה והרגו אח הנפש. בפרק

 בחרא ליומא בעובלא לכילור איכא
 למ״ל קטלה ואיכא למ״ל לא קטלה
 אלא אפקה: וסימניך. שלא תטעה
 מי מהס אמר הוציאו ומי מהם אמר
 הרגו: אחא רב דימי אמר אפקה
 אחא רגין אמר קטלה. הראשון
 הוציאה והשני הרגה אחוז הסימן
 כאילו שניהם נעשו בה גירושין והדגה
 ושוב לא תטעה לודאי אין להחליף
 ולומר הראשון הרגה והשני הוציאה
 והם היו יולעין לרב לימי אתא מארץ
 ישראל מקמי רבין: חדא מהני כוי
 לחומרא. ראשונים בשר תזיר כרב
 לימי אחרונים הרגו כרבין. בשר חזיר
 חמור מנבלה לאית ביה מרי איסורי:
 אין נוטלין מהם. מיס הראשונים
 ופליג אללעיל ותזקיה תנא הוא:
 רגן גמליאל גרגי. בנו של רבי ואוכל
 טהרות היה: חמי טגריא חזקיה
 אמר אין גומלין מהם לידים אבל
 מטבילי! בהן הידים. אי איכא מ׳
 סאה: כל גופו טובל בהן. אס נטמא
 ראויות הן לטבילת כל גופו: אבל
 לא פניו ידיו ורגליו. אס טבל בהם
 פניו ידיו ורגליו אין טבילה עולה לילים
 ולאטלה: השהא כל גופו כוי. הלא
 אף טבילה עולה ליליס יותר מן
 הנטילה כלאמרינן בחגיגה >לף ית0
 נוטלין ליליס לחולין ולמעשר ולקלש
 מטבילין אלמא טבילת ילים עליפא
 ולכל גופו חזו לטבילה ליליו לא כל
 שכן: במקומן. בחיבורן אס בא
 להטביל יליו בהן: דכ״ע שפיר דמי.
 לשם טבילה עליהם ככל מעיינוח
 ומקוואות: משקל מינייהו במנא.
 לשפוך על יליו כדין הנטילה: דכ׳׳ט
 אסור. לכי תקון רבנן נטילה לאו
 בחמין תקון והני גדעי מחמי האור
 שלא היתה להן שעת הכושר:
 דאפסקינהו בבה בירחא. תדץ קצר
 והמיס פונים שם ואין שם שיעור מקוה
 אבל מחובדן למקוה לגזירה בעלמא
 הוא אטו מנא: שנפסלו משמיים
 בהמה. כגון סרוחין או חמי טבדא:
דו להא  בקרקע כשרין. להטביל י
 מקוה נינהו אבל נטילה לא תקנו רבנן
 אלא בראוין לשתיית בהמה: אבל לא
 פניו ידיו ורגליו. אפילו לרך טבילה.
 פניו ורגליו משום ידיו נקט להו ואורחא
 בעלמא נקט: נט״י לחולין מפני
 סרך הרומה. הוצרכה שהיליס שניות
 ופוסלות את התרומה אבל חולין לא
 מהני בהו שני ומפני סרך תרומה
 שירגילו אוכלי תרומה ליטול יליהס
 י»הנוהגת בחולין: א!מצוה לשמוע דברי
 חכמים. שתקנוה: רגא אמר.
 לאורייתא היא מצוה כרבי אלעזר בן
 ערך: מכאן סמכו. כלמפרש ואזיל:
דו טהור  הא שטןי. במים את י
 מנגיעתו בזב בתמיה: אלא ה״ק.
 הנוגע בזב ומי שאינו שוטף את יליו
 שניהם טמאין ואסמכתא בעלמא
 ופליגא דרג נחמן דאמר.
 הוא ואסור לנהוג עצמו

 איכא
 אלא
 נחמן
 הרוח
 קמיה

 שאכלו מצוה ליחלק יי תניא נמי הכי
 דברים אמורים שהיו שניהם סופרים
נטילת  מברך ובור יוצא תנו רבנן ט

 לומר נברך:
 כאן שלשה:

 על

 אין מזמנין על הפירות
 מצוה ליחלק הואיל ואין

 הרוח ולאו רשות היא: ולא יהגו לי מידי. שלא חשו לצרפני עמהס לזימון לקסברי
 מלברכו כל חל וחל לחוליה לאחריהם ולא יצא האחל בברכת חבירו שמע מינה בשנים

 היא:
 גסות

 בגסות
 וש׳׳מ.

 מסורת הש״ם

 א) יומא פג: [ע״ש דאיתא
 והיינו רתנן כו׳ וצריך
 תיקון שס], ב) [זהו כהיינו
 דתנן כוי לאימא ביומא
 הנ״ל ואפשר להך ר׳ אנא
 גופו תני להך דאיתא מיס
 ראשונים כו׳ הנזכר ביומא
 הנ״ל ועי כתובות פא.
 והמניא ד אבא כו׳ ולפ׳׳ז
 צ״ל ביומא הנ״ל והיינו
 דחניא], ג) [תוס׳ ליליס
 פ״א ה״ו ע״ש], ד) [יבמות
 כ. ושם נסמן], ה) תגיגה
 יח:, ו) נרכות מה:,
 t) ומדרש פנחומא נלק יח],
 P) צ״ל הנהיגוה, ט) [צ״ל
 כאן], י) [וע״ע תוס׳ סוכה
 יט: ד׳׳ה טיט ותוס׳ ובחיס

 כ3. ד׳׳ה למעוטי],

 תורה אור השלם
 1. וכל אשר יגע בו הזב
 וןךיו לא שטף במים
 ובבס בגדיו וךךזץ במים

 וטמא עד הערב:
 ויקרא טו יא

 גליון הש״ם
 גט׳ האכילו בשד חדי
 עיין ב״י י״ד סי׳ קח:

 הגהות הנ״ח
 (א) גפי השתא נל גופו
: דו  טובל כהן פניו י
 (ג) תום' ד״ה חמי ובו׳
 מוקי לה חוקיה ונו׳ ורבי
 יוחנן דשרי הנא ס׳׳ל כל׳
 בתרא: (ג) ד״ה מיס ונו׳
 למי מקוה משלים למי
 כיור ולרביעית: (ו) דייה
 מצוה ונו׳ גמורה היא

 דעיקר:

 הגהות מהר׳יב
 רנשבורג

 א] נב׳ ני אחא רב דימי
 אמר מיס הראשונים. נ״נ
 עיין ב״י בי״ד פסי׳ קי׳׳ז
 דהי׳ ישראל רשע או שעת
 השמד הי׳ והיו מחדקיס
 עצמם לטיס בפרהסיא
 דאל׳׳ה הא אסור לעשות
 סחורה נדבר האסור מן
 התורה וכ״כ מהר״מ שיף
 ועיין מהרש״א בלשון רש״י
 בד״ה האכילו וכוי דמסרש
 בנזדמנו וזה שלא כהרב״י:

 מוסף רש״י
 מים הראשונים האכילו
 בשר חזיר. פונדק ישראל
 היה מוכר לישראל דברים
 המותרים ומאטלס, ומוכר
 לנכרים נשר חזיר מבושל,
 נא ישראל לפונדק וראהו
 שלא נטל ידיו נשהסב
 לאכול ונתן לפניו נשר
 חזיר (יומא פג:<. מצוה
 ליחלק. ילנרך כל אחד
 נפני עצמו, ני! ברכח
 המוציא נין ברכח המזון

 (ברכות מה:ן.

 שיטה מקובצת
 א] מצוה לשמוע דברי
 חכמים שתקנוה. נ״ב כאן
 רמוז מה שתירץ הרשב״א
 ז״ל בקושיא שיש כאן

 ע״ש:

 א) צ״ל דהוא ישנ על השולחן לאכול ולא נטל ידיו ונוי.



 מסורת הש״ס
 א) [ערטן יט: תוספתא
 דידיס רפ״ב], 5) מכאן שיין
 עוד לע״א, ג) [ע׳־כ שייך
 לע״א], ד) צ״ל שסרישית
 לרנ ששת. מהר״ס,
 ה) [וע׳׳ע מוס׳ שגת צג.

 ל״ה נמרסקו וכוי],

 מוסף רש״י
 קידוש ידים ורגלים
 במקדש עד הפרק.
 מקוס חיבור הכף והזרוע

 ;ערכיו יט:).

 סו: כל הבשר פרק שמיני חולין

 עד הפרק א< קידוש ידים ותלים במקדש
כל דבר שחוצץ בטבילה ו  עד הפרק א
ובקידוש  בגוף חוצץ בנטילת ידים לחולין 3
 ידים ורגלים במקדש אמר רב עד כאן
 לחולין עד כאן לתרומה ושמואל אמר עד
 כאן בין לחולין בין לתרומה לחומרא
 ורב ששת אמר עד כאן בין לחולין בין

 ליחלק וי״ל דה״ק ש״מ אין מזמנין על הפירות פירוש אין חובה לזמן
 על הפירות אפילו כשהן שלשה מללא נתנו לו ואין חילוק בפירות
 בין ג׳ לב׳ ואכתי לא יזעינן אם יכול לזמן בשנים בפת או בפירות
 אפילו בג׳ או אסור כמ״ד אס רצו לזמן אין מזמנין אלא מדבריך כל

 חד וחד לחוליה שמע מינה דמצוה
 ליחלק לאם איתא למותר לזמן לא
 היה מברך כל אחל לעצמו אלא היה
 מברך אחל לחברו ואומר נברך
 שאכלנו משלו כלי להוסיף שבח למקום
 ואכתי לא ילעינן אלא שבשנים אסור
 לומר נברך שאכלנו משלו אבל בלא
 נברך שמא יכול אחל לברך ולפטור
 חברו אבל מלתניא שנים שישבו מצוה
 ליחלק בל״א כוי אלמא לבשניהם
 יולעיס לברך חייבים שניהם לברך
 וא״ת ומ״ש ברכה לבסוף לכל אחל
 מברך לעצמו מברכה לבתחלה לאחל
 מברך לכולן כלמוכח בכיצל מברכין
 (ברכות דף לט.) גבי תלמילי (לרב)
 להוו יתבי קמיה לבר קפרא ואייתו

 «<טד הפרק. השני שבאמצע אצבעות לכיון למשוס סרך תרומה בעלמא
 הוא ליו אם נטל במה שנוגע במאכל להיינו ראשי אצבעות:
 לתרומה עד הפרק. פרק השלישי והוא בגב היל>0: קידוש ידים ורגלים.
 מן הכיור: עד הפרק. העליון מקום חבור היד והזרוע: עד כאן
 לחולין. מראה היה בידו כמו שפירשתי:
 ושמואל אמר. פרק החולין והתרומה
 שוין ולחומרא בפרק השלישי והוא
 שבגב היל: משום דכהן הוא.
 ורגיל בתרומה לפיכך החמיר על
 עצמו להרגיל אף בחולין כן כדי
 שיהא רגיל בה: ומהנה. לאכילה
 ובלבד שיזהר מלטנפס ומלטמאס:

 פקתא

 לתרומה לקולא אמר בר הדיא הוה קאימנא קמיה דרבי אמי ואמר
 עד כאן בין לחולין בין לתרומה לחומרא ולא תימא רבי אמי משום
 דכהן הוא דהא רבי מיישא בר בריה דרבי יהושע בן לוי הוא ליואי
נוטל אדם  ואמר עד כאן בין לחולין בין לתרומה לחומרא אמר רב ג
 את שתי ידיו שחרית ומתנה עליהן כל היום כולו אמר להו רבי אבינא לבני

 פקתא
 קמייהו פרגיות כרוב ולורמסקין ונתן בר קפרא רשות לאחל מהן לברך ובסוף אלו לברים >שס דף נג.) תניא היו יושבים בבית
 המלרש הביאו מאור לפניהם בית הלל אומרים אחל מברך לכולן ובפרק כיצל מברכין >שס מב0 תנן גבי מוגמר לאחל מברך לכולן ויש
 לומר לשאני ברכה ללכתחלה שכל אחל מרויח באותה ברכה שע״י כן מותרין לאכול וליהנות לפיכך מצטרפין לה אבל בסוף שכבר אכלו
 לא מצטרפין והא לאמרינן בפרק כיצל מברכין >שס דף לז.) רבן גמליאל וזקנים שהיו מסובים בעליה ביריחו והביאו לפניהם כותבות
 ואכלום ונתן ר״ג רשוח לד עקיבא לברך וקפץ וברך ברכה אחת מעין ג׳ היינו משוס לר״ג לטעמיה לחשיב להו כפת לקאמר התם
 כל שהוא מז׳ המינים רבן גמליאל אומר ג׳ ברכות ואע״ג לר׳ עקיבא כרבנן סבירא ליה לאמרי ברכה אחת מעין ג׳ לא בשביל להוציא
 כולם ברך אלא ברך לעצמו בקול רס להוליע להם להלכה כרבנן ומה שאין אנו נוהגין עכשיו לברך בתחלה אחל לכולן אלא בפת
 לחוליה לפי שאין אנו קובעים עצמנו להסב על היין ועל הפירות ואפילו גבי פת תנן בכיצל מברכין (שם דף מב.) היו יושבין כל אחל
 מברך לעצמו היסבו אחל מברך לכולן וגבי יין פליגי התם בגמרא (דף מג.) רב ור׳ יוחנן לרב סבר לא מהניא ליה היסבה ואיכא לאמרי לא
 בעיא היסבה ור׳ יוחנן אמר מהניא ליה היסבה ומיהו צריך עיון לפשט המשנה משמע למיירי בברכה ללכתחלה ובגמרא משמע למיירי
 בברכה לבסוף גבי תלמילי לרב לאמרי ניטל לחמא אנהר דינק בתר לכריכו יתבי וקא מבעיא להו היסבו אין לא היסבו לא או ללמא
 כו׳ משמע ללכ״ע לברכה ללכתחלה הוה פשיטא להו ללא בעי היסבה ללא נסתפקו אלא לברכת המזון לבתר לכריכו ועול לאי בברכה
 ללכתחלה פליגי רב ורבי יוחנן לרב מ״ש יין ממוגמר ואור לאחל מברך לכולן וי״ל משום למוגמר ואור בא להם הנאה בבת אחת אבל
 קשה לבהליא תנן התם בא להם יין לאחר המזון אחל מברך לכולם ואע״ג לאיכא למימר לשאני התם למגו למהניא היסבה לפת מהניא
 נמי ליין רהט נמי משני התם כי פריך ליה לרב מברייתא לאורחין מ״מ הוה ליה לאקשויי טפי לרב ממתניתין ולשנויי הט אלא להט
 לא פריך ליה ממתניתין לעל כרחך איירי בברכה למתחלה לומיא ליין שבתוך המזון אבל ברייתא ע״כ איירי בברכה לבסוף מלבעי
 היסבה ולפי זה בברכה ללכתחלה לא בעי לאקבועי לוכתא לא בפת ולא בשאר לברים ובברכה לבסוף בעי לאקבועי לוכתא בין בפת
 בין בשאר לברים להלכה כרבי יוחנן ומיהו יש ליישב כולה מלתא בברכה לבתחלה והא דפריך לרב מברייתא ולא ממתניתין משוס למברייתא
 פריך לתד לישני לרב ומה שלא נסתפקו תלמילי לרב ער אחר המזון לפי שבתחלה לא באו בבח אחת לנהר רינק אלא היו מתקבצין
 שם ליסע משם בבת אחת וכל אחל שהיה מגיע שם היה יושב ואוכל והיה מברך לעצמו והא למייתי שם ראיה ממתניתין למיירי בברכה
 ללכתתלה אע״ג לברכת המזון בשנים מצוה ליחלק ולבתחלה אחל מברך לחבירו מ״מ מייתי ראיה לכי אמרי ניזול וניכול נהמא בלוכתא
 פלוני כהיסבה למיא והוי קביעות ובכל מקום שהאחר מברך לכולם בין ברכה ראשונה בין ברכה אחרונה אין מברך אחל לכולם על
 רקביעי: וכל דבר שחוצץ בטבילה חוצץ בנטילת ידים לחולין. הקשה הרב ר׳ אברהם בן הרב ר׳ משה לבתוספתא למקוואות תניא
 בפרק ז׳ כל החוצץ בכלים חוצץ בנלה ובגר בשעת טבילה ובחולין אין חוצצין והכא קאמר לחוצצין ד״ל רהכא איירי לאכילה כלמוכח
 כוליה שמעתא והחמירו באכילה כמו בטבילה והתם בנגיעה ואיירי אף בחולין שנעשו על טהרת תרומה ללא החמירו וצריך ליזהר בשעת
 נטילה מטיט ובצק שתחת הצפורן לחוצצין בטבילה כלתנן במסכת מקואות (פ״ט מ׳׳3) וכל לבר שחוצץ בטבילה צריך כמו כן ליזהר בנטילה
 לאכילה אבל במיעוט שאינו מקפיל אין לחוש לבטבילה נמי אינו חוצץ כלאמרינן בפ״ק לעירובין (דף ד:<: אמר רב עד כאן לחולין
 ועד כאן לתרומה. כלקתני בברייתא לחולין על הפרק לתרומה על הפרק כו׳ והיה מראה רב ביליו ופירש בקונטרס לעל הפרק לחולין הוא פרק
 ב׳ שבאמצע אצבעות ולתרומה על הפרק שבגב היל ובקלוש יליס על הפרק העליון מקום חבור היל והזרוע ולא רצה לפרש בקונטרס
 לפרק לחולין הוא פרק ראשון שבראש האצבעות לפי שאינו שוה בכל האצבעות כמו באגולל אבל פרק האמצעי שוה בכולם ושמואל
 אמר לפרק לחולין ולתרומה שוין לחומרא ולא פליג אברייתא אלא משוס לכהן הוא ורגיל בתרומה לכך החמיר על עצמו להרגיל אף
 בחולין אבל לרב ששת קשה לאמר ער כאן בין לחולין בין לתרומה לקולא וי״ל לרב ששת מפרש הברייתא בפרק הראשון שבראש אצבעות
 לחולין ושני לתרומה שהוא פרק אמצעי ולא להקל על הברייתא קאמר אלא אלרב ושמואל לאמרי לפרק לתרומה הוא מקום חבור אצבעות
 ותפיסת היל ור״ת פירש ע״כ לחולין פרק ראשון כמו ״שפירש רב ששת ולפירוש זה קשה ברייתא לרב ששת ללפירושו צדך לומר ללרב ששת
 לחולין וחרומה בפרק ראשון לקולא ומיהו יש ללחות ללשמואל לחומרא היינו פרק שבגב היל כמו קלוש ילים ובא רב ששת להקל משמואל אבל
 אין לפרש כמו שפירש הרב ר׳ אברהם לחולין על פרק שלישי לאצבעות ולתרומה כל פיסת היל פירוש על הקנה ולקלוש יליס על העצילה
 שקודן קור״א בלע״ז והביא ראיה מספר הזהיר שכתוב שם אמר שמואל לחולין כל היל ואי אפשר לומר כן מלתניא בפרק האומר משקלי עלי
 (ערכין יט:< משקל ילי ומשקל רגלי עלי ר׳ יהולה אומר ממלא אלם חבית ומכניס ילו על העציל וברגל על הארכובה ופריך וביל עד העציל
 ורמינהו קלוש יליס ורגלים במקלש על הפרק ומשני ראורייחא על הפרק בנלריס הלך אחר לשון בני אלם אלמא אין קלוש ידם על העציל
 ומיהו יתכן פירושו לפי מה שמפרש שם לעציל היינו אישיל״א והוא בית השחי מקום חבור הזרוע והכתף וכן פירש בקונטרס בפרק הזרוע (לקמן
 קלד:) אבל קשה לר״ת לאמר בזבחים (דף ית0 ולא יחגרו ביזע אין חוגרין במקום שמזיעין לא למטה ממתניהם ולא למעלה מאציליהם אלא
 כנגל אצילי יליהס והיינו כנגל קול׳׳א ששם לרך לחגור לאי במקום שחי אלרבה הוא מקום זיעה יותר ועול למה שייך לומר ולא למעלה
 ללמעלה הוי צואר ואיך יחגרו שם ועול לבערכין (דף יט:< קאמר ביל על העציל וברגל על הארכובה משמע לעציל באמצע היל כמו
 הארכובה באמצע הרגל ועול רבאהלות (פ״א מ״מ) כשמונה רמ״ח אברים קתני ל׳ בפיסת היל ששה בכל אצבע שנים בקנה ושנים במרפק
 אחל בזרוע וארבעה בכתף משמע למרפק הוא קול״א שכן הוא הסלר ומרפק ועציל הכל אחל להא בערכין (דף יט.< קתני ר׳ יהולה
 במתניתין להתס מכניס ילו על מרפקו ותרגום כל אצילי יליס ליחזקאל(יג) כל מרפוקי יליא ואין לפרש לקילוש יליס הוא על בית השחי להיינו
 על הכתף להא פריך בערכין ולאורייתא על הפרק והא גבי תפילין כתיב ילך ותני לבי מנשה ילך זו קיבורת ומשני לאורייתא קיבורת
 כו׳ קילוש ידם ורגלים הלכתא גמיד לה משמע לפרק לקילוש ילים ורגלים אין מגיע על קיבורת וקיבורת מפרש רבינו תס קבוצת
 בשר שבזרוע כמו (ב״ב דף ה.) קיבורא לאהינא שהוא לשון קבוצת תמריםה: נוטל אדם ידיו שחרית ומתנה עליהן כל היום. תימה
 ראמדנן בערבי פסחים (דף קו:) הנוטל ידיו לא יקלש משום לקילוש מפסיק בין נטילת יליס לסעורה ואמר בפרק אלו לברים (ברכות נב:)
 ב״ה אומדס מוזגין כוס ואח״כ נוטלין משוס לתיכף לנטילת יליס סעולה והשתא הא מועיל תנאי אפילו כל היום ואומר ר״ת להני מילי כשמתנה
 שחדת ועול י״ל לאע״ג למועיל תנאי לרב אף שלא בשעת הלחק היינו אס אין מים בסמוך לו אי נמי יש לו וצריך ללבדס אחרים:

 האי

 עין משפט
 נר מצוה

ד א מיי׳ פי׳׳א מהל׳  ל
 מקואות הלכה נ
 טוש״ע א״ח סי׳ קסא

 סעיף א:
 לה ב מיי׳ פייה מהל׳
 ביאת מקדש הלכה

 טז:
ו ג מיי׳ ס״ו מהלכות  ל
 ברכות הלכה יז סמג
 עשי! כז טוש״ע א״ח סי׳

 קסד סעיף א:

 רבינו גרשום
 לפירות (זו היא) פליגא
 דרב נחמן דאמר רב
 נחמן כו׳ כלומר דאפי׳
 רוצה ליטול ידיו לא
 שבקינן ליה: לחולין עד
 לפרק. עד פרק העליון
 של אצבעות: לתרומה
 עד פרק שני. לקדוש
 ידים ורגלים במקדש עד
 לפרק שלישי: עד כאן
 לחולי; כלומר עד פרק
 ראשון לחולין עד פרק
 שני לתרומה: איושמואל
 דאמר ע״כ בין לחולין ובין
 לתרומה לקולא. כלומר
 עד פרק ראשון: לחומרא.

 עד פרק שלישי: לבני

 א) לכאורה צ״ל ורג ששת
 לאמר וכוי ואמנם אפשר
 לרנינו היה גורס נדירי
 שמואל נין להרימה לקולא.



 עין משפט
 נד מצוה

 לז א מיי' פ״ו מהל׳
 ברכות הלכה יז
 [טוש־׳ע א״ח סימן קסד

 סעיף א1:
 לח ב מיי׳ שס הלכה יד
 ועי׳ נכ׳׳מ סמג עשי!
 כז טוש״ע א״יו סי׳ קנט
 סעיף ו [וברב אלפס ברכות
 פ״ח לף מה: וגרסתו אמר
 רבא וע״ש עוד לגרסא
 אחרת היה לו בסוגיא
 דהכא והניאו הרא׳׳ש הכא

 בסימן יל]:
 לט ג ד מיי׳ שס הלכה יא
 ינ ועיין נכ״מ טוש״ע
 שס סעיף א וסי׳ קס סעיף
 יג [וברב אלפס שס דף מו.
 וגרסתו א׳׳ל רב אשי

 לאמימר]:
 מ ה מיי׳ פי״א מהלכות
 מקוואות הלכה ח
 וע׳׳ש סמג שס טוש״ע

 א״ח סי׳ קס סעיף יג:
 מא ו ז מיי׳ פ״ו מהל׳
 ברכות הל׳ [ד1 ז

 טוש׳׳ע שס סעיף א:
 מב ח מיי׳ ס״ו מהלכות
 ברכות הלכה יא
 טוש״ע א״ח סי׳ קנט סעיף

 ג:
 מג ט י מיי׳ שם הלכה יא

 טוש׳׳ע שם סעי׳ ל:
 מד כ מיי׳ פ״ו מהלכות
 ברכות הלכה יח ועי׳
 בהשגות ונכ״מ סמג עשי!
 כז טיש״ע א״ח סי׳ קסג

 סעיף א:

 שיטה מקובצת
 א] פי׳ בקונטרס שחקקה
 ונראה דבלא חקיקה היא
 מחזקת רביעית וכוי. ונ״ב

 ואיצטריך לדיוקא:

 רבינו נרשום(המשך)
 בכונס משקה אין נוטלין
 ממנו לידים כלומר דלאו
 חשוב כלי: ל״ק הא לחד
 הא לתדי כלומר לחד אע״ג
 דלית ביה להרי אי אית
 ביה רביעית אין אי לא
 לא. קפדיתו אמנא כלומר
 דאי נקיב בכונס משקה
 (אין) [תו] לא נטליתו
 מיניה: קפדיתו אחוותא
 שיהא להן מראה יפה:
 קפדיחו אשיעורא שיהא
 בו רביעית: ולא היא
 התם דקא אתו משירי
 טהרה. כלומר אם יש
 בו רביעית מתחלה נוטלין
 ממנו אפי׳ לשנים אע״ג
 דלא מטו לכל חד וחד
 אלא חצי רביעית דקא אתו
 משירי טהרה מרביעית
 אבל אם אין בו מתחלה
 אלא חצי רביעית או
 משהו פחות מרביעית כיון
 דמתחלה לא היה בם כדי
 טהרה אין נוטלין: נטלא
 בת רביעית. כלומר כלי
 שמחזיק רביעית ליטול
 בה ידים. כוזא כלי חרש:
 מגופת חבית שתיקנה (בו)
 [הוא] דבר שסותמין בו
 כלי חרש ותיקן המגופה
 עצמה. חמת וכפישה.
 חמת כלי עור הוא.
 כפישה שמתקנין למים.
 הפל והקופה. כלומר מפני
 שמנוקבין: מהו לאכול
 במפה. כלומר [מי] שלא
 נטל ידיו מהו שיכרוך
 ידו כמפה כדי שלא יגע
 בפת ויאכל מי חיישינן
 שמא יגע או לא: נטלו
 במפה ואכלו חוץ לסוכה
 כלו• בלא נ״י אכלו והיכן

 הלכה זו

 כל הבשר פרק שמיני חולין סז.
 האי אריתא. פי׳ בקונטרס צינור ששופטן לו מיס מן היאור בדלי
 והוא מוליך מים בשדה אין ר״ל שיהא הצינור קרוי אריפא
 דהא יאוריס מפרגמינן אריפי ובפי הפרה (ב״ק ג:) אמר ההוא פורא

 מפל לאריפא ומשמע שס שהוא עמוק עשרה טפחים:
 אתו מכח גברא. פירש דלא

 בהלכופ גדולופ שמופר
 להטביל ידים בפוך הכלי דחשיבא
 נטילה והביא ראיה מפ״ב דזבחיס
 (דף כא.) דאיבעיא להו מהו לקדש
 ידיו ורגליו בטור ממנו אמר רחמנא
 ולא לפוכו משמע דבקידוש ידיס מבעי
 ליה משוס דכפיב ממנו אבל בנטילפ
 ידים אפילו בפוכן מופר וקשה לפירושו
 דהכא אמר אינו נוטל ממנו דלא אפי
 מכח גברא משמע דבעינן כח גברא
 השופך ומיהו י״ל דבעינן נטילה מן
 הכלי בין טובל ידיו בפוך הכלי ובין
 שופך מן הכלי על ידיו יש כאן נטילה
 מן הכלי אבל הכא ידיו חוץ לכלי הן
 וכבר פסק כח הכלי כשהמים באים
 עליו הלכך אין כאן נטילה מן הכלי
 וגס טבילה אין כאן שהן שאובין והא
 דנקט דלא אפו מכח גברא לאו דוקא
 מכח גברא אלא משוס דלא אפו מכח
 כלי דבעינן נטילה מן הכלי א״נ משום
 דחנן במס׳ ידים בפ״ק(מ״ה) הכל כשרין
 ליחן מיס לידים אפילו חרש שוטה
 וקטן ומניח חביח בין ברכיו ונוטל
 ומניח חביח על צדו ונוטל הקוף
 נופן לידים רבי יוסי פוסל בשניהם
 פירוש בקוף ובחביפ נוטה על צדו והמיס
 נשפטם מאליהן דבעי רבי יוסי מכח
 גברא ופ״ק לא בעי אלא שיהא כח כלי
 והשפא שמעחא מקט כח גברא אפי
 כרבי יוסי אבל ההלכופ גדולופ אי
 אפשר להעמיד אלא כרבנן וצריך
 להחמיר טון דסוגיא דשמעפין כרבי
 יוסי ואס אדם נוטל ידו אחפ וחוזר
 ומשפשף בחברחה צדך לחזור וליטול
 כדאמדנן בפרק שני דידיס (מ״ג) נטל
 ידו אחח ושפשף בחברפה טמאה
 ואם שרה פחו במים או הדיח בהן
 אפ הכלים פסולים לנטילה ואם הדיח
 בהן ידיו כשדן דהכי פנן במסכפ
 ידים וצריך לשפוך מים על ידיו ג׳
 פעמים פעם ראשונה כדי להעביר
 טיט ודבר החוצץ מעל ידיו ופעם
 שניה לטהר ידו ופעם שלישיפ לטהר
 אופן מיס וכן מוכח בכמה דוכפין

 פקתא דערבות כגון אתון דלא שכיחי לכו
 מיא משו ידייכו מצפרא ואתנו עלייהו לכולא
 יומא איכא דאמרי בשעת הדחק אין שלא
 בשעת הדחק לא ופליגא דרב ואיכא דאמרי
אפילו שלא בשעת הדחק נמי והיינו דרב  א

האי אריתא דדלאי אין פפא ב (  אמר רב א
 נוטלין ממנו לידים דלא אתו מכח גברא
 ואי מקרב לגבי דולא דקאתו מכח גברא
אי בזיע דולא בכונם ו  נוטלין ממנו לידים 8
 משקה מילף לייפי ומטביל בה את הידים
כלי שניקב בכונם משקה אין  ואמר רבא נ
 נוטלין ממנו לידים ואמר רבא יכלי שאין
 בו רביעית אין נוטלין ממנו לידים איני
 והאמר רבא כלי שאין מחזיק רביעית אין
 נוטלין ממנו לידים הא מחזיק אע״ג דלית
 ביה לא קשיא הא לחד הא לתרי ״דתניא
מי רביעית נוטלין לידים לאחד ואפילו ה י  ג

 לשנים אמר ליה רב ששת לאמימר קפדיתו
 אמנא א״ל אין יאחזותא א״ל אין ׳אשיעורא
 אמר ליה אין איכא דאמרי הכי אמר ליה
 אמנא ואחזותא קפדינן אשיעורא לא קפדינן
 יידתניא מי רביעית נוטלין לידים לאחד ואפי׳
 לשנים ולא היא שאני התם משום דקאתו
 משירי טהרה אתקין רב יעקב מנהר פקוד
 נטלא בת רביעתא אתקין רב אשי בהוצל
 כוזא בת רביעתא ואמר רבא ״מגופת חבית
 שתקנה נוטלין ממנה לידים תניא נמי הכי
 ה< מגופת חבית שתקנה נוטלין ממנה לידים

שתקנן נוטלין מהם לידים ( חמת וכפישה י  ט

 י שק וקופה אע״פ שמקבלים אין נוטלין מהם
 לידים איבעיא להו מהו לאכול במפה מי
 חיישינן דלמא נגע או לא ת״ש ״וכשנתנו לו
 לרבי צדוק אוכל פחות מכביצה נוטלו במפה
 ואוכלו חוץ לםוכה ואין מברך אחריו מאי לאו
 הא כביצה בעי נטילת ידים דלמא הא כביצה
דשמואל  בעי םוכה ובעי ברכה תא שמע כ
 אשכחיה לרב דקאכיל במפה אמר ליה

 עבדין

 פקםא דערכוה. בקעה של אוחה מדינה ואין מיס מצויין להסי»: ופליגא
 דרג. דשד אפי׳ בלא דחק: האי אריחא דדלאי. צינור ששופטן לו
 מיס מן היאור בדלי והוא מוליך מיס לשדוח: אין נוטלין ממנו לידים.
דו לפוכו ויקלחו המיס לחוק דלאו מכח גברא אפו שכבר עבר כח  לפפ י

 השופך והן מקלחין מאליהם ואין כאן לא
 נטילה ולא טבילה נטילה דלאו מכח
 גברא קאפו טביל׳ נמי בצינור ליחא שאין
 כאן שעור מקוה: ואי מיקרג גגי דולא.
דו סמוך למקום  כשהדולה שופך חה נופן י
 השפיכה והמים מקלחין מכח השפיכה
דו שפיר דמי: ואי גזיע דולא  לפוך י
 גכונס משקה. כשהנקב מכניס משקה
 גדול הוא קצפ וקילוח היוצא ממנו
 נראה והשופך שופך דרך פיו לצינור
 והנקב מקלח מאחוריו ליאור: מילן»
 לייןז. הצינור עם היאור ע״י דלי
 ומטבילין בצינור אח הידיס דלאו
 טבילה גמורה היא ודיה בחבור זה ולא
 בעינן כשפופרפ הנוד כדין עירוב
 מקואופ דעלמא: כלי שניקג כוי.
 לאו כלי הוא דרבנן כלי פקון: הא לחד
 והא להרי. לחד רביעיפ בעינן מפחלה
 אבל לפד שהיה בו רביעיפ ונטל
 הראשון ואח״כ נטל השני אע״ג דלא
 הוי רביעיפ בנטילפ שני שפיר דמי
 הואיל ומשירי טהרה אפו כדמפרש
 לקמיה מי רביעיפט): קפדיחו אמנא.
 שיהא כלי שלם: אחזוחא. שיהא בהן
 מראה מיס: אשיעורא. דרביעימ:
 דקאחו משירי מהרה. אבל מעיקרא
 צדך שיהא בו רביעיח: נטלא גח
 רגיעיח. של זכוטח קד נטלא
 והיפה מוצנעפ לשער בה כלי של כל
: כוזא. דו  איש ואיש שמפקנו ליטול י
 של חרס: שהקנה. חקקה לקבל
 רביעיפ אף על גב דמעיקרא לאו
 לאישפמושי בגווה עבידא ואין חללה
 עשר לפוכו: חמה וכפישה. מיני
 נודוח של עור הן: שק וקופה. אין
 מלאכחן למיס דרובן אין מקבלין מיס:
 כמפה. מי שלא נטל ידיו מהו לפרושי)
 מפה על ידיו ולא יגע באוכלין ראכל:
 וכשנחנו לו לר׳ לדוק. במסכח סוכה
 כשהיו נופנין לו לרבי צדוק אוכל שהוא
 פחופ מכביצה נוטלו במפה ואוכלו ולא
 היה נוטל ידיו ולא היה מצריכו סוכה ולא
 ברכח המזון: לא. הא דנקט פחופ
 מכביצה משוס סוכה וברכה נקט ליה:

 עבדין

 במסכפ ידים שצדך מיס ראשונים ושניים ומיהו אס בפעם אחפ שופך מים הרבה כשיעור רביעיפ ידיו טהורופ דפנן במסכפ ידים
 (פ׳׳כ מ״א) ידו אחפ בשטיפה אפפ ידו טהורה שפי ידיו משטיפה אחפ ר״מ מטמא עד שיטול מי רביעיפ פירוש ואפילו באין משירי
 טהרה דלא בעו רביעיפ כשנוטל בשחי שטיפופ והשפא דליכא אלא שטיפה אחפ צריך רביעיפ בשטיפה זו אבל בנוטל ידו אחפ לא צדך
 רביעיפ ט אפו משיד טהרה אלא שמהא אופה שטיפה מרובה כשפים: ואי בזיע דולא בכונס משקה מילף לייפי. ואע״ג דלענין טבילפ

לא החמירו:  כל גופו לא מהני מפרי טעמי דנצוק אינו חבור וגס בעינן כשפופרפ הנוד לענין עירוב מקוואופ גבי רביעיפ ידים 8
 קפדיתו אחוותא. והא דפנן במסכפ ידים (פ״א מ״ג< נפל בהן דיו או קנקנפוס ונשפנו מראיהן פסולין דלמא הני מילי לפרומה:
 ולא היא שאני התם דקא אתו משירי טהרה. משמע דמעיקרא בעי למימר דאפילו הראשון לא בעי שיעור ופימה דהא
 בהדיא קפני מי רביעיפ לאחד וי״ל דמפניפין לפרומה והוה דייק מיניה דט היכי דאפילו לפרומה לא בעינן שיעור לשני ה״ה בחולין
פת חבית שתקנה. פי׳ בקונטרס שחקקה א] נראה דבלא חקיקה היא ו  אף לראשון ומסיק דשאני הפס דאפו משיד טהרה: מג
 רביעיח אלא שמשופעח היא ואינה יושבפ אלא מסומכפ כעין כסר טסופ של כסף וכסוי קנקנים ופקנה היינו שהרחיבה מלמטה
 עד שיושבפ שלא מסומכפ וקודם שחקנה אין נוטלין ממנה דאין ביח קבול שלה חשוב כיון שאס בא להושיב בלא סמיכה היו המים
 נשפכין ואין נשאר בהם רביעיפ ואמר לעיל כלי שאין מחזיק רביעיפ אין נוטלין ממנה וכן משמע במסכפ ידים (שם מ״ב) דחשיב
 מגופח חביפ בהדי דפנומ הכלים דאין מחוסרין חקיקה אלא לפי שאין יושבין שלא מסומטן כדפדשיח: ולא ברך אחריו. סבר כרבי
 יהודה דבעי כביצה דדדש ואכלפ ושבעח אכילה שיש בה שביעה דהיינו כביצה בפרק ג׳ שאכלו (ברכות מט:) ודוקא לאחריו אבל לפניו
 משמע דמברך וכן לר״מ דפוטר בפחופ מכזיפ היינו דוקא לבסוף אבל בפחלה מברך אף בפחופ מכזיפ ובהדיא מדקדק בירושלמי הט
 ואע״ג דבדש טצד מברטן (שס לה.) נפקא לן ברכה דלכפחלה מק״ו מברכה דלסוף כשהוא שבע מברך כשהוא רעב לא ט׳ש מ״מ לא
 שייך לומר דיו ומברך בחפלה אמשהו ואע״ג דלא מברך בסוף דאופו ק״ו אינו אלא גילוי בעלמא דברכה דלפניו לאו דאודיפא כדפנן
 בפרק מי שמפו (שם דף כ:) בעל קרי על המזון מברך לאחריו ואינו מברך לפניו וכן בפרק היה קורא (שם טז.) פניא הפועלים שהיו
 עושים מלאכה אצל בעל הביפ ואוכלין פפן אין מברטם לפניהם אבל מברכים לאחריהם שפי ברכופ: מאי לאו הא כביצה בעי נטילת
 ידים. פימה היט מצי למימר הט הא ע״כ בפרומה אפי׳ כביצה לא בעי נטילפ ידים דהא הפירו מפה לאוכלי פרומה דרבי צדוק כהן הוה כדמוכח
 בפ׳ מי שמפו >שס כ:) גבי מדלגים היינו ע״ג ארונופ כו׳ ובפ׳ כל פסולי המוקדשין(בכורות לו.) גבי ההוא בוכרא דהוה ליה לר׳ צדוק ובספ״ק דבמופ
 (דף טו0 והיה אוכל חולין על טהרפ פרומה ')וי״ל דהוה מצי למימר וליטעמיך. נע׳ תוס׳ יומא עט: ד״ה הא ותוס׳ סוכה מ. ד״ה הא כביצה]:

 בלם

 מסורת הש״ס

 א) [בערך ערך ארח גרס
 רבא וכן גרסי הרי״ף
 ורא״ש], ב) [צ״ל דתגן],
 ג) נזיר לח. גיטין טו:
 ידיס פ״א מ׳׳א, ד) [צ׳׳ל
 דתנן], ה) [תוס׳ ידים
 פ״א ה״ג ע״ש], ו) כר״ש
 ס״א דידיס מ׳׳נ גרס אף
 על סי שפחותין וע״ש,
 י) יומא עט. סוכה ט:,
 ח) [כדאימא נמו״ק טו.
 1בוני מיא בפקתא דערנות
 ושס פרש״י פקתא דערבוח
 בשוק של אותו מקום],
 ט) צ׳׳ל ט׳, י) נס״א:
 לכרוך, כ) עי׳ מהר״מ
 שהאריך יאסיק שטעות נפל

 נספרים ע״ש,

 גליון הש״ס
 גט׳ ואי בזיע. ויקרעו
 שמלותס (נראשית מב נמל]
 יג) מתרגמינן ונזעו
 לנושיהון: תוס׳ ד״ה ואי
 כוי לא ההטירו. עי׳ נדה
 דף מט ע״א תוס׳ ל״ה

 אס:

 מוסף רש״י
 מי רביעית. כלי מחזיק
 רניעימ מלא מיס (גינויו
 סו). ואפילו לשנים.
 טון למעיקרא הוה שיעורא
 וקאחו משיט טהרה !שם!
 ואע״ג ללית נהו רניעית
 לשני, הואיל ולראשו! הוה
 ביה כרי שיעור נטילה
 !סיר לח.). אוכל. מאכל
 פחות מביצה !סוכה מ.).
 נוטלו במפה כוי. לא
 נטל ידו אלא כרך במפה
 ידיו משוס נקיות, לקסבר
 פחות מכביצה לא בעי
 נט״י ולא בעי סוכה ולא
 בעי נרכפ המזון לאחריו,
 דדריש כר׳ יהודה ואכלת
 ושנעת וברכת, אטלה שיש
 נה שניעה והיינו כניצה,
 אנל לפניו נכל דהו נעי
 כרכה, שהרי נהגה ואסור
 ליהנות מ! העוה״ו נלא
 נרכה ;שש. שלשה קולי!
 נהג נו, אחת שלא נטל
 יטו אלא נמפה כרך יטו
 משוס אנינות הדעת וחוץ
 לסוכה אכלו ולא נירך

 אחריו (יומא עט.ן.

 רבינו גרשום
 פקתא דערבות כוי. פקתא
 דערבות אין בו מים:
 ואתנו עלייהו כולי יומא.
 אתנו דאימת שתרצו ביום
 תאכלו לחם על אותה
 נטילה: בשעת הדחק אין.
 כלומר היכא דלא שכיחי
 מיא. האי אריתא דדלאי
 אין נוטלין כוי כיצד הם
 עושין דולין מן הבור
 וממלאין צינורות סביביו
 להשקות השדות וה״ק
 כשממלאין הצינורות אין
 נוטלין מצינורות ואין
 מטבילין בה ידים מי שהיו
 ידיו טמאות. ואי מקרב
 לגבי דוולא כוי כלומר
 כשהדולה שופך אי מקריב
 ידיו לגבי דוולא כוי. ואי
 בזיע דוולא בכונס משקה
 כוי כלומר אם נקוב דוולא
 כשממלא מן האריתא
 בכונס משקה: מילף לייפי
 חשובין כמחוברין לאריתא
 ואף מטבילין: כלי שניקב



 מםורת הש״ם

 א) ערובין סה:, ב) [עיין
 פוס׳ יומא עט: ל״ה הא],
 ג) יומא עז:, ד) נשם
 ע״ש], ה) [צ״ל ימן רש״ל],
 0 [שבת יג.], t) [לעיל
 קד:], ח) נשבת יג.],
 ט) [תוספתא פ״ח ה״א],
 י) ססחיס לז. [מריק יד.],
 נ) תענית כט: מו״ק יד.
 יח., ל) רש״ל מ״ז, מ) [יומא
 עז:], () [וע״ע תוס׳

 יומא עז:],

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ ואמר רב פפא
 נשלמא וכוי יודע בו שנטל:
 (3) רש״י דייה לא ימן וכר
 קאמר כדי שלא יכעיס וכוי
 וחונקו וכוי שמא ישפכנו
 מדאגת כעס בעל הבית
 הס״ד: (ג) דייה תפיסה

 וכוי שאוכל:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] נטי דאמר לי קא ססית
 לבראי ולא משית ואמאי

 וכו׳ כצ״ל:

 מוסף רש״י
 מדיחה את ידה. לפי
 שרוח רעה שורה על הלחס
 הנלקח בידיס שלא נטלן
 שחרית ושס השד שינתא
 (יומא עז:<. שלא רצה
 להאכיל בידו אחת.
 אפילו ידו אחת לא היה
 נוטל להאכיל פת לגנו
 קטן כיוס הכסורים 1שם).
 צונן בצונן הוא. ואפילו
 אכיל להו כי הדדי ליכא
 איסור דאורייתא, דדרך
 בישול אסרה תורה (לעיל
 קד:;. שאין מכירין זה
 את זה. דלא אתי חד
 למשקל מדמגריה ומיכל
 (שבת יג.1. מי שאין
 לו אלא חלוק אחד.
 ללא סגיא דלא מכגס
 מפני הכנימה, ואפילו טכס
 לפני המועד, מומר לכנסו

 במועד ;תענית כט:).

 רבינו גרשום(המשח
 ואסור ליגע בפת מי שלא
 נטל ידיו בשחרית אבל
 אדם שנוטל ידיו שחרית
 אינו צריך ליטול ידיו
 בשביל שמאכיל אחר: נהי
 דקליפה לא בעי הדחה מי
 לא בעי כלומר אם יהו
 נוגעים זה בזה נהי דלא
 בעי קליפה רצונן וצונן
 הוא אבל הדחה מי לא
 בעי מקום מגען: לא אסרו
 אלא בתפיסה אחת כלומר
 בהדי הדדי: בתפיסה אחת
 סלקא דעתך כלומר ניבלא
 תפיסה על שלחן אחד מי
 שרי. אלא כעין תפיסה
 אחת שמכירין זה את זה.
 יאמרו כל הסריקין אסורק
 דאמרינן במס׳ פסחים
 מפני מה אמרו כל הסריקין
 אסור מפני שהאשה שוהה
 עליהן ומחמצתן ואיבעי׳
 להו מהו שיקבענה בדפוס
 שעושה סריקין בבת
 אחת כשהיו עושין בבית
 ביתוס. יאמרו כל הסריקים
 אסורים וסריקי בייתום כו׳
 הכא נמי יאמרו כל האחים
 אסורין לאכול על שלחן
 זה על זה יהו מותרין
 יהיו מקילין במקום אחר:

 סז: כל הבשר פרק שמיני חולין
 עבדין הדין. וכי עושין כן לאכול בלא נטילה: דעחי קצרה. אסטניס
 אני דאע״פ שנטלתי ידי אי אפשי לאכול בידי: בבלאי המהוה.
 חמתות בלויין וכורטן ידיהן בהם ואוכלים בלא נטילת ידים: ליטעו
 בדרב [ושמואל]. כסבורים אתם דהא דאשכחיה שמואל לדרב דאכיל
 במפה משוס דלא נטל ידיו הוא: והא
 דטחי קצרה קאמר ליה. אלמא נטל
 ידיו: ההירו מפה לאוכלי חרומה.
 דהכהנים זריזין הן ולא נגעי: ולא
 החירו לאוכלי. חוליהם בטהרה
 לפי שאינם למודין להשמר כמו כהנים:
 אוכל מחמה מאכיל. אדם שאוכל מיד
 חבירו התוחב לתוך פיו צריך האוכל
 נטילת ידים או אין צריך: בלם ליה
 אומצא. חתך לו חתיכת בשר: בלם.
 במ״ס סתומה כמו (תהליס לב) עדיו
 לבלוס שהמתג והרסן מחתכין עדיו
 ל)(לבלום) של סוס ולי נראה בלם ליה
 אומצא לשון הטמנה בגחלים כמו
 (בכורות דף מ:) פיו בלום גבי מומין
 של בכור שפיו סגור שאין יכול לפותחו
 אלא מעט ורגליו מבולמות: אי לאו
 דרב המנונא אח. אדם חכם וזריז
 כדמפרש ואזיל לא הוינא ספינא לך בלא
 נטילה: מאי. תוכמתיה: לאו דזהיר
 ולא נגט. אלמא אין צריך נטילת ידים
 ובלבד שלא יגע: לא. הכי קא״ל אי
 לאו דרב המנונא את ויודע אני בך
 שנטלת ידיך. זריז עדיף מזהיר זהיר
 שיודע להזהר בשעת מעשה שלא
 יעבור על המצוה זריז הרואה את
 הנולד ומתקן עצמו שלא יבא לידי כך
 והיינו דאמרינן בע״ז (דף כ:< זהירות
 מביאה לידי זריזות: השמש מברך על
 כל כוס וכוס. לפי שאין קבע לשתיית
 השמש שאינו יודע אס יתנו לו עוד
 הלכך אסח דעחיה מן השתיה: ואיגו
 מברך על כל פרוסה ופרוסה. דבטוח
 הוא שלא ימנעו ממנו לחם: אי איכא
 אדם חשוב. בסעודה בטוח השמש
 שיתן לו לחם כל הצורך: דטריד.
 לשמש אח המסובין ושוכח שלא נטל
 ונוגע באוכלין שיאכל. ואע״פ שנוגע
 בכל הסעודה לא איכפח לן שלא
 הצריכו נטילה לגוגעין אלא לאוכלין:
 לא יחן אדם פרוסה לשמש. באחד מן
 האורחים קאמר>י< שלא יכעוס בעה׳יב
 כשהוא שותה חונקו לו יין ומזיק לו
 ובלאו כעס נמי מתוך שחש שלא יכלה
 הלחם לאורחים הוא מביט ומציץ במה
 שזה נותן והכוס נשפך מידו ואפילו
 הכוס ביד השמש שמא ישפכנו: אשה
 מדיחה ידה במים. ביום הכפוריס
 דאע״פ שאסור ברחיצה התירו לאשה
 להדיח ידה אחת וליגע בפת: שלא
 רצה להאכיל בידו אחה. אפילו ידו
 אחת לא רצה להדיח כדי ליחן פת
 לתינוק ביוה״כ ומונע מלהאטלו. אלמא
 מאטל צריך נטילה: החם משום
 שיבחא. רוח רעה שורה על ידים שלא
 נטלו שחרית אבל נטל ידיו שחרית ולא
 נזהר בהן ובא להאטל את חבירו אין

 בלם ליה אומצא. פירוש ופת עמה: התם משום שיבתא.
 פירש בקונטרס רוח רעה שורה על הידיס שלא נטלו שחרית
 ורבינו תם מפרש דבלא נתינת פת לחינוק מוהר ליטול ידיו שחרית
 ביום הכפורים דלא גרע ממלוכלכות בטיט ובצואה דאמרינף) שרוחץ

 עבדין כדין אמר ליה דעתי קצרה עלי כי
 םליק ר׳ זירא אשכחינהו לר׳ אמי ור׳ אסי
תרי גברי (  דקאכלי בבלאי חמתות אמר א
 רברבי כוותייכו ליטעו בדרב ושמואל הא
 דעתי קצרה קאמר אשתמיטתיה הא דאמר
רו התי א (  רב תחליפא בר אבימי אמר שמואל נ
 מפה לאוכלי תרומה ולא התירו מפה לאוכלי
 טהרות ורבי אמי ורבי אסי כהנים הוו
 איבעיא להו אוכל מחמת מאכיל צריך
 נטילת ידים או לא ת״ש דרב הונא בר
 םחורה הוה קאי קמיה דרב המנונא בלם
 ליה אומצא ואכיל אמר ליה אי לאו דרב
 המנונא את לא םפינא לך מאי טעמא לאו
 משום דזהיר ולא נגע לא חריז קדים ומשי
 ידיה מעיקרא תא שמע דאמר רבי זירא אמר
לא יתן אדם פרוסה לתוך פיו של שמש  רב ב
והשמש מברך  אא״כ יודע בו שנטל ידיו ג
 על כל כוס וכוס י ואינו מברך על כל פרוסה
 ופרוסה ור׳ יוחנן אמר מברך על כל פרוסה
 ופרוסה ># אמר רב פפא בשלמא דרב ורבי
דאיכא אדם חשוב הא  יוחנן לא קשיא הא ה
 דליכא אדם חשוב מכל מקום הא קאמר
 אא״כ יודע שנטל ידיו שאני שמש דטריד
 תנו רבנן י לא יתן אדם פרוסה לשמש בין
 שהכום בידו בין שהכום בידו של בעל
 הבית שמא יארע דבר קלקלה בסעודה
 והשמש שלא נטל ידיו אסור ליתן פרוסה
 לתוך פיו איבעיא להו מאכיל צריך נטילת

 כדרכו ואינו חושש ואין לך מלוכלכות
 יוחר מזה שאין יכול ליגע בפיו ובעיניו
 בחוטמו ובאזניו דבכולהו אמרינן
 3פ׳ שמונה שרצים(שבת לף קט.) דחקצץ
 ידו משום 3ח מלך ושיבחא דהכא
 יש לפרש כמו שפירש ר״ח שהוא רוח
 רעה השורה על האוכל כשבא ליחן
 הפת לחנוק בן ד׳ וה׳ שנים וחונקת
 אותו אס לא נטל ידיו באותה שעה
 אע״פ שנטל שחרית ומה שאין אנו
 נזהרים עכשיו מזה לפי שאין אותה
 רוח רעה מצויה בינינו כמו שאין אנו
 נזהרין על הזוגות ועל הגילוי׳):
 כעין תפיסה אחת. ואס יש דבר
 מפסיק לא הוי כעין תפיסה
 אחת כההיא דמסכת ע״ז בפרק רבי
 ישמעאל (לף נ.) גבי אבני מרקוליס
 דאמר כאן בחפיסה אחת כאן בשחי
 תפיסות והיט דמי כגון דאיכא גובה
 ביני וביני ולפיכך נוהגין עכשיו כשזה
 אוכל בשר וזה אוכל גבינה על שלתן
 אחד מניחין לחם או קנקן או שאר
 כלים להפסיק בינתיים או אוכל על
 מפה אחרת דהוי כעין שתי תפיסות
 וי״מ דלא אסרו אלא בתפיסה אחח
 כלומר שהן בהוצאה אחת כגון אחים
 שקנו אתרוג בתפיסת הבית דיש נוחלין
 (ב״ב קלה) ופריך תפיסה אחת ס״ד מה
 לי בהוצאה אחת ומה לי בשתי הוצאות
 אם מכירין זה את זה ומשני כעין חפיסה
 אחת דהיינו שמטרין זה את זה ולפי׳ זה
 לא איירי כלל שיהא מותר לאכול על
 שלחן אחד בשביל הפסק שבינתיים:

 טיפת

 עין טשעט
 נר מצוה

 א [מיי׳ פ״ח מהלכות
 אבות הטומאות הלכה ט
 טוש״ע א״ח סימן קסג

 סעיף א]:
 מה ב מיי׳ ס״ו מהלכות
 ברכות הלכה יט סמג
 עשין מ טוש״ע א״ח סי׳
 קסט סעיף א [וברב אלפס

 ברכות פ״ח לף מו.]:
 טו ג ד ה מיי׳ שם פ״ז
 הלכה ז ועיין נכ״מ

 טוש״ע שם סעיף ג:
 מז ו טוש״ע שס ס״א:

 טח ז מיי׳ ס״ג מהל׳
 שטחמ עשור הלכה

 ב:
 מט ח מיי׳ פ״ו מהלכות
 ברכות הלכה יח
 וע״ש סמג עשץ מ טושי׳ע
 א״ח סי׳ קסג סעי׳ ב

 [וברב אלפס שם]:
 נ ט מיי׳ פ״ט מהלכות
 מאכלות אסורות הלכה
 ח סמג לאוין קמא טוש״ע

 י״ל סי׳ צא סעיף א:
 נא י מיי׳ שס הלכה כא
 סמג שס טוש״ע י״ל

 סי׳ פח סעיף ג:
p נב כ מיי׳ שס הלבה 
 שמג שס טוש״ע י״ד

 סי׳ צא סעיף א:
 נצ ל מ מיי׳ שס הלכה כא
 ס>׳נג שס טיש״ע י״ד
 סי׳ פח סעיף ב וע״ש

 בהג״ה:
 נד נ מיי׳ פ״ז מהל׳ י״ט
 הלכה כא סמג לאדן
 עה טוש״ע א״ח סי׳ תקלד

 סעיף א:

 צריך נטילה ולא אמרינן דאסתם נותן
 לתוך פיו תקון רבנן נטילה: דמחיין רבאי: קספית לבראי בדלא משיח. האכלת את בני ולא רחצת ידים תחלה: לא מסחייה דלא גמיר. לא די לו
 שאינו בקי בהלכוח נטילה שהמאטל אין צריך ליטול: מתני׳ שגי אכסנאין. אין לחוש שיאכל זה משל חבירו: גמ׳ זה בא מן
 הצפון כוי. אלמא דוקא בשאין מטרין זה את זה קאמר: ולא אסרו. להעלות בשר עם הגבינה על השולחן: אלא בחפיסה אחס.
 בכרך אחד: חפיסה אחה ס־ד. הא בלא שלחן ») אוכל עליו נמי אסור: מהו. טון דמקפידין שאין זה אוכל משל זה מותר או לא:

 כל
 אחד בשר וגבינה מפני שסתם אחין אין מקפידין זה על זה ואחין המקפידין
 שמא יבוא הדבר לידי תקלה לפי שכל אדם אין יודעין שמקפידין זה על זה ו

 רביגו גרשום
 במס׳ סוכה: א״ל דעתי
 קצרה כלומר אני נטלתי
 ידיי אלא מה שאני אוכל
 במפה דעתאי אנינא ואץ
 אני יכול ליגע באוכל:
 דקא אכלי בבלאי חמתות
 כלומר כרכי ידייהו בחמת
 ישן ואכלי בלא נ״י:
 תרי גברי רברבי כרבנן
 ליטעו בדרב ושמואל כלו׳
 דסבודין אתון דרב אכיל
 בלא נטילת ידים במפה
 הא קאמר ליה דעתי קצרה
 ונטל ידיו: ולא התירו מפה
 לאוכלי טהרות כלומר
 לאוכלי חולין שנעשו על
 טהרת הקדש: אוכל מחמת
 מאכיל צריך נ״י כלומר
 אם האוכל צריך נ״י: בלם
 ליה אומצא. כלומר תיקן
 אומצא: מאי לאו משום
 דזהיר ומשי ידיה מעיקרא.
 א) כלומר והא קא חזינן
 הכא דאוכל מחמת מאכיל
 צריך נט״י: הא דאיכא
 אדם חשוב כוי כלומר
 אם השמש אדם חשוב
 דיתנו לו פת כל צורכו
 אינו צריך לברך על כל
 פרוסה ופרוסה אבל אס
 אין אדם חשוב דלא יתנו
 לו כל צורכו אלא פרוסה
 אחת כי חוזרין ונותנין לו
 פרוסה אחרת דומה כנמלך
 ושוב צריך לברך: שאני
 שמש דטריד כלוי וחיישינן
 שמא יגע: מברך על כוס
 וכוס כלומר דעל כוס
 וכוס דמי כנמלך דעבדי
 אינשי דלא שתו אלא חד
 כסא ובאידך כסא דמי
 כנמלך. שמא יארע דבר
 קלקלה בסעודה כלומר
 שמא כשיטול הבעל הבית
 הכוס בידו יקפיד על
 אותה פרוסה שיתנו לשמש
 וישפוך מחמת כעס הכוס
 מידו ויקלקל הסעודה.

 מדיחה אשה ידה כוי. כלומר לא רצה ליטול ידו אחת וגזרו עליו שיטול שתי ידיו כשיאכיל בנו: התם
 משום שיכתא כלומר משום רוח רעה שלא נטל ידיו שחרית משום יוה״כ שאסור להושיט אצבעו במים

דתני דבי מנשה ,  ידים או אינו צריך ת״ש ג
 רבן שמעון בן גמליאל אומר יאשה מדיחה את ידה אחת במים ונותנת
 פת לבנה קטן אמרו עליו על שמאי הזקן שלא רצה להאכיל בידו אחת
אמר אביי התם משום שיבתא ת״ש דאבוה (  וגזרו עליו שיאכיל בשתי ידיו ל
 דשמואל אשכחיה לשמואל דקא בכי אמר ליה אמאי קא בכית דמחיין רבאי
 אמאי דאמר לי קא ספית לבראי ולא משית א] היידיה ואמאי לא משית א״ל
 הוא אכיל ואנא משינא א״ל לא מיםתייה דלא גמיר מימחא נמי מחי ״והלכתא
 אוכל מחמת מאכיל צריך נטילת ידים מאכיל אינו צריך נטילת ידים:
צורר אדם בשר וגבינה במטפחת אחת ובלבד שלא יהו נוגעין  מתני, ט
שני אכסנאין אוכלין על שלחן אחד  זה בזה יירבן שמעון בן גמליאל אומר ץ
 זה בשר וזה גבינה ואין חוששין: גמ׳ וכי נוגע זה בזה מאי הוי ׳<צונן בצונן
הדחה מי לא בעי: רשבג״א שני אכםנאין  הוא אמר אביי נהי דקליפה לא בעי כ
 אוכלין על שולחן וכו׳: ״יאמר רב חנן בר אמי אמר שמואל לא שנו אלא
רבן ( מכירין זה את זה אסור תניא נמי הכי ט  שאין מכירין זה את זה אבל ל
 שמעון בן גמליאל אומר ב׳ אכםנאים שנתארחו לפונדק אחד זה בא מן הצפון
 וזה בא מן הדרום זה בא בחתיכתו וזה בא בגבינתו אוכלין על שלחן
בתפיסה אחת  אחד זה בשר וזה גבינה ואין חוששין ולא אסרו אלא 0
 תפיסה אחת סלקא דעתך אלא כעין תפיסה אחת א״ל רב יימר בר שלמיא
 לאביי שני אחין ומקפידין זה על זה מהו אמר ליה י׳ יאמרו כל הםריקין
 אסורין וסריקי בייתום מותרין ולטעמיך הא כ<דאמר רבי אםי אמר רבי
מי שאין לו אלא חלוק אחד מותר לכבםו בחולו של מועד יאמרו  יוחנן נ

 כל

 א) נראה וצ׳׳ל לא יתן אלס פרוסה וכו׳ אא״כ יולע גו שנטל יטו כלומר והא קא תזמן כוי. 3) נראה דצ״ל כתפיסה אחת אפיי שלא פל שולחן אחל אסור.



 עין משפט
 נר מצוה

י׳ פ״ט מהל׳  נה א ב מי
 מאכלות אסורות הל׳
ן קמא י א ג ל מ  ח י ס
ף י י סי׳ צג סע ״  נזוש״ע י

 נ:
 נו ג מיי׳ שס הלכה ח

ף א: ׳ע שס סעי  טוש׳

 שיטה מקובצת
 א] לאסור את כל הקדירה
 קאמר דכיון דנאסרה

 החתיכה עצמה:

 רבינו גרשום
 התם אמות מוכיח עליו
 כלומר הא קא חוינן דלית
 ליה המיינה ומדהמיינה
 מנחא בביתיה דליתיה
 עילויה ש״מ דלית ליה
 חלוק אחר: טיפת חלב
 שנפלה על חתיכה כוי
 כלומר הקדירה של בשר
 היתה אצל האור והיתה
 מבשלת ונפלה טיפת
 חלב על חתיכה של
 בשר בקדירה: ש״מ
 טעמו ולא ממשו בעלמא.
 [דאורייתא] כגון ירך
 שנתבשל בה גיד הנשה
 ושאר איסורין כגון נבלה
 שבישלה עם בשר טהור
 דהוא בנותן טעם: מבשר
 בחלב מ״ט לא גמרינן
 דחידוש הוא. כלומר מאי
 חדושו דאי זה בפ״ע וזה
 בפ״ע מותר ואם נתבשל
 בשר כחלב אסור: דרך
 בישול אסרה תורה. כלומר
 ומהו דרך בישול דכל דבר
 שמתבשל בקדירה דרכו
 ליתן טעם והאי נמי לא
 אסרה תורה אלא דרך
 בישול: אמר רב כיון שנתן
 טעם באותה חתיכה כוי.
 כלומר לא צריך ליתן
 טעם בכל הקדירה כולה.
 אלא כיון שנותן טעם
 בחתיכה אחת כוי: כל
 מין ומינו ודבר אחר כר
 כלומר מין ומינו זהו
 חתיכה שנפל עליה החלב
 ושאר חתיכות ודבר אחר
 זהו הרוטב. כלומר דכיק
 דחלב אינו נותן טעם אלא
 בחתיכה אחת ולא ברוטב
 הרוטב רבה עליו ומבטלו:
 הכא במאי עסקינן ברוטב
 עבה כלומר דדמי כבשר
 ואינו דומה כמי שאינו
 מינו: ומאי קסבר אפשר
 לסוחטו כו׳ כלומר מאי
 קסבר רב אי קסבר אף
 על פי שנפלה חלב
 על חתיכה כיון שנסחט
 ממנו כשרותח מירתח
 החתיכה דליכא לאיסורא
 בעיניה אמאי חתיכה
 נעשית נבילה ואי סלקא
 דעתך אפשר לסוחטו
 אסור כלומר אע״פ

 כל הבשר פרק שמיני חולין סח.
פת חלב שנפלה על חתיכת בשר אם יש בנותן םעם באותה  טי
 חתיכה. נאסרח כשהחתיכה כולה חון לרוטב איירי
 כלאמרינן בפ׳ גיד הנשה (לעיל לף צו:)מ) ולכך משערינן באוחה
 חחיכה לבטל הטיפה ולא בשאר חחיכוח משוס לחלב מפעפע על כל
 החחיכה ואין מפעפע מחחיכה לחברתה
 אלא ע״י ניעור וכשר כדאמרינן בגמ׳
 אילימא לא ניער כלל אמאי כל החתיכות
 אסורוח מיבלע בלע מפלט לא פליט:
 מבשר כחלב מ״ט לא גמרינן
 כוי. וא״ח דהכא משמע
 דנפקא ליה לאביי טעם כעיקר מבשר
 בחלב ואילו בפ׳ אלו עובדן (פסיזיס
 לף מל:) ובפ׳ ג׳ מינין(נזיר לף לז.) פליגי
 ר׳ עקיבא ורבנן למר נפקא ליה טעם
 כעיקר ממשרת ולמר מגיעולי עובדי
 כוכבים ואביי דאיירי בההיא סוגיא
 משמע דידע לההיא ברייתא וי״ל דאביי

 קבלה מרבא שדחה לו ותזר בו:
 דחדוש הוא. פי׳ בקונטרס
 דשניהן מין היתר זה
 לבדו וזה לבדו וכשנתערבו נאסרין
 וטעם זה לא קאמר באלו עוברין(פסחים
 לף מל:) ובפי ג׳ מינים (נזיר לף לז.)
 דהא כלאים נמי הט הוו ומסיק דהיינו
 חדושו דאי חרו ליה כוליה יומא בחלבא
 שרי אע״ג שנבלע החלב בבשר אע״פ
 שהוא צונן לפי שהוא צלול והבשר שוהה

 בתוכו וט בשיל ליה אסור:
 אמר רבא דרך בשול אסרה תורה.
 דיחויא בעלמא הוא דמהכא
 ליכא למילף אבל טעם כעיקר הוי
 דאורייחא כדפי׳ ׳)(בקונטרס) פ׳ גיד

 הנשה (לעיל לף צח: ל״ה רבא):
 דאמד רבא קסבר רבי יהודה
 בו׳. פי׳ בקונטרס דאמר
 רבא בפ׳ גיל הנשה (שם לף ק:) ואין
 לשון זה שם אבל 3פ׳ הקומץ רבה(מנחות
 לף כג. ושם ל׳׳ה אמר) איתיה גבי רבי
 יהולה אומר מנחח כהניס כמנחה כהן
 משיח כו׳ ומלרבא לאמר הט בפ׳ גיל
 הנשה (לעיל לף ק0 אליבא לרב לא
 בעי לאקשויי הכא לרב אלרב לאיכא
 לשנויי כלמשני אביי התם כשקלס וסלקו אבל בההיא להקומץ רבה
 (מנתות לף כב.) ליכא טעמא אתרינא לרבי יהולה אלא כמו שמפרש
 רבא ולהט פדך שפיר מינה וא״ת אמאי לא פדך מלרבי יהולה
 גופיה ללקמן קאמר רבי יהולה בבדיתא האי לישנא גופיה לקאמר
 רב הכא אלרבא למפרש טעמא לרבי יהולה וי״ל ללא שמיע ליה
 בדיתא ט היט ללא שמיע ליה לרב לאי ירע ליה רב לא הוה
 ליה למימר אלא הלכה כרבי יהולה ותו לא ועול י״ל לבדיתא לרבי
 יהולה משמע שפיר לאין ברוטב ששים לבטל החתיכה מלאמור רבנן
 על שתתן טעם ברוטב ובחתימת משמע לליכא ברוטב לחוליה כלי
ר לסוחטו מותר. פי׳ ליעבל אי נסחט האיסור ש פ  לבטל: א
 ונתבטל מותרת «) עם החתיכה שכבר נאסרת אבל לכחחלה אין

 מבטלין איסור כרפירש בקונטרס:

 אמאי

 כל הסריקין אסורין וםריקי בייתום מותרין
 התם הא אמר מר בר רב אשי איזורו מוכיח
טיפת חלב שנפלה על  עליו: מתני׳ א
 החתיכה אם יש בה בנותן טעם באותה
ניער את הקדרה אם יש  חתיכה אסור ב
 בה בנותן טעם באותה קדרה אסור:
 גמ' אמר אביי טעמו ולא ממשו בעלמא
 דאורייתא דאי םלקא דעתך דרבנן מבשר
 בחלב מאי טעמא לא נמרינן דחדוש הוא
 אי חדוש הוא אף על גב דליכא נותן טעם
דרך בשול אסרה >  נמי אמר ליה רבא א
כיון שנתן טעם בחתיכה (  תורה אמר רב נ
 חתיכה עצמה נעשית נבלה ואוסרת כל
 החתיכות כולן מפני שהן מינה אמר ליה
 מר זוטרא בדיה דרב מרי לרבינא מכדי
 רב כמאן אמר לשמעתיה כרבי יהודה
 דאמר מין במינו לא בטיל לימא פליגא
 אדרבא ״דאמר רבא קםבר רבי יהודה כל
 שהוא מין ומינו ודבר אחר סלק את מינו
 כמי שאינו ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו
 אמר ליה אי דנפל ברוטב רכה הכי נמי הכא
 במאי עסקינן דנפל ברוטב עבה ומאי קםבר
 אי קסבר אפשר לסוחטו מותר חתיכה אמאי
 נעשית נבלה אלא קםבר אפשר לסוחטו
 אםור דאיתמר רב ורבי חנינא ורבי יוחנן
 דאמרי אפשר לסוחטו אסור שמואל ורבי
 שמעון בר רבי וריש לקיש דאמרי אפשר
 לסוחטו מותר וסבר רב אפשר לסוחטו
 אסור והאיתמר כזית בשר שנפל לתוך
בשר אסור וחלב  יורה של חלב אמר רב ג
 מותר ואי סלקא דעתך אפשר לסוחטו אםור

 חלב

 י)כל הסריקי! אסורין. לענין מצות לפסח תנא נפסחיס לו.] אין עושין סדקין
 המצדידן בפסח מפני שהאשה שוהה עליהן ומחמצחן ונחתום אחל
 ובייחוס שמו היה לו לפוס אחל מצריר והיה מושיב לחוט את
 הסדק והוא מצוייר מיל אמר להם אפשר יעשנה בלפוס דקבענה

 מיל אמרו לו א״כ יאמרו כל הסדקין
 אסודן וסדקי בייחוס מותדן. והכא
 נמי יאמרו כל האחי! אסודן ואלו
: איזורו מוכיח עליו. האיזור  מותדף)
 תמיל הוא קבוע בחלוקו וכשהוא
 פושט חלוקו ולובש חלוק אחר נוטל
 האיזור מזה וקובעו בזה חה שאין לו
 אחר מכבסו עם איזורו והרואה כשהוא
 מכבסו ואחורי עמו יולע שאין לו
 חלוק אחר ולכך התירו לו חכמים:
 מתני׳ טיפה חלב שנפלה על
 החחיכה. בתוך הקדרה על אתת
 מן החתיכוח ולא הגיס אח הקדרה
 ולא נחלק טעם הטיפה אלא לאותה
 חחיכה בלבל: אם יש בה בנוחן טעם
 באוחה חהיכה. כלומר שאין באותה
 תתיכה לבלה ששים לבטל הטיפה
 מיל נאסרת החתיכה. ובשאר חתיכות
 לקלרה לא איירי תנא למתני׳ ובגמרא
 פליגי בה אם חוזרת אותה חתיכה
 ואוסרחן או לאו: ניער אח הקדרה.
 הגיס בה מיד קודם שקבלה החתיכה
 טעם מן הטיפה דהשחא נחערבה
 הטיפה בכולן: אם יש בה בנ״ט
 גאוחה קדרה. כלומר אין כח בטיפה
 לאסור כולן אא״כ יש בנ״ט ליחן בכל
 הקדרה: גמ׳ אמר אביי טעמו ולא
 ממשו בעלמא דאורייחא. הא דאסדנן
 בכל איסודן משנתנו טעם בהיתר
 אע״פ שאין אוכל ממש כגון סילק
 האיסור ואין כאן אלא טעמו דאודיתא
 היא דגמדנן מבשר בחלב דאסדה
 רחמנא באטלה כדגמדנן לקמן (לף
 קטו:) מלא תבשל שלשה פעמים
 האמודס בתורה י) ואע״ג דט מסלק
 זה מתוך זה לאחר בשולו אין כאן אלא
 הטעם ומיניה גמרינן לכל איסודן
 במה מצינו: דאי ס״ד. בכל שאר

 איסודן טעמו דרבנן היא דלא גמדנן להו מבשר בתלב: מ״ט לא
 גמריגן מעיה משום דחדוש הוא. דשניהם מין היתר זה לבדו וזה לבדו
 וכשנתערבו נאסרו ועוד שדרך בשול נאסרו בלא אטלה הילכך לא
 גמדנן תומרא מינייהו: אי החש הוא. אמאי קתני מתני׳ דבעיא
 טעמא בלא נותן טעם נמי אסור להא חלושא חדש ביה רחמנא ואפי׳
 כל להו להא בשר בחלב הוא אלא ש״מ לאו חלושא לאהט קפיל
 רחמנא לומיא לכלאי הכרס למתסרי נמי משוס כלאי תערובת לטון
 ללאו חלוש הוא גמדנן ליה (לעיל לף צח.) מזרוע בשלהי) רמישתד כל
 כמה לליכא טעמא: אמר ליה רגא. לעולם אימא לך חלוש הוא
 ולקאמרח אע״ג רליכא טעמא ליחסר להא ליכא למגמדה מזרוע בשלה
 על כרחך בגופיה גלי קרא לבעינן טעמא מללא אסרחו חורה אלא לרך
 נשול שאסר הבשר להתבשל בחלב ואין לך כגון זו שלא יפן טעם: אמר
 רב. הא לתנן במתניתין אם יש בנותן טעם באוחה חתיכה >א< לאסור

 את כל הקדרה א] לטון מאסרה החתיכה היא עצמה כולה נעשיח איסור ואוסרת כל החתיכות כולן ואפילו יש בהן כלי לבטל החתיכה כולה
 נאסרות כולן: מפני שק מינה. ורב סבר לה כרבי יהודה דאמר מין במינו לא בטיל: לימא פליגא אדרבא דאמר. בפ׳ גיל הנשה (לעיל רף ק:)
 קסבר רבי יהודה כל מין ומינו ודבר אחר שעם מינו כלומר מין דאיסור שנתערב עם מינו וכשאינו מינו דהיתר סלק את מינו דהיתר כמי
 » שאינו מועיל לא לבטלו לאיסור דמין במינו לא בטיל ולא תוספת הוא נוסף עליו להיות שניהם איסור ולא יוכל מין האחר לרבות עליו
 ולבטלו״) אלא סלקהו כאילו אינו כאן וירבה שאינו מינו של היתר על האיסור ויבטלנו והכא נמי יש כאן רוטב שיוכל לבטל את כל החתיכה
 הנאסרת ואמאי אוסרת: ברוטב עבה. דק דק של בשר ושומן דכוליה מין בשר הוא: ומאי קסבר. רב באפשר לסותטו באיסור שנבלע
 בהיתר ונתן בו טעם ואסרו וחזר ובישל ההיתר הזה עם היתר אחר שאפשר האיסור הנבלע בזה ליסחט ממנו וליחלק בהיתר האחרון
 ואין בו כשיעור לאסור את האתרון: אי קסבר. הותר גס הראשון מפני שנפלט האיסור ממנו ולכתתלה הוא דאסור שאין מבטלין איסור
 לכתחלה ומיהו דיעבד שד לאכול אף הראשון: אמאי חחיכה נעשה נגלה. הא אפשר היא ליסחט ממנה וליחלק לאחדם שלא קבלו ממנה
 כלום ואין לנו לאסור עד שיתן החלב טעם בכולן דליכא למימר אפשר ליסחט מזה וליבלע בזה שהד כולן שרן בטעמו ואיזה תתיר ואיזה
 תאסור: אלא קסבר. משנאסרה החתיכה שוב אין לה היתר בסחיטה ואשמועינן אף ההיתר שבה נעשה איסור להיות כאן שיעור גדול

 לאסור אחדם הרבה: מוהר. אף הראשון שנאסר: בשר אסור. שנחן החלב טעם בו:
 חלב

 מסורת הש״ם

, ב) לעיל [  א) נסנהלרין ל:
J לעיל O ף ק., ג) מנחות  ד
, ר) שייך לעיל, ס) ע׳׳כ,  ק:
, שס לד, לגריס  ו) [שמות מ
ר ו], נ ד מ ג  יד], ז) [
 ח) [לרבות עליהן ולגטלן
 רש״ש], ט) [ד׳׳ה אס יש],

, מ מ״ז ״  י) ר

 הגהות הב״ח
ר רב מ י ד״ה א ״ ש  (6) ר
 וכו׳ באותה תתיכה אסור
 לאסור כל הקדירה קאמר
׳ : (3) ד׳׳ה לימא וכו ן ו מ  ד
ל: עי  כמי שאינו שאינו מו
ם' ד״ה אפשר וכו׳  (ג) תו

ם החתיכה:  מותרת ג

 מוסף רש׳׳י
. דמי ו י ל ח ע י כ ו ו מ ר ו ז י  א
 שאין לו אלא חלוק אחד
מתעטף במקטריגו ו ו שט  פו
מד עו רו ו ו ז  וחוגרו נאי
ע לכל די מו  ומכנס החלוק ו
 שאין לו אלא חלוק אחד
א ו ה ל ש  שו-ק ידן. כ
ן נבלה . כגו ו נ י מ ן ו י  מ
. כגון ר ח ר א ב ד  ושחוטה, ו
ן ורוטב, מינו דהיתר  חנלי
 אינו מבטלו לאיסור ולא
 מוסיפו, אלא סלקהו כמי
רה זו ונשארו  שאינו נקדי
 הננלה והרוטב ובטלה
נקיפה (לעיל נ ו ט ו ר  נבלה נ



 מסורת הש״ם

 א) 5״ל נמתניתא רש׳׳ל,
 ב) [תוספתא למכות פ״ג
 ה״ד], ג) [תוספתא פ״ת
 ה״נ], ו) [עי׳ תוססות לעיל
 צו: ד״ה אסן, ה) [חלב
 הנבלע רש״ש], ו) [נזירפ״ד
 ה״א], ז) [צ״ל טלה],
 ח) נפסחיס מד:], ט) [שייך

 לעמי הנא],

 תורה אור השלם
 1 . ראשית בבוךי
 אדמתך תביא בית יי
 אלהיך לא תבשל גלי

 בחלב אמו:
 שמות בג יט

 הגהות הב״ח
 (א) .יש״־ ד״ה ניער וכו׳

 עד פיה רורדין:

 כל הבשר פרק שמיני חולין
 חלב אמאי מוהר. הרי חלב מעט שנבלע בבשר נעשה נבלה שהרי
 נאסר וכשחזר ונפלט בשאר החלב הוה ליה מין במינו חלב אסור בחלב
 היתר ורב אית ליה [לעיל ק.] מין במינו לא בטיל: חלב נבלה הוא. זה שנבלע
 ונסחט: גדי אסרה חורה ולא חלב. ואפילו חלב« מותר ואפילו היה
 בבשר שיעור גדול לחח טעס בשר בכל
 החלב ס״ל נמי לרב דתלב מותר: חצי
 זית חלב. הכי משערינן יין וחלב וכל
 משקה לשערו בכזית מביא כוס מלא
 משקין ומביא זית ונותן לתוכו הזית
 והמשקה יוצא לחוץ וההוא דנפיק הוי
 כזית וכך היא שנויה בחוספפא בפרק
 נזיר שאכלי): לוקה על אלילתו. דמית
 איסור אכל: ואינו לוקה על גשולו.
 לקמן מפרש טעמא בשמעתין: אלא
 לעולם קסבר רב חלב נמי אסור גרסי׳.
 היכא דיש בו טעם איסור או איסור
 מינו בלא טעם: והכא במאי עסקינן.
 דאמר רב לעיל נע״א] בשר אסור חלב מוחר
 כגון שנפל אותו זית לתוך יורה רותחח
 דמה שבולע אינו פולט שכל זמן שאינו
 נח מרתיתותיו אינו פולט: כשקדם
 וסילקו. לאותו זית קודם שתנוח:
 לעולם לא מצטרפי. לעשות איסור
 אא״כ היה בו בתחלה כשיעור וכי אמר
 רב לוקה על אטלתו שבא מיורה גדולה
 ולצדדין אמר רב למילתיה אכל חצי זית
 בשר וחצי זית חלב הבא מיורה גדולה
 שנחבשל בה שיעור מזה ומזה ונאסרו
 לוקה על אכילתו שאכל שיעור שלם
 איסור של שם אחד ואין לוקה על בשולו
 דאס בשל כחצי זית בשר וכחצי זית חלב
 זה עם זה לפי שאין מצטרפין מכלל
 היתרן לקרות איסור עד שיהא בכל
 אחד ליעשות איסור לעצמו: אחרים.
 עובדי כוכבים. כלומר שנתבשל כל צרכו:
 כיון שנתנה טעם באותה חתיכה.
 כלומר כיון שיש בה כדי לימן טעם
 באותה חתיכה הכל אסור ואפילו ניער
 את הקדרה דאיכא למימר נחלק לכולן
 והרי אין בו כדי לאסור אפ״ה אסור
 וטעמא מפרש לקמיה: מפני שהן מינה.
 לפיכך אוסרת כולן ואפילו הן אלף שיש
 בהן כדי לבטל חתיכת האיסור י) כוי
 דכיון דמינו נינהו לא בטיל טעמא
 דבשר דנפיק מיניה שאף טעם הבשר נאסר: וחכ״א עד שתתן טעם
 כוי. קס׳׳ד דאטפה קיימי עד שיהא בה כדי ליתן טעם בכולם אין כאן
 איסור אפילו בחתיכה ראשונה מפני שהוא חוזר ונסחט: קיפה. דק
 דק של בשר שיורד לשולי קדרה: נראין כוי. מפרש לקמיה כולה מילתא
 דרבי: ניער. הגיס בה במגיס. המנער את הקדרה מתפשט הטעם
 בכולה וכן המכסה אותה מפני שמי השוליים עולין עד (א) פה ויורדין:
 אילימא לא ניער כלל. אמאי נאסרות האחרות: מבלע בלע. ההיא
 חתיכה: מפלט לא פליט. באחרות אח טעם החלב שהחלב בגגה של
 חתיכה הוה: לא ניער בחחלה. וקבלה החתיכה אח הטעם ואח״כ
 ניער וחזרה ופלטתה באחרות: הא בלע והא פלט. מה שבלעה וחזרה
 להיתרה והאיסור שיצא ממנה אין בו כשיעור לאסור: קסבר אפשר
 לסוחטו אסור. מפני שכולה נעשית איסור וכל הנסחט ממנה אסור
 וכל הנשאר בה אסור וטון דאף טעם בשר שבה נאסר חוזר ואוסר

 האחרות אפילו הן אלף דמין במינו לא בטיל:

 ופרטנן

 סח:
 אמאי

 חלב אמאי מותר חלב נבלה הוא לעולם
 קסבר רב אפשר לסוחטו אםור ושאני התם
לא תבשל גדי בחלב אמו גדי  דאמר קרא 1
 אסרה תורה ולא חלב וסבר רב גדי אסרה
 תורה ולא חלב והא איתמר חצי זית בשר
 וחצי זית חלב שבשלן זה עם זה אמר רב לוקה
 על אכילתו ואינו לוקה על בשולו ואי ם״ד גדי
 אסרה תורה ולא חלב אאכילה אמאי לומה
 חצי שיעור הוא אלא לעולם קםבר רב חלב
 נמי אסור והכא במאי עסהינן כגון שנפל לתוך
דמבלע בלע מפלט לא פלט  יורה רותחת א
כשקדם וסילקו  סוף סוף כי נייח הדר פליט ב
 גופא חצי זית בשר וחצי זית חלב שבשלן זה
 עם זה אמר רב לוקה על אכילתו ואינו לוקה
 על בשולו מה נפשך אי מצטרפין אבשול נמי
 לילמי אי לא מצטרפין אאכילה נמי לא לילקי
 לעולם לא מצטרפי ובבא מיורה גדולה ולוי אמר
אף לוקה על בשולו וכן תני לוי איבמתניתין  ג

כשם שלוקה על אכילתו כך לוקה על בשולו 1 3 

 ובאי זה בשול אמרו בבשול שאחרים אוכלין
 אותו מחמת בשולו ואפשר לסוחטו עצמו
טפת חלב שנפלה על (  תנאי היא דתניא ג
 החתיכה כיון שנתנה טעם בחתיכה החתיכה
 עצמה נעשת נבלה ואוסרת כל החתיכות
 כולן מפני שהן מינה דברי ר׳ יהודה וחכ״א
 עד שתתן טעם ברוטב ובקיפה ובחתיכות
 אמר רבי ינראין דברי ר׳ יהודה בשלא ניער
 ושלא כסה ודברי חכמים ייבשניער וכסה
 מאי לא ניער ולא כסה אילימא לא ניער כלל
 ולא כסה כלל מבלע בלע מפלט לא
לא ניער בתחלה אלא בסוף  פלט ואלא ה
 ולא כםה בתחלה אלא בסוף אמאי הא
 בלע והא פלט קסבר יאפשר לסוחטו אסור

 מכלל

 מותר חלב נבלה הוא. מכאן היה מדקדק רבינו שמואל
 דלמ״ד מין במינו לא בטיל צדך תרי ששים ששים ברוטב
 לבטל טעם חתיכת נבלה וששים בחתיכת היתר לבטל רוטב היוצא מן
 הנבלה וקשה לר״י לדבדו דמשני גדי אסרה תורה ולא חלב והלא בעלמא

 חתיכה של היתר נעשית נבלה מדרבנן
 וצריך ששים כנגד כולה למדאודיחא
 לא צדך ס׳ אלא כנגד האיסור הנבלע
 בה א״כ אע״ג דגד אסרה תורה ולא
 חלב מ״מ מדרבנן החלב עצמו נאסר
 כשאר איסורין דמאי שנא משאר איסודן
 יאסור כל חלב שביורה אלא ודאי טון
 שהחלב הנפלט מן הבשר לא נעשה
 נבלה אלא מטעם בשר המעורב בו אין
 לו דין חלב טמא אלא מהבטל בחלב
 שביורה כמו שמתבטל טעם בשר האסור
 ולא חשיב מין במינו והט נמי רוטב
 הנפלט מן הנבלה אין לו דין מיס
 אסולין שלא להחבטל במים אחרים אלא
 יש לו דין בשר נבלה שמחבטל שפיר
 במים שבקדרה והא דקאמר חלב נבלה
 הוא וקאי הכי במסקנא היינו דוקא
 בבשר בחלב שכל אחד לבדו היתר
 וכשנתבשל יחד עשה הכחוב הכל כנבלה
 והוא כחלב היוצא מן הטרפה ולכך לוקה
 על חצי זית חלב הנבלע מחצי זית
 שמנונית בשר אבל מיס הנפלטים מן
 הנבלה אין נאסרין אלא מחמת טעם
 הנבלה המעורב בהן ואין מצטרפין
 ללקות עליהן משוס נבלה ומכאן יש
 להוכיח לתבלין הבלועים מתלב או מדם
 ונפלו לקדרה מתבטלין בששים ואע״ג
 דנותנין טעם אפי׳ באלף מותר דאינו

 חמור מן האיסור הנבלע בהן:
 גדי אסרה תורה ולא חלב. והא דנקט
 כזית בשר בתוך יורה גדולה
 משוס דאס נפל לתוך חלב מועט היה
 נחשב הכל כגדי משוס שמנונית הבשר

 המעורב בחלב ולא נתבטל:
 שנפל לתוך יורה רותחת דמבלע
 בלע מפלט לא פלט. תימה
 ללבר הנראה לעיניס הוא לפליט
 לכשנותנין ירק בקררה רותחת משתנה
 מראית המיס מן הירק וכן בשר שומן
 נימוח לתוכה ונראה השמנונית על

 הרוטב ופי׳ רבינו שמואל להא לקאמר מפלט לא פליט היינו על שיהא
 שבע מלבלוע אבל לאחר ששבע חוזר ופולט וכן פירש הרב רבינו שמעיה
 סוף סוף ט נייח הלר פליט היינו ט נייח מבליעתו ומשני שקלס וסלקו
 קולס שגמר בליעתו ואותן כלים וקערות האסורות כשמגעיליס אותם
 בתוך יורה גלולה ומניחין איתן מבפנים כשהמים רותחין היה מצריך
 רבינו שמואל להניחם שעה גלולה על כלי שיהא להם שהות לגמור
 בליעה ולחזור ולפלוט אח״כ ולבר חימה הוא למי בקי לילע שיעור זה
 ואומר ר״ת להא לקאמר הכא מבלע בלע מפלט לא פליט היינו לא פליט
 מה שבלע עכשיו אבל מה שהיה בלוע מקורס פליט ואין להתיר מטעם
 זה להגעיל כלי שהוא בן יומו כשאין במים ששים לבטל האיסור ולהניחן
 בפגים כשהן רוחחין משוס למים מבלע בלעי האיסור שבכלי ולא פלטי
 לבמיס שהן צלולים לא שייך לומר בליעה ללא בלעי אלא שמתערב בהן
 האיסור וגס אין סברא לומר לכי היט לאמר מבלע בלע מפלט לא
 פליט מה שבלע הט נמי מפלט פליט מבלע לא בלע מה שפלט ועול
 רא״כ יהא אסור להגעיל שני כלים זה אחר זה לבהגעלת הראשון נאסרו

 עין משפט
 נר מצוה

 נו א ב מיי׳ ס׳׳ט מהל׳
 מ״א הלכה ח וע״ש
 טוש׳׳ע יו״ד סי׳ צנ סעיף

 א:
 נח ג מיי׳ שס ס״ט הלכה

 א:
 נט ד ה ו מיי׳ שס הל׳ י
 ועי׳ בהשגות ובמ״מ
 ובכ״מ סמג שס טוש״ע

 י״ד סי׳ צב סעיף 3:

-?״כד-

 רבינו גרשום
 שנסחט החלב ממנו
 ברתיחה אסור הבשר חלב
 אמאי שרי כוי: רב אמר
 לוקה על אכילתו. כלומר
 דאכל כשיעור בין בשר
 ובין חלב ואינו לוקה
 על בישולו כלומר דלא
 כשיל אלא חצי שיעור:
 לעולם לא מצטרפי והכא
 במאי עסקינן בבא מיורה
 גדולה של בשר. בחלב
 מבושל ולקח חצי דית
 מאותו בשר וחצי זית
 מאותו חלב וחזר ובישלן
 פעם אחת אבישולו לא
 לקי דכבר מבושל אאכילה
 לקי דאכיל כזית איסור.
 באי זה בישול אמרו
 כל שאחרים אוכלין אותו
 כלומר דמתחלה לא
 נתבשל כל צרכו ובא הוא
 ונטל חצי זית מזה וחצי
 זית מזה ובישלו כל צרכו:
 ואפשר לסוחטו עצמו
 תנאי היא. כלומר ר׳ יהודה
 דם״ל חתיכת עצמה נעשית
 נבילה הוא [ס״ל] אפשר
 לסוחטו אסור וחכמים
 דסבירא להו עד שיתן טעם
 ברוטב כלומר אינון סבירא
 להו אפשר לסוחטו מותר
 לפי׳ אין אסור עד שיתן
 טעם ברוטב: א״ר נראין
 דברי רבי יהודה בשלא
 ניער כוי. כלומר ר׳ יהודה
 דםבירא ליה חתיכה עצמה
 נעשית נבלה נראין דבריו
 בשלא ניער כוי כי לא ניער
 ולא כיסה לא אזלי ניצוצות
 בכל הקדרה ובלעה חתיכה
 ונעשית נבילה ואוסרת כל
 החתיכות ודברי חכמים
 בשניער ושכסה דאזלי
 ניצוצות בכל הקדירה ולא
 מצי למיבלע בחתיכה
 אחת ואזיל החלב בכולהו
 חתיכות ואינו אסור
 עד שיתן טעם בכולהו
 חתיכות ובקיפה וברוטב:

 המיס והשני יבלע מן המים האסודן לולאי פליטת עצמו לא יבלע אבל פליטת כלי אחר יבלע וגם כלי הראשון אינו מכניס כולו בבח אחת במים
 רותחים וא״כ מה שנכנס תחלה פולט וצל השני שמכניס אח״כ בולע מה שפלט צלו הראשון לכך נראה לאין להגעיל כלי בן יומו כשאין במים ס׳
 לבטל והגעלה למלין ללא אסרה תורה אלא בן יומוי» לא הגעילו אלא כלים קטנים בתוך הגלולים שהיה במים ששים לבטל האיסור ובערב
 פסח קולם ארבע שעות מוחר להגעיל כלי של חמץ אע׳׳פ שאין במים ס׳ ראיכא ג׳ נותני טעם של היתר החמץ נ׳׳ט בכלי והכלי נ״ט במים
 והמיס חוזרין ונבלעין בכלי ועדין הוא היתר שהוא קולס הפסח: ט) ודברי חכמים כשניער מאי ניער אילימא ניער בסוף ולא בתחלה.

 ה״מ למיפרך מכלל ללרבנן אפילו לא ניער כלל מבלע בלע מיפלט לא פליט אלא רפדך טפי שפיר:
 נראין



 עין משפט
 נר מצוה

 ם א מיי׳ פייט מהלכות
 מאכלות אסורות הל׳
 ינ סמג לאוי! קמא טוש׳׳ע

 י״ד סי׳ צ סעיף א:
 פא ב מיי׳ ס׳׳ו מהל׳
 מ־׳א הלכה ו ועי׳
 נהשגות ונמ״מ סמג לאוין
 קלז טוש״ע י״ד סי׳ עג

 ס׳׳א:
 םכ ג מיי׳ שס הל׳ ו ז:

 רבינו נרשום(המשך)
 היינו דאמר ר׳ נראין דברי
 ר׳ יהודה בהא. כלומר
 בשלא ניער בתחילה אלא
 לבסוף (כלומר) דבלע
 ופלט לבסוף נסחט ממנו
 האיסור ואע״ג דלבסוף
 נסחט ממנו אסור דקסבר
 אפשר לסוחטו אסור ודברי
 חכמים בשניער מתחלה
 ועד סוף דלא בלע ולפיכך
 צריך שיתן טעם החלב
 שנפל על החתיכה אחת
 בכל החתיכות ואם לא
 נתן טעם בכל החתיכות
 לא אמרינן חתיכה עצמה
 נעשית נבילה דלא הוה
 להן פנאי לבלוע איסורא
 אלא אי אמרת אפשר
 לסוחטו דברי הכל אסור
 כלומר דרבנן פבירא להו
 כרי יהודה דאפשר לסוחטו
 דאםור רבנן מאן דכר
 שמייהו לענין אפשר
 לסוחטו כיון דרבנן כרי
 יהודה סבירא להו לענין
 אפשר לסוחטו דאסור
 3)ודלא מיידי במין ומינו
 אלא באפשר לסוחטו
 נימא נראין דברי ר׳
 יהודה בשלא ניער מהחלה
 אלא לבסוף ולא נראין
 דברי ר׳ יהודה בשניער
 מתחלה ועד סוף דלא
 בלעה החתיכה ולא נעשית
 כתתיכה של נבילה וה״ה
 לרבנן דלא פליגי באפשר
 לסוחטו אלא ודאי באפשר
 לסוחטו פליגי לפיכך אמר
 נראין דברי ר׳ יהודה
 בהא ודברי חכמים בהא:
 הכחל קורעו ומוציא את
 חלבו. כלומר לענין בישול

 בפני עצמו:

 א) צ״ל אפי׳ ניער כסוף ילא
 כתחלה או כיסה נסוך ולא
 טהה נתחלה אף דכנר רלע
 מתחלה מותר טין דלגסיף
 וכוי. 3) נראה דצ׳׳ל ולא
 מיירי אלא כמין כמינו ולא

 נאפשר לסוחטו.

 כל הבשר פרק שמיני חולין סט.
 נראין דברי ד׳ יהודה ואץ נראין מכעיא ליה. תימה לימא רכ״ע
 מין במינו לא בטיל וה״ק נראין לברי ר׳ יהולה לחכמים
 בשלא ניער בתחלה אלא בסוף שחכמים לא נחלקו עליו אלא
 כשניער מתחלה ועל סוף לכי האי גוונא משני לעיל בפרק קמא >לף
 יכ.) גבי אבלו לו גלייו ותרנגוליו
 ובפרק המוכר את הספינה >נ״כ דף
 עט.) גבי בור ושובך ובכמה לוכתין
 ויש לומר ללא קאמר אלא היכא ללא
 אפשר ליה למימר בענין אחרי»:
 הלב קורעו ומוציא את דמו לא
 קרעו אינו עובד עליו. פירש
 בקונטרס במס׳ כריחוח (דף «.< מוקי
 לה בלב עוף לאין בלמו כזית אבל
 בבהמה חייב כרת אם לא קרעו לאחר
 בשולו ואי אפשר לומר כן לבהליא
 אמרינן בהקומץ רבה (מנחות דף כא.)
 לרם שבשלו אינו עובר עליו אס אכלו
 והא למוקי לה 3פ׳ לס שחיטה (כריתות
 דף ככ.) בלב עוף משוס לבכל ענין
 קתני מתניתין לאינו עובר עליו בין חי
 בין מבושל ומה שפירש בקונטרס לבשר
 הלב אינו נאסר שהלב חלק הוא ואינו
 בולע להכי אמרינן בפסחים 1דף עד:<
 שאני לב לשיע אומר ר״ת לאין לסמוך
 על זה לעשות מעשה ללחייה בעלמא
 הוא בפ׳ כיצד צולין (פנןתיס דף עד:)
 להוה בעי למיפשט מיניה לאמרינן
 כבולעו כך פולטו מלקתני קורעו לאחר
 בשולו ולחי שאני לב לשיע אבל למאי
 למסיק לכבולעו כך פולטו תו לא
 אמד׳ לשיע ולא בלע וקורעו לאחר
 בשולו היינו לאחר צלייתו לשייך ביה
 כבולעו כך פולטו שהלם נופל לחוץ
 אבל בקררה אסור ולא אמדנן לשיע

 ולא בלע:

 אינו

 מכלל דר׳ יהודה םבר כי ניער מתחלה ועד
 סוף וכסה מתחלה ועד םוף אםור אמאי
 הא לא בלע כלל אימא לא ניער יפה יפה
 ולא כסה יפה יפה אמר מר ודברי חכמים
 כשניער וכסה מאי ניער ומאי כסה אילימא
 ניער בסוף ולא ניער בתחלה וכסה בסוף
 ולא כסה בתחלה האמרת נראין דברי ר׳
 יהודה בהא אלא ניער מתחלה ועד סוף
 וכסה מתחלה ועד סוף מכלל דרבנן םברי
 ניער בסוף ולא ניער בתחלה כסה בסוף ולא
 כסה בתחלה מותר אלמא קסברי אפשר
 לסוחטו מותר א״ל רב אחא מדיפתי לרבינא
 ממאי דבאפשר לסוחטו פליני דלמא אפשר
 לסוחטו דברי הכל אסור והכא במין במינו
דאמר מין (  קא מיפלגי ורבי יהודה לטעמיה א
 במינו לא בטיל ורבנן לטעמייהו דאמרי מין
 במינו בטיל האי מאי אי אמרת בשלמא
 דרבנן במין במינו הכא כרבי יהודה סבירא
 להו ובאפשר לסוחטו פליגי היינו דקאמר רבי
 נראין דברי רבי יהודה בהא ודברי חכמים
 בהא אלא אי אמרת אפשר לסוחטו דברי
 הכל אסור והכא במין במינו קמיפלגי האי
) ותו  נראין דברי ר׳ יהודה ואין נראין מבעי ליהנ
 לא מידי: מתני׳ ג<אהכחל קורעו ומוציא את
הלב קורעו  חלבו לא קרעו אינו עובר עליו ייב
לא קרעו אינו עובר עליו: גמ׳  ומוציא את דמו ג

 אמר

 ופרכינן מכלל דר׳ יהודה סבר כי ניטר כוי. נמי אסיד למלקאמר
 רואה אני דברי ר׳ יהודה בשלא ניער בחחלה אבל איני רואה את מה
 שהוא אוסר אף בשניער מכלל דאיהו אף בשניער אסר מדלא קתני
 אמר רבי לא אמר ר׳ יהודה אלא בשלא ניער: הא לא בלעה. חתיכה

 ראשונה יותר מן האחרונה ומרפה
 הזאת אין שיעור לאסור את כולן: שמא
 לא ניער החלה יפה. ובלעה ואח״כ
 פלטה כשניער בסוף ובהא גזירה לא
 סבר לה רבי כוותיה אבל בדאפשר
 לסוחטו אסור ובמין במינו לא בטיל
 סבר לה כווחיה: אמר מר ודברי
 חכמים. המתידן את הכל נראין לרבי
 כשניער אבל בשלא ניער לא נראה לו
 מכלל דהס מתירין אף בשלא ניער:
 ומאי ניער. דקאמר רבי: אילימא
 ניער בסון! ולא בהחלה. דאע״ג
 דקבלה את הטעם קאמר רבי דרואה
 הוא את דברי המתירין הואיל וניער
 בסוף וחזר ונסחט דקסבר אפשר
 לסוחטו מוחר האמרח נראין דברי ר׳
 יהודה בהא: ניער מהחלה ועד סוןו.
 ראה אח דברי המחידן בזו דכיון דפשט
 מתחלה הטעם בכולה קדרה ואין בה
 כלי לאסור את כולה מותר ולא ראה
 לברי ר׳ יהולה החושש שמא לא ניער
 יפה יפה: מכלל דרבנן סברי כוי.
 מדקאמר רואה אני את דבדהס
 בשניער בתחלה ואין אני רואה את
 דבדהם מה שהתירו בשלא ניער
 מחחלה והן מתידן אותו (א) בניעור
 שבסוף ומשוס סחיטה מכלל לקסברי
 אפשר לסוחטו מותר: וממאי דבאפשר
 לסוחטו פליגי. והאי עד שתתן לקאמד
 רבנן אטיפה קאי ושרי אף החתיכה
 דלמא חחיכה קמייפא ודאי אסירא
 ואסיפא למילחיה דרבי יהודה לאסר

 אח השאר אפילו הן אלף מפני שהן מינה פליגי רבנן ואמרי לעולם אין חתיכה זו אוסרת את השאר על שיהא בחתיכה כלי לתת
 טעם בכולן למין במינו נמי בטיל ורבי הכי קאמר רואה אני את רבד רבי יהורה לאסור אף בשאר החחיכוח בשלא ניער בתחלה
 וקבלה טעם האיסור ונעשת איסור אלא >« בסוף וחזרה ופלטה באחרות ומין במינו לא בטיל ואין אני רואה לבדו בשניער בתחלה
 להא לא נעשח איסור ולשמא לא ניער יפה לא חיישינן ורואה אני את לבד המתירין כשניער בתחלה כלפרישית ללא נעשת איסור
 ולשמא לא ניער לא חיישינן ואין אני רואה היחר אפילו באחרות בשלא ניער בתחלה אלא בסוף מעשת איסור מתחלה ואוסרת בסוף
 אח חברותיה במשהו למין במינו לא בטיל: האי מאי אי אמרח בשלמא במין במינו. כולם מודם ללא בטיל ובחתיכה קמייתא שרו רבנן
 משום לאפשר לסוחטו מותר ועל שתתן לקתני אטיפה קאי: היינו. לשייך למימר נראין לבד חכמים המתידן בשניער בתחלה ללא
 בלעה: אלא אי אמרח אפשר לסוחטו לרבנן נמי אסור. והאי לקשרו רבנן בין שניער בתחלה ובין שלא ניער בתחלה אשארא הוא
 לקשרו ומשוס למין במינו בטל ועל שתחן לקחני אחתיכה קאי היכי מצי רבי למיתני נראין לבד חכמים בשניער והא רבנן נמי אסרי
 לה לחתיכה לאית להו גזרה שמא לא ניער יפה יפה ורבי מלתלי טעמא רהיתרא בשניער מכלל לשד אף בקמייתא משום ללא בלעה
 ואין נראין לו בה לא לבד רבי יהולה האוסר בכולן ולא לבד חכמים המחירין באחרוח ואוסדן מיהא בראשונה ואס בא רבי להשמיענו
 למין במינו לא בטיל ועול ללא חיישינן לשמא לא ניער יפה הכי איבעי ליה למיתני נראין לבד רבי יהולה שאוסר בכולן בשלא ניער
 בתחלה אלא ניער בסוף לטון שקבלה הטעם ונאסרה אוסרת חברותיה בכל שהוא למין במינו לא בטיל ואין נראין לבדו כשניער
 לאיהו חושש לשמא לא ניער יפה ואוסרת כולן לטון לניער לא חיישינן להט ואף הראשונה מותרת ומלקאמר נראין לברי חכמים
 מכלל דרבנן בקמייתא נמי שרו ועד שתחן אטיפה קאי וקסבד אפשר לסוחטו מותר ולא נעשית החתיכה נבלה: והו לא מידי. אין
 לשנות את הסוגיא. והשתא דקס ליה רבי בשיטתיה דר׳ יהודה דאפשר לסוחטו אסור ורב ורבי יוחנן ורבי חנינא נמי כוותיה סבד [קח.]
 אע״ג דאיפליגו עלייהו שמואל ור״ל נשס] הא אמדנן שמואל באיסוד במקום רב ליתאה) וכן לגבי רבי יוחנן ליתאי) ועבדינן י) כרבי יהודה בין
 בטיפת חלב שנפל על התתיכה ולא ניער ויש בה כדי ליתן טעם באותה חתיכה ובין בחלב הדבוק בחתיכת בשר ויש בו ליפן טעם
 בה ואפילו אין בו כזית להוי חצי שיעור אסור מן התורה והחתיכה עצמה נעשית נבלה ואין מועילין שאר החתיכות לבטלה לכולן נאסרות
 ואפילו הן אלף רבהא נמי קיימא לן כרבי יהולה למין במינו לא בטיל להא קם ליה רבי בשיטתיה ורב ושמואל נמי בשיטתיה קיימי
) ואע׳׳ג לאיפלוג עלייהו 0  לרב ושמואל לאמרי תרווייהו נע״ז עג:] כל איסודן שבתורה במינו במשהו ותניא כותייהו במסכת עבורה זרה 0
 רבי יוחנן ור״ל התם וחניא נמי כוותייהו שמעינן לאביי ורבא לבתראי הוו לקמו כרב ושמואל לאיתמר חלא לגו חמרא כוי במסכת
 עבולה זרה (דף סו.) ובפסחים (דף ל.) נמי פסק רבא הלכתא כרב למין במינו במשהו לאמר רבא הלכתא חמץ בזמנו בין במינו בין
 שלא במינו במשהו ומפרשינן טעמא במינו במשהו רב לטעמיה לאמר כל איסורין שבתורה במינו במשהו ובשלא במינו גזר רב בחמץ אטו מינו
 משוס ללא בלילי אינשי מיניה ואתו לזלזולי ביה שמע מינה בתרוייהו הלכה כר׳ יהולה בין באפשר לסוחטו אסור וכולה נעשית נבלה בין במין
 במינו לא בטיל אבל אס יש ברוטב לבלו יותר מששים בכל החתיכה שקבלה את הטעס הרוטב מבטלה ומשליכה וכולן מותרות לבהא אפי׳
 רבי יהולה מולי לכל מין ומינו ולבר אחר סלק את מינו כמי שאינו ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו. ואית ספרים רמתניא בהו איפכא אמר רבי
 נראין לברי רבי יהולה בשניער וכסה כו׳ ולא אפשר לאוקמא לא״כ כולהו מולו בקמייתא לאסירא לטון רמוקי פלוגתייהו נמי בשלא ניער כלל א״כ
 על כרחך לרבנן נמי קמייתא אסורה להא בלע ולא פלט ואין כאן מחלוקת אלא באחרונות ולא איירי באפשר לסוחטו מיד הילכך לא גרסינן לה:
 מתני׳ לא קרעו אינו עובר. על אכילתו ללקות ולא על בשולי ללאו חלב מקרי. ובגמרא נע״כ] מפרש אי איכא מיהא איסורא לרבנן או לא:
 הלב קורעו ומוציא אה דמו לא קרעו אינו עובר עליו. להיות בכרת ובמס׳ כריתות (דף מ.) מוקים לה בלב עוף שאין בלמו כזית אבל בבהמה
 חייב כרת אס לא קרעו לאחר בשולו אבל בשרו אינו נאסר שהלב חלק הוא ואינו בולע והכי נמי אמדנן בפסחים (דף עד:) שאני לב לשיע: גמ׳

 אמר

 מסורת הש״ם
 א) [לעיל ק. וש״נ],
 ב) וסוכה לו: וש״ג],
 ג) נפי׳ הדד של כהמה
 ערוך], ד) ססמיס על:
 כריתות כנ., ה) [נדה כד:],
 0 [עירוגין מז:], 1) [השגת
 תוס׳ ע״ז תמצא לעיל צז.
 ד״ה אמר רבא וכ! נתוס׳
 ססחיס ל. ד״ה אמר],
 א) [יע״ע תוס׳ נ״מ נד.
 ד״ה מכלל ותוס׳ נדה נג.

 ל״ה שאף],

 הגהות הב״ח
 (א) רש"• ל״ה מכלל וכו׳
 מתירי! אותו בשניער
 בסוף ומשוס: (ב) ד״ה
 וממאי וכו׳ אלא שבסוף

 חזרה ופלטה:

 מוסף רש״•
 ותו לא מידי. אי! ללי!
 אחר לנר זה :סוכה דו::.
 אי! להשיב על כך !יבמות
 לנו וקדושין כא ! תו ליכא
 לאקשייי מילי :ערובין קג.)
 אץ להקשות על לבר זה
 !ע־ז כג סד.) ליכא לשנויי
 מידי (סנהדרין סנ.) אי!
 להקניט נדנר זה (ouj ס!:.

 דבינו גרשום
 מכלל דר׳ יהודה סבר אפי׳
 ניער מתחילה כד. כלומר
 מדאמר ר׳ נראין דברי ר׳
 יהודה בהא מכלל דר־
 יהודה מחמיר טפי ואפי׳
 ניער כו׳ מכלל דרבנן סכרי
 א) אפיי ניער בסוף דפלט
 ואפי׳ כסה בסוף ולא
 ניער בתחלה דבלע ואפילו
 כיסה כסוף ולא כיסה
 בתחלה מותר כיון דלכסוף
 נסחט ממנו האיסור קםברי
 אפשר לסוחטו מותר:
 ורבי יהודה לטעמי׳ מין
 במינו לא בטיל. כלומר
 לפי׳ חתיכה עצמה נעשית
 נבלה ואוסרת כל החתיכות
 כולן לא צריך ליתן
 טעם כל החתיכות כולן
 אלא באותה חתיכה והיא
 אוסרת חתיכות אחרות
 ורבנן לטעמייהו דאמרי
 מין במינו בטל לפי•
 לא יהא אסור עד שיתן
 טעם בחתיכות כולן: האי
 מאי אי אמרת בשלמא
 רבנן דהכא במין ומינו
 כר׳ יהודה סבירא להו
 ובאפשר לסוחטו פליגי



 מסורת הש״ם

 6) [שבת ל. יש״נ],
 ב) [תוספתא פ״ח ה׳׳נ],
 ג) [תוספתא פ׳׳ח ה׳׳ג],
 ד) נ״א אי ;מי לקדירה,
 ה) [עי׳ תוס׳ מ׳׳ק יא. ד״ה
 כוורא], ו) [שנת ל. וש׳׳ג],
 ז) [לעיל צח.], ח) צ״ל קרוש
 הוא יטעס, p) [כדאיתא
 לעיל סכ:], י) נעי׳ נ״י
 סי׳ צ דייה ומ׳׳ש לצלי
 צריך], כ) צ׳׳ל הנשר נכנס

 נחלנ מהר״ס,

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ הא קמ״ל דלא
 בעינן שתי וערנ. נ״נ עי׳
 נר׳׳ן: (ג) תום׳ ד״ה הא
 כחל צדך להתחיל אבל כחל
 וכו׳ והא דקאמר רנ דאין:
 (ג) ד״ה ההוא וכו׳ אס יש
 בה מות! טעס נקדרה:

 סט: כל הבשר פרק שמיני חולין
 אמר רב אינו עובר עליו. מדאורייתא ומותר לכתחלה באכילה אם
 בשלו ולא אמרינן אסור מיהא מדרבנן דהא אפילו נסחט ממנו ויצא
 אמרינן לקמן (דף קיא.) חלב שחוטה מדרבנן הוא והאי טון דמובלע
 ולא פירש אפי׳ איסור דרבנן ליכא: דהשם מיעבר הוא דלא עבר.
 ללקות דאין בו כזית: הא איסורא
 איכא. דחצי שיעור אסור מה״תי): הא
 כחל לא בעי קריעה. לאחר הבישול
 מדלא תנא ביה לא קרעו קורעו לאחר
 בשולו: דלמא. משום הכי לא תנייה
 משום דלב הוא דסגי ליה בקריעה
 דלאתר בשול משוס דבשעת בשול לא
 בלע דשיע: אבל כחל. שהוא רן כבר
 נבלע בו החלב ע״י בשול ולא סגי ליה
 חו בקריעה: קבה. של טלה או של
 עגל שיונקים החלב לתוך קבתן: זה
 כנוס במעיו. ומשיצא מדדי הבהמה
 חלב הוא וכחל אינו כנוס במעיו שלא
 יצא מדלי הבהמה בחייה ולא נאסף
 אלא מובלע בבשר הוא ולא בא לכלל
 חלב ומיהו לכתחלה בעי קריעה
 מדרבנן: וטחו בכוהל. כובשו בידיו
 לכותל כדי שיסחט חלבו: קרע לי.
 כחל קודם שתצלנו ואנא איכול: מחניחין
 היא. דקורעו מתחלתו ומותר: הא
 קמ״ל. קריעה בעלמא קא״ל או שתי
 או ערב לפי שהחלב הנוטף יוצא למטה
 ומשיצא והרי הוא חלב לא חזר ולא בעי
 שתי וערב אלא לקדרה דהתם ודאי צריך
 להוציא כולו מחחלה לפי שכשהוא יוצא
 הד הוא חלב גמור וחוזר ומתבשל עמו
 ודקתני לעיל שבשלו מוחר בצלי קאמר
 דצלי נמי קרי בשול דכתיב בדברי
 הימים (ב לה< רבשלו (את) הפסח:
 ילהא. אשתו: הכבד כולו דם ״)הוא
 קרוש טעס דם לו: דם טוהר. של
 בתולין ושל ימי טוהר של יולדת: מוח.
 של דג ששמו שיבוטא טעמו כטעם
 חזיר: גירוחא. עוף טמא הואט):
 לישנא דכוורא. יש לו טעם גירותא:
 אסר לן אשה איש שרא לן גרושה.
 ואע״פ שבעלה חי: בטינא למיכל
 בישרא בחלבא. ומה אמצא היתר
 דוגמתו: זרקו. שפודו. תנו לה כחל
 בשפוד: והא אנן קורעו הנן ההוא
 לקדרה. דט נפיק מיניה הוי חלב
 שחוטה וט הדר ומיבלע ליה אסר ליה.
 ודקחני לא קרעו אינו עובר עליו רב
 נחמן סבירא ליה כלישנא בתרא דרב
 וברייחא מוקי לה בצלי דכתיב
 ויבשלו (אח) הפסח בדבד הימים:

 והא

אינו עובר עליו ומותר  אמר רבי זירא אמר רב א
 והא אנן תנן אינו עובר עליו מיעבר הוא דלא
 עבר הא איםורא איכא בדין הוא דאיסורא
 נמי ליכא ואיידי א<דבעא למיתנא םיפא הלב
 קורעו ומוציא את דמו לא קרעו אינו עובר
 עליו התם מיעבר הוא דלא עבר הא איסורא
 איכא תנא נמי רישא אינו עובר עליו לימא
הכחל קורעו ומוציא את חלבו (  מסייע ליה נ
 לא קרעו אינו עובר עליו הלב קורעו ומוציא
קורעו לאחר בשולו ומותר  את דמו לא קרעו 3
 לב הוא דבעי קריעה אבל כחל לא בעי קריעה
 דלמא לב הוא דםני ליה בקריעה אבל כחל
 לא םגי ליה בקריעה ואיכא דאמרי א״ר זירא
 אמר רב אינו עובר עליו ואסור לימא מסייע
 ליה אינו עובר עליו מיעבר הוא דלא עבר הא
 איםורא איכא בדין הוא דאיסורא נמי ליכא
 ואיידי דבעא למיתנא סיפא הלב קורעו ומוציא
 את דמו לא קרעו אינו עובר עליו דהתם
 מיעבר הוא דלא עבר הא איםורא איכא תנא
 נמי רישא אינו עובר עליו ת״ש הכחל קורעו
 ומוציא את חלבו לא קרעו אינו עובר עליו
 הלב קורעו ומוציא את דמו לא קרעו קורעו
 לאחר בשולו ומותר לב הוא דבעי קריעה
 אבל כחל לא בעי קריעה דלמא לב הוא
 דםגי ליה בקריעה אבל כחל לא םגי ליה
 בקריעה תניא כלישנא קמא דרב ״כחל
קבה שבשלה בחלבה  שבשלו בחלבו מותר ג
 אסור ומה הפרש בין זה לזה זה כנוס במעיו
 וזה אין כנוס במעיו כיצד קורעו אמר רב
 יהודה יקורעו שתי וערב וטחו בכותל א״ל ר׳
 אלעזר לשמעיה קרע לי ואנא איכול מאי
הא קמ״ל דלא בעינן שתי  קמ״ל מתניתין היא ה
אמרה ליה ילתא לרב (  >א< וערב וטחו בכותל י
 נחמן מכדי כל דאסר לן רחמנא שרא לן
 כוותיה אסר לן דמא שרא לן כבדא נדה דם
 טוהר חלב בהמה חלב חיה חזיר מוחא
דכוורא אשת איש (  דשיבוטא גירותא לישנא ה
 גרושה בחיי בעלה אשת אח יבמה כותית
 יפת תאר בעינן למיכל בשרא בחלבא אמר
 להו רב נחמן לטבחי זויקו לה כחלי והאנן
 תנן קורעו ההוא לקדרה והא קתני שבשלו

 דיעבד אין לכתחלה לא ה׳׳ה דאפי׳ לכתחלה י׳ ואיידי דקא בעי למיתנא סיפא קבה

 שבשלה
 קורעו היינו משוס דכי נתבשל כבר פלט במקצת אבל חי שיש לו רוב חלב בעי קריעה: דלמא לב הוא דםגי ליה בקריעה. פירוש
 משוס דשיע ולא בלע אפילו לקדרה או לצלי משוס דכבולעו כך פולטו כמסקנא דפסחיס (דף עד0 אבל כחל לא סגי ליה בקדעה אפילו לצלי
 משוס דכבולעו כך פולטו לא שייך בשאר איסורים אלא בדם לחודיה: נדה דם טוהר. בסלוק של פרשת פרה יסד ר׳ אליעזר הקליר מן
 הדם טחול הדם מטומאת נדה (אשה) טהרת בתולי אשה ומאשת איש יפת תואר לאיש וכנגד כותית לא פירש והכל עשה ע״פ הירושלמי:
 זרקו לה כחלי. פירש בערוך כמו זיקים מלאים ודמי לזויקני דארמאי בפ׳ שני דמסכת ע״ז (דף לא:1 כלומר נפוחין וכן הכא כחל כמו
 נוד נפוח מלא חלב ולא נקרע ובקונטרס פירש שפולו תנו לה כחל בשפוד: ההוא לקדרה. פירש בקונטרס דרב נחמן ס״ל כלישנא
 בתרא דרב ובדיתא מוקי לה בצלי כדכתיב ויבשלו(את) הפסח בדבד הימים ואין זה דוחק דה״נ מוקמינן בפ׳ כיצד צולין(פסחים לף עד.) קורעו
 לאחר בשולו היינו אחר צלייתו ואינו רוצה לומר דסבר לגמד כלישנא בתרא דהא מיקל טפי אפילו מלישנא קמא דשד אפילו לכתתלה אלא בפירוש
 דמתניתין סבר כלישנא בחרא דטון דשד רב נחמן לצלי לכחחלה בלא קדעה א״כ הא דקחני קורעו היינו לקדרה כדקאמר הכא וכי קחני לא
 קרעו אינו עובר עליו ע״כ אינו עובר עליו ואסור טון דמיירי לקדרה ורבינו תם פירש דהא דצדך קריעת שתי וערב וטחו בכותל
 לקדרה היינו קדרה עם בשר דלקדרה משמע עס בשר כדתנא אם ש בנותן טעם בקדרה אבל לקדרה בלא בשר או לצלי שד
 לכתחלה בקדעה קצה וטעמא דהחמירו בה עם הבשר לפי דטעס י) החלב נכנס בבשר ומשתנה טעם הבשר רש בו טעם בשר בחלב
 ולכך גזרו חכמים וכשאין הבשר עם הכתל בקדרה אף על פי שלא קרעו שתי וערב טון שקרעו קצת לכתחלה מותר

 דאין

 אינו עובר עליו ומותר. פירש בקונטרס דמותר אס בשלו משוס
 דחלב שחוטה דרבנן הוא והאי טון דאבלע ולא פירש אפילו
 איסורא דרבנן ליכא משמע שרוצה להעמיד כולה שמעחחא דכחל
 לצלי דאי לקדרה אמאי מוהר הא יצא חלב וחזר ונבלע וכן פירש לקמן

 בהדיא גבי זרקו לה כחלי דפדך והא
 בשלו קתני בדיעבד ופירש בקונטרס
 והא ודאי בצלי הוא מדקתני מותר דאי
 בקדרה אמאי מותר הא יצא החלב
 וחזר ונבלע ולקמן בתר שמעתתא דכבד
 פי׳ בקונטרס והלכות כחל כבר אמרנו
 למעלה דלצלי בעי קדעה שתי י)או ערב
 ואי לא קרעו מותר כלישנא קמא דרב
 דהא תניא כוותיה ולקדרה קורעו שתי
 וערב וטחו בכותל ומה שכתוב בספרים
 בפ׳ גיד הנשה (לעיל דף צז:) כחל עצמו
 אסור היכא דלא קרעיה ובשליה בהדי
 בשרא ל״ג ליה דאפי׳ בשליה לחודיה
 אסור לפירוש הקונטרס לפי שפירש וחזר
 ונבלע ומיהא גס לפירוש הקונטרס
 היכא דאיכא ס׳ במים שנתבשל בהן
 הכחל לא היה נאסר הכחל היכא
 שבשלו לחודיה לפי שהחלב הנפלט
 נתבטל במים אבל היכא דבשלו עם
 בשר אסור משום טעם בשר הנבלע
 בחלב שבכתל וכן יש ספריס דגרסי
 בסמוך כחל שבשלו בתלבו מותר היכא
 דבשליה לחודיה בלא בשר רש להעמידו
 לפירוש הקונטרס שיש במים ששים
 כדפדשיח שמחבטל בהן חלב היוצא
 מן הכחל: הא איםודא איכא. וא״ת
 לפירוש הקונטרס דלמא הא איסורא
 איכא לקדרה אבל לצלי מוהר ר״ל דא״כ
 ה״ל למתני דאס לא קרעו מותר דהר
 חדוש וממילא הוה מוקמינן ליה בצלי:
 לב הוא דכעי קדעה אבל כחל לא
 כעי קריעה. וא״ת אדרבה דוק
 מינה איפכא אינו עובר עליו הא איסורא
 איכא כדדייק לעיל דהכא לא שייך
 למימר איידי דבעי למימר בסיפא
 כדקאמר לעיל ר״ל דדלמא איידי דקתני
 במתניתין ואינו עובר עליו נקט נמי
0 הא כחל לא בעי ) :  בבדיתא הכי
 קריעה. מדלא קתני קורעו לאחר
 בשולו והוה מוקמינן לה בצלי כדקתני
 גבי לב וא״ת ומאי קסבר אי מהלא ביה
 קריעה אחר בשול אמאי מותר בלא
 קדעה יוחר מקודם בשול דצדך קדעה
 ואי לא מהניא ביה קריעה היט מייתי
 סייעתא לרב מהך ברייתא מדלא קתני
 קורעו לאחר בשולו הא אין קריעה
 מועלת לו כלום לאחר שנתבשל ר״ל
 דודאי ס״ד דמועלת לו קדעה לאתר
 בשולו והא דקאמר רב ואינו עובר
 עליו ומותר בלא קריעה במבושל ובחי

 עין משפט
 נר מצוה

 םג א מיי׳ פייט מהל׳
 מאכלות אסורות הל׳
 ינ סמג לאיי! קמא טוש״ע

 י״ד סי׳ צ סעיף א:
 סד ב מיי׳ פ׳׳ו שס הל׳ ו
 סמג לאוין קלז ונש״ע
 שס סי׳ ענ ס״נ לא פסק

 ק:
 סח ג עי׳ מ״ש הרי״ף
 דההיא נשנית קודס
 חזרה וכ! פסקו המיי׳ פ״ט
 שס הלכה טו יע״ש וסמג
 לאדן קמח וטוש״ע י׳׳ד סי׳

 פז סעיף ט:
 םו ד ה מיי׳ שס הלכה ינ
 סמג שס טוש״ע י״ד

 סי׳ צ סעיף א:

 רבינו גרשום
 לימא מסייע ליה לרב. תה
 אינו כנוס במעיו כלומר
 הכחל אינו כנוס (ואינו)
 [אלא] בולע אבל קיבה
 כיון דחלב כנוס בקיבה
 בולעת: אי נמי לקדירה.
 כלומר ראי קורעו אפיי
 לקדרה מותר: דשיבוטא.
 מין דג: גירותא. עוף
 טמא: דם טהור כלומר
 כל מה שרואה אשה בכל
 ימי טהרה טהור: זויקו
 לה כחלא כלומר שפדו
 לה כחלא וצלו לה דדמי
 כבישול בשר בחלב: והא
 קתני שבישלו דיעבד אץ
 כו׳ כלומר אפילו קורעו
 דיעבד אין לכתחלה לא
 והיאך אמר רב נחמן
 ההוא לקדרה כלומר קורעו

 אפי׳ לכתחלה:



 עין משפט
 נר מצוה

 םז א מיי׳ פי״א מהל׳
 מאכלות אסורות הל׳
 יד סמג לאוין קמט טוש״ע

 י״ד סי׳ קנג סעיף יד:
 סח ב מיי׳ פייה מהל׳
 גזילה הל׳ ד ופט׳׳ז
 הל״) סמג עשץ עג טוש״ע
 מ״מ סי׳ שסא סעיף כ ג

 וסי׳ רס סעיף א:
 סט ג מיי׳ פ״ד מהל׳
 תפילין הל׳ יג סמג
 עשין כנ טוש״ע א״ח סי׳
 לח סעיף א [וכרב אלפס

 הל׳ תפילין לף עה]:

 לעזי דש״י
 אורטיי״ש [אורטיא״ש!.

 סרפדים.

 רביגו גרשום
 אין איכא תנא דאתניה
 לרב כחל. כלומר דאמר
 אינו עובר עליו ואסור:
 בקעה מצא וגדר בה גדר.
 כלומר עמי הארץ מצא
 שהיו מקילין בבשר בחלב
 והחמיר להן: לטטלפוש
 ריבעא דבשרא. כלומר
 ליטרא דבשרא: אני כחל
 מיניקת שניתי לו. דאסיר
 דמלא חלב: אבין תכלא.
 כלומר אמאי קרי ליה
 אבין תכלא שמתו בניו
 ובשביל עגמת נפש היו
 קורין אותו תכלא: מרי
 דעובדא הוה. כלומר אדם
 גדול היה: מבי נשא. מבית
 אביה: ובאתריה דרב אכלי
 כחלי. דהוא סבר אינו
 עובר עליו ומותר והאי
 דקאמרינן דרב סבר אינו
 עובר עליו ואסור בקעה
 מצא וגדר בה גדר: לאחר
 י״ב חדש הוו. כלומר
 לאחר י״ב חדש חשובין
 כעץ: דקדיח בהו חילפי.
 כלומר צמחו עליו עשבים
 דשמייהו אורטייש: חזיה.
 דלית ליה חוטי ציצית:
 פטורה מן הציצית כל ל׳
 יום. כלומר בתוך ל׳ יום
 אבל אם שאלה יותר מלי

 יום חייבת בציצית:

 כל הבשר פרק שמיני חולין
 דאין החלב בעינה עול בכחל כמו שהיה קודם ואע״פ שנפלנו וחוזר
 ונבלע תוך הכחל לא גזרו בו חכמים כיון שאין שם בשר אחר
 ולא נשתנה טעמו של כחל מפני בליעה זו ולא אתי למיכל בשר
 בחלב ובדיעבד שרי אפילו לא קרעו כלל ואין חילוק בין צלי לקדרה
 בלא בשר דאין בו שוס טעם להקל
 בצלי יותר דבצלי נמי נוטף החלב
 ונופל על הכחל מבחוץ וחוזר ונבלע
 ולא שייך כבולעו כך פולטו אלא
 בדם אבל טיפת חלב שנפלה
 על חתיכת צלי לא כמו בשמנונית
 דנבלה דאפילו צלי אינו חוזר ופולט
 שמנוניח שבלע והט פירושו הכחל
 קורעו ומוציא את חלבו פירוש שתי
 וערב וטחו בכותל כדמפרש בגמרא
 דמוקי ליה רבי אלעזר לקדרה והיינו
 עם בשר כדפרישית ומוקי לה הט
 משוס דמתניתין סתמא קתני משמע
 שבא להתיר בכל ענין בשול לא קרעו
 פירוש לא עשה דין קריעה שלא
 קרעו שתי וערב וטחו בכותל אלא
 קריעה קצת אינו עובר עליו אמר
 רב אינו עובר עליו ומותר טון
 דקרעו קצת אבל אם לא קרעו כלל
 ובשלו בהדי בשר אסור מדרבנן
 כדאמרינן בפ׳ גיד הנשה (לעיל לף צז0
 כחל בס׳ דחלב שחוטה אסור מדרבנן
 טצד קורעו אמתניתין קאי אמר ליה
 ר׳ אלעזר יא) קרע לי ואנא איכול
 פי׳ קרע לי קדעה קצת ואנא איכול
 בקדרה בלא בשר מאי קמ״ל דלא
 בעי שתי וערב אלא לקדרה בהדי
 בשר אמר להו רב נתמן זויקו לה
 כחלי פירוש בשלו לה בקדרה בלא
 בשר כחלי נפוחים מודות פירוש
 שלא נקרעו שתי וערב אלא קריעה
 קצת מ״מ קרי זרקו לפי שלא נקרעו
 שתי וערב והא אנן תנן קורעו פירוש
 שתי וערב אבל קריעה קצת לא מהני
 ההוא לקדרה פירוש בהדי בשר והא
 קחני כחל שבשלו בחלבו מותר
 אלמא אפילו בקדרה בלא בשר אסור
 לכחחלה לבשל דבלא בשר מיירי
 מדקחני שבשלו בחלבו דמשמע דליכא
 איסורא אלא איהו גופיה ורב נחמן
 מתיר לכחחלה כו׳ והוה מצי לשנויי
 דמיירי בשלא קרעו כלל אלא דעדיפא

 שבשלה בחלבה אםורה דאפילו דיעבד נמי
כי סליק רבי ,  לא תנא נמי רישא שבשלה א
 אלעזר אשכחיה לזעירי אמר ליה איכא
 תנא דאתנייה לרב כחל אחוייה לרב יצחק
 בר אבודימי אמר ליה אני לא שניתי לו
 כחל כל עיקר ״ורב בקעה מצא וגדר בה
 גדר דרב אקלע לטטלפוש שמעה לההיא
 איתתא דקאמרה לחבירתה ריבעא דבשרא
 כמה חלבא בעי לבשולי אמר לא גמירי
 דבשר בחלב אסור איעכב וקאםר להו כחלי
 רב כהנא מתני הכי רבי יוסי בר אבא מתני
 אנא כחל של מניקה שניתי לו ומפלפולו של
 רבי חייא שנה ליה כחל סתם רבין ורב יצחק
 בר יוסף איקלעו לבי רב פפי אייתו לסמייהו
 תבשילא דכחל רב יצחק בר יוסף אכל רבין
 לא אכל אמר אביי ג<רבין תכלא אמאי לא
 אכל מכדי דביתהו דרב פפי ברתיה דר׳ יצחק
 נפחא הואי ור״י נפחא י׳מריה דעובדא הוה אי
 לאו דשמיע לה מבי נשא לא הוה עבדא
 בםורא לא אכלי כחלי בפומבדיתא אכלי
דהוא רמי בר דיקולי (  כחלי רמי בר תמרי ה
 מפומבדיתא איקלע לםורא במעלי יומא
 דכפורי אפקינהו כולי עלמא לכחלינהו
 שדינהו אזל איהו נקטינהו אכלינהו אייתוה
 לקמיה דרב חםדא אמר ליה אמאי תעביד
 הכי אמר ליה מאתרא דרב יהודה אנא דאכיל
 אמר ליה ולית לך יינותנין עליו חומרי המקום
 שיצא משם וחומרי המקום שהלך לשם אמר
 ליה חוץ לתחום אכלתינהו ובמה טויתינהו
 אמר ליה בפורצני ודלמא מיין נסך הויא
יאוש כ
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 בעלים הוה דקדחו בהו חילפי חזייה דלא הוה מנח תפילין אמר ליה
 מאי טעמא לא מנחת תפילין אמר ליה חולי מעיין הוא ואמר רב יהודה
חולי מעיין פטור מן התפילין חזייה דלא הוה קא רמי חוטי אמר ליה  11 ג

 מאי טעמא לית לך חוטי אמר ליה טלית שאולה היא ואמר ״י רב יהודה
 טלית

 משני וא״ת היט מייתי סייעתא מהך ברייתא ללישנא קמא דרב והא רב אייד אפילו בקדרה בהדי בשר וברייתא איירי בקדרה בלא
 בשר כדפרישית רש לומר משוס דלישנא בתרא דרב קאמר אינו עובר עליו ואסור בין בהדי בשר בין בלא בשר והך ברייתא שריא
 מיהא בלא בשר ומשוס דפליגא אלישנא בתרא קאמר תניא כלישנא קמא והשתא רב נחמן כלישנא קמא דתניא כוותיה והילכתא כוותיה
 ולמאי דפרישית דמתניתין איירי נמי בקדרה בהדי בשר משום דקתני סתמא א״כ רישא דברייתא דקתני נמי הכחל קורעו ומוציא את
 חלבו הר נמי אפילו בהדי בשר ולא הר דומיא דלב קורעו לא קרעו קורעו לאחר בישולו דלא איירי בהדי בשר דאי בהדי בשר נעשה
כא תנא דאתנייה  הבשר נבלה וחוזר ואוסר אח הלב דטעם דלב דשיע לא קאי לפי המסקנא דפסחים (לף על:< לפירוש ר׳׳תל): אי
 לרב כחל אחוייה ליה לרב יצחק בר אבודימי. וכן בפרק המוכר את הספינה (ב״כ לף פז.) איכא תנא דאחנייה לרב מידוח אחר ליה
 רב יצחק בר אבודימי והקשה רבינו שמואל דהא רב יצחק בר אבודימי היה רבו של רבא כדאמר בריש יבמות (לף ג.) ובריש פ׳ אלו הן
 הנשרפין (סנהדרין לף עו.) אמר רבא א״ל רב יצחק בר אבודימי אתיא הנה הנה וכו׳ ואיך יתכן דרב יצחק בר אבודימי שהיה רבו של
 רב שהיה חי עד רבא והלא ביום שמת רב יהודה שהיה תלמידו של רב נולד רבא«< וגרס התם רבינו שמואל איכא תנא דאחנייה רב
 מדות וקשה לר״ת דהכא בשמעחין אין שייך לומר כן דקאמר אני לא שניחי לו ומיהו יש לפרש לו 0כמו ממנו כמו (ב״מ לף לג.) חלמיד
 ורבו צדך לו אבל הא דקאמר ומחוך פלפולו של רבי חייא שנה לו כחל סתם לא אחי שפיר ואור״ח דשנים היו אחד היה בימי רבינו
 הקדוש דאמדנן פרק טרה (שבמ לף מ:) דאמר רב יצחק בר אבודימי פעם אתת נכנסתי אחר רבי לבית המרחץ ואותו יכול להיות שהיה
 רבו של רב וקשה קצת דאם רב יצחק בר אבודימי דהמוכר את הספינה היה רבו של רב היט קאמר לרבי אלעזר התם הא איתמר
 עלה אמר ר׳ אבהו אמר ר׳ יוחנן והלא ר׳ יותנן שהיה רבו של ר׳ אבהו היה קורא לרב רבינו כדאמדנן «באלו טרפות (לעיל לף נל<«):
 דאתנייה לרב כחל. פי׳ בקונטרס יש כאן מי ששנה לרב כחל שבשלו בלא קדעה אסור באכילה ולישנא בתרא דרב הוה שמיע ליה
 לר׳ אלעזר ונראה דלא קאי אהנהו לישני דלעיל אלא שמע שהיה רב אוסר כתל ואפילו בקדעת שתי וערב כדאמדנן בסמוך
 בסורא לא אכלי כחלי אע״ג דמתניתין שריא ליה בקריעה והיה תמיה ר״א והשיב לו רבי יצחק בר אבודימי דרב בקעה מצא וגדר בה
 גדר ורב יוסף«) קאמר דכחל מניקה שנה לו דאסור אפילו בקדעה ומתניתין כשאינה מניקה ור׳ חייא שנה לו כחל סתס והיה סבור שיבין
 רב מעצמו ולא הבין וטעה בדבדו והיה סבור שמכח שום בדיתא היה בא לחלוק על משנתנו לאסור כל כחל אפילו בקדעה ואנן
 דאכלינן כחלי אפילו של מניקה בקריעה סמטנן אלישנא דרב בקעה מצא ואין חילוק בין מניקה לשאינה מניקה וגם אעובדא דרבין ורב
 יצחק בר יוסף דאייתו קמייהו חבשיל דכחלי ואכל רב יצתק ומסתמא של מניקה היה מדלא רצה רבין לאכול ורב יצחק עיקר מדאמר אביי

 רבץ חיכלא אמאי לא אכל וגס מעובדא דרמי בר חמד דנקטינהו לכולהו כחלי ואפילו של מניקה ואכל:
 טליח

 *)והא קחני שבשלו בדיעבד. והא ודאי בצלי הוא מדקתני מותר
 דאי בקדרה אמאי מוחר הא יצא החלב וחזר ונבלע: איכא הנא.
 בהאי דוכתא: דאחנייה לרב גחל. יש כאן מי ששנה לרב כחל
 שבשלו בלא קדעה אסור באכילה ולישנא בתרא דרב הוה שמיעא

 ליה לרבי אלעזר: אחוייה. בני
 המקום: לרב יצחק. אמרו לו לרבי
 אלעזר זה שנאה לו: אני לא שניחי
 לו כחל כל עיקר. כלומר שוס כחל
 לא שניתי לו לאיסור בין כחל מניקה
 ובין כחל שאינה מניקה: ורב.
 ששנה להם,) כחל שאסור: בקעה מצא.
 כלומר ראה שהיו מזלזלים באיסור
 בשר בחלב והחמיר עליהן: לטטלפוש:
 ריגעא. ליטרא: רב כהנא מחני
 הכי. כמו שאמרנו שכן השיבו רב
 יצחק לרבי אלעזר לא שניתי לו כל
 עיקר: כחל מניקה. שהיתה מניקה
 רש בדדיה חלב כנוס הרבה: ומחוך
 פלפולו של רבי חייא. שהוא מחודד
 מאד ומבין מעצמו וכסבור שתלמידו
 מחודדן כמותו כשחזר ושנאה לפני ר׳
 חייא שנה לו סחם וסבור שיבין רב
 שאין אסור אלא מניקה ולא הבין:
 הכלא. שכול קובר את בניו: מרא
 דטובדא. זהיר במעשים טובים: לא
 אכלי כחלי. לגמד אפילו צלי ואפילו
 קרעו: במאי טויחינהו. היכן היו לך
 שם עצים: בפורצני. חרצנים שאצל
 היקבים והבערתיס: לאחר שנים עשר
 חדש הוה. ותנן במס׳ ע״ז (לף לל.)
 לחים אסורין יבשין מותדן ואלו הס
 לחים כל שנים עשר חדש: דקדחו
 בהו ׳)חילפי. גדלו בהם מחמת שנרקבו
 ונעשו עפר: חילפי. אורטיי״ש והואיל
 ומתקלקלין ונרקבין ולא נטלו משם
 ש״מ אינו חושש: פטור מן ההפילין.
 מפני שצדך לחלצן חדיר: דלא הוה
 רמי חוטי. לא הטיל ציצית לטליתו:

 כפתוהו

 מסורת הש״ס

 א) [ג״נ פז.], נ) [עירובין
 ו. ק:), ג) [פסחים ע:
 ע״ש], ו) [שכת לז: ניצה
 כט:], ה) [נמנמות נט:
 איתא רמי נר תמרי להוא
 חמוה דרמי נר דקולי],
 ו) לעיל יח: פסחים נ:,
 ז) נעי׳ נפרש״י דהכא
 אכן חוס׳ כחונות קד.
 ד״ה ומנח כתבו הטעס
 לסי שאין יכולץ ליזהר
 היטנ], ח) [לקמן קלו.
 מנחות מד.], ט) שייך לעיל,
 י) נס״א: לכס, כ) פי׳ צמחי
 עשביס הנקראים חילפי והס
 קמשוניס שצומחין נכרמיס
 כלומר שטס היו מזמן
 רנ. רש״ל נשם הערוך,
 ל) [לעיל קט. ד״ה הלנ],
 מ) [קדושין עב:], נ) [ועי׳
 מוס׳ מנחות צג. סד״ה
ם לא ש D  רב חסדא], 1 (
 מצאתי אולי צ״ל בגיל הנשה
 דף צה:], מ) [וע״ע תוס׳
 חגיגה יא: דייה דאמר
 וחוס׳ ינמות ג. ד״ה דאמר
 ופוס׳ כמונוח נו. ל״ה אמר
 ומיס׳ נ״נ פז. ד״ה מי כאן
 וחוס׳ מנחות צג. ד״ה רנ
ד יוסי  חסדא], P) [נדצ״ל ו

 בר אנא],

 הגהות הנ״ח
 (א) תום׳ ד״ה (בדף
 הקודם) ההוא וכו׳ א״ל

 ר״א לשמעיה קרע:

 מוסף רש״י
 בקעה מצא וגדר
 בה גדר. עמי הארציס
 היו ומזלזלין במצות
 והחמיר עליהן לעשות
 סייג להרחיקן מן העבירה
 כאדס הגודר בקעה פרוצה
 לשומרה וערובי! u כלומר
 אינן נני תורה שידעו
 להזהר, כנקעה זו שאין
 לה שומר והכל פרוץ
 ושם ק:!. מתה דעובדא.
 מדקדק נמעשיו ,ישבת
 לז: ביצה בנו:). ולית
 לך גותנין עליו חומרי
 המקום כוי. נתמיה והא
 מתני׳ היא נססחיס כמקום

 שנהגו(לעיל יח0.



 מסורת הש״ם
 א) פרימות פ׳׳י מי״א,
) [קדושין לא.ן, ג) ועי׳  נ
 היטב גפי׳ רש״י שלפנינו
 שס כה: דייה ואינהו וכו׳ן,
 ד) [וע״ע פיס׳ מנחות מ:
 דיה תכלת], ה) [וע׳יע
 תות׳ כתונות מט: ומושי
 ב״ב ח: ד״ה אכפייה1,
 0 צ״ל אלא מהר״מ, 1) נצ״ל
 בפרק], א) [צ״צ כדקתנין,
 ט) צ״ל טחלא, י) [וע״ע
 תוס׳ נ׳׳מ קיד: ל״ה ה״גן,
 כ) וצ״ל אמי], ל) צ׳׳ל

 ואפילו,

 נליון הש״ם
 גמ׳ מ״ש למ־בר נ6שה.
 כעין זה לעיל דף
 ינ ע״ב: רש״י ד״ה
 כפתוהו וכו׳ אכל מצות
 עש־ עיי נרא״ס פרשת
 יתרו כ׳ פסוק אי:
 תופ׳ ־״ה טלית וכו׳
 ־נשיס מכרכות. עי׳
 נהגהית אשר״י פ״ג דסוכה

 סי׳ לד:

 כל הבשר פרק שמיני חולין
 כפתוהו. על העמוד להלקותו כלתניא (כתובות דף סו.) בל״א
 דארבעים ותו לא במצות לא תעשה שכבר נעשית העכירה 8אכל
 מצות עשה שלפניו ואינו רוצה לקיימה כגון אומדן לו עשה סוכה
 ואינו עושה עשה לולב ואינו עושה מכין אותו עד שתצא נפשו:
 שמהן שכרה בצדה. למען יאריכון
 ימיך !שמות כ) לכך פירש מתן שכרה
 לומר אס לא תקיימנה זהו עונשו שלא
 תמול שכר זה: כבדא מה. אתס נוהגין
 בו מותר לבשל בקדרה או אסור
 מפני שפולט דם ואע״פ שכולו דס
 אפ״ה לאחר שפירש ויצא הרי הוא דס
 ואסור: כי סליק. רב ספרא: אשכחיה
 לרבי זריקא. ובעא מיניה: אמר ליה.
 ר׳ זדקא: אנא שלקי לר' אמי ואכל.
 בשלתי לו הכבד ואכלו: כי אתא. רב
 ספרא: לגביה. דאביי סיפר לו מה
 ששמע: א״ל. אביי: למיסר נפשה.
 שיהא דס הנפלט ממנה חוזר לתוכה
 ואוסרת: לא מיבעיא לי. דפשיטא לי
 דכיון דטרודה היא לפלוט ולהוציא כל
 שעה לא בלעה: כי קמיבעיא לי למיסר
 חבירתה. אם דס היוצא ממנה אוסר
 בשר אחר המחבשל עמו: דחנן
 הכבד [אוסרה] ואינה נאסרה.
 כלומר מדפשיט לך בדדה דשדא
 אלמא שמיעא לך הא מתני׳ אם כן
 למיסר נמי חבירתה לא תיבעי לך
 דהא הך משנה גופה תנן בה דאוסרת ובסדר זרעים היא:
 אמר ליה דלמא ההיא בכבדא דאיסורא. כגון דטרפה:

 ומשוס

טלית שאולה כל שלשים יום פטורה מן  א

 הציצית אדהכי אייתוה לההוא גברא דלא
כפתוהו אמר  הוה מוקר אבוה ואמיה 2
 להו שבקוהו דתניא כל מצות עשה שמתן
 שכרה בצדה אין בית דין שלמטה מוזהרין
 עליה אמר ליה חזינא לך דחריפת טובא אמר
 ליה אי הוית באתריה דרב יהודה אחוינא
 לך חורפאי אמר ליה אביי לרב םפרא כי
 סלקת להתם בעי מינייהו כבדא מה אתון
 ביה כי סליק אשכחיה לרב זריקא אמר
 ליה אנא שלקי ליה לרבי אמי ואכל כי
 אתא לגביה אמר ליה למיםר נפשה לא
 קא מיבעיא לי כי קמבעיא לי למיםר חבירתה
מ״ש למיםר נפשה דלא מיבעיא לך דתנן 8 

 אינה נאסרת למיםר חבירתה נמי לא
אוסרת ואינה הכבד ג (  תבעי לך דתנן א
 נאסרת מפני שהיא פולטת ואינה בולעת
 אמר ליה דילמא התם בכבדא דאיסורא

 ומשום

 טלית שאולה פטורה בל שלשים יום כוי. מדאודיתא פטורה
 לעולם כדקאמר בראשית הגז (לקמן דף קלז.) כסותך ולא
 של אחרים אלא לפי שנראית כשלו חייבוהו חכמים משלשים יום
 ואילך דאין דרך לישאל יותר משלשים יום ומכאן מדקדק ר״ת דסתס

 שאלה שלשים יום כמו הלואה דאמרינן
 במכות (דף ג:< המלוה את חבירו סתם
 אין רשאי לתובעו פחות משלשים יום
 ונראה דאין ראיה מזה דה׳׳נ אמדנן
 בהתכלת (מנחות דף מד.) השוכר בית
 בחוצה לארץ כל שלשים יום פטור
 מן המזוזה אע״ג דסתם שכירות לא
 הויא שלשים יום ולענין ברכה נראה
 שאין לברך על השאולה אע״פ שאומר
משים מברכות אסוכה אע״ג  ר״ת 8
 דפטורות דהוי אינה מצווה ועושה
 מדאשכחן ג) רב יוסף דאמר מאן
 דאמר לי הלכה כרבי יהודה לאמר
 סומא פטור מן המצות עבידנא יומא
 טנא לרבנן ואם לא היה יכול לברך
 כל הברכות לא היה שמח בדבר מ״מ
 לא דמי לטלית שאולה דהתס אדם
 אחר היה חייב שאינו סומא או שאינה
 אשה אבל הכא כל אדם פטור כשאינו
 שלו ואעפ״כ המברך לא הפסיד וי״מ
 דאס היא של כלאים כגון תכלת
 דאסורה כיון דפטורה מדאורייתא
 ואומר ר״ת דאין לחוש מדאמרינן

 בריש התכלת (מנחות דף מ:) ותכלת אין בה משום כלאים ואפילו
 בטלית פטורה ומסיק כגון שהטיל למוטלת פירוש טלית שיש בה
 ציצית כבר ולא בעי למימר כגון שאחר כך הסיר הראשונים וקמ״ל

 דלא הרא פסולה משוס תעשה ולא מן העשוי דאס כן למה ליה למימר אין בה משוס כלאים לימא הטיל למוטלת כשרה אלא הא
 קמ״ל כל טלית דאשתד בה כלאים דהיינו בתכלת מותר בכל עניניס בין להתעטף בין להציע תחתיו בין לו בין לחבירו בין לאשתו
 בין ביום בין בלילה דלגמד שרא ביה כלאים והא דאמדנן בפרק במה מדליקין >שגת דף כה:! גזירה משום כסות לילה לא כמו שפירש
 בקונטרס ג<שמא יתכסה בה בלילה אלא גזירה משוס כסות המיוחד ללילה דלא אשתד בה כלאים כלל דאימעיט מוראיתס ור׳ אלעזר
 ממי״ץ הקשה לו דאמר בריש ערכין !דף ג:) הכל חייבים בציצית כהנים לויס וישראלים ומפרש דכהניס אצטדך ליה דסלקא דעתך אמינא
 הואיל ואשתרי כלאים גבייהו לא ליחייבו קמ״ל נהי דאישתרי בעידן עבודה שלא בעידן עבודה לא אישתד ולא אמדנן דאישתרי בכל
 ענין ואומר ר״ת דהתס נמי אישתרו בכל ענין אפילו שלא בעידן עבודה כדאמדנן בפרק בא לו (יומא דף שת.) גבי בגדי כהונה ניתנו
 ליהנות בהם או לא ת״ש לא היו ישנים בבגדי כהונה שינה הוא דלא הא הלוכי מהלכי ועוד תניא התם גבי בגדי כהונה דלצאת בהס
 במדינה אסור פירוש משום איסור הקדש ובמקדש מותר בין בשעת עבודה בין שלא בשעת עבודה י) והא דקאמר נהי דאשתרו בשעת
 עבודה כלומר בגדים שלובשים בשעת עבודה שלא בשעת עבודה פירוש בגדי חול מי אישתרו בכלאים ומיהו משמע התם דלא שרו
 אלא דרך לבישה דבעי למילק התם דניתנו ליהנות בהם מדקתני פושטים אותם ומקפלים ומניחין אותם תחת ראשיהם ודחי לא תימא
 תחת ראשיהם אלא אימא מגד ראשיהם וה״נ מסתברא דאי ס״ד תחת ראשיהם נהי דנתנו ליהנות בהם תיפוק ליה משוס כלאים ולפי
 זה בטלית שאולה היה אסור להציעו תחתיו ומיהו נראה שיש לחלק בין טלית שכל עיקר לבישתה לצורך הנאתו ובין בגדי כהונה שעיקר
 לבישתן לצורך עבורה: כל מצות עשה שמתן שכרה כוי. וא״ת והד צלקה לכתיב פתוח תפתח את ידך וגו׳ כי בגלל הדבר
 הזה יברכך וגו׳ !דגריס טון ואמדנן בפ״ק לב״ב ודף ח:< לרבא אכפייה לרב נתן בר אמי ואפיק מיניה ארבע מאות זוז לצלקה ואומר
:  ר״ת לאכפייה היינו בלברים כראשכחן פ׳ נערה בכתובות ולף נג.< אכפייה ועל ועול לבצלקה נמי איכא לאו לא תקפוץ ולא תאמץ(לגרים טח «
 בבדא מה אתון ביה. אומר ר״ת לכולה הך שמעתא איירי בכבל שלא נמלח לאי בתר מליחה ושהייה במלח פשיטא לשרי לבשלה
 בהד בשר שעל ילי מליחה יצא כל הלס שכך נוהגין העולם לבשל אחר צלייה והוא הלין לשרי אחר מליחה לשיעור מליחה
 פי׳ בה׳׳ג להוי כשיעור צלייה משוס למליח הד הוא כרותח לצלי ופולט על ילי מליחה כמו שפולט על ילי צלייה י) אבל בלא מליחה
 מיבעיא ליה אי שרי לבשל עם בשר לשמא לס הכבל אע״פ שפירש מותר אע״פ שלם שאר האברים שפירש אסור כלאמדנן בפ׳ קמא
 לכריתות (לף ל:< חל לרם האבדס ולכך אמדנן לקמן (לף קיג.) לאין מולחין בשר אלא בכלי מנוקב לס הכבל שמא שרי להא כל
 הכבל רם הוא ושדיה רחמנא כלאמר לעיל (לף קט:) שרא לן כבלא ונראה למלאודיתא פשיטא ליה ללם הכבל מותר אף על פי שפירש
 משוס לכולו לס הוא כלפירשתי מללא חשיב »פרק לס שחיטה (כריתות לף כא0 לס הכבל ח)לקתני לס הטחול ולס הלב ולס הכליות ולס
 האבדס הד אלו בלא תעשה אלא מלרבנן מבעיא ליה ואפילו נאסור מלרבנן לס היוצא ממנו על ילי מליחה לפי שהוא בעין גזירה
 אטו שאר לס כי היכי לגזרינן בלס מהלכי שתים לאמדנן >שס לף כא0 שבין השיניס מוצצו שעל הככר גוררו מ״מ מיבעיא ליה בבשול
 לפי שאינו ניכר הלס כלל ולכך יהא מותר ולא נגזור בשול כבל אטו בשול בשר אחר בלא מליחה ועול יש לומר בע״א לבלא מליחה
 פשיטא דאסיר ועל ילי מליחה הוא למבעיא ליה טון שיש בכבל רוב לס שמא אינו יוצא כולו על ילי מליחה או שמא יוצא ומיהו קשה
 קצת דקאמר בסמוך למיסר חבירתה נמי לא תבעי לך דתנן הכבד אוסרת הא איכא לאוקמי בשלא נמלחה ולפירוש רבינו תס ניחא וי״ל
 למשמע ליה דמיירי אחר מליחה כמו שדרך לבשל בשר ולקמן (לף קיא.) גבי בר שבא ראייתו לקמיה כבדא שליקא ולא אכל לפירוש
 ר״ת צדך לומר ליולע היה שלא נמלחה הכבל והא נמי לפשיט מההוא לקריבי קניא בקופיה יולע היה שלא נמלחה הכבל אף על פי
 שצ״ל ט הריאה והלב שהיו עם הכבל נמלחו ואין לתמוה על זה לכמה לברים היו עושין כלי להראות הלכה לתלמידם אי נמי כל
 שלשתן נמלחו אלא ללכבל לא מהניא מליחה אלא בקריעת שתי וערב וחתוכיה לתחת כרקאמר בסמוך ולקמן (שס< נמי לקאמר אבל
 ולמחול שומנא בעלמא הוא ומייתי מלשמואל לעבד ליה תבשילא לטחלי ביומא להקזה היו יולעים לבלא מליחה היו עושין לו לבמליחה
 כבלא נמי שרי א״נ התם קאי אקריעה שתי וערב הני מילי כבלא אבל טחלא לא בעי קריעה כי הא לשמואל כו׳ ויולעין היו למטחול

 שלם עבד ליה ורב אלפס כתב שמנהג בכל ישראל שלא לבשל כבל אפילו אחר מליחה בלא צלייה:
 דתנן הכבד אוסרת ואינה נאסרת מפני שהיא כוי. משנה היא במסכת תרומות >פ״י מי״א) ותימה רב ספרא מעיקרא מאי סבר שלא
 הביא לו המשנה כמו שמביאה לבסוף לנסתמא גם מתחלה היה יולע למשניות ־<אפילו לזרעים ולטהרות היו שגורות בפיהם כלפי׳
 בפרק תולין >שכת לף קלת0 גבי עתילה תורה שתשתכח מישראל הא נמי מתניתין היא השרץ שנמצא בתנור הפת שבתוכו שניה מפני
 שהתנור תחלה ויש לומר לגם בתחלה היה יולע המשנה אבל היה סבור שאביי הוה מסופק בשלוקה אס נאסרת או אינה נאסרת
 כמבושלת לפליגי בה תנאי בסמוך והיה מסופק היאך הלכה ועל כן הביא לו ראיה מר׳ זריקא ור׳ ?<אסי שלקו ליה ואכיל והשיב לו
 אביי ללמיסר נפשה לא קמיבעיא ליה ראינה נאסרת כת״ק לרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה וכסתם מתניתין לתרומות והשיב
 לו למה אין פשוט לך מתוך אותה משנה עצמה שאתה למר ממנה שאינה נאסרת אפילו בשליקה ל) שאפילו בבישול אוסרת חבירתה:

 ט

 עין משפט
 נר מצוה

 ע א מיי׳ ס״ג מהלכות
 ציצית הלכה ד סמג
 עשין כו טושי׳ע א״ח סי׳
 יד סעיף ג [וברב אלפס

 הלכוח ציצית דף עח.ן:
 עא כ מיי׳ פי׳ה מהלי
 ממריס הל׳ טו
 [שו״ע י״ד סימן רמ סעיף

 א בהג״ה]:
 עב ג מיי׳ ס״י מהל׳
 מאכלות אסורות הל׳
 ז ועיי במ״מ ובכ״מ
 שהאריך סמג לאוין קלו
 טיש׳יע י״ד סי׳ עג סעיף

 א:

 רבינו גרשום
 אין ב״ד שלמטה מוזהרין
 עליה. כלומר וזו מתן
 שכרה בצידה למען
 יאריכון: דלמא התם
 בככדא דאיסורא. לרב
 ספרא לא מיידי באינה
 נאסרת אלא הכי קאמר ליה
 לר׳ וירא דלמא מה ראמר
 אוסרת בכבדא דאיסורא

 ומשום שמנונית:



 עין משפט
 I נר מצוה

 כל הבשר פרק שמיני חולין
 עג א ב מיי׳ ס״ו מהל׳
 מאכלות אסורות הל׳ ז
 סמג לאוין קלז טוש׳׳ע י״ל

 סי׳ עג סעיף נ:
ד ג טוש״ע שס סעיף ן  ן

 א:
 עה ד מיי׳ שס הל׳ ט
 וסמג שס טוש״ע

 י״ד סי׳ עד:
 עו ה מיי׳ שס הלכה ח
 [יפ״ט הלכה יד]
 טיש״ע י״ד סי׳ עג סעיף

 ד וסי׳ צ סעיף ד:

 לעזי דש״י
 אשטרוינ״ט

 [אישטריינ״ט]. סוגר.

 שיטה מקובצת
 א] שלוקה אוסרת ונאסרת.
 נ״ב עי׳ תוס׳ זבחים דף צ׳
 ע״ב: ג] רמה שפולט
 שריק ונופל ומה שלא
 נפלט הוי דם האברים שלא
 פירש ושרי ואפי׳ מצות
 פרוש אין בו כדאמרי׳ פ׳
 דם שחיטה ואי: ג] אע״פ
 שיש בו שפע דם דם הלב

 מתבשל:

 רבינו נרשום
 קריבו ליה קניא בקופיה
 ואכלן. כלומר קריבו ליה
 הכבד עם הריאה והקיבה
 והלב רנשלק כמו שהוא
 ואכלן ש״מ דאינה נאסרת:
 דלמא פי קנה תרץ
 לקדרה הוה. כלומר שהדם
 פלט חוץ לקדרה: אי
 נמי מחלט הוה חליט
 מעיקרא. כלומר חלטי ליה
 בחלא מעיקרא דשלקי ליה
 דנפק כולי דמא מעיקרא
 דשלקי לה: חלא אסיר.
 כלומר דפליט דמא בחלא:
 גמעוה לשבא. כלומר
 אכלוה בעל כרחיה:
 מתובלת אוסרת ונאסרת.
 כלומר דמחמת תבלץ
 יש בה םדקיי ובולעת:
 טחיי. מיני מאכל: דמא
 משריק שריק. כלומר
 הדם של כבד משלשל
 למטה ואינו זב לבשר
 שקרוב לו: חלבא מסריך
 סריך. כלומר אינו זב
 למטה אלא סריך למעלה
 ונכנס לבשר ובולע הבשר:

 כי הא דרב הונא חלטי ליה בחלא ורב נחמן חלטי ליה ברותחין.
 וא״ת ותפשוט מינה לאסור מלהוו צריכי למחלטיה וי״ל ללדידהו
 נמי הוה מספקא להו ולכך היו מחמירין ודוקא לבשל עם הבשר
 הוו חלטי ליה שלא תאסור הבשר אבל בפני עצמה אינה נאסרת:
ב בר שבא איקלע לבי רב נחמן  ר
 אייתו ליה בבדא שליקא ולא
 אבל. צריך לומר שלא היה נחלט
 ברותחין ולפי שלא היה בשר אחר עמו
 לא הוצרכו לחלטו אע״פ שפולט לס
 ואוסר הרוטב והכלים מזה לא היו
 חוששין כיון שהכגר עצמו מותר שאין
 לומר שנחלט וע״י כן היה רב נחמן
 מתירו אבל אס לא נחלט היה אוסרו
 ובר שבא היה סבור לחליטה אינה
 מועלת א״כ לא מייתי שפיר כתנאי

 לחנאיס לא נחלקו בזה:
 וחתוכיה לתחת. לבשלו בקלרה
 אחר צלייתו או מליחתו
 איירי לאי לאוכלו צלי למה לי חתוכה
 למה שפולט שריק ונופל נ] י)למה שלא
 נפלט הר לס האברים שלא פירש
 ושד (א) פ׳ לס שחיטה «(כריתות דף
 כא) ואי משום לס סמפונות הכבל
 צריך קדעה אף לצלי להר בכרת
 אע׳׳פ שלא פירש א״כ בטחול נמי
 אי איכא סמפונות למה לא יצטרך
 קדעה ועול לסברא הוא לאין בטחול
 סמפונות וא״כ מה בא להשמיענו
 אבל לטחלא לא ובה״ג כתב האי מאן
 למצלי כבלא בשלומיה צריך לחתוכיה
 מ״ט לאזיל למא ומכניס בסמפונות
 והיכא ללא קרעיה לקרעיה לאחר
 בשולו וחוחך ויצא לס הכנוס
 בסמפונות ולא חיישינן שמא לס
 הסמפונוח חזר ונבלע בכבל להא
 מסקינן בטצר צולין (פסחים דף עד:<

 לכבולעו כך פולטו:
 אבל טחלא שומנא בעלמא הוא.
 היינו לוקא גוף הטחול הוא
 שומן אבל לס היוצא ממנו אסור
 כלתניא פ׳ לס שחיטה(כריתות דף כא:):
א עילוי בשרא א] אסור.  כבד
 לכתתלה אסור לכ״ע אע״ג
 לבשרא עילוי בשרא שרי אפי׳ למאן
 ללית ליה בפרק טצד צולין (פסחים
 דף על:) כבולעו כך פולטו משוס
 לרם מישרק שריק בכבל שיש בו רוב
 לס שאינו יכול לצאת ע״י מליחה כמו
 בשאר בשר כלמשמע כוליה שמעתין
 לא שריק שפיר ולפירוש ר״ת לא ניחא
 כולי האי לבכולה שמעתין לא נסתפק
 בלס הכבל כ״א להקל ולהחיר בלא מליחה ולא להחמיר ואע״פ שלברנו
 לעיל שאינה בולעת מחמח שטרולה לפלוט לעולם מ״מ עיקר
 השמועה אינה מלבר זה ולכאורה משמע שמאותו טעם שלברנו בכח
 השמועה הוא בא לאסור כבלא עילוי בישרא ומיהו י״ל לקאי אמאי
 לאמרינן מקמי הך מילתא הני מילי כבלא שיש בו רוב לס אבל

 ומשום שמנוניתא משום דמא מאי כי הדר
 סליק אשכחיה לר׳ זרקא אמר ליה האי נמי
 לא תבעי לך דאנא וינאי בריה דרבי אמי
 איקלען לבי יהודה בריה דר׳ שמעון בן פזי
 וקריבו לן קניא בקופיה ואכלנא מתקיף לה
 רב אשי ואיתימא ר׳ שמואל מזרוקיניא
 ודלמא פי קנה חוץ לקדרה הוה אי נמי
מיחלט הוה חליט ליה מעיקרא כי הא דרב  א

 הונא חלטי ליה בחלא ורב נחמן חלטי ליה
 2ברותחין וסבר רב פפא קמיה דרבא למימר

 חלא אםיר אמר ליה אי חלא אםיר איהו
 נמי אסיר כי היכי דפליט הדר בלע רב בר
 שבא איקלע לבי רב נחמן אייתו ליה כבדא
 שליקא ולא אכל אמרו ליה בר בי רב דלגיו
 לא אכיל ומנו רב בר שבא אמר להו רב
 נחמן נאמו לשבא כתנאי ר׳ אליעזר אומר
 הכבד אוסרת ואינה נאסרת מפני שפולטת
 ואינה בולעת ר׳ ישמעאל בנו של ר׳ יוחנן
 בן ברוקה אומר מתובלת אוסרת ונאסרת
רבה בר רב הונא (  א! שלוקה אוסרת ונאסרת א
 אקלע לבי רבה בר רב נחמן אייתי לקמיה
 תלת םאוי טחאי אמר להו מי הוה ידעיתו
 דאתינא אמרו ליה מי עדיפת לן מינה דכתיב
וקראת לשבת עונג אדהכי אשכח ההוא 1 

 כבדא דהוה בה םמפונא דבליעא דמא אמר
 להו אמאי עבדיתו הכי אמרו ליה אלא היכי
קרעו שתי וערב וחיתוכא  נעביד אמר להו ג
 לתחת וה״מ כבדא אבל יטחלא שומנא
 בעלמא הוא כי הא 3•דשמואל עבדי ליה
 תבשילא דטחלי ביומא דעביד מלתא אתמר
משרק שריק (  כבדא עילוי בשרא שרי דמא ג
 כחלא עילוי בשרא אסור מאי טעמא חלב
 םרוכי מםריך רב דימי מנהרדעא מתני אפכא
 כחלא עילוי בשרא שרי מ״ט חלב שחוטה
 דרבנן כבדא עילוי בשרא אסור דם דאורייתא
הלכתא בין כבדא בין כחלא  דרש מרימר ה
 תותי בשרא שרי עילוי בשרא דיעבד אין
 לכתחלה לא רב אשי איקלע לבי רמי בר אבא
 חמוד, חזייה לבדיה דרמי בר אבא דקא

 שפיד

 ומשום שמנוניח. קאמר לאוסרת את המתבשל עמה לפי שבולע
 מן הטרפה ואינה נאסרת אם של היחר היא ובשלה עם טרפה
 אינה נאסרת לפי שטרורה לפלוט כל שעה ואינה בולעת כלוס אבל
 למא לנפיק מינה לכשרה מיבעיא לי אי אסיר אחדני אי לא לאיכא

 למימר למא להיתירא הוא שהרי
 עיקרה לס וכל זמן שלא פירש
 פשיטא לי למותר וכי פירש מיבעיא
 לי מאי: קניא גקופיה. הקנה עס
 כל המחובר לו הריאה והלב וכבל
 וכולן נתבשלו יחל: דלמא פי קנה
 חון לקדרה הוה. וסימפוני הכבל
 שופכין לרך קנה הכבל לתוך קנה
 הגלול של דאה רוצא לס לרך חללו
 חוץ לקלרה: אי נמי חליט הוה
 מעיקרא. ונתבשל למו בתוכו כלי
 שלא יפלוט עול כשיבשלהו עס
 האחר ולמו המובלע בתוכו מותר
 כל זמן שלא יצא: חלטי ליה בחלא.
 צומחו בחומץ שהחומץ צומתו
 אשטרוינ״ט ושוב אינו פולט עולמית
 והלר מבשלי ליה עם בשר אחר: חלא
 אמיר. אוחו חומץ שנצמח בו אסור
 לקסבר מוציא מקצת מן הלם: כי
 היכי דפליט הדר בלט. מאותו תומץ
 עצמו דטון שנצמת ואינו טרוד לפלוט
 חוזר ובולע: אמרו ליה בר בי רב
 דלגיו לא אכיל. אמרו לו לרב נחמן
 תלמיד שנתארח אצלך אינו אוכל מה
 שהביאו לפניו: גאמו לשבא. הגמיאהו
 והלעיטהו לשבא על כרחו. על שם
 אביו קראו: מהובלת. התבלין מרככין
 אותה: שלוקה. הרבה מאד: נאסרת.
 לפי שלאחר שגמרה פליטתה חוזרת
 ובולעת: הלה סאוי טחאי. שלש סאין
 פח נקיה פניה טוחין בשמן ודבש: מי
 עדיפה לן מינה. יום השבח היה: אמאי
 עבדיהו הכי. אע״פ שדס הנבלע בו
 היחר הוא מיהו דם הכנוס בסמפונות
 דם הוא: וחחוכא לחחת. חתוכו למטה
 כשנתנוהו בתנור לצלות כדי שיזוב
 הדס ויצא: והני מילי. דבעי קריעה
 בכבדא מפני שדם כנוס לתוכו אבל
 טחלא אין בו דם ואפילו לקדרה שרי:
 כי עביד מילחא. הקזה: כגדא עילוי
 בשרא. בחנור היו צולין כל צלי שלהן
 וחודו של שפוד חלר למטה וכשהכבד
 נתון חחלה ואחר כך הבשר נמצא
 הכבד עליון כשתולין אותו: דמא משרק
 שריק. אע״פ שזב מן הכבד על הבשר
 אין בכך כלוס לפי שהדס ע״י צלי
 אינו נוח ליבלע אלא מחליק ונופל:

 מסרך סריך. נדבק ונבלע: הלכחא כוי. ולדידן אסור לגמד
 לכתחלה לפי ששפודיס שלנו אינן תלויין אלא שוכבות ופעמים
 שמרים זנב השפוד ונמצא התתתון עליון ופעמים שמשפילו ונמצא תברו
 עליון הלכך בין שהכבד לצד הראש ובין שהוא לצד הזנב אשור:

 שפיד
 טחלא שומנא בעלמא הוא: דמא משרק שריק. וא״ת למה לי האי טעמא תיפוק ליה דכבולעו כך פולטו וכ״ת דאצטדך להתיר אפילו
 למאן דלית ליה בטצד צולין (מ״ש) כבולעו כך פולטו אכתי קשה דמסקינן התם דמולייתא שריא אפילו לכתחלה מהאי טעמא והכא פסקינן
 דאסור לכתחלה לכולי עלמא ואי משוס דפעמיס נצלה הבשר שלמטה מן הכבד תחלה והכבד עדיין פולטת ונופל על הבשר וכשמסירין
 הבשר הד בלע ולא היה לו שהות לפלוט א״כ בשרא עלוי בשרא נמי ליתסר מהאי טעמא כשהתחתון נצלה קודם ומסירין אותו מן השפוד
 ויש לומר דכבד שיש בו שפע דם לא אמדנן כבולעו כך פולטו והא דאמרינן בכיצד צולין (גז״ש) דלב קורעו אחר בישולו משום דכבולעו
 כך פולטו אע״פ שיש בו שפע דם ג! הלב מתבשל ומתייבש במקומו בחלל הלב: דם דאורייתא. אע״ג דאמר בהקומץ רבה (מנחית דף
 כא.) דם שבשלו אינו עובר עליו מ״מ תחלה כשנפלט עד שלא נתבשל היה דאורייתא אבל חלב שחוטה תחלתו דרבנן ומיהו קשה לפי מה
 שפירש 0הקונטרס לעיל׳) דדס כבד אפילו פירש לאו דאודיתא מדלא חשיב ליה בפרק דם שחיטה (כריתות דף כא:< בהדי לב וטחול וכליות:
 תותי בשרא שרי. וא״ת כחל היאך מותר תותי בשרא והלא שמנונית הבשר נוטף על הכחל ואי בקרעו שחי וערב וטחו בכותל א״כ
 עילוי בשרא נמי לישתרי דהא מותר לבשלו עם הבשר בקדרה ר״ל דהכא גרע טפי דאע״פ שקרעו עדיין נוטף החלב מן הכחל על הבשר
 וניכר שהוא בעין ויש ללמוד מכאן היתר פשוט דהיכא דקרעו שתי וערב וטחו בכותל דמותר לבשלו עם בשר בקדרה כדברי ר״ת ולא מצינו בקונט׳
 שחולק עליו בזה דהא בהדיא שרי הכא תותי בשרא אע״פ ששמנונית הבשר על הכחל ומה שנזהרים שלא לחתוך כחל רותח בסטן של בשר מנהג של
 הבל הוא דאפי׳ בשפוד אחד שרינן הכא לכתחלה כשהכחל למטה ואפי׳ עילר בשרא לכחחלה הוא דאסור מטעם דפרישית אבל בדיעבד שרי:

 מליח

 מסורת הש״ם

 א) [שבת קיט.], ב) 1שס
 קכט.], ג) [צ״ל משריג שריג
 ערוך ערך שרג ב׳], ד) [צ״ל
 ומה], ה) [ליתא שס ועיין
 תיס׳ לעיל יד. דיה ונסבץ],
 ו) [צ״ל ר׳׳ת], ז) [דף קי:

 דייה כנדא],

 תורה אור השלם
 1. אם תשיב משבת
 ךגלף עשות חפציך ביום
 קדשי וקראת לשבת ענג
 לקדוש ין מכבד וכבדתו
 מעשות דךכיף ממצוא

 חפצף ודבר ךבר:
 ישעיהו נח יג

 הגהות הב״ח
 (א) ד״וכ׳ ד״ה וחתוטה
 וכו׳ ושרי כדאמרי׳ ס׳ דס

 שחיטה:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א| תום׳ דייה כבדא עילוי
 בשרא שרי וט׳ כצ׳׳ל:

 מוסף דש״,
 טחאי. רקיקין טחין פניהן
 בשומן אליה או בשמן
 (שבת קיט.!. מי עדיפת
 לן מינה. כלום אתה
 משיב לנו מן השבת,
 לכבוד שבת הכננוס ילא
 היינו יודעים שתנא !שם).
 דטחלי. טחול, סומקא
 חלף סומקא >שם קבס.;.



 מסורת הש״ם

 א) [עי׳ תוס׳ לעיל ח:
 ד״ה והלכנזא וכו׳ שהשיגו
 אפרש״י להכא], נ) פסהיס
 עו. לעיל צז: [לקמן קיכ.
 קיג.], ג) [נרנ אלפס
 איתא יתיב רג כהנא
 וקאמר קערה וכו׳ אבל
 נרא׳׳ש איתא ימיב רב
 כהנא אחוריה לרב יהולה
 רמיב ר״י קמיה רר״ה
 וקאמר], ד) [צ״ל תניא],
 ה) נתוססתא לתרומות
 ס״מ הי״נ] לעיל צז. זבחיס
 צו:, ו) [לעיל צו.], ז) צ״ל
 ואמרת, ח) [ברכות ט.
 וש״;], ע) [עי׳ בספר באל
 שבע], י) [קדושין מל:],
 כ) [ע׳׳ז יג:], ל) ברכות
 מא: ע״ש, «) בס״א: או

 ערב, נ) עי׳ מהד׳ם,

 הגהות הב״ח
 (א) נטי אמרי לה כעי
 הלחה וכו׳ לא כעי הדחה:
 (ב) שם לליספי לי מילי

 דלא סבירא:

 לעזי רש״י
 איגרי״ש. מרירות,

 חמיצות.

 מוסף רש״י
 מליח הדי הוא כרותח
 וכבוש הרי הוא
 כמבושל. ראה לעיל צז נ.
 תרומה כו׳ ואם בשל
 בנותן טעם. נאסרין
 החולין לזריס !זבחים
 צו:!. טעים לה כהן.
 ששניהם מותרי! לו, החולץ
 והתרומה !שסו. יתמא.
 בלא דעת !ע־ז י;.•!. פת
 פוטרת כל מיני מאכל.
 בין לפניהם נין לאחריהם

 ובוכות מא ו.

 שיטה מקובצת
 א] סכין ששחט בד. נ״ב
 עי׳ תום׳ לעיל דף ח׳ ע״ב:
 5] פי׳ ריב״ן חתנו. נ׳׳ב עי׳
 תוס׳ זבחים דף צ״ו ע״א:

 היא: כל הבשר פרק שמיני חולין
 מליח אינו כרותח. והא דתניא (לקמן רף קיג.) דטמא מליח וטהור שפיד. נותן בשפוד ולא היה חש למה שהכבד יהיה עליון: בי דוגי.
 תפל אסור היינו בדגים דרפו קרמייהו: אמר אביי שנותנין כלי לקבל השומן כדרך שאנו עושין לאווזין והוא נקרא
 האי היתרא בלע כוי. ׳)לא דיל משוס דהוי נותן טעם בר נותן בי דוגי בלשון ארמי: בשרא טילוי כבדא >מי אסור. לפי שדם
 טעם כמו דגים שעלו בקערה דאביי לטעמיה דחשיב ליה חד טעמא הכבד נוטף לתוך הבי דוגי ונמצא אוכלו: זמ״ש מדמא דבשרא.
 והרי אף דם הבשר כשאין שם כבד
 זב עם השומן ואנו אוכלין אוחו:
 ומשני דמא דבשרא שק. יורד לשולי
 הכלי והשומן צף למעלה ומניחין לחוך
 הכלי מראה אדמומיח שבשולים: קפי.
 צף למעלה כמו (מלטס כ ו) רצף
 הברזל ומתרגמינן וקפא פחלא.
 והלכות כפל כבר למדנו למעלה נקנו:] לצלי
 בעי קריעה שתי וערב״) ואם לא קרעו
 מותר כלישנא קמא דרב דהא תניא
 כוותיה ולקדרה קורעו שתי וערב
 וטחו בכוחל: סכין ששחט בה. איידי
 דבית השחיטה רוחח בולע הסטן
 מן הדס ואסור לחתוך בה רוחח
 מפני שחוזר ופולט בו: צונן. ואם
 חתך בה צונן: בטי הדחה. ההוא
 צונן: קערה שמלח בה בשר אסור
 לאכול בה. דבר רותח לפי שנבלע
 בה הדס ונותן טעם ראשון הוי
 כאיסור גמור: הא דרבין. דאמר
 רבי יוחנן מיקל ליתא: דההיא פינכא
 גרסינן. קערה של חרס שאין לה
 תקנה בהגעלה: מכדי רבי אמי
 חלמיד דר׳ יוחנן כוי. אביי מסיק ליה
 למילתיה: וצנון שחתכו בסכין. אע״ג
 דאגב חורפיה דצנון איגר״ש בלע׳׳ז
 הוא בולע משמנונית הסטן הקרוש
 עליו והר האי צנון נתינת טעם
 ראשון שהד בלע איסור ממש והר
 כבשר: מוהר לאכלו. לאותו צנון בכותח
 שיש בו נסיובי דחלבא כדמפרש
 טעמא למון שבלע מן השמנונית
 דהיתרא בלע: והאי איסורא בלט.
 קערה בלעה דם: םון» םוןו האי
 היחירא לידי איסורא אחי. כשנותנו
 בכותח: האי. צנון אפשר לו לישראל
 לטועמו קודם שיתננו בכותח והאי
 מותר דקאמר כגון שטעמו בתחלה
 ולא היה בו טעם שמנונית: והאי.
 דם הקערה: לא אפשר למטעמיה.
 לפי שאסור הוא הלכך אין לו תקנת
 היתר: קפילא. נחתום עובד
 כוכבים: כי קאמינא. לאסור לאכול
 בה רותח בדליכא קפילא: דגים
 שעלו בקערה. מן הצלי כשהיו רותחין
 נתנן לתוך הקערה שאכלו בה בשר:
 אסור לאוכלן בכוחח. לפי שהבשר
 נותן בהם טעם: נושן טעם בר
 נוחן טעם הוא. אס היו מבושלים
 עס בשר ממש היה אסור לאוכלן
 בכותח אי נמי מודה שמואל שאסור
 לאכול חלב רותח בקערה דנותן טעם
 ראשון הר כבשר גמור אבל קערה זו
 היא עצמה אינה בשר אלא על ידי
 נותן טעם ואינה כבשר: שייפא.
 משיחה מסממנים: בצעא. קערה:
 רמו בישולא. באותה קערה לאחר
 זמן: אמר יהיב טעמא. בקערה:
 כולי האי. שחוזר ונותן טעם בבישול.
 ומאן דשמע סבר דאית ליה לרב
 נתינת טעם בר נתינת טעם נמי

 שפיר כבדא עילוי בשרא אמר כמה יהיר האי
 מרבנן אימר דאמור רבנן דיעבד לכתחלה
 מי אמור ואי איכא בי דוגי בשרא עילוי
 כבדא נמי אסיר ומ״ש מדמא דבשרא דמא
 דבשרא שכן דמא דכבדא קפי אמר רב
סכין ששחט בה אסור  נחמן אמר שמואל א] א
בעיא צונן אמרי לה (א< ב (  לחתוך בה רותח א
 הדחה ואמרי לה לא בעיא הדחה אמר רב
קערה שמלח בה בשר  יהודה אמר שמואל ג
 אסור לאכול בה רותח ושמואל לטעמיה
ידאמר שמואל מליח הרי הוא כרותח וכבוש 3 

 הרי הוא כמבושל כי אתא רבין א״ר יוחנן
 מליח אינו כרותח וכבוש אינו כמבושל
 אמר אביי הא דרבין ליתא דההיא פינכא
 דהוה בי ר׳ אמי דמלח ביה בשרא ותבריה
 מכדי רבי אמי תלמיד דר׳ יוחנן הוה מאי
 טעמא תבריה לאו משום דשמיעא ליה
 מיניה דר׳ יוחנן דאמר מליח הרי הוא כרותח
 ״יתיב רב כהנא אחוה דרב יהודה קמיה
 דרב הונא ויתיב וקאמר קערה שמלח בה
 בשר אסור לאכול בה רותח וצנון שחתכו
 בסכין מותר לאכלו בכותח מאי טעמא
 אמר אביי האי היתרא בלע והאי איסורא
 בלע א״ל רבא כי בלע היתרא מאי הוי סוף
 סוף האי היתרא דאתי לידי איםורא הוא
 דאיסורא קאכיל אלא אמר רבא האי אפשר
 למטעמיה והאי לא אפשר למטעמיה א״ל
 רב פפא לרבא וליטעמיה קפילא ארמאה
קדרה שבישל בה בשר לא (  מי לא י׳תנן ה
 יבשל בה חלב ואם בשל בנותן טעם בשל
 בה תרומה לא יבשל בה חולין ואם בשל
 בנותן טעם ואמרינן י׳בשלמא תרומה טעים
 לה כהן אלא בשר בחלב מאן טעים לה
 ״ואמר לן ליטעמיה קפילא ה״נ ליטעמיה
 קפילא ה״נ כי קאמינא דליכא קפילא: איתמר דגים שעלו בקערה
 רב אמר אסור לאכלן בכותח ושמואל אמר מותר לאכלן בכותח רב אמר
 אסור נותן טעם הוא ושמואל אמר מותר נותן טעם בר נ״ט הוא והא דרב ח<לאו
 בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר דרב איקלע לבי רב שימי בר חייא בר
 בדיה חש בעיניו עבדו ליה שייפא בצעא בתר הכי רמו ליה בשולא בגווה
 טעים ליה טעמא דשייפא אמר יהיב טעמא כולי האי ולא היא שאני התם
 דנפיש מרדה טפי רבי אלעזר הוה קאים קמיה דמר שמואל אייתו לקמיה
 דגים שעלו בקערה וקא אכיל בכותח יהיב ליה ולא אכל א״ל ״לרבך יהיבי
 ליה ואכל ואת לא אכלת אתא לקמיה דרב א״ל הדר ביה מר משמעתיה א״ל
 ייחס ליה לזרעיה דאבא בר אבא דליםפי לי מידי >« ולא םבירא לי רב הונא
 ורב חייא בר אשי הוו יתבי חד בהאי גיסא דמברא דםורא וחד בהאי גיסא
 דמברא למר אייתו ליה דגים שעלו בקערה ואכל בכותח למר אייתו ליה
ייתמא  תאנים וענבים בתוך הסעודה ואכל ולא בריך מר א״ל לחבריה ־
 עבד רבך הכי ומר א״ל לחבריה יתמא עבד רבך הכי מר א״ל לחבריה
 אנא כשמואל סבירא לי ומר א״ל לחבריה אנא כר׳ חייא םבירא לי ל׳דתני
ויין פוטר כל מיני משקין אמר  ר׳ חייא יפת פוטרת כל מיני מאכל ה
 חזקיה משום אביי הלכתא ידגים שעלו בקערה מותר לאוכלן בכותח
 ׳צנון שחתכו בסכין שחתך בה בשר אסור לאוכלו בכותח וה״מ צנון

 דאגב
 בעלמא: ולא היא. דגבי סממנים נפיש מרדיהו מדם הם מאד: קאים קמיה. משמש לפניו בסעודה: לרבך. רב שלמדת ממנו שאסור:
 אבא בר אבא. אבוה דשמואל הוה ותסיד גדול היה: דליספי לי מידי דלא סבירא לי. לא היו דברים מעולם: בהך גיסא דמברא דסורא. שהיה
 הנהר מפסיקן: חאנים וענבים. לא אתו לליפתן וקיימא לן (כרטת דף מא:< דבריס הבאים לאחר סעודה כלומר הרגילים לבא לאחר
 סעודה טעונין ברכה בין לפניהם ובין לאחדהס אפילו הביאן בתוך הסעודה דטון דאינן ליפתן אין הפת פוטרתן: יחמא. בלא דעת:

 קישות

 משוס תורפיה דצנון ואע״ג דלקמן
 אסר אביי אליבא דרב כהנא קאמר
 לה: ולא היא שאני התם דנפיש
 טרריה. כלומר מכאן אין להוטח אבל
 הוא בפירוש אמרה כדמוכח בסמוך:
 אבא כד אבא. אבוה דשמואל הוה
 כדאמדנן בפרק מי שמחו
 (פרטת דף יח:<: כרבי חייא בד
 אבא ס״ל. אין הלכה כן אלא כדפסקינן
 בפרק טצד מברטן (שס דף מא:):
 הלכתא דגים שעלו בקערה.
 של בשר מותר לאוכלן
 בכותח אס הקערה והדגים צוננים לא
 איצטריך לפסוק דליכא מאן דפליג
 אלא כשהאחד מהן רותח דבין עלאה
 גבר בין תתאה גבר קליפה מיהא בעי
 כדאמד׳ 3פ׳ כיצד צולין(פתחיס דף עו.)
 אדמיקר ליה בלע. בשם רש״י י] פי׳
 דב״ן חתנו דוקא עלו שרו אבל נתבשלו
 אסור דכחד טעמא חשיב ובא מעשה
 לפניו בביצים שנתבשלו בקדרה של
 חלב ואסר לעשות מהם מולייתא של
 בשר רש להביא ראיה לדבריו מצנון
 שחתכו בסטן דאסור לאוכלו בכותח
 משוס דאגב חורפיה בלע טפי וחשיב
 כחד טעמא ונתבשלו לא גרע מצנון
 ומיהו לפירוש לשון אחר שפי׳ בקונט׳
 לטעמא לאסור משוס שהשומן קרוש
 על הסכין ואינו ניכר והר טעס ראשון
 בצנון אין ראיה משם ומחוך לשון הקונט׳
 משמע לאין חלוק בין עלו לנחבשלו
 ללעיל גבי נותן טעס בר נותן טעם
 פירש בקונטרס לאם היו מבושלים
 עם בשר ממש או לאטל תלב
 בקערה מולה שמואל לאסור להוי
 נותן טעם ראשון משמע מתוך
 פירושו רמבושליס עם בשר הוא
 לאסור אבל מבושלים עס הקערה שרי

 והא

 עין משפט
 נר מצוה

 עז א ב מיי׳ ס״ז מהל׳
 מאכלות אסורות הל׳
 כ סמג לאדן קלז טוש״ע

 י״ד סימן י סעיף נ:
 עח ג מיי׳ שם הל׳ כא
 סמג שם טוש״ע י׳׳ד

 סי׳ סט סעיף עז:
 עט ד מיי׳ פ׳׳ד מהלכות
 ברכות הל׳ ו וע״ש
 סמג עשי! כו טוש׳׳ע או״ת

 סי׳ קעז סעיף א:
 C ה מיי׳ וסמג שס
 טוש״ע א״מ סי׳ קעל

 סעיף נ:
 פא ו מיי׳ פייט מהל׳
 מאכלופ אסורות הל׳
 כנ סמג לאוין קמא טוש׳׳ע

 י״ל סימן צה סעיף א:
 פב ז מיי׳ שס הל׳ כל
 סמג שם טוש׳׳ע י״ל

 סי׳ צו סעיף א:

 רבינו גרשום
 אסור לחתוך בה רותח:
 ואי איכא בי דוגי. כלי
 שמשימין תתת השפוד
 לקבל בו השומן אסור
 משום דמא דכבדא: ומ״ש
 מדמא דבשרא. כלומר
 שמשימין כלי תחת הבשר
 לקבל בו את השומן.
 דמא דבשרא שכן ולא
 מתערב בהדי שומן אלא
 שכן לתחת ומישרא כל
 השומן ולא יאכל דם אבל
 דמא דכבדא קפי ומתערב
 בהדי שומן ואסור: אסור
 לחתוך כוי. כלומר דמחמת
 דהוא רותח בולע הדם
 שבסכין: צונן אמרי לה
 בעי הדחה. הסכין: אסור
 לאכול בה רותח. כלומר
 דמחמת רתיחא בולע
 הדם שבקערה: שמואל
 לטעמיה דאמר מלוח
 הרי הוא כרותח. כלומר
 מחמת מלח בלעה הקערה
 הדם: כבוש הרי הוא
 כמבושל לענין בישולי
 עובדי כוכבים ראם עובד
 כוכבים כובש שלקות
 כאילו מבשלן: צנון
 שחתכו בסכין שחתך בה
 בשר מותר לאכול אותו
 צנון בכותח. מ׳׳ט (אמר
 אביי האי דיתירא בלע
 מאי) אמרי• קערה שמלח
 בה בשר אסור לאכול
 רותח דאמרי׳ מחמת מלח
 בלע קערה הדם והכא
 לענין סכין מקילין בצנון:
 אמר אביי האי היתירא
 בלע. כלומר סכין בלע
 דהיתירא הבשר שמותר
 לאכול אבל הקערה בלעה
 דם דאסור: סוף סוף
 איסור קא בלע אכיל.
 כלומר כי חתך הצנון
 בסכין ויש בו טעם בשר
 דכלע צנון מחמת חורפיה
 כי אכיל ליה בכותח
 איסורא אכיל. האי אפשר
 למיטעמיה א) דאיטעמיה
 אוכל דם: קפילא. אופה:
 דגים שעלו בקערה. כלומר
 קערה שאוכלין בה תבשיל
 של בשר אסור לאוכלן
 בכותח בקערה יש כה נותן
 טעם בשר. נותן טעם בר
 נותן טעם הוא: שייפא.
 קילורית: בצעא. כלומר
 קערה: א״ל הדר ליה מר
 משמעתיה. דהוא היה בר
 אבא: אנא עבדי כשמואל.
 ראמר דגים שעלו בקערה

 מותר לאוכלן בכותח:

 א) צ״ל והאי לא אפשר
 למטעמיה אי איכא לס.



 עין משפט
 I נר מצוה

 כל הבשר פרק שמיני חולין

 פד

 פה

ט מהל׳ ״  פג א ב מיי׳ פ
 מאכלות אסורות הל׳
׳ צו ע י׳׳ל סי ״ ש ו  כל ט

ף ה:  סעי
 ג (מיי׳ שס) ע״ש
ע שס ״ ש ו מ ט ״ כ  נ

: ף א  סעי
׳ ש0) ע״ש י  ד (מי
ע שס ״ ש ו מ ט ״ כ  נ

ף ה:  סעי
 פו ה ו מיי׳ שס הל׳ כה
׳מ נכ׳  וע״ש בהשגות ו
ע ״ ש ו  סמג לאוין קמא ט

ף ה: ׳ צה סעי ל סי ״  י
 פי ז מיי׳ שם הל׳ יח
ע״ש בהשגות ובכ״מ  ו
׳ ל סי ״ ע י ש״ ג שס טו מ  ס

ף ה:  צא סעי
׳ שס הל׳ י  פח ח ט י מי
ר ש״ע שם ט טו  י

:r ף  סעי
ו שס הל׳ ״  פט כ מיי׳ פ
 נח סמג לאוין קל
ף ו סעי ל סי׳ ע ״ ע י ״ ש ו  ס

 ה:
ו  צ ל מיי׳ שם הל׳ ט

: ף ו ע שס סעי ״ ש ו  ט

 לעזי רש״י
 שנקטדוד״א

 [שנקטירו״ד]. רווי-דם.

 רבעו גרשום(המשח
 דמחמת צלייה בלע: ואי
 מתבל בתבלי כוליה אסור.
 כלומר דמחמת תבלין
 בולע: הני מילי דאסמיק.
 כלומר דאסמיק הבשר
 מחיים שהכו הבהמה
 באותו מקום ונצרר הדם:
 והני מילי דאבריה. כלומר
 שהדם נקבה להלחם:
 והני מילי קלישתא אבל
 סמיכתא לא. כלומר אם
 הלחם קלוש ודאי הלך
 הדם בכל הלחם ופשט
 איסורו בכל אבל סמיכתא
 א< שעבר הלחם קולפו
 מלמעלה והשאר מותר:
 שמואל שדי להו לכלבא.
 כלומר הככר שחתך עליה
 בשר: שאני רב הונא
 דאנינא דעתיה. כלומר
 ודאי לכ״ע שרי אבל הוא
 לא יכיל למיכליה: אץ
 מניחין כלי תחת הבשר.
 כלומר תחת השפוד בשעת
 צלייתו: משיעלה תמרתו.
 כלומר משיתחילו הפחמין
 ליכבות תחתיו מפני
 שמנו: דלמא תתאה מיטוי
 עילאה לא מיטוי. כלומר
 תתאה רבקרוב לאור נצלה
 כל צרכו וכלה אדמומית
 שבו אבל עליונה חתיכה
 שאינה קרובה לאור כל
 כך אימא עדיץ לא כלה
 אדמומית שבו: אלא אמר
 רב אשי לית ליה תקנתא.
 כלומר אין בו תקנה לשומן
 שמקבלין תחת השפוד
 עד שיזרוק בו בכלי
 מעט מלח שישכון הדם
 שבו למטה מן השומן:
 ובתר הכי שפי ליה.
 כלומר אחר שיהיה הדם
 למטה מן השומן יריקנו
 מכלי אל כלי השומן
 וישאר הדם בכלי ומה
 שיריק מכלי אל כלי הוא
 מותר דודאי אץ בו דם:

 א) נראה לצ״ל מלאי לא עכר
 נכצ הליזס יקולפו וכר.

 והא לאמרינן פרק כל שעה (פסחים דף ל:< אין טשין התנור באליה
 ואס טש כל הפת אסורה על שיוסק התנור ולא שגי בקנוח אין ראיה
 משם לנתבשל אסור מללא חשיב ליה בקנוח נותן טעס בר נותן
 טעם לאומר ר״ת לאי אפשר לתנור להחקנח יפה כשנלבק בו
 השמנונית והוי בעין על שיוסק ויש
 ללקלק לאפילו נתבשלו שד כלאמרינן
 פרק לס חטאת מבחיס דף צז.) לכל
 יום ויוס נעשה גיעול לחבירו ומוחר
 לבשל שלמים האילנא בקלרה שבשל
 בה שלמים אתמול ללא אמדנן לקא
 ממעט באכילת שלמים להאילנא
 משוס לטעם שני הוא ונתבטל קולס
 שיבא לילי איסור ואין לומר לשאני
 התם להוי טעם שלישי לפי שיש מיס
 בקררה מטעם זה יהיו נמי הביצים
 מותדם שנתבשלו במים בקלרה ועול
 לגבי שפול ואסכלה מייתי בסוף מסכי
 ע״ז (דף עו.) ההיא לכל יוס ויום
 נעשה גיעול לתבירו א) ומיהו ע״כ
 אין ראיה משם להא אפילו בשל בה
 חטאת שרי לבשל באותה קלרה
 שלמים בסוף מסכח ע״ז ישם) והד
 ממעט באכילחה למחסד לזרים
 ולנשים ולעבדם לאין נאכלת אלא
 לזכרי כהונה וגס מפסלי ביוצא להוי
 טעם שני באיסור ועל כרחיך התם
 הד טעמא משום למין במינו
 מלאודיתא בטל ברוב ובכלי מקלש
 אוקמוה אלאורייתא וקערות
 שמשתמשין בהן בשר שהולחו במחבת
 של חלב בכלי ראשון ושניהם בני יומן
 יש לאסור אפילו אס נאמר לאו לוקא
 עלו אלא אפילו נתבשלו אס השמנונית
 בעין על הקערות להוי כסכין שלא
 נתקנח לאסר בקונטרס ללשון אתר
 ואפילו אין שמנונית בעין אסור
 להקערות נוגעוח במחבת ונפלט
 טעם מזה לזה והוי טעם שני באיסור
 ועול ללא למי כלל ללגיס שעלו
 בקערה להא כשהטעם שני של בשר
 ושל תלב נכנס במים מיל נאסרו
 המיס וחוזדן ואוסרין הקערות
 והמחבח ואם האחל אינו בן יומו אז
 אגב חורפיה בלע. יש ליזהר שלא
 בסכין חולבח משום לחדסי טובא
 והיכא לחתך ונתנן בקלרה מלאה מיס רותתת מותר בששים לבטל
 טעם הבלוע בירק (0 ונפלט מן הסכין אבל חתכו בסכין של עובל
 כוכבים נעשה הירק כולו נבלה וצדך ששים לבטל הירק וצדך עיון
 אס הסכין מקונח ואין בן יומו אי חורפא לילהו מחליא לשבח

 כלאמר גבי חלתית פרק אין מעמידן(ע״ז לף לט.):
 מהו לאנוחי כדא דטלחא בהדי בדא דכמבא א״ל אסור. אין
 לאסור מטעם זה להניח בתבה אחח כל של בשר אצל כל של
 חלב להתס נזהר יפה שלא יפול מזה על זה אבל הכא לא מסקי
 אלעתייהו ליזהר שלא יפול מן הכוחח במלח ולא ילע וימלח ממנו
 בשר וכן לחלא כי לרך לתת חומץ בחבשיל וחיישינן שמא יפול מן
 הכותח לתוכו ויחזור ויתן לתוך התבשיל: הני מילי דאינו נאכל
 מחמת מלחו. הר״ר יעקב ישראל התיר פעם אחת גיגית מלאה בשר
 שנמלחה יפה עם חחיכח נבלה ואמר ללא חשיב אינו נאכל מחמת
 מלחו אא״כ נמלח כעין עבול כלאמר פרק כלל גלול (שבח דף עה0
 האי מאן למלח בישרא בשבת חייב משוס מעבל ומוקי לה לבעי

אבל קישות גריר לבי  דאגב חורפיה בלע א
דסילקא קילחי דליפתא שרי ג  פסקיה ואכיל :
 אםירי י ואי פתך בהו דליפתא שפיר דמי
 בעא מיניה רב דימי מרב נחמן מהו לאנוחי
 כדא דמלחא גבי כדא דכמכא אמר ליה
אםור דחלא מאי אמר ליה ישרי ומאי שנא  ה

לכי תיבול עלה בורא דמלחא מאי טעמא (  א

 האי איתיה איסורא בעיניה והאי ליתיה
 איםורא בעיניה ״ההוא בר גוזלא דנפל לכדא
 דכמכא שרייה רב חיננא בריה דרבא
 מפשרוניא אמר רבא מאן חכים למישרי כי
 האי גוונא אי לאו רב חיננא בריה דרבא
י אמר שמואל מליח כ ז  מפשרוניא קםבר ״
 הרי הוא כרותח הני מילי היכא דאינו נאכל
 מחמת מלחו אבל האי כותחא הרי נאכל
חי אבל צלי בעי  מחמת מלחו והני מילי ח
ואי אית ביה פילי כוליה אםור ־ואי  קליפה ט
 מתבל בתבלין כוליה אסור אמר רב נחמן
 אמר שמואל ככר שחתך עליה בשר אסור
 לאכלה והני מילי דאםמיק והני מילי דאבריה
 והני מילי דאסמכיה אבל קלישתא לית לן בה
 שמואל שדי ליה לכלביה רב הונא יהיב ליה
 לשמעיה מה נפשך אי שרי לכולי עלמא
 שרי אי אסור לכולי עלמא אסור שאני רב
אכיל ליה וקרי  הונא דאנינא דעתיה רבא כ
 ליה חמר בשר אמר רב נחמן אמר שמואל
 לאין מניחין כלי תחת בשר עד שיכלה כל
 מראה אדמומית שבו מנא ידעינן מר זוטרא
 משמיה דרב פפא אמר משתעלה תימרתו
 מתקיף לה רב אשי ודלמא תתאה מטא
 עילאה לא מטא אלא אמר רב אשי לית ליה
 תקנתא אלא משדא ביה תרתי גללי מלחא

 ומשפייה

 מותר:
 ובצלים

 אותו שהוא בן יומו
 לחתוך שומין כדשין

 קישוה. מתוקה היא ואינו נבלע בתוכה אלא השמנונית צף ועומל
 על מקום החתך הלכך גדר לבי פסקיה למקום חתך גורר מעט
 בסטן ואכיל אף בכותח. הלכך לגיס שעלו בקערה מותר לאוכלן
 בכותח כלאמר לאין נותן טעם הבא מן הממש אלא נותן טעם הבא

 מנותן טעם לסתם קערה מקנחין
 אותה משומן הקרוש עליה משום
 מיאוס אבל >א< לסטן פעמים
 שהשמנונית קרוש עליו ואינו ניכר
 וכשחותך בצנון הר נותן טעם הבא
 מן הממש ועול למשוס חורפיה בלע
 טפי מרגים הרותחים ואגב לוחקא
 לסטנא פליט סטנא ובלע צנון:
 קלחי. קלחים: ליפהא. לפת אינו
 חריף אלא מחוק ואין טעם שומן
 ניכר בו: דסילקא אסירי. לפי שנוחן
 טעם בהן: ואי פמך בהו דליפהא.
 ערבן בעח חחוק שחתך אתת של
 לפח ואחת של חרלין הלפח מבטל
 טעם השמנונית מן הסטן ואין
 התרלין מקבלין טעם הימנו: כמכא.
 כותח. מי חיישינן שמא יפול מן
 הכותח במלח והוא לא ילע רמלחו
 ממנו קלרת בשר: דחלא מאי. לרך
 לתת חומץ לתוך התבשיל. מי חיישינן
 שמא יפול מן הכוחח בחומץ רתזור
 רתן ממנו להבשיל: לכי היכול.
 כשחמלול לי עליה כור של מלח בשכד
 אומר לך טעמו של לבר: האי. כותח
 הנופל במלח נראה וניכר מפני שהוא
 עב ולא בטיל אבל כותח הנופל בחומץ
 ליתיה בעיניה וטעמא נמי לא יהיב
 כותח בחומץ: שרייה רב חימא.
 אע״פ שהכוחח מליח הוא: דאינו
 נאכל מחמת מלחו. אינו נוח ליאכל
 מרוב מלח שבו עד ששורין ומדחין
 אותו במים כעין מליחת בשר להצניע:
 נאכל מחמת מלחו הוא. כלומר נאכל
 במלחו הוא: קליפה. מלמעלה סביב:
 ואי איה ביה פילי. בקעים והוא
 צלי לא סגיא ליה בקליפה לפי שבולע
 דרך הנקבים ח וטלו אסור: ואי מחבל
 בתבלין. התבלין שנתבשלו עמו
 מרכטן אותו ונות לבלוע וכשנפל

 לכוחח היה צמא לבלוע ובלע: שחחך עליה בשר. כשהוא תותך מן
 הצלי: אסור לאכלה. מפני שהדס יוצא ונבלע בו: וה״מ דאסמיק.
 שהיה הבשר אדום שנקטרוד״א: ומי מילי דאבריה. שנקב הדס
 אח הככר כלומר עבר מצדו לצדו עד שנראה משני צדדין:
 הט גרסינן והני מילי דאסמכיה. שהיה אוחו מוהל היוצא מן
 הבשר עבה אבל צלול לאו דם הוא: שדי ליה לכלביה. לההוא
 ככר: מה נפשך. דאיהו לא בעי למיכליה ולשמעיה ספי ליה
 איסורא: דאנינא דעשיה. האי דלא אטל ליה משוס דאיסטניס
 הוה ולאו משוס איסורא: חמר בשר. יין הבשר: אין מניחין
 כלי. בי דוגי דלעיל >דף קיא:<: עד שיכלה. שיהא כל דמו
 כבר נפלט ממנו: משהעלה חימרחו. שהבשר מעלה עשן.
 לישנא אחרינא שיהו הגחלים מעלין עשן שכל זמן שהדס שותת
 עליהן אינן אלא כבין והולטם אבל כשהשומן נוטף הן מעלין עשן.
 לשון מוד: ודילמא תהאה מטא. צד התחחון של צד גחליס
 נצלה והעליון לא נצלה: הרי גללי דמלחא. בין על
 הבשר ובין בתוך הכלי והדם נגרר אצל המלח לשוליים:

 ומשפייה
 לאורחא אבל לביחא לא משר איניש מיכליה עץ ובקונטרס נמי פירש אינו נאכל מרוב מלח שבו עד ששורהו ומדיחו במים כעין בשר
 שמולחיס להצניע וקשיא לר״ח דאטו הנהו אטמהחא דאימליחו בגידא דנשיא בי דש גלותא בפרק גיד הנשה (לעיל דף צז0 דמייתי עלה
 מליח הד הוא כרוחח וט נמלחו לאורחא וכן (לעיל דף קיא:) קערה שנמלח בה בשר אסור לאכול בה רוחח וההיא פינכא דהוה בי רבי
ד דאימלח ליה בשר שחוטה בהדי טרפה בסמוך אטו כל הני הוו לאורתא או להצניע כפי׳ הקונטרס ואור״ת דכל מליתות  אמי וכן רב מ
 שאנו עושין לקדרה חשיבי אין נאכלין מחמת מלחן מדפירש בהלכות גדולות דשיעור מליחה כשיעור צלייה משום דמליח הד הוא כרותח
 דצלי וכן משמע בהקומץ רבה (מנחוח דף כא.) דקאמר טעמא דמעטיה קרא הא לאו הט [הו״א] דם ליבעי מלח והא נפק ליה מתורת
 דם דאמר רב יהודה דם שמלחו אינו עובר עליו אלמא מליחת קדשים הר אין נאכל מחמח מלחו מדפטר דם שמלחו כמו דם שבשלו
 לאמרינן התם לאין עובר עליו וקאמר החם רבה על מליחת קלשיס וכן לקדרה אלמא למליתת קדרות צריך שלא יהו נאכלים מתמת מלחןה:
 תרי גלל• דמלחא ומשפייה. שהלם נגרר אצל המלח בשולים ואפילו למ״ר (לעיל דף קח:) אפשר לסוחטו אסור יש להתיר כאן ולא
 אמדנן מיל כשנוטף השומן מן הבשר נאסר מחמת לס המעורב בו ושוב לא יועיל לו מד גללי למלחא לטון שהלם נפרש
 ממנו לגמד אין נשאר בו טעם ואפילו משהו לכך היו בקיאין בלבר ») המותר ולא למי לאפשר לסוחטו ללעיל להתס אין האיסור יוצא
 לגמד אלא שמתבטל ועכשיו אין להתיר על ילי תרי גללי למלחא לפי מה שפירש בהלכות גלולות ללוקא נקט תד גללי אבל הרבה

 מלח פוסק כח הלם ואין אנו בקיאין בלבר שלא להרבות ושלא למעט:
 לגיס

 מסורת הש״ם

 6) שבת ד. לעיל יב.
 [עירובי! לו.1, ג) [פסחים
], ג) [לעיל צז:  עו.
א: לקמן קיג. פסחים  קי
: הבקעיס, א ״ ס , ד) נ [ .  עו
׳ חוס׳ לעיל יד. ועי  ה) [
ץ וחוס׳ מנחות ג ס נ  דייה ו
 נא. ד״ה דס ותוס׳ פסחים

 עד. ד״ה האי מולייתא],

 הנהות הב״ח
׳ י ד״ה קישות וכו ׳  (א) רש׳
ן כצ״ל ואות ל׳ י כ  אבל ס
 נמחק: (נ) תום׳ ד״ה אגב
: ט ל פ נ ׳ בירק ש  וכו
י וכו׳ בקיאי! ) דייה תר » 

: ר ת ו מ דבר ו  נ

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

ם׳ ד״ה (בעמוד  א] תו
 הקודם) הלכתא וכו׳ ומיהו
ס ״ ׳ מהר נ עי ״  ע״כ. נ
דת ו  לובלין יכשו״ת ענ
״ק: ו ד ז ו ׳ קט״  הגרשוגי סי

 מוסף רש״י
א ר ו ה כ ל ל ע ו ב י י ת כ  ל
. בנדיחותא אהדר א ח ל מ  ד
ר של  ליה, כשתמדוד לי כו
ו של מ ע  מלח אומר לך ט
 דבר (שבת ד. וכעי־ז ערובץ
 לו. ולעיל יב.) לישנא
 אחריגא לכשתאכל עליה
ר של מלח לא תוכל  כו
 להשוותם זו לזו!שבת שם<.
. נותח ואית ביה א כ מ כ  ד
 נסיובי דחלנא (פסחים עו.).
. ח ת ו ר א כ ו י ה ר ח ה י ל  מ

JJ ראה לעיל צז 

 רבינו גרשום
 אבל קישות גריד ליה
 לפסקיה. כלומר גורד
 קישות במקום חתך ואח״כ
 מותר לאוכלה בכותח:
 קולסי דליפתא שרי.
 כלומר סכין שחתך בה
 בשר ופסק בה קולסא
 דליפתא שרי למיכליה
 בכותח דאין בה חורפא כל
 כך ולא בלע אבל דסילקא
 לא דבלע: ואי פתק בהו
 דליפתא כוי. כלומר סכין
 שחתך בה בשר וקודם
 שנחתך סלקא חתך בו
 דליפתא דמה שהיה בו
 טעם בשר בסכין העביר
 הליפתא אחרי כן שרי
 למיפסקיה סלקא ומיכליה
 בכותח: מהו לאנוחי כדא
 דמלחא. כלומר מילחא
 שמולחין בו בשר מהו
 לאנוחי גבי כדא דכמכא.
 כלומר כמכא עשוי הוא
 מחלב ומיבעיא ליה מי
 חיישינן אי מניחו גבי כדא
 דכמכא דלמא נפל (טפה)
 [מיניה] במילחא ומולח
 בו בשר ובלע הבשר
 חלב שבמלח: דחלא מאי.
 כלומר חלא שחולטץ בו
 בשר: האי אית ליה
 איסורא בעיניה. כלומר
 במלח ןאיתא] איסורא
 בעיניה אבל בחלא ליתא
 לאיסורא בעיניה דנימס
 בחלא: ההוא בר יונה
 מפל לכדא דכמכא. חי
 נפל לא צלי ולא מבושל
 אבל מליח היה: הני מילי
 דאינו נאכל מחמת מלחו.
 כלומר דמלוח יותר מדאי
 דאין כל אדם יכול לאוכלו
 מפני מלח שבו: אבל
 האי נאכל מחמת מלחו.
 כלומר האי בר יונה לא
 היה מליח ביותר ולא בלע
 חי: והני מילי חי אבל
 צלי בעי קליפה. כלומר



 מסורת הש״ם
 א) ן ג״ הרי״ף נכלה],
 ב) נכורוח ו: לקמן קכ.,
 ג) [עי׳ חוס׳ לעיל צט: סוף
 ל״ה שאני ציר מה שהניחו
 בקצת תימה], ד) מהר׳׳מ
 מח׳׳ז, ה) [צ״ל שאע׳׳ס
 שהתחתון גמר פליטתו
 תחלה אינו נאסר וכן מפרש
 ר״ת אלא לא שגא יעי׳ לשון
 הרא׳׳ש נסי׳ ל״ו], ו) וצ״ל

 יהכא],

 תורה אור השלם
 1. אלה הטמאים לכם
 בכל השרץ כל הנגע
 ברזם במתם יטמא עד
 הערב: ויקרא יא לא

 גליון הש״ם
 גטי אי־״נ דגים וכוי.
 נרי״ף והרא׳׳ש הגי׳ ואר״נ
 א״ש: שם לאסו־ צירן
 ורוטב; וכוי. ע״ל לף קכנ
 ע״נ תום׳ דייה למינהו ודף
 קכו ע״נ תיס׳ ל׳׳ה

 נננלתה:

 הגהות מהר׳׳ב
 רנשבורג

 א] חום׳ דייה דגיס וכו׳
 נמליחה כמו נצליה ונדגים
 וכוי הוא דאמר דלא שריק
 וכו׳ כצ״ל: ב] דייה ודגים
 וכו׳ וסילטח דם העליונות
 עס ציר שלה אז. מלת אז

 נמתק. ונ״כ או:

 לעד רש״י
 קולי׳׳ר. לשפוך.אשטדינ״ט

 [אישטדיינ״ט], סוגר.

 מוסף רש״*
 הטמאיס. נשרציס כתינ,
 וה״א יחירא קדריש (לקמן
 קב.! אלה הטמאים לכס
 ככל השרן, ה״א יתירא
 !:בכורות ו•!. צירן. שימן
 הדג ישם). וקיפה. ריסוקי
 נשר וקפלוטוח שבשולי

 קדירה (שם).

 סיב: כל הבשר פרק שמיני חולין
 ומשפייה. כמו 1כ״מ דף ס.) השופה יין לחנירו קולי״ר כלומר יערה
 השומן העליון בנחת מכלי אל כלי כלי שלא יתערב הדם בו. וראיתי
 בהלכות גלולות ללוקא נקט תרי גללי כלומר מעט מלח אבל מלח
 הרבה פיסק כח הלם ועושהו כמיס והוא נעכר ומתערב עם
 השומן: ומי אמר שמואל הכי.
 ללאחר שיכלה כל מראה אלמומית
 שבו מותר: והאמר שמואל כוי.
 והאי בשר כבר נצלה: שאני ההם
 דאגב דוחקא דסכינא פליט. לעולם
 כשתעלה תמרתו אין הדס יוצא ממנו
 ע״י האור ושמנונית הוא ומותר אבל
 כשחותכו וכובש עליו את הסטן הוא
 לוחקו ואם נשאר בו לס דוחקו והוא
 יוצא: דגים וטופוה. לאו לווקא עופות
 דכל שכן בשר אחר לפי שהוא קשה
 מבשר עופות: אסורין. [הדגים
 לבדן] שהדס יוצא מן הבשר ונבלע
 בדגים: אפילו עופוח ועופות [גמי]
 אסירי. כדאמרינן לקמן (דף קיג.)
 אין מולחין בשר אלא על גבי כלי
 מנוקב לפי שהדס היוצא נשאר בכלי
 וחוזר ונבלע בבשר: אפילו עופוה
 ודגים [נמי] שרי. שהרי הדם יוצא דמה לי דגים ומה לי שאר שתי
 חתיכות הנמלחות זו על גב זו שאע״ג שהדס יוצא מעליונה לתחתונה
 אין נאסרין אם הכלי מנוקב: לעולם בכלי מנוקב. והיינו טעמא
 דדגים אסורין: משום דדגים רפו קרמייהו. קרום שלהן רך: וקדמי
 ופלטי. ממהרין לפלוט ציר שלהן: ועופוח קמיטי. צומחין אשטרינ״ט.
 כלומר אין ממהדן לפלוט וכבר נחו הדגים מלפלוט ועדיין עופות
 פולטין הלכך בלעי דגים אבל בשר ובשר כמה שזה שוהה לפלוט
 כך זה שוהה לפלוט ושניהם פולטין יחד וכל זמן שהתחתון טרוד
 בפליטה אינו בולע: אימלח ליה גשר שחוטה בהדי בשר נבלה.
 ובכלי מנוקב כמשפט המולחיס בשר וקמיבעיא ליה מי אמרינן כי
 היכי דגבי דס לא חיישינן לדלמא פלט עליון ובלע תחתון דאמרינן כל
 זמן שטרודים בפליטה אינן בולעין ושניהם נחין יחד מפליטתן ה״נ
 לא שנא או לא: אמר ליה הטמאים. ה״א יתירא דגבי הטמאים לכס
 בכל השרץ !ויקרא יאה לאסור צירן ורוטבן וקיפה. פירמא
 בשר ותבלין הנקפה בשולי הקדירה וכיון דצירן אסור מיתסר
 הבשר השחוט מחמת ציר הטרפה שהוא נוח ליבלע מן הדס:

 הני

 ומשפייה אמר ליה רב אחא בריח דרב איקא
 לרב אשי ומי אמר שמואל הכי והאמר
 שמואל ככר שחתך עליה בשר אסור לאכלה
אמר  שאני התם דאגב דוחקא דסכינא פליט 8
דנים ועופות שמלחן זה עם זה  רב נחמן א
 אםורין היכי דמי אי בכלי שאינו מנוקב אפי׳
 עופות ועופות נמי אסירי אי בכלי מנוקב אפי׳
 דגים ועופות נמי שרי לעולם בכלי מנוקב
 ודגים משום דרפו קרמייהו קדמי ופלטי
 ועופות קמיטי בתר דניחי דגים פליטי עופות
 והדר בלעי מיניה רב מרי בר רחל אימלח
( f t ליה בשר שחוטה בהדי בשר טרפה 
1 הטמאים >  אתא לקמיה דרבא אמר ליה נ
ר ״צירן ורוטבן וקיפה שלהן לאסו ב * 

 ולימא

 דגים ועופות שמלחן זה עם זה אסודיז• הדגיס לבדן והקשה
 רבינו שמואל דא״כ הול״ל דגים שמלחן עם עופות אסורין
 וי״ל דא״כ הוה משמע אפילו העופות תפל והדגים מלוחים כמו דג
 טהור שמלחו עם דג טמא דבסמוך דמיירי בטהור מליח וטמא תפל

 וזה אינו ט בענין זה לא היו הדגים
 אסורין ונראה דאין העופות נאסרים
 מהדגים שנאסרו אפילו לאותו פירוש
 שבכל איסורי; אמרינן חתיכה עצמה
 נעשית נבלה אס האיסור עצמו הולך
 ומתפשט ונאמר שגס מן הדס שנבלע
 בדגים נפלט מקצת עם ציר הדגים
 ונבלע בעופות אף על פי שכולה אין
 פולטין להיות מותרין על ידי כן טון
 דכבר גמרו פליטתן דמ״מ אין סברא
 לאסור העופות דדס משרק שריק
 במליחה כמו בצליה ובדגים דרפו
 קרמייהו הוא דאמר א] לעיל דלא שריק
 דס עופות מינייהו: ודגים רפו
 קרמ״הו ופלטי ועופות קמיטי. פירש
 בקונטרס אבל בשר ובשר כמו שזה
 שוהה לפלוט כך זה שוהה לפלוט
 ושניהם פולטין יחד וכל זמן שתחתון

 טרוד לפלוט אינו בולע וכמו כן פירש בסמוך (לקמן דף קיג.) גבי רב
 ששת למלח גרמא גרמא למסיק אלא לא שנא ופירש בקונטרס
 ל״ ש ומותר לכל זמן שטרוליס לפלוט אינן בולעים וכשנח זה כבר
 נח זה ולפירושו תימה כשמולחין הרבה חתיכות יחל זו אחר זו ומניחין
 שניה על הראשונה וכן שלישית וכן רביעית אפילו יש כמה חתיכות
 אע״פ שהראשונה גומרת פליטתה תחלה ופשטיה לאלא לא שנא
 י)(נמי) משמע ה<(שמותר למלוח כל אחל ואחל בפני עצמו וכן מפרש
 ר״ת אלא לא שנא) שאע״פ שהתחתון פולט תחלה אינו נאסר ולמה
 מותר כיון שפליטת התחתון קולמת ונראה להיינו טעמא משוס
 ללם מישרק שריק במליחה כמו בצליה וכי היט לשרי בצלי בשרא
 עלר בשרא אפילו לכתחלה אע״פ שכלה תחלה פליטתה בצל התחתון
 של צל האש משום למשרק שריק הוא הלין נמי במליחה לשרי כה״ג
 ולגים לוקא משוס לרפו קרמייהו אסירי משוס לרטט ונבלע הלם
 בתוכן ולא שריק מינייהו ומיהו היכא לאיכא גומות בצל עליון של
 תחתונות ללא מצי שריק קשה למה יהא מותרין למעשים בכל יוס
 שמוצאין גומות [בחתיכות] התחתונות מלאות ציר ונוהגין ברבר
 היתר וי״מ משום לפליטת ציר מושבת הרבה אחר פליטת הלם וכל

 זמן שמושך פליטת הציר פולטות מה שבולעות מן העליונות אחר פליטת דמן ומה שנמצא בגומות ציר הוא ולא דם אבל בדגים אין לומר
 כן לפי שפליטת דם העופות מושכת אחר פליטת ציר הדגים וה״ר יוסף מאורלינ״ש היה אומר לפי שפליטת הדגים נגמר קודם התחלת
 פליטת העופות לכך אינן פולטין עוד מה שבולעין מן העופות אבל בשר ובשר טון שלא נגמר פליטת דס תחתון קודם התחלת
 בליעתה מן העליון אין דרך פליטתה נסתמת דהואיל ופתוח לפלוט לא יסתס עד גמר פליטת החתיכה שעליה וכן אם מלחו שלישית
 ונתנו על העליונות קורס גמר פליטתה התחתונה פולטת עד שתגמור השלישית פליטתה וכן לעולם כל מה שיתנו עליה תבלע ותפלוט
 טון שלא נחה רגע אחת וא״ת נהי דלפי שני הטעמים האלו אין לאסור מחמת פליטת חתיכה העליונה מ״מ נאסור מחמת דס הבלוע
 במלח שבין חתיכה לחתיכה שנמחה בציר שבגומות אחר פליטת כל הדם והציר דבשלמא בכל חתיכה מלוחה דעלמא אין המלח שעליה
 אוסרה לפי שמועט הוא הדס הבלוע במלח ואינו יכול עוד לזוז משם כלל אבל כאן שנמחה המלח בציר שבגומא ונעשה צלול היה לו
 לדם זה לאסור כדי קליפה ושמא לא אמרינן מליח הרי הוא כרותח אלא בשעת פליטה אבל אחר גמר פליטה לא חשיב כרותח דפסק
 כח המלח מחמת שהפליט את הבשר יוצא כח המלח עם הדם אי נמי י״ל שהמלח שעל הבשר מעכב הדס הזה מליכנס בבשר ולפי אותן
 השני טעמים שפירשתי דכל זמן שהתחתונה פולטת ציר בולעת ופולטת דס העליונות עס ציר שלה -1 אז כל זמן שפתוחה לפלוט בולעת
 ופולטת צריך להמתין לתחתונה עד שתשהה העליונה שיעור צליה שעד אותה שעה אין התחתונה יוצאת מידי דמה ומיהו עדיין י״ל
 טעם אחר דכל זמן שהבשר טרוד לפלוט ציר אין בולע דס וזמן פליטת הציר אינו כלה כל כך מהרה ומכל מקום בשר שבתוך הציר
 כגון בכלי שאינו מנוקב אין להתיר מטעס זה דאין לו שס כח לפלוט מחמת שהוא שקוע בתוך הציר ובולע והיינו טעמא דשמואל דאמר
 לקמן >דף קיג.) אין מולחין אלא בכלי מנוקב דאע״ג דעדיין לא גמר הבשר פליטת דמו בולע כדפרישית והיכא דחציה של חתיכה בתוך
 הציר וחציה בחוץ מה שבתוכו אסור ומה שבחוץ מותר כדפרישית לעיל בפרק גיד הנשה (דף צו: ו גבי גדי שצלאו בחלבו והיכא ששהה
 הבשר במלח כשיעור צליה על דף אחד ואח״כ הושם בגיגית ושהה שם כל הלילה ואחר כך נמצא הכלי מלא מיץ מן המליח שיצא מן
 הבשר אירע מעשה בביתו של רש״י והשיב דמאחר ששהה הבשר במלח כדי שיעור קודם שהושם בכלי אין המים הנמצאים בכלי מין
 לס אלא מוחל בעלמא וכן נראה ותלע שאותו המוחל הוא היתר מיד כששהה שיעור צליה הוא מותר להדיחו ולבשלו בקדרה אע״פ שלא
 נפלט ממנו המוחל היוצא אח״כ ואין לאסור נמי המוחל מחמת המלח שעל הבשר שנמחה בתוכו דאם מכח זה באנו לאסור בשר הנופל
 באותו מוחל לפי שיש בו רוב מלח שעל הבשר ואין נאכל מחמת מלחו ליחשב כרותח ואוסר את הבשר א״כ גס מטעם זה יאסר כל
 הבשר שבעולם כשמניחין אותו בתוך הכלי להדיחו שנמחה המלח שעל הבשר במים דמה לי מים מה לי מוחל כיון דשניהם של היתר
 אלא צדך לומר שהדם שבמלת מתייבש בו ואין בו כח ליבלע בבשר אלא עומד במקומו אע״פ שנמחה בתוך אותו מוחל כמו שפי׳ גבי
 אותן גומות שבבשר דמה לי גומא מלאה ציר ומה לי כל הבשר בתוך הציר או מטעס שפסק כח המלח מחמת שהפליט הבשר ולא
 חשיב כרותח כדפדשית לעיל ומ״מ אין להקל שכבר נהגו העס איסור: הטמאים לאסור צירן. דרשה גמורה היא גבי שרצים

 ובהמה חוץ מגבי דגים כדפרישית בפרק גיד הנשה (לעיל דף צט:< גבי שאני ציר דזיעה בעלמא הוא:
 ורוטבן וקיפה שלהן. וא״ת ותיפוק ליה ממשרת ליתן טעם כעיקר דמשם אתה דן לכל התורה כדאיתא פרק אלו עובדן (פסחים
 דף מד:< וי״ל דעיקר דרשה לא איצטריך אצא לצירן ושאר הוו אסמכתא בעלמא כדאמר פרק אלו מציאות (נ״מ דף ל:) גבי
 והתעלמת דעיקר קרא לזקן ואינו לפי כבודו אי נמי איצטריך נמי לרוטבן וקיפה ואשמעינן דמחוי כממש אם המחה השרץ וגמעו דהוי
 כאכילה דס״ד דבשתיה לא מיחייב טון דאטלה כתיבא ביה והט איתא בהעור והרוטב (לקמן דף קכ.) דמייתי לה אהמחה את החלב
 וגמעו ואס תאמר אס כן היט דריש מינה דצירן אסור טון דאיצטריך להט ויש לומר דשקוליס הם ומציר גופיה לא הוה שמעינן דלהוי
 שתיה כאכילה דהוי מצינן לאוקומי כשהקפהו ואכלו: וקיפה שלהן. בהעור והרוטב (גז״ש) מפרש קיפה פירמא ופריך הוא עצמו
 ליטמא טומאת אוכלין אלא מאי קיפה תבלין י) והיה יכול להיות בין פירמא בין תבלין דאתא לאשמועינן דשתייתה כאטלתה וכן פירש

 בקונטרס פירמא בשר ותבלין הנקפה בשולי הקדרה ומיהו לא היה לו לומר הנקפה:
 ולימא

 עין משפט
 נד מצוה

 צא א מיי׳ פ״ו מהל׳
 מאכלות אסורות הל׳
 טז סמג לאוין קלז קמא
 טוש׳׳ע י״ד סי׳ ע סעיף א:
 צב ב מיי׳ שס פט״ו הל׳
 לד יע״ש נכ״מ

 טוש״ע שס סעיף ג:

 רביגו גרשום
 מי אמר שמואל הכי
 והאמר שמואל ככר
 שחתך. כלומר מי אמר
 שמואל אין מניחין כלי
 תחת הבשר (כלומר) [עד
 שיכלה וכוי] הא כלה
 אדמומית מניחין ומותר
 אע״ג דעדיין לא נצלה כל
 צרכו והאמר שמואל ככר
 שחתך עליה כוי והא הכא
 דגמר צלי הוא ואף על פי
 כן אסור: אגב (חורפיה)
 [דוחקא] דסכינא פליט
 הדם: הטמאין לרבות
 ציוץ. כלומר אלה הטמאין
 וגו׳ טמאים לא כתיב אלא
 הטמאים לרבות צירן וזהו
 ציר כשיוצא ממנו כשהוא
 מלוח: רוטב. שומנא:
 קיפא. כדמפרש בהעור
 והרוטב פירמא. [והוא]
 בשר מבושל יותר מדאי
 שאינו דומה שיהא בשר

 אעפ׳׳כ טמא:



 עין משפט
 נר מצוה

 צג א מיי׳ פ״ו מהל׳
 מאכלות אסירות הל׳
 י ועי׳ נהשגות ובמ״מ סמג
 לאין קלז טוי״ד סי׳ סט:
 צד ב ג מיי׳ שס טוש״ע

 שס סעיף א:
 צה ד מיי׳ שס הל׳ יא

 טוש״ע שס סעיף ז:
 צו ה מיי׳ שס הל׳ יח
 סמג שס טוש׳׳ע י״ל

 סי׳ עה סעיף א:
 צז ו מיי׳ שס הל׳ יא סמג
 שס טוש״ע י״ד סי׳

 סט סעיף טז:
 צח ז מיי׳ [לא נמצא
 ברמכ״ס] וסמג שס
 טוש״ע י״ד סי׳ ע סעיף א:
 צט ח מיי׳ שס הל׳ ט
 ועי׳ נמ״מ וגמגיה
 סמג שס טוש״ע י״ד סי׳

 סז סעיף ג:
 ק ט י מיי׳ ס״ט שס הל׳
 ג סמג לאוץ קמא
 טיש״ע י״ד סי׳ פז סעיף

 ג:
 קא כ מיי׳ שס הל׳ ל

 טוש׳׳ע שס:

 שיטה מקובצת
 א] פרושי קמפרש. נ״כ עי׳
 תוס׳ בכורות דףל״אע״ב:

 דבינו גרשום
 שהיה טהור מליח וטמא
 תפל. כלומר טמא שאינו
 מלוח שממלוח יוצא ציר
 ומתפל אינו יוצא ציר:
 טמא מליח וטהור תפל
 הוא דאסור. כלומר דתפל
 בולע הא שניהם מלוחין
 שרו דאינו בולע: הא
 דחללי בי טבחא. כלומר
 מליח ומדיח. הא דלא
 חללי בי טבחא מדיח
 ומליח ומדיח ומה לשון
 חללי רוחצין כדמתרגם
 וירחץ את הקרב וחללי
 ית גוא: מלח ליה
 במילחא גללניתא. כלומר
 מלח ליה מילחא גסה
 ומניח המלח שעה בתוך
 הבשר שיוציא הדם ואח ״כ
 מנפץ ליה למלח בהדי
 דם ולא בעי הדחה
 אחריתי: הדרא דמתא.
 אלו הדקץ אבל כנתא
 עצמה ששמו אינטריליו
 בלע״ז בו מחזיקים
 דם וצריך למולחו יפה
 ולהדיחו יפה: דאי בעי
 למיכל מיניה אומצא
 אסור. כלומר עד שידיחנו
 וימלחנו: ואסור בהנאה.
 כלומר ואפי׳ להשליכו
 לכלבו: מנהני מילי. דכל
 בשר בכל מיני חלב אסור
 אע״ג דלא חזינן בקרא

 אלא גדי:

 כל הבשר פרק שמיני חולין סיג.
 ולימא ליה פדשמואל. אע״ג דבדיתא עדיפא בברייתא למוד
 לא כןגי אלא מכח מילתיה דשמואל דמייתי בהדה אבל
 בדשמואל לחוד סגי ומשני הוה אמינא הני מילי דמן וכאן אין שייך
 לאסור משוס דמשרק שריק או כבולעו כך פולטו: מאיי לאו
 שניהם מלוחין. אלמא לא בלע ולא
 גרסינן וש״מ דצירן מותר דהא משנה
 שלמה היא ״)במסכת ע״ז (לף לה•
 דדג טמא צירו אסור ובסיפא דהך
 ברייתא נמי קתני טמא מליח וטהור
ר מליח וטמא  תפל אסור: טהו
 תכל מותר. גבי מליח כרותח לא
 שייך לא עילאה גבר ולא תתאה גבר
 ואפילו קליפה לא בעי אע״ג דאמרינן
 (פסחים לף עו.) גבי עילאה ותתאה
 אדמיקר ליה בלע ויש ללמוד מכאן
 דא״צ להגעיל דפוסי גבינות העובדי
 כוכבים ומותר לעשות בהם גבינות
 לישראל ולמולחן בתוכן דהוי כמו
 טהור מליח וטמא חפל דאין שייך
 מליחה בעץ ולא נעשה עץ רותח ע״י
 מליחה ומעשים בכל יום דמלח
 בקערה שמשתמשין בה בשר לוקחים
 ממנו לתת ממנו בחלב והמחמיר תבא
ץ פחדקץ דם בבני  עליו ברכה: א
 מעיים. ')לאסור מטעם זה למלוח
 בני מעיים עם שאר בשר משוס דלא
 טרידי לפלוט ינ) דבלעי דם כמו דגים
 דהכא דס משרק שריק אבל דגים רפו
 קרמייהו כדפי׳ לעיל (לף קיב: ל״ה
 ולגיסו ואין להתיר מטעם שריקה אס
 היו שופכין דם על הבשר בשעת צליה
 דדוקא דם הנפלט נופל עם הציר
 ע״י צליה או ע״י מליחה כדאמר
 לעיל (לף קיא.) דשריק אבל היכא
 דהוי הדס בעיניה לא אשכחן:
 אלא ל״ש. ומותר בכל ענין אע״פ
 שמניח השניה על אותה
 שנמלחה תחלה כדפרישית לעיל:
 בשר בהמה טהורה בחלב כהמה
 טהורה כוי. הוא הדין בשר
 עוף לרבנן דאסור מן התורה דדוקא
 ר״ע הוא דאמר חיה ועוף אינם מן
 התורה ונפקא לן מדדריש לקמן את
 שאסור משוס נבלה אסור לבשלו בחלב:

 אלא

מליח (  ולימא ליה מדשמואל דאמר שמואל א
 הרי הוא כרותח וכבוש הרי הוא כמבושל
 אי מדשמואל הוה אמינא הני מילי דמן אבל
 צירן ורוטבן לא קמשמע לן מיתיבי דג טהור
 שמלחו עם דג טמא מותר מאי לאו שהיו
 שניהן מלוחין לא כגון שהיה טהור מליח
(אבל אם (  וטמא תפל והא מדקתני םיפא נ
 היה טהור מליח וטמא תפל) מכלל דרישא
 כששניהם מלוחין עסקינן א! פרושי קא מפרש
 טהור שמלחו עם דג טמא מותר כיצד שהיה
 טהור מליח וטמא תפל ה״נ מםתברא דאי
 סלקא דעתך רישא שניהם מלוחים השתא
 שניהם מלוחים שרי טהור מליח וטמא תפל
 מיבעיא אי משום הא לא איריא תנא םיפא
 לגלויי רישא דלא תימא רישא טהור מליח
 וטמא תפל אבל שניהם מלוחין אםור תנא
 סיפא טהור מליח וטמא תפל מכלל דרישא
 שניהן מלוחין ואפ״ה שרי ת״ש מסיפא דםיפא
 אבל אם היה טמא מליח וטהור תפל אסור
 טמא מליח וטהור תפל הוא דאםור הא שניהן
 מלוחין שרי איידי דתנא רישא טהור מליח
 וטמא תפל תנא נמי םיפא טמא מליח וטהור
 תפל (סימן בישרא דמנח נפקותא) אמר
אין הבשר יוצא מידי דמו אלא א״כ  שמואל א
 מולחו יפה יפה ומדיחו יפה יפה אתמר רב
מדיח  הונא אמר מולח ומדיח במתניתא תנא ב
הא דחלליה בי טבחא  ומולח ומדיח ולא פליגי ג
 הא דלא חלליה בי טבחא רב דימי מנהרדעא
 מלח ליה במילחא גללניתא י ומנפיץ ליה אמר
אין מחזיקין דם בבני מעיים  רב משרשיא ה
 תרגמא אכרכשא ומעייא והדרא דכנתא אמר
 שמואל יאין מניחין בשר מליח אלא ע״ג כלי
 מנוקב רב ששת מלח ליה גרמא גרמא תרי
 מאי טעמא לא משום דפריש מהאי ובלע האי
 חד נמי פריש מהאי גיסא ובלע האי גיסא

 אלא ילא שנא אמר שמואל משום ר׳ חייא השובר מפרקתה של בהמה קודם
 שתצא נפשה הרי זה מכביד את הבשר וגוזל את הבריות ומבליע דם באברים
 ״איבעיא להו היכי קאמר מכביד את הבשר וגוזל את הבריות משום דמבליע
לדידיה נמי אסור תיקו:  דם באברים הא לדידיה שפיר דמי או דלמא ח
 מתני' המעלה את העוף עם הגבינה על השלחן אינו עובר בלא תעשה:
 נמ׳ הא אוכלו עובר בלא תעשה שמע מינה בשר עוף בחלב דאורייתא אימא
 המעלה את העוף עם הגבינה על השולחן אינו בא לידי לא תעשה:
בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה אסור לבשל ואסור בהנאה  מתני" ט
 יבשר בהמה טהורה בחלב בהמה טמאה בשר בהמה טמאה בחלב בהמה
חיה ועוף אינם מן התורה  טהורה מותר לבשל ומותר בהנאה ייר״ע אומר כ
לא תבשל גדי בחלב אמו ג׳ פעמים פרט לחיה ולעוף ובהמה טמאה  שנאמר 1
לא תאכלו כל נבלה ונאמר לא תבשל גדי רבי יוסי הגלילי אומר נאמר 2 1  ה

 בחלב אמו את שאסור משום נבלה אסור לבשל בחלב עוף שאסור משום
 נבלה יכול יהא אסור לבשל בחלב ת״ל בחלב אמו יצא עוף שאין לו חלב
וישלח יהודה את גדי העזים  אם: נמ׳ מנא הני מילי א״ר אלעזר אמר קרא 3

 כאן
 אבל בהמה טהורה דלאו גדי בגון פרה ורחל איתרבאי מקראי כדקתני בברייתא בגמרא 1ע״ב]: נאמר לא תאכלו כל נבלה ונאמר. באותו פסוק
 עצמו לא תבשל גדי בחלב אמו דמשמע כל שנוהג בו איסור נבלה יש בו משום בשר בחלב: גמ׳ מנהני מילי. דכל בהמה במשמע:

 כאן

 הני מילי דמן. כלומר הני מילי לגבי דס וכגון בכלי שאינו מנוקב
 דבתר דפלט הדר בלע: אבל צירן. זיעה הוא ולא מיתסר והכא
 לדם ליכא למיחש דמנוקב הוא (א) וא״כ כשרה וכשרה נמי: קמ״ל.
 לציר אסור וציר נוח ליבלע הוא: מאי לאו שניהם מלוחים. ושמע

 מינה ציר נמי לא מיבלע כל זמן
 שעסוקים בפליטה: וש״מ צירן מותר
 לא גרסינן: הפל. מבלי מלח דהשתא
 לא פליט טמא מידי אבל שניהם
 מלוחים דטמא נמי פליט אסור וכ״ש
 טמא מליח וטהור תפל: הא שניהם
 מלוחים שרי. דשניהם טרודים
 בפליטה: רב הונא דלא בעי הדחה
 בדשא בדחלליה בי טבחא. כל רחיצת
 הבשר מחרגמינן חילולי): מילחא
 גללניתא. מלח גסה שלמי׳׳א: ומנפיץ
 ליה. למילחא לאחר זמן מפני שהדס
 נבלע בה אבל מלח דקה אין צדך
 לנפץ שהיא נתכת מעצמה: אין
 מחזיקין דם. אינן בחזקת דם ליאסר
 אס לא נמלחו: הדרא דכנחא. דקין
 שסביב הכנתא אנטד״ל: ומטיא.
 קבה וכרס ושאר הדקין: וכרכשא.
 טבחיי״א. אבל הלב והריאה והכבד
 וכנתא גופה יש בהן דס וצדכין
 לימלח: אלא ל״ש. ומותר וטעמא
 כדפרשינן לעיל (לף קיכ: ל״ה ועופות)
 דכל זמן שטרודים לפלוט אינן בולעים
 וכשנח זה כבר נח זה: הרי זה
 מכביד אח הבשר. לפי שבשעת
 שחיטתה היא טרודה להוציא דם
 וכששובר מפרקתה מתוך צרתה אין
 בה כת להתאנח ולהוציא דם והיא
 נחה ושוקטת והדס נבלע באבדה
 ומכביד הבשר ונמצא גוזל את הבריות
 כשהוא מוכרה במשקל והדם שוקל:
 איבעיא להו היכי קאמר. האי ומבליע
 דם דקתני כוליה חד איסורא הוא
 וה״ק מכביד את הבשר ונמצא גוזל
 את הבדות הוא משום דמבליע דם
 שמכביד את משקלה והבלעת דם
 לפרושי גוזל את הבדות נקט לה:
 הא לדידיה. דליכא למימר משוס
 גזילה שרי לפי שהוא חוזר ויוצא ע״י
 מלח: או דילמא לדידיה נמי אסור.
 ותרתי איסורי קחשיב חדא דגוזל את
 הבדות וחדא דמבליע דס ושוב אינו
 יוצא ואוכל דס: מתני׳ אינו עובר
 בלא תעשה. היא גופה לא איצטריך
 דהעלאה לאו דאורייתא אלא דיוקא
 דלה איצטריך למידק מינה הא אוכל
 עוף בחלב עובר ולאפוקי מדרבי
 עקיבא דאמרי) פרט לעופות: גמ׳ אינו
 בא לידי לא חעשה. כלומר אין לחוש
 שמא יאכלנו ויעבור עליו דאי נמי
 אטל ליה לא עבר: מתני׳ מוהר
 לבשל ומוהר בהנאה. דאין בו
 משוס בשר בחלב כדליף בגמרא נע״כ].
 ובאטלה מיהא אסור משוס איסור
 טמאה: פרט לעוןו וחיה ובהמה
 טמאה. גדי פרט לעוף שאינו בהמה.
 גדי פרט לחיה שאינה בהמה דאע״ג
 דחיה בכלל בהמה״) אתא קרא יתירא
 ומפקיע. גדי ולא את הבהמה טמאה

 מסורת הש״ס

 א) [לעיל צז: קיא: קינ.
 ססחיס עו.], ג) [צ״ל היה
 טהור מליח וטמא מפל
 מומר וכ״א כתוספתא
 תרומות רפ״ט וכן נתוס׳
 בכורות לא: ל״ה א׳׳כ],
 ג) נגי׳ הרי״ף והרא׳׳ש
 איבעיא להו הואיל ואיבלע
 לס באיברים מי שרי למיכל
 מיניה נאומצא או לא דש
 חילוק לענין לינא נין
 הגירסאות ועיי בנ״י סי׳ סז
 ר״ה השובר], ד) [לעיל
 קל.], ס) שבת קל.,
 ו) [דקרא מ], 1) [לקמן],
 ח) [לעיל עא.],
 מ) [בתרומות פ״י מ״ח],

 י) נצ״ל אין לאסור],

 תודה אור השלם
 1 . ראשית בכורי
 אדמתך תביא בית ץ
 אלהיף לא תבשל גדי

 בחלב אמה
 שמות כג יט
 2. לא תאכלו בל נבלה
 לגר אשר בשעךיף
 תתעה ואבלה או מבר
 לנכרי בי עם קדוש אתה
 ליי אלהיר לא תבשל

ד בחלב אמו:  ג
 דברים יד כא
 3. וישלח יהודה את גךי
 העזים ביד רעהו
 ךזעךלמי לקחת העךבוץ
 מיד האשה ולא מצאה:
 בראשית לח כ

 הגהות הב״ח
 (א) רש״־ ל״ה אבל ציר!
 וכוי דא׳׳כ כשרה:
 (ב) תום׳ ל״ה אין וכו׳

 ובלעי לס:

 לעזי רש״י
 שלמי״א [שי׳׳ל יימ״א].

 מלח הסלעאנטרי״ל
 [אינטריי״ל]. שומן

 המעיים.טבחיי״א
 [טכחיא׳׳ה]. חלחולת.

 מוםף רש ״י
 מליח הרי הוא כרותח
 וכבוש הרי הוא
 כמבושל. ראה לעיל צז נ.
 אלא ע׳׳ג כלי מנוקב.
 לסי שהלס היוצא נשאר
 בכלי וחוזר ונבלע בבשר
 (לעיל קיכ:). נאמר לא
 תאכלו כל נבלה. ונאמר
 באומו פסוק עצמו לא
 תבשל גרי, משמע כל
 האסור משוס נבלה נוהג
 נו איסור נשר בחלב

 ׳:שבת קל.:.



 מסורת הש״ס

 א) [קדושין כד. וש״נ],
) 1נזכר לקמן קנח.],  נ
 ג) (לקמן קיד. קטו. ולעיל
 קא. יבמות לב. קדושין עו:
 סנהדרין פא. כריתות יד.
 יד: כג. מעילה טז.]׳
) סנהדרין פג., ה) וצ״ל  י
 אליעזר], ו) [יבמות יג:ז,
 1) נהא דלא יליף מבשר
 בחלב עי׳ מוס׳ לעיל קא:
 ל״ס פ״ל שבת היא),
 ח) [צ״ל מרגא], ט) בס״א:
 וללשון, י) ןצ״ל אליעזר ן,
 נ) [נ״מ פה:], ל) נצ״ל
 אס], מ) [עי׳ מוס׳ יומא ס.
 ד״ה תרי ומש״ש בצדו],

 נ) עי׳ רש״א,

 תורה אור השלם
 1 . ואת ערית גךןי העזים
 הלבישה על יךיו ועל

 חלקת *ואדיו:
 בראשית כז טז
 2. ושמרו את משמרתי
 ולא ישאו עליו חטא
 ימתו בו כי יחללהו אני
 יי מקדשם: ויקרא כב ט

 נליון הש״ס
 גמ׳ שאינו במיתה
 שנאמד. עי׳ יבמות דף צ
 ע״א רש״י ד״ה תרומה
 טמאה ונגיטין לף נד ע״א
 ברש׳׳י ל״ה לאכל מיניה
 וצ״ע ועי׳ לעיל דף קא
 ע״א תוס׳ ד״ה בנטמא
 ועי׳ פי״א משנה ג׳ לפרה
 ובר״ש שם: רש״י דייה
 הא דדכיה יכי׳ שאמי••
 וכוי. עי׳ ב״ב לף קיד ע״נ
 ברשב״ס ל״ה משוס ר״י:

 מוסף רש״י
 וכל שני כתובין הבאין
 כאחד אין מלמדין.
 מללא כחינ אמל ונגמור
 טלהו מיניה (קדושין כד ו
 מדהדר כתביה לאילן־ ולא
 ילפא מחבריה שמע מינה
 דוקא הגי קאמר יפסוז-ם

 סיג: כל הבשר פרק שמיני חולין
 כאן. פירש לך הכתוב שגלי זה מעזים היה: הא. אם לא פירש יש
 במשמע אף שאר בהמה מלאיצטריך ביה לפרושי: וגילן*. גזירה
 שוה מיניה מה גלי האמור כאן עזים אף גלי האמור בבשר ותלב
 עזים הוא: חרי מיעוטי כתיבי. ה״א לכתיב בכל חל מיעוטא הוא:
 אמר שמואל. קרא יתירא כתיב
 ללרשה וררשינן להו. ולקמן פריך
 תלתא קראי כתיבי ושמואל שיתא
 לריש: לרבוח אמ החלב. שאם
 בשל חלב בחלב ואכלו עובר משוס
 חלב ומשוס בשר בחלב: אח המחה.
 שאס בשל בשר נבלה בחלב ואכלו
 עובר משוס בשר בחלב ואף על גב
 לבעלמא אין איסור חל על איסור
 וכאן הד קלמו איסור חלב ואיסור
 נבלה לאיסור בשר בחלב אתא קרא
 ורבינהו: להוציא אה הטמאה. בשר
 בהמה טמאה שבשל אפילו בחלב
 בהמה טהורה: ולא בחלב זכר. שהיה
 לו חלב מועט מן הללים כגון אם
 נשחנה והיו לו לדם: ולא בחלב
 שחוטה. לאמו משמע הראויה להיות
 אס ולא משנשחטה: בחלב אמו.
 משמע שלא נאסר חלב אלא ממין
 שנאסר בשר וגלי הא איחרבאי ביה
 כל בהמה טהורה ולא טמאה הלכך
 חלב כגלי להא אמו כתיב וקא ממעט
 חלב טמאה אפילו הבשר טהור:
 איסור חל על איסור. אני שמעחי
 רגרס ליה והכי פירושו איסור חל
 על איסור ולא אצטריך קרא לא לחלב
 ולא למחה: מחד קרא. כלומר מההוא
 קרא דאתא לגופיה נפקי דאם בשל
 חלב או בשר נבלה בחלב אף הס
 במשמע. וקשיא לי הא דאמדנן לקמן
 בפירקין (לף קטז.) לר״ע משום דאית
 ליה איסור חל על איסור מייתד ליה
 כולהו תלתא גדי לדרשה ואמדנן חלב
 ומתה לא צדכי קרא והכא לשמואל
 נמי דאיח ליה איסור חל על איסור
 אמדנן חלב ומתה מחד קרא נפקי
 ולא מייתרי כולהו אלא חרי. ונראה
 בעיני דלא גרסינן להאי קסבר
 שמואל איסור חל על איסור אלא הכי
 גרסינן חלב ומחה מחד קרא נפקי
 כר דכולהו תלתא גדי מייתד לדרשה
 דהוה ליה למיכתב לא תבשל בחלב
 אמו כל מי שיש לו תלב אס בהמה

 כאן גדי עזים הא כל מקום שנאמר גדי סתם
אפילו פרה ורחל במשמע ולילף מיניה כתיב  א

ואת עורות גדיי העזים כאן  קרא אחרינא 1
 גדיי העזים הא כל מקום שנאמר גדי סתם
 אפילו פרה ורחל במשמע ולילף מיניה הוו
וכל שני >  להו שני כתובין הבאין כאחד א
 כתובים הבאים כאחד אין מלמדין הניחא
 למ״ד אין מלמדין אלא למ״ד מלמדין מאי
 איכא למימר תרי מיעוטי כתיבי עזים העזים
גדי לרבות את החלב גדי 1  אמר שמואל 3
לרבות את השליל  לרבות את המתה גדי ב
 גדי -להוציא את הדם גדי י להוציא את
 השליא גדי להוציא את הטמאה בחלב אמו
ולא בחלב זכר בחלב אמו י ולא בחלב  ה

 שחוטה בחלב אמו ולא בחלב טמאה הא
 תלתא גדי כתיבי ואבן שיתא דרשינן קםבר
 שמואל ״איסור חל על איסור ואיסור חלב
 ומתה מחד קרא נפקי דם נמי לאו גדי הוא
 ושליא נמי פירשא בעלמא הוא פשו להו
 תרי חד לרבות את השליל וחד למעוטי
 בהמה טמאה וסבר שמואל איםור חל על
מנין אלעזר ז (  איסור י׳והאמר שמואל משום ר׳ ה
נו שאי  לכהן טמא שאכל תרומה טמאה 8
ומתו בו כי יחללוהו פרט  במיתה שנאמר 2
 לזו שמחוללת ועומדת איבעית אימא בעלמא
 איסור חל על איסור ושאני התם דמיעט
 רחמנא ומתו בו איבעית אימא בעלמא קסבר
 שמואל ייאין איסור חל על איסור ושאני הכא
 ״דרבי רחמנא גדי ואיבעית אימא הא דידיה הא דרביה בעא מיניה רב^אחדבוי
 בר אמי ״ימרב המבשל בחלב גדי שלא הנקה מהו א״ל מדאיצטריכא לשמואל
 למימר בחלב אמו ולא בחלב זכר זכר הוא דלא אתי לכלל אם אבל האי כיון
 דבא לכלל אם אסור אתמר המבשל חלב בחלב רבי אמי ורבי אסי חד אמר
 לוקה וחד אמר אינו לוקה לימא בהא קמיפלגי דמ״ד לוקה קםבר איסור חל על
 איסור ומאן דאמר אינו לוקה קםבר אין איסור חל על איסור לא דכ״ע אין איסור
לוקה  חל על איסור ״אאכילה דכ״ע לא פליגי דלא לקי כי פליגי אבשול מ״ד ט
 חד איםורא הוא ומ״ד אינו לוקה להכי אפקה רחמנא לאכילה בלשון בישול

 כיון
 כיון דסופינו להביא במשמע גדי אף עגל וטלה כדאמרן לעיל ומדכתב גדי לדרשה אתי חד לחלב ומתה לאשמועינן שיהא איסור חל
 על איסור ואיתרנו להו תרריהו דהא מין גדי הן והי מינייהו מפקת וחד לשליל וחד למעוטי טמאה ולקמן נמי בשמעתין אמדנן שאני הכא
 דרבי רחמנא גדי אלמא איסור חל על איסור לשמואל הבא מגד נפקא ליה מריברא והא דפדך לקמן וסבר שמואל איסור חל על איסור הא
 קשיא ליה דמדרבי שמואל חלב ומחה אלמא איסור חל על איסור: דס ושליא לא בעיא קרא למעוטינהו דהא לאו גדי נינהו ומהיכא תיתי
 לאיסורא: ומתו בו. באוכל תרומה בטומאת גופו כתיב דהא לעיל מיניה כתיב איש איש מזרע וגר: פרט לזו כוי. אלמא לא אתי איסור
 טומאה הגוף שהוא במיחה ביד שמים וחייל אאיסור טומאת תרומה שאסורה ועומדת עליו באיסור עשה כדמפרש ביבמות 3פ׳ הערל
 >עג0 מבשעדך תאכלנו הטמא והטהור נלנריס טו] דמשמע טמא וטהור אוכלין בקערה אחת בשר פסולי המוקדשין לאחר פדיונן דאין בהן איסור
 טומאה וכתיב תאכלנו לזה ולא לאחר כלומר בזה התרתי לטהור לאכול עם הטמא ואע״פ שאוכל בשר טמא שמותר לאכול פסולי המוקדשין
 בין בטומאת הגוף ובין בטומאת עצמן אבל בתרומה לא התרתי לך לאכול בטומאת עצמה ולאו הבא מכלל עשה עשה. אבל אוכל תרומה
 בטומאת הגוף מפורש בו לא תעשה דבתיב וויקרא כש בקדשים לא יאכל וכתיב בתדה ובא השמש וטהר ואחר יאכל וגו׳ ומוקמינן ליה בתרומה
 ביבמות (לף על:): ה״ג בעלמא סבר שמואל איסור חל על איסור ושאני הכא דגלי רחמנא ומתו בו כי יחללוהו ואבע״א בעלמא קסבר אין
 איסור חל על איסור ושאני הכא דרגי רחמנא גדי. ולשון 5י) ששמעתי קשיא לי כיון דתד לגופיה הי רבי והי מייתר והא דרשינהו: הא דרביה.
 רבי ׳)אלעזר שאמר לעיל שמואל משמו וכל היכא דקתני משוס פלוני לא שמע מפיו אלא מפי אחדס ׳5שאמרו מפיו ושמואל לא ראה
 את רבי ׳)אלעזר מימיו דר׳ י)אלעזר בחורבן היה (גיטין לף נו.) מתלמידי רבן יוחנן בן זכאי ושמואל מדורוח האחרונים היה בסוף שנותיו
 דרבימ: שלא הניקה. לא ילדה מעולם ויש לה חלב כשהיא קרובה לימי לידתה מי דייקינן אמו שהיתה אמו כבר או לא: חד אמר
 לוקה. קס״ד דאאטלה קאמר והסל) התרו בו משום בשר בחלב: אין איסור חל על איסור. ולא נפיק מקרא דלגופיה וקרא יתירא
 לית לן לרברי דאיכא למימר חד לרברי שליל אתא דחד איסור הוא דאיכא יחד למעוטי שליא אתא דלא ס״ל פירשא הוא ובעי קרא
 למעוטי לאילו למעוטי לס וטמאה לא איצטדך לכיון לאין איסור חל על איסור מהיכא תיתי לן דליתסרו דבעי למעוטינהו: כי הציגי
 אבשול. שהד החלב וכל שאר איסודן לא נאסרו לבשל אלא בשר בחלב הלכך גבי בשול אין כאן אלא איסור בשר בחלב:

 ומר

 אלא למאן דאמר שני כתובים כוי. טובא כתיבי אלא כל הנהו
 לרבקה חשיב להו כתל וכן הנהו דהולה בחל:

 עזים העזים. «תימה לבחל מיעוטא סגי וכן לקמן בסוף פרקין
 (לף קח a גבי תרומת הלשן: קםבר שמואל איסור חל

 על איסור. בחנם מוחק בקונטרס
 זאח הגירסא ללהכי קאמר לקסבר
 שמואל איסור חל על איסור נ) לאי
 הוה ס״ל בעלמא לאין איסור חל על
 איסור אלא הוה יליף מהכא לא הוה
 מפיק חלב ומחה חרוייהו מחל קרא
 אלא הוה מוקי קרא בללמי ולמאי
 דמשני בסמוך דבעלמא קסבר אין
 איסור חל על איסור נפקי תרוייהו מחד
 קרא כדפירש בקונט׳ משום דתרוייהו
 מין גדי הם: דם לאו גדי הוא.
 ואם תאמר מכל מקום לא אמעיט
 אלא מגדי וי״ל דאפילו לא הוה כתיב
 אלא לא חבשל בשר בחלב אמו הוה
 ממעטינן דס דלא איקד בשר כדאמר
 בפ׳ כל שעה (שסמים לף כג0 כשהותרה
 נבלה היא וחלבה וגידה הותרה אבל
 דמה לא קאמר שהותרה דלאו בכלל
 נבלה היא: ושאני הכא דרבי
 רחמנא גד*. אי לאו גדי לא הוה ילפינן
 שיחול איסור בשר בחלב על איסור
 חלב מדאמדנן סוף פרק גיד הנשה
 (לעיל לף קג.) יבא איסור נבלה ואיסור
 טרפה ויחול על איסור חלב דשאני
 נבלה דמטמאה וטרפה נמי משוס
 דמחייס דכה״ג אמדנן בזבחים פרק
 חטאה העוף >לף ע.) והא דאמר בפ׳
 גיד הנשה (לעיל לף קג.) דאיסור
 טרפה חל על איסור אבר מיד דהוה
 אאיסור חלב אע״ג דאבר מן החי
 מטמא מ״מ כיון דתלב בכרת ואפ״ה
 חייל עליה כל שכן אאבר מן החי:

 טון

 עין משפט
 נר מצוה

 קב א מיי׳ פייט מהל׳
 מאכלות אסורות הל׳
 ג טוש״ע י״ל סי׳ פז סעיף

 ב:
 קנ ב ג ד ה ו מיי׳ שס
 הל׳ ו ז טור ש״ע שס

 סעיף ו ז:
 קד ז מיי׳ ס״ז מהלכות

 תרומות הל׳ א:
 קה ח ט מיי׳ ס״ט מהל׳
 מאכלות אסורות

 הלכה ו:

 רבינו נרשום
 ונילף מיניה כוי. מאותו
 גדי עזים ולא נדבי בשר
 בחלב אלא גדי בחלב
 אמו: תרי מיעוטי כתיבי
 עזים העזים. כלומר מצי
 למיכתב תרוייהו עזים
 למה כתב העזים כאן עזים
 אבל במקום אחר שנאמר
 גרי סתם אפיי פרה ורחל:
 גדי לרבות את החלב.
 כלומר שאם בישל חלב
 בחלב עובר בלאו: גדי
 לרבות את המתה. כלומר
 בהמה שמתה מאיליה: גדי
 להוציא את הדם. כלומר
 שאם בישל דם בחלב
 פטור: ולא בחלב וכר.
 שיש לו חלב מעט וכך
 העידו לפנינו שראו חלב
 בזכר: ולא בחלב שחוטה.
 כלומר שהוציאו מן הדדים
 חלב לאחר שנשחטה:
 חלב ומתה מחד קרא
 נפקא. כלומר מתחלה היה
 חייב בכוית של חלב
 משום חלב בישלו חייב
 נמי משום בשר כחלב ובן
 במתה מתחלה היה חייב
 משום נבלה בכזית בישלו
 חייב משום בשר בחלב
 מחד קרא נפקא מחד גדי:
 דם ושליא פירשא בעלמא
 נינהו. כלומר ולא צריך
 קרא לאפוקי: מנין לכהן
 טמא שאכל תרומה טמאה.
 כלומר אם לא היה טמא
 ואכל תרומה טמאה עובר
 בלאו כדאשכחן והבשר
 אשר יגע בכל טמא לא
 יאכל וכן בתרומה א)
 ועכשיו כי נטמא טומאת
 הגוף אי איסור חל על
 איסור ליתי איסור מיתה
 וליחול על איסור לאו:
 שאני הכא דגלי רחמנא
 גדי. כלומר לרבות החלב
 והמתה: הא דידיה הא
 דרביה. כלומר דרביה
 [סבר] אין איסור חל

 על איסור:

 א) ניגמוי! דף עג ע״נ מנואר
 לנתרומה טמאה לינא איסור
 לאו רק איסור עשה וע״ש
 נרש״י ל״ה מה שאין כן
 כתרומה ונחוס׳ שס י״ה

 ואוכלן וצ״ע.



 עין משמט
 נר מצוה

 קו א כ ג מיי׳ פייט מהל׳
 מאכלות אסורות הלכה
 י ז סמג לאיין קמא טוש׳׳ע
 י״ד סימן פז סעיף ו 11] :
 קז ד מיי׳ פ״י מהלכות
 טומאת אוכלין הלכה

 ד:
 קח ה מיי׳ שס הלכה ינ:

 לעזי רש״י
 מישג׳׳א. נסיוב החלב.

 שיטה מקובצת
 א] דהא גדי בטהורה
 משתעי כדאמרן גדי
 להוציא את הטמאה:
 ג] הלכך להכי אתא וגדי

 משמע ליה:

 כל הבשר פרק שמיני חולין סיד.
 ומר אמר חרא כוי. מ״ל לוקה קאי אבישול לחלא איסורא הוא כיון רעל אכילה לא לקי. מימה אימא איפכא כדאמר בסמוך
 ומ״ל אין לוקה קאי אאכילה לאס לא התרו בו משום אכילת חלב כיון לאבשול לקי אאכילה נמי לקי: המבשל במי חלב
 אלא משום בשר בחלב אינו לוקה ללא אחי איסור בשר בחלב וחייל פטור. איסורא מיהא איכא להא כוחח מנסיובי לחלבא עבלי ליה
 אאיסור חלב: במי חלב. מישג״א בלע״ז: הפגול והנוחר. אלמא כלאמר בדש אלו עוברין(פסחים לף מב.) ואמרינן לעיל(לף קיא:) לאסור
 לאכול בשר בכותח: בחלב פרה
 ורחל מנין. לא איצטדך ליה אלא
 לרבות בשאין מינו כגון פרה בתלב
ד בחלב פרה אבל פרה  גלי או ג
 בחלב עצמה הא ררשינן לעיל (לף
ד אפילו  קיג:) כל מקום שנאמר ג
 פרה ורחל במשמע ובחנם לחק
 בקונטרס: פרה ורחל שנאסרו
 עמה בהרבעה. וא״ת חיה ועוף
 יוכיחו לר׳ עקיבא או עוף לחוליה
 לד יוסי הגלילי מאסרו בהרבעה
 עם שאינו מינו כלאמדנן בסוף שור
 שנגח את הסרה (ב׳׳ק לף נה.) ולא
 נאסרו בבשול וי״ל לעליפא פדך:
 מה לאמו שכן נאסרה עמו בשחיטה.
 תימה לרבנן חיה תוכיח לאין
 אותו ואת בנו נוהג בחיה:
ד לומר בחלב אמו. עול  תלמו
 לדש מינה בסמוך היא
 עצמה בתלבה אע״ג לשמואל לדש
 ליה למלתייהו לעיל (לף קיג:< הכא
 לדש מבחלב למד מינייהו מייתרי
 להוה מצי למכמב באמו ואנא ילענא
 רבחלב אמו קאמר כיון לבחל מינייהו
 הוה כתיבא בחלב אמו ורבי יוסי
 הגלילי רממעט עוף שאין לו חלב

 אם מוי״ו לאמו קא לדש:
 על

 כיון דעל אכילה לא לקי אבישול נמי לא
 לקי ואיכא דאמרי אבישול כולי עלמא לא
 פליגי דלקי כי פליגי אאכילה מאן דאמר
 אינו לוקה דהא אין איסור חל על איסור
 ומאן דאמר לוקה להכי אפקה רחמנא
 לאכילה בלשון בישול כיון דאבישול לקי
 אאכילה נמי לקי ואיבעית אימא מר אמר
 חדא ומר אמר חדא ולא פליגי מיתיבי
דם שבשלו בחלב במי חלב פטור ב המבשל א (  א

העצמות והגידים והקרנים והטלפים  פטור ג
 שבשלן בחלב פטור הפגול והנותר והטמא
 שבשלן בחלב חייב האי תנא סבר ״איסור
 חל על איסור המבשל במי חלב פטור מסייע
י חלב הרי הן מ י  ליה לריש לקיש דתנן ״
והמוחל הרי הוא כשמן אמר ריש  כחלב ה
 לקיש לא שנו אלא להכשיר את הזרעים
 אבל לענין בישול בשר בחלב מי חלב אינו
 כחלב תנו רבנן בחלב אמו אין לי אלא בחלב
 אמו בחלב פרה ורחל מנין אמרת קל וחומר
 ומה אמו שלא נאסרה עמו בהרבעה נאםרה
 עמו בבשולו פרה ורחל שנאסרו עמו בהרבעה
 אינו דין שנאסרו עמו בבשולו תלמוד לומר
 בחלב אמו והא למה לי קרא הא אתיא ליה
 אמר רב אשי משום דאיכא למימר מעיקרא

 דדינא פירכא מהיכא קא מייתית לה מאמו מה לאמו שכן נאסרה עמו
 בשחיטה תאמר בפרה שלא נאסרה עמו בשחיטה תלמוד לומר בחלב אמו
 תניא אידך בחלב אמו אין לי אלא בחלב אמו בחלב אחותו גדולה מנין אמרת
 ק״ו ומה אמו שנכנסה עמו לדיר להתעשר נאסרה עמו בבשול אחותו שלא
 נכנסה עמו לדיר להתעשר אינו דין שנאסרה עמו בבשול תלמוד לומר בחלב
 אמו והא למה לי קרא הא אתיא ליה אמר רב אשי משום דאיכא למימר
 מעיקרא דדינא פירכא מהיכא קא מייתית לה מאמו מה לאמו שכן נאסרה
 עמו בשחיטה תאמר באחותו גדולה שלא נאסרה עמו בשחיטה תלמוד לומר
 בחלב אמו אשכחן אחותו גדולה אחותו קטנה מנין אתיא מביניא מהי תיתי
 תיתי מאמו מה לאמו שכן נאסרה עמו בשחיטה אחותו גדולה תוכיח מה
 לאחותו גדולה שלא נכנסה עמו לדיר להתעשר אמו תוכיח ״וחזר
 הדין לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה הצד השוה שבהן שהוא
 בשר ואסור לבשל בחלב אף אני אביא אחותו קטנה שהוא בשר ואסור
 לבשל בחלב אי הכי אחותו גדולה נמי תיתי מביניא אין הכי נמי אלא בחלב
 אמו למה לי מבעי ליה לכדתניא בחלב אמו אין לי אלא בחלב אמו

 היא

 אע״ג לאסיד וקיימי אתי איסור בשר
 בחלב ותייל עלייהו והוא הלין נמי אס
 בשל חלב בחלב אלמא מרבויא לגד
 נפקא לן לחייל על כל איסורין: האי
 הגא. נמי סבר בכל איסודן לאיסור
 חל על איסור ואינהו סבד לה כמ״ל
 אין איסור חל על איסור ותנאי טובא
 איסליגו בה: הרי הן כחלב. להכשיר
 את הזרעים וחלב נקרא משקה לכחיב
 (שופטים ל) ותפתת את כאד התלב
 ותשקהו: והמוחל. משקה הזב מן
 הזיתים: הרי הוא כשמן. ושמן איקד
 משקה לכתיב (ישעיה כה) משתה
 שמנים: אין לי אלא בחלב אמו.
 כלומר עז: ה״ל. מקרא שני: בחלב
 אמו. למייתר לרבויי כל חלב בהמה
 טהורה להאי תנא לא מצדך ליה
 לכלשמואל לחלב זכר וחלב שחוטה וחלב
 טמאה מחל קרא ללגופי׳ נפקי להא אמו
 כחיב ולא שחוטה ולא זכר ולא טמאה
 להא גלי א] כתיב ובטהורה משחעי
 כלאמרן ןקיג.] להוציא את הטמאה ועל
 כרחיך אמו נמי טהורה לאי אמו
 טמאה לא הד איהו טהור הלכך להט
 ג! לא אתא וגלי משמע ליה גלי
 לווקא ובשר חיה ושאר בהמות מגלי
 יתירא נפקי לאיסורא לאי סבירא
 ליה גלי הכל במשמע אפילו עגל
 וטלה למה ליה לרבויי חלב פרה
 ורחל והא אמו כחיב ולקמן (לף קטז.)
 למשמע לן יתורא לגד גלי לר״ע
 למעוטי חיה ועוף הני מילי למאן
 למשמע ליה גלי ואפילו עגל וטלה
 אתי קרא יתירא למעוטי אבל למאן
ד לווקא קראי יתיד  למשמע ליה ג
 לרבויי אתו לאי למעוטי לא איצטדך
 וחל למעוטי טמאה ולשליל לא איצטדך
 קרא לממשמעוח יליף ליה כלאשכחנא
 גבי ר״ע לקמן לאמר שליל גלי מעליא:
 הא אתיא ליה. שפיר בק״ו: מטיקרא
 דדינא. מתחלה הלין לקחני מה אמו
 שלא נאסרה עמו בהרבעה נאסרה
 עמו בבשול זהו תחלתו של ק״ו דש
 להקשות מה לאמו שכן נאסרה לישחט
 עמו ביום אחל. ולהט נקט מעיקרא
 ללינא פירכא משוס לפעמים מקשה

 על סוף הלין כגון לקתני סיפא פרה
 ורחל שנאסרו עמו בהרבעה אינו לין שנאסרו עמו בבשול זהו סוף הלין ואס היה מקשה ואומר בהמה טמאה תוטח שנאסרה עמו
 בהרבעה ולא נאסרה עמו בבישול אף אתה אל תחמה על פרה ורחל כר זו היא פירכא על סוף הלין: חלב אחזהו גדולה מנין. אני
 שמעתי להיינו פרה שהיא מין בהמה כמותה אבל מין גלול הוא ומהאי קרא גופיה לריש ותנא אחדנא הוא ולישניה הוא לשני ועול ללא
 נפק ליה פרה ורחל מיחורא לחל קרא אלא פרה לחולה לחלוקה מן הגלי בשני חילוקין חלא מאסרה עמו בהרבעה וחלא לאין נכנסת
 עמו לדר להתעשר אבל רחל שנכנסת עמו לדר להתעשר להא מעשר בקר וצאן כתיב (ויקרא 0) וכל צאן במשמע לא נפקא ליה מיניה
 שתאסר עמו בבישול הלכך יליף ברישא פרה והרר אתיא ליה רחל בהצל השוה כללקמן. בקר אינו נכנס עס הצאן להתעשר בפרק בתרא
 לבכורות (לף גג.<: ומה אמו. שאינה חלוקה ממנו לענין מעשר להא מינה היא ואע״פ שכבר יללה עדין היא ראויה ליכנס עמו לדר
 להתעשר לגדיה יוללת בתוך שנתה ונכנסת עם בנה לדר להתעשר כשעדין לא נכנסה להתעשר כלתניא בבכורות (לף כ:<
 גדיה שיללה שלש בנות וכל בנותיה יללו שלש [שלש] כולן נכנסות לדר להחעשר ואפ״ה חלקה הכתוב ממנו לאוסרה עמו בבישול: אחותו
 גדולה. פרה שאינה נכנסת כר: מלמוד לומר בחלב אמו. קרא יחירא לרבדי כל חלב וממילא איחרבאי פרה לאשכחן לנחלקה
 ממנו לענין מעשר חיחלק ממנו לבישול: אחותו קטנה. רחל: מביניא. מאמו ומאחותו גדולה: חיחי מאמו. דמה אמו שלא
 נאסרה עמו בהרבעה נאסרה עמו בבישול אחותו קטנה שנאסרה עמו בהרבעה אינו דין שנאסרה עמו בבישול: מה לאמו כוי:
 אי הכי אחומו גדולה נמי חיהי מביניא. מאמו ומאחותו קטנה ומתצי הדין שהד אין להשיב עליו והט דנינן מה אמו שנכנסת עמו לדיר
 נאסרה עמו בבשול אחותו גדולה לא כל שכן וט פרכח מה לאמו שכן נאסרה עמו בשחיטה חאמר באחותו גדולה אחותו קטנה חוטח
 ותו ליכא למיפרך מה לאחותו קטנה שכן לא נכנסה כו׳ אלמא מפלגי דינא נפקא לן כך שמעחי וקשיא לי היט נימא אחוחו
 קטנה תוטח הא אכתי לא קיימא לן אחותו קטנה לאיסורא. ואני שמעתי דהט פדך מאי חזיח דאחותו גדולה נפקא לן מקרא
 וקטנה מביניא תיפוק ליה אחותו קטנה מרבדא דקרא וגדולה מביניא וקשיא לי חדא דמסתברא קרא כי רבי לאתותו גדולה

 לאיסורא

 מסורת הש״ם

 א) [תוספתא פ׳׳מ ה׳׳ג],
 ב) [לעיל קיג: וש׳׳נ],
 ג) מכשירין פ״ו מ׳׳ה,
 ד) [קדושין ה: כא. וש׳׳ג],

 רבינו גרשום
 המבשל חלב בחלב.
 איבעית אימא מר אמר
 חדא ומר אמר חדא ולא
 פליגי כלומר מ״ד לוקה
 אבישול אבל אאכילה לא
 לקי. ומייד אינו לוקה
 אאכילה דאין איסור חל
 על איסור אבל אכישול
 לקי. מיתיבי המבשל כמי
 חלב כוי הפיגול והנותר
 והא הכא חוינן דאיסור
 בשר בחלב חל על פיגול
 ועל נותר: והמוחל שמרים
 של שמן כוי פ״א מוחל
 שבא תחלה כשדורכץ
 הזיתים לעשות שמן מה
 שבא תחלה כמיס הוא
 ואין שמן גמור. תאמר
 בפרה ורחל שלא נאסרה
 עמו בשחיטה הואיל ואינו
 נאסרה עמו בשחיט׳ עם
 הגדי לא יאסר עמו
 בבישול תי׳ל בחלב אמו
 כל שיש לו חלב אסר.
 בחלב אחותו גדולה מנין
 כגון פרה. אחותו גדולה
 שלא נכנסה עמו לדיר
 להתעשר כלומר כל מעשר
 בקר וצאן בקר בפ״ע
 וצאן בפ״ע. מה לאמו
 שכן נאסרה עמו בשחיטה
 תאמר באחותו הקטנה
 ברחל שלא נאסרה עמו
 בשחיטה אחותו גדולה
 תוכיח שלא נאסרה עמו
 בשחיטה ואסורה עמו
 בבשול אף אני אוסר
 אחותו קטנה מה לאחותו
 קטנה כד אי הכי אחותו
 גדולה נמי תיתי מבינייא
 כוי כלומר מאמו מה
 לאמו שכן נאסרה עמו
 בשחיטה תאמר באחותו
 גדולה שלא נאסרה עמו
 בשחיטה אחותו קטנה
 תוכיח שלא נאסרה עמו
 בשחיטה ונאסרה עמו
 בבישול ואם נקשי מה
 לאחותו קטנה שלא
 נכנסה עמו לדיר להתעשר
 אין אנו יכולין להקשות
 שהיא נכנסה עמו לדיר



 מסורת הש״ם

 א) [ע״ז סו.], ב) ב״ק מא.
 פסחים כא: ע״ש [קדושין
 נו:], ג) [ע״ז כ.], ד) ןע״ז
 שס פסחים כא: כג:1,
 ה) [מכאן שייך עוד לע״אן,
 ו) ע״כ שייך לעיל, ז) [צ׳׳ל
 שלא לאכול], ח) נס״א:
 ליתן לגי, ע) וסס״ג
 לע״ז], י) [צ״ל שאת
 משוקדים מחר ארור וקס),

 תורה אור השלם
 1. לא תאכל כל
 תועבה: דברים יד ג
 2. לא תאכלו בל גבלה
 לגר אשר בשעךיף
 תתננה ואכלה או מכר
 לנכרי כי עם קדוש אתה
 לי־ אלהיף לא תבשל

 גדי בחלב אמו:
 דברים יד כא

 מוסף רש״י
 עד שיפרוט לך הכתוב.
 היחד הנאה, כדרך
 שפרט לך בנבלה.
 שלא היה כתוב בה
 אלא לא תאכלו והיצרך
 להתירה כהנאה, כלכתיב
 או מכור לנכרי !•פסחים
 בא::• דמדאצטריך לפרש
 בנבילה לגר אשר בשעריך
 תתמה ואכלה למשרייה
 בהנאה ולא נכתב בו
 אלא לא תאכלו, ש״מ לא
 תאכלו איסור הנאה הוא,
 ובפסחים («.) סרכינן
 עלה סובא (קדושין נו:
 וכעי״ז נייק םא ׳1. לגר
 אשר בשעריך. גר חישב
 שקנל עליו שנע מצווח
 שנצטוו נני נח וננילה
 מותרת לי ואתה מצווה
 להחיותו דכתינ נגר תושנ
 (ויקרא כה< וחי עמך !ע־ז
 כ.;. ת״ל לגר תתגנה או
 מכור. וקאי אגר דלעיל
 מניה לגר תתננה ואכלה
 או מכיר 1שם). ת״ל
 תתננה ואכלה או מכור
 לנכרי. ודרוש לתרוייהו
 אנכרי, דאי לדנריס ככמכן
 אתי, דלעוכד כוננים אסור
 לתתנה, הט אינעי ליה
 למכתב תתננה ואכלה לגר
 אשר נשערין אי מכור
 לנכרי, דלא מצי לאוקומי
 קרייה ממינה אנכרי
 ;שם). דברים ככתבן. כך
 מצותה לא יתמה לנכרי ולא
 ימכמה לגר !:פסחים כאן.
 לגר בנתינה ולנכרי
 במכירה. אנל נחנס אסור
 לימן לו שוס מתנה !ע״ז
 כ.:. או למה לי. או
 לשון חילוק, ואי כר״מ
 קאמר קרא דתרוייהו אגר
 ותרוייהו אנכרי לא נכתוכ
 או :פסחים כא:). להקדים
 נתינה דגר למכירה
 דנכרי. אס יש גר
 ליחנה לו, נחינחו קודמת
 למכירתה לנכרי, והאי גר
 נגר תושנ קאמר שקינל
 עליי שלא לענוד עכו״ס
 ואוכל נבלות (שם< ולהכי
 אתא או למשמע הכי
 לגר אשר נשעריך תתננה,
 והוא עיקר מציה, או אס
 אין גר מוכרה לעכו״ס
 !:ע״! כ.!. סברא הוא.
 מסכרא אנו יידעין שגתינה
 לגר קודמת, דחיות הגר
 מצוה אכל מכירה לנכרי
 מאי מצוה איכא, ואיצטריך
 קרא לחלק ולאסור ליתן
 נמתנה לנכרי ולמכור נכלה
 לגר ופסחים כא:). זה
 אתה מצווה להחיותו.
 גר אמה מצויה להחיותו,
 דכתינ (ויקרא כה) גר

 וחושב וחי עמך ;שם).

 סיד: כל הבשר פרק שמיני חולין
 לאיסורא רבי שנאסרה עמו במעשר אצל קטנה לא ועוד מאי קא
 מותיב לקמיה בחלב אמו למאי אתא טובא איצטריך לאחותו קטנה.
 ורואה אני את דברי ר׳ יוסף טוב עלם ז״ל שראיתי תשובת כתב ידו
 דאחותו גדולה ואחותו קטנה אמינו ממש קאמר שהן מין גדי כמותו
 וגדולה זו היא זקנה שכבר נתעשרה
 וקטנה זו היא גדייה שלא נתעשרה
 עדיין והאי תנא היינו תנא גופיה
 דלעיל דאתיא ליה פרה ורחל מחד
 מקראי יתירי והשתא קא דריש לאידך
 וה״ק אחותו גדולה שנתעשרה כבר
 מנין וע״כ נקט גדולה משום לסופו
 יליף לה מרבויא וקטנה לא מיתרביא
 ליה מיניה משום דמסתברא כי רבי
 קרא לאיסורא גדולה רבי מאסרה
 עמו במעשר דאילו מקרא יתירא קמא
 לא מצי לרבויי דאיכא למימר כי רבי
 לאיסורא לא רבי אלא פרה ורחל
 לאסורין עמו בהרבעה אבל אחותו לא
 ולהכי אשמעינן קרא אחרינא לאחותו
 גלולה וקטנה אתיא מביניא: י)אי הכי.
 לקטנה אתיא לה מביניא: אתותו
 גדולה נמי. לא תיבעי קרא ותיתי
 מביניא דאמו ופרה ודרוש הכי מה
 אמו שנכנסה עמו לדיר נאסרה עמו
 בבשול אחותו גדולה לא כ״ש מה לאמו
 שכן נאסרה עמו בשתיטה פרה תוכיח
 מה לפרה שכן נאסרה עמו בהרבעה
 ובמעשר אמו תוכיח שמותרת עמו
 בהרבעה ובמעשר וחזר הדין הצד
 השוה שבהן שהם חלב כר ואתיא
 מביניא בין אחותו גדולה ובין קטנה:
 אלא. קרא שלישי למאי אתא קמא
 לגופיה תניינא לפרה ורחל ואידך
 למאי י): היא טצמה בחלבה. שיצא
 ממנה בעודה חיה מנין כר. ואף מדרשה
 זו נראין הדברים דלאחותו ממש מצריך
 תלמודא או מקרא או מביניא דהא
 אפילו להיא עצמה מצרטנן תלמודא
 אלמא לא נפקא לן מקרא דלגופיה
 כל מין גדי אלא אמו דווקא אבל
 היא עצמה לא וה״ה אחותו גדולה
 וקטנה: פרי עם פרי בשחיטה.
 ששוחטין שני בני פרה אחת ביום אחד:
 פרי עם פרי בבישול. גדי עם החלב:
 אמר רב אחדבוי כוי. הכא לא אמרי
 מעיקרא דדינא פירכא כדלעיל משום
 דמקשי על סוף הדין: אחי פרדה.
 שילדתה הסוסיא מן החמור והיה
 לה בן אחר מן הסוס הרי בן מותר
 עם אמו ואסור עם אחותו: התם
 זרע אב קא גרים. ואיסורא לאו
 משוס פרי עם פרי הוא אלא משוס
 פרי עם שאינו פרי כלומר משום צד
 אביהן שהוא חלוק אבל גדי בחלב
 אמו שניהם על שם אמן קראן הכתוב
 ואפ״ה אסרינהו. ותדע דטעמא משוס
 חלוק האב הוא דהא זימנין דהוי
 איסור איפכא דפרי עם האם אסור
 ופרי עם פרי מותר: דהא פרד
 בן סוסיא. שילדתו מן החמור והוא
 אחי פרדה שהיתה לה לסוסיא זו
 עוד בת אחת מן החמור: עבד בן
 שפחה. מותר במין אמו ואסור בבת
 חורין: ופרכינן החם גט שחרור
 קא גרים. ולאו משום פרי עם פרי
 הוא דהא זימנין דהוי איפכא ומיתסר:
 כלאי זרעים. חטין עם עדשין שאסור
 לזרוע זה עם זה: ומותר. לזרוע
 כל אחד עם אמו עם הקרקע: ופרכינן ההם פרי עם פרי מי מיחסר.
 כלום נאסר פרי עס פרי אלא בזריעה דהיינו ע״י האס: הא חטי ושערי
 בכדא. שהניח בכד להצניע שם: כל שחיטבחי לך. כל שאסרתי לך
 לתעבו ולהתרחק ממנו: הרי הוא בבל האכל. עולמית בכל ענינין שהוא

 היא עצמה בחלבה מנין אמרת ק״ו ומה
 במקום שלא נאסר פרי עם פרי בשחיטה
 נאסר פרי עם האם בשחיטה מקום שנאסר
 פרי עם פרי בבשול אינו דין שנאסר פרי
 עם האם בבשול ת״ל בחלב אמו הא למה
 לי קרא הא אתיא לה אמר רב אחדבוי בר
 אמי משום דאיכא למימר סום בן םוםיא
 אחי פרדה יוכיח שאסור פרי עם פרי
 ומותר פרי עם האם התם זרע האב הוא
 דקא גרים דהא פרד בן םוםיא אחי פרדה
 יוכיח שמותר פרי עם פרי ואסור פרי עם
 האם אלא אמר מר בריה דרבינא משום
 דאיכא למימר עבד בן שפחה אחי משוחררת
 יוכיח שאםור פרי עם פרי ומותר פרי עם
 האם התם גט שיחדור הוא דקא גרים דהא
 עבד בן משוחררת אחי שפחה יוכיח שמותר
 פרי עם פרי ואסור פרי עם האם אלא אמר
 רב אידי בר אבין משום דאיכא למימר כלאי
 זרעים יוכיחו שאסור פרי עם פרי ומותר פרי
 עם האם כלום נאםר פרי עם פרי אלא ע״י
 האם דהא חיטי ושערי בכדא ולא מיתםרו
 אלא אמר רב אשי משום דאיכא למימר מה
 לפרי עם פרי שכן שני גופים תאמר בפרי
 עם האם שכן גוף אחד משום הכי איצטריך
 קרא אמר רב אשי מנין לבשר בחלב שאסור
 באכילה שנאמר ילא תאכל כל תועבה
כל שתעבתי לך הרי הוא בבל תאכל >  א

 ואין לי אלא באכילה בהנאה מנין כדרבי
ל מקום כ א ו  אבהו דאמר ר׳ אבהו א״ר אלעזר י
 שנאמר לא יאכל לא תאכל לא תאכלו
 אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה
 במשמע עד שיפרוט לך הכתוב כדרך
 שפרט לך בנבלה לגר בנתינה ולעובד
לא תאכלו כל  כוכבים במכירה ״דתניא 2
 נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה
 או מכור לנכרי אין לי אלא לגר בנתינה
 ולעובד כוכבים במכירה לגר במכירה מנין
 ת״ל לגר תתננה או מכור לעובד כוכבים
 בנתינה מנין ת״ל תתננה או מכור לנכרי
 נמצא אחד גר ואחד עובד כוכבים בין
 במכירה בין בנתינה דברי ר״מ יי רבי יהודה
דברים ככתבן לגר בנתינה ולעובד  אומר ב
 כוכבים במכירה מ״ט דרבי יהודה אי ס״ד
 כדקאמר ר״מ לכתוב רחמנא לא תאכלו
 כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה
 ומכור או למה לי ש״מ לדברים ככתבן
 הוא דאתא לגר בנתינה ולעובד כוכבים
 במכירה ור״מ אמר לך האי או להקדים
 נתינה דגר למכירה דעובד כוכבים ורבי
 יהודה להקדים נתינה דגר למכירה דעובד
 כוכבים לא צריך קרא סברא הוא זה אתה
 מצווה להחיותו וזה אי אתה מצווה
 להחיותו: (סימן שבת חורש וכלאי זרעים
 אותו ואת בנו ושילוח הקן): אלא מעתה

 מעשה

 עד שיפרוט לך הכתוב בדרך שפרט לך בנבלה. בפרק כל שעה
 (פסחיס דף כא0 אמרינן דלא מתוקמא דרבי אבהו אלא כר״מ
 דלרבי יהודה איצטדך לדבדס ככתבן ולד יהודה נפקא לן מלכלב
 תשליכון אותו אותו אתה משליך לכלב ואי אתה משליך לכלב כל

 איסודן שבתורה וא״ת לר׳׳מ נמי היכי
 יליף מיניה דלא תאכלו משמע איסור
 הנאה מדפרט היתר הא איצטריך
 קרא להקדים נתינת גר למכירת
 עובד כוכבים ר״ל דמסברא בלא שום
 קרא הוה ידעינן להקדים אלא השתא
 דכתיב נתינה ומכירה ללמד בעלמא
 איסור הנאה אי לאו דכתיב או להקדים
 ה״א דאתא קרא להשוותם וא״ת ולא
 ליכתוב אלא חד מינייהו או מכירה
 דעובד כוכבים או נתינה דגר ולא
 יצטרך או להקלים כיון לידעי ליה
 מסברא וי״ל לה״א לאתי קרא למעוטי
 נתינה לעובר כוכבים וא״ת רכתוב
 נתינה לעובל כוכבים וי״ל לה״א
 לאתי למעוטי נתינה לגר ללא ליספו
 ליה אע״פ ללא קבל עליו י) אלא
 לאכול נבלות כלי שימהר להתגייר
 ולוקא נבלה בא״י שאין עובד כוכבים
 מצרין שם ואם בא למוכרה לעובל
 כוכבים צריך ליתנה בלמים מועטין
 נתינת גר קולמת אבל פשיטא שאס
 יש חפץ לאלם למכור קולם ימכרנו
 לעובל כוכבים ממה שיתננו אפילו
ך שפרט ר ד  לישראל חברו: כ
 לך בנבלה. לא גרס לגר בנתינה
 ולעובל כוכבים במכירה כלפירש
 בקונט׳ בפסחים(שס< לא״כ הוה משמע
ד יהולה לאמר לברים  לאיירי אליבא ל
 ככתבן ולד אבהו לא מתוקמא אלא
 כר״מ כלפדשית ואי גרס ליה יש
 לפרש ללישנא לקרא בעלמא נקט ולא
 משוס ללהוו לברים ככתבן אי נמי
 נקט הכי משוס לנתינת הגר קולמת:
 רבי יהודה אומר דברים ככתבן.

 ואסור ליתן לכנעני עובל
 כוכבים י» מתנת חנם ועל זה מביאה
 בפ״ק למסכת ע״ז >דף כ! וא״ת
 והתנן (לעיל דף צג:) שולח אלס לעובד
 כוכבים ירך שגיל הנשה בתוכה
 ושולח משמע בחנם ובפרק כל שעה
 ופסחיס דף מ.) משמע לאתיא אפילו
 כר׳ יהולה ויש לומר לתניא בתוספתא״)
 אס היה שכנו מותר מפני שהוא
 כמוכרו לו: או למה לי ש״מ לדברים
 ככתבן. משמע לאי לאו או הוה
 אמינא תתמה ומכור אגר ללעיל
 ואעובל כוכבים והכי נמי אמדנן בריש
 איזהו נשך >ג״מ דף סא.) ובמרבית קאי
 אכסף ואאוכל דבתריה ותימה לבפרק
 קמא דקדושין (לף לב:) איכא פלוגתא
 דתנאי גבי קימה והדור דשיבה וזקן
 דאיכא למ״ד דלא קיימי אתרוייהו
 משוס דכתיב מפני שיבה תקום והדרת
 פני זקן ויש לומר משום דאין לשון
 מפני נופל על והדרת ולא לשון פני
 נופל על תקום ואס תאמר דבפרק
 הוציאו לו (יומא נ3.) קאמר איסי בן
 יהודה חמש פסוקים אין להם הכרע
 י<שאת מחר ארור משוקדיס וקס ואמאי
 לא קאי אלעיל ולתחת ועוד דאיסי
 גופיה סבר בקדושין דקימה והדור
 קיימי אתרוייהו ויש לומר דהכא
 ובאיזהו נשך (3״מ סא.) ופרק קמא

 דקדושין (דף לב:) דאיכא תרי מילי קאי חד ודאי אלעיל וחד
 ודאי אלחחת אית לן למימר דתרוייהו קיימי אהכא והכא
 אבל התם אית לן למימר דקאי אחד דוכתא או אלעיל או

 אלתחת

 עין משפט
 נר מצוה

 קט א מיי׳ ס״ח מהל׳
 מאכלות אסורות
 הלכה טו סמג לאוץ קלט:
 קי ב מיי׳ פ״י מהלכות
 עמדת כוכבים הלכה

 רבינו גרשום
 להתעשר. במקום שלא
 נאסר פרי עם פרי בשחיטה
 שני בנים מותר לשחוט
 ביום אחד אבל אותו ואת
 בנו אסורין. מקום שנאסר
 פרי עם פרי בבישול חלב
 עם הגדי. סוס בן סוסה
 אחי פירדה יוכיח שאסור
 פרי עם פרי כלומר דסוס
 בן סוסה אסור עם פרדה
 שבא חמור על סוסה
 וילדה פירדה שכן הסוס
 אסור עם אחותו הפירדה
 שכת חמור היא משום
 כלאים ומותר עם אמו
 שהוא םוס והוא סוסה
 דהא פרד בן סוסה אחי
 פירדה יוכיח שמותר פרי
 עם פרי כוי כלומר חמור
 שבא על סוסה וילדה
 פרד ובא גם עליה והוליד
 פירדה שמותר פרד עם
 פרדה ואסור פרד עם האם.
 כלאי זרעים יוכיח שאסור
 פרי עם פרי חטה עם
 שעורה ומותר פרי עם האט
 זה בעצמו לזרוע כקרקע
 ווה בעצמו לזרוע בלא
 כלאים. כלום נאסר פרי
 עם פרי כלומר אלא ע״י
 קרקע בזריעה מה לפרי
 עם פרי שכן שני גופין
 חלב וגדי תאמר בפרי עם
 האם כלומר היא עצמה
 בחלבה: כל מקום שנאמר
 לא יאכל לא תאכל לא
 תאכלו וכו׳ והכא בבשר
 בחלב כתיב לא תאכל כל
 תועבה. אחד גר ואחד
 עובד כוכבים בין במכירה
 בין בנתינה כלומר כתיב
 לגר אשר בשעריך תתננה
 ואכלה או מכור לעובד
 כוכבים שדי תתננה או
 מכור לגר ותתננה או מכור
 לעובד כוכבים שבאמצע
 גר ועובד כוכבים שניהם

 נתינה ומכירה

 בין שבא בעבירה ובין שלא בא בעבירה כגון ע״י קטן או ע״י עובד כוכבים מאחר שתיעבתי לך אסור והאי הד תיעבתיו לך להתרחק מבשולו שלא
 לבשלם יחד: עד שיפרוט לך הכתוב שהוא מותר בהנאה כדרך שפרט לך בנבלה. שאע״פ שלא כתב לך אלא לא תאכל הוצרך לפרש בה היתר הנאה
 הא כל מקום שלא פירש לך בה היתר הנאה הוי במשמע איסור הנאה מלא תאכל: מדכתיב מכירה ונתינה באמצע שמע מינה אחד מכירה
 ואחד נתינה קיימי בין אגר ובין אעובד כוכבים דאי דוקא כתיב הוה ליה למכתב הכי תתננה לגר ותמכרנה לעובד כוכבים:

 מעשה



 תורה אור השלם
 1. ושמרתם את השבת
 כי קדש הוא לכם
 מחלליה מות יומת בי
 כל העשה בה מלאכה
 ונבךתה הנפש ההוא

 מקרב עמיה:
 שמות לא יד
 2. לא תזךע כךמף
 כלאים פן תקדש
 המלאה הזרע אשר

 תזרע ותבואת הכרם:
 דברים כב ט
 3. אה חקהי תשמרו
 בדמה•־ לא תךביע
 כלאים שדך לא תזרע
 כלאים ובגד כלאים
 שעטנז לא יעלה עליך:

 ויקרא יט יט
 4. אל תאכלו ממנו גא
 ובשל מבשל במים בי
 אם עלי אש ראשו על

 כךעיו ועל קרבו:
 שמות יב ט

 שיטה מקובצת
 א] כלאי ורעים ליתסרו.
 נ״ב עיי תום׳ בכורות דף

 נד ע״א:

 רבינו גרשום
 מדאסר רחמנא כלאים
 לגבוה. והיכן אסר רחמנא
 שור או כשב פרט
 לכלאים: מדאסר רחמנא
 מחוסר זמן לגבוה. דכתיב

 מיום השמיני והלאה:

 כל הבשר פרק שמיני חולין סטו.
 אלתחת ובזבחיס בפ״ב >לף כל.) דפליגי תנאי גבי ולקח הכהן מדם
 החטאת באצבעו ונתן דאיכא דמוקי אצבע אשלפניו אולקח ולא
 אנתינה של אחריו ואיכא דמוקי לה אנתינה של אחריו ולא אלקיחה
 ללפניו ואיכא למוקי לה אתרוייהו היינו טעמא דפשטיה לקרא
 משמע טפי אלקיתה ללקמיה ואשכחן
 בלוכתא אחרינא ולקחת מלס הפר
 ונתת על קרנות המזבח באצבעך
 להוי אצבע אנתינה והשתא פליגי
 לחל מוקי אלקיחה כמשמעותיה לקרא
 וחל מוקי לה אנתינה ליליף סתום מן
 המפורש ולא בעי נמי לאוקומי
 אלקיחה ללא שייך לקיחה אאצבע אלא
 בלעבל אוזן לשפת המזרק והך למוקי
 אתרריהו אלקיחה משום משמעותא
 ואנתינה דיליף נמי מן המפורש ׳)וצריך
 עיון כל היכא לאמר מקרא נדרש לפניו
 ולאחריו אס נוכל ליישב שלא יקשה
 למה ילרשנו לפניו ולאחריו יותר
 מאותם שאין להם הכרע: (לעיל)
ל שתיעבתי לך הרי הוא בבל  כ
 תאכל. וא״ת היאך אנו אוכלין
 אילים אפילו סירסן עובל כוכבים מ״ש
 מבשר בחלב וי״ל מלאסר רחמנא
 מעוך וכתות לגבוה מכלל ללהליוט
 שרי נאזוא״ת צורם אוזן בכור ליתסר
 אפילו צרמו עובר כוכבים וי״ל
 >א) לשרי רחמנא קלשים שהוממו כצבי

 ואיל א״כ אינו לבר מתועבי):
 היא קדש ואץ מעשיה קדש. וא״ת
 ואימא למשרי בהנאה אבל
 באכילה אסירי כלפריך בסמוך גבי
 זרעים ר״ל להיתר הנאה נפקא לן
 מלכם כלאמר במרובה (כ״ק לף עא.)
 ובאלו נערות (כתובות צל.) אפילו לרבי
 יוחנן הסנללר לאוסר במבשל בשבת וקצת תימה לרבי יוחנן למה ליה
 למימר מקלש למעשה שבת אסירי תיפוק ליה מכל שתיעבתי והיתר
 הנאה מלכםי): חורש בשור וחמור וחוסם פי פרה ודש כה
 ליתסדו. פי׳ השור והחמור דש ספרים לגרסי השתא לגבוה שרו
 להליוט מבעיא א] ולגבוה מנא לן לשרו לכתיב(יקרא כגן ומיל בן נכר
 לא תקריבו את לחם אלהיכס מכל אלה מכל אלה אי אתה מקריב

 מעשה שבת ליתםרו דהא תיעבתי לך
היא ( כי קדש היא לכם א  הוא אמר קרא 1
 קדש ואין מעשיה קדש חורש בשור ובחמור
 וחוסם פי פרה ודש בה ליתםרו דהא תיעבתי
 לך הוא השתא ומה שבת דחמירא מעשיה
 מותרים הני לא כל שכן אז כלאי זרעים
 ליתםרו דהא תיעבתי לך הוא מדגלי רחמנא
פן תקדש פן תוקד אש 2*  גבי כלאי הכרם 3
 מכלל דכלאי זרעים שרו ואימא כלאי כרם
 אםורין בין באכילה בין בהנאה כלאי זרעים
 באכילה אםירי בהנאה שרו איתקוש לכלאי
בהמתך לא תרביע כלאים  בהמה דכתיב 3
 שדך לא תזרע כלאים מה בהמתך היוצא
 ממנה מותרת אף שדך היוצא ממנו מותר
 וכלאי בהמה גופייהו מנא לן מדאסר רחמנא
 כלאים לגבוה מכלל דלהדיוט שרי אותו
 ואת בנו ליתםר מדאםר רחמנא מחוסר זמן
 לגבוה מכלל דלהדיוט שרי שילוח הקן
 ליתםר ״לא אמרה תורה שלח לתקלה אמר
 ריש לקיש מנין לבשר בחלב שאסור ת״ל
אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל שאין 4 

 תלמוד לומר מבושל מה תלמוד לומר
 מבושל לומר לך יש לך בשול אחר שהוא
 כזה ואי זה זה בשר בחלב א״ל רבי יוחנן

 כעורה

 מטשה שבת. כגון המבשל בשבת ליתסרו באכילה לכל ישראל להא
 הזהרתיך לתעבו ולהתרחק ממנו ואנן תנן במזיל לא יאכל הוא משוס
 קנס אבל אחרים אוכלין בפ״ק (לעיל טו.ן: ליתסרו. הזרעים והלישה
 להא הרחקתיך מהם כל הנך לקאמר ליחסרו באכילה ובהנאה קאמר

 לליתסרו: הני לא כ׳׳ש. אבל בבשר
 בחלב לא אמרינן האי ק״ו להא כתיב
 לא תאכל כל שתיעבתי לך ומסתברא
 לאיסורא לקרא עליה קאמר להא
 אכיל תועבה גופה אבל האי לא אטל
 החרישה עצמה אלא הבא ממנה
 והחוסס והלש נמי לאו חסימה גופה
 קאכיל אלא מעשה הבא על ילה
 וילפינן משבת לאין הבא מכחה קלש:
 כלאי זרעים. הן עצמן תועבה וליתסרו:
 כלאים. אסירי לגבוה לתניא שור או
 כשב או עזי) פרט לכלאים בגמרא
 להשוחט (לעיל לח:): אוחו ואת בט.
 אינו אלא מחוסר זמן שהיום אסור
 ומחר מוהר: שילוח הקן ליחסר.
 כגון נטל את האס מעל הבנים ובא
 לפנינו וחייבנוהו לשלח כלתנן לקמן
 (לף קמא.) משלח ואינו לוקה תאסר
 לאכילה עולמית להא נעבלה בה
 עבירה: לא אמרה תורה שלח לתקלה.
 וכאן הרי אמרה שלח לכתיב (לברים
 כב) לא תקח האס והלר שלח תשלח
 לאס לקחת אותה חזור ושלחה ואס
 היתה אסורה לא היה אומר לך
 שלחנה ויבשלו בה בני אלם וה״ה
 למצי למימר נמי בכל הני מה שבת
 לחמירא כו׳ ומיהו מילי למשכח
 פירוקא מגופיה לא יליף מאחדני
 לישנא אחרינא שילוח הקן ליתסר
 כל שילוח הקן ליתסר האם לעולם

 ואפילו שלחה להא כל שתיעבתי לך הרי הוא לך לעולם בבל תאכל והרי
 אסרתיה לך באותה שעה וזה נראה לי עיקר להא לא קאמר רב אשי לכל
 לבר שנעבלה בו עבירה ומתחלה הוא מותר אסור לאס כן החורש בשור
 וחמור והמרביע כלאים והחוסס יאסרו הבהמות ואנן לא פרכינן
 מינייהו מילי אלא מן היוצא מהן: שהוא כזה. שאסור באכילה כזה:

 כעורה
 פי׳ מעוך וכתות ונתוק וכרות אבל אתה מקריב קלשיס שנעבלה בהן עבירה וא״ת הזרעים והלישה ליתסרו למקרא לאלה על כרחך לא
 מישתרו לגבוה אלא בעלי חיים לאי כל מילי א״כ כל מעשה שבת נמי תיפוק ליה מאלה ול״ל היא קלש ד״ל ללא שייך(נ) מכל שתיעבתי לך
 הזרעים והלישה ללא חחסוס אסור משוס בהמה וכן לא תחרוש ולא משום חרישה וזריעה לאפילו בלאו חרישה אסור להנהיג בשור וחמור
 ב! וא״ת ובסמוך בסוגיין פריך שילוח הקן ליתסר תיפוק ליה לאף לגבוה שד מהאי קרא לאלה וי״ל לקרא לאלה בבהמה כתיב ולא בעופות
 ועוף מבהמה לא אתי משוס לאין גללות וקטנות פוסל בבהמה כמו בתורים ובני יונה י»וא״ת למה לי קרא לאלה הא מלאיצטדך קרא
 בפרק כל האסודן (תמורה כח:< מן הבהמה להוציא הרובע והנרבע מכלל לשאר קדשים שנעבדה בהן עבירה לא אסיד מכל שתיעבתי וכי
 תימא ללא אתא מן הבהמה אלא לאשמעינן מכלל ללהליוט שרי ולא מיתסר מכל שתיעבתי מ״מ נילף חורש בשור וחמור וחוסם פי פרה
 בק״ו מרובע ונרבע לבמיתה ושד להליוט ד״ל לאי לאו אלה הוה אסרינן להו מלכתיב מן הבקר כי היכי לממעטינן מיניה נעבל ואית ספרים
 דגרסי ומה שבת דחמירא אמרת היא קדש ואין מעשיה קדש הני לא כל שכן וכן גדס בקונטרס ופי׳ דבבשר וחלב לא אמדנן האי ״)קושיא
 דמסתברא דכל שתיעבתי עליה רמינן דקא אכיל תועבה גופה אבל האי לא אכיל החדשה עצמה וכן חוסם לאו חסימה גופה קאכיל אלא
 הבא על ידה ממנה דלפינן משבת דאין הבא מכחה קודש וקשה דלמה לא יחשב בישול של שבת תועבה גופה כמו בישול של בשר בחלב
 ונראה דהיינו טעמא משום דבבשר בחלב הבישול ניכר אבל מעשה שבת אין ניכר שנעשה בשבת ואותו ואת בנו ושילוח הקן דפדך ליה
 מינייהו צ״ל דניכר בהם האיסור יותר ממה שניכר בחורש בשור וחמור וחוסם פי פרה ודש בה: פן תקדש פן תוקד אש. וא״ת והא איצטריך
 לאשמועינן דמצותו בשריפה הא כלאי זרעים אין מצותן בשריפה אבל בהנאה אסירי ד״ל דבלאו הכי פריך שפיר א״נ ליכתוב פן תשרף
 ומדכתיב תקדש משמע דאתא לאסור הנאה כקדש: כלאי זרעים באכילה אסירי בהנאה שרו. וא״ת לקמן (לף קטז.) גבי מעביר
 עציץ דלא מיתסר כי אס בהוסיף מאתים אבל לא הוסיף שד באכילה מדכתיב תרי קראי המלאה והזרע נימא ה״מ בהנאה אבל באכילה
 אסיד מכל שתעבתי לך כדבעי למימר הכא ד״ל דמאחר דאשכחן כלאי זרעים דשרו באטלה דאיתקוש לבהמה וכלאי הכרם אסורין אס כן
 סברא הוא בלא הוסיף טון דלא מיתסר לגמד כשאר כל כלאי הכרס יש לו להתיר אף באכילה כמו בכלאי זרעים: מדאםר רחמנא
 כלאים לגבוה מכלל דלהדיוט שרי. וא״ת ודלמא איצטדך קרא להקדישה ואח״כ הרביעה כלאים כדאמר פרק כל האסורים (תמורה כט.) גבי
 טרפה דאיצטריך לאסור לגבוה היכא דהקדישה ואח״כ נטרפה וי״ל דמ״מ הכא אי אתינן למיסר של הדיוט מכל שתעבתי לך כ״ש דלגבוה
 אסירא מכל שתעבתי לך אע״ג להוקלש תחלה וכן י״ל גבי אותו ואת בנו בסמוך אי נמי מדגלי לך בטרפה שאין חילוק ה״ה בכלאים
 ומחוסר זמן: מדאםר רחמנא מחוסר זמן לגבוה. לכתיב ומיום השמיני והלאה ירצה לאמר לעיל בפרק אותו ואת בנו >לף פא.)
 נתקו הכתוב ללאו לאותו ואת בנו לעשה: לא אמרה תורה שלח לתקלה. תימה לשדנן הכא מהא סברא בלא שוס קרא ובסוף פרק שני
 לקרושין (לף נז.< גבי צפרי מצורע לדש כל צפור טהורה תאכלו לרבות המשולחת וזאת אשר לא תאכלו לרבות השמוטה ופריך ואיפוך אנא
 ומשני רבא לא אמרה תורה שלח לתקלה והשתא למה לן קרא ׳)לכל צפור טהורה תאכלו להתיר להכא שרינן מהאי טעמא שילוח הקן
 ד״ל להתס כיון לכתיב לא תאכלו לאסור האחת הוה אמינא לאילך נמי אסירא משום לאתקוש צפרים אהלרי ולא הוה שרינן מטעס ללא אמרה
 תורה שלח לתקלה אי לאו לאיכא עדין יתורא לכל צפור טהורה תאכלו ולא למי לכל שתעבתי לך להכא ללא כתיב בהליא אשלוח

 הקן ומהך סברא איכא לאוקומי במילי אחדני:
ן ת״ל מבושל. לית ליה לר״ל הנך לרשות ללרשינן בסוף פרק כל שעה (פסחים לף מא.) מינה צלאו ואח״כ בשלו או לשאר משקים כו׳:  שאי

 בשני

 מסורת הש״ם
 א) [כחוכות לד. נייק עא.],
 3) [קדושין נו:],«) (לקמן
 קמ. יומא סז: קדושין נז:],
 ד) [יקרא כב], ה) [וע״ע
 תופ׳ פשחיס כא: דייה
 ליכתונ], ו) [ועיין תופ׳
 תמורה ד: דייה רנא וגי׳],
 0 [ועיין תות׳ כתובות לד.
 דייה אמר קרא ומיס׳ ב״ק
 עא. דייה מה קודש וכו׳
 כתנו תירין נכון], ח) עיין
 מהר״מ המשך דברי התופי,
 P) [צ״ל ק״ו], י) [עמ׳׳ש
 רש״י קדושין נז: דייה רבא
 אמר וכו׳ וקרא דאמרן לעיל
 יכו׳ אסמכתא בעלמא היא

 עכ׳׳ל],

 הגהות הב״ח
 (א) תום׳ ד״ה כל וכו׳
: (5) ר״ה  ד״ל מדשרי
 חורש וכו׳ וי״ל דלא שייך

 לאסור מכל:

 הגהות מהר״י
 לנדא

 [א] תוד״ה כל שתיעבתי
 לך וכו׳ וא״ת צורם אוזן
 בכור ליתסר. נכתב על
 הגליון עי׳ סרש׳׳י במומש
 פרשת ראה נפסיק לא
 תאכל כל תוענה ונמזרתי
 שס ועי׳ נמס׳ נכורות דף
 לד ע״א נתד״ה ומי קניס

 ר״א:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] תוד״ה חירש וכו׳
 ולגנו׳ מנא לן. נ״כ עיין
 נזיר דף ל״ה ע״א רש״י
 כד״ה מן הכנשיס וכו׳
 ותוס׳ שס דייה רנא אמר
 וכו׳ ודי״ק: ב] בא׳׳ד
 וא״ת ונסמוך פריך וכו׳

 כצ״ל:



 מסורת הש״ס

 א) [קדושין מ: לקמן קיז.],
 ג) [סנהדרין פו. לקמן קמ.
 כריתות ד.], ג) קדושין נז:,
 ל) ססחיס כד:, ה) רש״ל
 מ״ז, ו) [דכריס י3],

 t) [פסחים דף כא.],

 תורה אור השלם
 1 . לא תאכלו בל נבלה
 לגר אישר בשעךיף
 תתננה ואכלה או מכר
 לנכרי כי עם קדוש אתה
 ליי אלדזיף לא תבשל

 גדי בחלב אמו:
 דברים יד כא
 2. לא תהיה קדשה
 מבנות ישךאל ולא יהיה

י ישךאל:  קדש מט
 דברים כג יח
 3. ראשית בכוךי
 אךמתף תביא בית יי
 אלהיף לא תבשל גדי

 בחלב אמו:
 שמות כג יט
 4. ואנשי קדש תהיון לי
 ובשר בשדה טרפה לא
 תאכלו לבלב תשלכון
 אתו: שמות כב ל

 גליון הש״ם
 גפי ומה ערלה שלא
 וכוי. עיין ננ״מ דף נג
 ע״א מוס׳ דייה ועולה:
 דש״י ד״ה םשום דא״כא
 לפימר וכו׳ דמה לחורש.
 עי׳ נדה נה ע״ג חוס׳ ד״ה
 כי: תום' ד״ה כלאי וכוי
 ואין להקשות טה לערלה.
 עי׳ סוכה דף לה ע״א

 תוס׳ ד״ה לפי:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] תום' ד״ה כלאי וכו׳
 דהיא גופה נילף. נ׳׳ב
 עשו״ת מהריב״ל חלק ג׳

 סי׳ י״ג:

 מוסף רש״י
 כעורה זו ששנה רבי.
 בתמיה, וכי אינה מקובלת
 עליך שאתה חוזר ללמדה
 ממקום אחר !קדושיו
 ט:!. צא ולמד מי׳׳ג
 מדות. זו היא אמת מהן
 שיהא הדבר מעניינו למד
 (סנהדרין פו.). דבר הלמד
 מענינו. מקרא שכתוב
 סתס ואין אנו יודעי! במה
 מדנר, הד לומדו מענינו
 (לקנזן קמ.׳ אס אי אחה
 יודע במה הכתוב מדבר
 צא ולמד מפרשה שכתוב
 בה ולפי הפרשה הוא נכתב
 אצלה (סנהדרין פו.). מגין
 לבשר בחלב שאסור.
 באכילה ;פסחים כז).
 ערלה שלא נעבדה בה
 עבירה. בנטיעותה ;שם׳.
 בשר בחלב שנעבדה
 בו עבירה. כשנישלו ועבר
 עליו על לאו לא תבשל
 ;שם). מה לערלה שכן
 לא היתה לה שעת
 הכושר. שהפרי זה חנכו
 באיסור ונגמר באיסור,
 תאמר בבשר בחלב שיש לו
 שעת הכושר קודס שניתן

 בחלב !שם!.

 כל הבשר פרק שמיני חולין
 כעורה זו ששנה רבי. כלומר וט מכוערת היא בעיניך משנה זו
 ששנה רבי ולמלה לבשר בתלב ממקרא הזה: לא האכלנו. יתירא
 לכתיב בראה אנכי גבי פסולי המוקלשין שנפלו רק הלם לא
 תאכלנו על הארץ תשפכנו כמיס י) והלר כתיב לא תאכלנו למען
 ייטב לך וגרי) ללם לא איצטריך להא
 כתיבי קראי טובא ומיקי ליה לבשר
 בתלב: דבר הלמד מענינו. לבר
 סתום שאין מפורש בו במה מדבר
 הוי לומדו מן הענין פרשה שנכתב
 בה במה הענין מייד: בשני מינין.
 פסולי המוקדשין שנפדו שני מינין
 הן מותדן באכילה כחולין ואסורין
 בגיזה ועבודה כקדשים כדאמר
 בבכורות (לף מו.) חז3חי< ולא גיזה בשר
 ולא חלב: אבל בהנאה לא קמ׳׳ל.
 מהאי קרא דכתיבא אזהרה דידה
 גבי פסח מה פסח מבושל אסור
 באטלה ובהנאה דכל קדשים שאינם
 ראדס לאטלה תעובר צורתן ויצאו
 לבית השדפה אף זה אסור בהנאה:
 כי עם קדוש אחה. לא תבשל גדי:
 מה להלן בהנאה. [בעילה] הנאה
 היא: לא חאכלו כל נבלה. בסיפיה
 דקרא כתיב בשר בחלב: לא חבשלנה.
 בחלבו ותמכרנה אלמא אסורה בהנאה:
 שנעבדה בו עבירה. בבישול: לא
 היחה לו שעה הכושר. פרי הערלה
 באיסור גדל אבל בשר בחלב היתה
 לו שעת הכושר קודם שניחן בשר
 בחלב: כלאי הכרם יוכיחו. לקמן
 פריך ל״ל כלאי הכרס נימא ערלה
 תוטח וחזר הדין ועוד פדך נימא
 מה לכלאי הכרס שכן לא היתה [להן]
 שעת הכושר: למה לי גז״ש. לאיסור
 אטלה כי היכי דליף לאיסור הנאה
 מערלה נילף נמי לאיסור אכילה:
 משום דאיכא למימר חורש בשור
 ובחמור יוכיח. שנעבדה בו עבירה
 ומותר באטלה אבל השתא דקיימא
 לן אכילה מג״ש ילפינן הנאה בק״ו
 ולירא למימר חורש בשור וחמור יוכיח
דמה לחורש בשור וחמור דמותר 8 

 באכילה תאמר בבשר בחלב שאסור
 באכילה: למה ליה למימר. לעיל
 כלאים יוטת דאיצטריך ליה לאהדוד
 אכלאיס דהוה ליה למד חדא מתלת
 בשר בחלב מערלה וחמץ וכלאים
 לימא ערלה תוכיח ותיתי חדא
 מתרתי שפיר: וליהדר דינא. וכשיחזור
 הדין מה לערלה שכן לא היתה לה
 שעת הכושר חמץ יוטח מה לחמץ
 שכן כרת ערלה חוטח וגמדנן ומייתינן
 לה במה הצד כגון לא ראי ערלה
 כראי חמץ ולא ראי תמץ כראי ערלה
 הצד השוה שבהן שאסודן באכילה
 ואסודן בהנאה אף אני אביא בשר
 בחלב דהואיל ואסור באטלה מגדיש
 יהא אסור אף בהנאה: הכי אמרינן
 משמיה דר״ל. האי נבלה תוכיח אינה

 סטו:
 מינץ. פי׳ בקונטרס מוחדן באכילה כחולין ואסודן בשני

 בגיזה ועבודה כקדשים ואין נראה דלא שייך משום הט
 דמקד שני מינים אלא נראה משוס דאיתקש לצבי ואיל חשיב
 להו כשני מינין כדאמר פ׳ אלו הן הלוקין (מספ דף כב.) אמר רבי

 עין משפט
 נד מצוה

א א מיי׳ פייט מהל׳  קי
 מאכלות אסורות
 הלכה א טוש״ע י״ד סי׳ פז

 סעיף א:

, כעורה זו ששנה רבי לא תאכלנו בבשר  א

 בחלב הכתוב מדבר אתה אומר בבשר
 בחלב הכתוב מדבר או אינו אלא באחד
 מכל האיםורין שבתורה אמרת צא ולמד
ידבר  מי״ג מדות שהתורה נדרשת בהן נ
 הלמד מענינו במה הכתוב מדבר בשני
 מינין אף כאן בשני מינין אי מההיא הוה
 אמינא הני מילי באכילה אבל בהנאה לא
 קמ״ל ורבי בהנאה מנא ליה נפקא ליה
 מהכא נאמר כאן יכי עם קדוש אתה לה׳
ולא יהיה קדש בבני ישראל  ונאמר להלן 2
 מה להלן בהנאה אף כאן בהנאה דבי רבי
 אליעזר תנא ילא תאכלו כל נבלה [וגו׳]
 אמרה תורה כשתמכרנה לא תבשלנה
א ל א  ותמכרנה דבי רבי ישמעאל ״תנא 3
 תבשל גדי בחלב אמו ג׳ פעמים אחד
 לאיסור אכילה ואחד לאיסור הנאה ואחד
 לאיסור בשול תניא איסי בן יהודה אומר
כי  מנין ״לבשר בחלב שאסור נאמר כאן 1
ואנשי קדש  עם קדוש אתה ונאמר להלן 4
 תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו
 מה להלן אסור אף כאן אסור ואין לי
ומה  אלא באכילה בהנאה מנין אמרת ק״ו 8
 ערלה שלא נעבדה בה עבירה אסורה
 בהנאה בשר בחלב שנעבדה בו עבירה
 אינו דין שאסור בהנאה מה לערלה שכן
 לא היתה לה שעת הכושר חמץ בפסח
 יוכיח שהיתה לו שעת הכושר ואסור בהנאה
 מה לחמץ בפסח שכן ענוש כרת כלאי
 הכרם יוכיחו שאין ענוש כרת ואסור בהנאה
 למה לי גז״ש לייתי כולה בק״ו מערלה
 ומה ערלה שלא נעבדה בה עבירה אסורה
 בין באכילה בין בהנאה בשר בחלב שנעבדה
 בו עבירה אינו דין שאסור בין באכילה בין
 בהנאה משום דאיכא למימר חורש בשור
 ובחמור וחוסם פי פרה ודש בה יוכיח
 שנעבדה בהם עבירה ושרו למה לי למימר
 כלאי הכרם יוכיחו לימא ערלה תוכיח
 הצד אמר רב אשי משום דאיכא למימר
 נבלה תוכיח שאסורה באכילה ומותרת בהנאה אמר ליה רב מרדכי
 לרב אשי הכי אמרינן משמיה דריש לקיש כל מה הצד מגופו פרכינן
 מעלמא לא פרכינן אי הכי תיתי במה הצד משום דאיכא למיפרך מה
 להצד השוה שבהן שכן גדולי קרקע אי הכי השתא נמי איכא למיפרך
 מה לכלאי הכרם שכן גדולי קרקע א״ל רב מרדכי לרב אשי הכי אמרינן
 משמיה דר״ל כל מה הצד פרכינן כל דהו לא אם אמרת ה<(חדא מחדא)
 קל וחומר פרכינן כל דהו לא פרכינן וליפרוך לבולהו מה לכולהו שכן
 גדולי קרקע אלא אמר ליה רב מרדכי לרב אשי הכי אמרינן משמיה דר״ל

 חרא . ,
 תשובה דכל הבאה במה הצד מגופיה
 פרטנן אס יש להשיב בשניהם מה להצד השוה שבשניהם שכן כך וכך יש בהם תאמר בזה שלא הושווה להן במדה זו(היא) פרטנן אבל מעלמא
 כגון פלוני יוטח לא פרטנן: שכן גדולי קרקע. אע״ג דאין חומר להיות נאסרין בכך אפ״ה אמדנן: כל מה הצד פרכינן כל דהו. כל דבר
 הלמד בהצד השוה ויש להשיג שוס דבר שהמלמדין שוין בו והלמד אינו שוה להן בו אפילו שאינו לא קל ולא חמור פרטנן ליה: לא אם
 אמרח כוי. אי הוה הדר דנא ואתי במה הצד הוה פרטנן כל דהו אבל השתא דאתי מכלאים ואתה בא להשיב לא אס אמרח בכלאים
 שכן גדולי קרקע אין זו תשובה דקולא וחומרא פרטנן אס אנו צדטן ללמוד קולא יש לך להשיב לא אס אמרת בזה שכן יש בו צד קל
 אחר ואם אנו לומדים חומר צדך אחה להשיב לא אס אמרח בזה שכן יש בו צד חמור כגון הני דאמדנן לעיל מה לערלה שכן לא היתה
 לה שעת הכושר וכגון חמץ בפסח שהשבנו לא אס אמרת בחמץ בפסח שכן כרת אבל כל דהו כי האי שכן גדולי קרקע לאו פירכא
 היא: וליכרון לכולהו כוי. דטון דלאו חדא מחדא היא אלא תד מתלת כמה הצד דמי הלכך ליפרוך בכולהו ואע״ג דלאו קולא וחומרא
 היא דקא ס״ד דט אמדנן בלא אס אמרח דלא פרטנן ביה כל דהו ה״מ היכא דאחיא חדא מחדא כגון בריש מלתא דבעי לאתרי
 מערלה לחודה אבל חדא מתרתי או מתלת במה הצד דמיא ואף על גב דלא אמדנן וחזר הדן פרטנן לכולהו סירכא כל דהו:

 חדא

 רבינו גרשום
 כעורה זו ששנה ר׳ לא
 תאכלנו על האר־]• תשפכנו
 כמי׳ לא תאכלנו למען
 ייטב לך ואמר ר׳ למה
 כתב שני פעמים לא
 תאכלנו אח׳ לא תאכלנו
 מדבר בבשר בחלב: במה
 הכתוב מדבר בשני מינין.
 כלומר דכתיב לא תאכל
 הנפש עם הבשר אלו
 שני מינץ בשר ודם חהו
 אבר מן החי אף כאן
 בשני מינין בבשר בחלב
 אבל בהנאה אימא לא
 קמ״ל: כל מקום שנאמר
 לא תאכל לא יאכל לא
 תאכלו אחד איסור אכילה
 ואחד איסור הנאה: לא
 יהיה קדש מבני ישראל מה
 להלן הנאה כלומר הנאה
 דתשמיש המטה אף כאן
 !.׳:אה דאפי׳ בהנאה אסור:
 <!מרה תורה כשתמכרנה
 תבשלנה ותמכרנה
 כלוב ־ כתיב לא תאכלו כל
 נבלה לגר אשר בשעריך
 וגוי לא תבשל גדי בחלב
 אמו כלומר כשתמכרנה לא
 תבשלנה בחלב ותמכרנה
 דאם תבשלנה בחלב לא
 תוכל למוכרה דאסורה
 בהנאה: מה להלן אסור
 כלומר דטרפה אסורה
 באכילה. מה לערלה שלא
 היתה לה שעת הכושר
 כוי כלומר תאמר בבשר
 בחלב שהיתה לה שעת
 הכושר דאפילו משנתן
 הבשר בחלב לא נאסר
 כצונן דיכול להדיחו אבל
 לאחר שנתבשל אסור:
 למה לי למימד כלאי הכרם
 יוכיח כשאמר מה לחמץ
 בפסח שכן ענוש כרת
 נימא ערלה תוכיח שאין
 יינוש כרת ואסורה בין
 באכילה יבין בהנאה ואי
 פריך מה לערלה שכן לא
 היתה שעת הכושר נימא
 חמץ בפסח יוכיח ונימא
 חזר הדין לא ראי זה כראי
 זה ולא ראי זה כראי זה
 הצד השוה שבהן שאסור ץ
 בין באכילה ובין בהנאה
 אף אני אביא בשר בחלב
 שהוא אסור ואסור בץ
 באכילה ובין בהנאה: א״ל
 רב מרדכי לרב אשי כל
 מן הצד כוי כלומר משום
 פירכא זו שאתה אומר
 משוס דאיכא למימר נבלה
 תוכיח לא הוה למישבק
 למהדר דינא וליתי מן
 הצד דלא מצית למיפרך
 נבלה תוכיח דהכי אמרינן
 משמא דריש לקיש כל
 מן הצד מגופיה פרכינן
 כלומר כל וחור הדין כוי
 והצד השוה שבהן כוי
 אי מצינן למיפרך מה
 להצד השוה שבהן מגופיה
 דדינא פרכינן אבל אי לא
 מצינן למיפרך לא פרכינן
 פירכא אחריתי לפיכך לא
 פרכינן נבילה תוכיח שהיא
 אסורה באכילה: אי הכי
 תיתי מן הצד. כלומר
 כיון דאמרת דלא יכלינן
 למיפרך נבילה תוכיח תיתי
 מן הצד דערלה וחמץ
 דבשר בחלב והא אסור
 בהנאה: אי הכי (כיוןן
 [השתא נמי] דאמרת כלאי
 הכרס יוכיח איכא למיפרך
 שכן גדולי קרקע. אייל
 רב מרדכי לרב אשי כל
 במה הצד פרכינן כל דהוא
 כלומר אי הוה אתי בשר

 בחלב במה הצד מערלה ומחמץ מצינו למיפרך מה להצד השוה שבה־ שכן גדולי קרקע השתא דלא אתי במה הצד לא מצען למפרך. בלא אם אמרת קולא וחומרא פרכינן כוי כלומר כגון הכא דבעינן לאפוקי בשר בחלב
 מערלה ואמרינן מה לערלה שלא היתה לו שעת הכושר תאמר בבשר בחלב שהיתה לו שעת הכושר. חמץ בפסח יוכיח לא אם אמרת חמץ בפסח שכן ענוש כרת תאמר בבשר וחלב שאין ענוש כרת קולא וחומרא פרכינן

 יצחק המרביע שור פסולי המוקדשין
 לוקה ור׳ אושעיא נמי קאמר המנהיג
 שור פסולי המוקדשין לוקה גוף אחד
 הוא ועשאו הכתוב ב׳ גופים פירוש
 שעשאו הכתוב כצבי ואיל ובהט
 מיישב ר״ת הא דאמר בפ׳ כל פסולי
 המוקדשין (בכורות לג.) תלת צבי ואיל
 כתיבי תד לכדרבי יצתק ורבי אושעיא
 ופי׳ שם בקונטרס דלא אתפרש היכא:
 ונאמר להלן לא יהיה קדש. ואי
 לאו קרא דלא תאכלנו
 ה״א דהנאת הגוף בלא אטלה אסר
 הכתוב: ומה ערלה. ליכא למסרך
 מה לערלה שכן צריך מאתים לבטלה
 דמדרבנן הוא דצדך מאתים:
 מה לחמץ בפסח שכן כרת. וכרת
 גופיה לא שייך למילף שאין
 עונשין מן הדין: כלאי הכרם
 יוכיחו. מכלאי הכרס גרידא הוה מצי
 למילף במה מצינו אלא ניתא ליה
ואין להקשות  למעבד תחלת הדין בק״ו 8
 מה לערלה וחמץ וכלאי הכרס שכן
 בשריפה כדתנן בתמורה(לף לג c א] דהיא
 גופה נילף ועוד דהיינו דוקא לרבי
 יהודה דאמרי) אין ביעור חמץ אלא
 שדפה אבל לרבנן לא הר חמץ
 בשדפה הקשה ה״ר יעקב מאורליינ״ש
 מה לכולהו שכן לא הותרו מכללן
 חאמר בבשר בחלב שהותר מכללו
 אצל בהמה טמאה וחלב בהמה טמאה
 וטובא דאמר לעיל ר״ל דאין זה קרוי
 הותר מכללו דדוקא חלב דכחיב
 (יקרא ג< כל חלב דמשמע אפילו
 דחיה והדר שרא דחיה זה חשיב הותר
 מכללו אבל בבשר בחלב לא כתיב
 כל: חורש בשור וחמוד בו׳.
 אבל השחא עבדינן ק״ו דכשם שאסור

 באטלה אסור בהנאה:
ך מה לכולהו שכן גדולי ליפרו  ו
 קרקע. ואע״ג דמכלאי
 הכרס איכא למילף במה מצינו ולא
 פרטנן כל דהו מ״מ אהא דליף

 בק״ו משלשתן פדך:
 חדא

 במה וליהדר דינא וליתי



 עץ משפט
 נר מצוה

 קיכ א ב מיי׳ פ ״ה
 מהל׳ כלאים הלי״ג
 נג טוש״ע יו״ל סי׳ רצו

: P סעי׳ ט 
 קיג ג מיי׳ פ״ל
 מהל׳ מאכלות
 אסורות הלי״ט ופייט הלנו״ן
 ועי׳ כהשגות ונכ״מ ובל״מ
 סמג לאוין קלל טוש״ע יו״ל

 סי׳ פז סעי׳ יא:

 תודה אור השלם
 1 . לא תןךע כךמף כלאים
 פן תקדש המלאה הזרע
 אשר תזךע ותבואת
: דברים כב ט ם ך ?  ה
 2. לא תאכלו כל נבלה
 לגר אשר בשעריך תתעה
 ואבלה או מכר לנבךי בי
ץ אלהיף  עם קדוש אתה ל
 לא הבשל גלי בחלב אמו:
 דברים יד כא
 3. ואגשי קדש תהיון לי
 ובשר בשדה טךפה לא
 תאכלו לכלב תשלכון
 אתו: שמות כב ל

 לעזי רש״י
 פואו׳׳ן ןפאו׳׳ן]. טווס.

 שיטה מקובצת
 א] אע״ג דאיכא למילף איסור
 הנאה בק״ו כדלעיל. נ״ב עיי

 תוס׳ מנחות ק״א ע״ב:

 קטז.
 חדא מתרתי אפילו כל דהו פרכינן. משמע אע״ג ללא הדר
 לינא וא״ח א״כ מיל כשאמר חמץ בפסח יוטח נפרון שק
 גלולי קרקע ושוב לא יוכל לומר כלאי הכרס יוטח ד״ל למחחלה היה
 יכול לומר חמץ בפסח וכלאי הכרס יוכיחו להוו להו תלתא ועול
 להוה מצי למימר בשר חקרובח
 עבולח כוכבים יוטח וט חימא מה
 לתקרובח שכן מטמא הא למטמא
 היינו מלרבנן כלפרישית בפ״ק

 (לעיל לף יג: ל״ה מקרובת):
 עיקרן נאסר. משמע שאף
 הקשים והעץ נאסרין וכן
 משמע בפרק כל שעה (פסחים לף כו:<
 לאמרינן תנור שהסיקוהו בקליפי
 ערלה או בקשים של כלאי הכרם
 תלש יותץ ותימה רבפרק האשה
 שנפלו לה נכסים (כתובות דף פ.)
 משמע לשרו גבי המוציא הוצאות על
 נכסי אשתו עבל רב יהולה עובלא
 בתבילי זמורות רב יהולה לטעמיה
 לאמר אכלה ערלה שביעית וכלאים
 הרי זו חזקה פירוש לאז אינו יכול
 לאכול אלא זמורות ד״ל לקשין ועץ
 שהיו קולס שנזרע כלאים מותר על
 שיוסיף מאתים ')ורוב פעמים שהפרי
 הוסיף מאתים ונאסרו הקשין והעץ
 שהיו מקולס כבר גרולין ושוב לא
 יוסיפו מאתים אבל ולאי כל מה שגלל
 אתר שנזרע כלאים אסור אף הקשין
 והעץ: והיתד! להם שעת הכושר
 קודם השרשה. הקשה הרב רבי
 משה כהן לבס״ק למנתות (לף ו.)
 אמר אי ממשקה ישראל ה״א («
 היכא ללא היתה להן שעת הכושר
 לומיא לערלה וכלאי הכרם והכא
 משמע להיתה להן שעת הכושר ר״ל
 להתס מיירי ביין שעושין ממנו נסטם
 למזבח לבעי שיהיה ממשקה ישראל
 ואותו לא היה לו שעת הכושר למה
 שגלל לאתר זריעת הכלאים הוא
 אסור(ואותו לא היתה לו שעת הכושר)
 ומה שגלל קורם מותר ואינו נאסר
 כשהוסיף מאתים אלא משוס תערובת
 שנתערב עם מה שגלל אח״כ
 והגרעינים שנזרעו הוא להיתה להן
 שעת הכושר: מה להלן אסור
 באכילה ומותר בהנאה.א] אע״ג לאיכא
 למילף איסור הנאה בקל ותומר
 כללעיל קא סבר אין ג״ש למחצה
 רליף מיניה אף היתר הנאה וההוא
 ללעיל סבר לאהני ג״ש ואהני ק״ו אי
 נמי משוס לבההוא קרא לטרפה איירי
 נמי בקלשיס שיצאו חוץ למתיצתן
 כלאמר פרק בהמה המקשה (לעיל
 לף סח:) לאסירי אף בהנאה וגלי לן
 ק״ו לילפינן מינייהו ור״ש להכא סבר
ד בעור של קבה אם יש  לפשטיה לקרא בטרפה מייריל): המעמי
 בה כוי. תימה לבגמרא מפרש טעמא לאסרו גבינות העובלי כוכבים
 מפני שמעמילין אותם בעור קבת נבלה מאי איריא נבלה אפילו
 כשרה נמי ויש לומר למשום בשר בחלב לא היו אסורין מספק
 משוס רליכא אלא איסורא לרבנן ללרך בישול אסרה חורה:

 חיישינן

 כל הבשר פרק שמיני חולין

 רבינו גרשום
 אי מצינן למיפרך כל דהו
 לא פרכינן. כלומר ולא מצינן
 למיפרך מה להצד השוה
 שבהן שכן גדולי קרקע
 דהדא פירכא לאו קולא
 וחומרא הוא: וליפרוך מה
 לכולהו שכן גדולי קרקע
 כלומר דערלה וחמץ וכלאי
 הכרם: אלא אמר ריש לקיש
 חדא מחדא. כלומר כדבעינן
 לאפוקי חדא מחדא קולא
 וחומרא פרכינן דאי בעינן
 לאפוקי בשר בחלב מערלה
 ומחמץ קולא וחומרא פרכינן
 כלומר אי אית לן פירכא
 דמצינן למיפרך מה לערלה
 שכן חמור כך וכך תאמר
 בבשר בחלב שקיל כך וכך
 הדא היא פירכא פרכינן. אבל
 פירכא אחרינא לא כגון מה
 לכולהו לערלה שכן גדולי
 קרקע דהיא לא קולא ולא
 חומרא: חדא מתרתי פרכינן
 אפי׳ כל דהו. אע״ג דלא
 הדר דינא: חדא מתלת. כגון
 הכא דמפקינן בשר בחלב
 דאסור בהנאה מתלת מערלה
 וחמץ וכלאי הכרס אי הדר
 דינא ואתי מן הצר פרכינן
 אפי׳ פירכא אחרינא אע״ג
 דלית חומרא וקולא כגון מה
 לכולהו שכן גדולי קרקע
 אבל אי לא אתי כמה הצד
 כגון הכא דלא אתי במה
 הצד קולא וחומרא פרכינן
 פרכא אחרינא לא פרכינן
 מה לכולהו שכן גדולי קרקע
 דהיא לא קולא ולא חומרא
 הוא: ולפרוך מה לכלאי
 הכרם שכן לא היתה להן
 שעת הכושר כוי. כלומר
 תאמר בבשר וחלב שהיתה
 להן שעת הכושר דהיא קולא
 וחומרא: ואת אמרת כלאי
 הכרם עיקרן נאסר כלומר,
n משעה שנשרש עיקרו נאסר t 

 ולא נאסר קודם השרשה והיתה לו שעת הכושר קודם השרשה: מתיב רב שמעיה כו׳ המעביר עציץ נקוב בכרם כלומר עציץ נקוב
 שיש בו זרע והוא כלאים בכרם: אם הוסיף במאתים כלומד שהוסיף בכרם במאה ותשעים ותשע חלקים כלומר אצבעות והתוספת
 משלים למאתים הרי זה [אסור] עד שיהא במאתים בכרם לבד תוספת הזרע שהוא מאתים ואחד: הוסיף א) ודאי בטל לא הוסיף לא
 וכיצד אמרת דנאסר משעת השרשה: אמר דכא תרי קראי כתיבי פן תקדש המלאה וכתיב הזרע. כלומר המלאה משמע עד שתוסיף.
 הזרע משמע משעה שיזרע דהוא משעת השרשה: הא כיצד זרוע מעיקרו בהשרשה. כגון י) המעביר עציץ בכרם דהוא זרוע
 מעיקרא זרוע ובא הוסיף אין לא הוסיף לא: מתניתין דלא כי האי תנא כו׳ כלומר מתניתין דקתני בשר בחלב אסור בהנאה דלא כי
 האי תנא. קא סבר ר׳ עקיבא איסור חל על איסור כוי כלומר ולא צריכי לכדשמואל בין ר׳ יוסי הגלילי לר׳ עקיבא איכא בינייהו חיה

 חדא מחדא קולא וחומרא פרכינן כל דהו לא
 פרכינן חדא מתרתי אפילו כל דהו פרכינן
 חדא מתלת אי הדר דינא ואתי במה הצד
 פרכינן כל דהו ואי לא קולא וחומרא פרכינן
 כל דהו לא פרכינן א<ולפרוך מה לכלאי הכרם
 שכן לא היתה להן שעת הכושר אמר רב
 אדא בר אהבה זאת אומרת כלאי הכרם
 עיקרן נאםר והיתה להן שעת הכושר קודם
 השרשה מתיב רב שמעיה בר זעירא ״המעביר
 עציץ נקוב בכרם אם הוםיף מאתים אםור
 הוסיף אין לא הוםיף לא אמר אביי תרי קראי
פן תקדש המלאה וכתיב הזרע  כתיבי כתיב 1
זרוע ובא זרוע מעיקרו בהשרשה ב  הא כיצד א
 הוסיף אין לא הוסיף לא מתני׳ דלא כי האי
 תנא ״דתניא רבי שמעון בן יהודה אומר
 משום רבי שמעון בשר בחלב אסור באכילה
כי עם קדוש אתה  ומותר בהנאה שנאמר 2
ואנשי קדש תהיון לי מה להלן  ונאמר להלן 3
 אסור באכילה ומותר בהנאה אף כאן אסור
 באכילה ומותר בהנאה: רבי עקיבא אומר
 חיה ועוף וכו׳: הני הא אפקינהו ״לכדשמואל
 קםבר רבי עקיבא איסור חל על איסור חלב
 ומתה לא צריכי קרא שליל גדי מעליא הוא
 אייתרו להו כולהו פרט לחיה ועוף ולבהמה
 טמאה: רבי יוסי הגלילי אומר נאמר לא
 תאכלו: מאי איכא בין רבי יוסי הגלילי לרבי
 עקיבא איכא בינייהו חיה רבי יוסי הגלילי
 סבר חיה דאורייתא ור׳ עקיבא סבר חיה
 דרבנן איבעית אימא עוף איכא בינייהו ר׳
 עקיבא סבר חיה ועוף אינן מן התורה הא
 מדרבנן אסירי ור׳ יוסי הגלילי סבר עוף אפילו
 מדרבנן נמי לא אסיר תניא נמי הכי ה<במקומו
 של רבי אליעזר היו כורתין עצים לעשות
 פחמין לעשות ייבהל במקומו של רבי יוסי
 הגלילי היו אוכלין בשר עוף בחלב לוי איקלע
 לבי יוסף רישבא אייתו לקמיה רישא
 ״דטיוסא בחלבא ולא אמר להו ולא מידי
 כי אתא לקמיה דרבי אמר ליה אמאי לא
 תשמתינהו אמר ליה אתריה דרבי יהודה בן
 בתירא הוא ואמינא דרש להו כרבי יוסי
 הגלילי דאמר יצא עוף שאין לו חלב אם:
 מתני' 5״קבת עובד כוכבים ושל נבלה הרי
המעמיד בעור של קבה >א< כשרה  זו אסורה ג

 אם

 חדא מחדא. כגון בדש מילתא לבעי לאתרי מערלה לחולה פרטנן
 קולא וחומרא ולא כל להו: חרא מחרחי. כגון שהשבנו מה לערלה
 שכן לא היתה בו׳ וסייעתנו ראיית לבדנו ברבר אחר כגון חמץ
 בפסח יוטח פרטנן אפילו כל להו אס לא היה בידנו תשובת קולא

 וחומרא שהשבנו מה לחמץ בפסח שכן
 כרח והיה בילינו חשובה כל דהו
 השוה בשני המלמלין היינו משיבין
 אוחה אע״פ שלא חזר הדן ולא באנו
 להצל השוה: אבל חדא מסלה. כגון
 זו שאמרנו כלאים יוטחו אי הלר
 דינא ואתי במה הצד אס היה בילינו
 תשובח קולא וחומרא להשיב על
 כלאים כגון מה לכלאים שכן כך
 וכך דליצטדך מיהדר דינא ומייתי
 במה הצד פרטנן כל דהו על מה
 הצד אבל כל כמה דלא הדר דינא
 לא פרטנן כל דהו אפילו שויס בכולהו
 כך המרות מסורות בידנו מסיני:
 ולפרוך מה לכלאי הכרם שק לא
 היסה להם שטח הכושר. לקס״ד
 אין הזדעה נאסרת אלא הגילולים
 ולהם לא היתה שעת הכושר מעולם:
 זאת אומרה. מדלא פדך הט ש״מ
 כלאי הכרס עיקרן נאסר אפילו
 הזדעה עצמה נאסרת משנשרשה:
 טיקרן. השרשתן נאסרת ולזדעה
 הזאת היתה לה שעת היתר כל ימיה
 משבאה לעולם עד שנשרשה: מצין
 נקוב. וזרעים בו והעבירו בכרס
 וטון מקוב הוא יונק מן הכרם:
 הוסין* מאחים. הוסיף בתוך הכרם
 אחד ממאתיס שגדל הירק או גרעיני
 הזרעים בחוכו דהוו להו מאה וחשעים
 ותשעה דהיתר ותלק המאתים הד
 איסור אסור וכל שכן אס הוסיף
 יותר דכלאי הכרם אין בטלים עד
 שיהו בו א) מאתים דהיתר והאחד
 (ומאתים) של איסור: לא הוסיןן.
 מאחים אלא פחות כל דהו וכגון
 שיש בהיתר מאתים בו דהר איהו
 אחד ומאתים ט< מותר: המלאה.
 משמע מילרו ותוספתו: וכתיב
 הזרע. דמשמע זריעה עצמה: זרוע
 מעיקרו. בתוך הכרס נאסר מיד
 בהשרשה: זרוע ובא. שהיה נשרש
 כבר בהיחר חוץ לכרס בעינן מלאה:
 מחניחין. דקתני בשר בחלב אסור
 בהנאה דלא ט האי תנא: מה להלן
 מוהר בהנאה. דכתיב ביה!שמות כב] לכלב
 תשליכון אותו: הא דרשינהו
 לכדשמואל. חד לחלב ומתה וחד
 לרבות שליל וחד להוציא טמאה (לעיל
 לף קיג:): קסבר ר״ט כוי. וכל הני
ד קראי יתיד נינהו לדרשה מדהוה  ג
 ליה למיבתב בכולהו לא תבשל בהמה

 וכתב גדי שמע מינה לדרשה פרט לבהמה טמאה ולחיה ולעוף וחלב
 ומתה ממשמעותיה דגד משמע נמי חלב ומתה ואי משוס דאסיד
 וקיימי ואין איסור חל על איסור אי לא כתיב רברא קסבר ר״ע איסור
 חל על איסור הילכך חלב ומתה לא צדט קרא לרבויי ואתו
 ממשמעוחא וכן שליל: מאי איכא בין ר״ע. דנפקא ליה מגד פרט
 לעוף ובין רבי יוסי הגלילי דנפקא ליה מבחלב אמו: רבי יוסי הגליל

 מסורת הש״ם

 א) פסחיס כה״ ב) ססתיס
 כה. ע״ש כלאיס פ״ז מ״ח,
 ג) קלושין נז: נכורות ו: י.
 מנחות קא:, ד) [לעיל קיג:
 וש״נ], ה) שבת קל. יבמות יד.,
 ו) [צ״ל נחל בשבת], t) (בערוך
 איתא דטווסא], ח) ע״ז לה״
 p) [אחד מאחד ומאתים
 רש״ש], י) [ננ״ק עט: וננ״נ
 כג אימא אין פורסין נישובין
 ליונים וכן נרש״י שס נישוטן
 וכן נמשנה שנמשניות וכפי׳
 המשנה להרמנ׳׳ס והנרטנורה
 והתוי״ט אימא משוני! וע״ע
 ברש״י תענית י. ד׳׳ה רישנא
 ודע דרש״י בשנת קל. לא כתג
 שוס ראיה אלא כתב רישנא
 צייד עופות וכן לעיל נד. סי׳
 צייד ובשנת ח: ז״ל רש״י
 טני רישבא סורס גישבין לצוד
 מיה ועוף ונשנת קמו: לא
 סרש״י כלום אמנס כנתונות
 קג:ד״ה ומגדלנא נישני מקלע
 אני מנמורות ודומה לו אין
 פורסין נשבין ליונים ובכן דנרי
 רש״י דכאן צ׳׳ע ובחיבורי יש
 סדר למשנה סוף ס״ז דב״ק
 הארכתי בס״ד], נ) צ״ל ורוב
 סעמיס שהפרי מוסיף מאתים
 ונאסרת והקשין והען שהיו
 מקודם כנר גדולי! שוב לא כוי
 רש״ל ור״מ, ל) [וע״ע מוס׳

 ססמיס כד: דייה אמרת),

 הנהות הב״ח
 (א) במשנה המעמיד נעור
 של קנה אס יש כצ״ל ותינת
 כשרה נמחק: (ב) תום' ד״ה
 והיתה וכו׳ ה״א למעוטי

 היכא דלא:

 הגהות מהר״י
 לנדא

 [6] רש״י דייה טווסא.
 פואו״ן. נכתב על הגליון עי׳
 לעיל ד׳ סג ע״א ברש׳׳י
 ד״ה שהודו כסות ומ״ש על

 הגליון שס:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] רש״י ד״ה הוסיף וכי׳
 מאתים דהיחר והאחד של

 איסור כצ״ל:

 מוסף רש״י
 ולפרוך מה לכלאי הכרם
 כוי. וקא סלקא דעמך שאין
 נאסרין אלא גידוליהן ולק
 לא היתה להן שעת הכושר
 :פסחים כה.). זאת אומרת.
 מדלא פריך הכי ש״מ כלאי
 הכרם עיקרן נאסר. אף
 עיקר הזריעה עצמה נאסרה
 וזריעה היתה לה שעת הכושר
 כל ימיה עד שנשרשה. י״מ
 דהאי מקשה נמי ידע שאף
 הזריעה נאסרת, אלא סגור
 שמשעת זריעה נאסרת, וכך
 שמעתי, אבל א״א להעמידה,
 דמינעין לפרושי הט מה
 לכלאי הכרם שנן לא היתה
 להן שעת הכושר משעה
 שנאו לכלל כלאיס, תאמר
 ננשר נמלנ שהיתה לו שעת
 הכושר משעה שנא לכלל
 זה, דאס שורה ו כל היוס
 נתלנ אינו נאסר נכך, ומשני
 עיקק נאסרו משגשרשו ולא
 משנזרעו, וכמה גמגומים יש
 נה, חדא דטעמא דלא מיתסר
 משוס דאכמי לא נשר נחלנ

 חשינ ליה והד הוא כאילו זה לנד וזה לנד, וכן כלאים כל זמן שלא נשרשו הרי הן כמונמין נכדא, ועוד ט אמר לעיל ממך
 נססמ יוטח מינעי ליה למימר שהימה לו שעת הכושר משנקרא חמץ נפסח, והא לימא, ועוד מדמותינ רנ שמעיה הוסיף אץ
 לא הוסיף לא מכלל לליכא מאן דסליק אדעתיה משעת זריעה אלא הוה סלקא דעתיה תוססת אין עיקר לא, ולשון עיקרן משמע
 כדסרישימ, דללישנא נחרא הט הוה ליה למימר זאת אומרת כלאי הכרס נהשרשה נאסרו (שם<. המעביר עציץ נקוב בכרם.
 וזרעים נתוכו שכנר צמחו, הוסיף הצמח בכרס מאתים, אחד מן המאתיס שיש בו עכשיו, שמתחלה היו בו קצ״ט שיעורים
 כתוססת זו ועכשיו יש נו מאתיס, אסורין, לפי שאין נהיתר הראשון כדי לנטל התוספת האסור, שהערלה וכלאים אין בטלי!
 אלא נמאמיס של היתר לנד האיסור, לא הוסיף מאתים אלא פתות כל שהוא, מותר דיש נו כדי להעלות נאמד ומאתים, ונספרי
 יליף ליה מתרומה שעולה נאחד ומאה, וכלאים שכפל את איסוריו שאסורין נהנאה, כסל את עלייתן, ודוקא נקט נקונ דיונק
 מקרקע דרך אדר turn. לא הוסיף לא. אלמא אין הזריעה נאסרת (שס<. המלאה. גידולי[ !שם). הזרע. הראשון ושם).
 זרוע מעיקרו. ככרס, בהשרשה. כדכתינ הזרע משמע שאף הזריעה נאסרת, מיהו קודס השרשה כמאן דמנמא נכדא דמי(שם).
 זרוע ובא. קודס לכן, הוסיף אין לא הוסיף לא. דכתינ מלאה (שם<. מה להלן כו׳ ומותר בהנאה. דכתינ לכלנ תשליכון

 אותו!קדושי! ח: בכורות י.<. היו כודתין עצים. נשנת, לעשות פחמין. לנו ביום, כדי לעשות ברזל. איזמל של מילה, דקסבר ר״א מכשירי מצוה דוחין שנת כמצוה עצמה (יבמות יד<.

 סבר חיה דאורייחא. דכל שהוא אסור משום נבלה נוהג בו בשר בחלב חוץ מן העוף שאין לו חלב אס: מון) איכא בינייהו. ר״ע דפדש דאינו מן החורה
 משמע הא מדרבנן יש לו אבל רבי יוסי הגלילי דלא סדש האי לישנא שד ליה לגמד: הניא נמי הכי. דלרבי יוסי הגלילי אפילו איסורא דרבנן לית
 ליה בעוף: רבי אליעזר. אית ליה מכשיד מצוה דותין את השבת במצוה שדותה את השבת ואם אין לו אזמל למולו בשבת כורתין
 עצים לעשות פחמין ועושין אזמל נשבת קל.]: רישבא. צייד עופות דשבא לשון אין ׳)פורסין דשבין ליונים: [אז טווסא. פואו״ן: מתני׳ קבה.
 זהו חלב קרוש שבתוך הקבה: ושל נבלה. בגמרא נע״ב] פדך אטו דעובד כוכבים לאו נבלה היא: המעמיד. חלב: בעור הקבה. דהוא בשר:

 א) נראה לצ״ל הוסיף אי! כלומר אס הוסיף אז נאסר לא היסיף לא. נן נראה דצ״ל כגון שזרע נמוך הכרס להוא ורוע מעיקרא נהשרשה
 זרוע ונא כגון המעביר עצץ נקונ ננרס הוסיף אין וכוי:



 מםורת הש״ם

 א) וצ״ל והתניאן, ב) לעיל
 סג: ותוספתא פי׳ג ה״נו],
 ג) ןע״ז לה. ו, י) שם,
 ה) ולעיל לב: יבמות ל.
 יש״;.1, ו) לעיל יג. לח:
 [גינוין מה: ע״ז לב: ע״ש],
 ז) ןכס״א: נכרי], י)) לסי
 פירש״י ל״ג כל זה עד
 סירשא בעלמא הוא דהא
 ס״ל דחצנ גמור הוא
 ולא פירשא. רש״ל ור״מ,
 ט) ולעיל קט:ן, י) [צ״ל
 כדחנן], נ) נס״א: נכרי,

 ל) [לעיל דף יג.],

 בליון הש״ם
 רש׳׳י ד״ה הרי זו ובו׳ הוה
 ליה טין כמינו. עי׳ לעיל
 דף צט ע״נ תד״ה שאני:
 תד״ה ומי וכוי בלאו הכי
 וכוי. עי׳ כמונית נה ע״נ
 תד״ה מתנת יבמות דף כז
 ע״ב תד״ה ורב ולקמן קכא

 ע׳׳נ תד״ה ומי:

 מוסף רש״׳
ן אותה בעור  שמעמידי
 קבת נבלה. ועור לאו
 פירשא הוא ואסור ןע״ז

 שיטה מקובצת
 א] חומר בחלב מבדם. עי•

 תוס׳ מנחות עד ע״ב:

 סטז: כל הבשר פרק שמיני חולין
 אם יש. בה לימן טעס בחלב: הרי זו אסורה. וחלב הנמצא
 קרוש בעור הקבה שמולחין אותה בעורה בין שנותנין עמו חלב
 אחר ובין שמולחין אותה עמה נראה בעיני איסור גמור כבשר בחלב
 ממש לאסור הגבינה איסור גמור ואין בידי כח להתיר ויש מתירין
 אותו ומביאין ראיה מדגים שעלו
 בקערה שפסקנו (לעיל דף קיא:)
 שמותר לאוכלן בכותח משוס דהוה
 ליה נותן טעם בר נותן טעם שחלב
 הקבה לא נאסר אלא משוס נתינת
 טעם וכי הדר יהיב טעמא בגבינה
 הוה ליה נותן טעם בר נותן טעם
 ורחוקות זו מזו כרחוק מזרח ממערב
 מהאי טעמא דרגים שעלו בקערה
 אע״פ שבלעו את טעמה עדיין היתר
 גמור הן לאוכלן וכשבא לאוכלן בכותח
 למה אתה אוסר עליו מפני טעם
 בשר שלה ההוא טעם בשר לאו טעם
 הוא שהרי לא בא מן הממש אלא
 מנ״ט אחר אבל חלב הנמלח בבשר
 משנתנו טעם זה בזה נעשו שניהם
 איסור כדקיימא לן (לעיל דף קח.)
 חתיכה עצמה נעשית נבלה וכל טעם
 היוצא עוד מן החלב בין טעם חלב
 שבו בין טעם בשר שבו הכל אסור
 לפי שכולה נבלה וכשמתערב חלב
הוה ליה מין  זה עם חלב הגבינות 8
 במינו חלב נבלה בחלב היתר וכבר
 פסקנו חתיכה עצמה נעשית נבלה
 ואוסרת כל החתיכות כולן ולא אמרינן
 נותן טעם בר נותן טעם הוא מפני
 שאף טעם חלב שבו שהיה מתחלה
 נעשה כולו נבלה וכן הלבה כרב וגס
 פסקנו בפסחים >דף כט:< הלכה דמין
 במינו בכל שהוא ואני הייתי נוהג
 היתר עד הנה ובלבד שלא יתנו בה
 חלב אחר וטועה הייתי בכך שהייתי
 סבור כדאמרינן בע״ז «דף כט0
 גבי קבת עולה כהן שדעתו יפה
 שורפה חיה שמע מינה פירשא בעלמא
 היא ולא מיתסרא ולא היא חלב גמור
 הוא מדתנא במתניתין כשרה שינקה
 מן הטרפה קבתה אסורה שמע מינה
 חלב הוא ותניא נמי מ) קבה שבשלה
 בחלבה אסורה וקבת עולה דשריא
 משום דלאו גופה היא אלא שינקתי
 מאמו והוה ליה כנוס במעיה כנתון
 בקערה ומותר ׳)כדתניא טרפה שינקה
 מן הכשרה קבתה מותרת מפני
 שכנוס במעיה ודמייתי ראיה במסכת
 ע״ז נלב:] מינה דאיסורי הנאה שרי

 אם יש בנותן טעם הרי זו אסורה כשרה
 שינקה מן הטרפה קבתה אסורה טרפה
 שינקה מן הכשרה קבתה מותרת מפני שכנוס
 במעיה: גמ׳ אטו קבת עובד כוכבים לאו
 נבלה היא אמר רב הונא הכא בלוקח גדי
 מן העובד כוכבים עסקינן וחיישינן שמא
 ינק מן הטרפה ומי חיישינן שמא ינק מן
 הטרפה א< והתנן ג< לוקחים ביצים מן העובדי
 כוכבים ואין חוששין לא משום נבלה ולא
 משום טרפה אלא אימא חיישינן שמא ינק
 מן הטמאה ומאי שנא טרפה דלא חיישינן
 ומאי שנא טמאה דחיישינן טרפה לא שכיחא
 טמאה שכיחא אי שכיחא אפילו גבי דידן
 ניחוש אנן דבדלינן מינייהו וכי חזינן להו
 מפרשינן דהו לא גזרו בהו רבנן אינהו דלא
 בדילי מינייהו וכי חזו להו לא מפרשי להו
 גזרו בהו רבנן ״ושמואל אמר חרא קתני קבת
 שחיטת עובד כוכבים נבלה ומי אמר שמואל
 הכי והאמר שמואל ״מפני מה אםרו גבינת
 העוברי כוכבים מפני שמעמידין אותה בעור
 קבת נבלה הא קבה גופה שריא לא קשיא
 כאן קודם חזרה כאן לאחר חזרה: כשרה
 שינקה מן הטרפה [וכו׳]: והא קתני רישא
 קבת עובד כוכבים ושל נבלה הרי זו אםורה
 אמר רב חםדא רישא נראה כאוכל נבלות
 הכא איכא שחיטה א״ל רבא ולאו כל דכן הוא

 חיישינן שמא ינק מן הטמאה. לא קיימא לן הכי דהלכה כשמואל
 דמשני מתניתין בשינרא אחרינא ואנו מעמידי! בקבת
 עגלים שאנו לוקחים מן העובדי כוכבים ולא חיישינן שמא ינק מן
 הטמאה: חדא קתני. תימה מאי קא משמע לן דקבת עובד

 כוכבים נבלה הא שמעינן מפרק
 קמא במתניתין ל) ולא הוה ליה למיתני
 הכא אלא קבת עובד כוכבים אסורה:
 ומי אמר שמואל הבי. *בלאו הכי
 הוה מצי למיפרך ממתניתין
 על שמואל אלא הא עדיפא ליה
 דמדמפרש שמואל מתניתין אלמא
 סבר מותה: כאץ לאחד חורה.
 ולפי זה שריא קבת נבלה אלא
 עכשיו נהגו העולם הדבר לאיסור
 ואין להקל ליקח קבת עובד כוכבים
 ובדיעבד מותר דאפילו לכתחלה שרי
 היכא דידעינן שלא נמלחה בעורה אס
 לא שמכוער הדבר הואיל והחזיקו
 בו איסור ומיהו היכא דנמלחה
 הקבה בעורה אסורה ודאי משוס
 בשר בחלב: הכי גרסינן ברוב
 ספרים והלכתא אין מעמידין בעור
 קבת נבלה אבל מעמידין בקבת נבלה
 ובקבת שחיטת עובד כוכבים ובקבת
 כשרה שינקה מן הטרפה וכ״ש
 בקבת טרפה שינקה מן הכשרה מ״ט
 חלב המכונס בה פירשא בעלמא הוא
 ולכאורה לגירסא זו קשיא מתני׳
 דתנא כשרה שינקה מן הטרפה
 קבתה אסורה וכן ברייתא דלעיל
 בפירקין (דף קט:) קבה שבשלה
 בחלבה אסורה ואומר ר״ת דהני מילי
 חלב צלול שבתוך הקבה דלא חשוב
 פירשא אבל הקרוש שבתוך הקבה
 חשוב פירשא ואותו הקרוש לפי דבריו
 אפילו נמלח בתוך הקבה מותר:

 אמר
 ומה נבלה דמאיםה דאי שרית ליה קבתה לא
 אתי למיכל מינה אמרת לא טרפה שחוטה
 דאי שרית אתי למיכל מינה לא כ״ש אלא אמר רב יצחמ אמר רבי יוחנן
ומשנה לא זזה ממקומה (  לא קשיא כאן קודם חזרה כאן לאחר חזרה ה
 אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מעמידין בקבת נבלות ואין
 מעמידין בקבת שחיטת עובד כוכבים אמר לפניו רבי שמעון בר אבא כמאן
 כרבי אליעזר יידאמר סתם מחשבת עובד כוכבים״ לעבודת כוכבים א״ל ואלא
 כמאן כי אתא רב שמואל בר רב יצחק אמר רבי יוחנן מעמידין בין בקבת
 נבלה בין בקבת שחיטת עובד כוכבים שלא לחוש לדברי רבי אליעזר
אבל מעמידין בקבת נבלה ובקבת אין מעמידין בעור קבת נבלה :  והלכתא א
כשרה שינקה מן הטרפה וכ״ש בקבת  שחיטת עובד כוכבים ״׳(ובקבת ג
 טרפה שינקה מן הכשרה מ״ט חלב המכונס בה פירשא בעלמא הוא):
 מתני׳ א! חומר בחלב מבדם וחומר בדם מבחלב חומר בחלב שהחלב

 מועלין
 פירשייהו וגבי עגלי עבודת כוכבים
 דאסור פירשייהו מדקתני נשם כט:] קבת עגלי עבודת כוכבים אסירא לאו משום דקבה פירשא חשיב לה לענין עיכול דתיהוי כפירשא למפקע שם חלב
 מינה אלא הכי מייתי ראייה מינה מדאסר קבת עבודת כוכבים ש״מ פירשא אסור דהא קבתה נמי לאו גופה היא ומיתסר משום דניחא ליה
 בנפח כשהבהמה נראת שמנה ויפה לעבודה זרה וה״ה לשאר הפרש ומדשרי לה גבי עולה ש״מ לא מיתסר אלא גופה אבל פירשא שרי
 ט האי גוונא דאין קדושה חלה אלא על הראוי ממנה למזבח מידי דהוי אעור של עולה שהוא מתחלק לכהניס כן מצאתי בנימוקי רבינו
 שלמה ברבי מאיר: גמ׳ בלוקח גדי מן הטובד כוכבים. ושחטו קרי ליה קבת עובד כוכבים ואסורה: חיישינן שמא ינק. חלב זה מן
 הטרפה: לא משום נבלות. שמא נמצא בתרנגולת נבלה: ולא משום טרפה. שמא מעוף טרפה היא דאמרינן באלו טרסות
 (לעיל דף נח.) ומודים בביצת טרפה שאסורה: גבי דידן. גדיים שלנו נמי תהא אסורה קבתן משוס דחיישינן שמא ינק חלב זה מן
 (הטמאה) בהמה טמאה: חדא קחני. משוס לשל נבלה היא אסר לה: ומי אמר שמואל. קבת נבלה אסורה אלמא כגופה למי:
 והאמר שמואל. במסכת ע״ז מפני שמעמידין אותה בעור קבת נבלה הא קבה גופה חלב הקרוש קרי קבה וקאמר דשריא: כאן
 קודם חזרה כוי. בפרק אין מעמידין (ע״ז דף כט:) שאל רבי ישמעאל את רבי יהושע מפני מה אסורין גבינות העוברי כוכבים אמר לו
 מפני שמעמידין אותה בקבת נבלה כלומר בחלב הקרוש שבה אמר לו והלא קבח העולה חמורה מקבת נבלה ואמרו כל כהן
 שדעתו יפה שורפה חיה אמר לו מפני שמעמידין אותה בקבת עגלי עבודה זרה אלמא חזר בו מקבת נבלה משום דלאו גופה
 היא ואסורה משוס עבודה זרה דאפילו פירשא דידה אסור כדמפרש החס נע״ז לד:] משוס דניחא ליה בנפחיה הלכך משנתינו זאת נשנית
 קודם חזרה ומשוס הכי אסר וט אחמר דשמואל דעור קבה הוא דאסור הא קבה שריא לאחר חזרה קאמר ומשנתינו זאת מטון
 שנשנית אף על פי שחזר בו לא זזה ממקומה ולא סילקוה ולא אמרו שלא לשנותה עוד: והא קתני רישא קבה נבלה
 אסורה. והדר קתני קבת טרפה מותרת דקתני טרפה שינקה מן הכשרה קבתה מותרת: איכא שחיטה. ולא
 מאיסה כולי האי כנבלה ואיסור אין כאן לא בזו ולא בזו כדקתני מפני שכנוס במעיה נאסף הוא במעיה מן אחרים ולא
 משל עצמה: משנה הראשונה. קודם חזרה נשנית וטון שנשנית לא זזה ממקומה וחזרו ושנו אחרונה להיתר: מחשבת טובד כוכביםי)
 לטבודח כוכבים. הילכך אף על גב דלאו גופה הוא מיתסר כדפרישית דאפילו פירשא מיתסר משוס דניחא ליה בניפחיה:
 ואלא כמאן. כלומר לא הוצרכת לשאול: מטמידין בין בקבח נבלה כוי. דלאו מגופה הוא אלא כמס במעיה:

 מתני׳

 עין משפט
 נר מצוה

 ק־ד א מיי׳ פ״ל מהלי
 מאכלות אסורות
 הל׳ יט ועי׳ פייט שס הל׳
 טז ובהשגות שס ובכ״מ:

 קט״ ב מיי׳ ס״ד שם הל׳
 יט ועיין בטוש׳׳ע
 סי׳ פז סעי׳ י

 נהג״ה:
 פייט שם
 הלט״ו טוש״ע יו״ד

 סי׳ פא סעיף ו:

 יו״ל

 הפז

 רבינו נרשום
 כר. כלומר לר׳ יוסי
 הגלילי חיה(חייב בבהמה!
 [נוהג בשר בחלב כבהמה]
 שהיא אסורה משום נבלה
 כבהמה: רישבא צייד: ולא
 משום נבלות ולא משום
 טרפות כלומר אין חוששין
 שמא מנבלות או מטרפות
 היו אותן ביצים. אי
 שכיחי אפי׳ גבי דידן כו׳
 כלומר אפי׳ דידן קיבתו
 תהא אסורה דניחוש שמא
 יינק מן הטמאה: קיבת
 שחיטת עובד כוכבים
 נבלה. כלומר אפי׳ ישראל
 ששחט לעובד כוכבים
 כלומר א) דאמרינן סתם
 מהשבת עובד כוכבים
 לע״ז: הא קיבה גופה
 שריא כלומר דאמרינן
 פירשא בעלמא לא קשיא
 כאן קודם חזרה [דאיתא
 התם] מפני מה אסרו גבינת
 עובדי כוכבים א׳׳ל מפני
 שמעמידין אותו בקיבת
 נבלה ופרכה ר׳ ישמעאל
 וחזר וא״ל ר׳ יהושע מפני
 שמעמי׳ אותו בקיבת עגלי
 ע״ז. והכי קאמר [הכאן
 קודם חזרה אוסר שמואל
 כ! לאחר חורה משום עור
 קיבה אבל משום קיבה
 לא אסר: והקתני רישא
 קיבת העובד כוכבים ושל
 נבלה הרי זו אסורה. כלומ׳
 כיצד אמרת טרפה שינקה
 מן הכשרה קיבתה מותרת
 והא קא חזינן הכא ושל
 נבלה הרי זו [אסורה! מה
 לי נבלה ומה לי טרפה:
 סיפא שחוטה היא. כלומר
 טרפה שינקה מן הכשרה
 שחוטה היא: אלא א״ר
 יצחק א״ר יוחנן לא קשיא
 כאן קודם חזרה. כלומר
 מה דאמרינן ושל נבלה
 הרי זו אסורה קודם חזרה
 אוסר למתיר כדאמרינן
 לעיל ומה דאמרינן טרפה
 קיבתה מותרת לאחר
 חזרה ומשנה לא זזה
 ממקומה כלומד אע״פ
 שחזר אוסר למתיר משנה
 שנישנית קודם לכן דקיבת
 נבלה אסורה לא וזה
 ממקומה: ואין מעמידין
 בקיבת שחיטת עובד
 כוכבים ישראל ששחט
 גדי לעובד כוכבים:
 שהחלב מועלין בו
 וחייבין עליו משו• פיגול
 כלומר האוכל אמורין
 חייב שתים אחד שאוכל
 חלב חייב כרת וחייב
 מעילה כשאר קדשים
 ואם אוכלו פיגול ונותר
 וטמא חייב כשאר קדשים:

 ft) לנרי דניני צדן נאור לאף
 דלקמן נסמוך אמרינן לר״י
 לאמר לאין מעמילין וכי׳
 כר״א אתיא מ״מ שמואל גס
 בנבילה גרילא אוסר להא
 אוקמינ! למיידי קולס תזרז.
 נו נראה לצ״ל לאכזר מזרה לא
 אסר רק מפני שמעמירץ
 אותה נעור הקינה אבל וכר.



 עץ משפט
 נר מצוה

ג סהל׳ ׳  קיז א מיי׳ פ׳
 מעילה הל״א:

׳ פי״ח מהל׳ י  קיח ב מי
קדשץ  פסולי המו

:  הלכה ו
: ״ז ׳ שס הלי י  קיט ג מי
 קכ ד מיי׳ שס והל׳ כד
 וס״כ מהל׳ מעילה

: א  הלכה י
ז מהל׳ ״  קכא ה מיי׳ פ
 מאכלות אסורות
פ״ב הל״נ] סמג ו  הל״א נ
ל שי ״ ו ע י ״ ש ו  לאוין קלח ט

: ׳ א  סד סעי
מ מהל׳ י׳ פ״  קכב ו מי

׳ה:  כלי המקדש הל׳

 תורה אור השלם
 1. באשר יורם משור
 זבח השלמים והקטיךם

 הכהן על מזבח העלה:
 ויקרא ד י
 2. והקטיךם הכהן
 המזבחה לחם אשה
 לריח ניחח בל חלב ליי:
 ויקרא ג טו
 3. דבר אל בני ישראל
 לאמר בל חלב שוו־

 וכשב ועז לא תאכלו:
 ויקרא ז כג
 4• והקריב מזבח
 השלמים אשה ליי חלב־
 האלןה תמימה לעפוח
 העצה יסיתה ואת
 החלב המכסה את הקרב
 ואת בל החלב אשר על
 הקךב: ויקרא ג ט
 5. כי נפש הבשר בדם
 הוא ואני נתתיו לכם על
 המזבח לכפר על
 נפשתיכם בי הדם הוא

 בנפש יכפר:
 ויקרא יז יא
 6. ולבש הכהן מדו בד
 ומכנסי בד ילבש על
 בשרו והרים את הדשן
 אשר תיאכל האש את
 העלה על המזבח ושמי
 אעל המזבח: ויקרא ו ג
 ד. ובא אהרן אל אהל
 מועד ופשט את בגדי
 הבד אשר לבש בביאו

 אל הקיךש והניחם עזם:
 ויקרא טז כג

 מוסף דש״י
. י ב ה ר נ ש ו ש ה ז ר ו ע  כ
נלמ  נתמיה, יפי אמה מקו
ן שאתה חוזר ללמדה י  על
 ממקוס אתר (קדושין ט:<
ערת היא ט מכו  כלומר ו
י ג  בעיניך משגה זו ששנה ד
ב ל ל ח  (לעיל קטו0. כ
י ר ו מ י ת א ו ב ר ׳ ל ה  ל
. ה ל י ע מ ם ל י ל ם ק י ש ד  ק
 כדכתיב כל חלב לה׳, אלמא
 דמטאה בשגגה מקדשי ה׳
 קרינא בהו !;כריתות כג:).
ב ש כ ר ו ו ש ה ב ו ש ר ה ב  ד
. שנקרא מלב בשלשת;, ז ע  ו
 ואליה לא איקרי חלב
א נ  אלא נכבש ;שם ד.). מ
. דאין מעילה י ל י י מ ג  ה
ם כ ל ם (יומא נט:1. ש  נדמי
. כחולין שלכס שאין א ה  י
 בהן מעילה (זבחים נזו.).
. בתורת ו י ת ת ה נ ר פ כ  ל
 קדשים ולא למעול בו,
ן ו לי  לענין מעילה אין נ
א ר ר ק מ  קדשים (שחן. א
ו בנפשו הוא, מ . ד א ו  ה
: ט ו  בהוייסו יהא >שס) א
, הוא כפר א בנפש י  הדם הו
 בהוייתו יהא לפני כפרה
 כלאחר כפרה (יומא נט0.
ן י ה א ר פ ר כ ח א ה ל  מ
. דפשינוא לן ה ל י ע ו מ  כ
 כיון לנעשית מצותו אין
ן בו, דכיון דלית ביה  מועלי
 תו צורך גבוה לא קרינן
 ביה קדשי ה׳ (זבחים נזו.).
. הלכך י ו ר כ ב ך ד ן ל י  א

 כל הבשר פרק שמיני חולין מיז.
 אמר רבי ינאי דאמר קרא כאשר יורם בר. בפרק איזהו מקומן
 מבתים לף מנו:) מוקמינן לה לדבר הלמד בהיקש דאינו חוזר
 ומלמד בהיקש דיותרח ושחי הכליות ילפינן בשעיר עבודה זרה
 מפר העלם דבר של ציבור ופר העלם מפר כהן משיח ואייתר
 כאשר יורם בפר כהן משיח לאוקומי
 בפר העלם דבר למהוי כמאן דכתיב
 בגופיה דלא ליהוי שעיר עבודה
 זרה למד מן הלמד ורבי ינאי
 דהכא סבר לה כמאן דיליף בפרק
 ב״ש (שם לן־ מא0 יותרת ושתי הכליות
 בשעירי עבודה זרה מועשה לסר
 כר ועוד י״ל דרבי ינאי דהכא
 אסמכתא בעלמא הוא [להא]
 במעילה בפרק קדשי מזבח (דף
 טו.) א״ר ינאי אין חייבין משוס
 מעילה אלא קדשי בדק הבית
 בלבד ולא בקדשי מזבח דאית בהו
 לכהנים ולבעלים ופריך ליה ממשניות
 טובא ומוקי לה מדרבנן ופריך והא
 קרא קא נסיב פי׳ כל חלב לרבות
 האימוריס ומשני אסמכתא בעלמא
 וה״ה קרא דהכא והא דתנן בפרק
 אמרו לו (כריתות יג0 יש אוכל אכילה
 אחח וחייב עליה ד׳ חטאות ואשם
 איכא לאוקומי בעולה ואע״פ דעורה
 לכהניס אין לחוש כיון דכל הבשר
 למזבח: הוא לפני כפרה כלאחר
 כפרה. הקשה ר״ת דבמעילה פ׳ ולד
 חטאת >לף יכ0 אמרינן המקיז
 דם לבהמת קדשיס מועלין בו אלמא
 יש מעילה בדם ותירץ דהתס מחיים
 דלא שייכא כפרה אבל לאחר שחיטה
 אף לפני כפרה אין מועלין וא״ת
 דהתם תנן (לף יא.) ומייתי לה בפרק
 כל שעה (פסחיס לף מ.) דם בחחלה
 אין מועלין בו יצא לנחל קלרון מועלין
 בו וי״ל למעילה להתם מלרבנן היא
 וא״ת א״כ בריש מעילה (לף ב:)
 ללחיק לאשכותי מעילה מלרבנן לייתי
 מהך משנה וי״ל להתס אקלשיס
 ששחטן בלרום קאי לכחנקינהו למי
 וכי האי גוונא לחיק לאתויי לתקון
 רבנן (כמה) מעילה אע״ג לבלילי
 מינייהו ומייתי ראייה מר׳ יוחנן
 דאמר קדשים שמתו יצאו מידי
 מעילה דבר תורה וא״ת בסוף תמורה
 (לף לב:) גבי מקדיש עולה לבדק
 הבית קאמר אי מדרבנן אימא סיפא
 ומועלין בה שתי מעילות ואי מדרבנן
 אמאי ומאי קושיא הא איכא מעילה
 דרבנן בדם ובקדשים שמתו וי״ל
 דהתס שיש מעילה דאורייתא משום
 עולה אין לחכמים לתקן שם מעילה
 כיון לבלאו הכי בדילי מינייהו ומשני
 ראר למעול בו ב׳ מעילות בבשר
 מעילה דאורייתא משום עולה ובעור דליכא מעילה דאורייתא לא
 בדילי מיניה ותקנו רבנן מעילה: אין לך דבר שנעשה מצותו
 ומועלץ בו. וא״ת אדרבה לא נמעט לפני כפרה דאין לך דבר שלא
 נעשה מצותו שלא ימעלו בו ואע״ג דאיכא קדשים קלים היינו משום
 ללא אקרו קלשי שמיס וי״ל לאשכחן טובא להא לשן אין מועלין

 בו עד שעח חרומה ועגלה ערופה עד לאחר ירילתהנ):
 ולא והרי תרומת הדשן. וא״ת דתנן במעילה פרק ולד חטאת
 (לף יא.) דישון מזבח פנימי והמנורה לא נהנים ולא

ונותר פיגול ג מועלין בו וחייבין עליו משום :  א

 וטמא « ימה שאין כן בדם וחומר בדם שהדם
 נוהג בבהמה וחיה ועוף בין טמאים ובין
 טהורים י וחלב אינו נוהג אלא בבהמה טהורה
אמר ר׳ ינאי (  בלבד: גמ׳ מנא הני מילי א
כאשר יורם משור זבח השלמים  דאמר קרא 1
 וכי מה למדנו משור זבח השלמים מעתה
 ג<הרי זה בא ללמד ונמצא למד מקיש שור

 זבח השלמים לפר כהן משיח מה פר כהן
 משיח יש בו מעילה אף שור זבח השלמים
 יש בו מעילה א״ל ר׳ חנינא ״כעורה זו ששנה
כל חלב לה׳ לרבות ״אימורי קדשים  רבי 2
 קלים למעילה אמר אביי איצטריך דאי כתב
 רחמנא חלב הוה אמינא חלב אין יותרת ושתי
 כליות לא כתב רחמנא כאשר יורם ואי כתב
 רחמנא כאשר יורם הוה אמינא חלב אליה
 דליתא בשור לא כתב רחמנא כל חלב א״ל
ירב מרי לרב זביד אי אליה איקראי חלב  ה

כל  תיתםר באכילה א״ל עליך אמר קרא 3
 חלב שור וכשב ועז דבר השוה בשור וכשב
 ועז רב אשי אמר ״4חלבו האליה איקראי חלב
 םתמא לא איקראי אלא מעתה לא ימעלו בה
 אלא מחוורתא כדרב זביד: משא׳׳כ בדם:
לכם שלכם  ״מנה״מ אמר עולא דאמר קרא 5
לכפר לכפרה  יהא דבי רבי ישמעאל תנא 5
 נתתיו ולא למעילה ורבי יוחנן אמר אמר קרא
הוא הוא לפני כפרה כלאחר כפרה מה לאחר 5 

 כפרה אין בו מעילה אף לפני כפרה אין בו
 מעילה ואימא הוא לאחר כפרה כלפני כפרה
 מה לפני כפרה יש בו מעילה אף לאחר כפרה
 יש בו מעילה 5״אין לך דבר שנעשה מצותו
 ומועלין בו ולא והרי תרומת הדשן תעשה
ושמו אצל המזבח  מצותו ומועלין בו דכתיב 6
 משום דהואי תרומת הדשן ובגדי כהונה שני
 כתובין הבאץ כאחד ט<וכל שני כתובין הבאין
 כאחד אין מלמדין הניחא לרבנן י<דאמרי
 7והניחם שם ימלמד שמעונין גניזה אלא לר׳

 דוםא דאמר שלא ישתמש בהן ליום הכפורים
 אחר מאי איכא למימר אלא משום דהואי
 תרומת הדשן ועגלה ערופה שני כתובים
 הבאין כאחד וכל שני כתובים הבאין כאחד
 אין מלמדין הניחא למ״ד אין מלמדין אלא
 למאן דאמר מלמדין מאי איכא למימר תרי

 מיעוטי

 מתני׳ מועלין בו. אם קרבן הוא דהא קדשי ה׳ הן ואינם
 לכהנים והדס אין מועלין בו כדיליף בגמרא: וטמא. אס
 אכלו בטומאת הגוף חייב שתי תטאות אחח משום חלב ואחת משום
 טומאת הגוף שהיא בכרת: משא״כ בדם. מפרש בגמרא: אלא

 בבהמה טהורה. כדכתיב (ויקרא 1)
 מן הבהמה אשר יקריבו ממנה וגו׳:
 גמ׳ מנה״מ. דחלב יש בו מעילה
 ולא מפליג דאפילו חלב קדשים קלים
 אע״ג דאין בהן מעילה בחייהן דהא
 ממון בעלים הן יש בוי) מעילה
 באימוריהס לאחר שנזרק דמן: כאשר
 יורם. באימורי פר כהן משיח כחיב:
 ומה למדנו. לקאמר ככל מה
 שמפרישים אימורים משלמים כך
 יפרשו מזה אף כאן האימוריס
 מפורשים נרקרא לן את החלב המכסה [על
 הקרב] ואח כל החלב ואת שתי הכליות
 וגו׳: מה פר כהן משיח יש מטילה.
 באימוריס דהא מחיים הוה ביה
 מעילה דקדשי קדשים הוא: יש בו
 מטילה. בחלבו: כל חלב לה׳.
 בקדשים קלים כתיב ולהכי כתיב בהו
 לה׳ למימרא דקדשי ה׳ נשס ה] קרינא ביה
 לענין מעילה: יוהרה ושהי הכליות
 לא. דלאו חלב איקרו: כאשר יורם.
 לימד על כל האימוריס שהוקשו
 לאימורי פר כהן משיח: אליה דליחא
 בשור לא. נמעלו בה כי מייתו כבש
 לשלמים דאלית הכבש קרינא ביה ל)
 כחב רחמנא בל חלב ואשכחן אליה
 דאיקרי חלב דכתיב (ויקרא ג) חלבו
 האליה תמימה: חיתסר. כל אלית
 כבש באכילה: כל חלב שור וכשב
 וכנז. לא אסרה חורה אלא הנוהג
 בכולן ואליה אינה נוהגת לא בשור
 ולא בעז: לא ימעלו בה. דהא
 מעילה מכל תלב לה׳ נפקא לן והא
 אמרח דלאו חלב איקראי: לכם.
 ואני נתתיו לכם וגו׳ שלכם יהא אלמא
 לאו קדשי גבוה הוא: לכפרה נתחיו.
 ולא שיהא קרר שלי למעול בו שאינה
 עומדת אלא לכפר בשבילכם: הוא.
 משמע בהוייתו יהא לעולם דינו שוה
 בין לפני כפרה ובין לאחר כפרה שנתן
 מתנותיו ונשארו השיריים: מה לאחר
 כפרה אין מעילה. כשיריים כדלקמן
 לאין לך לבר שנעשה מצותו ומועלין
 בו שהד כבר נעשה צורך גבוה ממנו
 ולאו קלשי ה׳ קדנא ביה: הרומח
 הדשן. כל בקר תורם מלשן מזבח
 מלא מחתה ונותנו בצדי המזבח
 ונבלעת שם במקומה כדכתיב״) והריס
 את הדשן אשר תאכל האש וגו׳
 ושמו אצל המזבח מלמד שטעון שימה
 וגנחה אלמא אסור בהנאה: בגדי

 כהונה. ארבעה בגדי לגן שכ״ג נכנס בהן לפני ולפנים ביום
דם וטעונין גנחה עולמית ואין הדיוט עובד בהן כל  המו
 השנה ולא [כ״ג] ליום כפורים אחר כדכתיב ופשט את בגדי
 הבד והניחם שם: אלא לרבי דוסא דאמר. כשדן הן לכהן
 הדיוט כל השנה שבהן הדיוט משמש בהן בארבעה כלים ומה ת״ל
 והניחם שם מלמד שלא ישתמש הוא ליוה״כ אחר מאי איכא למימר:
 עגלה טרופה. אף על פי שנעשה מצותה אסורה בהנאה
 דכתיב וערפו נדברים כא] שם שם תהא קבורתה (כריתות לף ו.).,

 מיעוטי

 מסורת הש׳׳ם

, נ) [פסחים : ל  6) זבחים מ
, ג) [לעיל [  כה: ושם נסמן
,[ : ושם נסמן ו  קט
 ד) (זבחים לז) תמורה
. בריחות  לכ: [מעילה טו
, ה) ןכריתוח ד.], [ :  כג
 י) [צ״ל תלב וכן איתא
: שילהי ד״ה נ  בסוס׳ לעיל צ
ומא , ז) י י ע״ש] י  אמר אנ
: [מעילה יא. ע״ש זנחיס ט  נ
, [ : ט ], ח) נסוכה מ  מו.
! כד. וש׳׳ג],  ט) [קדושי
 י) ססמים כו. כריתות ו.
. יומא : זכמיס מו א  מעיצה י
א ״ ס . ס., פ) נ ד ב: נ  י
: א ״ ס ״, ל) נ  לימא ״בו
א ר ק ר  הכבש קריבה, מ) [
ס׳ יומא  ו], נ) [עיין תו
,[ ׳ ץ לך וכו : ד״ה א ט  נ

,  ס) נצ׳׳ל תמורה]

 שיטה מקובצת
 א] מה שאין כן בדם. נ״ב
 עיי תוס׳ מנחות דף עד:

 רבינו גרשום
 מה שאין בדם שאין בו
 מעילה כדבעינן למימר
 בגמרא: ואין בו משוס
 פיגול א) ונותר אלא
 בבשר והנותר מבשר הובח
 פיגול: וכי מה למדנו
 משור זבח השלמים.
 כלומר והלא בפר כהן
 משות נמי כתיבי ביה
 אימורין: מה פר כהן
 משיח יש בו מעילה.
 כלומר דקדשי קדשים
 הוא שכולו נשרף ואין
 בו אכילה אף שור
 זבח השלמים דקדשיפ
 קלים הוא אפי׳ הכי יש
 בו מעילה: כתב רחמנא
 כאשר יורם. כלומר כל
 מה שיורם: דבר השוה
 בשור וכשב וזהו חלב
 ויותרת אבל אליה ליתיה
 בשור: אלא מעתה אל
 ימעלו בו כלומר כיון דלאו
 חשוב חלב ולאו חשוב
 אימורין אל ימעלו בו
 בקדשים קלים כשאר בשר
 שאוכלים הבעלים: אלא
 מחוורתא כדשנין מעיקרא.
 כלומר דבר השוה בשור
 וכשב ועז אסור באכילה
 ולא אליה דליתא בשור:
 אמר קרא לכם, כלומר
 ואני נתתיו לכס על המזבח
 לכפר: אלא לר• דוסא
 דאמר שלא ישתמש בהן
 כלומר אבל ראויין הן
 לכהן הדיוט כל השנה

 כולה: ואין מועלץ

 א) נראה לצ״ל מותר אינו
 אלא ננשר לכתינ והנוחר
 מנשר הזנח וגוי ופיגול לא
 צדך קרא לפיגול אינו רק
 בלנר שיש לו מתירי! ולס
 גופיה ממיר הוא וכלאמדק

 נזנחים לף מו:

 מועלין וקאמר בגמרא בשלמא מזבח החיצון דכתיב ביה ושמו אלא
 מזבח פנימי מנלן משמע דמושמו דריש דאין מועלין ובשמעחץ אדרבה משמע ליה מושמו דמועלין וי״ל דמחניתין דהתם משמע דאין מועלין
 בלישון הפנימי שהלישון מוציאו מידי מעילה אבל קודם מועלים א״כ מצוה לדשן ועל זה קאמר בשלמא חיצון דכתיב ושמו לכך מצוה
 ללשן ומ״מ אף לאחר הרמה איכא מעילה כללרשינן בסוף *מעילה (לף לל.) ושמו בנחח שלא יפזר אלא פנימי מנא לן למצוה ללשן שאתה
 אומר שהלישון מוציאו מיד מעילה ומשני לאמר קרא והסיר מוראתו והשליך אותה אל מקום הלשן אם לענין מזבח החיצון לא צדך להא

 כתיב ושמו אצל המזבח כו׳ והחם פדך והא איצטדך למזבח התיצון לקבוע לו מקום לכתיב קלמה:
 משום דהוי תרומת הדשן ובגדי כהונה כוי. במעילה בפרק ולל חטאת (לף יא:) מאריך יותר ומסקינן כי הכא:

 תרי
ו ושם נבלע במקומו אלמא אסור ת ת ג ושמו משמע ששס מ ת! במזרחו של כנש, כרכתי . בכל יוס חותה בממתה ותורם את הלש! מלא הממתה ממנה תו ן ש ד ת ה מ ו ר י ת ר ה ט אלא איפכא ;שם). ו  על כרמך לא תדרשיה ה
׳ והניחם שס, ו ג ט אמ בגדי הבגד ו ש פ , דכתיב ו ד ג נכנס בהן לפני ולפנים ביוה״כ, שאסור להשתמש בה! עו ם שכ״ י ד ג ה נ ע נ ר . א ה נ ו ה י כ ד ג ב ה (יומא נם:). ו י ר משוס קדושתו מעילה נמי אית נ ן דנהנאה אסו ו ט  נהנאה (שסו ו
ריה ש״מ דוקא הני קאמר !פסחים נזה.) ר כולהו מיניה ;קדושין כד.) מדהדר כתניה לאידך ולא ילפא ממנ גמו נ נ אחד ו . מדלא כתי ן י ד מ ל ן מ י ד א ח א ן כ י א ב ן ה י ב ו ת י כ נ ל ש כ ן גניזה (ובחיס ™.1. ו  ודרשינן מלמד שטעוני
י שלא ניתנה תורה למלאכי השרת הן מעילה, מפנ י כהונה אין נ ד ג . וקי״ל נ י ו ר כ מ א א ד ס ו ׳ ד ר א ל ל ן דלא ילפינן ולא מיימי ראיה מינייהו האי קרא נמי הואיל ואיכא למדרשיה איפכא לא מדרשיה הכי (זבחים שם). א ו ט  ו

ו שס, והאי שס קרא יתירא הוא לומר שם תהא קכורתה !זבחים שם). פ ר ע נ ו . דכתי ה פ ו ר ה ע ל ג ע ד !יומא ס.). ו י  שיהו זריזין לפושט! מ



 מםורת הש״ם
 א)(יומא ס.], ב) זבחים מג.
 [מו. יומא ס.], נ) (מעילה
 יז) נמהרות פ״א מ״ד],
 י) נמהרות שם] לעיל ל.
 נע״ש בתום׳ ל׳׳ה והתנן],
 ה) [תופ׳ פ׳׳ח ה״ו לקמן
 קכא.], י) נע׳ תופ׳ לקמן
 קכא. ד״ה ר׳ יהודה וכוי],
 ו) [מנחוח ע: לקמן קיט:],
 ת) נצ״ל תרי מיעוטי וכן
 אימא בכל מקום], ט) [צ״ל
 שאס. רש״ל], י) נדף קנא.],
 כ) [לעיל עז:], ל) [לקמן
 קנא:], מ) 5״ל כבשר,
 0 גפ״א: ועצמות, ס) שייך
 לדף שאח״ז, «) [ע״ש מ״ש
 שם על הגליון], פ) [ועיין
 היטב מוס׳ קדושין ג: סוף
 ד״ה ואשה נפתופ וכו׳ וראוי
 ליישב], צ) [כלומר דתנא נמי
 ביה שמיטה שאינה ראויה
 תוי׳׳ט], ק) עיין ברש״א,

 ר) [לקמן קכא.],

 תורה אור השלם
 1. ולבש הכהן מדו בד
 ומכנסי בר ילבש על
 בשרו והרים את הדשן
 אשר תאכל האש את
 העלה על המזבח ושמו
 אצל המזבח: ויקרא ו ג
 2. ובל זקני העיר ההוא
 הקרבים אל החלל ירחצו
 את ידיהם על העגלה

 הזגרופה בנחל:
 דברים כא ו
 3. ןכי יפל מנבלתם על
 בל ורע זרוע אשר יזרע
 טהור הוא: ויקרא יא לז
 4. ובי ןמוח מן הבהמה
 אשר היא לכם לאבלה
 הנגע בנבלתה יטמא עד
 הערב: ויקרא יא לט

 כל הבשר פרק שמיני חולין
 ״)מיעוטי כתיבי. אפילו למ״ל בעלמא מלמלין הני אין מלמדן
 למיעוטי כתיבי בהו למשמע הני ולא אחדני: חלחא קראי בדם.
 לכס לכפר הוא: למהר. שאס נתותר ושגג בין בלם ובין בנותר
 ואכלו אינו חייב אלא משום לס: מטומאה. אם אכלו בטומאת
 הגוף אינו חייב אלא משוס לס: אבל
 מפגול לא צריך. למעוטי לשאס>» היה
 הזבח פגול ואכל מלמו פשיטא לן
 דאין בו משום פגול: דהגן כל שיש
 לו מהירין. שדבר אחר מתיר אותו
 בין שהוא מחירו לאדם כגון בשר
 קדשים שהדם מתירו לכהנים
 בזריקתו ובין שיש לו מתירין למזבח
 ולא לאדם כגון עולה שדמה מתירה
 למזבח דאם לא נזרק דמה אין אבדה
 נקטריס כדכתיב (ויקרא יז) וזרק
 הכהן את הדם על מזבת ה׳ והדר
 והקטיר החלב לריח ניחוח: חייגין
 טליו משום פגול. אם פיגל את הזבח
 באתת מארבע עבודות הדס ואח״כ
 אכל מן הבשר שהיה בכלל היתר
 הדס או מן האימודס שאף הן בהיתר
 הדם חייב כרת אבל כל דבר שאין אתר
 מתירו אלא הוא מחיר עצמו כגון הדם
 והקומץ והקטורח ומנחת כהניס שכולה
 כליל אין חייבין עליהם משום פגול
 משום דעיקר פגול בשלמים כתיב
 ומינייהו ילפינן מה שלמים יש להם
 מתירין לאדם ולמזבח חייבין עליהם

 משוס פגול אף כל כר:
 הדרן עלך כל הבשר

 העור והרוטב. העור של בהמה
 שחוטה כגון פחות מכביצה
 בשר ועורה אדוק בה ומשלימה
 לכביצה מצטרף מפני שהוא שומר
 ובגמרא ילפינן שהשומרים מצטרפין לטומאה קלה טומאת אוכלין ג]:
 רוטב. גלייר״א שאינה אובל לקבל טומאה בפני עצמה אבל מצטרפת
 להשלים >]לפי שדרך לאוכלה כשהיא קרושה על הבשר: הקיפה.
 תבלין והן עצמן לאו אוכלין תשיבי אבל לאצטרופי מצטרפין:
 והאלל. בגמרא ןקכא:] מפרש: והטצמוה. שיש בהן מוח והוא אוכל
 והעצם שומר לו לפיכך מצטרף עמו: והקרגים. י] מפרש בגמרא׳)
 כל שחותכו ויוצא מהם דם אצל עיקרן מלמטה שהן רטן ומיהו
 באנפי נפשייהו לאו *]אוכלא נינהו: והטלפים. משוס שומר:
 אבל לא טומאת נבלות. אם מנבלה הן אין מטמאין ואין מצטרפין
 לכזית להשלים שיעור נבלה לטמא דתניא הבנבלתה וויקרא יא] ולא בעצמות
 ולא בגידים ולא בעור ואע״ג דשומר הויא אין שומר מצטרף
 לטומאה חמורה כדמפרש בגמרא וכן קיפה ורוטב לאו מנבלה
 נינהו ואלל וגידים לאו בשר הן אבל אוכלין בעלמא הוו בהד
 בשר: כיוצא בו. יש י] שהוא מטמא טומאת אוכלין להיות
 מקבל טומאה מן השרץ ומטמא אוכלין אחדם ואינו מטמא
 לטובד כוכבים. ודוקא ישראל ודוקא שחיטה ודוקא טמאה
 עובד כוכבים ועודה מפרכסת אף על גב דלא חזיא לעובד

 סיז:
 תרי

ושמו התם כתיב  מיעוטי כתיבי הכא כתיב 1
הערופה א<ותלתא קראי ל״ל בדם חד למעוטי 2 

ממעילה וחד למעוטי מנותר וחד למעוטי ב  א

ידתנן מטומאה אבל מפגול לא צריך קרא נ  ג

 כל ישיש לו מתירין בין לאדם ובין למזבח
 חייבין עליו משום פגול ודם גופיה מתיר הוא:

 הדרן עלך כל הבשר
 העור ״והרוטב והקיפה והאלל והעצמות

 והגידין והקרנים והטלפים מצטרפין
 ילטמא טומאת אוכלין אבל י לא טומאת
 נבלות ״כיוצא בו השוחט בהמה טמאה לעובד
 כוכבים ומפרכסת ׳מטמאה טומאת אוכלין
טומאת נבלות עד שתמות או עד  אבל לא ח
 שיתיז את ראשה ריבה לטמא טומאת אוכלין
׳ יהודה ר ן  ממה שריבה לטמא טומאת נבלות ה
 אומר האלל המכונס אם יש בו כזית במקום
 אחד יי חייב עליו: גמ׳ תנינא להא דת״ר
 שומרים לטומאה קלה ולא שומרים לטומאה
 חמורה שומרים לטומאה קלה מנלן דתנא
על כל זרע זרוע א) כדרך  ״דבי רבי ישמעאל 3
 שבני אדם מוציאין לזריעה חטה בקליפתה
 ושעורה בקליפתה ועדשים בקליפתן ולא
 שומרים לטומאה חמורה מנלן דתנו רבנן
בנבלתה ולא בעור שאין עליו כזית בשר 4 

 יכול

 מיעוטי כתיבי. חימה דבחד סגי וכן לעיל גבי העזים
 (דף קיג:«)): חד למעוטי מנותר וחד למעוטי מטומאה.
 תימה דלנותר וטומאה סגי בחל מיעוטא לילפינן מהללי חלול חלול
 אף לקולא «)כדמוכח בסוף פרק ביח שמאי בזבחים (דף מה:):

 הדרן עלך כל הבשר
 העור והרוטב. משום דתנן פרק
 בהמה המקשה (לעיל לף
 עז.) אשליא ואינה מטמאה טומאת
 אוכלין ולא טומאת נבלות תנא העור
 והרוטב ומאי דאפסקיה משוס דתנא
 פרק בהמה המקשה (לעיל לף על.)
 מצא בה בן ט׳ חי טעון שחיטה
 וחייב באותו ואת בנו תנא אח״כ
 אותו ואת בנו ואיידי דאיירי ביה
 בשתיטה שאינה ראויה תנא בתריה
 כסוי הדס ל) ואיידי דתנא בכסוי הדס
 ונוהג בחיה ובעוף תנא גיד הנשה
 דנוהג בחיה ולא בעוף ואיידי דאייד
 ביה בירך שנתבשל בה גיד הנשה
 בבליעת איסור תנא כל הבשר ובתדה

 הדר לעניינא קמייתא:
 האלל. איכא דמפרש בגמרא
 (א) ק<אף מרטקא ופי׳
 בקונטרס גיד הצואר ואי תנא גידין
 ולא מרטקא הוה אמינא דמרטקא
 שהיא קשה לא מצטרף דלא הר בכלל
 שאר גידיס ואי תנא אלל ה״א שאר
 גידים מטמו אפילו טומאת נבילות
 בצירוף: הקרנים. בגמרא י)
 מפרש מקום שחותכו ויוצא דם:
 והטלפים. ול״ג וצפרניס דלא
 שייט אלא בעוף
 ומחניחין לא איירי במילי דעוף מדלא
 קתני והתרטום כדקתני במשנה

 דמייתי בגמרא (שס< ואפשר דגרס וצפרניס וחרטום דלא פירש הכא
 [פירש] במשנה אתדתי ועל צפרניס מפרש בגמרא מקום המובלע
 בבשר ועל טלפים לא מפרש מידי ואפשר דבטלפיס אף מה שאין
מר לטומאה קלה  מובלע בבשר צדך לבשר טפי מבצפרנים: שו
 מנלן דתנא דבי רבי ישמעאל וכו׳. יי] ולהוציא ולהכניס לא אצטדך
 למטמי למיד נפיק כדמסיק וט אצטדך לצירוף: חטה בקליפתה.
 והא לאמר בסוף כתובות (לף קיא:) חטה שנקברה ערומה ה״ק

 אף כשנקברה ערומה יוצאה בכמה לבושים:
 ולא שומר לטומאה חמורה מנלן. וא״ת ל״ל קרא למזרעיס
 לא אתי שכן טומאתן מרובה כלפדך בסמוך וי״ל לס״ל לרבויי
 מריבויא ליטמא וא״ת לאמר בפרק כל שעה (פסלזיס לף לג:) ענבים
 שנטמאו לורכן פחוח פחות מכביצה לקסבר משקין מפקר פקיד
 ולא נטמאו המשקין עם האוכל ואמאי לא נטמאו בנגיעת הטומאה
 לקליפה משוס שומר וי״ל לאין שם משקין עליהם על שיצאו לחוץ:

 שומר
 מאליו טומאת נבלות לטמא אחרים: השוחט בהמה טמאה

 ולוקא לעובל כוכבים ישראל ששתט בהמה טמאה לצורך

 קבד

 הכה

 עין משפט
 נר מצוה

 קכג א מיי׳ סי״מ מהל׳
 פסולי המוקלשין

 הלכה ח:
 כ מיי׳ פ״נ מהל׳

 מעילה הלכה יא:
 ג מיי׳ סי״ח מהל׳
 פסולי המוקלשין

 הלכה יז:
 קכו ד מיי' שס הליין:
 א ה מיי׳ פ״ד מהל׳
 טומאת אוכלי! הל״ד:

 2 ו מיי׳ ס״א מהל׳ שאר
 אבות הטומאה הל״ז:

 : ז מיי׳ פ״ב מהל׳ טומאת
 אוכלי! הל״ו ופ״ג הל׳׳ד:
 ד ח מיי׳ פ״ג מהלכות שאר

 אבות הטומאה הל׳׳א:

 שיטה מקובצת
 א] על כל זרע זרוע אשר
 זרע כדרך: 5] טומאת
 אוכלין קרי טומאה קלה
 ־אינה מטמאה אדם וכלים:
 J] אבל מצטרפת להשלים
 ־1כביצה לפי שדרך לאבלה:
 1] והקרנים משום שומר
 זפרש בגמ׳ כל שחותכן:
 ה] ומיהו באנפי נפשייהו
 ־1או אוכלין נינהו אבל
 ;זצטרפין להשלים הס״ד:
 י] כיוצא בו יש עוד שהוא
 :?טמא: ז] שחיטה מעלייתא
 ׳זיא דאשכחן: ח] והכי
 תניא בגמרא נחרה אין
 ::ה: P] ובטהו׳ לישראל
 u לעובד כוכבי׳ לא
 ,יצטריך: י] דה״ל עשאה
 יסטרא: יא] ואחשביה
 !כנסו לא בטיל והשיב
 ־בשר נבלה וחייב עליו אם
 :־.ע בו ונכנס למקדש או
-?כל קדש: ינ] ששומרי
 :־אוכל מצטרפין עמו
 ־־כביצה: ינ] כשכותשין
 אותה במכתשת: יד] המלאי
 יצבשבלין: טו] מכלל
 דקליפה החיצונה הויא
 ׳;־ומר וכן עדשים: טז] והדר
 רני דמטמא במאי איטמי
 ׳״ה: ועוד וכו׳ כן כתוב
 :קצת פירושי רש״י ז״ל:
] ולהכניס ולהוציא לחוד  י
 יא איצטריך דמטמא דמיד:

 הנהות הב״ח
 (א) תום׳ ד״ה האלל וכו׳
 בגמ׳ מרטקא כצ״ל וחיבת

 אף נממק:

— ^ 
 לעזי דש״י

 גלייר׳׳א. ליחה.

 מוסף רש״י
 תרי מיעוטי כתיבי. לומר
 שאי! למדין מה! (זבחים
. מדהוה  מ1.<. כתיב ושמו
 ליה למכתב ושם וכתיב
 ושמו, לזה ולא לאתר 1שס).
 הערופה. זו ולא אתרת
 כזו ושם׳ דה״א קמיימא
 ימירא הוא, לומר לך הני
 הוא דמועלי! בה! לאתר
 שנעשית מצומס אבל אחריני
 לא (מעילה יא:). ותלתא
 קראי. לכם לכפר הוא
 (זבחים מו.<. חד למעוטי
 מנותר כוי. שאס אכל דם
 נותר בשוגג אינו תייב אלא
 אחמ משוס דם, וכן אס אכל
 דס קדשים בטומאת הגוף
 שהיא בכרה אינו חייב אלא
 אחת משוס דם, וכן אס
 שגג נדס והזיד באתת מאלו
 פטור מכרת ויומא ס.) לכס,
 כשאר חולין ולא כקדשים,
 לכפר לכפרה נתחיו כקדשים
 ולא לדבר אחר כקדשים אלא
 כחולין, ולא יתחייבו עליו
 משוס טומאה, והוא למעוטי
 ממעילה כדאמרן (זבתים
 שם). אבל מפגול לא
 צריך קרא. למעוטי שאס
 אכל דם מסיגול ממילתא
 אתריתי נפקא ל! דפטור מכרת דפיגול (יומא שם<. בין לאדם בין למזבח. שאמרים מתירי! אותן או לאטלמ אדס, כגון
 גשר הקדשים הנאכל שתלוי בזריקת הדס, שכל זמן שלא נזרק אסור באטלה, כדכחינ ודם זבחיך ישפך והדר והנשר תאכל, או
 מתירי! למזבח, כגון אימורץ שזריקח הדס מכשרחן למזבח, כדכתיב וזרק הכהן את הדס על מזבח ה׳ והדר והקטיר החלב לרית
 ניחוח, מיינין עליו משוס פיגול, אס אכל מהן מקרבן מפוגל תיינ כרת, לכתיב והנפש האוכלת ממנה עונה תשא, אבל מתיר
 את אתריס, כגון הדס והקומן, איין מייני! עליו משוס סיגול, דגמרינן משלמים, דסיגול נשלמים כתינ ושלמים יש להן ממירץ

 למזבת ומתירין לאלס, שהדס מתיר את אימוריהן למובת ונשרס לאטלה (יומא שש. הדרן עלן־ כל הבשר
 השוחט בהמה טמאה לעובד כוכבים ומפרכסת מטמאה טומאה אוכלין. שאס תזרה ונגעה באוכלים אמרים מטמאים אע״ס שמפרכסת, דמהניא לה שחיטת ישראל למהוי מחשבה הואיל ושחיטה דכווחה חזיא לה בבהמה טהורה, אי נמי אפילו
 ערפה ממש דננלה היא, איכא למימר נה טומאת אוכלין, כגון דאיכא פחות מכזימ ממנה דלא חזי לטומאת ננלומ מצטרף נהלי פחות מכביצה אוכלי! ומשלימו לכביצה (בכורות ט:). האלל המכונס. הנאפף יתד יפה (לקמן קכא.<. חייב עליו. משוס נבלה, בין

.on שאוכלו בין שנוגע נו ונכנס למקדש, וסליג אמסני׳ דקתני אנל לא טומאת ננלומ (שם׳,. כדרך שבני אדם מוציאין לזריעה. שאין מקסידין אס קליפתן סוננתן, כך הס מצטרפין לטומאה, דשומר האוכל מצטרף עמו !מנחות 

 כוכבים לבמיתה תליא מילתא לבני נח ולא שדא להו שחיטה על שתמות אפ״ה הואיל וישראל שחט שחיטה מעלייתא היא ׳!ואשכחן
 לגבי ישראל לשחיטה שדא לגביה בטהורה הלכך משרא ליה מחשבחו אוכלא בשחיטה אף בטמאה לעובד כוכבים אבל עובל כוכבים
 בשחיטה לא משרא ליה מחשבתו אוכלא ללא אשכחן שחיטה לגביה וכן ישראל בנחירה לאו אוכלא משויא לה ללא אשכחן נחירה גביה
 והט תניא מ ל) נחרה אין בה טומאה של כלום ובטהורה לישראל 5י] לא איצטדך למחני לכ״ש להויא אוכלא מיל בשחיטחה וטמאה לישראל
 לא משויא ליה אוכלא דבטלה מחשבתו: אבל לא טומאה נבלות עד שהמות. דהא וכי ימות מן הבהמה כתיב (ויקרא יא): עד שיחיז
 את ראשה. דהוה ליה ׳!גיסטרא ונבלה היא דחשובה מתה ואפילו היא מפרכסת: ריבה. הכתוב לטמא טומאח אוכלין ממה שריבה
 כו׳ דהא איכא כל הני דלגבי אוכלין אוכלא נינהו ונבלה לא מיקדא אע״ג דשייט בה: המכונס. הנאסף במקום אחד דהואיל ואחשביה
 יא] לא בטיל וחשיב ״)הבשר נבלה וחייב עליו אם נגע ונכנס למקדש או אכל קדש: גמ' הנינא. במתניחין דעור עצמו׳) אין מצטרף
 לכזית לנבלה אע״ג דשומדן הן: להא דחנו רבנן שומרין. יש לטומאה קלה ׳יזששומדן האוכל מצטרפין לכביצה לטומאח אוכלין
 אבל לא לכזיח לנבלה שהיא טומאה חמורה לטמאות אלם וכלים: על כל זרע זרוע. לגבי טומאת אוכלין כתיב ואע״ג לבההוא
 קרא טהור הוא כתיב ביה טעמא משוס ללא הוכשר לסמיך ליה וכי יוחן מים על זרע להוכשר טמא הוא: קליפה. הוא שומר
 לאוכל והיא קליפה החיצונה החופה אותה בעולה שבולת אבל המשרת כשכותשין עז במכחשת אוכל גמור הוא מלתנן לקמן (לף קיט:)
 יי]המלאין שבשבלין לא הוו שומר מכלל מי]דהדא שומר וכן עלשין אוחה קליפה שהעלשה חברה לתוכה שאין מקפילין עליה בשעת
 זריעה אלא בשעת אכילה ומשוס הט נקט אשר יזרע: ס) מאי קאמר. רישא קתני ולא בעור אלמא לאו נבלה מיקרי ופחות
 מכזית לאו שיעורא הוא יהדר תני דמטמאטי]: ועורה משלימו לכזיח. ואשמעינן דאין שומר מצטרף לטומאת נבלות:

 יכול

 רבינו גרשום
 נ זן ועכשיו לא הוו תרומת
 ו ־שן ובגדי כהונה שני
 כתובים הבאין כאחד: תרי
 נ ־עוטי כתיבי. כלומר בהני
 ר־תי מועלין בהן אבל
 י*חריני לא מועלין כהן:
 <לא תלתא קראי דכתיב
 ב ־ם למה לי כלומר תלתא
 נ גוטי דכתיב ביה למה
 ד חד למעוטי מנותר
 כ יומר האוכלו כדאמרינן
 7 .:יל אבל מפגול לא צריך
 ק ״א כלומר(דחייבין) [דאין
 ד ־יבין] עליו משום פגול
 דזנן כל שיש לו מתירין
 כ ׳ לאדם קומץ דמתיר
 ?,־רי מנחה לכהנים אחר
 ר ן טרחו למזבח. [למזבח
 ד זיינו] הדם שאין מקטיר
 < ־מורין עד שיזרוק הדם:

 סליק פירקא
 ד:ןוד והרוטב כוי
 כולן מפרש
 ל־ מן מצטדפין לטומאת
 א בלין לכביצה אבל לא
 ט מאי נבלות לכזית. כיוצא
 ב השוחט בהמה טמאה
 ל• ובד כוכבים כוי כלומר
 א• ״פ שעדיין מפרכסת
 מטמא טומאת אוכלין:
 תנ־נא להא דת״ר שומרין
 לטומאה קלה כלומר תנינא

 בנ־תניתין מה דת״ר במקום אחר שומרין לטומאה כוי כלומר שומר מצטרף לאוכלין לטמא טומאת אוכלין שהוא (חשוב)
 טומאה קלה: ואין מצטרף לטומאת נבלות שהיא טומאה חמורה שמטמא במשא. מנלן דשומר מצטרף לטומאה קלה דתנא
 דב־ ר׳ ישמעאל כוי חטה בקליפתה ושעורה בקליפתה והו שומר: ולא שומר לטומאה חמורה מנלן. כלומר דאין מצטרף

 ׳!יומר: דת״ר בנבלתה ולא בעור. כלומר עור והו שומר לבשר: מאי קאמר בלומר בעור שאין עליו כזית בשר אמרינן:



 עץ משפט
 נר מצוה

א מהל׳ שאר ״ י׳ פ  ה א מי
: ת הטומאה הל׳ ו ו  אנ

י׳ שס הלי״א:  ו ב מי
 ז ג מיי׳ פ״ה מהל׳

 טומאת אוכלי! הל׳׳ה:
׳ שם הל׳׳ה: י  ח ד מי

 רבינו גרשום
 הנוג׳ כנגד בשר מאחוריו
 דאינו טמא מסיב לה קרא
 דטמא: חסודי מחסרא
 והכי קתני וכו׳ דאפי׳
 מעשה יד נמי לא עביד
 כלומר דהעור לא יהא
 חשוב אפי• יד דנבלה.
 ת״ל יטמא דהעור חשוב
 כיד וטמא: כל שהוא יד
 ולא שומר כגון ידווז של
 שבלים ועוקצין של פרי
 טמא ומטמא ואין מצטרף
 כלומר טמא מחמת אוכל
 שאם נטמא האוכל מטמא
 היד: ומטמא. שאם נטמא
 היד מטמא האוכל: ואץ
 מצטרף. כלומר שאם אץ
 באוכל כביצה אלא בכלל
 יד אץ מצטרף עמו לטמא
 טומאת אוכלין: שומר
 אע׳׳פ שאין יד. כגון
 קליפה של אגחים וקליפה
 של דמונים: לא יד ולא
 שומר. כגון נץ של דמון
 ושל תמר עליו דקין שעל
 הפרי בראשו: ידות היכא
 כתיבן. כלומר דיד יהא
 כאוכל: דכתיב וכי ימות
 מן הבהמה אשר היא לכם
 לאכלה. זו היא יד דנבלה:
 יד להכניס ולהוציא
 כלומר להכניס הטומאה
 מן הידות לאוכלין דאי
 נטמא היד נטמא האוכל.
 ולהוציא כלומר להוציא
 את הטומאה מן האוכל
 לידות דאי נטמא האוכל
 נטמא היד: שומר שמגין.
 כלומר שמגין על הפרי:
 ואימא יד להכניס ולא
 להוציא שומר להכניס
 ולהוציא כלומר שומר
 דפרי. אבל יד להוציא
 ושומר לצרף לא כלומר
 שומר דפרי. T יתירא
 כתיב ביה כלומר מאותו יד
 יתירא מפקינן יד להכניס
 [ולהוציא] ומעל ורע זרוע
 מפקינן שומר לצרף:
 מה לזרעין שכן טומאתן
 מרובה. כלומר כשמצינו
 במתנית׳ ריבה לטמא
 טומאת אוכלין ממה
 שריבה לטמא טומאת
 נבלות: אמר רב הונאבריה
 דר׳ יהושע פירות שלא
 הוכשרו כו׳ כלומר את
 אמרת תאמר בזרעים שכן
 אין מטמא אלא בהכשר
 ודבר קל הוא ואין למדץ
 קל מחמור להחמיר אלא
 להקל בענין זה אין תנור
 חמור מזרעים שפירות
 שלא הוכשרו כתנור שלא
 נגמרה מלאכתו: מה להנך.
 שמטמאין שלא בנגיעה
 דתנור מטמא מאוירו
 ונבלה מיטמאה מעצמה:
 לא לכתוב רחמנא בנבלה
 ותיתי מהנך. דהיא חמורה
 מכולן: אם אינו ענין ליד
 נבלה. כלומר מפיק מתנור
 ומזרעים: יד להוציא ויד
 להכניס שומר לצרף.
 כלומר יד להוציא מיד
 דכתיב בהו בזרעים ויד

 העור והרוטב פרק תשיעי חולין סיח.

מר דכתב רחמנא למה לי ש״מ  שו
 לצרף. וא״ת לפי׳ ר״ת
 ולבינו שמואל ה דבעו כביצה לקבל
 טומאה מנלן צירוף בשומר להכניס
 לאימא קרא אתא להוציא וי״ל טון
 ליל מכניס ומוציא ושומר מכניס
 ומוציא לענץ צירוף שומר נמי לא שנא:

 מעיקרא

 יכיל שאני מוציא כוי. שהנוגע כנגד הבשר לא יהא טמא לאפילו מעשה יל >]לא עבל להכניס ולהוציא טומאה לא נעביר האי שומר לטון
 דאימעיט מאיצטרופי אפילו תורת יד האוכל לא ניהר ליה דשאס נגע יד האוכל הטמא בדבר אחר ילפינן לקמן דמוציאה טומאה מן
 הטמא לטהור והאי שומר לאו יד הוא ושמירתו לא תשוייה אפילו לחשיבות יד חלמוד לומר יטמא ח: כל שהוא יד. עצס שאין בו מוח ובראשו
 האחד בשר: טמא. אס היה טהור ונגע היד בשרץ מכנסת טומאה לאוכל דאע״ג דאיהו לאו אוכל הוא מקבל טומאה כאוכל עצמו:

 ומטמא. אס אוכל טמא הוא ונגע
 יכול הנוגע כנגד בשר מאחוריו לא יהא
יטמא מאי קאמר אמר  טמא תלמוד לומר 1
 רבא ואמרי לה כדי חםורי מיחםרא והכי
ולא בעור שאין עליו כזית  קתני בנבלתה א
 בשר ועור משלימו לכזית יכול שאני מוציא
 אף עור שיש עליו כזית בשר הנוגע כנגד
 בשר מאחוריו יכול לא יהא טמא א! ואפילו

כל שהוא יד ולא תלמוד לומר יטמא א<תנן התם ג  מעשה יד נמי לא עביד ב
 שומר טמא ומטמא ואינו מצטרף שומר ואע״פ שאינו יד טמא ומטמא
 ומצטרף לא יד ולא שומר לא טמא ולא מטמא ידות היכא כתיבי דכתיב
וכי יותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו טמא הוא ילכם לכם לכל שבצרכיכם 2 

וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לכם לכל  לרבות את הידות וכתיב 1
 שבצרכיכם לרבות את הידות יד להכניס ולהוציא שומר להכניס ולהוציא לא
 צריך קרא ק׳׳ו מיד אתי ומה יד שאינה מגינה מכנסת ומוציאה שומר לא
 כ״ש שומר דכתב רחמנא למה לי ש״מ לצרף ואימא יד להכניס ולא להוציא
 שומר להכניס ולהוציא אבל יד להוציא ושומר לצרף לא יד להכניס ולא
 להוציא לא מצית אמרת השתא עיולי מעיילא אפוקי מיבעיא ואימא יד
 להוציא ולא להכניס שומר להוציא ולהכניס אבל יד להכניס ושומר לצרף לא
תנור וכירים יותץ ונו׳ לכם לכל שבצרכיכם לרבות את ד יתירא כתיב 3 י 8 » 
 הידות הי מינייהו מייתר לכתוב רחמנא בזרעים וליתו הנך מינייהו מה לזרעים
 שכן טומאתן מרובה לכתוב רחמנא בתנור וליתי הנך מיניה מה לתנור שכן
 מטמא מאוירו לכתוב רחמנא בנבלה וליתי הנך מינה מה לנבלה שכן
 מטמאה אדם ומטמאה במשא וטומאה יוצאה מגופה חדא מחדא לא אתיא
 תיתי חדא מתרתי הי תיתי לא לכתוב רחמנא בזרעים ותיתי מהנך מה להנך
מטמאין שלא בהכשר תאמר בזרעים שאין 5ימטמאין אלא בהכשר (  שכן נ
 אמר רב הונא בדיה דרב יהושע פירות שלא הוכשרו כתנור שלא נגמרה
מטמאין שלא בנגיעה ( ם ב  מלאכתו דמי אלא פריך הכי מה להנך ש
 תאמר בזרעים שאין 3*מטמאין אלא בנגיעה לא לכתוב רחמנא בתנור
 ותיתי מהנך מה להנך שכן אוכל (א) לא לכתוב רחמנא בנבלה ותיתי
 מהנך ״(איז הכי נמי אלא) יד דנבלה למה לי אם אינו ענין ליד נבלה
 תנהו ענין ליד דעלמא יד להכניס יד להוציא שומר לצרף ואכתי יד דנבלה
 אצטריך דאי לא כתב רחמנא בנבלה הוה אמינא דיו לבא מן הדין להיות
 כנדון מה הנך לא מטמא אדם אף נבלה לא מטמאה אדם אלא יד תבלה
 מיצרך צריך ושומר תבלה הוא דלא צריך למאי הלכתא כתביה
 רחמנא אי לאיצטרופי «< אמרת לא מצטרף ולהוציא קל וחומר מיד אתי
 אלא אם אין ענין לשומר דנבלה תנהו ענין ליד דנבלה ואם אינו ענין
 ליד דנבלה תנהו ענין ליד דעלמא יד להוציא יד להכניס ושומר לצרף

 ואימא
 דל חד מינייהו להכנסה וטון דאיתא הכנסה והוצאה ביד יליף שומר בק״ו וכי כחביה רחמנא לצרף כחביה: הי מינייהו מייתר. כולהו להוצאה
 צריכי: וליתו הנן. תנור ונבלה: זרמים טומאה מרובה. שמקבלין טומאה מולדי טומאה תאמר בחנור שאינו מקבל טומאה אלא מאב
 הטומאה וכן מנבלה מרובה טומאת אוכלין כדתנן מתניתין ריבה לטמא טומאת אוכלין ממה שריבה לטמא טומאת נבלות: הנור מטמא
 אוכלין באוירו. שהתנור תחלה«]הוי ואוכלין שנייס כדחניא בפסחים בפרק ראשון >לף כ0 דת״ר תוכו [יקרא יא] אע״פ שלא נגע מה תוכו האמור לטמא
 כו׳ אלמא תנור מטמא לאוכלין אע״פ שאינן נוגעין בו תאמר בנבלה ובזרעים טמאין שאינן מטמאין אחרים אא״כ נגעו בהן כל הנך דקאמר
 תיתי מיניה בבנין אב קאמר טימא כאן וטימא כאן מה מצינו כאן שהיד מוציאה טומאה לאחרים אף כאן יד מוציאה טומאה לאתרים:
 הי מיתי. איזו מהן לא תכתוב ותיתי מינייהו: וחיתי מהנך. הצד השוה שבהם שהן טמאין וידן מוציאה טומאתן לאתרים אף אני אביא
 זרעים טמאים שתהא ידן מוציאה טומאתן לאחדם: אמר רב הונא בריה דרב יהושט. הא דהכשר לאו פירכא היא דהיינו גמר מלאכה
 דידהו ותנור גמי בלאו גמר מלאכה לאו טמא הוא: י] מה להנך שכן מיטמאין. קבלו הטומאה שלא בנגיעה דהא אמרן בכל הבשר (לעיל דף קטו:)
 דמה הצד פרטנן כל דהו: אלא יד דנבלה. מייתר דתיתי מהנך דכי פרכת מה לזרעים שכן טומאתן מרובה תנור יוטח מה לתנור שכן מטמא
 אחרים מארת זרעים יוטחו וחזר הדין הצד השוה שבהן שהן טמאין וידן מוציאה יזטומאה לאחרים אף אני אביא נבלה אלמא מייתר יד דנבלה
 להוציא: למה לי ראם אינו ענין לה. דהא אתיא במה הצד: הנהו ענין ליד דטלמא. ח1לאוכלין ואס אינו ענין להוצאה דהא בדידהו יד
ו  כתיבא תנהו להכנסה הד יד להכניס ולהוציא ושומר לצרף: שלא מאמר דיו. אי לא הוה כתיבא בגופה וגמרה מהנך הוה אמינא ד
 ליד נבלה הלמדה מאלו להיות כאלו דמה אלו לא מטמו אדם אף נבלה הואיל ויד דידה מהנך אתיא לא תטמא אדם דרך ידה כגון חחב
 קיסם בכזית בשר נבלה להיות לו יל ונגע אדם בו לא יטמא עד שיגע בנבלה עצמה וכן עצם של נבלה עצמה נמי דהויא יד: ושומר
 דנבלה. לרבינן לה לעיל לאמר יכול אף עור שיש עליו כזית בשר הנוגע כנגל בשר מאתודו לא יהא טמא ת״ל יטמא לא צדך למיכחביה
 דלמאי הלכתא כתביה: אי לאצטרופי. הא מעטיה מהט דקתני דשא בנבלתה ולא בעור שאין עליו כזית בשר ועור משלימו לכזית:
 תנהו טנין ליד מבלה. שאף ע״פ שאינו שומר תוציא: ואם אינו ענין לה. דהא בגופה כתיבא תנהו ענין ליד דעלמא ולהוציא לא אצטדך
 אלא להכניס. האי דנקט תנהו ענין ליד דנבלה והדר איצטדך ליה למימר תנהו ענין ליד דעלמא ולא נקט הט אס אינו ענין לשומר מבלה
 תנהו ענין ליד דעלמא הכי שייך למיתני שפיר מדטון דיתורא דשומר בנבלה כתיבא תנהו ענין לנבלה דנבלה ונבלה היא
 וטון דמשוס יד אתא תנהו ענין ליד דעלמא דיד ויד הוא אבל שומר דנבלה להיות ענין ליד דעלמא לא שייך למימר:

 ואימא

 ידו באוכל טהור מטמאו: ואינו
 מצטר^ לכביצה: וכל שהוא שומר
 אע״פ שאינו יד. כגון עור שכנגדו
 כזית בשר: טמא. אס היה טהור
 מקבל טומאה ומכניסה לאוכל:
 ומטמא. אס היה אוכל טמא ונגע
 שומרו בטהור מוציא שומר את
 הטומאה מזה לזה: לא יד ולא
 שומר. כגון שערי): טמא הוא לכם
 לכל שבצרכיכם. לכל דבר שהוא צורך
 לכס באוכל הזה הכל טמא הרי לך
 שהיד מביאה טומאה לאוכל דהא יד
 גבי הבאת טומאה כתיב: וכי ימות
 וגוי. הד יד להוציא דהא נבלה לאו
 בת הכנסה היא שהטומאה מגופה
 רד דכתיב בה לטמרי אחדני כחיב:
 יד להכניס ולהוציא. כלומר הד לנו
 יד להכניס דטומאת אוכלין ויד נבלה
 להוציא: שומר. דכתב רתמנא לעיל
 מעל כל זרע זרוע ניקרא יא] למה לי: ה״ג
 ואימא יד להכניס ולא להוציא ושומר
 להכניס ולהוציא. כלומר יד האמורה
 באוכלין להכניס היא אבל לא להוציא
 ומנבלה לא ילפא להוציא כדאמדנן
 לקמן דשאני נבלה דטומאה תמורה
 היא וכי כתב שומר להוציא כתיב
 דלהכניס אתי בק״ו מיד אבל יד להוציא
 ושומר לצרף לית לך: ומשני יד
 להכניס ולא להוציא לא מצית אמרת
 דהשסא טיולי מעיילא. ואע״פ שעדיין
 לא ירדה לו טומאה אפוקי מיבעיא
 הלכך טון דמכנסמ כ״ש דמוציאה
 ושומר אתי להכניס ולהוציא בק״ו והאי
 דכתביה רחמנא לצרף כתביה: ואימא
 יד. דכתיבא באוכלים להוציא כתיבא
 ולא להכניס והכנסה לא אתי מהוצאה
 וכתב שומר לרבות בו אף הכנסה
 אבל יד להכניס ושומר לצרף לא
 ולקמיה נע״נ] משני מעיקרא ט כתיבא יד
 באוכלין אתחלת טומאה כתיבא דהיא
 הכנסה ומיהו השתא משני ליה
 שינויא אחדנא: יד ימירא כמיבא.
 ועל כרחך תרתי להוצאה לא איצטריך

 מסורת הש״ם

 א) עוקצי! פ״א מ״א,
, נ) רש״ל ן  ב) צ״ל מיטמאי
שר  מ׳׳ז, ו) [וחתיכת נ
 נראשו או עצם דק וקט!
ר א ו אוכל ואינו ר  שמחובר נ
 להיות יד ממממ קטנו ולא
 טמא ומיטמא כוי כ! הוא
׳א ועיין רש״ל], ה) [עיי!  נס׳
 תום׳ שנת צא. ד״ה אי
: ד״ה ג  וחוס׳ פסחים ל

 לאימת],

 תורה אור השלם
 1 . ובי ןמות מן הבהמה
 אשר היא לבם לאבלה
 הנגע בנבלתה יטמא עד
 הערב: ויקרא יא לט
 2. וכי יתן מים על זרע
 ונפל מגבלתם עליו טמא
 הוא לכם: ויקרא יא לח
 3. וכל אשר יפל
 מנבלתם עליו יטמא
 תנור ןכירים יתץ טמאים

 הם וטמאים יהיו לבם:
 ויקרא יא לה

 נליון הש״ס
ן י . עי ב י ת רא כ  גפ׳ •ד *תי
א מוס׳ דייה ף כו ע״  נדה ד

ר: ו ן התנ  מ

 הגהות הב״ח
ה להנן שכן אוכל  (א) גמ׳ מ
א ל א ׳ ו א לא לכתונ וכו ל  א
ם לאיצטרוסי : (נ) ש ד  י

: ת ר מ א  ה

 מוסף רש״י
 כדי. שס חכס (גימץ פה::

 שיטה מקובצת
 א] יכול לא יהא טמא
 דאפי׳ מעשה יד: נ] יד
 יתירא כתיב. נ״ב עי׳ תוס׳
 לעיל דף כד ע״ב: ג] לא
 יהא טמא דאפי׳ מעשה
 יד להכניס ולהוציא:
 ד] ת״ל יטמא יו״ד יתיר׳
 קא דרי• דהו״ל למיכתב
 טמא וכתב יטמא לרבויי
 טומאות. הסייד ומה״ד כל
 שהוא: ה] שהתנור תחלה
 והאוכלים שניים כדתניא
 בפסחים. נ״ב ואמרי׳ נמי
 לעיל בפי ראשון [ד׳
 כד:] דת״ר תוכו כך נ״ל:
 י] מה להנך שכן מיטמאץ
 קבלו וכו• נ״ב נ״א בקצת
 פירושי רש״י ו״ל כ״י שכן
 מיטמאין מקבלין טומאה
 שלא בנגיעה שהנבילה
 טמאה מגופה והתנור קבל
 מאוירו: מה להנך שכן
 אוכל ואע״ג דהך פירכא
 לאו קולא וחומרא הוא
 הוה אמינא דהא אמרינן
 בכל הבשר וכוי: ז] וידן
 מוציאה טומאתם לאחרים
 אף אני: ח] תנהו ענץ
 ליד דעלמא דאוכלין ואם

 אינו ענץ:



 מסורת הש״ם

 א) ופסחים יח: ושם
 נסמן], ב) [וגירסח הילקוט
 אימא לך להכניס ולהוציא
 ימילתא כוי ועיין רש׳׳א],
 נ) ןססחיס עז: קדושין
 ד:], ד) ]עוקצין פ״ב מ״ג
 כרכות לו:ו, ה) נכרכות ד:
 ושס נסמן], י) נשכת לכ:
 וש״נ], 1) תוספתא דאהלות
 ס׳׳ד ה׳׳ד, ח) נדף קיט:ן,
 ט) צ״ל לכס, י) נשמיני
 פרק י], כ) צ״ל עס אוכלין
 כביצה, ל) צ״ל עליהם,
 מ) [כריתות לף נא:],

 נ) צ״ל ללא אשכחן,

 תורה אור השלם
 1 . ובי יפיל מנבלתם על
 בל זרע זרוע אשר יזרע
 טהור הוא: ויקרא יא לז

 נליון הש״ם
 גטי ואין שומר ל6חות
 טבפול. ע״ל לף קכל ע״נ

 חוס׳ ל׳׳ה אבל:

 הגהות הב״ח
 (א) נם׳ והכניס ראשיהן
 השניים לביח: (ב) רש״•
 ל״ה תחלח וכו׳ לטומאה:
 (ג) ד״וז אין יד וכו׳ והרי
 הוא עם אוכלין: (ד) תום׳
 ד׳׳ה וכשס וכי' שאס אתה

 אומר:

 מוסף רש״י
 הפיטמא של דמון.
 הפרח שבראשו, כעין
 שיש לתפוחים ילספרגלין,
 מצטרפת. לכביצה
 לטומאת אוכלין (כרכות
 לו<. והנץ שלו אין
 מצטרף. אע״ג לקי׳׳ל
 שומרים מצטרפין לטימאה
 קלה רהיינו טומאת אוכלין,
 הני מילי קליפת האגוז
 והרמון, אבל הנן שומר
 על גבי שומר הוא ואין

 מצטרף ישם:.

 שיטה מקובצת
 א] אי בעית אימא קרא
 איבעית אימא סברא:
 5] אלא לכשיתלשו אמר
 רב: נ] והכניס ראשיהן
 השנים לבית: ד] הפיטמא
 של דמון שומר הוא לו על
 פיו: ה] מוציאין לזריעה
 דהא לאו ורעים: י] משום
 דזרעיליה בהדיה הוא.נ״ב
 נ״א בקצת פירושי רש״י
 ו״ל בהדיה הוא כדגמרינן
 מקראי דזרע ורוע אשר
 יזרע הסייד: ומהיד יש
 יד וכוי: I) מקרא נדרש
 לפניו לכם דנפקי ידות:
 ח] ויש לו יד כטומאה:
 P] ובראשו אחד כזית
 בשר מודינא דיש לו:
 י] כדאמרינן בפרק דם
 שחיטה לאפוקי מת אע״ג
 דממליא ליה לא מטמא
 טומאת אוכלים משום
 דבטלה דעתו אצל כל
 אדם. כן מצאתי בתוס׳

 שאנץ:

 סיח: העור והרוטב פרק תשיעי חולין
 ואימא אם אינו ענין לשומר מצלה הנהו עני! לשומר. לאוכל להא
 שומר ושומר הוא לאע״ג לכתיב בהו שומר אחרינא חל להכניס להא
 לא כתיבא ביד דליתי שומר מינה וחד לצרף ושומר להוציא מיל יליף
 אבל יד להכניס לא איתרבאי: אלא מעיקרא כי כהיבא יד אהכנסה
 כחיבא. כלומר הא דפרכינן נע״אן מרישא
 אימא יד להוציא ולא להכניס לאו
 פירכא היא דכי כתיבא יד באוכלין
 אתחלת טומאתן כתיבא כשהן מקבלין
 אותה מן השרץ וכיון דמכנסת כל שכן
 דמוציאה ושומר להכניס ולהוציא מק׳׳ו
 אתי שומר דזרעיס לצרף: אלא
 שומר מגלה ל״ל. בשלמא כולהו
 צריכי ואפילו יל לנבלה שלא תאמר
 דיו אלא שומר דנבלה למה לי הא
 לא מצטרף: ואי להכניס ולהוציא גא.
 טון דכתיבא יד בנבלה אתי שומר
 בק״ו מינה: א״ה. דאמרת טרח
 וכתב שומר מנא לך דמצטרף הא
 לאו צירוף בהדיא כתיבא ומשום דלא
 אצטריך להכניס ולהוציא שדית ליה
 אצירוף אימא להכניס ולהוציא אתא
 ואע״ג לבקל וחומר מיד אתי מילתא
 דאתיא בק״ו טרח וכתב לה קרא:
 רכ תגיגא אמר. לעולם כדאמרינן
 מעיקרא דשומר דנבלה דלא איצטריך
 תנהו ענין ליד ודקסרכת אימא תנהו
 ענין לשומר דעלמא אבל יד להכניס
 לא אשכחן לאו פירכא היא דטון
 דמעשה יד עביד שאין מצטרף כשאר
 שומרים אלא מכניס ומוציא כמעשה
 יל מסתברא ריתורא ליליה ללא
 איצטריך: איד שדינן ליה. להיות
 ענין ליד דעלמא והשתא כולהו צריט
 כל ידות דכתיבי להוציא צריט לחלא
 מאידך לא אתיא כדאמרן ודנבלה
 משוס שלא תאמר דיו שומר דנבלה
 להיות ענין ליד דהכנסה ושומר דאוכליס
 לצרף: הפיטמא של רמון. י!הוא שומר
 על פיו והנץ שומר אחר ע״ג הפיטמא
 כמו שיש על אגוזים שומר ע״ג שומר:
 אין מצטוץז. דאין שומר ע״ג שומר
 כדאמרינן לקמף) פיטמא מיהא מצטרף
 ואמאי הא ליכא למימר כדרך שבני
 אדם מוציאין לזריעה י] הא לאו זרעים
 נינהו וכשנוטעין אילן אין נוטעין
 אלא יחור ואס מטעין רמון כבר
 נשרה אותה פטמא שהיא כעין פרח
 שבראש התפוחים ומתניתין נמי דקתני
 עור מצטרף משום שומר הא לא
 כתיב שומר אלא בזרעים וטעמא משוס דזרעי ליה בהדיה הוא: י!ג'
 קראי. זרע זרוע יזרע: יש יד לטומאה. להכניס ולהוציא כדאמרינן נע״א]:
 ואין יד להכשר. אין תורת יד לעני! הכשר שאס הוכשרה היד לא
 הוכשרו הזרעים: מקרא נדרש. י] ט) לכל דנפקי ידות מיניה נדרש
 לפניו אטמא הוא ולא לפני פניו אוט יותן מיס דהוא רישא דקרא:
 החלת טומאה הוא. ויש לו יל י" >י< טומאה: וכשם שאין. זרעים
 מקבלין טומאה אלא לכשיתלשו כדאמרינן בת״כי) אם אתה אומר
 מחוברין טמאין טימאת את הכל שאין לך מחוברין שאין שרצים מצרין
 אצלם: פול. פחות הרבה מסית: אין יד לפחות מכזית.
 אס יש אוכל פחות ממית כגון פול או חצי זית בשר ולו יד
 והרי «) הן עס אוכלין כביצה ונגעה טומאה ביד הואיל
 ועיקרו אינו כזיח ביחד אין חשוב להיות לו יד והכל טהור אבל
 יש שומר לפחות מכזית ובלבד שיהא כפול: וכן אי! שומר לפחוח
 מכפול. לא להצטרף לענין כביצה ולא להכניס ולהוציא כגון

 ואימא אם אינו ענין לשומר דנבלה תנהו
 ענין לשומר דעלמא שומר להכניס ושומר
 לצרף אבל יד להכניס לא אלא מעיקרא כי
 כתיבא יד אהכנסה כתיבא אלא שומר דנבלה
 למה לי לגופיה ולמאי אי לאצטרופי אמרת
 לא מצטרף אי להכניס ולהוציא ק״ו מיד אתיא
מילתא דאתיא בקל וחומר טרח וכתב לה (  א

 קרא אי הכי שומר דעלמא ׳*אימא לך להכניס
 ומלתא דאתי בקל וחומר טרח וכתב לה קרא
 ״ודכא דאיכא למידרש דרשינן רב חביבא
 אמר שאני שומר תבלה כיון דמעשה יד קא
 עביר איד שדינן ליה מתקיף לה רב יהודה
הפיטמא של דמון א ,  בר ישמעאל הא דתנן י
 מצטרפת והנץ שלו אין מצטרף ואמאי קרי
 כאן על כל זרע זרוע וליכא ותו הא דתנן
 העור והרוטב והקיפה וכר מצטרף לטמא
 טומאת אוכלים מנדן אלא תלתא קראי כתיבי
ל כל זרע זרוע אשר יזרע חד לשומר ע : 1 

 דזרעים וחד לשומר דאילנות אידך לשומר
 בשר וביצים ודגים אמר רב חייא בר אשי
 אמר רב יש יד לטומאה ואין יד להכשר ור׳
יש יד לטומאה ולהכשר במאי  יוחנן אמר ג
איבעית א! אימא סברא איבעית (  קמיפלגי ה
 אימא קרא איבעית אימא קרא מר סבר יימקרא
 נדרש לפניו ולא לפני פניו ומר סבר מקרא
 נדרש לפניו ולפני פניו איבעית אימא סברא
 מר סבר הכשר תחלת טומאה הוא ומר סבר
 הכשר לאו תחלת טומאה הוא תניא כוותיה
 דרבי יוחנן כשם שיש יד לטומאה כך יש יד
 להכשר וכשם י שאין מקבלין טומאה אלא
אין מקבלין הכשר אלא ג! עד  לכשיתלשו כך ה
ן ואי  שיתלשו אמר רב אין יד לפחות ממית 8
 שומר לפחות מכפול ורבי יוחנן אמר י יש יד
 לפחות ממית ויש שומר לפחות מכפול מיתיבי
ב׳ עצמות ועליהן ב׳ חצאי זיתים והכנים  ״ז
 ראשיהן >« *1 ב׳ לבית והבית מאהיל עליהן
 הבית טמא יהודה בן נקוסא אומר משום רבי
 יעקב היאך שני עצמות מצטרפין לכזית

 ורב

א בי כתיבא יד אהבנםה כתיכא. הקשה רבי אליהו ר ק י ו  מ
 מנלן ידות בכלים דעלמא דמיד דזרעיס ותנור ונבלה
 לא אתו דמה להנך שאין להם טהרה במקוה ונראה משום דדרשינן
 בתורת כהנים והנוגע בהן לרבות את הידות וההוא אפשר דלשאר

 כליס איצטריך ואי לא כתיב אלא
 ההוא קרא לחודיה הוה מוקמינן ליה
 בדמסתבר טפי: וכשם שאין
 מקבלין טומאה אלא לכשיתלשו. וא״ת
 אדרבה יותר ראר לתלות טומאה
 בהכשר דמה שאין מטמא זה תלוי
 בהכשר דמעיקרא לא הוכשרו וכ״ת
 דאפשר באילן מלא סירות שנתלש
 והוכשר וחזר ונטעו אי אפשר לומר
 כן דהא כשחזר ונטעו בטל ליה
 הכשר כשהשריש שאפילו טומאה
 בטלה כדאמרינן(תרומות פ׳׳ט מ״זו גבי
 גידולי חממה וי״ל דפשיטא ליה שאין
 מקבלין טומאה אלא לכשיחלשו כדפי׳
 בקונטרס שאס (ח אומר מחוברין
 טמאין טימאת [את] הכל וקאמר
 דה״נ אין מקבלין הכשר אלא לכשיתלשו
 אפילו לקבל טומאה אחר התלישה
 וא״ת מההוא טעמא דפשוט לו
 בטומאה תפשוט לו בהכשר שאס
 אחה אומר כן הכשרת הכל במחובר
 וי״ל דאין זה חימה כל כך אס נאמר
 דהוכשר הכל במחובר ע״י גשמים
 שנופלין על הזרעים: אין יד לפחות
 מכרת. סי׳ בקונטרס כגון פול או
 חצי זית בשר ולו יד והרי הוא ׳)עם
 כביצה אוכלין ואין נראה דאסילו היה
 נוגע בחצי זיח עצמו לא היה טמא
 מדאמרי׳ בפ״ק (לעיל דף כד:;! התורה
 העידה על כלי חרס אפילו הוא מלא
 חרדל אלמא אי לאו אויר כלי חרס
 לא הר כמו במחובר אע׳׳ס שנוגעין
 יחד ותנן נמי בפרק בתרא דחגיגה
 (דף כ0 הכלי מצרף כל מה שבתוכו
 לקדש אבל לא לתרומה ומבעיא לן
 בהקומץ רבה (מנחות דף כד.) אי
 דוקא דנגעי אהדדי או לא ואי נגיעה
 חשיב כמחובר א״כ פשיטא דבלא
 נגיעה איירי דבנגיעה לא היה צריך
 צירוף כלי ונראה לפרש שזה חצי
 זיח מחובר עם כביצה אוכלין אבל
 אינו מחובר כל כך ואס היה מגביה
 אותו היה ניתק אותו כביצה אוכלין
 מאוחו פחות מסית דלא הוי יד לשאר
 אוכל אלא לפחות מסיח ולפי׳ הקונטרס

 שמפרש בעלמא דאוכל כל שהוא מקבל טומאה א״צ לומר שהוא מחובר
 עם שאר אוכלין אלא בעי אס מכניס טומאה לאותו חצי זית אבל
 להוציא אפילו היה זית שלם ונגע בו לא היה טמא דצריך כביצה
 ואפילו אס אין מקבל טומאה בכל שהוא מדאורייתא איכא למימר
 דמבעיא ליה אי מקבל טומאה מדרבנן דמדרבנן מקבל טומאה
 בכל שהוא: והבית מאהיל ל<עליה הבית טמא. ויד למת
 נפקא לן במה הצד מנבלה ותנור דמה נבלה שאין מטמא באהל
 כו׳ ואי פרכת מה לנבלה שכן אוכל תאמר במת שאין אוכל
 כדאמרינן בפרק דם שחיטה יו«) תנור יוטח מה לתנור שכן מטמא
 מאוירו נבלה תוכיח הצד השוה שבהם שמטמא וידיהם כיוצא
 בהם כו׳ וא״ת לענין אהל נימא דיו וי״ל דמעיקרא נ) ודאי לא אשכחן
 בטומאה חמורה ידות הוה פרטנן על נבילה דיו אבל השתא דאשכחן
 יד בטומאה חמורה דהוי כגוף לענין מת נמי משוינן יד כגוף:

 ורב
 עצם ובו מוח פחות מכפול והוא עם אוכלין כביצה או עדשיס בשרביטיהם: ורבי יוחנן אמר כוי ויש שומר לפחות מכפול. אבל
 יד לפחות מכפול לא מדלא ערבינהו ותני יש יד ויש שומר לפחות מכפול: והכניס ראשיהן השנים. אותן ראשין שאין בשר
 עליהן והן של מת: הגיח טמא. המאהיל על היד כמאהיל על הבשר עצם בלא בשר מטמא במגע ובמשא ואינו מטמא באהל [אהלות פ״א מ״חז:
 היאך שני עצמות. אם היה עצם אחל ובראשו אחד כזית ני!מודינא דיש לו יד להביא טומאה לבית אבל יד לפחות מסית לא אמרינן:

 ורב
 האוכל: מר סבר מקרא נדרש לפניו כלומר כתיב וכי יותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו טמא הוא לכם אלו הידות ונדרש לפניו כלומר היכא אמריי לכם לרבות את הידות לענין טומאה שלפניו דלכם
 הוא ולא לפני פניו וכי יותן זה הוא ההכשר והוא לפני פניו דלכם: מר סבר הכשר תחלת טומאה היא. כלומר כשם שיד לטומאה כך יד להכשר: אין מקבלין הכשר אלא לכשיתלשו. כלומר שאם הוכשר
 במחובר לא חשוב הכשר: אמר רב אין שומר לפחות מכפול. כלומר מה דאמרי׳ דשומר מכניס ומוציא ומצטרף אין חשוב שומר לפחות מכפול ואי; יד לפחות מכוית כלומר מה דאמרי׳ דיד מוציא ומכניס
 אין חשוב יד לפחות מכזית אוכלין. מיתיבי שני עצמות ועליהן שגי חצאי זיתים. כלומר והכנים הידור! לבית והבית מאהיל עליהן הבית טמא אע״ג דשני חצאי זיתים תוץ לבית דאמרי׳ דמצד זה שבשר המת

 שעליו בא הטומאה לצד אחר:

 עין משפט
 נר מצוה

 ש א מיי׳ ס״ה מהל׳
 טימאת אוכלין הל׳

 כא:
 י ב מיי׳ שס הל״ד:

 ־א ג מיי׳ שס הל״ג:
 יב ד מיי׳ פ״ב שם הל״א:
 יג ה מיי׳ פי״נ שם הל״א

 [ופ׳׳נ הלכה תן:
ד ו מיי׳ ס״ה שס הל״ג:  י
 טו ז מיי׳ פ״ד מהל׳

 טומאת מת הל״ט:

 רבינו גרשום
 להכניס מיד דנבלה ושומר
 לצרף שומר דאוכלין מעל
 כל זרע זרוע אשר יזרע
 וגו׳ כדרך שבני אדם
 מוציאין לזריעה. ושומר
 תבלה הוא דלא צריך ומי
 הוא שומר דנבלה הנוגע
 בנבלתה טמא דאוקימנא
 בעור שהוא שומר ואם
 אינו ענין [ליד דנבלה
 תנהו ענין] ליד דעלמא
 יד להוציא ויד להכניס
 ושומר לצרף מעל כל
 זרע זרוע אשר יזרע:
 אלא מעיקרא כי כתיבא
 יד אהכנסה כתיבא כי
 יותן מים על זרע וכו׳
 טמא הוא לכם דאפקינן
 ידות דאוכלין מעיקרא
 כי כתב יד אהכנסה
 כתיב שמכניס הטומאה
 מן הידות לאוכלין ומה
 דאמרינן דמוציא את
 הטומאה מאוכלין לידות
 מק״ו אתי השתא עיולי
 מעיילא אפוקי מיבעיא:
 אלא שומר דנבלה למה
 לי אי לאיצטרופי כלומר
 מעיקרא אמרינן שומר
 בנבלה ואיצטריך יד
 להוציא ויד להכניס
 והשתא אמרת מעיקרא
 כי כתיבא יד אהכנסה
 כתיב והוצאה ק״ו א״כ
 שומר דנבלה לא איצטריך
 אלא לגופיה: אי להכניס
 ולהוציא ק״ו מיד אתי.
 כלומר מה יד שאינה מגינה
 מכנסת ומוציאה: אי הכי
 שומר דעלמא נמי אימא
 להכניס ולהוציא כלומר
 ולא לצרף: כל היכא
 דאיכא למידרש דרשינן
 ומאי דרשא דרשינן כיה
 לצרף. רב חביבא אמר
 שומר תבלה כוי כלומר
 לא מצית למיפרך ואימא
 אם אינו ענין לשומר
 דנבלה תנהו ענין לשומר
 דעלמא אלא ליד דעלמא
 שדינן שומר תבלה
 להוציא ולהכניס מ״ט כיון
 דמעשה יד קעביד דהעור
 שהוא שומר מעשה יד
 קא עביד שיכול לאוחזו
 בעור ונמשך הכשר ככלל
 העור: הפיטמה של רימון
 וו היא קליפה שומר של
 רימון: קרי כאן על כל ורע
 ורוע וליכא. כלומר דבעינן
 כדרך שבני אדם מוציאין
 לזריעה וליכא: אלא תלתא
 קראי כתיבי ואלו הן תלתא
 קראי. זרע זרוע אשר יורע
 ג׳ פעמים חד לשומר
 דזרעים. כלומר שמצטרף
 להשלים האוכל. וחד
 לשומר דאילנות כלומר
 שומר של פרי וחד לשומר
 דבשר בצים ודג כלומר
 כולן מצטרפין להשלים.
 שומר דבשר העור. שומר
 דביצים הקליפה. שומר
 דדגים הקשקשים: ידור,
 לטומאה כלומר להוציא
 ולהכניס: ואין יד להכשר.
 דאי הוכשר היד לא הוכשר



 עין משפט
 נר מצוה

 טו א מיי׳ פייה מהל׳
 מומאמ אוכלי!

 הלט״ז:
 יז ב מיי׳ שס הל״ל:

 העור והרוטב פרק תשיעי חולין סיט.

״ף  לעזי רש .
 רידונדי״ל. עצם הירך.

 קוש״ט [קושי״ש].
 קליפות, תרמילים (של

 פולים).

 שיטה מקובצת
 א] איכעית אימא ביד
 איבעית אימא בשומר:
 כ] אמר רבה דייקא נמי
 דבשומר: ג] לה לתרוייהו
 מר לטעמיה ומר לטעמיה:
 1] ות״ק מטמא בתרוייהו
 (אלא בחרא מוקי לה)
 ור׳ יהודה מטהר בתרוייהו
 אלא בחדא מוקי לה וקאי
 כחד מינייהו: ה] לפיכך
 אין שומר זה מכניס
 ומוציא ומצטרף כשאר
 שומרין כל זה נמחק:
 י] שייר בו גרגיר אחד טמא
 וכגון שיש כין השרביט
 וכו׳ כצ״ל ונ״כ כך מצאתי
 מוגה בקצת פירושי רש״י
 ז״ל כתיבת יד ובקצת
 פירושי רש״י ז״ל מצאתי
 כך שיש בו שרביטין
 הרבה וכגון שיש כץ
 השרביטין והפול כביצה
 ואין במשמע לשון התוס׳
 שהיה להם כן בפי׳ רש׳׳י
 ז״ל דוק ותשכח: 1] כר׳
 יהודה דהלכתא כותיה
 לגבי דר׳׳מ דאחרים:
 ח] דדילמא הא דאיצטריך
 למימר לאחרים: נו] קס׳׳ד
 דמקשה דמיירי: י] לקמן
 גבי אוכל שחלקו דקא

 סלקא דעתין דמיירי:

רב במאי מוקי לה אי ביד קשיא רישא. ה״מ למימר לד יוחנן  ו
 אי ביר אי כשומר קשיא סיפא ולאו קושיא גמורה היא למקשה
 לרב אלא פירוש בעלמא למפרש מילחיה אליבא דכולהו תנאי:
 ורבי יוחנן אמר כולה ביד וכת״ק. ה״מ למימר כולה בשומר
 וכת״ק דלת״ק אפילו בשלשה עצמות
 שיש בכל אתר פתות מכפול מצטרפין
 למית ושני עצמות מקט להודעך
ד יהולה בן נקוסא אלא משוס  כחו ל
 דאמר הש״ס לרב אי ביל קשיא
 דשא קאמר לרבי יוחנן מוקי לה ביל
 ולא קשיא רישא הוא הדין בשומר
 ומשוס דלרבי יוחנן א״ש בין ביד בין
 בשומר כת״ק דייק מעיקרא אליבא
 דרב: ורבי יוחנן אמר כולה בשומר
 והוא דאמר כאחרים. וביד לא בעי
 לאוקומי אע״ג דהוה ניחא טפי כדפירש
 בקונטרס משום דמשמע לבשומר
 מייד והא דמוקי לה ביד לרב כי
 היכי דליקום כרבי יהודה דהלכחא
 כוותיה לגבי י] ר״מ דאחדס היינו ר׳
 מאיר: דבי יוחנן אמר אין זה
 שיעור. אין להקשות הא א״ר יוחנן
 לעיל (יךח0 יש יל לפחות ממית
 ושומר לפחוח מכפול וא״כ ע״כ אחדס
 לאו שיעורא קאמרי כראקשינן ושנינן
 לעיל להכא אתא לפרושי מילתא
 לאחרים ללא תטעה לאוקמיה ביל
 ולמימר להוי לוקא ומהך מילחא לא
 הוה שמעינן לסבירא ליה כאחדס
 לללמא הא לאיצטריך חז לאחדם לאין
 זה שיעור משוס להט הוה שמיע
 ליה מרביה להשתא נמי לסבר ר׳
 יוחנן הכי צ״ל כדפי׳ מדלא מוקי
 לה ביד והוי כפול דוקא ט היכי
 דמוקי לה רב ביד למיקם כר׳ יהודה
 אף ע״ג דמשמע דבשומר מייד הכי
 נמי ה״ל לר׳ יוחנן לאוקומי ביד ט

 היט דלהוי כפול דוקא:
ט שריקנו. פירש בקונטרס  שרבי
 קופא קוש״ט ולא משמע כן דהא כתיב בכל הספדם שייר גרגיר
 אחד בכל שומר טמא מכלל דשרביט לאו היינו קופא שהוא שומר
 עצמו אלא הוא הקלח שהשומרים דבוקים בו שקורין ריי״ס שריקנו
ר גרגיר אחד לכל שומר י  שהוציא האוכל מן השומרים טהור: שי
 ושומר טמא. ייווקס״ד המקשה דמיירי כשנגע טומאה בשומר וכל
 הגרגרין שבשאר שומדס מצטרפין לכביצה אלמא יש שומר לפחות
 מכפול וקשיא לרבי חנינא דאמר הד זה שיעור ואע״ג דאליבא דאחדם
 קאמר מ״מ פדך ה״ל לפרושי מלתייהו כמו שמפרש רבי יוחנן דאין
 זה שיעור ולא לפלוגי אחרים אהך ברייתא ומשני בקולחא דנגע
 בקולחא ומשוס יד ולא בשומר ולפי מה שסי׳ מייתי מינה שפיר
 ראייה לקמן גבי אוכל י] דקס״ד דמייד כגון שנגע בשומרים ומשום
 שומר ומצטרפין כל השומרים יחד«)אבל לפירוש הקונטרס דגדס שייר
 בה גרגיר אחד טמא צ״ל דלקמן ס״ד דמיירי בהרבה שרביטים
 כדפירש בקונטרס לקמן דאי לא מייד אלא בחד א״כ לא איירי מידי
 בצירוף דלא איירי אלא בשומר אחד: הכא נמי כקולחא ומשום יד.
 ואס תאמר א״ב מ״ל ריקנו ומה לי לא דקנו טון דקולחא הר יד
 ליוחר ממית דלמאי דס״ד מעיקרא ניחא דקמשמע לן דאף על גב
 דליכא כפול הוי שומר רש לומר דקמשמע לן דאף על גב דליכא
 כזית במקום אחד אלא כאן גרגיר וכאן גרגיר הוי קולחא יד:

 שומר

 רבינו נרשום(המשך)
 מוקים לה ביד והוא דאמר
 כתנא קמא דס׳׳ל כזית אין
 פחות מכדית לא: ואיבעית
 אימא בשומר והוא דאמר
 כאחרים דסברי לה כפול
 הוי שומר כרב: ור׳ יוחנן
 כולה בשומר כלומר כולה
 מוקים לה בשומר והוא
 דאמרכאחרים: אחרים הא
 כפול אמרי כלומר והוא
 סבר יש שומר לפחות
 מכפול. איידי דקאמר
 ת״ק שיעורא כלומר כזית
 קאמרי אחרים נמי כפול
 ולא אמרי דוקא אלא
 סבירא להו אפי׳ פחות
 מכפול: מדקתני קולית.
 כלומר מאי שנא דקתני
 קולית יותר משאר אלא
 ש״מ בקולית שיש בו
 מוח איירי ומשום שומר
 נגעו בה: איתמר ר׳ חנינא
 אמר זהו שיעור כלומר
 אין שומר לפחות מכפול
 הא כפול יש שומר: אין
 זה שיעור והא קתני כפול
 כלומר לאחרים: איידי
 דקאמר תייק כזית קאמרי
 אחרים כפול נ) ואפי•
 לפחות מכפול יש שומר
 ומוציא ומכניס ומצטרף:
 ת״ש ר׳ אלעזר בן עזריה
 מטהר בשל פול. כלומר
 שאם נטמא השומר לא
 נטמא האוכל שבתוכו
 שאין חשוב לו שומר שאין
 צריך לו שהפול גם הוא
 יכול לטלטלו בלא קליפה.
 ומטמא בשל קטנית כלומר
 בשל עדשין שאם נטמא
 הקליפה נטמא האוכל והא
 הכא דפחות מכפול וחשוב
 לו שומר וכיצד א״ר חנינא

 והו שיעור: בקולחא ומשום יד. כלומר מה ששנינו ומטמא בשל קטנית לאו בשומר אלא בקלח ומשוס יד דיד מכניס
 הטומאה לאוכל. ומאי במשמושן בתשמישן שמטלטלו בידות. ת״ש דתנא דבי ר׳ ישמעאל על כל זרע זרוע אשר יזרע כוי.
 כלומר והא הכא דחטה ושעורה הוא פחות מכפול וחשוב שומר: כריה שאני כלומר אבל בשר אם יש בעור פחות מכפול

 אין חשוב לו העור שומר ואין מכניס ומוציא את הטומאה: בעי רב אושעיא

 ורב האי במאי אוקים לה אי ביד קשיא רישא
 אי בשומר קשיא סיפא איבעית אימא א] בשומר
 איבעית אימא ביד איבעית אימא ביד והוא
(כרבי יהודה) בן נקוסא ואיבעית (  דאמר א
 אימא בשומר והוא דאמר כתנא קמא ור׳
 יוחנן אמר כולה ביד והוא דאמר כת״ק ת״ש
 ״רבי יהודה אומר קולית שיש עליה כזית
 בשר נודרת כולה לטומאה אחרים אומרים
אפילו אין עליה אלא כפול גוררת כולה  א

 לטומאה ורב האי במאי מוקים לה אי ביד
 קשיא םיפא אי בשומר קשיא רישא איבעית
 אימא ביד והוא דאמר כרבי יהודה ואיבעית
 אימא בשומר כאחרים ורבי יוחנן אמר כולה
 בשומר והוא דאמר כאחרים אחרים הא כפול
 קא אמרי איידי דקאמר תנא קמא שיעורא
 קאמרי אינהו נמי שיעורא אמר ה רבא דיקא
 נמי דבשומר עסקינן דקתני קולית שמע מינה
 איתמר רבי חנינא אמר זהו שיעור ור׳ יוחנן
 אמר אין זה שיעור אין זה שיעור והא קתני
 כפול איידי דקאמר ת״ק שיעורא קאמרי אינהו
 נמי שיעורא ת״ש ״רבי אלעזר בן עזריה
 מטהר בשל פול ומטמא בשל קטנית מפני
 שרוצה במשמישן כדאמר רב אחא בדיה
 דרבא בקולחא ומשום יד הכא נמי בקולחא
 ומשום יד ומאי במשמישן בתשמישן ת״ש
על כל זרע  יידתנא דבי רבי ישמעאל 1
כדרך שבני אדם מוציאין(א< : זרע) (אשר י (  זרוע ה
 חטה בקליפתה ושעורה בקליפתה ועדשים
 בקליפתן יי בדיה שאני בעי רב אושעיא

 שני

 ורב האי במאי מוקים לה. שלא יהא אחד מאלו חלוק עליו: אי
 ביד. שבעצם הזה אין בו מוח אבל בשר יש בראשו האחד: יןשיא
 רישא. דקתני הבית טמא אלמא יש יד לפחוח מכזיח: ואי בשומר.
 כגון בעצמוח שיש בהן מוח והכניס שני ראשיהן הדקנין לבית

 ומשוס הט הבית טמא דש שומר
 לחצי זית ואע״פ שאין המות בבית
 שומר מכניס ומוציא טומאה ומביאה
 לבית. וא״ת עצס הזה הנכנס לבית
 אינו שומר למוח שהד אין המוח
 כנגדו אלא בראשו האחר ואנן חנן י)
 הנוגע כנגד הבשר מאחודו דלא הוי
 שומר אלא מה שכנגד האוכל על כרחך
 שומר הוא שכל זמן שהקולית סתומה
 אוכל שבתוכה נשמר נפתחה אין מה
 שבתוכה נשמר: קשיא סיפא. דקא
 מטהר ר׳ יהודה בן נקוסא ורב אמר
 לעיל נקיח:] אין שומר לפחות מכפול הא
 לכפול יש שומר וחצי זית יתר על
 כפול. וארי יוחנן נמי הוה מצי לאקשויי
 מרבי יהודה בן נקיסא כל היכי
 דמוקמת לה אי ביד אי בשומר מחנא
 קמא אי בשומר מוקמינן לה למדנקט
 שני חצאי זיחים משמע דבד׳ וה׳
 עצמות ובכל אחת פחות מכפול מודי
 הוא דטהור ור׳ יוחנן אמר יש שומר
 לפחות מכפול נשס] ומיהו לחד מינייהו
 פדך והדר מתרצי לה גזתרוייהו מר
 לטעמיה ומר לטעמיה: איבטיה
 אימא ביד כוי. בין ביד בין בשומר
 ליכא לאוקמא דא״כ רב דאמר במאן
 הא רב ביד מטהר ובשומר מטמא
 ות״ק מטמא בתרוייהו ח ורבי יהודה
 בן נקוסא מטהר בתרריהו אלא
 כחדא מוקים וקאיס כחד מינייהו.
 איבעית אימא ביד קאי והוא דאמר
 כרבי יהודה אבל בשומר אפילו רבי
 יהודה מודי: ואיבעימ אימא בשומר.
 מוקי לה: והוא דאמר כתנא קמא.
 וביל אפילו תנא קמא מולי: ור׳

 יוחנן. מוקי לה ביל ואשמעינן תנא קמא ליש יל לפחות ממית לאי
 בשומר אפילו בל׳ עצמות נמי הוי מטמא ליש שומר לפחות מכפול
 ןקיח:] אלא ביל קאי הילכך בעי חצי זית לניהוי מיהא כפול למולי ר׳
 יוחנן לאין יל לפחות מכפול כלפדשית לעילי׳) מללא עדב ותנא להו
 בשומר לא מצי לאוקומה לקשיא ליה אם כן אפילו ל׳ עצמוח נמי ליש
 שומר לפחוח מכפול: קוליח. הוא עצם עליון של ירך ובו מוח חמיל
 רלונלי״ל בלע״ז: גורר אמ כולה לטומאה. אותו זיח גורר אח כל
 הקולית לטומאה שאס היה עם כביצה אוכלין ונגע השרץ בה בכל
 מקום שבה טמא: קשיא סיפא. לאחדם להאמר רב נשס] אין יל לפחות
 ממית: אי בשומר קשיא רישא. לקאמר ת״ק כזית אין בציר ממית
 לא ורב אמר אין שומר לפחות מכפול הא לכפול יש שומר: ורבי
 יוחנן אמר לן כולה בשומר והוא דאמר כאחרים. ליש שומר מיהא
 לפחות ממית: הא כפול קאמרי. ורבי יוחנן אמר נשם] יש שומר לפחות
 מכפול: אמרי אינהו נמי שיעור. ולעולם לפחות מכפול נמי אמרי.
 וכל שכן לאי הוה מוקי לה ד יוחנן ביל הוה ניחא ליה טפי הואיל
 והוא דאמר כאחדס אלא משוס לקחני קוליח ולא נקט עצם אחר אי
 הוה מוקי לה ביד ודוקא כפול קאמרי אחרים הוה מקשינן ליה והא
 קולית קתני וסחס קוליח שומר היא ואפילו הכי קאמרי אחרים כפול
 ורבי יוחנן הכי גמיר לה דאחדם לאו דוקא כפול אמרו כדאמר לקמן
 רבי יוחנן אמר אין זה שיעור הילבך מוקי לה בשומר: דיקא נמ

 מםורת הש״ם

 א) [צ״ל כיהודה],
) תוספתא לעוקצי! רפ׳׳ג,  נ
 ג) עוקצי! פ״א מ״ה,
 ד) מנחות ע: [לעיל קיז:],
 ה) רש״ל מ״ז, ו) [לעיל צו.
 ק.], 1) [לעיל קימ.],
 ח) נקיח: ד״ה ורני יוחנן],

 «) עיין רש׳׳א,

 תורה אור השלם
 1. ובי יפל מנבלתם על
 כל זרע זרוע אשר יזךע
 טהור הוא: ויקרא יא לז

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ שבני אדס מוציאי!

 לזריעה חטה:

 מוסף רש״י
 על כל זרע זרוע.
 לגבי טומאת אוכלי! כתיב,
 ואע״ג דבההוא קרא טהור
 הוא נשיב ביה, טעמא
 משוס דלא הוכשר, דסמיך
 ליה וכי יות! מיס על
 זרע דהוכשר טמא הוא
 ,:לעיל קיז:<. כדרך שבני
 אדם מוציאין לזריעה.
 שאי! מקפידץ אס קליפתן
 סובבת!, כך הס מצטרפץ
 לטומאה, דשומר האוכל
 מצטרף עמו (מנחות ע:1.

 דבשומר עסקינן מדקהני קולית. וסחס קוליח יש בה מוח: אתמר רבי חנינא אמר. האי כפול דקאמרי אחרים דוקא קאמרי וזה הוא שיעור דבציר
 מכפול ליכא שומר כרב: אין וה שיעור. לאו דוקא קאמרי: רבי אלעזר בן טזריה מטהר. בשומר של פול דלאו שומר הוא כגון אוחן השרביטים
 שהפוליס גדלין בהן קוש״ט בלע״ז מפני שהפולין גסין ואין צדטן לשומר דנוח למשמשן ולנקרן *]לפיכך אין שומר זה מכניס ומוציא ומצטרף כשאר
 שומרין: ומטמא בשל קטנית. דשומר הוא דדקים הן ואין יכולין לנקרן וניחא ליה שיהו באותם שרביטין ואל יתערב בהן פסולת: במשמישן.
 שממשמש בהן על ידי השרביטין. ורישא דהך מתניתין הט שרביט שדקנו טהור שייר בו גרגיר אחד טמא י] שיש שרביטין הרבה וכגון שיש בין
 השרביט והפול כביצה ר׳ אלעזר בן עזריה מטהר בשל פול דאין שומר מצטרף לו לכביצה ומטמא בשל קטניוח. אלמא יש שומר לפחות מכפול:
 בקולחא. הא למטמא בשל קטנית לאו בשרביט ומשוס שומר אלא בקלח נגעה טומאה ומשוס יל דהשתא הר האי יד יד לדבר חשוב שהוא יותר
 ממית שהד כל השרביטים מחוברין בו ובתול הואיל וגסים הן לא איכפת ליה לליהד להו יל: בתשמיש!. שמטלטלן באותו קלח ואותו
 קלח תשמיש לאוכל: עדשים בקליפתן. אלמא יש שומר לפחות מכפול: בריה שאני. וכי קאמר רב שאין שומר לפחות מכפול כגון
 חצי פול שאין בדיתי שלמה או בשר שיעור חצי פול ועור עליו שמשלימו לכביצה. ולעיל נמי גבי שרביטין מצי לתרוצי בריה שאני:

 שני

 רבעו גרשום
 יהודה בן נקוםא אומר
 היאך שני עצמות כוי
 כלומר [כיון] דאין כשיעור
 על עצם אחד הבית טהור:
 ורב האי במאי מוקים ליה
 אי ביד קשיא רישא. כלומר
 אי מוקים [שיש] עליהן
 שני חצאי זיתים כשר
 על העצמות קשיא רישא
 דברישא חוינן דכחצי זית
 חשוב יד והוא סבר אין
 יד לפחות מכזית: אי
 בשומר. דמוקים [שיש]
 עליהן שני חצאי זיתים
 במוח שבתוכן קשיא סיפא
 דהוא סבר אין חשוב
 שומר לפחות מכפול הא
 כפול חשוב שומר ובסיפא
 לר׳ יהודה בן נקוסא
 [דאמר] היאך שני זיתים
 כוי [הרי] דלא חשוב
 שומר פחות מכזית ואין
 מביא את הטומאה. ולר׳
 יוחנן קשיא סיפא דהוא
 אמר יש שומר לפחות
 מכפול ואנן חזינן בסיפא
 דאין חשוב שומר לפחות
 מכזית: איבעית אימא ביד
 הוא דאמר כר׳ יהודה בן
 נקוסא כוי. כלומר איבעי
 תימא מוקים לה כולה ביד
 והוא דאמר כרי יהודה בן
 נקוסא נדאמרן דאין יד
 לפחות מכזית: ואיבעית
 אימא בשומר והוא דאמר
 כת״ק. כלומר דת״ק סבר
 יש שומר לפחות מכזית
 כרב דאמר אין שומר
 לפחות מכפול הא כפול
 יש שומר אע״ג דפחות
 מכזית: ודי יוחנן אמר
 כולה ביד. כלומר כולה
 ברייתא (מוקים א) לה כרי
 יהודה בן נקוםא ותייק)
 והוא דאמר כתנא דיש יד
 לפחות מכזית: ת״ש קולית
 שיש עליה כזית בשר
 כוי כלומר גוררת כולה
 לטומאה אפי׳ הטומאה
 בראש הקולית מי שנוגע
 בצד אחר טמא ורב האי
 במאי מוקים לה אי ביד
 דמוקים שיש עליה כזית

 בשר וחשוב הקולית יד קשיא סיפא דרב סבר אין יד לפחות מכזית ואנן חזינן בסיפא אפי׳ אין עליה אלא
 בפול גוררת כולה לטומאה. אי בשומר כלומר דמוקמינן לה קולית שיש עליה כזית בשר במוח והוי קולית שומר
 קשיא רישא דרב סבר אין שומר לפחות מכפול הא כפול חשוב שומר ומכניס ומוציא הטומאה לצד אחד קשיא
 רישא דברישא חזינן כזית בשר גוררת כולה לטומאה אבל פחות מכוית לא: איבעית אימא ביד כו׳ כלומר כולה

 א) נראה רצ׳׳ל כולה ברייתא ח״ק ור״י נ! נקוסא מוקי לה ביד והוא זאמר נמ״ק וכוי. נ) אולי צ״ל אוזרים כפזל אנל נאמת אפי׳ לפחות וכוי.



 מסורת הש״ם

נ מייל, ״  א) עוקצין פ

: וש״נ],  ב) [לעיל קח

, ד) מענית ז  ג) רש״ל מ״
, ה) לקמן קכל., ו) שנמ .  מ
ג ״ א מ ״ , ז) [עוקצי( פ  קח.
 ושס אימא מלעין שנשגלין],
א משנה ג,  ה) עוקצין ס״
ן לקיש],  ט) [צ״ל ר״ש נ
ר ו מ ל״ש אלא ע ״ ׳ ר  י) ני
מר אלא י שו  אכל נימא לא הו
נ לנקט נלישנא קמא נ  א

 עצם נקט נמי הכא עצם,

 תודה אוד השלם
 1 . ובי יפיל מנבלתם על
 בל זרע זרוע אשר יזרע
 טהור הוא: ויקרא יא לז

 הגהות הב״ח
 (א) רש״־ ל״ה לישנא
ר יד ׳ ללא ה ו נ  אמרינא ו

: א ה ה מ י ב ה ו א  ו

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

י לר״ל ״ ' איתיניה ר מ ] ג  א
א מה׳ ״ נ מיי׳ פ ״ . נ ר  עו
: א מ הטומאות הל׳ י ו  אנ
ם לא משוס שומר. ] ש  ב
: מ ״ כ ע״ש נ נ מיי׳ שס ו ״  נ

 מוסף רש״י
ת י ז ו כ י ל ש ע י ר ש ו  ע
ס אחל, . נמקו ר ש  ב
א צ ו י ב ה י צ ע ב ג ו נ  ה
ר ש . היינו נאותו נ ו נ מ  מ
 או נשערה שכנגד אומו
. דשערה הוי א מ  נשר, ט

 שומר (לקמן קכד.!.

 שיטה מקובצת
 א] חטה נמי כחטי שמעון:
 ג] (או כגון שני בצלים
 קטנים שאין בשניהם אלא
 כביצה עם שומריהם)
 נרשם עליו ונ״ב שלא
 נמצא בשום פירוש כ״י:
 J] אי מצטרפי הני שני
 שומרים עם האוכלים
 אי לא: ד] אלמא שני
 שומרין מצטרפין לכביצה
 עם אוכלין שבהן אע״ג
 דהאי: 5] האי מטמא
 ומטהר דקאמר כקולחא
 קאי: ו] והכא נמי ה״מ
 לחדוצי בדיה שאני אלא
 תירוצא דחיקא הוא נרשם
 עליו ונ״ב שלא נמצא
 בספר כ״י: t] כולן נופלין
 ולא הוי שני שומרין:
 ח] צריכות שיהו שורות
 התחתונות קיימות שאם
 נשרה הקליפה התחתונה
 דהיינו שורה התחתונה
 של שבולת נושרת נמי
 הקליפה הסמוכה לה
 עד שיפלו כל הקליפות
 והחיטין עד כצ״ל ונ״ב
 נ״א בס״י כשלמא עילייתא
 צריכין שתהא םסאה
 תתייאתא קיימת שאם
 נשרה הקליפה תחתונה

 סיט: העור והרוטב פרק תשיעי חולין
 שט שומרין מהו שיצטרפו. לאוכל שבתוכן לכביצה: פנימיה. היינו
 אותה לבנה הראשונה הראויה לאכול: קדורה. נקובה: מצטרפת.
 שהרי היא עצמה אוכל: אמצעית. שומר היא: שלמה מצטרפת.
 דהוי שומר: קדורה אינה מצטרפת. דלא הויא שומר: חיצונה
 טהורה. שאין שומר על גבי שומר
 חשוב שומר: שומר אוכל שחלקו.
 כגון אוכל כביצה ושומרו עליו וחלקו
 «]או כגון שני בצלים קטנים שאין
 בשניהם אלא כביצה עם שומריהם
 וקמבעיא ליה אי מצטרפי הני«)שומרין
 עם האוכל אי לא: ומטמא כשל
 קטנית. קא סלקא דעתיה ששנים
 ושלשה שרביטים מצטרפין לכביצה
 עם אוכלין שבהן דודאי אין בשרביט
 אחד כביצה אלמא שני שומדן
 מצטרפץ יזעם שני אוכלין לכביצה
 אע״ג דהאי לא מגין אהאי: בקולחא.
 האי מטמא ומטהר מ בקולחא קאי
 ומשום יד דהוי יד לכולהו שרביטין:
 חטין כקליפתן. אלמא חטין עם
 שומריהן מצטרפין לכביצה אלמא שני
 שומרין מצטרפין וה״ה לאוכל שחלקו.
 י]וה״נ הוה מצי לתרוצי בריה שאני
 אלא תירוצא דתיקא הוא: כדאמר
 רב אחא בקולחא ומשום יד. דיד
 אחד הוא: הך קליפה נמי בשדרה.
 קאמר בסאסא דשבלחא שהחטין
 קבועין בשדרה בהיקף סביב ומשוס
 שומר דכל השבולת שלמה וכל הסאסא
 הויא חד שומר דכולן צריכץ זה לזה
 שאם יפול אחד י] כולם נופלין ולא הוו
 שומרין: בשלמא עיליחא צריכי
 להתייתא. כלומר דשורות עליונות
 שהחטין קבועין בהן ״]צריכות שיהו
 שורות התחתונות קיימות שאם נשרה
 הקליפה החחתונה של שבולת נושרת
 הקליפה הסמוכה לה עד שיפלו כל
 הקליפות והחטין עד ראש השבולת:
 אלא דרא תמייתא מי צריכי לעיליימא.
 בלא עילייתא נמי מקיימי תתייתא
 ואפילו הכי מצטרפין שומרים דדרי
 עילייתא בהדי אוכלים תתאי ושומרין
 תתאי: בחד דרא. קאמר דמצטרפי
 שומרים דחד שומר הוא דמתוך
 שקבועים בדוחק מתקיימח ואס יטול
 אחד מבינתיס יש ריוח לחבירו ליפול:
 חטי דשמעון בן שטח. כשתי כליות של
 שור הגדול במס׳ תענית >ד׳ כג. ע״ש):
 השהא דאתיח להכי. מתריצנא לך
 נמי דהא דקאמר חטין בקליפתן לאו
 דלצטרפו שני חטין עם שומריהם
 אלא אם יש בין חטה אחת וקליפתה
 כביצה כגון חטי דשמעון בן שטח
 מצטרף שומר לחמין: לא שנו אלא

 שני שומרין מהו שיצטרפו חיכי דמי אילימא
ומי איכא שומר על גב שומר  בזה על גב זה א
שלש קליפות בבצל והתנן רבי יהודה אומר ב (  א

 פנימית בין שלמה בין קדורה מצטרפת
 אמצעית שלמה מצטרפת קדורה אין מצטרפת
 חיצונה בין כך ובין כך טהורה רב אושעיא
 שומר אוכל שחלקו קמיבעיא ליה כיון דהאי
לא  לא מגין אהאי והאי לא מגין אהאי ג
 מצטרפת או דלמא כיון דהאי מגין אדידיה
 והאי מגין אדידיה מצטרפין תא שמע רבי
 אלעזר בן עזריה מטהר בשל פול ומטמא
 בשל קטנית מפני שרוצה במשמישן אמר
 רב אחא בדיה דרבא בקולחא ומשום יד
 ומאי במשמישן בתשמישן ת״ש 3<דתנא דבי
על כל זרע זרוע ״(אשר יזרע)  רבי ישמעאל 1
 כדרך שבני אדם מוציאין לזריעה חטה
 בקליפתה ושעורה בקליפתה ועדשים בקליפתן
 כדאמר רב אחא בדיה דרבא בקולחא ומשום
 יד הכא נמי בשדרה ומשום שומר בשלמא
 עיליתא צריכי לתתיתא אלא תתיתא מאי
 צריכי לעיליתא בחד דרא ומי איכא כביצה
 אוכלין בחד דרא ״בחטי דשמעון בן שטח
 השתא דאתית להכי חדא חטה נמי א] בחטי
 דשמעון בן שטח גופא שני עצמות ועליהן
 שני חצאי זיתים והכנים ראשיהן שנים לבית
 והבית מאהיל עליהן הבית טמא יהודה בן
 נקוםא אומר משום רבי יעקב היאך שני עצמות
 מצטרפין לכזית אמר ריש לקיש לא שנו אלא
 עצם דהוי יד אבל נימא לא הויא יד ורבי יוחנן
 אמר אפילו נימא נמי הויא יד א! איתיביה ר׳ יוחנן לר״ל ה<עור שיש עליו כזית
 בשר הנוגע בציב היוצא ממנו ובשערה שכנגדו טמא מאי לאו משום יד ב] לא
 משום שומר ומי איכא שומר על גבי שומר חלחולי מחלחל מתקיף לה רב אחא
 בר יעקב אלא מעתה תפילין היכי כתבינן יהא בעינן כתיבה תמה וליכא
ל נקב שהדיו עובר עליו אינו נקב כ דאמרי במערבא ה (  אשתמיטתיה הא י
 ואיבעית אימא כוליה משום יד כדאמר רבי אלעא במלאי שבין המלאים
 הכא נמי בנימא שבין הנימין והיכא אתמר דר׳ אלעא אהא יימלאי
 שבשכלים מיטמאין ומטמאין ואינן מצטרפין מלאי למאי חזי אמר רבי אלעאי
 במלאי שבין המלאים לישנא אחרינא אמרי לה הכי נמי מםתברא דמשום
 שומר דאי םלקא דעתך משום יד נימא אחת למאי חזי כדאמר ר׳ אלעא
 במלאי שבין המלאין הכא נמי בנימא שבין הנימין והיכא איתמר דר׳
י המלאי שבשכלים מיטמאין ומטמאין ואין מצטרפין ( D אלעאי אהא דתנן 
 מלאי למאי חזי אמר רבי אלעאי במלאי שבין המלאים ואיכא דמתני לה

 אמתניתין
 עצם דהוי יד אבל נימא. אחת לא חשיבא למיהוי יד דפסקא אלא שומר הויא ויש חומר ביד מבשומר דיד מביאה את הטומאה בכל ענין שהיא
 אבל שומר אם יש חתיכת עור ועליה בראשה אחד כזיח בשר ונגע באחד מן הנימין בראש האחר טהור דשומר אין מביא טומאה כמעשה
 יד אא״כ נגע כנגד הבשר כדאמרינן בריש פרקין (לעיל דף קייו.) הנוגע כנגד הבשר מאחוריו: ורבי יוחנן אמר אפילו נימא הויא יד.
 ומביאה טומאה אפילו נגע בנימא שלא כנגד הבשר: בציב. חוט הבשר: מאי לאו משום יד. ושכנגדו לאו דוקא: לא משום
 שומר. טון דאיכא כזיח עביר שומר מעשה יד להכניס ולהוציא: שומר על גגי שומר. נימא על גבי עור: חלחולי מחלחל.
 ומנקיב נימא לעזר ויורד על הבשר ולא הר שומר ע״ג שומר: אי חלחולי מחלחל תפילין היכי כחגינן. והלא העור חלול כנגד
 השער ובעינן כתיבה תמה שלמה ולא פסוקה דכתיב (דברים ו) וכתבתם שיהא כתיבה תמה נשכת קג:1: איכעית אימא כולה. ציב ושערה
 משוס יד וט קאמר דהר יד בנימא שבין הנימין דאיכא נימין הרבה דאי מטלטל הבשר ע״י נימין לא פסקי: מלאי. זקן העליון של
 שבולת: מיטמאין ומטמאין ואין מצטרפין. דיד היא ואינה שומר: למאי חזי. הא נפסק מאליו כשאוחזין בו: שכין המלאין. שאוחז
 בכל המלאין של שבולח ולא באחד מהן: לישנא אחרינא אמרי לה כוי. מאן דחני הך לישנא סבר דבנימין הרבה אמר ריש
 לקיש נמי דלא הוי יד (א) ולותביה מהא מתניתא ותריץ ליה משום (יד) שומר והכי נמי מסתברא דמשום שומר מדקתני שערה דאי
 משום יל נימא אחת למאי חזיא לעולם משוס יד ומאי שערה דקתני נימא שבין הטמין: המצאי! שבשבלין מיטמאין ומטמאין.
ד יוחנן ור״ל:  מוציאין ומכניסין טומאה לשבולותיה ואין מצטרפין דאינן שומר אלא יד: ואיכא דמחני לה. להא פלוגתא ל

 אמתניתין

מר אובל שחלקו. לא שחלקו לגמד דא״כ פשיטא דלא מצטרף  שו
 כלפדשית לעיל ולהט נקט נמי לוקא חלקו אבל שני אגוזים
 שהן שני אוכלים שלמיס פשיטא דלא מצטרפין אלא מייד כגון שיש
 כאן בשר ועליו עור וחלקו לעור והיה חציו מצד זה וחציו מצד זה

 ומייחי ראיה מר׳ אלעזר בן עזדה
 דמטמא בשל קטנית משום דכל
 השומרים שבשרביט מצטרפין אע״ג
 דכל חד לא מגין אלא אדידיה וא״ת
 ואמאי לא משני דאין השומרין
 מצטרפין ומייד כגון שיש בין כל
 הגרגדן כביצה בלא שומדן והשומרין
 מכניסין ומוציאין ואין מצטרפין ואמאי
 משני ליה בקולחא ומשום יד וי״ל
 דבלאו הכי ניחא ליה טפי לאוקומי
 בקולחא ומשוס יד ומעיקרא לא הוה
 מוקי לה משוס שומר אלא משוס
 דבמשמישן הוה משמע ליה משום
 שומר אבל השתא דמפרש מאי
 במשמישן בחשמישן ניחא ליה טפי
 לאוקומא בקולחא: בחטי, דר״ש
 בן שטח. ועדשים נמי כעדשים דר׳
 שמעון בן שטח שהיו כזמרי זהב ועם

 שומריהם יש בהם כביצה:
 לא משום שומר. וא״ת אמאי
 קאמר ט)ר״ש לעיל אבל נימא
 לא הוי יד מטעם שומר מיהא ליטמא
 וי״ל דלעיל מיירי בנוגע בנימא שלא
 כנגד הבשר וכן פירש בקונטרס וא״ת
 ורבי יוחנן דמוקי לה משוס יד אמאי
 נקט ובשער שכנגדו וצ״ל דכשכנגדו

 לאו דוקא כדפירש בקונטרס:
כא דמתני לה אמתניתין כו׳  אי
 עד לא שנו אלא עצם.
 ה״נ הוה מצי למימר לא שנו ׳)אלא
 קרנים וטלפים שהן עצמן משום
 שומר אלא איידי דנקט לעיל לא
 שנו אלא עצם נקט נמי הכא עצם:

 הוא

 עין משפט
 נר מצוה

 יח א מיי׳ פ״ה מהל׳
: י  טומאת אוכלי! הל״

: א  יט ב מיי׳ שס הל׳ י
ג: ׳ י׳ שס הל׳  כ ג מי

׳ ס״א מהל׳ י ה מי א ו  נ
ג מ  תפילין הל׳ כ ס
ע או׳׳ח סי׳ ש״ נ טו  עשין ס

: ג ף י  לב סעי
 בכ ו מיי׳ ס״ה מהל׳
 טומאת אוכלין

 הל״כ:

 רבינו גרשום
 שני שומרין מהו
 שיצטרפו. לכביצה
 לטומאת אוכלין: ומי
 איכא שומר על גבי
 שומר. כלומר ומי חשוב
 שומר על גבי שומר
 להצטרף: קדורה לשון
 נקובה. פנימית בץ קדורה
 כלומר דחשוב כאוכל
 עצמו: שומר אוכל שחלקו
 כוי. כלומר שחלק האוכל
 עם השומר קא מיכעיא
 ליה: ת״ש ר• אלעזר
 בן עזריה מטהר בשל
 פול כו׳ כלומר והא
 הכא בקליפה של קיטנית
 מיחזי כשומר אוכל
 שחלקו וקתני ומטמא בשל
 קיטנית דמכניס ומוציא
 הטומאה ומצטרף כולו.
 ת״ש על כל ורע ורוע
 כו׳ והא הכא חטה
 בקליפה דדמי השבולת
 כשומר אוכל שחלקו
 וחזינן דחשוב כשומר לכל
 האוכל: הכא נמי בשדרה
 ומשום שומר כלומר
 לאו כדסברת דהשדראות
 של שבולת ארבעתן
 והן מיצטרפין ומכניםין
 ומוציאין את הטומאה
 שדרה אחת לחברתה
 אלא כל שדרה בפני
 עצמה מכנסת ומביאה
 הטומאה ומיצטרפא.
 בשלמא עילייתא צריכין
 לתתייתא כלומר אמרת
 דשדרה חשובה שומר
 לעצמה בשלמא שדראות
 עיליות כוי חשובות שומר
 שהתחתונות צריכות להן
 להגן עליהן אלא תתייתא
 מי צדיכי להעליונות שיהו
 חשובות שומר. בחד דרא
 כלומד לא כדסברת חטה
 בקליפה דקליפה חשוב
 שומר בשיבולת של ארבע
 שדראות שהיו שומר אוכל
 שחלקו אלא בחד דרא
 כלומר לא כדסברת חטה
 בקליפתה דליהוי שומר
 וליהוי מכניס ומוציא
 חדא שדרה לשדראות
 אחרות אלא ודאי אץ
 מכנסת ומוציא ומצטרפת
 אלא שדרה לעצמה. ומי
 איכא כביצה אוכלץ בחד
 דרא כלומר אמרת שדרה
 הוי שומר לעצמה לענץ
 להכניס ולהוציא ולהצטרף
 לכביצה: ומי איכא כביצה
 אוכלין בחד דרא: השתא
 דאתי להכי בחרא חטהנמי
 כלומר האי דאמרינן חטה
 על כאן נמצא נכ״י ויובל

 על לאנלין.
 מס ונשלם העמקת פירוש רגמ״ה
 על מפי מנחות, בנורות, ערטן,
 כדמות, תמורה, מעילה, פמיל
 וחולין, ותהי השלמתו נרומא
 כנית אוצר הספרים כאנגייליקא
 מכתנ יל אחל חסר כראשי
 וסופו ניוס רניעי י״א לחלש
 תיו! שנת ומשיר״י אהולנ״ו
 לפר״ק. המעתיק ממט יעקב
 יוסף בן הז״ה נ׳ אנרהס יצחק

 מקאפואה ו״ל.



 עין משפט
 נר מצוה

נ מהל׳ ״  כג א מיי׳ פ
ר הל׳ ז  שבימת עשו
ע א״מ ׳ ט טוש׳ ג לאדן ס מ  ס

ף ב: י ׳ תריב סע  סי
א מהל׳ ״  כד ב מיי׳ פ
״ר סי ו ן הל׳ א נ מ  מ
 מהלכות מאכלות אסורות
: ו ג לאוין ע מ  הלכה ט] ס

ו מהל׳ חמץ ״ י׳ פ  כה ג מי
׳ע  ומצה הל׳ ו טוש׳

: ף ל ׳ תסא סעי  א׳׳ח סי
ג מהל׳ שאר ״ ׳ פ י  כו ד מי
 אבות הטומאות הלכה

 תורה אור השלם
 1. בי בל אכל חלב בזן
 הבהמה אשר יקריב
 ממנה אשה לי; ונכ-תה

 הנפש האבלה מעמיה:
 ויקרא ז כה
 2. לא תאבל עליו חמץ
 שבעת;מים תאבל עליו
 מעות לחם עני כי
ץ  בחפזון ;צאת מאר
 מעריב למען תדבר את
 יום צאתך מארץ מצרים

 בל ימי חייך:
 דברים טז ג
 3. ש^עת ;מים מעות
 תאבל! אך ביום הךאשון
 תשביתו שאיר מבתיכם
 בי כל אבל המץ ונכרתה
 הנפש ההוא מישראל
 מיום הראשן עד יום
 השבעי: שמות יב טו
י תיאכל ש  4. ובל נפש א
 נבלה וטרפה באןךח
 ובגר וכבס בנךיו ורחץ
 במים וטמא עד הערב
 וטהר: ויקרא יז טו

 לעזי רש״י
 גלייר׳׳א. ליחה.

 פונדריל״א. שמרים,
 משקע.

 פונדד״א. להמיס.

 שיטה מקובצת
 א] אלא חלא דקריש
 מאי איריא: ג] אמר רבא
 פירמא: ג] לחם עוני אמר
 רחמנא והאי כיון דפרתיה
 לאו לחם הוא אלא אם
 חמץ: ד] ל״א ציר ממש
 שהיו מטבילין: ס] קיפה
 פירמא דק של בשר:
 ו] הקפה הקדישו ע״י
 האור: t] וכל הנפש אשר
 תאכל נבלה וגוי: ח] אנן
 בבהמה קאמרינן בבהמה
 מיהא לא אישתרי אמאי
 איצטריך קרא בתלב וליכא
 למיפרך נמי מה לחמץ כו׳
 דהא לר׳ יוסי הגלילי מותר
 בהנאה ושמא האי נפש

 אתא לדרשא אחריתי:

 העור והרוטב פרק תשיעי חולין סכ.
 הוא עצמו יטמא טומאת אוכלין. הוה מצי למימר יטמא טומאת
 נבלות א״נ טומאת נבלות לא מטמא לאיפא מילי טובא למטמא
 טומאת אוכלין ולא מטמא טומאת נבלות כלתנן(לעיל לף קיז:< השותט

 בהמה לעובד כוכבים ומפרכסת כר:
 הקפה הדם ואכלו. הקפהו בחמה
 מיירי כלפרשינן בהקומץ
 רבה (מנחות לף כא.) אבל באור לא

 דדם שבשלו אינו עובר עליו:
ת השותה. וא״ת ולמה לי  ללבו
 קרא הא שתיה הויא
 בכלל אכילה ״)כדדרשי׳ בפ״ג דשבועות
 (לף כג.) מדכתיב ואכלת לפני וגו׳
 מעשר דגנך תירושך וקרי תירוש
 אכילה וי״ל דהתם במילי דשתיה כגון
 יין ושמן והכא במידי דבר אטלה
ושתי להו: לחם עוני  דממחי להו 8
 אמר רחמנא. הוה מצי למימר נמי
 אכילה כתיב ביה: אלא אם חמץ
 הוא ענוש כרת הא אכילה כתיב ביה.
 אע״ג דהוא אסור בהנאה הנאת חמץ לית
 ביה כרת אלא לאו: חמץ לא
 אתי מיניה שכן לא היתה לו שעת
 הכושר. וא״ח חלב נמי הר לו שעת
 הכושר כשהיה במעי אמו דאפילו רבי
 יוחנן דאמר (לעיל לף עה.) תלש חלב
 מבן ט׳ חי דחדשיס גרמי בבן ח׳ מודה
 ויש לומר דחמץ כמו שהוא עחה היתה
 לו שעת הכושר ושוב לא נשתנה אבל
 חלב אחר שיצא לאויר העולם לא

 היחה לו שעח הכושר להיחר:
 חלב לא אתי מיניה שלא הותר
 מכללו. הקשה הר״ר שמואל
 מוורדו״ן לר׳ יוסי דלא חייש להא פירכא
 בפסחים (לף כג:< וחשיב חלב לא הוחר
 מכללו דקאמר ורבי יוסי הגלילי אנן
 בבהמה קאמרינן בבהמה מיהא לא
 אשתרי ס] וליכא למיפרך נמי מה לחמץ
 שכן אסור בהנאה להא לר׳ יוסי הגלילי
 חמץ מותר בהנאה כלאמר התם ר״ל
 ללרבי יוסי [הגלילי] ולאי אתא נפש
 ללרשה אחריתי: מה להנך שכן לא
 היתה להם שעת הכושר. לנבלה כמו
 שהיא עתה מתה לא היה לה שעת
 הכושר א״נ מחיים היה בה איסור אבר
 מן החי ואפילו למ״ל נ)(לאו) לאיברים
 עומלת היה בה איסור שאינה זבוחהמ:
 ג»שכן טומאתן במשהו. תימה לבכל
 מקום מזכיר כעלשה וכאן
 נקט משהו וכן בפרק השוחט והמעלה
 (זנחיס לף קו:) לפריך לאו בחלב למה לי
 כו׳ חיחי משרצים טמאין מה לשרצים
 טמאין שכן מטמא בכל שהוא ומיהו בלאו
 הכי התם נראה ללא גרסינן ליה ללא
 אצטריך להזכיר משהו גבי חלב להא
 חלב לא מטמא כלל וסופרים שבשו
 משום לבתר הכי קאמר ואי משרצים
 טהורים מה לשרצים טהורים שכן
 איסורן במשהו פירוש משוס בריה

 וכתבו כמו כן גבי טמאים:
 והא דתנן הטמאים כוי. לתניא

 גרסינן לאינה משנה:
 ליכתוב

 אמתניתין העור והרוטב והקיפה ובו׳ מצטרפין
 לטמא טומאת אוכלין אמר ריש לקיש לא
 שנו אלא עצם דהוי שומר אבל נימא לא
 הויא שומר ור׳ יוחנן אמר א! אפילו נימא נמי
 הויא שומר א״ל ר״ל לר׳ יוחנן ומי איכא שומר
 על גבי שומר חלחולי מחלחל מתקיף לה רב
י הא  אחא אלא מעתה תפילין היכי כתבינן א
 בעינן כתיבה תמה וליכא אישתמיטתיה הא
 דאמרי במערבא כל נקב שהדיו עובר עליו
 אינו נקב איתיביה ר׳ יוחנן לריש לקיש עור
 שיש עליו כזית בשר הנוגע בציב היוצא
 ממנו ובשערה שכנגדו טמא מאי לאו משום
 שומר לא משום יד נימא אחת למאי חזיא
 כדאמר רבי אילעא במלאי שבין המלאין
 ה״נ בנימא שבין הנימין והיכא איתמר דרבי
 אילעא אהא דתנן המלאי שבשבלין מטמאין
 ומיטמאין ואין מצטרפין מלאי למאי חזיא אמר
 רבי אילעא במלאי שבין המלאין: והרוטב:
 מאי רוטב אמר רבא שומנא א״ל אביי הוא
 עצמו יטמא טומאת אוכלין אלא א] ייחלב
 דקריש מאי איריא קריש כי לא קריש נמי
ציר שעל גבי ירק מצטרף דאמר ריש לקיש א (  ג

 לככותבת ביום הכפורים התם משום יתובי
 דעתא הוא בכל דהו מיתבא דעתיה הכא
 משום איצטרופי הוא אי קריש מצטרף אי לא
 קריש לא מצטרף: והקיפה: מאי ״קיפה אמר
 ה הירבה פירמא א״ל אביי הוא עצמו יטמא
י תבלין  טומאת אוכלין אלא אמר רב פפא י
 °׳<תנן התם ״*הקפה את הדם ואכלו או
 שהמחה את החלב וגמעו חייב בשלמא
 הקפה את הדם ואכלו כיון דאקפיה אחשובי
 אחשביה אלא המחה את החלב וגמעו
 אכילה כתיבא ביה והא לאו אכילה היא
נפש לרבות את השותה  אמר ר״ל אמר קרא 1
אם מצה אם חמץ הוא ענוש כרת ג  תניא נמי גבי חמץ כה״ג״״המחהו וגמעו ב
 היא אין אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח בשלמא אם מצה היא אין אדם יוצא
 בה ידי חובתו בפםח 2לחם עוני אמר רחמנא והאי & לאו לחם עוני הוא אלא
נפש  אם חמץ הוא ענוש כרת אכילה כתיבא ביה אמר ריש לקיש אמר קרא 3
 לרבות את השותה ותניא נמי גבי נבלת עוף טהור כה״ג ׳ייהמחהו באור טמא
נפש  בחמה טהור והוינן בה אכילה כתיב ביה אמר ריש לקיש אמר קרא 4
 לרבות את השותה אי הכי בחמה נמי בחמה איםרוחי מסרח וצריכי דאי כתב
 רחמנא חלב חמץ לא אתי מיניה שכן לא היתה לו שעת הכושר נבלה לא אתי
 מיניה שכן ענוש כרת ואי כתב רחמנא חמץ חלב לא אתי מיניה שכן לא הותר
 מכללו ונבלה לא אתיא מיניה שכן ענוש כרת ואי כתב רחמנא בנבלה הנך
 לא אתיא מינה שכן מטמאה חדא מחדא לא אתיא תיתי חדא מתרתי הי תיתי
 לא לכתוב רחמנא בנבלה ותיתי מהנך מה להנך שכן ענוש כרת לא לכתוב
 רחמנא בחמץ ותיהי מהנך מה להנך שכן לא היתה להן שעת הכושר לא
 לכתוב רחמנא בחלב ותיתי מהנך מה להנך שכן לא הותר מכללן תאמר
 בחלב שהותר מכללו ומאי ניהו אילימא חלב בהמה לגבוה נבלה נמי אשתראי
 מליקת עוף לגבוה ואלא חלב חיה להדיוט נבלה נמי אשתראי מליקה דחטאת
 העוף לכהנים לעולם חלב חיה להדיוט ודקא קשיא לך 5יכהנים כהנים משלחן

הטמאים לאסור צירן ורוטבן וקיפה שלהן למה לי ליגמר מהני צריכי דאי לא כתב (  גבוה קא זכו והא דתניא ל
 רחמנא הוה אמינא דיו לבא מן הדין להיות כנדון מה התם עד דאיכא כזית אף הכא נמי עד דאיכא כזית

 וליכתוב

 אמהניתין. לקתני עצמות מצטרפין ועל כרחך משום שומר להא יל
 לא מצטרף אבל נימא לא הוי שומר ולא מצטרף לאין שומר על גבי
 שומר: שומנא. שומן שעל המרק: אמר ליה אגיי. שומן למה
 לי לאצטרופי לקתני מצטרפין לטמא טומאת אוכלין בהלי בשר הא

 בפני עצמו לא ושומן אמאי לא אוכל
 מעליא הוא: חלב דקריש. לחה
 היוצאה מן הבשר שקורץ גלייר״א:
 ציר שעל גבי ירק. משקה היוצא מן
 הירק. ל״א צירי] שהיו מטבילין מאכלן
 בציר: מצטרפין לככוהבח. ואע״ג דלא
 קריש טון דבהדי אוכל מיחבר אוכל
 הוא: ומשני המם. טעמא דיוה״כ לאו
 משום אוכלא הוא דאי נמי לאו אוכלא
 טון דמייחבא דעחיה מחייב דהא לא
 תעונה כתיב (ויקרא כג) וזה לא
 התענה אבל הכא אוכל ומשקה אין
 מצטרפין דהא לא שוו שיעורייהו.
 ואע״ג דהמם נמי תנן (יומא לף עג0
 אכל ושתה אין מצטרפין ה״מ אכל
 ושתה דקים להו לרבנן דלא מייתבא
 דעתיה בהט אבל ציר שע״ג ירק קיס
 להו לרבנן דמייתבא: קיפה.
 הזפונדרייל״א דק שבבשר שצולל
 ליסוד הקדרה שקורין פונדרייל״א:
 תבלין. באנפי נפשייהו ולא אכלי להו
 אינשי: הקפה. הקדשו על י1 גבי
 האור: לרבות אה השוחה. מדכתיב
 (ויקרא 0 ונכרתה הנפש נפש משמע
 כל דבר המיישב דעתו של אדם
 ואפילו שותה כמו(בראשית כג) אס יש
 את נפשכם שהיא לשון תאוה וקורת
 רוח שהנפש נהנה ממנו: המחהו.
 החיבו לעוף טהור באור שקורין
 סונדר״א וגמעו מטמא בגדים אביח
 הבליעה: המחהו בחמה. וגמעו
 טהור וטעמא מפרש לקמן: וגל!]נפש
 אשר האכל נגלה וגו׳. גבי נבלת עוף
 טהור כתיב (ויקרא י0: משלחן גבוה
 זכו. והיתרא משוס גבוה הוא אבל
 לגבי הדיוט לא אשכחן דהותר:
 הטמאים. בשרצים כחיב וה״א
 יתירא קא דריש: ליגמר. מחלב
 וחמץ ונבלה דמיחוי שלהם כמותם:

 שרצים

 מסורת הש״ם
 א) [שגת קת.], ב) נצ״ל
ך ר ך ע ו  תלא לקריש. ער
, ומא ס:  חל י״ח], ג) י
: ג י ׳ תוס׳ לעיל ק  1) [עי
. א נ  ל״ה וקיפה], ה) נ״א ר
׳ נלה פ ׳ תו  רש׳׳ל, י) נעי
 נ. ל״ה כל], ו) [אינה
: על ז  משנה ועי׳ מש״ל פ
 הגליון], ח) מנמומ כא.,
 ט) פסחיס לה., י) [גזיר
) [ביצה כא. וש׳׳נ],  נ.], נ
, : : בכורות ו ג י  ל) לעיל ק
׳ תוס׳ נרה לב. עי ] ( » 
 ד״ה שתיה], >) רש״א
׳ תוס׳ ביצה ועי , ס) [ ז  מ״
 כה. ל״ה בחזקת ותוס׳
 שבועות כד. ד״ה האוכל],

׳נ,  מ) שייך לע׳

 גליון הש״ס
׳ ן התם הקפה. עי ׳ תנ ם  ג
א תוס׳ ״ ף כג ע  שבועות ד
ה י ׳ ד ם ו ׳ע: ת ר וצ׳ מ  ד״ה ג
. עי׳ י לתו ת ש ׳ ו ו כ ת ו ו כ ר  ל
׳ ד״ה פ ף לב ע״א תו  נדה ד

 שתיה:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

׳ נימא נמי ] גם׳ אפי  א
א ״  הויא שומר. נ״ב מיי׳ פ
 מהל׳ אבות הטומאות הל׳
׳ק: ׳ דו מ ו ״ כ ע״ש ג  י׳׳א ו

 מוסף רש״י
. תבלין ולקדקת א מ ר י  פ
 הבשר השוכנת בשולי
 קדירה (זבחים לה. וכעי־ז
ת ה א פ ק  לעיל קיב:;. ה
. כמו קפאו תהומות ם ד  ה
. משוס ב י י  (מנחות כא.<. ח
ו ה ח מ  דס או חלב ושם). ה
. אשוס לחס ו ע מ ג  ו
ן קאי, ואשמעינן ן דג  למי
 דגמיעה כאכילה למיינו.
״ר בלע׳׳ז  המחה, דישטנסרי
 שהמתהו במים (פסחים
א צ ו ם י ד ן א י  לה.). א
. דלאו ו ת ב ו י ח ד ה י  ב
ך אכילה קאכיל ליה ר  ל
. ד ו א ו ב ה ח מ  (שם<. ה
 מלנ ננלה שהמתהו נאור,
. א מ  שהתיכו באור, ט
ר הוא, א ן אוכל ר י  לעלי
. ר ו ה ה ט מ ח  המתהו ב
 לפרחה טומאתו (נזיר נ.).
. אלה הטמאים ם י א מ ט  ה
, ה״א  לכס בכל השרן
 יתירא (בכורות ו: וכעי״ז
. שומן ן ר י  לעיל 7!יבי). צ
. ה פ י ק ג (בכורות ו:<. ו  הל
 ריסוקי בשר וקפלוטות
 שנשולי קלירה !שם וכעייז

 לנזיל שם).



 מסורת הש״ס

 א) [לאו כולהו קאמר
 להא חמן וחלג אי אפשר
 כדאמרן אלא נבלה קאמרי׳.
 כ״כ הרשב״א בחלושיו],
 ג) [ערכץ יא.], ג} נעי׳
 מוס׳ מנחות פו. ל״ה למס
 איקרי תולה וסוס׳ יבמות
) מעילה  עג. ל״ה טעוני(], י
 טו: ןפסמים לו: יבמזת עג:
 מטת יז.], ה) תרומות פי״א
 מ״ב ברכוח לח., ו) [יבמומ
 עת: ב״ק כה: סנהלרין
 עה: שבועות לא. זבתיס צא:
 מנחות סב. קז. נרה מג:],
 ז) ]תרומות פי״א מ״ג],
 ח) ססחיס כר: תרומות
 פי״א מ׳׳ג, ט) [ויקרא כ],
 י) [ביכיריס פ״ב מ״א],
 5) ןביכוריס ס״א מ״ג],
 ל) גס״א נוסף: היוצאים,
 מ) [כגון מלילות שריסקן
 וסחטן כדאיתא שנת יט.
 וכ״כ תוס׳ נכויות נל. ל״ה

 ושני ע״ש],

 תורה אור השלם
 1. ולקחת מראשית כל
 פרי רזאךמה אשר תביא
 מארצך אשר י; אלהיך
 נתן לך ושמת בטנא
 והלכת אל המקום אשר
 יבחר ץ אלהיך לשכן
 שמו שם: דברים כו ב
 2. לא תובל לאבל
 בשעריך מעשר רעיי
 ןתירישך ויצהר־ ובכרת
 בקרך וצאנך וכל נךי־יף
 אשר תדר ונדבתיך

 ותרומת ןךך:
 דברים יב יז

 גליון הש״ס
 גמ׳ דאיתקש לבכוהים.
 עי• מנתות דף טו ע״א

 סוס׳ ל״ה למס:

 הגהות הב״ח
 (א) רש״• דייה ור׳ יהושע
 כו׳ דון מינה ואוקי כאתרה
 כצ״ל ותינח ומינה נמחק:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] רש"• ד״ה ור׳ יהושע
 סנר וכו׳ דאית לן דון מינה
 ומינה. מלת ומינה נמתק:

 שיטה מקובצת
 א] פרי פרי אתה מביא.
 נ״ב עי׳ תוס• תמורה דף ד׳
 ע״א:5] ושאר מיני פירות.
 נ״ב נ״א מי פירות וכוי:
 ג] ור־ יהושע סבר אי נמי
 הואי דאורייתא: ל] אכילד,
 דתהוי שתיה בכלל אלא
 פרי כצ״ל: 5] משום דגן
 שהמתהו. נ״ב עי• תוס׳

 בכורות דף נ׳׳ד ע״א:

 סכ: העור והרוטב פרק תשיעי חולין
 שרצים איסור אכילתם בכעדשה כטומאתן לתני ר׳ יוסי כד חנינא
 והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה וגו׳ יי) פתח הכתוב באטלה וסיים
 בטומאה לומר לך מה טומאה בכעדשה אף אכילה בכעדשה במעילה
 בפרק קדשי מזבח (לף טז0 הילכך אי לא כתיב מיחוי בגופייהו ויליף
 מהנך ה״א לא מחייב אמיחויין בפחות
 מכזית: מה לשרצים. דין הוא שיהא
 מיחר שלהן כמותן: שק טומאתן.
 ואיסורן במשהו: החדש. קודם
 שקרב העומר ועושה שכר מן
 השעודן: והשביטית. משקין היוצאין
 מהן נוהגת בהן שביעית וחייבין
 בביעור כמותן: מהנך. חלב ותמץ
 ונבלה: שכן איסור הבא מאליו.
 ותינח למילף מינייהו טבל וחדש
 ושביעית וכלאי הכרס אבל הקדש
 לא אתי מינייהו: בכורים. אין איסורן
 בא מאליו שע״י שמפדשן הן קדושים:
 פרי. מראשיה כל פרי נלבדם כו]: הביא.
 אשר תביא מארצך דהוה ליה למיכחב
 אשר מארצך: בכורים טטוגין קרייה.
 ארמי אובד אבי נשמ: והנחה. על
 הרצפה והנחתו לפני ה׳: מה למרומה
 ובכורים שכן חייבים טליהן מיהה.
 במזיד וחומש בשוגג,) וט פרכת מה
 לתרומה שכן חייבין עליה מיתה
 וחומש ליכא למימר בכודס יוכיחו:
 מהרומה וחד ממך. חמץ או נבלה
 דכי פרכת מה לתרומה שכן מיתה
 נבלה חוטח מה לנבלה שק איסור
 הבא מאליו תרומה תוכיח וחזר
 הדין הצד השוה שבהן שאסודן הן
 עצמן ומשקין היוצאין מהן כמותן אף
 אני אביא את אלו: סיתווניות. ענביס
 הנמצאין בגפנים בימות החורף שאין
 מתבשלין לעולם ועושין מהן חומץ:
 ושאר כל מיני פירוח. חוץ מענבים
 וזיתים שדרכן בכך: מחייב קרן
 וחומש. אס אכלן בשוגג: במאי
 קמיפלגי. הואיל דלפינן תרומה
 מבכורים למשקין היוצאין מהן כמותן:
 בדון מינה ומינה. בכל גזירות
 שוות ובנין אב שבתורה שאנו
 למדים דבר מחבירו אי דיינינן ליה
 וגמדנן ליה לכל מילי או דון מינה מה
 שאנו צדטן לו ואוקי באתרה למילי
 אחרנייתא דמיפרשי בגופיה קמיפלגי:
 בכורים. מביאין מכל שבעת המיניף):
 אןז הרימה נמי. שהפרישה כפירות
 כגון תמרים ותפותים טון דמרומה
 נוהגת בפד אף על גב דאינה נוהגת
 במשקין שלהן אלא בתירזש ויצהר בלבד
 הנך משקין טון דמפירות תרומה אתו
 הד הן כתרומה. והאי דון מינה
 ומינה לאו דוקא קאמר דהא תמרים
 ותפוחים גוסייהו אין תרומתן מן התורה אלא מדברי סופרים והכי
 הוא דקאמרינן טון דבמידי דאורייתא אית לן דון מינה ומינה ואי
 הואי תרומת תמרים דאורייתא הוה גמד לה מבכוריס למשקין
 היוצאין מהן כמותן הט נמי רבנן בדדהו כעין דאורייתא תקון:
 ורבי יהושע סבר. אי נמי >!הוא דאורייתא לא הדיין משקין
1 ומינה ואוקי באמרה דון  היוצאין מהן כמותן דאית לן דון מינה (א) א
 מינה למה שהיא צריכה ללמוד הימנה דהיינו שיהו המשקיןל) ממנה
 כמותה ותו לא תדון מינה אלא העמד אותה במקומה: תירוש
 ויצהר. כתיבי בה נלבריס ייז] ולא שאר משקין והנך משקין דנהגו בהו תרומה
 הוא דילפינן מבכודס דאס קרא עליהן שס תרומה קודם שדרכן

 וליכתוב רחמנא בשרצים וליתו fc> הנך
 וליגמרו מינייהו משום דאיכא למיפרך מה
 לשרצים שכן טומאתן במשהו והא דתניא
הטבל והחדש וההקדש והשביעית והכלאים  א

 כולן משקין היוצאין מהן כמותן מנלן וכי
 תימא ליגמר מהנך מה להנך שכן איםור
 הבא מאליו הוו תינח היכא דאיםור בא מאליו
 היכא דלאו איםור הבא מאליו מנלן גמרינן
דתני ר׳ (  מבכורים ובכורים גופייהו מנלן נ
ואי אתה מביא  יוסי אז פרי פרי אתה מביא ב
 משקה הביא ענבים ודרכן מנין תלמוד
תביא איכא למיפרך מה לבכורים  לומר 1
 שכן מעונין קרייה והנחה אלא גמר מתרומה
״דאיתקש לבכורים  ותרומה גופה מנלן 8
ותרומת ידך אלו בכורים מה  יידאמר מר 2
 לתרומה שכן חייבין עליה מיתה וחומש
 אלא גמר מתרוייהו מתרומה ובכורים מה
 לתרומה ובכורים שכן חייבין עליהם מיתה
 וחומש אלא אתיא מתרומה וחד מהנך או
 מבכורים וחד מהנך והא דתנן ט<דבש
 תמרים ויין תפוחים וחומץ םיתווניות ושאר
 & מיני פירות של תרומה רבי אליעזר מחייב
פוטר במאי פליגי  קרן וחומש ור׳ יהושע נ
 ״בדון מינה ומינה וכדון מינה ואוקי באתרה
 קמיפלגי דר׳ אליעזר םבר דון מינה ומינה
 מה בכורים משקין היוצא מהן כמותן אף
 תרומה נמי משקין היוצא מהן כמותן ומינה
 מה בכורים אפי׳ שאר מינין אף תרומה
 נמי אפילו שאר מעין ורבי יהושע םבר דון
 מינה מה בכורים משקין היוצאין מהן כמותן
 אף תרומה משקין היוצאין מהן כמותן ואוקי
 באתרה מה משקין דקדשים בתרומה תירוש
 ויצהר אין מידי אחרינא לא אף משקין היוצאין
 מהן כמותן תירוש ויצהר אין מידי אחרינא
 לא והא דתנן ׳*אין מביאין בכורים משקה
 אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים מני רבי
 יהושע היא דאמר דון מינה ואוקי באתרה
דתנן (  וגמר להו לבכורים מתרומה והא ח
 י אין םופגין את הארבעים משום ערלה
 אלא על היוצא מן הזיתים ומן הענבים מני
 רבי יהושע היא דאמר דון מינה ואוקי
 באתרה וגמר להו לבכורים מתרומה

 והדר

ב בשרצים וליתו הנך כוי. ובמה הצד חד מכולהו לא אתי  ליכתו
 דחמץ מכולהו לא אתי שלא היה להם שעת הכושר
 ומלב נמי לא אתי מכולהו שכן לא הותרו מכללן אך קשה דתיתי
 נבלה מכולהו ושמא לא הייתי אומר אלא לענין איסור אכילה אבל

 לענין טומאת נבלת עוף טהור לא
 ואע״ג דאפקיה בלשון אטלה לא יאכל
 לטמאה בה: היכא דלאו איסור
 הבא מאליו מנלן. וא״ת בהי מבעיא
 ליה דחדש ושביעית איסור הבא
 מאליו ואי טבל הא יליף חלול חלול
 מחרומה בסוף אלו הן הנשרפין(סנהדרין
 לף פל.) וחרומה ילפינן מבכוריס
 ובסמוך משמע לצריך למילף במה
 הצל ואי כלאים הא לא כתיב בהו
 אכילה והקלש נמי לא כתיב ביה
 אכילה ועול לאיכא למילף חטא חטא
 מתרומה וצ״ל לאכלאיס בעי לאע״ג
 דלא כתיב בהו אכילה סברא היא
 דלא אסרה תורה אלא כשהאיסור
 בעין ולעיל דפדך אלא חלב אכילה
 כתיב ביה בלאו הכי ה״מ למיפרך
 אלא טון דכתב בה בהדיא אכילה
 פדך מינה וה״ר שמואל היה אומר
 דגבי חלב שהמחהו אי לא הוה כתיב
 ביה אכילה הוה מחייבין כיון שהוא
 גוף החלב וכן החמץ אלא שנמוח
 אבל משקה היוצא מכלאים אפילו לא
 כתיב בהו אכילה כמאן דכתיב בהו
 דמי שאין זה גוף הפרי ומה שפירש
 בקונטרס דכולהו קד איסור הבא
 מאליו לבר מהקדש אי אפשר לומר
 כן אלא אכלאים קאמר כדפירשתי שאין
 זה איסור הבא מאליו שע״י מעשה
 של זריעה נאסדן הכלאים וגם
 העבירה היה בשעת זריעה וא״ת
 ושביעית היכי אתי מכולהו לאית
 בהו לאו ובשביעית עשה בלה לחיה
 מן השלה כר וי״ל לילפינן מטומאת

 שרצים ללא שייך בהו לאו:
 הביא ענבים ודרכז כוי. אע״ג
 דשתיה בכלל אטלה בענבים
 וזיתים לענין הבאת בכורים לא כתיבא
 אכילה דתהוי שתיה בכלל י) פרי:
 מה לתרומה שכן חייב עליה מיתה
 וחומש. לרבי דאמר בסנהדרין
 (לף פג.) הזיד במעילה במיתה ע״כ
 לאו אהקדש בעי לעיל כדפי׳ בקונט׳
 דהא בהקדש נמי איכא מיתה וחומש
א אי מתרומה וחד מתך ל  לרבי: א
 כוי. פי׳ מנבלה ובכורים או תרומה
 או משרצים ובכורים או תרומה אבל
 לא כמו שפי׳ בקונטרס חמץ ובכודס
 או תרומה דמה להנך שכן יש בהן
 נטילת נשמה מיתה וכרת וכן מחלב

 ותרומה אז בכורים לא אתי מהאי טעמא: דון מינה ומינה. פי׳
 בקונטרס דלאו דוקא ומיהו אפשר דהר דוקא משום דגן שהמחהוי]
 ״)דתרומת דגן דאורייתא דרבי אליעזר מחייב דגן מדאורייתא ושאר
 מינין מדרבנן ורבי יהושע פוטר בדגן שהמתהו רדון מינה ואוקי
 באתרה תירוש ויצהר אין שאר מינין לא ואפילו דגן ולהט פטר

 נמי בשאר מינין שאין להחמיר בהן יותר מדגן:
 אף תרומה אפילו שאר מינין. ואם תאמר אכתי אימא דוקא
 שבעה מינים שהבכורים נוהגים בהן ויין חפוחים מנלן ר״ל

 כיון דהויא אפילו במילי דרבנן הרא בכולהו:
 והדר

 עין משפט
 נר מצוה

 בז א מיי׳ פ״י מהלכות
 מאכלות אסורות

 הלכה כנ:
 בח ב מיי׳ פ׳ינ מהלי

 נכוריס הלכה ד:
 כט ג מיי׳ סי״א מהל׳

 מרומומ הל׳ נ:
 ל ד מיי׳ פ״י מהלכות
 מאכלות אסורות הלכה

 כנ:

 מוסף רש״י
 פרי אתה מביא.
 ננכוריס כמיכ מראשית
 כל פרי (ערכין יא.).
 הביא ענבים. לעזרה,
 ודרכן מנין. שיצא.
 תלמוד לומר תכיא.
 אשר תניא מארצן, מכל
 מקיס (שם). ותרומת ידך
 אלו בכורים. דכתינ
 נהו יל, ולקת הכהן
 הטנא מילך (פסחים לו:)
 לנעי הנאת מקוס כלכתינ
 (לנריס כ0 ושמת נטנא
 והלכת, והתס אשמעינן
 עשה והכא אשמעינן
 אזהרת לאו לאוכלן נגנולין,
 דאילו כתרומה ממש קדשי
 הגנול היא ולא נעיא
 תומה (יבמות עג:!. וחומץ
 סתווניות. סוסי עננים
 שאין מתנשליס עולמית
 ועושים מהן חומן !בוכות
 לח: ושם: ספוניווק. ר״א
 מחייב קרן וחומש.
 לשותה ממנו נשוגג, וד׳
 יהושע פוטר. דזיעה
 נעלמא הוא ואין שם
 חלומה חל עליו ואץ לך
 פרי הניתן למשקה אלא
 זיתיס ועננים נלנד !שם!.
 דון מינה ומינה. כל
 לנר שאמה למד מחנירו
 נגזירה שיה או נהיקש
 הוי למל ממני נכל דנריו
 (זבחים צא: וכעי״! יבמות
 עח: וב״ק כה:! מאחל
 שעיקרו של לנר צמלתי
 ממנירו אף לכל לנריה
 נלמיל ממנה (םנהדריו עוז:
 וכעי-־ז שבועות לא.ן. דון
 מינה ואוקי באתרה.
 דון עיקר הלבד ללמלו
 מחנירו, אנל לשאר דנריו
 שאתה מוצא דינו מסירש
 נו ואתה יכול ללמול
 מיניה וניה, דנר מדנר,
 •אינך צריך ללמוד מחנירו,
 זעמידהו נמקומו ואל
 תשווהו לחנירו (סנחדריו
 a ם וכעי־ז זבחים צא:;!
 :לומר לאחר שלמדחו משס
 •הנאתו לכאן העמידהו
 :אן נתורת שאר דנריס
 ־מפורשים נו !שבועות
 זא.) למאי דצריכי גמרינן
 .ימאי דלא צריכינן מוקמינן
 :אתרא (יבמות עוז:1. אין
 שופגין את הארבעים
. גני משקין קאי י ו : 
 :מסכת תרומות וקאמר
 ׳אין כל מי פירות קרויין
 משקין אלא אלו נלנד,
 אץ סופגי! אמ הארנעים
 נל שוס מ׳ סירות של
 :רלה, משוס דנכולהו שלא
 :דרך הנאמן הוא, אלא אלו

 :פסחים כד:1.

 נאסדן משקה היוצא מהן אבל שאר משקין דלא כתיבא בהו תרומה אפילו היא כתיבא בפירוח עצמן לא: אין מביאין בכורים
 משקה. לגמד משמע אפילו הכיא פירות ולרכן לאי בלרוטן ועומלין אפילו ענבים נמי לא להא אמרן סד אתה מביא ואי אמה
 מביא משקה: רבי יהושע היא דאמר. גבי תרומה לא קדשי דאית ליה דון מינה ואוקי באתרה וכיון דבתרומה לא מתסד הדר
 גמר לבכורים מינה דהא דרבי רחמנא בהו תביא זיתים וענבים הוא דרבי: אין סופגין. משוס משקה הבא מפירות ערלה: רבי
 יהושע היא דאמר. בתרומה לא מיתסרי ואתו בכורים גמד מתרומה בהיקשא דאיקרו תרומה ואחיא ערלה וגמר מבכורים מגזירה שוה:

 מרטקא



 עין משפט
 נר מצוה

ג מהל׳ ״  לא א מיי׳ פ
 טומאח אוכלין הל׳

:  ג
׳ל שס הל׳ ׳ פ׳ י  לב ב ג מי
א מהל׳ שאר ״ פ  ל ו
ות הטומאות הלכה ח:  אנ

ג מהלכות ״  לג ד מיי׳ פ
 טומאת אוכלי! הל׳ ג
ג מהלכות אבות ״ פ ו  נ

: [  הטומאה הלכה ט
ג מהלכות ׳  לד ה ו מיי׳ פ׳

: ״א הל׳ ל  טו
:  לה ז מיי׳ שם הלכה ג

 לעזי רש״י
. גיד ל] ׳ ׳ ו נ י י ל [ ״ ו ב י  י

 הצואר של חיות.
״ק. חרטום.  בי

 שיטה מקובצת
 א] והכשר ממקום אחר:
 נ] המכונס הנאסף יחד
 הס״ד ותיבת יפה נמחק:
 ג] והוא שכנסו דאחשביה
 וכוי אבל נתכנס מאליו
 כגון ע״י תינוקות. ונ״ב
 נ״א בס״י כגון שלא
 במתכוק או ע״י תינוקות
 וכוי: ד] דבשד שפלטתו
 סכין נמי איקרי אלל:
 ה] לענין נבלות אבל
 באלל שפלטתו סכין:
 ו] דקי״ל דמחשבה משויא
 אוכלא: t] דהא בשחיטה
 תליא מלתא השתא
 נמי: P] אפייה מהניא
 מחשבת ישראל שחישב
 להאכילה לנכרי לשווייה
 אוכלא: ט] במפרכסת
 כי שחטה ישראל השתא
 נמי: י] נבלה תטמאם
 הסייד ומה״ד שונים
 יש כוי בטהורה אבל
 ישראל בטהורה אין צריכה
 מחשבה כוי דלא אשכחן
 היתר בדכוותה הסייד
 ומה״ד והכשר: יא] ור׳
 יוחנן אמר מרטקא נמי
 מצטרף: יכ] מ״ט דר״ל

 הא עור ועצם:

 העור והרוטב פרק תשיעי חולין סבא.
 מרטקא. גיל השלרה והצואר והוא רחכ ולכן וקשה מאל וקורץ והדר מייתי [לה] לערלה פרי פרי מבכודים. וא״ת לכפ׳ כל שעה
 אותו ייבו״ל: כשר שפלטתו סכין. כשמפשיטין את הבהמה פעמים (פסחים כר:) פשיט מהך משנה לכל איסורים שבתורה אין
 שהסכין פולט מן הבשר אצל העור ולא חשיב. ולקמיה פריך היכי למי לוקין עליהם אלא כלרך הנאתן והכא קאמר משוס לגמר לה
 לאצרופי מצרף ובאפי נפשיה אין מקבל טומאה: ואולם אמם טופלי מבכורים ׳)וי״ל דרבוי להכא צריכי דלא נימא זיעה בעלמא הוא:
. פי׳ ר״ח בשר מת ובן טקא  מי
 נראה לר״ת ולא כפי׳
 הקונטרס שפי׳ גילי הצואר מלאמרינן
 פרק כל הפסולים (זבחים דף לה.) פגל
 באלל נתפגלה מוראה פגל במוראה לא
 נתפגלה אלל ובעוף אין גילי צואר קשין
 ומוראה לא שייך אלא בעוף ולמאן
 דמפרש בשר שפלטתו סכין לא קשה
 ליה מהתם להא אמרי׳ בסמוך ללכ״ע
 מרטקא נמי הר אלל: ר' יהודה אומר
 חייבים עליו. הא ללא קאמר מטמא
 טומאת נבלות ללא תימא מלרבנן

 להכי קאמר חייבין עליו:
 והוא שכנסו. תימה מה שייכא
 מתשבה לאיסור לגבי טומאה
 שייך לחלק לאי מבטל ליה עץ בעלמא
 הוא אבל(0 משוס לבטליה לא משתרי
 באכילה לכך נראה לחייבין עליו לא
 מיירי לענין אכילה ללא צריך כנסו
 אלא לענין אם נכנס למקלש כמו שפי׳
 בקונטרס בלשון אחר והא ללא נקט
 טמא ללא תימא מלרבנן כלפי׳ וכן
 נראה לאי אאכילה הא כיון לאכלו אין
 לך מנוס גלול מזה: ורבי יוחנן
 אמר יא] אף מרטקא מצטרף. ולאו
 בכה״ג להוי שומר לא״כ מ״כן לל״ל(נ)
 ׳«] עור ועצם מצטרפים משוס שומר
 וצירוף שומר מקראי לרשינן לעיל(לף
 קיש.) אלא מייד כגון שיש בראשו כזית
 בשר לאע״ג ללא הוי שומר מצטרף
 לראוי הוא שיאכל אגב בשר וריש לקיש
 סבר ללא מצטרף לאין ראוי לאכילה
 לעץ בעלמא הוא: ה״ג במשנה
 בטהרות החרטום והצפרנים מטמאין
 כוי. ולא גרסינן בה קרנים וקרנים
 למפרש בה רב פפא בסמוך אמתני׳

 להכא קאי:

 הואיל

 והדר מייתי לה לערלה פרי פרי מבכורים:
 והאלל: מאי אלל רבי יוחנן אמר אימרטהא
ואולם  ור״ל אמר בשר שפלטתו סכין מיתיבי 1
 אתם טופלי שקר רופאי אליל כולכם בשלמא
 למאן דאמר מרטקא היינו דלאו בר רפואה
 הוא אלא למאן דאמר בשר שפלטתו םכין
 בר רפואה הוא באלל דקרא דכ״ע לא פליגי
 כי פליגי באלל דמתניתין ת״ש ״ר׳ יהודה
 אומר האלל המכונס אם יש כזית במקום
 אחד חייבין עליו ואמר רב הונא והוא שכנםו
 בשלמא למ״ד בשר שפלטתו םכין היינו
 דכי איכא כזית מיחייב אלא למ״ד מרטקא
 כי איכא כזית מאי הוי עץ בעלמא הוא
 אליבא דר׳ יהודה לא פליגי כי פליגי אליבא
 דרבנן ר יוחנן אמר מרטקא נמי מצטרף
 וריש לקיש אמר דוקא בשר שפלטתו סכין
 אבל מרטקא לא מצטרף האי בשר שפלטתו
אי דחשיב עליה אפי׳ באנפי  סכין היכי דמי א
 נפשיה מיטמא ואי דלא חשיב עליה בטוליה
 בטליה רבי אבין ורבי מיישא חד אמר
מקצתו מקצתו חישב עליו וחד אמר ג  ב

 פלטתו חיה ומקצתו פלטתו סכין ״תבן התם
 י החרטום והצפרנים מיטמאין ומטמאין
 ומצטרפין חרטום עץ בעלמא הוא אמר
 רבי אלעזר בחרטום תחתון תחתון נמי עץ
 בעלמא הוא אמר רב פפא תחתון של
 עליון צפרנים אמר רבי אלעזר מקום
 המובלעים בבשר קרנים אמר רב פפא
 במקום שחותכין ויוצא מהן דם: כיוצא בו
השוחט בהמה: אמר רבי אסי שונין  ה

 ישראל בטמאה ועובד כוכבים בטהורה
 צריכין מחשבה והכשר א] מים ממקום אחר
 י הכשר למה לי םופו לטמא טומאה חמורה

 יוכל שסופו לטמא טומאה חמורה לא בעי הכשר דתני דבי רבי ישמעאל
וכי יותן מים על זרע מה יי זרעים שאין סופן לטמא טומאה חמורה צריכין 2 

 הכשר אף כל שאין סופו לטמא טומאה חמורה צריך הכשר ותניא א״ר יוסי
 מפני מה אמרו נבלת עוף טהור צריכה מחשבה ואינה צריכה הכשר מפני

 שסופה
 בשרץ ללא גרע מעור ששלקו: י) מקצהו חישב עליו. ולא פי׳ איזה קצת הלכך כביצה מיניה לא מקבל טומאה להא לא חישב על כולו אבל
 כי מצטרף בהד שאר אוכלין מצטרף ההוא קצת מחשבה לאיח ביה לאשלומי שיעורא: פלטהו חיה. נשכה כלב ולללל מן הבשר לצל העור
 ואח״כ שחטה והפליט גס הסטן עול ואין ילוע אי זה מהן פלטה חיה ואיזה סטן וההוא לפלטתו חיה לא בטיל מסתמא וההוא לסכין בטליה
 מלעת וכולה בללא משיב עליה הלכך ט הוי בהד שאר אוכלין מצטרף ההוא קצת לחיה בהלייהו ולטומאת נבלות לא ואע״ג לפלטתו חיה
 למתניתין רבי עקיבא היא ראמר העור מבטלו מטומאת נבלות ואפילו פלטתו חיה לקמן (לף קכב.): חנן ההם. במסכת טהרות (פ׳׳א מ״3)
 בסדר טהרות גבי נבלח עוף טהור: החרטום. בי״ק בלע״ז: מיטמאין. אס קבל העוף טומאה מן השרץ(א) אלו נעשץ יל להכניס ולהוציא
 טומאת. עוף אין לו טומאת מגע משוס נבלה אא״כ קבלה מאחרים שהד אין לך אלא האמור בה טומאת אכילה לטמא בבית הבליעה:
 ומצטרפין. לכביצה: החמין של עליון. קליפת רצועה דקה יש בחוך הפה דבוקה לחרטום בעליון לארכו: צפרנים. היכא הוו אוכל:
 מקום המובלט בבשר. שרשי הצפרניס: השוחט בהמה טמאה לעובד כוכבים. הא פרישית לה (לעיל קיז:) דטון דדכוותה בשחיטת ישראל
 בטהורה משרא לה אוכלא בעודה מפרכסת ולישראל שדא דהא בשחיטה מליא י]להו מילתא השתא נמי הואיל וישראל שחטה שחיטה מעליא
 אע״ג דבטמאה לא שייכא שחיטה ולעובד כוכבים לא משתד עד שתמוה דאבר מן החי הוא לגביה אפ״ה מהניא מחשבת ישראלס] להאטלה
 לעובד כוכבים לשויא אוכלא בעודה מפרכסת וכ״ש טהורה שאוכל היתר גמור הוא בעודה מפרכסת והא דאמדנף) אסור לאכול מבהמה
 קודם שתצא נפשה מדרבנן הוא וכן עובד כוכבים בטהורה תניא נמי לקמן ןע״ב] דהואיל וטהורה היא ואשכחן היתר בטהורה ״]מפרכסת
 ששתטה ישראל השתא נמי ט שמטה עובד כוכבים הויא אוכל לטמא טומאת אוכלין מן השרץ שאס תתזור ותגע באוכלין אחרים קודס
 שתמות ותעשה נבלה תטמאסי] אבל ישראל בטהורה אין צריכה מחשבה ועובד כוכבים בטמאה לא מהניא לה מחשבה בעודה מפרכסת
 דלא אשכחן היתר בדכוותה: שונים. יש חנאיס ששונים שישראל בטמאה צריך מחשבה להאכילה לעובד כוכבים ואי לא חישב לא הויא
 אוכל עד שממות וכן עובד כוכבים בטהורה: והכשר. ממקום אחר הכשר מיס דדם שחיטה דלה לא מכשר לה דלא איקרי משקה
 אלא דם חללים כדאמדנן בהשוחט (לעיל לף לה0 ומיהו דס שחיטה הוגנת מכשיר דאיתקש למיס דכתיב [לבדם יל] על הארץ תשפכנו כמיס
 כדאמדנן בהשוחט (שם) אבל דעובד כוכבים לאו דם חללים הוא ולא דם שמיטה הוא והר כדם מגפתו וכדם המח דחלל לא מיקד
 אלא על ידי גיסטרא ומצואר כדאמדנן בסוטה (לף«)< לתת אותה על צואד חלל רשע: הרי סופה לטמא טומאה חמורה. אדם
 וכלים בבזית ואפילו במשא כשתמות: זרעים. אינן נעשין אב הטומאה עולמית ואפילו נגעו במת שהוא אבי אבות ואינן׳) נעשין אב
] לטמא אדם וכלים דמהיכא נפקא דנוגע במת מטמא אדם מהאי קרא דכתיב (במלבר יט) וכל אשר יגע בו הטמא יטמא והנפש  א

 הנוגעת באותו טמא תטמא עד הערב וט כתיב האי קרא בדבר שיש לו טהרה בהזאה ובטבילה כתיב דכתיב לעיל מיניה והזה הטהור
 על הטמא וגו׳ ובההוא טמא קאי והנפש הנוגעת יצאו אוכלין ומשקין וכלי חרס הואיל ואין להם טהרה במקוה אין נעשין אב
 הטומאה: נבלה עין* טהור צריכה מחשבה. לקבל טומאת אוכלים מן השרץ שאס לא חישב עליה לאוכלה אינה מקבלת טומאה ואם חזרה
 ונגעה באוכלים לא נטמאו: ואינה צריכה הכשר. משנה היא במסכת טהרות (פ׳׳א מ״א) שלשה עשר דברים נאמרו בעוף טהור וזו אחת מהן:

 שסופה

 שקר. איוב אמר לחבידו מחברי
 דברי שקר אחס ודבר שאין בו רפואה
 אתם אומדן לרפואתי. ומרטקא
 משנפסק אין לו רפואה להתבר עוד:
 בשר שפלטהו סכין בר רפואה הוא.
 המדלדל בשר מן החי פעמים שקושדן
 אותו במקומו והוא נדבק ומעלה
 ארוכה: המכונס. הנאסף יחד «]יפה:
 חייבין עליו. משוס נבלה בין שאוכלו
 בין שנוגע בו ונכנס למקדש ופליג
 אמתני׳י) דקמני אבל לא טומאת נבלות:
 והוא שכנסו. דאחשביה וגלי לעמיה
 דלא בטליה מעיקרא >]אבל מתכנס
 מאליו או ע״י תינוקות שלא במחכרן
 לא פליג ר׳ יהודה דליהוי נבלה: בשלמא
 למ״ד. אלל היינו בשר שפלטתו סטן
 היינו דמחייב דאיכא למימר טון
 דכנסו אחשביה והדר למילתיה וגלי
 דעתיה דלא בטליה מעיקרא: באלל דרי
 יהודה לא פליגי. דודאי רבי יהודה
 אבשר שפלטתו סטן קאי ורבי יוחנן
 נמי מוד דבשר שפלטתו סטן י] איקרי
 אלל ובמרטקא הוא דפליגי ולמ״ק ר׳
 יוחנן אמר מרטקא נמי מקד אלל
 כדאשכחן בקרא ואלל דמתני׳ דקאמר
 מצטרף בכולהו אלל קאמר דמצטרפי
 ובאפי נפשייהו לא מטמו ואתא רבי
 יהודה למימר באלל מרטקא מודינא
 דלא הר בשר באנפי נפשיה לענין
 נבלות אבל מבשר שפלטתו סטן אס
 חזר וכינסו גלי אדעתיה דלא בטליה
 וחייבין עליו משום נבלה: אבל
 מרטקא לא מצטרןו. דעץ בעלמא
 הוא: אי דחשיב עליה. אפילו בחר
 הכי: באנפי נפשיה. נמי ליטמא
 טומאח אוכלין דקי״ל דמחשבה יזשויא
 אוכלא כל מידי דמצי למיכליה ואע״ג
 דלאו אורחיה כדאמרן בפרק בהמה
 המקשה(לעיל לף עז:) עור ששלקו
 ושליא שחישב עליה מטמא טומאת
 אוכלין ונהי דתו לא הדר הוי בשר
 לענין טומאת נבלות דהא נעשה עור
 בבטולו הראשון אבל י) לאוכלו מיהא
 הר לטמא טומאת אוכלין אם נגע

 מסורת הש״ם

ך מלרקא  6) נגי׳ הערו
ך אלל], ב) לעיל ר  ע״ש ע
, נ א מ״ ״ , ג) טהרות פ : ז  קי
 ד) נדה נא. כריתות כא.
 זנתים קה״ ה) [את״ק
. יענ״ז], י) צ״ל ׳  לממני
 אוכלא, 1) עיין רש״ל
 שהעתיק ;ליון מרש״י
, [  ישן, ח) [שנהררין פג.
: כדכתינ כיחזקאל ה מ  ט) [
 כ״א לתת אותך אל צוארי
פ׳ ׳ תו  חללי רשעים כצ״ל ועי
, י) [אינן  לעיל לה: ד״ה דס]
מ שכתנ י ׳ ר , כ) עי [ ן עב״  י
ר ואי  שתום׳ שלפנינו חפ
 אפשר ליישנ רק כד מעיינת
 בפסחים תמצא מבואר הכל

 על נכון,

 תורה אור השלם
י ל פ ם ט ת ם א ל ו א  1. ו

: ם ב ל ל ב ל י א א פ ר ר ק  ש
 איוב יג ד
ע ך ל ז ם ע י ן מ ת י י כ  2. ו
א מ ו ט י ל ם ע ת ל פ ג ל מ פ נ  ו
: ויקרא יא לח ם כ א ל ו  ה

 הגהות הב״ח
ן ׳ ל״ה מיטמאי ״ ש  (א) ר
ן ׳ ה י פ ן א ר ש ן ה  וכו׳ מ
ם' ל״ה : (ג) תו ל  נעשין י
י ב  והוא שכנסו וכו׳ אבל ג
ר משוס לגטליה לא: ו ס י  א
׳ט ׳ מ׳ כו ׳ יוחנן ו ר  (ג) ד״ה ו

ר ועצם: ו א ע ל  לר״ל ה

 הגהות מהר׳׳ב
 רנשבורג

׳ י ד״ה זרעים וכו ״ ש  ד
 ואינן נעשין אב הטומאה

 לטמא אלם וכו׳ כצ״ל:

 מוסף רש״י
. הנאסף ס נ ו כ מ ל ה ל א  ה
 במקום אחל להואיל
 ואחשביה שכנסו לא בטיל
 וחשיב כגשר נבלה וחייב
ע בו ונכנס ג  עליו אס נ
 למקדש או אכל קדש
ם י ע ר ה ז  (לעיל קיז:<. מ
א מ ט ן ל פ ו ן ס י א  ש
. כגון ה ר ו מ ה ח א מ ו  ט
ן י כ י ר  אדם ובגדים, צ
. דבר המכשיר! ר ש כ  ה
ן נתינת  לקבל טומאה, כגו
ף ק א ע ש מג  מיס ו
. כגון שאר י ו ל כ  כ
ה נ י א  אוכלין (זבוזיס קה.). ו
. לא שוס ר ש כ ה ה כ י ר  צ
דת טומאה, לא רי  הכשר י
 הכשר מיס ולא תכשר
, אלא מאליה בלא שוס ק  ש

 נגיעה (1דה נ:).



 מסורת הש״ס

 א) [תוספתא אהלות
 רס״ג], ג) לעיל יט:,
) [רקרא יא],  ג) לעיל לג., ו
 ה) וע״א ל״ה השוחט],
 ו) [כטהורה רש״ש], t) ר״מ
 מ״ז, ח) צ״ל החס גלא ר״ו.

 מהר״מ,

 בליון הש״ם
 תוס׳ ד״ה ומי וכו׳ ניחא
 ליה. עי׳ לעיל לף קטז ע״ב

 תור״ה ומי:

 הגהות הב״ח
 (א) רש׳׳־ ל״ה מהו שהציל
 וכו׳ חיה היא ומצלת או

 ללמא:

 מוסף רש״י
 הרוצה לאכול כוי.
 משוס למעלי כלאמר לקמן
 כסמוך הרוצה שיבריא
 ט׳ (לעיל לג.). מבית
 שחיטתה. שאינו ממוסר
 הפשט ויכול לחומט
 מיל קולס יציאת הנפש
 ימממין לה על שתצא
 נפשה, לאמרינן בארבע
 מיתות יפנהררין סנ.)
 מנין שאפור לאכול מן
 הבהמה קולס שמצא נפשה
 ת״ל לא מאכלו על הלס
 (לעיל לג.). אחד עובד
 כוכבים כוי. ולא אמרינ!
 במיתה תליא מילמא והדא
 אבר מן המי לגבייהו >שם).
 ומדיחו יפה יפה. מפני
 שעדיין נבהל הדס לצאת

 ולא יצא 1שס).

 העור והרוטב פרק תשיעי חולין
 שסופה לטמא טומאה חמורה. אדם ובגדים אם יאכלנה הילכן אינה
 צריכה הכשר דילפינן מזרעים. וטעמאג] דמחשבה משום דסתמא
 לאו לאכילה קיימא ובכפרים קיימינן שאין רגילים לאכול עופות אבל
ג משנה a דאין צריכין מתשבה דסממא לאטלת ״  בכרכים תנף](עוקצים פ
 עובדי כוכבים עומדת: אמר חזקיה.
 שאני מתנימין דבמפרכסת קיימינן
 שעדיין אין בה טומאה חמורה וסופה
 נמי שמא לא חבא לידי טומאה חמורה
 שהרי הוא יכול לגוררה לגירורים
 דקים פחוחיס פחוחיס מסיח עד
 שתכלה כולה ושוב לא הטמא טומאת
 נבלות אבל נבלת עוף טהור כבר
 מתה וראויה לטמא טומאה חמורה:
 ומי אמר חזקיה הכי. אלמא סבירא
 ליה לחזקיה הא דתנן דאין טומאת
 נבלוח במפרבסח: שחט בה.
 בטמאה: אינה לאברים. אין בן נח
 מוזהר עליה משום אבר מן החי וכ״ש
 בטהורה דליכא מידי דלישראל שרי
 ולעובד כוכבים אסור ואפילו רבי
 יוחנן מודי בה בטהורה: א״ל. מודה
 חזקיה דאינה מטמאה כנבילה ואע״פ
 שמותרח לבני נח דיצאה מכלל חיה
 ולכלל מתה לא באת ובטומאת נבלות
 כתיבי) וכי ימות: דהני רב אושעיא
 כוותיה. דאסורה לבני נח: מטמאה
 טומאת אוכלין. אס נגעה בשרץ
 וחזרה ונגעה באוכלין הואיל וישראל
 שחטה שחיטה מעלייתא וחישב עליה
 להאכילה לעובד כוכבים כדפרישית
 לעילה: כפורש מן החי. ומטמא מיד
 כאבר מן הנבלה דאמרי׳ בהאי פירקא
 (לקמן לף קכמ0 אבר מן החי מטמא
 כנבלה: ובשר הפורש ממנה כפורש
 מן החי. אין בו טומאה דבשר הפורש
 מן החי טהור ולהט הוי י] כמן החי
 שאסור לבני נח: אפילו לאחר שמצא
 נפשה. הואיל ונחתך מחיים והיינו כר׳
 יוחנן: שחט בה אחד אינה מטמאה
 טומאת אוכלין. דלא אשכחן היתר
 אכילה בדכווחה לא לישראל ולא לבני
 נח וכן בנחרה ועודה מפרכסת:
 מטמאה טומאה אוכלין. הואיל רש
 היתר אכילה בדוגמחה אס שחטה
 ישראל השתא נמי מהניא לה הך
 מחשבת עובד כוכבים לצורך ישראל
 לשריה אוכל: במקום שאין עושה
 אומה טרפה. כגון חצי קנה: שחט
 ישראל. וגמר עובד כוכבים הואיל
 וגמרו ביד עובד כוכבים טרפה:
 יפה יפה. יותר מבשר אחר מפני
 שלא הספיק דמו לצאת וכשחותכו
 נבלע במוכה לפי שכשהבהמה מוציאה
 נשמה היא מתאנתמ ומוציא דמה
 יפה: וממחין לה עד שהצא נפשה.
 כדתניא בארבע מיתות (סנהדרין לף

 שםופה לטמא טומאה חמורה אמר חזסיה

 קבא:
 הואיל ויכול לגודרה ולהעמידה על פחות ממית. פ״ה שיכול
 לחוחכה בחתיכות קטנות פתותות ממית בעודה מפרכסת
 ולא היה צדך לפרש כן אלא אפילו חתיכות גדולוח ובלבד שלא יהיו
 אבדם דבשר מן החי לא מטמא כדאמר לקמן בפרקין >לף קכפ:) ועל

 הנבלה הוא דקאמר צדך שישייר
 רעמיד על ')(טומאה) פחות מסית:
 ולהעמידה על פחות מכרת.
 וא״ת השמא נמי
 סופו לטמא טומאה חמורה כיון דאילו
 מצטרף ליה עם חצי זית אחר מטמא
 כדאמר פ׳ דם שחיטה (כדתות לף כא.)
 ר״ל דהמם בנבלה שמתה לגמד מהני
 צירוף אבל הכא הואיל וסופו לטמא
 טומאה חמורה אחר שתמות שיצרפנה
 לכזית לא אמד׳: ומי אמר חוקיה הכי.
 דחזקיה אחזקיה 8ניתא ליה לאקשויי
 אע״ג דהר מצי לאקשרי בלאו הכי
 ממתניתין דקתני אגל לא טומאה
 נבילות אחזקיה דאמר מתה היא:
 נחרה אין בה טומאה של כלום.
 היינו נמי אין מטמאה
 טומאת אוכלין דקחני גבי שחט בה
 סימן אחד אלא משוס דלא עשה בה
 דרך שחיטה נקט האי לישנא כלומר
 נחרה י»)והחס פשוט דאין בה טומאה
 כלל טון דלא עבד כלל דרך שחיטה:
 ועובד כוכבים ששחט בהמה
 טהורה לישראל. רבוחא נקט
 דאפי׳ לישראל דבשחיטה חליא מילחא
 אבר הפורש ממנה כפורש מן החי:
י אמר אינה מצלת כוי. וטעמא  אבי
 משום דט חיה היא לכל
 דבריה ולבך רובעה חייב ומ״מ מטמא
 טומאת אוכלין טון דבמ אכילה היא
 ובקונט׳ פירש משוס דלחומרא ותימה
 אי ספיקא היא אמאי רובעה חייב:

 אי

 הואיל ויכול לגוררה ולהעמידה על פחות
 מכזית א״ל ר׳ ירמיה לרבי זירא ומי אמר
 חזקיה הכי והא איתמר שחט בה שנים או
 רוב שנים ועדיין היא מפרכסת חזקיה אמר
 אינה לאברים ר׳ יוחנן אמר ישנה לאברים
 חזקיה אמר אינה לאברים מתה היא רבי
 יוחנן אמר ישנה לאברים לאו מתה היא
 א״ל יצתה מכלל חיה ולכלל מתה לא באת
 גופא שחט בה שנים או רוב שנים ועדיין
 היא מפרכסת חזקיה אמר אינה לאברים ר׳
 יוחנן אמר ישנה לאברים אמר ר׳ אלעזר נקוט
 להא דר׳ יוחנן בידך דתני רב אושעיא כוותיה
ישראל ששחט בהמה א (  דתני רב אושעיא א
 טמאה לעובד כוכבים שחט בה שנים או רוב
 שנים ומפרכסת & מטמאה טומאת אוכלין
 אבל לא טומאת נבלות אבר הפורש ממנה
 כפורש מן החי ובשר הפורש ממנה כבשר
 הפורש מן החי ואסור לבני נח ואפי׳ לאחר
שחט בה אחד או רוב אחד  שתצא נפשה ב
נחרה אין בה  אינה מטמאה טומאת אוכלין ג
 טומאה של כלום י ועובד כוכבים ששחט
 בהמה טהורה לישראל ומפרכסת מטמאה
 טומאת אוכלין אבל לא טומאת נבלה אבר
 הפורש ממנה כפורש מן החי ובשר הפורש
 ממנה כפורש מן החי ואסור לבני נח
 ואפילו לאחר שתצא נפשה שחט בה אחד
 או רוב אחד אינה מטמאה טומאת אוכלין
שחט עובד כוכבים במקום שאין עושה אותה ה (  נחרה אין בה טומאה של כלום נ
 טרפה ובא ישראל וגמרה כשרה שחט ישראל בין במקום שעושה אותה טרפה
 ובין במקום שאין עושה אותה טרפה ובא עובד כוכבים וגמר שחיטתו פסולה
< י הרוצה שיאכל מבהמה קודם שתצא נפשה חותך כזית בשר מבית J 

 שחיטתה ומולחו יפה יפה ומדיחו יפה יפה וממתין לה עד שתצא נפשה ואוכלו
 אחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרין בו מםייע ליה לרב אידי בר אבין
 דאמר רב אידי בר אבין א״ר יצחק בר אשיין הרוצה שיבריא חותך כזית בשר
 מבית שחיטה ומולחו יפה יפה ומדיחו יפה יפה וממתין לה עד שתצא נפשה
 אחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרים בו בעי ר׳ אלעזר שהה בה דדם בה
 מהו א״ל ההוא סבא הכי א״ר יוחנן צריכה הכשר שחיטה כבהמה טהורה הכשר
 למאי אמר רב שמואל בר יצחק בדיקת סכין בעא מיניה רבי זירא מרב
 ששת מהו שתציל על הבלועין שבתוכה א״ל מטמאה טומאת אוכלין
 ומצלת א״ל אינה מטמאה טומאת נבלות ולא תציל אמר אביי ׳אינה מצלת על
 הבלועים שבתוכה דהא מטמאה טומאת אוכלין ״וההבעה חייב דהא אינה
 מטמאה טומאת נבלה: רבי יהודה אומר האלל [וכו׳]: אמר רב הונא
והוא שכנסו ואמר רב הונא ־שני חצאי זיתים שישנן על גבי העור העור מבטלן  ט

 אליבא
 סג.) מנין לאוכל מבהמה קודם שתצא נפשה שהוא בלא תעשה שנאמר נדקרא יט] לא תאכלו על הדם ואסמבמא דרבנן בעלמא היא: אחד עובד
 כוכבים ואחד ישראל מותרים בו. דהואיל ומותר לישראל הותר אף לעובד כוכבים דליכא מידי דלישראל שד ולעובד כוכבים אסור.
 אבל הנך דלעיל שחיטה טמאה ובן שחיטת עובד כוכבים בטהורה אין בה הימר לישראל ולעובד כוכבים נמי לא משתדא דחיה היא:
 מסייע ליה לרב אידי. הא דקתני שאף העובד כוכבים מומר בו: שיבריא. בשר זה טוב לרפואה: בעי רבי אלטזר. ממתניתץ דישראל
 בטמאה ועובד כוכבים בטהורה דטעמא דמשוינן לה אוכלא משום שחיטה היא דהא נחרה אין בה טומאה: שהה בה או דרס מהו. מי
 הוי מחירה ולא מטמאה: כבהמה טהורה. כאילו מטהרה לאכילה: למאי. הלכתא קא דייק כולי האי הכשר שחיטה בטהורה0: מהו שהציל
 על הגלועין שבהוכה. ישראל בטמאה ועובד כוכבים בטהורה ומפרכסח ובלעה כלים בחייה והרי היא באהל המת מהו שחציל עליהן כדאמרן
 בבהמה המקשה (לעיל לף עא0 בלע טבעת טהורה ונכנס לאהל המת לא נטמאה הכא מאי טון דאינה מטמאה טומאת י] נבלות חיה
 היא >א< או דילמא טון דמטמאה טומאת אוכלין אינה מצלמ דלאו בלוע הוא. ובישראל בטהורה לא מיבעי לן דודאי אינה מצלמ הואיל ואף
 באטלה מותרה ועובד כוכבים בטמאה פשיטא לן דמצלח הואיל ואין בה טומאה של כלום אלמא חיה היא: א״ל מטמאה טומאה אוכלין.
 אלמא מתה היא: ומצלה. בחמיה: אמר אכיי אינה מצלה כוי. לחומרא: חייג. מיתה במזיד וחטאת בשוגג: והוא שכנסו. דגלי
 דעתיה דלא בטליה מעיקרא אבל נתכנס מאליו י] כמו שכנסוהו תינוקות אחר הפשט לא הואיל ובטל מחמלה ונעשה עור תו לא הדר הוי
 בשר דלטומאת אוכלין הוא דמהניא מחשבה לשרה אוכלא דאפילו עור ששלקו מטמא טומאת אוכלין [לעיל עז:] אחד שעשאו רך אבל לשרה בשר לא:

 פלוגתא

 עין משפט
 נר מצוה

 לו א ב ג ד מיי׳ ס״ג
 מהל׳ טומאת אוכלי!

 הלכה ל:
 לי ה מיי׳ פ״ל מהלכות
 שחיטה הל׳ יג טוש״ע

 י״ל סי׳ ב פעיף י:
 לח ו מיי׳ פ׳׳א שס הל׳ ב
 סמג לאוין קלו טוש״ע

 י״ל סי׳ מ:
 לט ז מיי׳ פ״נ מהל׳

 טומאת מת הל׳ ג:
 ט ח מיי׳ פ׳׳א מהלכות

 איסורי ביאה הל׳ יב:
 מא ט מיי׳ פ״א מהל׳
 שאר אבומ הטומאות

 הלכה מ:
 םב י מיי׳ שס הלכה ינ:

 שיטה מקובצת
 א] מטמאה טומאת
 אוכלים. נ״ב עיי תום׳
 לעיל דף כ״ב: 3] וטעמא
 דצריכה מחשבה משום:
 נ] אבל בכרכים תנן
 בבכורות דאין צריכין:
 ד] ולהכי הוי כפורש מן
 החי שאסור: ה] בעי ר״א
 מתניתא: ו] כיון דאינה
 מטמאה טומאת [נבלות]
 חיה היא ומצלת או דלמא:
 t] אכל נתכנס מאיליו כנץ
 שהכניסוהו תינוקות או

 חיה אחר הפשט:



 עין משפט
 נר מצוה

א מהל׳ ״ ׳ פ י  מג א כ מי
מ הטומאות ט  שאר א
ר מהלכות י פי  הלכה ט ו
רות הלנה כא  מאכלות אסו
מאת ג מהלכות טו ׳ פ׳ ו  א] [

: א]  אוכלין הלנה י

 לעזי רש״י
ב״א. דבשת. לדרו ו  ד

. [ ן ״ ו צ י ד הי ן [ ׳ ׳ ו צ י  הר
 קיפוד.

. א] ׳ ׳ ד ר שי י י ל א [ ׳ ׳ יח־  ליחי
 לטאה.

א. שבלול. ׳ ׳ מצ  לי

 שיטה מקובצת
 א] חדא הויא לך ואמיתה
 תא חזי: >] בשפלטתו
 תחלה לכוליה כזית ביחד:
 ג] קמ״ל רב הונא דאפי׳
 פלטתו חיה מדנקט העור
 מבטלן ולא נקט בטלן
 וכי איתמר דרב התא
 כשפלטתו חיה איתמר
 הס״ד ומה״ד מפני שהעור
 מבטלן משמע טעמא
 בעוד תליא מלחא ואע״ג
 דלא בטלינהו איהו הסייד:
 1] ומחסידי דכבל הוה
 כדאמרי׳ נמי התם כל
 תלתין יומין בדיק: ה] ואק
 זה דוחק כיון דמפרשינן
 מילתיה דר׳ יהודה הכי:

 העור והרוטב פרק תשיעי חולין סבב.
 אי אמרת בשלמא פלטתו סכין לרבי ישמעאל לא בטלה רב הונא
 דאמר בר׳ ישמעאל. וא״ח והא ד ישמעאל כלא כנסו קאמר
 ור׳ יהולה בעי כנוס כלאמר ר3 הונא ר״ל דפלוגתייהו לר׳ ישמעאל
 ור״ע בפלטתו חיה לבך לא בעי ר׳ ישמעאל כנוס אבל פלטתו סכין
 אי לא בטל לרבי ישמעאל צדך נמי
 כניסה ועול לרבי ישמעאל נמי (א)
 נכנסו איירי ואין זה דוחק י] כמו
 למפרש מילתיה לרבי יהולה הכי:
ב הונא דאמר כמאן. לעיל (לף  ר
 קנא.) כי קאמר וחל אמר
 מקצה פלטחו חיה ומקצת פלטתו
 סטן רבעי למימר לפלטתו סטן הר
 פלוגמא רר׳ יהורה ורבנן רלר׳ יהולה
 לא בטל ט)לא מצי למפרך דאמר כמאן
 אי אמרת לר׳ ישמעאל לבטל כלפדך
 הכא לאיכא לאוקומי לר׳ יהורה לאימ
 ביה כזית יחל אבל לרב הונא פדך
 שפיר כלפי׳ בקונט׳: דאמר כמאן.
 וא״מ ולילמא הא לאמר רב הונא ב׳
 חצאי זימים שישנן על העור העור
 מבטלו מייד בלא כנסו אבל כנסו
 מולה ללא בטל ר״ל להא פשיטא ולא
 איצטריך ליה לרב הונא לאשמועינן
 דעור מבטלן ׳)(ועול רהעור מבטלן
 משמע ממחלה העור מבטל וחו לא
ר אדם טהור.  מהני להו כנוס): עו
 כלמפרש טעמא בדש לס הנלה (נדה
 לף נה.) ללא הר לומיא לעצם אלם
ת אביו רו  דעור גזעו מחליף: עו
 ואמו שטיחין כוי. ואע״ג למת אסור
 בהנאה וככל אלם אסור לעשות
 מעורו שטיחין כו׳ י) מ״מ לא הוו
 גזרי רבנן משום הך חששא שיהיה
 טמא אלא משום אביו ואמו לחמיר
 טובא וא״צ לומר מקט אביו ואמו
 משום לשטחי גביה: אבל רישא
 טומאה דאורייתא היא. והשתא
 חשיב עור אין גזעו מחליף משוס
 למקומו נעשה צלקת על בשר
 כלאמדנן פרק לס הנלה (גדש):

 ואס

 אליבא דמאן אי אליבא דר׳ ישמעאל האמר
 לא מבטל עור ואי אליבא דר״ע פשיטא
 האמר מבטל עור לעולם אליבא דרבי
 ישמעאל וכי אמר רבי ישמעאל לא מבטל
 עור ה״מ שפלטתו חיה אבל פלטתו םכין
 בטיל ת״ש ר׳ יהודה אומר האלל המכונס
 אם יש כזית במקום אחד חייבין עליו ואמר
 רב הונא והוא שכנסו אי אמרת בשלמא
 פלטתו סכין לרבי ישמעאל נמי לא בטיל
 רב הונא דאמר כרבי ישמעאל אלא אי
 אמרת פלטתו סכין לר׳ ישמעאל בטיל רב
 הונא דאמר כמאן אלא לעולם פלטתו סכין
 לר׳ ישמעאל לא בטיל ורב הונא דאמר
 כר״ע פשיטא מהו דתימא כי קאמר ר״ע
 ה״מ פלטתו סכין אבל פלטתו חיה לא בטיל
 ממ״ל טעמא דר״ע מפני שהעור מבטלן
 ל״ש פלט חיה ול״ש פלט סכין כדקתני סיפא
 מפני מה ר״ע מטהר בעור מפני שהעור
ו שעורותיהן כבשרן אל א (  מבטלן: מתני7 א
 עור האדם ועור חזיר של ישוב ״ר׳ יהודה
חטרת של (  אומר אף עור חזיר הבר ועור ג
 גמל הרכה ועור הראש של עגל הרך ועור
 הפרסות ועור בית הבושת ועור השליל ועור
 של תחת האליה ועור האנקה והכח והלטאה
 והחומט י<ר׳ יהודה אומר הלטאה כחולדה
 ה<כ וכולן שעבדן או שהילך בהן כדי עבודה

 טהורין חוץ מעור האדם י׳ ר׳ יוחנן בן נורי
 אומר שמונה שרצים יש להן עורות:
אמר עולא דבר תורה עור אדם (  נמ׳ ז
 טהור ומה טעם אמרו טמא גזירה שמא
 יעשה אדם עורות אביו ואמו שטיחין ואיכא
 דמתני לה אםיפא וכולן שעיבדן או שהילך

 בהן כדי עבודה טהורין חוץ מעור אדם אמר עולא דבר תורה עור אדם
 שעבדו טהור ומה טעם אמרו טמא גזירה שמא יעשה אדם עורות אביו
 ואמו שטיחין מאן דמתני לה ארישא כ״ש אםיפא ומאן דמתני אסיפא
 אבל ארישא טומאה דאורייתא: ועור חזיר [וכו׳]: במאי קמיפלגי מר
 סבר האי אשון והאי רכיך ומר סבר האי נמי רכיך: עור חטרת של גמל
 הרכה: וכמה גמל הרכה אמר עולא א״ר יהושע בן לוי כל זמן שלא טענה
 בעי ר׳ ירמיה הגיע זמנה לטעון ולא טענה מהו בעי אביי לא הגיע זמנה
 לטעון וטענה מהו תיקו יתיב ר״ל וקמיבעיא ליה כמה גמל הרכה א״ל
 רבי ישמעאל בר אבא הכי א״ר יהושע בן לוי כל זמן שלא טענה א״ל
 תיב לקבלי יתיב רבי זירא וקמיבעיא ליה כמה גמל הרכה א״ל רבין
 בר חיננא הכי אמר עולא א״ר יהושע בן לוי כל זמן שלא טענה הוה קתני
תא חזי מה בין תקיפי ארעא דישראל (  לה א״ל חדא הויא לך א] אמרת ח
 לחסידי דבבל: ועור הראש וכו׳: וכמה עגל הרך עולא אמר בן שנתו ר׳
 יוחנן אמר כל זמן שיונק איבעיא להו היכי קאמר עולא בן שנתו והוא שיונק

 ואמר
 ביה הכישה. בית הרחם של נקבה: ועזר של החת האליה. עור הזנב מתחת מקום שאין שער מפני שהוא רך: האנקה. הדצו״ן:
 הלטאה. ליתיירל״א: חומט. לימצ״א שתתלת בדיתו בכעלשה צא ובלוק בתיק שלה שגלל והולך עמה חחלתו כעלשה ממש הוא בשוליו:
 הלטאה כחולדה. עורה חלוק מבשרה: וכולן שעיבדן. כל אלו שאמרו שהן מטמאין כבשר אם עיברן נעשה עור ובטלו מתורת בשר
 וטהודן: או שהילך בהן. ששטתן לדרוס עליהן ברגלים שהוא קצת עיבודן: יש להן עורות. ואין מטמאין בבשרן: גמ׳ דבר חורה
 עור האדם טהור. דלאו בשר הוא ולא הר בכלל מח: שטיחין. למטה ולקתדרא לישב עליהן ששוטמין עור על גבי מטה במקום
 חבלים: מאן דמהני לה. לדעולא: ארישא. דאסילו ט לא עיבדו נמי לא מטמא אלא מדרבנן בל שבן אסיפא דהא דקחני חוץ
 מעור האדם דאף על גב דעיבדו טמא מדרבנן הוא ומשום דעולא: ומאן דממני לה. גזירה דעולא אסיפא: אבל ארישא.
 כשלא עינלו סבירא ליה לטומאתו מן המורה: אשון. קשה: שלא טענה. משר: חיב לקבלי. שאמרת לי לבר טעם ויישר כחך:
 הוה קהני לה. חוזר ושונה פעם שניה כסבור שלא שמעה: חדא הויא לך אמרח. לבר חילוש אחל היה בילך שאין בילינו הרי אמרתו
 ולמה תחזור וחשננו פעם שניה להראוח חכמתך: ר״ל מתקיפי לארעא לישראל הוה כלאמדנן בפרק קמא ליומא (לף ט:) מאן למשתעי
 דש לקיש בהדה יהבי ליה עיסקא בלא סהלי והבא א״ל תיב לקבלי ורבי זירא למבבל סלק להכא כלאמדנן בהשוכר אמ הפועלים
 (3״מ לף פה.) רבי זירא אותיב ארבעין תעניתי לנשתכח מיניה תלמולא לבבלאי וממסיד לבבל הוה כלאמדנןי] בהשוכר אמ הפועלים
 גשם) רבי זירא (אותיב) כל תלתין יומין בדק נפשיה ושגר תנורא וסליק בגוה חזי מאי אכספיה לההוא מדרבנן: והוא שיונק.
 אבל פירש מלינק אף על פי שעדין הוא בתוך שנתו כבר הוקשה עורו ואם עבר שנתו נמי אף על פי שיונק לא דתרתי בעינן:

 וקאמר

 פלוגתא דר׳ ישמעאל ור״ע בפירקין (לקמן לף קכד.) במתני׳ דקתני
 היו עליו שני חצאי זימים מטמאין במשא שהד נשא כזית נבלה
 ואין מטמא במגע דאין נוגע וחוזר ונוגע ור״ע אומר לא במגע
 ולא במשא אלמא לר׳ ישמעאל לא מבטל עור ולר״ע מבטל: ה״ג אי

 אליבא דר״ע פשיטא. דהא מתניתין
 היא: לעולם אליבא דרבי ישמעאל.
 ואשמועינן רב הונא דט אמר רבי
 ישמעאל לא מבטל עור הני מילי
 בפלטתו חיה שנעשה שלא מדעת
 אבל פלטחו סטן מדעה ביטלו:
 ואמר רב הונא והוא שכנםו. אחר
 הפשט דגלי דעחיה דלא בטליה
 מעיקרא אבל לא כנסו לא. מדמוקים
 לה בשכנסו מכלל דבשפלטחו סטן
 בשנים ושלשה מקומוח קאמר וקחני
 חייבין עליו אלמא אי בטלינהו איהו
 במתכרן בטילי אבל עור לא מבטל
 דאי בטלינהו עור תו לא הדד למיהוי
 נבלה: אי אמרמ בשלמא פלטתו סכין
 לרבי ישמעאל נמי לא מבטל. עור:
 רב הונא. דאוקמה לרבי יהודה
 בשהיה זית מתחלה לחצאין ואפ״ה
 לא בטלינהו עור מעיקרא הוא דאמר
 ברבי ישמעאל דאוקמיה לרבי יהודה
 אליבא דרבי ישמעאל ורבנן כר״ע:
 אלא אי אמרח פלטהו סכין. רבי
 ישמעאל מודי דמבטל עור: רב הונא.
 דאוקמה לדר׳ יהודה כשהיה זית זה
 מתחלה לחצאין ואפ״ה לר׳ יהודה לא
 בטיל: דאמר כמאן. בשלמא אי לא
 דרב הונא דאמר והוא שכנסו הוה
 מוקמינא לר׳ יהודה בשפלטתו תתלה
 ג1ביחל ומש״ה לא בטיל דכי פליגי
 רבי ישמעאל ור״ע בשחי חצאי זיתים
 פליגי אבל בכזית שלם מולו כלתני
 דש פלוגמייהו עור שיש עליו כזית
 בשר כו׳ ורבנן סברי ט מולו רבי
 ישמעאל ור״ע בכזית שלם הני מילי
 בפלטתו תיה אבל פלטתו סכין אפילו
 כזית בטל אבל השתא לאוקמה רב
 הונא בשני חצאי זימים לאמר כמאן:
 הכי גרסינן אלא לעולם פלטהו סכין
 לרבי ישמעאל נמי לא בטיל ורב הונא
 דאמר אליבא דר״מ. כלומר הא
 דאמר רב הונא לעיל העור מבטלו
 אליבא דר״ע אמרה וההיא דר׳ יהודה
 אליבא דר׳ ישמעאל: קמ״ל. רב הונא
 דאפי׳ פלטתו חיה>] מפני שעור מבטלו
 משמע טעמא בעור תליא ואף על גב
 דלא בטלינהו איהו: מתני׳ אלו
 שעורותיהן. מטמאין כבשרן: ועור
 חזיר של ישוב. מפני שהוא רך
 ואוכלין אותו: חטרת. חלדרוב״א
 שיש לו לגמל: גמל הרכה. מפרש
 בגמרא עד כמה נקראת רכה: עגל
 הרך. נמי מפרש בגמרא עד כמה:
 ועור הפרסות. כעין שתומטן
 הרגלים וכל אותו העור רך הוא

 מסורת הש״ם

ה: [)כמיס כח.  א) לעיל נ
׳ ב) [נמשנה אימא [  נלה נה.
ן של ו ׳ גננ  ר׳ יוסי], ג) נפי
ום  גמל לנשת גמליס תרג
, ך]  מטרייא לגמליא. ערו
], ה) ססחיס :  ד) נשנמ קז
. גרה נה., ו) שנת קז.,  מו
 ז) [נדה נה.], י1) [תענית
ן י , ט) עי [ : מנילה כת: ג  כ
מ שהאריך על דבור ״ ר ה  מ
ע מ ש מ ד ד ו ע ) [צ׳׳ל ו  זה, י
י ר מכטלן ותו לא מהנ  דהעו
 להו כנוס והשאר נמחק.
׳ ועי , כ) [ מ וע״ש] ׳  מהר׳
: ד״ה א  מוס׳ זנמים ע
ר המת ו ע ו ד ה כתנ פ ר ט נ  ו
׳ תוס׳ גדה תר ע״ש ועי  מו
ק י. ״  נה. ד׳׳ה שמא ותוס׳ נ
ן ד.  ד״ה שהשור ותוס׳ ערכי
 דייה נפשות ותוס׳ סנהדרין

 מס. ד״ה משמשי(],

 הגהות הב״ח
׳ דייה אי אמרת ס ו  (א) ת
׳ ישמעאל נמי ר ׳ ד ו נ  ו
ו ס נ כ ב ר ד מ י מ א ל כ י  א

: רי י  אי

 הגהות מהר׳׳ב
 רנשבורג

ג ״ ׳ מ ן משפט סי  א] בעי
ד מהל׳ ׳ ׳ פ נ נ ו ״ ף. נ  לנסו

 אנות הטומאות הל׳ ח:

 מוסף רש״י
ן ה י ת ו ר ו ע ו ש ל  א
. לטמא טומאת ן ר ש ב  כ
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 ד) [עירובין נ: וש״נ],
 ה) נגי׳ הערוך אמר ר3 אשי
 תנא לירן וכו׳ פי׳ גישמא
 הוא משמוש העור גיל אס
 הוא רך או אשון ע״ש ערך
 גשתא אי], ו) [שבת קז:],
 t) פסמיס מו., ס) [צ״ל
 אמר ר׳ אבהו אמר ר״ל כך
 אימא כערוך ערך גנל א׳],
 P) (נרכומ סו נדה נה)
 פסחיס מו., י) ערך גגל
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 3כ״ק עפ:], מ) [עי׳ מיס׳

 נרכומ כנ: ל״ה ולימ],

 תורה אוד השלם
 1. אלה הטמאים לכם
 בכל השרץ כל הנגע
 בהם במתם יטמא עד
 הערב: ויקרא יא לא

 גליון הש״ם
 תום' ד״ה לגבל כוי
 דטדת המיל י' ומחצה
 ריס. כלאימא כיומא דף סז

 ע״א:

 הגהות הב״ח
 (א) רש״־ ל״ה המחשכ יכו׳
 ולא לפגל על שיחשב
 לאכול למחר: (ב) תוס׳
 ל״ה למינהו ומ׳ סנרא הוא
 לאוקומי. נ״כ פי׳ ה״א
 דהממאיס: (ג) דייה כר׳
 יהודה וכוי. נ״נ ועי׳ נמה
 שכחני החוס׳ ריש פרק

 שמינה שרציס:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] נמ׳ כמה כדי ענוד.
 נ״נ מיי׳ שס ונס״ד שס
 הלכה חי: ב] רש״• ל״ה
 ענול לגנל. נמחק מלח

 ענול:

 שיטה מקובצת
 א] ת״ר הטמאים. נ״כ
 עי׳ תום׳ בכורות דף ו׳
 ע״ב: 5] כדתניא המחשב
 לאכול למחר בדבר שאין
 דרכו בכך כגון לאכול
 למחר דבר שאין דרכו
 לאכול כגון חלב: נ] או
 עור העולה אינה מחשבה
 לא לפסול ולא לפגל:
 י] למינהו הפסיק הענין
 ולא קאי האי הטמאים
 אלא אקרא בתרא האנקה
 והכח והלטאה והחומט
 והתנשמת אלה הטמאים
 וגו׳ ולאו אקרא קמא
 דהיינו החולד והעכבר
 והצב למינהו יש להם עור
 ואי! עורן מטמא כבשר
 דלמינהו האמור בסוף
 ראשון הפסיקן: ה] ולפיכך

 לא הוי תנא דברייתא:

ד • העור והרוטב פרק תשיעי חולין ר ט ה פ ש  עיז מ
* I נד מצוה 

 וקאמר ליה ר' יותנן כל זמן שיונק. ואפילו לאחר שנתו דבהנקה נמי
 תליא מילתא דחדא הוא דבעינן וה״ק ר׳ יותנן בבן שנתו שפיר קאמרת
 דהוי רך אבל הנקה לא הוזכר לפחות לאם פירש בתוך שנתו לא יהא
 רך אלא להוסיף אפילו לאחר שנתו: או דילמא מולא כן שנתו קאמר.
 אבל הנקה לא מעלה ולא מודד וקאמר
 ליה ר׳ יוחנן אף הנקה נמי בעינן:
 כל זמן. משמע להוסיף בא: אל
 תקניטני. להשיב לי ממנה: שבלשון
 יתיד אני שונה אותה. משנה ולא
 בלשון סתם משנה שאני אומר אלעזר
 בן יהודה אמרה כדתניאכ]: המחשב
 בדבר שאין דרכו לאכול כגון לאכול
 למחר דבר שאין דרכו לכך כגון חלב או
 להקטיר למחר דבר שאין דרכו להקטיר
 כגון בשר שלמים וחטאת ואשם
 ושירי מנחה או עור העולה אינה
 «]לא לפסול ולא לפגל עד (*< שישחט
 לאכול למחר דבר שדרכו לאכול או
 להקטיר למחר דבר שדרכו להקטיר
 ועור שתחת האליה הרי הוא כבשר
 ודבר שדרכו להקטיר קדנא ביה אם
 עולה היא ומועיל לפגל את הקרבן
 במתשבת חוץ לזמנו או לפסול במחשבת
 חוץ למקומו: וחייבין עליו כרת.
 האוכל ממנו אפילו בזמנו: וכל שמנו
 חכמים לענין טומאה. שהוא כבשר
 שלא מצינו כאן רשנו בבהמה טהורה:
 להביא טור כיח הבושת. של נקבה
 בחטאח או בשלמים והאי דלא מנייה
 בדשא כי הנך משוס דליתיה בעולה
 ותנא בעולה קאי. אלמא האי תנא הוא
 דחשיב להו בשר אבל ת״ק לא קרי
 בשר אלא עור שתחת האליה
 לחודיה: עור הפרסות ממש. ולא
 עור שעל עצם השוק מן הקרסולים
 עד הארכובה: רכובה הנמכרת עם
 הראש. כל עור שעל עצם השוק
 מרכובה התחתונה שחותכין בשעת
 הפשטת בהמה: הטמאים. ה״א
 יתירא קדדש: לרבות. עורות שרצים
 הרכין שיהו כבשר ומהאי ה״א יתירא
 נמי רבינן (לעיל דף קיכ0 צירן ורוטבן
 וקיפה שלהן ועור הרך נמי איתא
 בהדייהו דהי מינייהו מפקמ איהו נמי
 אוכלא הוא: האי הטמאים בתר
 דחשבינהו לכולהו כתיב: י] הפסיק
 הענין. ולא קאי האי אלה אלא
 אקרא בתרא האנקה והכח והלטאה
 והחומט והתנשמת אלה הטמאים וגו׳
 ולאו אקרא קמא דלמינהו האמור
 בסוף פסוק ראשון הפסיקו לומר
 שאינן מין אחד אומן האמורים בפסוק
 ראשון חלוקים מהאמורים בפסוק
 השני: וליחשב נמי. במתניתין: תנשמת. דהא איהו נמי בקרא בתרא
 כתיב: רב תנא הוא ותני תנשמח. רב דמשני למינהו הפסיק
 אלמא הטמאים אכל הני דקרא בתרא קאי תנא הוא ותני תנשמת
 בעורותיהן כבשרן: תנא דידן סכר לה כרבי יהודה. כלומר לא
 יליף טעמא מהטמאים אלא מסברא דגישתא כל שאין ממש בעורן
 שהוא רך ואין לו ממש עור קד בשר כרבי יהודה דאמר הלטאה
 כחוללה אלמא לאו אקרא סמיך והאי ללא מולי ליה תנא דדן
 בהלטאה בהא פליגי תנא קמא סבר גישחא לילה לאו גישתא
 הוא ורבי יהודה סבר גישתא הוא: שטלאה. לשון טלאי. אלמא
 מכיון שנטלה מתורת בשר ונתנה לתורת עור בטלה והאי נמי
 כיון ששטחן לפני הדורסן או שכרכן על רגלו להלוך בהן אף
 על פי שלא הילך: טלאה. הוי מעשה לבטלו: כ] (עבוד)
 לגבל. הלש עיסתו בטהרה והוא שכיר לבעל הבית וצריך למיס
 להטביל כליו יטדת עצמו ארבעה מילין עד שיגיע למקוה ויטביל
 ויותר מכאן אין עליו לטרוח מן הסתם אלא אם כן נותן לו בעל
 הבית שכר הליכה: ולתפלה. המהלך בדרך וגמר בלבו ורוצה
 ללון מבעוד יוס אס יש בית הכנסת לפניו עד ארבעת מילין
 יטריח וילך שס כדי שיתפלל: ולנטילת ידים. לאכילה ואין לו
 מים ויש מים לפניו לסוף ארבעה מילין ימתין עד שיגיע למים:

 איבו

 ואמר ליה ר׳ יוחנן כל זמן שיונק או דלמא
 עולא בן שנתו קאמר בין יונק ובין שאינו
 יונק ואמר ליה ר׳ יוחנן בן שנתו והוא שיונק
 ת״ש ר׳ יוחנן אמר כל זמן שיונק ואם איתא
בעא מיניה ( (  והוא שיונק מיבעי ליה ש׳׳מ ל
 ריש לקיש מר׳ יוחנן עור הראש של עגל
 הרך מהו שיטמא אמר ליה אינו מטמא
 אמר ליה לימדתנו רבינו אלו שעורותיהן
 כבשרן ועור הראש של עגל הרך ביא״ל אל
 תקניטני בלשון יחיד אני שונה אותה
 דתניא השוחט את העולה להקטיר כזית
 מעור שתחת האליה חוץ למקומו פסול
 ואין בו כרת חוץ לזמנו פיגול וחייבין עליו
 כרת אלעזר בן יהודה איש אבלום אומר
 משום ר׳ יעקב וכן היה ר׳ שמעון בן יהודה
 איש כפר עיכום אומר משום רבי שמעון
 אחד עור פרסות ואחד עור הראש של עגל
 הרך ואחד עור של תחת האליה וכל שמנו
 חכמים גבי טומאה שעורותיהן כבשרן
 להביא עור של בית הבושת חוץ למקומו
 פסול ואין בו כרת חוץ לזמנו פיגול וחייבין
 עליו כרת: ועור בית הפרסות: מאי בית
 הפרסות רב אמר בית הפרסות ממש רבי
 חנינא אמר רכובה הנמכרת עם הראש:
הטמאים  ועור האנקה: א] תנו רבנן 1
 ״לרבות עורותיהן כבשרן יכול אפי׳ כולן
אלה והא אלה אכולהו כתיבי אמר  ת״ל 1
 רב למינהו הפםיק הענין וליחשוב נמי
 תנשמת אמר רב שמואל בר יצחק י* רב
 תנא הוא ותני תנשמת והא תנא דידן לא
אמר רב ששת בדיה דרב אידי (  תני תנשמת ה
 תנא דידן סבר לה י׳ כר׳ יהודה דאזיל בתר
 גישתא ובגישתא דהלטאה קמיפלגי: וכולן
 שעיבדן [וכו׳]: הילך אין לא הילך לא
אוזן חמור שטלאה  והא תני ר׳ חייא א
 לקופתו טהורה טלאה אע״ג דלא הילך
 לא טלאה הילך אין לא הילך לא א! ״כמה
 כדי עבוד אמר רב הונא אמר רבי ינאי
ארבעת מילין מ*(רבי אבהו משום דריש  ב

לגבל יולתפלה הולנטילת ידים ג (  לקיש אמר) ט
 ארבעת מילין אמר רב נחמן בר יצחק

 איבו

 ואם איתא והוא שיונק מבעי ליה. תימה אכתי ה״מ למבעי
 או דילמא ה״ק עולא בן שנתו בין יונק בין שאין יונק ואמר
 ליה ר׳ יוחנן בל זמן שיונק בין בן שנתו בין שאין בן שנתו ר״ל דלא
 מסחברא דבעי לאיפלוגי כולי האי ולהט לא בעי הכי וה״ר יעקב

 מקורבי״ל תירץ דכולה שמעחין סברה
 דיותר קשה אפילו תוך שנתו כשאין
 יונק מיונק אחר שנתו ולכך טון דר׳
 יוחנן כל זמן שיונק קאמר א״כ פשיטא
 דעולא והוא שיונק קאמר דאי תוך
 שנתו בין יונק בין שאינו יונק קאמר
 א״כ כ״ש לאחר שנתו אם הוא יונק
 דחשיב ליה רך א״כ מה הוסיף ר׳ יוחנן
 כל זמן שיונק הא עולא מודה דבל שכן
ר הראש של עגל חיך מהו  הוא: עו
 שיטמא. על מעשה היה שואל היאך
 הלכה דממני׳ הוה ידע כדפדך מינה

 לרבי יוחנן בסמוך:
 למינהו הפסיק הענין. חימה
 לאמר לעיל (לף קיב:<
 להאי הטמאים לאסור צירן ורוטבן
 להחס נמי למינהו הפסיק הענץ
 דפסוק אחד הוא לפירוש הקונט׳ ר״ל
 דהכא כל הנהו דממעטינן אית להו
 גישתא סברא הוא (« לאוקומי אהנך
 דכתיב במר למינהו ואע״ג דכתיבא
 תנשמת בהדייהו דיש לה גישתא
 ומרבינן לה אבל צירן ורוטבן דלעיל

 סברא הוא לאוקומי בכולהו:
 למינה ו הפםיק הענין. קצת מימה
 טון דהפסיק הענין למה
 לי אלה: w כדבי יהודה דאזיל
 בתר גישתא. פירש בקונטרס דלית
 ליה לרשה להטמאיס י] ולפירושו לא
 הוי תנא דבדיתא לא רבי יהולה ולא
 בר פלוגתיה ובחנם קאמר רב תנא
 הוא ופליג דהא תנא דבדיתא כוותיה
 ויש לפרש דבולהו אית להו דרשה
 דהטמאיס ומוקי מסברא רבויא
 בהנהו דלית להו גישתא ומיעוטא
 בהנהו דאית להו גישתא ולית להו
 למינהו הפסיק הענין אבל רב לאית
 ליה למינהו הפסיק הענין ע״כ פליג

 עלייהו וחשיב תנשמת:
 אוזן חמור שטלאה לקופה טהור.
 ונתבטל הבשר שהיה באזן פ״ה
 לפדך להכא נמי במתני׳ להוי סגי
 בהנחה לפני הלורסן בלא הלוך
 ותימה א״כ מאי משני טלאה אפילו
 ללא הילך לאכתי תקשה ליתני במתני׳
 הנחה לפני הלורס בלא הלוך ע״כ
 נראה לה״פ הילך אין טלאה לא
 מללא קתני במתניתין טלאה לס״ל
 לטלאה גרע מהילך ומשני טלאה אף

 על גב דלא הילך כלומר כך לי זה כמו זה ואין חלוש בזה יומר מבזה:
 לגבל. פ״ה מי שיש לו לגבל עיסת חבירו בטהרה צדך לטרוח
 עד ד׳ מילין להטביל כליו ולפי זה לא קאי לפניו ולאחריו
 אגבל דאין רגילות להשטר אדם בדרך לעשות לו עיסה ונראה
 כפירוש הערוך דפי׳ אס יש גבל העושה עיסה בטהרה ברחוק ד׳
 מילין ימתין עד שיגיע לאותו גבל ומייד באדם ההולך בדרך ומיהו
דו לתפלה אין נראה דהיט דמי  מה שפירש בערוך׳) לתפלה לרחוץ י
 אי דמטא זמן צלויי הא לייט עלה ׳)אביי בברכות >דף טו.) אמאן דמהדר
 אמיא בעידן צלוחא דכתיב ארחץ בנקיון כפי כל מידי דמנקי ואי
 לא מטא זמן תפלה מאי איריא ד׳ מילין אפילו מובא נמי ונראה
 כפירוש הקונטרס דלענין להתפלל בעשרה אייד ותימה דאמאי לא
 חשיב עבודה דבסמוך ועוד למאן דחשיב עבודה אמאי לא חשיב
דמדת המיל ז׳ ומחצה  שלשים ריס דפרק לא יחפור (ב״ב דף כג.)ל) 8
 ריס ור״ח פי׳ לתפלה לטבול לתפלתו דאע״ג דקי״ל (לקמן דף קלו:)
 כרבי יהודה בן בתירא בדברי תורה ה״מ ללמוד ולק״ש אבל לתפלה
 «)לא אי נמי לא סבירא ליה דרבי יהודה בן בתירא ולפירוש ר״ח
 ניחא דלא חשיב עבודה דלא חשיב אלא הנך תלמא שהן ענין טהרה
 מאן דחשיב עבודה שהיא כמו מענין טהרה שמטהר העור מן

 הטומאה ולהט חשיב לה ולא חשיב ההיא דשלשים ריס:

 א ומיי׳ ס״א מהל׳ אנומ
 הטומאות הל׳ ט]:

 ב [מיי׳ שמ:
 מד ג מיי׳ פ״ח מהל׳

 נכוריס הל׳ יא:
 מה ד מיי׳ פ״ל מהל׳
 תפלה הל׳ נ [ג]
 סמג עשי! יט טוש״ע א״מ
 סי׳ צנ סעיף ל [וטור א״מ

 סי׳ רלג]:
 מו ה (מיי׳ פ״ו מהל׳
 נרכית טוש״ע א״ח
 סימן קסג סעיף א)
 ונהרמנ״ס לא נזכר מזה

 גס נטור לא נזכר]:

 מוסף רש״י
 מהו שיטמא. טומאת
 אוכלי!, נתר השתא אזלינן
 ומטמא אי נתר בסוף
 אזלינן ואינו מטמא !פסחים
 פד ׳. אינו מטמא. הואיל
 וסופו להקשות :לעיל
 עז <. לימדתנו רבינו
 כו׳ ועור הראש של
 עגל הרך. אלמא לנתר
 השתא אזלינן !פססיס
ן יחיד  שם!. שבלשו
 אני שונה אותה. נלומר
 ימילאה היא ולא קיימינן
 כוותיה, דר׳ שמעון קמני
 לה ופליגי עליה, דת״ק נא
 תני אלא עור שתחת האליה
 לתודיה !לעיל נה:,׳. חוץ
 למקומו פסול ואין כו
ץ לזמנו פגול  כרת חו
 וחייבין עליו כרת. קרנן
 שנשמט על מנת לאכול
 הימנו או להקטיר הימנו
 חון למקום אכילתו, פסול
 ואין נו כרת לאוכל הימנו
 כהלכתו, ואס שחטו על
 מנת לאכול או להקטיר
 הימנו חין לזמנו, סיגול
 ימייבין עליו כרמ האוכל
 ממנו אפילי כהלכתו,
 ומקרא נפקא לן בפ״ב
 דזבחיס (כח.) ועור שתחת
 הזנב רך הוא ונפסל קרבן
 במחשבת אטלתו כבשר,
 ובעולה שכולה כליל לא
 פסלה מתשבת אכילה אלא
 מחשבת הקטרה !לעיל
 נה:׳. אכלום. כפר >שס,

 ושם: איבליסו. להביא
 עור בית הבושת. של
 נקבה, וזה לבדו יש
 לך להביא עוד אצל
 קדשים מכל השנויים שס
 (זבחים כח: שהרי כל
 המנויים שם הראויין להיות
 בעולה שנויי! כאן תון
 מזה, עור השליל אינו
 ראוי להיומ נעולה דאין
 שליל לזכרים (לעיל נו.!.
ץ למקומו. אם שתט  חו
 על מנת לאכול מאתת
 מאלי חון למקומו (זבחים
 כח.<. הטמאים. אלה
 הטמאים, נתל יהאנקה
 והכת כתיב ולרשיגן ה׳
 יתירה דהטמאיס לרבות
 שעורותיהן כבשרן, וכתיב
 אלה למעוטי הנך לקרא
 קמא המוצל והעכבר והצג
 !שבת קז.). דאזיל בתר
 גישתא. ללענין טומאה
 לא יליף מאלה הטמאים
 אלא ההוא דאית ליה
 גישתא, שעורו עב ויש
 לו עור ממש אינו כבשר,
 ושאינו עב הוי כנשר,
 והלטאה משוס דעורה עב
 משיי ליה כחולדה >שבת
 קז:1. לגבל. המנבל עיסת
 אמריס בשכר וכלי בעל
 הבית טמאיס, עד ארכע
 מילין הטריתיהו מכמיס
 לילך למקוה לטבול כליו,
 וכן לתפלה, אס מהלך
 אדס בדרך ובא עת ללון
 ולהתפלל, אס יש בית
 הכנסת לפניו ברתוק ארבע
 מילין הולך ומתפלל שס
 ולן שס, וכן לנטילת ידיס
 לאכילה, אס עתיד למצוא
 מיס לפניו בל׳ מילין הולך



 עין משפט
 נר מצוה

א ״ ׳ פ י  מז א ב ג ד ה מי
 מהלכות שאר אנות

:  הטומאות הל׳ י
ג מהל׳ ״ כ  מח ו ז מיי׳ פ

: א  כלים הלכה י

 שיטה מקובצת
 א] אם מפשיטו לעשות מן
 העור שטיח למטה ושלחן
 לשכב עליו או לישב עליו
 דמפשיטו פשוט כדרך
 שאנו עושין לא הוי העור
 חבור לבשר שהנוגע בעור
 לאו כנוגע בבשר דמי
 אלא כדי אחיזה הוי
 חבור וכוי: 3] ולחמת
 אם מפשיטו כפול שלם
 לצורך חמת: ג] כדרך
 שהחזה עושה דהאי כולו
 חבור: ד] סמוך לבשר
 למקום חבור סביבות:
 ה] ולרב לאו יד חשיב
 ליה דאין יד אלא א״כ:
 ו] דשלש על שלש היא
 וקריעה: t] דכיון דלא
 חס עלה ואטבלה והמים
 קשים לה ולא חייס לכך
 לא חייס עלה נמי: ח] אבל
 משהופשט החזה כהופשט
 כולה דמי ואין דרך להניחו

 כך וכוי:

 העור והרוטב פרק תשיעי חולין סכג.
 טהור המופשט. למאי לפירש בקונטרס לסבר ר3 לכל יל שאין
 מטלטלין בו אמ האוכל אינו יל תימה לאמאי על כלי
 אחיזה חשיב יל טפי ונראה משום לבכלי אחיזה ואילך יבול לאחוז
 בבשר עצמו ולטלטלו אי נמי משוס לכל זמן שלא הפשיט כלי
 אחיזה הוא קשה להפשיטו ופעמים
 שמניחו כך וצריך לו לטלטלו ממקום
 למקום אבל משהפשיט כלי אחיזה
 שוב אין קשה להפשיט ואין זז משם על
 שיפשיט כולו וכן בחמה על שיפשיט
 את החזה לפי שהחזה קשה להפשיט
 ולכך לפעמים מניחו כך שעה
 אחת ותוך כך יצטרך לטלטלו אבל
 משהופשט החזה מ1(א< אין לרך להניחו
 כך ועול יש לפרש טעמא לרב ראמר
 מכאן ואילך טהור המופשט מפני שכלי
 אחיזה צריך העור להיומ יל לצורך
 הפשטה אבל ביותר מכלי אחיזה לא
 לפי שאס מחזיק בשפת העור אין יכול
 למשוך בכח ולהפשיט ובכלי אחיזה
 סמוך לבשר אין יכול להחזיק בילו
 העור היטב ולמשוך הלכך על [כלי]
 אחיזה יכול להחזיק ולמשוך בשפת
 העור טפי לא כלפי׳ הקונט׳ גבי הא
 דמשני בסמוך ההוא בטפח ראשון
 שבשהפשיט ׳)שלשה טפחים שאין יכול
 להחזיק לא בשפת העור ולא באמצע
 העור וי״מ כולה מתני׳ משוס שומר
 לעל כלי אחיזה הוי חבור וכ״ש פחות
 אס נגע שרץ בעור המופשט מכניס
 טומאה לבשר משוס שומר ואע״ג
 לאמר לעיל (לף קיח.) לעור מגל
 הבשר לוקא הוי שומר הבא חשיב
 כנגל הבשר כיון לחשיב הכל במחובר
 וכן לחמח כל זמן שהחזה מחובר חשיב
 הבל מחובר אבל משוס יל אין לפרש
 ללרב אסי לאמר טפח סמוך לבשר
 טמא משום יל (0 ללחמת אמאי כל
 העור חבור לא היה לטמא אלא טפח
 הסמוך לחזה למאי שנא בין חזה לשאר
 אברים אלא ולאי משום שומר הוי
 לחשיב כל העור מחובר וכן לשון דהרי
 זה חבור משמע להוי משוס שומר לביל
 מה שייך לשון חבור והכי מוכח בח״כ
 דתניא התם בנבלחה ולא במפשיט
 לשטיח כלי אחיזה ולחמת עד שיוציא
 כל החזה יכול שאני מוציא פחות
 מכשיעור מ״ל יטמא אלמא לטעמא
 לשטיח כלי אחיזה הוי משום שומר
 להא מיטמא לרשינן לעיל(ש0) שומר
 לנבלה ויל לריש לעיל מלכם כך פי׳
 הרב רבינו יעקב מאורלינ״ש ואין
 הגי׳ כן בת״כ ולפי פירושו לא מטמא בת״כ וגס בשמעתין אלא עד כדי
 אחיזה ולא כלי אחיזה בכלל דהיינו פחות מכשיעור שמזכיר לשס:
ש ד״ח נרסינן בטפח הסמוך לבשר טמא ופריך לרב רו  בפי
 דאמר טהור המופשט ומשני הכא במאי עסקינן בטפח
 ראשון פירוש טפח ראשון כשמתחיל להפשיט העור עד כדי אחיזה
 וטפח הוי טפח כפול כמו שמפרש בסמוך ופרושי קא מפרש עד
 כמה כדי אחיזה היינו טפח סמוך לבשר: טלית שהתחיל בה
 לקורעה כוי. פר״מ כיון שנקרע רובה הויא טהורה למפרע מתחלח
 קריעה ולשון שהחחיל לקורעה משמע כפירושו ומה שקשה לפירוש
 הקונטרס מפורש בפרק בהמה המקשה (לעיל לף עב: ל״ה בשעת):

 עולת

 איבו אמרה וארבעי אמר בה וחרא מינייהו
 עבודה ft< א״ר יוםי בר׳ חנינא לא שנו אלא
 לפניו אבל לאחריו אפילו מיל אחד אינו
רב אחא בר יעקב אמר ומינה מיל (  חוזר ב
 הוא דאינו חוזר הא פחות ממיל חוזר:
) ליניון העובר ממקום למקום ונכנם  ת״רג
 לבית הבית טמא שאין לך כל ליגיון
 וליגיון שאין לו כמה קרקפלין ואל תתמה
 שהרי קרקפלו של ר׳ ישמעאל מונח בראש
המפשיט בבהמה ובחיה / א  מלכים: מתני
 בטהורה ובטמאה בדקה ובגסה לשטיח
 כדי אחיזה ולחמת עד שיפשיט את החזה
המרגיל כולו חבור לטומאה ליטמא ולטמא 2 

 עור שעל הצואר רבי יוחנן בן נורי אומר
חבור עד שיפשיט את  אינו חבור וחכ״א ג
 כולו: גמ׳ מכאן ואילך מאי אמר רב
 יטהור המופשט רבי אםי אמר טפח הסמוך
 לבשר טמא מיתיבי המפשיט כשיעור
 הזה מכאן ואילך הנוגע במופשט טהור
 מאי לאו אפי׳ בטפח הסמוך לבשר לא
 לבד מטפח הסמוך לבשר תא שמע בעור
 שכנגד הבשר טמא עור שכנגד הבשר
 טמא הא בטפח הסמוך לבשר טהור תנא
 כל טפח הסמוך לבשר עור שכנגד הבשר
 קרי ליה ת״ש ״המפשיט בבהמה ובחיה
 בטהורה ובטמאה בדקה ובגסה לשטיח
 כדי אחיזה וטפח הסמוך לבשר טהור הכא
 במאי עסקינן בטפח ראשון תנא כמה כדי
 אחיזה טפח והא תניא טפחיים אמר אביי
כפול תניא נמי הכי ה<כמה כדי אחיזה  טפח ה
 טפח כפול ייתנן התם י טלית שהתחיל
 בה לקורעה כיון שנקרע רובה שוב אינו
 חבור וטהורה אמר רב נחמן אמר רבה
 בר אבוה י לא שנו אלא בטלית טבולת
 יום דמיגו דלא חס עלה ואטבלה לא חיים
 עלה וקרע לה רובה אבל טלית שאינה
 טבולת יום לא גזרה דלמא לא אתי למיקרעה
 רובה אמר רבה שתי תשובות בדבר חדא
 ״שמא יאמרו טבילה בת יומא עולה ועוד

 עולת

 איבו אמרה. להא שמעחא משמיה דריש לקיש והשומע טעה בין
 איבו לאבהו: וארבעי אמר בה. וארבעה דברים היה אומר בה
 בשיעור ד׳ מילין: עבודה. האי כדי עבודה דמחניחין: ליגיון.
 גדוד מ העוברים להלחם על בית מלחמתם: קרקפלין. עור ראש

 אדם מת וזה למכשפות במלחמה:
 מתני׳ המפשיט בבהמה ובחיה
 בטהורה. שחוטה והוא טמא או
 בטמאה נבלה והוא טהור אם מפשיטו
 לעשומ מן העור שטיח למטה ושלחן
 *]דמפשיטו פשוט כדרך שאנו עושין:
 פדי אחיזה. הר חבור יד להוציא
 טומאה מן הנבלה אם נוגע בו
 ולהכניס טומאה לבשר אם טהורה
 היא וטפי מהכא לא הר יד להכניס
 ולהוציא טומאה. ולקמן מפרש כמה כדי
 אחיזה: ולחמת. אם מפשיטו ט) כפול
 נ] לצורך חמח כעין אוחן שעושין
 לצורך דבש ומתחיל מפיה והופכו
 בלפי זנבה: עד שיפשיט אה החזה.
 הוי חבור והנוגע בעור כנוגע בבשר
 בין ליטמא בין לטמא מפני שהחזה
 קשה להפשיט מכל האברים: המרגיל.
 שהתחיל לחותכו מרגליה כלפי ראשה
 ומפשיטה כפול לחמת כולו חבור
 מפני שהחזה לסוף הפשטו הוא לפיכך
 בולו חבור והנוגע אף בעור המופשט
 כנוגע בגשר: עור שטל הצואר.
 מעצמו נפשט לפיכך אינו חבור
 לעשות המופשט הראשון חבור כדרך
 שהחזה עושה גזדהא כולו חבור
 דקתני לאו דוקא כולו אלא עד החזה:
 גמ׳ מכאן ואילך. משהפשיט כדי
 אחיזה בפשוט על פני כולו לאחר
 שסרקו מן הצואר עד הזנב באמצעית
 כדרך המפשיטין והפשיט כדי אחיזה
 סביבות כולו: טהור המופשט. עד
 מקום חבורו אבל ממבורו ואילך הוא
 טמא משום שומר כדאמרן [קיח.] בנוגע
 בנגד הבשר מאחוריו: טפח. מן
 העור המופשט סמוך ח למקום חבור
 סביבות כולו הוי בית יד וטמא מפני
 שצריך לו שאוחז שם ומושך ומפשיט
 מאליו ולרב לאו יד חשיב ליה ה]אא״כ
 מטלטלין בו את האוכל: בשיטור הזה.
 כדי אחיזה: בטור שכנגד הבשר.
 שלא נפשט עדיין: בטפח ראשון.
 הסמוך לכדי אחחה כגון שלא הפשיט
 אלא טפחיים דאותו טפח הסמוך
 לבדי אחיזה אינו אוחז בו ומושך לפי
 שנוח לו לאחוז בשפת העור ולמשוך
 ולא זה ולא זה טוב לו אלא מפשיט

 בסכין אבל לאחר שהפשיט קצה שלשה טפחים וארבעה והעור המופשט
 מכביד כלפי מטה אוחז בטפח הסמוך לבשר ומושך וכובד העור
 מסייעו: יש טפח ששיעורו כפול: טליה שהחחיל בה לקורעה.
 שנטמאה ובא לקורעה לבטלה מתורת טליח ומאחר שאינה ראויה
 למלאכה הראשונה ואין שמה עליה מטהרת אע״פ שיש בשיריה
 שלש על שלש ועדיין ראויה לקבל טומאה טהורה מטומאתה ראשונה
 דומיא דבלי חרס דשבירמו מטהרתו ושבריו מקבלין טומאה כדאמרי׳
 באלו טרפות (לעיל לף גל:) הן וקרקרותיהן ודופנותיהן. ואף על גב
 דאמר בבהמה המקשה (לעיל לף עב:) שלשה על שלשה שהיה טמא
 מדרס ומגע הזב וחלקו טהור מן המדרס ועדיין טמא מגע הזב
] שלשה על שלשה דחזי ליה לא בטלה מיניה התם  אלמא טומאה א

 הוא דהוו עליה 3׳ טומאות טומאת מדרס חמורה וטומאה מגע קלה אהניא ליה חלוקה לבטל ממנו טומאת מדרס דתו לא חזי
 ליה ופשה לה טומאת מגע דחזיא לשלש אצבעות אבל הכא חד שמא הוא כולה טומאה כ] יזדשלשה על שלשה היא וקריעה מהניא לבטולי
 שמא מינה דתו לא פש עלה מידי: לא שנו אלא בטלית טבולת יום. שנטמאה והטבילה וצריך להשתמש בה טהרות קודם
 שיעריב שמשה ולפיכך בא לקורעה דהכא הוא דלא גזרינן דליקרעיה כולה אבל רובא לא דילמא חייס עלה ולא אמי למקרע רובא
 דכיון דלא חס ׳]עליה אטבילה שהמים קשץ לה ולא חס לכך לא חייס עלה נמי וקרע רובא: אגל. טמאה ולא הטבילה ובא
 לטהרה בקריעה זו לא סגי לה ברובא עד שיקרענה כולה: דילמא לא אחי. למעבד רובא אלא פלגא ואמר רובא הוא: חרא.
 בטבולת יום ליכא לאוקומה ולהשתמש בה ביום שהטבילה שהרואה אינו מבין בה שנקרעה לטהר יסבור על ידי טבילתה
 משתמשין בה ויאמרו טבילה בת יומא עולה בלא הערב שמש ועל ברחך מתניתין לאו ביום טבילה עסקינן אלא בשלא הוטבלה כל
 עיקר וקרעה ביום המחרת לטומאתה דהרואהו משתמש בה אומר שהטבילה אתמול: וטוד. דקאמרת גזירה רובה אטו חציה:

 עולת

 מסורת הש״ס

. ת טו . גרכו  א) [פסחים מו

.  ע״ש], 3) [כפסחיס מו
נ אחא ומינה  איתא אמר ר
רות (בכו (  מיל הוא לאינו], ג
 ט ססחיס נ) [תוספתא פ״ח
, , ד) [תוספתא ספ״ח] [  ה״ו
 ה) נתוססתא שס], י) כלים
, :  פכ״מ מ״ח, ו) שבת טז
: הגויס, ף ס ו  ח) בס״א נ
 מ) [כלומר שהעור נשארת
 כפולה כמות שהיא בלא
, י) נצ״ל בי], ״ט]  שטוח. תי

 הגהות הב״ח
׳ ר וכו ם׳ ל״ה טהו  (א) תו
ב ו  אבל משהופשט החזה ש
ן י א ט ו י ש פ ה ה ל ש ן ק י  א
ד ״ א ך להנימו כך:(3) ב ר  ל
ה ללחמח ש ל ק  משוס י
ר חבור לא  אמאי כל העו
ו לטמא אלא טסת:  היה ל

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

י ל״ה טלית ] רש״  א
ר בבהמה מ א ג ר אע״  וכוי. ו
 המקשה שלשה על שלשה
 שהיה טמא וכו׳ אלמא
 טומאמ שלש על שלש לחזי
ד ״ א ] ב  ליה וכו׳ כצ״ל: ב
 כולה טומאה לשלש על
 שלש היא וכוי. כצ״ל יכ״ה
ג מהל׳ כלים הל׳ ״ כ ל פ ״ מ  נ

: ׳ ו כ ן ו  יא ל״ה מנ

 מוסף רש״י
ו נ ׳ אי . ר ה ר מ ו א ב י  א
 אמרה להא מילתא משמיה
׳ אנהו ש לקיש ולא ר ד  ל
א  אמרה (פסחים מו<. ל
. אנטילת ו י נ פ א ל ל ו א נ  ש
ך ר ל  יליס ואמפלה למהלך נ
׳ ל ל ל ילך ע נ  קאי, לאילו ג
 מילין למה יש לו להססיל
ד . מהא ר ה נ י מ  !שחן. ו
ר מ א ר חנינא ל  יוסי נ
 נהליא אפילו מיל אינו
 חוזר, לוקא מיל קאמר הא

 פחות ממיל חוזר !שם;.



 מסורת הש״ם

 א) [לעיל נא.], כ) [שבת
 כ. יש״נ], ג) לעיל עג.,
 ד) [תוספתא ספ״ח],
 ה) זבתיס צד: ע״ש, ו) כליס
 פכ׳׳ו מ״מ, t) כליס פ״ה
 מ״ז, ח) כלים פכ׳׳ז מ״ב,

 הגהות הכ״ח
 (א) נם׳ כי ממעיט ליה
 מחמשה מיהא: (ב) תום׳
 ד״ה לא שנו וכו׳ נראה
 דלר׳ יוחנן וכו׳: (ג) נא״ד
 טהור וכו׳ לאי בעור
 וכוי: (ד) בא״ד דקאמר
 דכי: (ה) ד״ה ללמא
 וכו׳ דמפשיט הבהמה
 היה רוצה שתהיה כולה

 מופשטת וי״ל:

 לעזי רש״י
 פלשטר״א. טיח.

 מוסף רש״י
 כהנים זריזים הן. שכולם
 היו בני תורה ומרדים
p (שבת כ.) או: בקיאץ 
 בכל, דכתיב בהן (דברים
 צג) יורו משפטיך ליעקב
 >שס קיד0 או: דכיון שנכנס
 לעבודה בידוע שלמדוהו
 הלכות קודש (ערוביו
 קג.<. טרפה ששחטה
 מטמאה במוקדשין.
 מדרבנן >לעיל ענ.ן. לא
 שנו. דטלימ טמאה
 שהתמיל בה לקורעה כיון
 שנקרע רובה טהורה,
 אלא שלא שייר בה.
 באומו מיעוט, כדי
 מעפורת אבל שייר כדי
 מעפורת חבור. ועדיין
 הוא בטומאתו(זבחים צד:).

 סכג: העור והרוטב פרק תשיעי חולין
לת העוף לרבי אלעזר בר׳ שטעון לגזור. וא״ת ומאי קושיא עולת הטון* לרבי אלעזר ברכי שמעון. לאמר (בהשוחט) בפ״ק  עו
 שאני התם לגזירת הכתוב הוא שלא להכליל וי״ל למשמע (לעיל לף נא.) רוכ שנים לוקא ואסור למלוק כל השנים לגמר מחטאת
 ללא מצדך אלא רוב מצומצם ולהט פדך ללגזור וה״ל לאצרוכי רוב לכתיב ביה לא יבדיל היכי א] שרינן הכי ליגזור לילמא לא אתי
 הנראה לעינים: אבל שייר בה כדי מעפורת לא. בפרק לס למיעבל רובא: בטומאה דרבנן. שהיה המפשיט טמא טומאה
 לרבנן כגון הנך ג] לגבי שמנה עשר
 לבר (שבת לף יג0 הבא ראשו ורובו
 במים שאובים ובהמה זו קלשיס היא
 ואם נגע בה טמאה מלרבנן הלכך
 לא מחמדנן בה כולי האי: תינח
 טמא בטהורה טהור בטמאה טומאה
 דאורייתא היא. להא מתניחין בין
 בטמאה בין בטהורה קתני ג] תנא
 טהורה לענין הכנסת טומאה לקבלה
 מן המפשיט ותנא טמאה לענין הוצאת
 טומאה שתטמא היא את המפשיט
 הראשון והנוגע בכדי אחיזה ולטהר
 את השני המפשיט מכדי אחיזה ואילך
 ולא נגע בבשר והכא ליגזר דהא כל
 בהמה טמאה נבלה היא אפי׳ שחטה
 וטומאתה דאודיתא: בטרפה. האי
 טמאה דמתני׳ לאו בהמה טמאה אלא
 בהמה טהורה טרסה ושחטה והיא
 מטמאתו אס נוגע בה כדמפרש ואזיל:
 מטמאה במוקדשין. כלומר אס של
 מוקדשין היא: שרצים אין נוחין
 להפשיט: כולו. חבור ואפילו יותר
 מכדי אחיזה מ הנוגע במופשט טמא.
 מדנקט שרצים טעמא משום דקשים
 להפשיט אבל גמל לא ואע״פ שטומאתו
 דאורייתא היא שיעור הפשטה בכדי
 אחיזה ולא גזדנן י] משום פתות מכדי
 אחיזה וקשיא לרב נחמן דגזר דילמא
 לא אמי למעבד שיעורא: לא חימא
 הא בגמל. ביותר מכדי אחיזה אינו
 מבור אלא הך דיוקא דדייקינן למעוטי
 גמל אעור הצואר הוא דדייקינן והכי
 קאמר שרצים הוא דעד שיפשיט את
 כולו אבל גמל שהפשיט עד הצואר
 אינו חבור ובמפשיט לחמת ובמרגיל
 קאי ולעולם לשטיח אף ביותר מכדי
 אחיזה טמא דגזדנן בבהמה טמאה
 הואיל וטומאתה דאורייתא: ור׳ יוחנן
 בן נורי היא. דאמר במתני׳ אינו חבור
 והכא ליכא למיגזר מידי דלמא לא אמי
 למעבד עד הצואר דהיכרא טובא
 איכא אבל בין פלגא לרובא לא מובחא
 מילתא י] וכן בין כדי אחיזה לפחומ
 מכדי אמיזה: מעפורת. סודר. ויחחפש
 באפר דכמיביי] גבי מיכה (מלכים א
 כ< מתרגמינן ואישתני ״]במעפורתא:
 שייר. בההוא מיעוט שלא נקרע כדי
 מעפורת חשוב הוא להיוח חבור: לא
 שנו. דכי לא שייר הוי חילוק: אלא טלית.
 דטון שנקרע בטל שמה דאפי׳ חוזר
 ותופרה אינה חוזרת לקדמותה: אבל
 עור. שנטמא וסדקי ושייר מקצת:
 חלים. חזק הוא ע״י אותו מקצת

 א<עולת העוף לרבי אלעזר בר׳ שמעון ליגזר

 דילמא לא אתי למעבד רוב שנים א״ל רב
 יוםף דקא אמרת גזירה שמא יאמרו טבילה
 בת יומא עולה קרעה מוכיח עליה ודקא
 אמרת עולת העוף לד׳ אלעזר בר׳ שמעון
 ליגזר נ<כהנים זריזים הן תא שמע המפשיט
 בבהמה ובחיה בטמאה ובטהורה בדקה
 ובגםה לשטיח כדי אחיזה הא יתר מכדי
 אחיזה טהור אמאי ליגזר דילמא לא אתי
 למעבד אלא כדי אחיזה וקא נגע בטומאה
 וקא מטהרינן ליה אי בטומאה דאורייתא
 הכי נמי הכא במאי עסקינן בטומאה דרבנן
 תינה טמא בטהורה טהור בטמאה טומאה
 דאורייתא היא בטרפה טרפה בת טמויי
דאמר אבוה (  היא אין כדאבוה דשמואל ג
 דשמואל טרפה ששחטה מטמאה במוקדשין
 ת״ש ״רבי דוסתאי בן יהודה משום ר״ש
המפשיט בשרצים חבור עד שיפשיט  אומר א
 את כולו הא בגמל אינו חבור לא תימא הא
 בגמל אינו חבור אלא אימא בעור שעל
 הצואר אינו חבור ור׳ יוחנן בן נורי היא
אמר רב הונא משום ר״ש בר׳ יוםי לא (  ה

 שנו אלא שלא שייר בה כדי מעפורת אבל
 שייר בה כדי מעפורת חבור אמר ריש לקיש
 לא שנו אלא טלית אבל עור חלים ורבי
 יוחנן אמר אפי׳ עור נמי לא חלים איתיביה
 רבי יוחנן לריש לקיש ייעור טמא מדרס
 חישב עליו לרצועות וסנדלים כיון שנתן
 בו איזמל טהור דברי רבי יהודה וחכ״א
ד שימעיטנו מחמשה טפחים כי ממעיט ע  ב

 ליה >א< מיהא טהור אמאי לימא חלים כי
 קאמרי רחלים היכא דקא צרי ליה להדיא
 הב״ע במקצע ובא לו דרך סביבותיו מתיב
 ר׳ ירמיה המפשיט בבהמה ובחיה בטהורה
 ובטמאה בדקה ובגסה לשטיח כדי אחיזה
 הא יתר מכדי אחיזה טהור ואמאי לימא
 חלים תרגמה ר׳ אבין ראשון ראשון עושה
 ניפול מתיב רב יוםף עור שעל הצואר רבי
 יוחנן בן נורי אומר אינו חבור אמאי הא
 חלים וקאי אמר ליה אביי אימא םיפא
 וחכ״א חבור אלא אמר אביי בשומר
 העשוי לנתק מאליו מא מיפלגי מר םבר
 הוי שומר ומר סבר לא הוי שומר מתיב
תנור שנטמא כיצד מטהרין  רבי ירמיה ״נ
 אותו חולקו לשלשה וגורר את הטפילה

 עד
 וכשחוזר ותופרו הד הוא כבתחלה הלכך לא בטל שמו מעליו: שנהן בו איזמל. שהחחיל לבטלו טהרו ואע״פ שעדיין יש בגדול חמשה על חמשה
 טפחים שהן שיעור למדרס עור כדאמרינן בסוכה (לף יז0י») הבגד שלשה על שלשה השק ד׳ על ד׳ העור ה׳ על ה׳: טד שימעיטנו.
 דלא דמי לטלית דהתם קודם קריעה היה שמה טלית ועומדת להתכסות ובקדעתה בטל שמה הלכך אף על גב דשידיס בני קבולי
 טומאה טהרו מטומאה ראשונה אבל הכא כל שעה שם עור עליו הלכך עד שיבטלנו מכשיעור: כי מיעטו מיהא טהור. ואע״פ שלא
 סדקו כולו אלא באחד מראשיו: דקא צרי ליה להדיא. סולקו לארכו או לרחבו. צרי לשון סדק כמו צרייא דחיטי בפסחים (לף מ.) ובמו טיליא
 מדפא דמצד זיקי במס׳ ע״ז (דף ל.): דרך סביבותיו. דתו לא חלים שפיר: חלים. מחובר ועומד הוא לבשר: ראשון ראשון.
 המופשט עושה ניפול הוי מפרש לגמד דהא אין סופו לחזור לבשר עוד: הא חלים וקאי. דהא לא הופשט וקאמר דאינו חבור
 והנוגע בעור מגד הצואר אינו טמא: א״ל אביי. ואדמותבת מדרבי יוחנן בן נוד סייעיה מדרבנן: אלא אמר אביי• אי סבירא לן
 רחלים דבולי עלמא הר חבור והכא טעמא משוס דלא חלים והוא שעשר לינתק מאליו ׳!בשומר העשוי לנתק קא מיפלגי דרבנן סברי
 אפ״ה לא בטיל תורת שומר מיניה כל זמן שלא ניתק: מנור. תחלחו עשוי כלי יא] כקדרה ומטלטל וכשבא לקובעו מעמידו בארץ
 ומדביק טיט סביביו ומעבהו וקד ליה טפילה שמטפלה ומחברה לו פלשטר״א בלע״ז: חולקו לשלשה. לכלי עצמו מבפנים
 דאי לשנים הגדול טמא דאיכא רובא: וגורר אה הטפילה. שדבק עליו שגס היא מחברתו ואע״פ שעדין הוא עומד טהור:

 עד

 חטאת 0מזיס לף צל:) אמדנן אפילו
 שייר בה כדי מעפורח אינו טמא אלא
 מדרבנן: לא שנו אלא טלית אבל
 עור חלים ור׳ יוחנן אמד אפילו עור
 נמי לא חלים. נראה (0 דר׳ יוחנן לא
 סגי בעור כדי מעפורת כמו בטלית
 אלא כל אחד למאי דמשיב לגבי דידיה
 סגי וצדך בעור ה׳ על ה׳ והשתא
 פדך שפיר נסמוך ט אמעט ליה מה׳
 טפחים טהור «< דאי בעור נמי סגי
 לרבי יוחנן כדי מעפורח לא יתיישב
 כסמוך דאי כדי מעפורת פתות מה׳
 כמו שמשמע באיכא דאמד מקשה ליה
 לר׳ יומנן אמאי טהור ט ממעט ליה
 מה׳ ואס הוא יומר מה׳ בשיש בו נמי
 ה׳ אמאי טמא הא אין בו כדי מעפורמ
 ומיהו יש ליישב דלהאי לישנא סגי לר׳
 יוחנן בעור בתשיבומ מעפורמ שהוא
 פחות מה׳ כדמשמע לקמן והא
 דקאמר (י) וט ממעט ליה מה׳ טהור
 אע״פ שיש בו כדי מעפורח כגון דקא
 בעי ליה למושב זב כדאמר לקמן
 לר״ל אבל לאיבא דאמד לרבי יוחנן

 ודאי בעי ה׳: (לעיל)
 דלמא לא אתי למעבד יג] כדי
 אחיזה. מימה לר״י דמאי
 פדך הא לא חייס עלה דמפשיט
 הבהמה w והיה רוצה שיהיה כולה
 מופשט ר״ל דהבא חייס שלא להפשיט
 הרבה שאז הוא נוח לטלטל ולהפשיט:
 הא יותר מכדי אחיזה טהור ואמאי
 והא חלים. תימה לר״י דהיט
ן דיד להא דאייד ביה לעיל  מדמה ד
 ר״ל דנראה לו לדמומ דט היט
 דאמדנן דעור הקרוע חשוב כמחובר
 הט נמי נימא דעור המופשט ליחשב
 כמחובר ולהוי יד כאילו לא הופשט:
ר שעל הצואר רבי יוחנן בן  עו
 בודי אומר אינו חבור ואמאי
 הא חלים וקאי. וא״ת לרבי יוחנן
 נמי דאמר עור לא חלים מודה
 היכא שכבר תפר שטמא וכ״ש היכא
 שלא נקרע מעולם ר״ל דקס״ד שעל
 גב הצואר אע״ס שהוא ניתק מאליו
 לא גרע מעור שעדיין לא נתפר
 ולא נתחבר דהוי כמחובר וכי היט
 דעור הנקרע הר כחלים עור
 שעל גב הצואר נמי אע״ג דניחק
 מאליו הר ליה למימר דהוי חבור
 ומשני טון דעשוי לנתק מאליו
 גרע מעור הנקרע ולא הוי חבור:

 ט

 עין משפט
 נר מצוה

 מט א מיי׳ פ״א מהל׳
 שאר אבות הטומאות

 הלכה י:
 נ ב מיי׳ סב״ל מהל׳ כלים

 הל׳ ש:
 נא ג מיי׳ פט״ז שס הלכה

 ג:

 שיטה מקובצת
 א] היכי שרי הכי ליגזור:
) כגק הנך די״ח דבר:  נ
 ג] קתני ותנא טהורה
 לענין הכנסת: ד] המפשיט
 הראשק שנוגע: ה] מכדי
 אחיזה ואילך: י] ולא
 גזרינן יותר מכדי אחיזה
 משום כדי אחיזה וקשיא:
 ז] וכן בין כדי אחיזה
 לפחות מכדי. נ״ב נראה
 ליותר מכדי: P] ויתחפש
 באפר דכתיב במלכים
 גבי מיכה: מ] ואישתני
 במעפרתא: י] וכשומר
 העשוי למתק מאליו
 קמיפלגי: יא] תנור תחלתו
 עשוי כלי כמק קדרה
 ומיטלטל: י5] דלמא לא
 אתי למעבד אלא כדי

 אחיזה תימה:



 עין משפט
 נר מצוה

ז מהל׳ ״ ו ׳ פנ י  נכ א ב מי
:  כליס הל׳ א

א מהל׳ שאר ״ ׳ פ י  נג ג מי
ת הל׳  אבוס הטומאו

: א  י

: ב ׳ שס הל׳ י י  נד ד ה מי
: א ׳ שס הל׳ י י  נד! ו ז מי

 לעזי רש״י
א ״ ר ו ט ש ד א ל  פ

. כיסא [ ל ׳ ׳ ו ט ש י ד ל פ ] 
 מתקפל.

 שיטה מקובצת
 א] ומודה ר״ע בשני
 חצאי זיתים. נ״ב עי׳
 תוס׳ בכורות דף כג
 ע״א: 5] א״ל האלקיס
 אפי׳ אמרה לי ר׳ יוחנן:
 ג] אשכחיה לר׳ אמי אמרה
] א״ל  לשמעתא קמיה: י
 מר אסיפא מתני לה ואלא
 עולא: ה] יהושע בן נק
 מפומיה לא צייתנא ליה כי
 אתא רבץ וכל נחותי ימא
 אמרוה ארישא: י] והכי
 קאמר כיצד הוא עושה:
 ז] ר״מ אומר בהא שעדיץ
 לא ירד לטומאה אינו צריך
 לגרור וכו׳: P] תחלתו כל
 שהוא משתגמר: מ] לא
 נטמא הוא והתם קתני
 חולקו: י] דצלקיה מיצלק

 לרחבו נ״ב כזה:

 העור והרוטב פרק תשיעי חולין סכר.

o 
 יא] לארכו בגובהו כזה :

 !ץ
 ינ] ולא במגע דאי
 אפשר ליגע כזית ביחד:
 ע] דאע״ג דלא הוי כזית
 מעודה יחד במקום אחד.
 ונ״ב נ״א בקצת ס״י
 דאע׳׳ג דלא הוי כזית
 מעורה יחד במקום אחד
 כיון דלאו בעור ?מסיט
 שני חצאים יחד טמא:
 V] ות״ק דר׳ יהודה ס״ל

 כרי ישמעאל וכוי:

 כי ממעט ליה מד׳ מיהא הוי טהור ואמאי והא חלים וקאי. ה״נ האי
 תנור לקאי ע״י טפילה לא חשיב והר כעור שלא נחחבר:

 הכי גרסינן במשנת כלים «)(3פ״ק) וחב״א בד״א בגדול אבל בקטן
 החלתו כל שהוא שידו ברובו משתגמור מלאכתו ולא קאי
 משתגמור מלאכתו אשידו ברובו אלא
 אשני תנודם גדול וקטן השנריס בה
 קאי דאין טמא עד שתגמור מלאכתו
 וכתר הכי מפרשה איזהו גמר מלאכתו,):
 הא בתנורא בר תשעה והא בתנורא
 בר שבעה. כמו שפירש
 בקונטרס לקולא כן נראה דאין לפרש
 למומרא לבר תשעה בארבעה ובר
 שבעה ברובו ללא עדף שידו מתתלתו
 להוי בארבעה והכא לא בעי לשנרי הא
 לצלקיה מצלק בארבעה הא לעבדה
 גיסטרא ברובו לכיון למשנה אחת היא
 מסתבר בענין אחל מייד או תרריהו
 רצלקיה מצלק או תרוייהו לעבליה
 גיסטרא הילבך הוצרך לתק ב3׳

 תנודם ובענין אתל ריב״אי):
 אבל פלטתו סכין בטל. וא״ת למאן
 ל)למשני לה אדשא לאפי׳ כזית
 פלטתו סטן בטליה היט מוקי מילמיה
 דר׳ יהולה לאמר האלל המכונס כו׳
 אי כשכנסו וט עדיף כנסו מפלטתו
 יחד כזית ר״ל דאין ה״נ אי נמי לדידה
 ר׳ יהודה פליג אר׳ ישמעאל ור׳ עקיבא
 וס״ל בכזית אפילו פלטחו סטן לא בטל
 ות״ק דר׳ יהודה יי] כר׳ ישמעאל ור״ע
 דאפי׳ ככזית 3פלטתו סטן בטל ולמאן
 דתני לה אסיפא א״ש דהא דקאמר
 הכא בטל היינו כלא כנסו אכל אם כנסו
 לא בטיל: (לעיל) שהם תחובים
 בקיסם והסיטן. וה״ה בלא תחובים
 ונגע בהם דטמא דאי לא תימא הט
 אפילו במשא לא ליטמו דאת שבא לכלל
 מגע בא לכלל משא לר״ע בדאמר
 בגמרא וקסבר יש נוגע וחוזר ונוגע
 אלא משוס דפליג ר״ע ארבי ישמעאל
 בעור שיש עליי שתי חצאי זיתים קאמר

 דבקיסם כה״ג מודה ליה:
 אבל

 עד שיהא בארץ רבי מאיר אומר אינו
 צריך לא לגרור את הטפילה ולא עד
 שיהא בארץ אלא ממעטו מבפנים מארבע
 טפחים כי ממעט לה מד׳ מיהא טהור
 אמאי לימא הא חלים וקאי אמר ליה
 רבא ואימא מדרבנן גורר את הטפילה עד
 שיהא בארץ אלא אמר רבא הכי קאמר
 תנור שנטמא כיצד מטהרין אותו דברי
 הכל חולקו לשלשה וגורר את הטפילה
 עד שיהא בארץ והרוצה שלא יבא תנורו
 לידי טומאה כיצד הוא עושה חולקו לשלשה
 וגורר את הטפילה עד שיהא בארץ רבי
 מאיר אומר אינו צריך לא לגרור את
 הטפילה ולא עד שיהא בארץ אלא ממעטו
 מבפנים מארבע טפחים אמר מר חולקו
 לשלשה ורמינהו א<אתנור תחלתו ארבעה
 ושיריו ארבעה דברי רבי מאיר וחכמים
במה דברים אמורים בגדול אבל  אומרים ב
 בקטן תחלתו כל שהוא משתגמר מלאכתו
כמה כל שהוא אמרי דבי ו ( נ  שיריו ברובו 8
 רבי ינאי טפח שכן עושים תנורים בנות
 טפח טעמא דאיכא שיריו ד׳ הא ליכא
 שיריו ד׳ טהור אמרי התם דצלקיה מצלק
 הכא דעבדיה גיםטרא אמר מר שיריו ברובו
הוי אמר אביי שירי (  רובו דטפח למאי ג
 גדול ברובו והאמרי רבנן ארבעה לא קשיא
 הא בתנורא בר תשעה הא בתנורא בר
 שבעה ל״א אמרי לה אמר רב הונא משום
 רבי ישמעאל ברבי יוסי ואפילו שייר בה
 כדי מעפורת אמר ריש לקיש לא שנו
 אלא טלית אבל עור חשיב ורבי יוחנן אמר
 אפילו עור נמי לא חשיב איתיביה רבי
 יוחנן לריש לקיש י<עור טמא מדרס חישב

 עליו לרצועה וסנדלין כיון שנתן בו איזמל טהור דברי רבי יהודה וחכמים
 אומרים עד שימעיטנו מחמשה טפחים כי ממעט מיהא טהור אמאי לימא
 חשיב הכא במאי עסקינן דקא בעי ליה ה<למושב זב: מתני' י<געור שיש
 עליו כזית בשר הנוגע ״בציב היוצא ממנו ובשערה שכנגדו טמא היו
 עליו כשני חצאי זיתים מטמא במשא ולא במגע דברי רבי ישמעאל רבי
ומודה רבי עקיבא בשני חצאי  עקיבא אומר י לא במגע ולא במשא א] ה
 זיתים שתחבן בקיסם והסיטן שהוא טמא ומפני מה רבי עקיבא מטהר
 בעור מפני שהעור מבטלן: גמ׳ אמר עולא אמר רבי יוחנן י לא שנו
 אלא פלטתו חיה אבל פלטתו סכין בטיל אמר ליה רב נחמן לעולא
 אמר רבי יוחנן אפילו כתרטא אמר ליה אין ואפילו כנפיא א״ל אין א״ל
 האלהים ה אם אמר לי רבי יוחנן מפומיה לא צייתנא ליה כי סליק רב
 אושעיא אשכחיה « ליה לרבי אמי אמרה לשמעתיה קמיה הכי אמר עולא
 והכי אהדר ליה רב נחמן א״ל ומשום דרב נחמן חתניה דבי נשיאה הוא
 מזלזל בשמעתיה דר׳ יוחנן זמנין אשכחיה דיתיב וקאמר לה אםיפא היו
 עליו שני חצאי זיתים מטמאים במשא ולא במגע דברי ר׳ ישמעאל ר״ע אומר
 לא במגע ולא במשא א״ר יוחנן לא שנו אלא פלטתו חיה אבל פלטתו
 סכין בטיל א״ל מר אםיפא מתני לה י] א״ל אין ואלא עולא ארישא אמרה
 ניהליכו א״ל אין א״ל האלהים אי אמר לי יהושע בן נון מ משמיה לא צייתנא
) אמרוה ארישא ואלא קשיא ׳כדאמר רב פפא  ליה כי אתא רבין וכל נחותיח

 במרודד
 וקאמר. לא שנו דשתי חצאי זיחים לר׳ ישמעאל לא בטלי אלא פלטחו חיה: מר אסי&א. אשחי חצאי זיחיס: מהני לה. לדר׳ יוחנן דפלטתו
 סטן בטל הט ממוקמא שפיר אי הוו תני לה קמיה דרב נחמן הט לא הוה מזלזל בה: א״ל. ר׳ אמי ואלא עולא אדשא דמייד בכזית
 שלם: ממני לה. בתמיה: ואלא קשיא. אי טית שלם בטיל לעולם בטיל ואפילו כתרטא והא ליכא למימר דכולי האי מבטל איניש:

 במרודד

 עד שיהא בארן. בלומר עד הקרקע מפילה: הא חלים ויןאי.
 שהטפילה מעמידו יפה: ואימא מדרבנן. אדמותבת ליה מדר״מ
 סייעיה מדרבנן: אלא אמר רבא. כשנטמא כ״ע לא פליגי דבל במה
 דחלים לא טהר י1והכא הט קאמר: כיצד הוא עושה. מתחלתו שלא

 יהא שם מנור עליו: ר״מ אומר. בהא
 שעדיין לא ירד י] טומאה אינו צדך
 לגרור כר: הנור החלתו די. אין
 תנור פתות מארכעה ואפילו נגמרה
 מלאכתו: ושיריו. אם היה גדול
 ונטמא ושברו צריך שלא יהא בו שבר
 של ד׳: גד״א. דתתלמו ארבעה
: בגדול. התנודס העשויים  ושידו ד
 לאפות ולצלות בדרכן. אבל קטן שעושין
 לחינוקוח חחלתו כל שהוא: ״]שהגמר
 מלאכתו. לאחר שנגמר והסיקו אפילו
 הוא טפח מקבל טומאה: קתני מיהא
 בד״א בגדול דשידו ד׳ אבל בציר
 מארבעה לא יי] טמא הוא והתם קתני
 חלקו לשלשה אבל לשמים לא סגי ואע״ג
 דליכא בחציו ד׳ דמדקא מיקל ר״מ
 ואומר אינו צדך אלא ממעטו מבפנים
 מד׳ מכלל דרבנן נמי בהא פליגי דאע״ג
 דלא הד השבר ד׳ אפ״ה בעינן דלא
 ליהר רובא: המם. דקתני דבעינן ד׳
 ואי לא לא הר טמא: דצלקיה מצלק.
 למומי] דשוב אינו עומד יפה: הכא.
 דקמני ברובא טמא ואע״ג דלא הר ד׳:
 דעבדיה גיסטרא. שחלקו לארכו
 בגובהו מהיא]: ה״ג אמר מר שיריו
 ברובו: הא אמרי רבנן די. דקתני
 בד״א בגדול אלמא בין אתחלתו בין
 אשידו מולו ליה לר״מ בגלול: בחנורא
 בר שבעה. קאמד ל׳ הואיל ורובו
 בציר מל׳ הוא לא מטמינן ליה ברובו
 ללא חמיד שידו מחמלתו להא חחלמו
 כשהוא שלם לא הר מנור בציר
 מארבעה: והאי. לקחני רובו בתנור
 בר תשעה לאע״ג לבחציו איכא
 ארבעה לא מטמא על להר רובא
 ובהא רבנן לקולא: לא שנו. לאע״ג
 לשייר בה כלי מעפורמ בטלה אלא
 טלית: אבל עור. ט האי שיעורא:
 חשיב. ולא בטיל: למושב זב.
 פלאלשטור״א ובבציר מהט לא חזי
 למילתיה: מתני׳ טור שיש עליו
 כזית בשר. במקום אחל: הנוגע בציב
 היוצא ממנו. היינו באותו בשר או
 בשערה שכנגל אותו בשר: טמא.
 לשערה הר שומר כלאמדנן(לעיל לף
 קיט:) חלחולי ממלמל: ציב. רצועה
 ותלתל היוצא מאוחו בשר וחלוי ולבוק
 במקצת ובאותו ציב ליכא כזית אבל
 מעורה הוא לכזימ: מטמא במשא.
 שהד נשא כזית נבלה: ולא במגע.
 לאי אפשר ליגעיי] ביחל ושתי נגיעות
 אין מצטרפוח: לא במגע ולא במשא.
 כלמפרש שהעור מבטלו: ומודה רבי
 עקיבא. לאע״ג ללא הר כזית מעורה
 ׳«] במקום אחל (א) »] ללאו עור
 חיבור שהמסיט שתי חצאי זימים ביחל
 טמא: גמ׳ לא שנו. לסיח שלם
 לברי הכל לא בטיל אלא פלטחו חיה:
 כמרטא. רובע הקב לשון מוד. ל״א
 כף מאזנים: זימנין. פעם אחרה:
 אשכחיה. רב אושעיא לר׳ אמי: דיחיג

 מסורת הש״ם

 א) כלים ס״ה משנה א גלה
) [נדה שם ע״ש , נ :  כו
, ג) [5״ל [ שמ : ו ל ! י י נ רו  עי
, ו מ״ט]  חזי], ד) [כלים סכ״
ך למשבזג ׳ הערו י ג  פ) [
ר ו  פירוש למק! כסא של ע
 שקורי! בלע״ז פלנישטורון
, [ ט: , ו) [לעיל קי  כוי ע״ש]
ן ׳ השומן היוצא מ פי  ז) [
ט י״א אס הפשי ר ו  העו
ר ונשאר עליו כויח בשר ו  הע
ר שהוא כמיס ד גע ארס נ נ  ו
א מ ר נגלה ט ש נ  היוצא מ
ן צב בי. ועמ״ש ר ך ע ו  ער
 בגליון ג׳׳ק צג. ציגי משוך],
 פ) גי׳ רש״ל נחותי ימא,
ע ״ ע ו , י) [  מ) [צ״ל ברפ״ה]
: ל״ה תמלתו], ׳ נלה מ פ  תו
ס׳ נלה  >) נועי׳ היטב תו
: ל״ה תמלתו כל שהוא], ו  נ

 ל) צ״ל למתני,

 גליון הש״ס
׳ א. עי ל שהו במה ב ' ו מ  ג
א תוס׳ ל״ה ף קנ ע״ נ ל ״  נ

 מכל:

 הגהות הב׳׳ח
ע ״ י ל״ה ומולה ר  (א) דש״
ן ו י מ כ ״ ס א׳ מ  וכו׳ נמקו
ר ו נ ה מי ו א ה ו ר ה ו  ללאו ע

ט:  שהמסי

 הגהות מהר׳׳ב
 רנשבורג

ע ״ י ל״ה ומולה ר ״ ש ] ר  א
׳ במקוס אחל שהמסיט  וכו

׳ כצ׳׳ל:  וכו

 מוסף רש״י
. ה ע ב ר ו א ת ל ח ר ת ו נ  ת
׳ טפחים ר בן ל ו  תנ
 מקבל טומאה אס נגמרה
. ה ע ב ר ו א י ר י ש  מלאכתו, ו
ר גלול ושברו ו  נטמא תנ
ץ י ל ס ע ׳ טפתי  ונשתיירו ר
ה י ק ל צ א (נזה כו0. ד מ  ט
. נחלק לשתים ק ל צ  מ
ל ו ד י ג ר י  (ברכות נו:). ש
. האי ושיריו אגלול ו ב ו ר  ב
 קאי וה״ק שירי גדול ברובו
. ה ע ב ר ש  >נדה מ:). ב
. ב י צ בו >שם!. ב י רו  דד׳ הו
ט הבשר (לעיל קיט:}.  תו



 מסורת הש״ס

 א) [עי׳ היסנ חוס׳ ב״ק
 סט: דייה ה״א צנועים],
 כ) אהלות ס״ג מ״א עליוס
 סייג מ״א, ג) [לקמן קנה.],
 ד) [ניצה כא.], ה) נסי׳
 אותו היוס סמכוהו בישיבה
 והושיבוהו בראש ערוך ערך
 סמן א׳], ו) [אהלות פ״ב
 מ״א], ז) [לקמן קנה:],
 ח) צ״ל נראה מהר״ס,

 ט) עי׳ רש״ל ור״מ,

 תורה אור השלם
 1. ולאלה תטמאו כל
 הנגע בנבלתם יטמא עד
 הערב: ויקרא יא כד
 2. ןהאכל מגבלתה
 יכבס בגךיו וטמא עד
 הערב והנשא את
 נבלתה יכבס בגדיו

 וטמא עד הערב:
 ויקרא יא מ
 3. םמבוני באשישות
 רפדוני בתפוחים בי

 חולת אהבה אני:
 שיר השירים ב ה

 הגהות הב״ח
 (א) תום׳ ל״ה אמר וכו׳ וכי
 תימא לאמא כבר פדא

 לאמר לא שנו:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] גמ׳ כתנאי אמל הנוגע
 ואחל המסיט. נ״ב עי׳
 זנים ס״ה משנה ג ובר׳׳ש
 ומי׳׳ט שס: כ] רש׳״
 ל״ה אלא מאחוריו וכו׳
 כלאמריק לעיל אין זה
 שומר. נ״נ רש״א מוחק מן
 כלאמרינן על שומר ועי׳

 מהרמ״ל ומהרש״ל:

 מוסף רש״י
 עודבא פרח. עורנ
 הפורמ למעלה, השיאו

 ללנר אחר (ביצה כא.ו.

 סכר: העור והרוטב פרק תשיעי חולין
 במרודד. לק וקלוש וארוך ורחב לכי מצרפת ליה הוי כזית ומיהו לא
 טרח איניש ומצרף ליה ומיהו פלטמו חיה ללאו איהו נטליה לא נטיל:
 מרודד. לשון וירקעו׳] (שמות לט) ורלילו: לא שנו. לרני ישמעאל
 דאמר דאע״ג דלא נטלי לענין משא במגע לא מטמו: אלא מאחוריו.
 שלא ג] נוגע בבשר אלא נעור
 מאחוריו דטון דלא הוי כזימ י] שלם
 יחד אין לו יד ולא שומר. ואע״ג דאמרן
 לעיל (לף קיח:) אין שומר לפחות
 מכפול הא כפול יש שומר הא איכא
 ת״ק דאחריס דפליג ב] כדאמרינן לעיל
 אין זה שומר ורבי ישמעאל ס״ל כת״ק
 דאחריס: יש נוגע וחוזר ונוגט.
 כלומר שתי נגיעומ מצטרפות: כל
 המטמאים כאהל. כגון כזימ מן המת
 ורובע עצמומ ומלא מרווד רקבי):
 שנחלקו. השיעור נחלק לשנים והכניס
 שתי החצאים למוך הביח: מטהר.
 ׳]דאין לו אהילות מצטרפין שהבית
 מאהיל כאן וחוזר ומאהיל כאן. מדקאמר
 רבי יוחנן רבי ישמעאל ורבי דוסא
 אמרו דבר אחד אלמא טעמיה דרבי
 ישמעאל משום אין נוגע וחוזר ונוגע:
 ופרכינן מדרבי דוסא כרכי ישמעאל.
 מכלל דרבנן דפליגי עליה כרבי עקיבא
 קיימי והא ר״ע טפי מיקל: כדקתני
 סיפא. דטעמיה דר״ע דעור מבטלו
 הוא אבל בעלמא אפילו במגע נמי
 מטמא דאי לא מטמא במגע לא הוה
 מטמא במשא דהאמר ר״ע לקמן את
 שבא לכלל מגע בא לכלל משא:
 ותחכן כקיסם. נמי רחוקין זה מזה
 קאמר דנוגע וחוזר ונוגע הוא כדלקמן
 אמילמיה דעולא: ולא בטור שיש טליו
 שני חצאים. דלא קרינא ביה הנוגע
 בנבלתם (ויקרא יא) דאין בכל נגיעה
 כשיעור נבלה: יכול אן» הנושא ח״ל
 והנושא יטמא. והד זה נושא את
 הנבלה: והנוגט והנושא. קראי גבי
 הדדי כתיבי בההיא נבלה דכתיב בה
 הנוגע יטמא אההיא קאי והנושא
 יטמא: לא בא לכלל מגט. כלומר
 לדידך כיון דאמרת לא מטמא במגע
 תו לימ לך לטמויי במשא: ואם אימא.
 לבר פדא מאי קמהדר ליה ר״ע לרבי
 ישמעאל הא מודי דבא לכלל מגע
 מלפניו: בכל צד. אף מאחוריו דהא
 בההוא קרא דלעיל כמיבא נמי נגיעת
 אחוריים כדאמדנן בדש פירקין (לף
 קיח.) יכול אפילו יש עליו כזית הנוגע
 בעור שכנגד הבשר מאחדו לא יהא
 טמא ת״ל יטמא: קולית סתומה.
 ואין עליה בשר ויש בתוכה מוח ותנן
 במתניתיןי) קולית נבלה וקולית השרץ
 סתומים טהורין אף מן המשא דלא
 כאו לכלל מגע מי סליג עליה רבי
 ישמעאל או לא מי אמדנן אימ ליה
 לרבי ישמעאל כר: והכא. בעור של

 אבל מלפניו יש נוגע וחוזר ונוגע. וסבר כת״ק דאחדם דדש
 פירקין (לף קיט.) דאין שומר לפחומ ממית: אין מאהיל
 וחוזר ומאהיל. וא״ת מ״ש אהל ממשא ר״ל דמשא מרבינן בסמוך
 מיטמא דקתני יכול אף במשא כן מ״ל והנושא יטמא ואע״ג דבמגע

 במרודד הכא נמי במרודד: היו עליו: אמר
 בר פרא לא שנו אלא מאחריו אבל מלפניו
 יש נוגע וחוזר ונוגע ורבי יוחנן אמר אין נוגע
 וחוזר ונוגע ואזדא רבי יוחנן לטעמיה דאמר
 רבי יוחנן רבי ישמעאל ורבי רוםא בן הרכינם
אמרו דבר אחד רבי ישמעאל הא דאמרן (  א

*כל המטמאין  רבי דוםא בן הרכינם דתנן נ
 באהל שנחלקו והכניםן לתוך הבית ר׳ דוסא
מטמאים לאו  בן הרכינם מטהר וחכמים א
 אמר רבי דוםא בן הרכינם התם אין מאהיל
 וחוזר ומאהיל הכא נמי אין נוגע וחוזר ונוגע
 ומדרבי דוסא בן הרכינם כרבי ישמעאל רבנן
 כרבי עקיבא והא ר׳ עקיבא טהורי קא מטהר
 עד כאן לא קא מטהר רבי עקיבא אלא בעור
 אבל בעלמא מטמא כדקתני םיפא ומודה
 רבי עקיבא בב׳ חצאי זיתים שתחבן בקיםם
 והסיטן שהוא טמא ומפני מה ר״ע מטהר
 בעור מפני שהעור מבטלן מתיב רב עוקבא
 בר חמא 1בנבלתם ולא בעור שיש עליו ב׳
והנושא  חצאי זיתים יכול אף במשא ת״ל 2
 יטמא דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר
את שבא לכלל מגע בא (  הנוגע והנושא ג
 לכלל משא לא בא לכלל מגע לא בא לכלל
 משא ואם איתא הרי בא לכלל מגע מלפניו
 אמר רבא הכי קאמר את שבא לכלל מגע
 בכל צד בא לכלל משא לא בא לכלל מגע
 בכל צד לא בא לכלל משא בעא מיניה רב
 אויא סבא מרבה בר רב הונא קולית סתומה
 לרבי ישמעאל מהו שתטמא אית ליה
 לר׳ ישמעאל את שבא לכלל מגע בא לכלל
 משא לא בא לכלל מגע לא בא לכלל משא
 והכא היינו טעמא משום דבא לכלל מגע
אמר ליה עורבא (  מלפניו או דלמא לית ליה ל
 פרח א״ל רבא בריה ולאו היינו רב אויא םבא
 מפומבדיתא דמשבח לן מר בגויה דגברא
אני היום 3םמכוני באשישות (  רבה הוא א״ל ה
 ובעא מינאי מילתא דבעי טעמא אמר עולא

 נמי כתיב יטמא ימירא דאמרינן בריש
 פירקין (לף קיפ a מילתא דאתיא בק״ו
 טרח וכתב לה קרא ולא מוקמינן לנוגע
 וחוזר ונוגע יז<ונראה דגני משא דרשינן
 מדהוה ליה למכתנ והנוגע בנבלחה
 יטמא עד הערכ והנושא יטמא דסיפא
 למה לי אלא לאוסופי טומאה בנושא
 שאין בנוגע: רבי עקיבא אומר
 הנוגע והנושא כוי. לר״ע גופיה לא
 צדך קרא דאיהו ס״ל דעור מבטלס
 אלא לדברי רבי ישמעאל קאמר לדדך
 דלית לך עור מבטלו מיפוק ליה מיהא

 דכיון דאין בא לכלל מגע כר:
 והבא היינו טעמא משום דבא
 לבלל מגע לפניו. רב ארא
 סבר בבר פדא דאית ליה נוגע וחוזר
 ונוגע: אמר רב פפא במרודד.
 וא״ח ואי חשיב מרודד לצרופינהו לשני
 חצאי זיתים בגון שאינו מרודד יותר
 מדאי במגע נמי ליטמא ואי לא חשיב
 במשא נמי לא ליטמא דלאו נישא הוא
 וכ״ת דאתא (א) י] כל״א נ0דאמר לא
 שנו אלא מלאחדו כר וקסבר כיון דלא
 מצטרף אלא ע״י מרודד לא חשיב
 למהר שומר ומ״מ נישא הוא מ״מ
 תקשה דהא רישא דעור שיש עליו
 כזית בשר אוקימנא במרולד וקאמר
 הנוגע בשערה שכנגדי טמא אלמא
 דאיכא שומר אפילו למרולל ודוחק
 לומר דהאי מרודד דהכא גרע מאותו
 שלמעלה ונראה דקסבר אוחז בקטן
 ואין גדול עולה עמו אין כמיהו וה״נ
 איירי באוחז בקטן ואין גדול עולה
 עמו לכך אין מטמא במגע אבל במשא
 מטמא דנישא הוא: אימא והוא
 דנישא. תימה אמאי מגיה הברייחא
 אימא איסכא דרבנן סבד אחד הנוגע
 ואחד המסיט והוא דנישא אבל לא
 נישא לא ואמא ר׳ אליעזר למימר אף
 הנושא אע״פ שאין נישא ויחיישב שפיר
 לשון אף ונראה דסבר יו הש״ס
 דמסיט בכל ענין אפילו אין נישא

 לכך לחק לפרש כן:

 שני חצאי זיתים א] שתחבן בקיםם אפי׳ מוליך נוגע
ונשא וקרינן נושא בעינן נושא והוא  ומביא כל היום כולו טהור מ״ט כתיב 2
 דנישא בבת אחת תנן היו עליו שני חצאי זיתים מטמאין במשא ולא במגע דברי
 ר׳ ישמעאל אמאי והא לאו נישא הוא א״ר פפא במרודד ת״ש מודה ר״ע בשני חצאי
 זיתים שתחבן בקיסם והסיטן שהוא טמא אמאי והא לאו נישא הוא ה״נ במרודד
 א] כתנאי אחד הנוגע ואחד המםיט ר׳ אליעזר אומר אף הנושא אטו נושא לאו
 מסיט הוא אלא לאו הכי קאמר אחד הנוגע ואחד המסיט בלא נישא ואתא ר׳
 אליעזר למימר והוא דנישא ומאי אף אימא והוא דנישא: מתני׳ קולית המת

 וקולית
 שני חצאין: היינו טטמא. למטמא
 במשא משוס לבא לכלל מגע מלפניו אבל גבי קוליח לא נא לכלל מגע כלל להא עצמוח נבלה אין להם טומאה כלאמרן נלעיל עז:] בנבלחה נויקרא יא] ולא
 בעצמות ובמוח אינו יכול ליגע דהא סתומה היא: טורבא פרח. ראה עורב פורח באויר כלומר השיאו ללבר אחר: סמכוני באשישוס.
 כלומר צדכני חיזוק לפי שסר כחי מכח הדרשה שדרשתי היום ברבים דשבת הרגל היתה: הוליך והכיא. שנשאן כל היום: כתיב נשא.
 והנשא את נבלתה חסר היא בלא וי״ו וסתם קריאתו טון דלא כתב וי״ו נקרא נישא ואנן קדנן נושא: והוא דנישא. שיהא כזית
 מחונר הניטל כולו כאחד בלא בית יד אחר: דכרי רכי ישמעאל. אלמא טון דאין עור מבטלו מטמא במשא ואף על גב דלאו מחובר
 הוא ביחד: במרודד. שיש כאן חצי זית ורחוק ממנו חצי זית ורצועת נשר מרודד מזה לזה ומחנרתו: אחד הנוגע. נשני חצאי
 זיתים: ואחד המסיטן. טמא בלא נישא אף על פי שאין מחוברין יחד: והוא דנישא. וקאי בין אמגע בין אמשא דאין מטמאין
 אפילו במשא אא״כ מחובדן: מתני׳ קולית המת. טמא דהא עצם כשעורה בממ מטמא במגע ובמשא נאהלות פ״ב מ״ג] כדכתיב נבמלבר יטן או בעצם אדם:

 וקולית

 עין משפט
 נר מצוה

 נו א מיי׳ פ״ל מהל׳
 טומאמ מח הל׳ מ:

 שיטה מקובצת
 א] אמר עולא שני חצאי
 זיתים. נ״ב עיי תום׳
 בכורות דף כג ע״א:
] וירקעו ומתרגמינן  ג
 ורדידו: ג] אלא מאחוריו
 שלא נגע: ד] דכיון דלא
 הוי כזית כנוס יחד אין לו
 יד: ה] מטהר דאין שני
 אהלות מצטרפין: ו] כר׳
 אלעזר בן פדת דאמר
 לא שנו: ז] ונראה דסבר
 תלמודא דמסיט מטמא

 בכל ענין:



 עין משפט
 נר מצוה

 נז א מיי׳ פ״ח מהלכות
 אבות הטומאות הל׳

 ל:
 נח ב מיי׳ פ״א שס הל׳

 ד:
 נט ג ו מיי׳ פ״ב מהל׳
 טומאת מת הל׳ ה
 ופ״ב מהל׳ אבות הטומאות

 הל׳ יא יס״ל הלכה ט:
 ם ה ו ז מיי׳ פ״ל מהל׳

 טומאת מת הל׳ יל:

 שיטה מקובצת
 א] מוקדשין קמ״ל
 שימוש: כ] חלול ותנן
 כנדה פ׳ יוצא דופן [דף
 מג] א) האברים אין להם
 שיעור אפי׳ פחות מכזית
 מן המת ופחות מכזית
 נבלה ופחות מכעדשה:
 ג] איכא שמוש נותר
 וגבי שר׳!־ ונכלה איכא
 שיעור: ו] ליכא כזית
 וכי אכתי לא שמעינן:
 ה] מילי מילי כל דבר
 ודבר ששנה כמשנתינו
 אשמועינן טעמא בכל חד
 מה: ו] בין לית ביה הוה
 מטמא: ftדמשום דשמשה
 כזית נותר מטמאה:
 ח] לא מטמיא משום אבר
 ובמוקדשין: ט] ונעקר
 בתוך החלל דההוא לא
 מעלה: י] דקתני קולית

 המת וקתני:

 א) כאמת הוא משנה באהלות
 1ס״א מ״ון אנל מייתי לה גס
 נגלה שס ונמעילה (לך י״ז).

 העור והרוטב פרק תשיעי חולין סכה.
 נוגע אין מאהיל לא. וא״מ מנא ליה למידק מאהיל לא אי משום
 דלא קתני לה הא לא קתני נמי משא אע״ג דעצס כשעורה
 מטמא במשא וי״ל למשא לא אצנוריך(0 לממני אכל אהל הוה ליה
 למתני טון לאין עצם מטמא באהל אע״ג ללא מתני ליה במוקדשין
 מ״מ הוה ליה לממני באפי נפשיה אממ
 אע״ג ללא הוי אהל לומיא לנוגע לנוגע
 בכל מקום טמא אבל מאהיל לא מטמא
 אלא כנגל המוח מ״מ במאי להוי לתנייה
 ואס תאמר ולשני ליה הא מני רבי יוסי
 רלימ ליה טומאה בוקעת ועולה לקמן
 בשמעתין ושמא לא מסמבר ליה
 לאוקמה כר׳ יוסי: ואי מוח שבפנים
 מעלה ארוכה מבחוץ. פירש הקונטרס
 אע״ג לליכא מוח כלל וזה לחקו מללא
 מוקי לה ללית ביה מוח ובחנם למק
 דמדנקט קולית משמע דמיירי לאיכא
 מוח קצת: אי הכי מוקדשים כוי.
 פירוש בשלמא אי איירי בלאיכא כזית
 א״ש מוקלשין אפי׳ למ״ל בערבי פסחים
 (פסחים קנא.) נותר בכביצה לכל חל איירי
 כשיעור ליליה אלא כיון לבמת איירי
 בלליכא שיעור מוקלשין אמאי כו׳ תימה
 למאי קמ״ל רב מרי מתניתין היא ועול
 לבס׳ טצל צולין (שם לף פג.) מייתי
 סייעמא לרב מרי ולחי לה לייתי הך
 מתניתין להכא ונראה דרב מרי
 אשמועינן עצמות ששמשו נותר כבר
 אפי׳ אין בהן עכשיו כלום ומתני׳ איכא
 לאוקומי בדאיכא אכתי כזית ומ״מ
 חלוש הוא דאיכא שימוש ממר בעולם
 ובפסחים לבעי לאתרי מעצמות פסח
 דקאמר אלא לאו לאית ביה מוח היינו
 שהיה בה מוח כבר לעכשיו לא קאמר
 לפשיטא לטעונין שרפה משום מוח:
 הכא במאי עסקינן בששיפה. למו
 לא מעלה ארוכה והלכך טון
 דליכא כזית מוח לא מטמא באהל לליכא
 שיעור ולא הוי נמי אבר ואשמועינן

 לשיפה אינו מטמא באהל:
 ומאי נוגע דקתנ־ מאהיל. וקמ״ל
 לנוגע היינו מאהיל ומצטרפין
 וא״מ לימני כזימ מן הממ הנוגע בו
 טמא ואנא ילענא לנוגע היינו מאהיל
 וי״ל ללא הוה שמעינן ליה מהכא אלא
 משום לקים לן בעלמא לכזימ מן הממ
 מטמא באהל אבל השתא לקתני קולית
 ׳]מן המח וקחני נוגע מוטח לנוגע
 היינו מאהיל ראי אפשר ליגע במוח
 ממש בתוך הקולית אלא ע״י אהל:
 הכא במאי עסקינן בכזית מוח
 המתקשקש. הא ללא קאמר
 כששיפה כלאמר לעיל אפשר לסבירא
 ליה לשיפה מעלה ארוכה מבחוץ:

 אמר

 וקוליח המוקדשים. במסכת פסחים >לף קכ:) תנן הפגול והנותר
 מטמאין את הידיס דגזרי בהו רבנן משום חשדי כהונה ועצלי כהונה
 כדמפרש המס וגזרו אף בעצמות ששימשו נותר: נבלה אין עצמותיה
 מטמאים דכתיב (ויקרא יא) בנבלתה ולא בעצמות 0 וכן שרץ הלכך

וקולית המוקדשין הנוגע בהן בין סתומים  א

 בין נקובים טמא קולית נבלה וקולית השרץ
 הנוגע בהם סתומים טהורים נקובים כל שהוא
הנוגע  מטמא במגע מנין שאף במשא ת״ל 1
 והנושא א<את שבא לכלל מגע בא לכלל משא
 לא בא לכלל מגע לא בא לכלל משא:
 גמ' נוגע אין אבל מאהיל לא היכי דמי אי
 דאיכא כזית בשר באהל נמי ליטמא דליכא
כזית מוח מבפנים  כזית בשר ואי דאיכא ב
 ״טומאה בוקעת ועולה באהל נמי ליטמא
 דליכא כזית מוח בפנים ואי מוח מבפנים
 מעלה ארוכה מבחוץ אבר מעליא היא באהל
 נמי ליטמא אמר רב יהודה בריה דרבי חייא
 זאת אומרת מוח בפנים אינו מעלה ארוכה
 מבחוץ במאי אוקימתא דליכא כזית אי הכי
 במוקדשים אמאי מטמא ותו קולית נבלה
וקולית השרץ כי ניקבו אמאי מטמאו הא לא 8 

 קשיא רישא דליכא כזית סיפא דאיכא כזית
 ומאי קמ״ל מילי מילי קא משמע לן רישא
 קמ״ל דמוח מבפנים אינו מעלה ארוכה
 מבחוץ א] מוקדשין מאי קמ״ל שימוש נותר
 מילתא היא דאמר ״מרי בר אבוה אמר רבי
 יצחק יי עצמות קדשים ששימשו נותר מטמאין
 את הידים הואיל ונעשה בסיס לדבר האסור
 נבלה אע״ג דאיכא כזית ניקבה אין לא ניקבה
 לא אביי אמר לעולם מוח מבפנים מעלה
 ארוכה מבחוץ והכא במאי עסקינן בששפה
 וכדרבי אלעזר דא״ר אלעזר קולית ששפה
 לארכה טמאה לרחבה טהורה וסימניך
 דיקלא ורבי יוחנן אמר לעולם דאיבא כזית
ומוח מבפנים מעלה ארוכה מבחוץ ומאי  ג

 נוגע דקתני מאהיל ואי מוח מבפנים מעלה
 ארוכה מבחוץ קולית נבלה וקולית השרץ כי
 לא נקבו אמאי טהורים אמר רבי בנימין בר
 גידל אמר ר׳ יוחנן יהכא במאי עסקינן כגון
 דאיכא כזית מוח המתקשקש גבי מת טומאה
 בוקעת ועולה נבלה כיון דמתקשקש הוא
 ניקבה אין לא ניקבה לא א״ר אבין ואיתימא ר׳
 יוסי בר אבין אף אנן נמי תנינא ה<הנוגע הבכחצי
 זית ומאהיל על חצי זית או חצי זית מאהיל
 עליו טמא אי אמרת בשלמא חד שמא הוא
 משו״ה מצטרף אלא אי אמרת תרי שמי נינהו

 מי מצטרף ״והתנן יזה הכלל כל שהוא משם
 אחד מצטרף וטמא משני שמות טהור אלא מאי חד שמא הוא אימא םיפא יאבל

 הנוגע
 ששימש את הנותר: לא ניקבה לא. דכעינן אפשר ליגע כדתני טעמא בהדיא לקמן נקט:]:

 סתומים טהורים אף מלטמא במשא
 וב״ש מגע דאי אפשר לו ליגע ואע״ג
 דשומר מכניס ומוציא טומאה ה״מ
 בדבר שאפשר ליגע בטומאה עצמה
 ואפילו לא נגע בה אלא בשומר טמא
 אבל היכא דאי אפשר ליגע בטומאה
 עצמה אין שומר מטמא: נקובים כל
 שהוא. אפילו כחוט השערה שאפשר
 להכניס כו חוט השערה של ראשו או
 זקנו והרי הוא מטמא בכך כדלקמן נקט:] :
 גמ׳ ואי דאיכא גזית מוח מבפנים
 טומאה בוקעת וטולה. קושיא היא
 אמאי אין מטמא באהל הרי אין לה
 חלל טפח וקיימא לן בברכות (לף יט0
 כל חלל שאין בו טפח אינו חוצץ בפני
 המח: ואי. קסבר מוח שבפנים מעלה
 ארוכה לבשר מבחוץ אע״ג דליכא מוח
 הואיל ובמחובר לחי סוף המוח לבא שהרי
 פעמים שהמוח כולו בלה וחוזר וע״י
 המוח גדל הבשר מלמעלה א״כ כלא
 בשר ובלא מוח חשיב אבר בל עצם
 חלול ותנף] (אהלוח פ״א מ״ז) האברים
 אין להן שיעור אפילו פחות מסית מן
 המת ופחות מכעלשה מן השרץ:
 קסבר אין מוח שבפנים מטלה ארוכה.
 לבשר מבחוץ והכא הואיל וליכא בשר
 אין סופו להעלומ ארוכה בחי ולא אבר
 מיקרי: א״ה במוקדשין אמאי טמאים.
 הרי לא שימשו נותר לאין נותר בפחות
 מכזית: כי נקבו אמאי טמאין. הא
 אמרת לאין שומרין מצטרפין לטומאה
 חמורה: רישא. דקולית המת: דליכא
 כזית. לפיכך אין מטמא כאהל: סיפא.
 מוקדשים ושרץ ונבלה: דאיכא כזית.
 לפיכך גכי מוקדשין איכא «] שיעור
 נותר וגבי נבלה ושרץ איכא שיעור
 לטמא: ומאי קמ׳׳ל. טון דרישא ליכא
 כזימ יזאכתי לא אשמעינן דעצס
 כשעורה מטמא במגע ולא באהל וכזית
 מן הנבלה מטמא: מילי מילי. כל דבר
 מ ששנה במשנתנו אשמעינן טעמא
 בכל חד וחד מה שהראה זה לא הראה
 זה: רישא. אשמעינן מדלא טימא
 כאהל על כרחיך שמעמ מינה דמוח
 שבפנים אין מעלה ארוכה מבחוץ דאי
 מעלה בין אימ ביה בין לית ביהי]
 מטמא: מילחא היא. מומר עצמו
 ואיצטריך לאשמועינן דהט הוא כדרב
 מרי משום דבססחיס (לף קכ:) לא מנן
 אלא הפגול והנומר אבל שמושו לא תנן
 ואשמעינן מתניתין דמשוס יזדשימשו
 כזית נותר מטמאה אפי׳ כשהיא סמומה
 ולא נגע כמוח טמא משום עצם

 אביי אמר לעולם מוח מטלה ארוכה. ומתניתין בששפה נסרה במגל או כסטן דתו לא מעלה ארוכה והלכך כיון דליכא כזית מוח
 דמטמא באהל משום שיעור לא ״]מטמא (א) אבר ובמוקדשין נבלה ושרץ בדאיכא כזית כדאוקימנא ואביי לא פליג אלא במעלה ארוכה: לארכה.
 דעבשיו שייר בה רצועה שלא שיפה: טמאה. ואפילו אין בה לא בשר ולא מוח דמוח שהיה עתיד לבא מבפנים מעלה ארוכה וטון דדכוותה
0 בעלי חיים מעלה ארוכה השתא נמי אבר הוא ולא בעי שיעור: לרחכה. סביב סביב ואפילו במקום אחד: דקל אם תטול ממנו רצועה ) 
 סביב הוא מתיבש שלא הנחת דרך לשרף לעלות מן הקרקע למעלה ממקום שנקלף ואס תקליפנו לארכו ותשייר צדו אחד יש דרך לשרף לעלות:
 לעולם. רישא דאיכא כזית דלא מוקמינן מתניתין בתרי טעמי וא״נ ליכא כזית הויא מטמא באהל דמוח שבפנים מעלה ארוכה: ומאי נוגע
 מאהיל. מאהיל נמי כמשמע כדמפרש ואזיל דאיכא תנא דקרי למאהיל נוגע: אמאי טהורים. עצם גופיה אבר הוא ובלא מוח נמי מטמא
 וסתימה מאי אהניא: המחקשקש. יבש ונעקר בחוך החלל *]להוא לא מעלה ארוכה: גבי מה. אף על גכ דאינו מעלה ארוכה מטמא
 באהל דהא בלא חשיבות אבר הא איכא שיעור וסתימה לא מהניא ביה לטומאה בוקעת ועולה ומוקלשיס הרי שמשו נותר: נבלה כיון
 דמחקשקש הוא. ושוב אינו מעלה ארוכה לאו אבר הוא הלכך ניקבו דאפשר ליגע מטמאים משום שיעור לא ניקבו לא דלאו אבר הוא
 דהשתא גרע מקולית שיש בה בכעדשה מוח לח דההוא מעלה ארוכה הוא: אן» אנן נמי חנינא. דקרי למאהיל נוגע:

 הנוגע

 מסורת הש״ם

 א) [לעיל קכל:],
 ב) [כריתות נא:], ג) [צ״ל
 רנ מד], ל) [פסתיס פג.],
 ה) אהלות פ״ג מ״א, ו) שם,

 ו) [לעיל עז:],

 תורה אור השלם
 1. וכל הולך על כפיו
 בכל החיה ההלבת על
 ארבע טמאים הם לכם
 כל הנגע בנבלתם יטמא
 עד הערב: והנשא את
 נבלתם יכבס בגדיו
 וטמא עד הערב טמאים

 המה לכם:
 ויקרא יא כו, כח

 בליון הש״ם
 נמ' וקולית השרין. לאו
 לוקא להא שרץ מטמא
 ככעלשה אלא לעיקר
 פירכא מננלה ושלך לנקט
 אשגירות לישנא הוא.
 רמנ״ן נתידושי נ״נ לף

 ע״ז ל״ה אין אותיות:

 הגהות הב״ח
 (א) רש׳" ל״ה אניי וכו׳
 לא מטמי משום אנר:
 (5) דייה טמאה וכו•
 בבעלי חיים: (נ) תום׳
 ל״ה נוגע וכו׳ לא איצטריך

 ליה למתני:

 מוסף רש״י
משו נותר. שנותר  ששי
 כהן מות חוץ לזמנו
 ושימשוהו העצמות הללו,
 מטמאין את הידים,
 כנותר עצמו שגזרו מכמיס
 שיטמא את היליס (פסחים
 פג.). בסיס. כלמתממינן
 כנו (שמות ל) נסיסיה

 ו:שס).



 מסורת הש״ם

: אהלות ס יר מ נז  א) (
ד ״ ש פ ) נמופפמא ד נ ״  פ
 דאהלומ], ג) [צ״ל רתניא],
ט ״  ג) [תוספתא לאהלות פ
ת ו ת ד כ , ד) נ  ה׳׳ה ע״ש]
ל ״ , ה) אהלות פ [  גא:
ן י  משנה ג, «) מכאן שי
כ שייך ״ ל לע״א, ז) ע ו  ע
ן קורה י  לשס, ח) שפמו נ

 לחנרתה מהרש׳׳ל,

 נליון הש״ם
ה א מ ו סי ט ו ׳ י ר ר כ ם ' ק ם  נ
ט ף ע ! ל י נ ו ר ׳ עי נה. עי  טמו
א: י הו ס׳ ל״ה הר  ע״א תו

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] דש״• ל״ה או חצי
ל תחתיו מ ו  זית וכו׳ וזה ע
ד ״ ה ל ואח׳׳כ מ ״ ס  כאן ה

: ר ח ר א נ ל  ו

 לעזי דש״י
 מישטיי״ד. ארון כלים.

 סכה: העור והרוטב פרק תשיעי חולין
 0הנוגע בחצי זית ומאהיל על תלי זית. בכת אחת ידוא] נוגעת כאן
 והשניה מאהלת כאן: או חצי זית מאהיל עליו. כגון שנתון בקיסם
 וחחוב בכומל וזה עומל חחתיו א]י) ולכר אחר מאהיל עליו ועל כחצי זית
 כגון חצי זימ מוטל ע״ג קרקע והוא עומל אצלו ולף אחל מאהיל על
 שניהם: אמאי טהור. הלא זה אהל
 גמור ועיקר אהל האמור בתורה זה
 הוא כל הבא אל האהל (גמלבר יע)
 שהבית מאהיל עליו ועל מח כאחל:
 רצוצה. כל דבר שאין לו מקום ריות
 קרי רצוץ ופחות מטפח לאו חלל הוא
 ונקרא מה שבתוכו רצוץ: מגדלים.
 של עץ: דגולה נגיעה היא. אפילו
 הוא מאהיל למעלה מן הבשר הרבה
 כגון שהיו המגדלים גבוהים והטומאה
 למטה והוא מאהיל סמוך לראשיהן קרי
 נגיעה דכיון דהלמ״מ היא דטומאה
 רצוצה בוקעת הר כמאן דמלי טומאה
 כל חלל שבין שני המגללים ומהא לא
 חסייעיה לרכי יוחנן: ומאן תנא.
 למתניתין לרבי יוחנן לאוקי להנוגע
 דהיינו מאהיל: תרווד. כף: רקב. עפר
 הנמצא בארון של מת שהוא לקבוביתו
 של מת. ושיעור מלא מרווד הלמ״מ:
 הא לא נגע ככוליה. דהא כל העפר
 אינו מחובר יחד והנוגע בצד זה לא
 נגע בצד זה וכל חד וחד עפרא באפי
 נפשיה הוא: אמר אביי. המאהיל
 למטה מטפח שאין טפח בין ידו לטומאה
 קרי לה אהל נגיעה. ולאביי לא מימוקמא
 מתניתין כרבי יוחנן דלא מיקרי מאהיל
 נוגע אלא למטה מטפח דהוי כנגיעה
 ואכתי הדר דוקיין קמא לדוכמיה נוגע
 אין אבל מאהיל אהל גרידא למעלה
 מטפח לא ואי דאיכא כזית באהל נמי
 ליטמא. ואביי לא מהדר לאוקמא לדרבי
 יוחנן דהא אביי אוקמה למתניחין בשאין
 בה כזית ובששיפה והכא קא מהדר
 לתרוצי מילתיה דרבי יוסי דקתני גבי
 רקב מגע ואהל וקשיא לן הא לא נגע
 בכוליה ומוקי ליה אביי באהל נגיעה:
 רבא אמר אפי׳ למעלה מטפח אהל
 נגיעה. מיקרי ושפיר מיתוקמא מחני׳
 כר׳ יוחנן ורבי יוסי היא: בהמשכה.
 דבר אחר מאהיל עליו ועל הטומאה
 להוא אינו מאהיל על הטומאה ולא
 הטומאה מאהלת עליו אלא דבר אחר
 ממשיך את הטומאה עליו: מנא אמינא
 לה. דאפילו למעלה מטפח קרי ליה רכי יוסי אהל נגיעה: חבלי
 מטה. המסורגים «]שמסרגיס מטות כמין קליעה. וכן סריגי חלונומ
 שנותנים עצים לקים או טסי ברזל בחלונות בסירוג בקליעה שלא
 יכנס אלם בהן: חוצצין בין בימ לטליה. אם י]יז<שטחו מקורה לחברתה
 נעשו תקרה ובטלו ואין מקבלין טומאה וחוצצין בפני הטומאה שלא
 תכנס טומאה לצל שני שעליה כלומר לעליה ואע״פ שנקובים הרי אין
 בנקבים פותח טפח וכל נקב העשוי לאויר שיעורו כמלא אגרוף וכל נקב
 שבין בית לבית או בין בית לעליה שיעורו בפוחח טפח ואף הנוגע כנגל
 הנקב טהור: ׳]היו פורסים טל הממ באויר. שנטלו מן המטה במו שהן
 מסורגומ ופורסן על המת בארר: הנוגע כנגד הנקב טמא. רעכשיו
 לא נעשו תקרה להיות הכל כסתום לפיכך הנוגע כנגד הנקב טמא שהרי
 מאהיל על המח. שלא כנגד הנקב טהור דחבלים בלא מטה אינן מקבלי;

 הנוגע בכחצי זית ודבר אחר מאהיל עליו
 ועל כחצי זית טהור ואי חד שמא הוא אמאי
 טהור אלא קשיא רישא אמר רבי זירא
 בטומאה רצוצה בין ב׳ מגדלים עסקינן ואין
 ביניהן פותח טפח דכולה נגיעה היא ומאן
 תנא דקרי לאהל נוגע ר׳ יוסי היא א<דתניא ר׳
מלא תרווד רקב מטמא במגע  יוסי אומר א
 ובמשא ובאהל בשלמא במשא ובאהל הא
 קא טעין ליה לכוליה והא קא מאהיל אכוליה
 אלא נוגע הא לא נגע בכוליה אלא לאו ש״מ
 מאי נוגע מאהיל והא קתני נוגע והא קתני
 מאהיל אמר אביי למטה מטפח אהל נגיעה
 למעלה מטפח אהל גרידא רבא אמר אפילו
 למעלה מטפח נמי אהל נגיעה הוא והיכי דמי
 אהל גרידא בהמשכה אמר רבא מנא אמינא
 לה 3ידתנן ״ר׳ יוסי אומר חבילי מטה וסריגי
 חלונות חוצצין בין הבית לעלייה שלא להכניס
 טומאה לצד שני פרסן על פני המת באויר
 הנוגע כנגד הנקב טמא שלא כנגד הנקב
 טהור ה״ד אילימא למטה מטפח שלא כנגד
 הנקב אמאי טהור מת בכסותו הוא ומת
 בכסותו מטמא אלא לאו למעלה מטפח
 וקא קרי ליה נוגע אמר אביי לעולם למטה
 מטפח ודקאמרת מת בכסותו הוא מת
 בכסותו מבטל ליה האי לא מבטל ליה ותהוי
קםבר רבי  ״כטומאה טמונה בוקעת ועולה 8
 יוסי טומאה טמונה אינה בוקעת ומנא
תיבת המגדל שיש בה  תימרא ?<דתנן ב
 פותח טפח ואין ביציאתה פותח טפח
 טומאה בתוכה הבית טמא טומאה בבית
 מה שבתוכה טהור מפני שדרך טומאה
 לצאת ואין דרך טומאה ליכנם ורבי יוסי
 מטהר מפני שיכול הוא להוציאה לחצאין
 או לשורפה במקומה וקתני םיפא העמידה
 בפתח ופתחה לחוץ טומאה בתוכה הבית
 טהור טומאה בבית מה שבתוכה טהור

 ותני

 אמר ר׳ וירא רישא בטומאה רצוצה בין ב׳ מגדלים עסקינן. הוה מצי
 למימר בטומאה למטה מטפח עסקינן כדאמרינן בסמוך אלא
 משמעומ אהל משמע ליה למעלה מטפח אי נמי לימ ליה סברא דלקמן
 וא״ת אי כטומאה רצוצה דווקא עסקינן אמאי נקט כסיפא המשכה ע״י

 דבר אחר טהור ה״ל למינקט אבל אס
 אינה רצוצה טהור וי״ל דאחא לאשמועינן
 דאפילו בין שני מגדלים דומיא דרישא
 לא הר טומאה רצוצה בהמשכה ע״י
 דבר אחר דתרמי בעינן בין ב׳ מגדלים
 וגס שהוא עצמו מאהיל על הטומאה או
 הטומאה עליו: ומאן תנא דקרי
 לאהל נוגע דבי יוסי היא. פי׳ בקונט׳
 דלא מייחי ראיה אלא אליבא דרבא וכן
 עיקר דהא לאביי מאי משני דע״כ צריך
 לאוקומי מחנימין בכל ענין דאס לא
 כן מאי דחה רבי זירא לעיל בטומאה
 בין שני מגדלים נוקי נמי מתניתין
 בכה״ג אלא ע״כ צריך לפרש בכל ענין
 ללא תקשה אכתי נוגע אין מאהיל בלא
 טומאה רצוצה לא הילכך אליבא לאביי
 לא מיתוקמא כיון לאיכא אהל למעלה
 מטפח ללא הוי נגיעה אבל רבא ללא
 מפיק אלא אהל להמשכה ליכא למיפרך
 מידי דממני׳ לא איירי בהמשכה מלקתני
 הנוגע משמע אהל דומיא דנוגע דאיהו
 גופיה ולא ע״י דבר אחר ואביי ורבא
 לית להו דרבי זירא דשני לעיל בטומאה
 בין שני מגדלים דאי אית להו מנא ח] לן
 לפרש כדמפרש דלמא בטומאה רצוצה
 בין שני מגדלים עסקינן אלא ודאי לית
 להו וא״ת וכיון דלית להו דרבי זירא
 וההוא דלעיל מתוקמא לאביי כדאית
 ליה ולרבא כדאית ליה ואתיא טפי שסיר
 לרבא דממוקמא בפשיטות דרישא
 מצטרפין דכאילו נגיעה היא כיון שאין
 בהמשכה ובסיפא דאין מצטרפין טון
 דע״י המשכה היא וא״כ אמאי איצטריך
 להביא מהכא מההיא דלעיל יכול להביא
 ראיה דקרי לאהל מגע לפי סברת רבא
 ר״ל דניחא ליה טפי לאתרי מהכא
 שנזכר בה שם חכם: שלא כנגד
 הנקב טהור. וא״מ טון דלא מבטל
 להו כדפי׳ בקונטרס יהא טמא אפילו
 שלא כנגד הנקב כדאמרינן פרק לא
 יחפור >כ״נ לף ימ0 לכל מילי ללא מבטל
 ליה אין חוצץ בפני הטומאה ומיהו שם
 פירש לכל לבר שסוחם בל החלון א״צ

 בטול ושם >כ. ל״ה היא) מפורש: קםבר רבי יוםי טומאה אינה
 בוקעת ועולה. וא״ת היט מוקמינן לעיל מתנימין בוומיה והא מתניתין
 סבר לבוקעת ועולה לקתני בקולית סמומה הנוגע בה טמא ואוקמינן
 למאי נוגע מאהיל ר״ל אע״ג לסבר רני יוסי טומאה טמונה אינה
 בוקעת מולה בקולית סתומה שמטמא באהל כמו במת ככסותו למולה
 רבי יוסי למטמא: טומאה בבית מה שבתוכה טהור. שהמגלל
 חוצץ בין הטומאה ובין מה שבתוכו לאינו מקבל טומאה לעשוי לנחת
 הוא: יכול הוא להוציאה ולשורפה במקומה. נראה למולה רבי
 יוסי בהא דאמרינן בביצה (לף י.) המת בבית ולו סמחיס הרבה כולן
 טמאים מפני שסוף טומאה לצאת דרך שם דהתם במת שלם דאין דרך

 לשורפו ולנתחו פחות מסית:

 אס
 טומאה הילכך חוצצין: אילימא. ששוטחן על המת למטה מטפח שאין מהן ולמת טפח: לא מבטל ליה. להיות כסותו של מת: ומהוי כטומאה
 טמונה. אי למטה מטפח עסקינן נהי נמי דלא מבטל ליה תיהוי מיהא טומאה טמונה שאין לה חלל טפח דקי״ל(אהלות פי״ל מ״0 בוקעת ועולה
 עד לרקיע אא״כ תמצא חציצה למעלה מטפת: מיבמ מגדל. של עץ משטיי״ר ועושין י] אותו תיבות תיבות קטנות להצניע בהן יזכלים
 ומשקין: שיש בה. בחלל פוחח טפח. ה״ג לה במשנה דאהלות שיש בה פותח טפח דלא הויא טומאה טמונה: ואין ביציאתה. כחור פתת אין
 בו טפח: טומאה במוכה הבית טמא. ואע״פ שפחחה קטן כדמפרש טעמא מפני שדרך טומאה לצאת על כרחך סופה לצאת דרך פתח זה
 לפיכך מטמאה מיד דרך יציאתה ומדרבנן: מה שבתוכה טהור. הואיל ואין ביציאתה פומח טסח והרי אין סופו להכניס לה ממ: רבי יוסי
 מטהר. בדמפרש דשמא אין סיפה לצאח דרך פחח זה שיהא בה שיעור טומאה שיכול להוציאה למצאין או לשורפה במקומה: וקתני סיפא
 העמידה בפחח. וכולה בביח אלא שפחחה לחוץ: טומאה בהוכה הבימ טהור. דמשוס מאי איכא לטמדי הא טומאה אהל ליכא דיש בה

 פיחח טפח ולא טמונה היא ומשוס יציאה נמי לא מטמיא דהא אין יציאתה לפנים:
 ה״ג

 עין משפט
 נר מצוה

נ מהל׳ ״  םא א מיי׳ פ
א: מ הל׳ י  טומאת מ

״מ שס ׳ פי י  םב ב מי
:  הלכה ל

 שיטה מקובצת
 א] בבת אחת ידו
 אחת נוגעת כאן:
 3] דהנוגע היינו נמי
 מאהיל: ג] המסורגין כעין
 שמסרגין המטות: ל] אם
 שטחן מקורה לחברתה
 נעשו תקרה ובטלן: ה] היו
 פרוסים על המת באויר
 שנטלן וכו׳ ופרסן על
 המת: י] ועושין אותה
 תיבות תיבות: ז] להצניע
 בהן אוכלים ומשקים:
 P] דאי אית להו מנא

 להו לפרש:



 עץ משפט
 נר מצוה

י׳ סכ״ה מהל׳  סג א מי
: ז מ הל״  טומאת מ

 לעד רש״י
 בטיי׳׳ל. חלק מהמשקוף

 שבו הדלת חובטת.

 שיטה מקובצת
 6] ר׳ יוסי אומר רואין את
 הטומאה מכנגד השקוף:
] ודקא אמרת על  נ
 האסקופה כולה טמא:
 נ] דפליג עליה דר׳ יוסי
 ר׳׳ש הוא: ד] טהורי
 מטהר אלא דשמעיה
 דקאמר תייק: ה] וטעמא
 משום דנקטת ברישא:
 ו] משום דדופנו העליח
 נ״ב נ״א בס״י משום
 דדופנו ראשו מאהיל וכו׳:
 1] השתא קס״ד דאדאץ
 בצוארו טפח קאי: י1] אף
 בדרך כניסתה היא מוציאה
 טומאתה. (נ״ב וה׳׳נ תניא)
 א״נ פעמים שהוא מקיא
 וכן שוליו וכוי כן מצאתי

 בס״י אחד:

 העור והרוטב פרק תשיעי חולין סכו.
 ה״ג וחני עלה ורבי יוסי מטהר אהייא אי נימא אסיפא הנא קמא מד
 מהורי ממהר אלא י] דקאמר ח״ק הביח ממא אי משום דדרך נוומאה
 ללאה כו׳ ולא גרסינן אלא לאו ארישא. להא ברישא בהדיא חנן בה ורבי
 יוסי מטהר: אי נימא אסיפא. וכרקתני הא ח״ק נמי מטהר: אלא.

 שמעיה למ״ק דקאמר הביח טמא כל
ד טעמי  היכא דמשכחת חרא מהנך מ
 אי משוס לרך טומאה לצאת כגון דשא
 ליש בה פוחח טפח לאין כאן טומאה
 טמונה אלא משוס לסופה לצאח ואי
 משוס לטומאה טמונה בוקעת מלנקט
 דשא יש בה פוחח טפח ותנא סיפא
 עלה העמילה בפתח ופחחה לחון הבית
 טהור ושמעינן מינה טעמא ליש בה
 פוחח טפח לאין כאן אהל טומאה
 טמונה הא אין בה פותח טפח אפילו
 העמילה בפתח ופתחה לחון הבית
 טמא מפני שטומאה טמונה בוקעת
 והר כאילו מוטלת בקרקע הבית והבית
 מאהיל עליה: וקא״ל ר׳ יוסי. ברישא
 לקאמרח גבי יש בה פוחח טפח הבימ
 טמא מפני שדרך טומאה לצאח יבול
 הוא להוציאה לחצאין: ודקאמרח.
 בסיפא הביח טהור וטעמא ׳]משום
 דנקט ברישא יש בה פוחח טפח הא
 אין בה פותח טפח הבית טמא משוס
 דטומאה טמונה בוקעת לאו מילתא
 היא דטומאה טמונה אינה בוקעת:
 הכלכ שאכל גשר המה ומה הכלכ.
 דאילו חי אפילו נכנס לבית הבית טהור
 כדאמר בבהמה המקשה (לעיל דף עא.)
 דטומאה הבלועה בבעלי חייס אינה
 מטמאה: ומוטל טל האסקופה. וצואת
 לפנים: אם יש כצוארו פוחח טפח.
 רוחב טפח בצוארו: מביא אה הטומאה.
 י] משוס דדופנו העליון מאהיל על
 הטומאה וראשו השני ממשיך האהל
 לביח רוצאה דרך פיו לביח ואע״ג דאין
 לה אהל שחללו טפח סבר ר״מ דממשיך

 הואיל ורחבו טפח: ואם לאו אין מכיא אס הטומאה. דבל שאין בו רוחב
 טפח אינו אהל כדחנן(אהלות פ״ג מ׳׳ז) טפח על טפח על רום טפח מרובע
 מביא אח הטומאה: רבי יוסי אומר רואים אמ הטומאה. קס״ד דה״ק
 בודקין בגופו אה מקום הטומאה אם היה מן המשקוף ולפנים: הכיה
 טמא. השתא קס״ד י]אדאין בצוארו טפח קאי דקאמר ר״מ הבית
 טהור וקא״ל רבי יוסי אם הטומאה מן המשקוף ולפנים אע״פ שאץ
 בצוארו רוחב להיות הוא אהל הד יש כאן אהל גדול שהבית מאהיל על
 הטומאה וסתם חלל הגרון אין בו טפח והרא לה טומאה טמונה: מן
 המשקוןז ולחו; הכיח טהור. שהד אין כאן לא ביח מאהיל ולא אהל
 טפח שיהא ממשיבה לתוך הבית: פיו לפנים. ונקב זנבו לחון הבית
 טהור אס טומאה מבחון ומשוס המשכה לא מטמאינן ליה שהד אין
 דרך מאכל לצאת דרך הפה אלא דרך השוליים נקב הדעי: פיו לחוץ.

 ושוליו לפנים: הביה טמא. שהד דרך פתת קטן הזה על כרחך היה סופה לצאת: בין כן ובין כן. פיו לפנים או פיו לחון בין טומאה מכנגד
 המשקוף ולפנים בין שהוא לחון בין שבצוארו טפח בין אין בצוארו טפח ואכולהו פליג פיו לפנים טמא ואע״פ שאין סופו לצאח דרך כאן קסבר
 ״]אף בדרך כניסתה היא מוציאה טומאתה אי נמי פעמים שהיה מקיא וכן שוליו לפנים מפני שדרכה לצאח דרך זה: מאי לאו אאין בלוארו
 טפח קאי רבי יוסי. ואמר דאס טומאה מן המשקוף ולפנים טמא ואע״פ שאין כאן המשכה מטמא ליה משוס שהבית מאהיל על טומאה
 טמונה: אמר רבא. ר׳ יוסי לאו אאין בצוארו טפח קאי ולחומרא דהתם אפי׳ טומאה בפנים הבית טהור דטומאה טמונה אינה בוקעת אלא
 איש בצוארו פותח טפח קאי ולקולא דקאמר ר״מ אהל הצואר ממשיך הטומאה לבית הואיל ורחבו טפח ואע״פ שאין חללו טפח וקאמר ליה
 רבי יוסי רואין אח חלל הטומאה חלל הצואר אס יש בחללו טפח ממשיך ואס לאו אינו ממשיך. והאי רואין את הטומאה לאו רואץ את מקום
 שכיבת הטומאה קאמר דאמקום שטבחה לא חיישינן דלא שני לן אס בביח אס לחון לבית שאין טומאת הבימ אלא משוס המשכה אלא רואין את
 חללה קאמר ולקמסייס בסיפא אס מכנגד המשקוף ולפנים כו׳ מילתא אחריתי היא: ובחרתי פליג. וה״ק ליה לר״מ דקאמרמ לענין המשכה אס
 יש בצוארו כולו עס עובי דפנוחיו רחב טפח ממשיך אנן חלל טפח בעינן: ודקאמרה על האסקופה כולה הגיח טמא. ואע״פ שאין פיו מן השקוף
 ולפנים דקחשבת כל האסקופה בלפנים והאסקופה רחבה ושקוף מחותך בו שהדלת נוקף ושוקף בו כשסוגרין אותו ומההוא שקוף ולפנים הר כלפנים:
 שקוןז. בטיי״ל בלע״ז כמו שאנו עושין למפתן ולמשקוף העליון מקום שהדלת נוקש עליהן. ולשון שקיפה היא הכאה שנוקש דבר על חבירו כדממרגמינן
 חבורה (שמות כא) משקופי עלה נדף (ויקרא כי) טרפא דשקיף שדופוח קדים (בראשית מא) שקיפן קידום חבוטות ברומ: מאן הנא. דלעיל(לף קכה:)
 להנוגע בבחצי זית ולבר אחר מאהיל עליו ועל חצי זית לקחני טהור דלא מצטרפי אלמא מגע ואהל לאו חד שמא הוא ופליג אדר׳ יוסי דקרי לאהל נוגע:

 שלש

 אם יש בצואת פותח טפח כוי. מימה אי צוארו של בלב חשיב לבר
 שאין מקבל טומאה ט יש בצוארו פוחח טפח מאי הר נהי לרבי
 מאיר אית ליה חוקקיס להשלים מ״מ הא ממעט הבשר את האויר מטפח
 ואינה יבולה טומאה לבא ואי חשיב לבר המקבל טומאה היט קאמר ר׳
 יוסי רואים את מלל הטומאה הא
 אס אין בחללה טפח אינו מביא ואמאי
 והא אינו יכול לחון והד הוא כפתוח
 לבית ומיהו אפשר למ״מ לרבי יוסי
 הביח טהור לטון שאין בחלל טפח אין
 כאן אהל שימשוך טומאה לבית ופוסקת
 הטומאה כחוץ אך קשה נהי לבשר
 אפשר שאינו חוצץ עצמות אמאי אין
 חוצצים וי״ל טון לאיח ליה לר״מ חוקקין
 רש בהם אויר קצה להעצמוח אין
 סותמים כל הנקב אלא ממעטין
 ומסממא אין מבטליף) וסופו להוציאם
 משם לא חייצי כלפדשית פ׳ לא יחפור
 (ב״ב לף יט:): מאי לאו אאין
 בצוארו פותח טפח. ורואין היינו
 רואין אמ הטומאה אס היא כנגל
 השקוף או לא: אמר רבא ה״ק כוי.
 לא הוה מצי למימר לאיש בצוארו פותח
 טפח קאי ולא בא למלוק אלא ללא
 חשיב לשקוף אהל ורואין אצואר כלב
 קאי ללא שייך למימר לשון רואין אהא
 להא מונח קמן אלא אטומאה שהיא
 בפנים או אחלל שייך לומר רואין:
 אכן בתר חלל אזלינן. ור״מ ללא
 בעי חלל טפח לטעמיה לאיה
 ליה בפ״ק לשבת (לף ז:) לחוקקין
 להשלים גבי זרק ונח בחור כל שהוא
 ונהי לבפ״ק לערובין(לף יא:) גבי טסה
 לא אמר חוקקין להשלים אלא כשיש
 ברגליה ארבע ה״מ גבי מזוזה לכתיב
 (לגדם יא) ובשעריך ובעינן שער חשוב
 אבל בעלמא אפי׳ אין שם ל׳ חוקקין
 וצ״ע שם י) ונראה להך שמעתא מייד
 כשאין טפח מן השקוף ולחוץ וכשסוגדס
 הרלמ הוא כאהל בפני עצמו ואין אהל פחוח מטפח מור׳ אלעזר אמר
 פיו לפנים הבית טהור לחוץ הבית טמא מפני שטומאה יוצאה לרך שוליו
ד יוסי בכלב שיש בצוארו ד אלעזר לאו אכלב לרבי יוסי קאי ל  ונראה ל
 חלל פותח טפח אייד ורבי אלעזר שאין בחלל פוחח טסח מלקאמר פיו
 לפנים הבית טהור 0אלמא בסתם כלבים איירי שאין בצוארס פותח
 טפח: מאן תנא דפליג עליה דרבי יוסי ר״ש היא. פ״ה מאן חנא
 לאמר לעיל נוגע בחצי זית ולבר אחר מאהיל עליו ועל חצי זיח טהור
 ללא מצטרף אלמא חד שמי נינהו לאהל לאו היינו נגיעה וקשה להחס
 אפי׳ רבי יוסי מולה בין לאביי בין לרבא להא למעלה מטפח אהל
 בהמשכה הוא ונראה לפרש לאמאי לקאמר לעיל מאן האי תנא לחשיב
 לאהל נגיעה ד יוסי מכלל דאיכא דפליג עליה וקאמר מאן הוי האי תנא:

 עצם

 ותני עלה רבי יוםי מטהר אהייא אילימא
 אסיפא ת״ק נמי טהורי קא מטהר אלא
 דקאמר ת״ק טומאה בתוכה הבית טמא אי
 משום דדרך טומאה לצאת ואי משום דטומאה
 טמונה בוקעת וקא״ל רבי יוסי דקאמרה דרך
 טומאה לצאת יכול הוא להוציאה לחצאין או
 לשורפה במקומה ודקאמרת טומאה טמונה
 בוקעת טומאה טמונה אינה בוקעת ורמי דר׳
 יוםי אדר׳ יוםי דתנן 6יהכלב שאכל בשר מת
 ומת הכלב ומוטל על האסקופה ר״מ אומר אם
 יש בצוארו פותח טפח מביא את הטומאה
 ואם לאו אינו מביא את הטומאה ר׳ יוסי אומר
רואין א] מכנגד השקוף ולפנים הבית טמא  א

 מכנגד השקוף ולחוץ הבית טהור רבי אלעזר
 אומר פיו לפנים הבית טהור פיו לחוץ הבית
 טמא מפני שטומאה יוצאה דרך שוליו רבי
 יהודה בן בתירא אומר בין כך ובין כך הבית
 טמא מאי לאו אאין בצוארו פותח טפח קאי
 רבי יוסי וש״מ טומאה טמונה בוקעת אמר
 רבא רואי? את חלל הטומאה קתני ורבי יוסי
 בתרתי פליג וקא״ל לר׳ מאיר דקאמרת כי יש
 בצוארו פותח טפח מביא את הטומאה אנן
(הבית) (  בתר חללה אזלינן ודקא אמרת & נ
 כולו טמא מכנגד השקוף ולפנים הבית טמא
 מכנגד השקוף ולחוץ הבית טהור רב אחא
 בדיה דרבא מתני לה בהדיא רבי יוםי אומר
 רואין את חלל הטומאה ומאן תנא דפלינ
 עליה ט רבי שמעון הוא דתניא ר״ש אומר

 שלש

 מסורת הש״ס

, ז א מ״ ״ י  א) אהלות פ

 ב) צ״ל על האסקופה כולה
: אין א ״ ס נ  כוי רש״א, נ) נ
ר  מבטלן], ל) זה הוא לכו
 בפני עצמו. מהר״ס, ה) ג״ז
ר בפני עצמו.  הוא לבו
, ו) צ״ל אלא. רש״א, פ ״  מהר



 מסורת הש״ם

,  א) ותוספתא ספ״ח]

 ב) ולא כצי׳ל רש׳׳ל,

ויקרא ז], ד) [מצורע  ג) ו
ק ג], ס סר י נ  מכלמא ה
מ ו א ונאסף נשער  ה) ס״
ז כוי ן נלע״ ׳ י  פולטרי
 ונמתק שעל החזה ושעל
רוש ׳ פי  השחי, י) [עי
, מ מ״ב] ׳ ג מקואות פ׳ ״ ה  ר
 ז) [מצורע מכילתא דזביס
, ח) וצ׳׳ל ן  סרק ל
ר לקמן  רהכי מסתבר שפי
ר זה  בסמוך], ט) [לבו
 ולקמן תנא שייך אתר ל״ה
 מה מוללה כוי שהרי אין
ן תוס׳ י ועי , י) [  חולדה ניס]
 שס ד״ה ולא], 5) [לעיל

 סכו: העור והרוטב פרק תשיעי חולין

 תורה אור השלם
 1 . וכי ןמות מן הבהמה
 אשר היא לכם לאבלה
 הנגע בנבלתה יטמא עד
 הערב: ויקרא יא לט
 2. אלה הטמאים לכם
 בכל השךץ כל הנגע
 בהם במתם יטמא עד
 העךב: ויקרא יא לא
 3. וזה לבם הטמא
 בשרץ השרץ על הארץ
 החלד והעכבר והצב
 למינהו: ויקרא יא כט

 לעזי רש״י
 פולטרי״ץ [פולצי״לן.

 קבוצת שערות.

 שלש טומאות פורשות כוי. טומאות הרכה פורשות מן המת כגון כזית
 בשר ושדרה וגלגולת שלא חסרו ורובע עצמות ומלא תרווד רקב ועצם
 כשעורה ורוב המנץ והבנין אלא שלש טומאות פורשות ממנו ששוות
 בדבר זה שיש בכל אחת שתים מטומאתו של מת או מגע ומשא בלא
 אהל או מגע ואהל בלא משא או משא
 ואהל בלא מגע והשלישית אין בה:
 ואלו הן. הגי הפורשות שהמשפט הזה
 נוהג בהן: מלא תרווד רקב וטצם
 השעורה וגולל ודופק. גולל זה כסוי
 העליון דף שנותנין על המת דופק זה
 דף הניתן בצריו ורבינן להו מקראי
 3פ׳ בהמה המקשה (לעיל דף עב.) והנך
 תרי חדא טומאה נינהו ששניהם יוצאים
 ממקרא אחד וטומאתן שוה אבל שאר
 פורשים מן המת כל ג׳ טומאות המת
 נוהגים כהס: מלא תרווד רקב מטמא
 במשא ואהל. שהרי נושא את טלוח]:
 ואינו מטמא במגע. שאין נוגע בכולן.
 והיינו פליגא דר׳ יוסי דאמר מלא
 תרווד רקב מטמא במגע דק דיה לאהל
 מגע: והיכן מגעו. של מת: באחת
 מהן. בכל אחת מאלו השתים הנותרות:
 עצם כשעורה. הלמ״מ דמגע ומשא
 אית ליה ולא אהל כדאמדנן בנזיר (דף
 צג0 עצם כשעורה הלכה: והיכן
 אהלו. של מח: גולל ודופק. נמי
 הלכה גמיד לה בבהמה המקשה (לעיל
 דף עב.). ולמאן דנפקא ליה המם מקרא
 לא ידענא מהיכן אימעיט משא:
 ט] יכול אפיי נקבה. לא נ) הוי טמא:
 ת״ל הנוגט יטמא. יו״ד יתירא דריש:
 אס שאפשר ליגט טמא. שם טומאה
 עליו הילכך אע״פ דלא נגע אלא בעצם
 טמא דשומר מכניס ומוציא טומאה:
 בהמה במוך טורה. כל זמן שלא
 הופשטה כלל: לא מטמא. דהא אי
 אפשר ליגע בבשר: כמה נקבים יש
 בה. הפה והחוטם והעיניס: חלב
 אינו טמא כדכתיב>) יעשה לכל מלאכה
 ומניא בגמרא דכל שעה כפסחיס (דף
 כג.) מלאכה מה ת״ל לכל מלאכה שיכול
 למלאכת הדיוט יהא טהור למלאכת
 גבוה יהא טמא ת״ל לכל מלאכה:
 כוליא. המכוסה בחלבה לא תטמא
 הואיל ואי אפשר ליגע כה: נמשכין
 הימנה. כאמצעיתהי] והן כשר:
 מתני׳ כיצת השרן. יש שרץ שהוא
 מטיל ביצים צב והלטאה וחומט:
 המרוקמה. שמלל בה אפרוח:
 טהורה. לפי שאי אפשר ליגע בה:
 ניקבה כל שהוא טמאה. ואע״פ שלא
 נגע אלא'או שהשומר מוציא טומאה:
 יש מין עכבר שאינו פרה ורבה אלא
 מעצמו נוצר מאלמה ׳«] כאשפה

 עצם כשעורה מטמא במגע ובמשא אבל לא באהל. פי׳ בקונטרס
 דהלמ״מ הוא ואי אפשר לומר כן דמקראי ילפינן לה בנזיר
 פרק כהן גדול (לף נג:< ולא הוי הלכה אלא מה שהנזיר מגלח עליו
 אע״ג דלא מטמא באהל:׳«] גולל ודופק מטמא כמגע ובאהל ואץ

 שלש טומאות פורשות מן המת שתים בכל
מלא תרווד  אחת א] ושלישית אין בהן ואלו הן א
ועצם כשעורה וגולל ודופק מלא תרווד  רקב ב
 רקב מטמא במשא ובאהל ואינו מטמא במגע
 והיכן מגעו « עם אחת מהן עצם כשעורה
 מטמא במשא ובמגע ואינו מטמא באהל
 והיכן אהלו >! עם אחת מהן גולל ודופק מטמא
 במגע ובאהל ואינו מטמא במשא והיכן משאו
 י! עם אחד מהן: קולית נבלה וקולית השרץ
 וכוי: ת״ר 1בנבלתה ולא בקולית םתומה יכול
 אפילו ניקבה ת״ל הנוגע יטמא את שאפשר
 ליגע טמא ואת שאי אפשר ליגע טהור א״ל
 רבי זירא לאביי אלא מעתה בהמה בעורה
 לא תטמא פוק חזי כמה נקבים יש בה א״ל רב
 פפא לרבא אלא מעתה כוליא בחלבה לא
 תטמא תא חזי כמה חוטין נמשכין הימנה בעי
חישב עליה לנוקבה ולא ניקבה  רב אושעיא ג
 מהו מחוסר נקיבה כמחוסר מעשה דמי או
 לא הדר פשטה י! מחוסר נקיבה לאו כמחוסר
 מעשה דמי: מתני׳ א<יביצת השרץ המרוקמת
 טהורה ניקבה כל שהוא טמא יעכבר שחציו
 בשר וחציו אדמה הנוגע בבשר טמא באדמה
 טהור רבי יהודה אומר אף הנוגע באדמה
הטמאים  שכנגד הבשר טמא: נמ׳ ת״ר 2
 לרבות ביצת השרץ וקולית השרץ יכול אפי׳
השרץ מה שרץ שרקם אף  לא ריקמה ת״ל 2
 ביצת השרץ שרקמה יכול אפי׳ לא ניקבו ת״ל
 הנוגע יטמא את שאפשר ליגע טמא ואת
 שאי אפשר ליגע טהור וכמה נקיבתה כחוט
 השערה שאפשר ליגע כחוט השערה: עכבר
 שחציו [וכו׳]: אמר רבי יהושע בן לוי והוא
 שהשריץ על פני כולו איכא ידמתני לה
 אםיפא רבי יהודה אומר אף הנוגע באדמה
 שכנגד בשר טמא אמר ר׳ יהושע בן לוי והוא
 שהשריץ על פני כולו מאן דמתני לה ארישא
 כל שכן אםיפא ומאן דמתני לה אםיפא אבל

 מטמא במשא. למ״ד בפרק בהמה
 המקשה (לעיל דף עב.) דגולל ודופק
 הוו מהלכה איכא למימר דהכי גמיד
 לה אלא למאן דמייתי לה מעל פני
 השדה קשה מנא לן ונראה משוס דההוא
 קרא רכל אשר יגע על פני השדה
 מוקמינן בנזיר (לף נג:< כאהל הילכך
 מטמא באהל ובמגע נמי מטמא משום
 דאפקיה בלשון נגיעה אבל במשא לא
 מצימ שיטמא: בנבלתה ולא
 בקולית סתומה. מהאי קרא נמי
 ממעטינן 3פ׳ בהמה המקשה(לעיל עז:׳))
 עצמות וגידין וקשה דא״כ היכי נמעט
 מיניה קולית סתומה ומיהו כיון דלא
 מרבינן שומר אלא כנקובה שיכול ליגע
 ממילא ט אמעיטו עצמות אמעיט נמי
 קולית סתומה אע״פ דשומר הוי כסתום
 כגון חטה כקליפתהי) התם מרבינן
 מקרא דזרע אשר יזרע כדרך שבני
 אדם מוציאים לזריעה אבל הכא גלי
 קרא דשומר לא הוי אלא בשאפשר ליגע
 וכן גבי שרצים מרבינן לקמן מיטמא
 דשרצים קולית השרץ נקובה ואע״ג
 דמהטמאיס דרשינן לקמן לרבות קולית
 השרץ וביצת השרץ עיקר קרא לא אתא
 אלא לביצת השרץ אבל קולית נפקא
 מיטמא ואע״ג דמהטמאיס דרשינן
 דרשות טובא אפשר דדרשינן מטמא
 טמאים הטמאים או טובא טמאים
 כתיב התם: יכול אפילו לא רקמה
 ת״ל השרץ. וא״ת ולרקמה למה לי
 קרא לענץ טומאה הא לענין אכילה
 פשיטא לן בלא קרא בפרק אלו טרפות
 (לעיל לף סל.) שאס רקמה ואכלה לוקה
 משוס השרץ השורץ על הארץ אלמא
 שרץ איקד ויש לומר דודאי רקמה שרץ
 איקרי אבל צב ועכבר לא איקד וכה״ג
 אמדנן בפ׳ בהמה המקשה (לעיל עה.)
 גבי חלב דלא איקד חלב שור כשב ועז
 עד שיצא העובר לארר העולס אי נמי
 מקרא דהכא קיס לן באלו טרפות לענין

 אטלה שלוקה:

 רישא אע״ג דלא השריץ ת״ר מתוך שנאמר מלמוד
 עכבר שומע אני אפילו עכבר שבים ששמו עכבר ודין הוא טימא
 בחולדה וטימא בעכבר מה חולדה מין הגדל על הארץ אף עכבר מין הגדל
 על הארץ או כלך לדרך זו טימא בחולדה וטימא בעכבר מה חולדה כל
 ששמה חולדה אף עכבר כל ששמו עכבר י] אפי׳ עכבר שבים ששמו עכבר
על הארץ u אי על הארץ יכול על הארץ יטמא ירד לים לא יטמא  ת״ל 3

 ת״ל
 המשרצת תולעים ואם עדיין לא נברא העכבר אלא צדו אחד ׳«]הימני או השמאלי הנוגע בבשר טמא כאדמה שכנגדו טהור: גמ' הטמאים.
 אלה הטמאים יי]ה״א יתירא נדרשת לכמה דרשות לאסור צירן ורוטבן (לעיל לף קיב:< ולעורותיהן כבשרן (לעיל לף קכב:) ולביצת השרץ: חייל
 השרן. הטמאים לכס ככל השרץ: כחוט השערה. שער ראשו וזקנועי! אס יכניסו לתוכו הרי נגע יטמא שהשער המחובר הרי הוא כבשר בין
 שער טהור הנוגע בטומאה בין שער טמא שנגע בו הטהור טמא. דתניא בת״כי) הנוגע בבשר הזב ויקרא טו] ולא בצואה שעליו טי]ולא בקילקלין. הוא עירבוב
 שער מלוש המתקשה מונאסף בשערו שעל החזה ושעל השחי פולטרי״ץ בלע״ז ואינס מחובדן לבשר להט קד ליה קילקלין מה קילקלין זה מקושר
 כנגד החוץ אף הני שערות קשורץ ומכיסץ שם כך מצאתי בדברי רב האיי). יכול שאני מוציא את השער ואת הצסורן ת״ל טמא נשם] הא למדת
 ששער הטמא הד הוא ככשרו. ושער הטי;יר נמי תניא התםי) וכל אשר יגע בו הזב נשס] בו ולא בצואה שעליו ולא בקילקלין שעליו יכול שאני
 מוציא את השער ואת הצפורן ת״ל יטמא ושם]: והוא שהשרין. חציו על פנייי] ארכו של שרץ מראשו ועד רגליו כלומר שמצד א׳ הוא נעשה בשר
 ולהט טמא אס נגע בבשר דחשיב שרץ הוא: מאן דמתני לה. להא דר׳ יהושע ארישא דמיירי בנוגע בבשר ואפ״ה מטהר ליה דב״ל אס לא
 השרץ על פני כולו: כ״ש אםיפא. אדר׳ יהודה דמיירי בנוגע באדמה דאשמעינן דלא טימא ד יהודה בעפר אלא אס כן השדץ על פני
 כולו ״)להט מסתבר שפיר. «<ולקמן וקכז.] תנא כל שיש ביבשה יש בים חוץ מן החוללה: עכבר שבים. לג הוא דומה לעכבר ועכבר שמו: ודין
 הוא. מדינא נפקא ליה דלא מטמא ולא צדכא קרא: מה חולדה מין הגדל על הארן. ולא שביס שהד אין חוללה ביס: אן* עכבר. אף
 על פי שיש ממינו ביס לא טימא אלא מין הארץ: ׳״]אי על הארן יכול על הארן יטמא. כלומר אומר אני לא אדרשנו לך במדה זו אלא
 לכך בא לומר על הארץ יטמא בין עככר הים כין עכבר היבשה אס על הארץ נגע בטהור יטמאנו ואס נפל לים ושם נגע בטהור לא יטמא:

 ת״ל

 עין משפט
 נר מצוה

נ מהלכות ״  א [מיי׳ פ
: א]  טומאת מת הלנה י

: [ ׳ שם הלנה י י  ב ומי
נ מהל׳ שאר ״  פד ג מיי׳ פ
ומ הטומאות הל׳  אנ

: מ ״ כ נ וע״ש נ  י
ד מהל׳ ״  פה ד מיי׳ פ
ת הטומאות מ  שאר א

:  הלנה י
א: י׳ שם הל׳ י  פו ה ו מי

 שיטה מקובצת
 א] השלישית אין בהן:
 5] והיכן מגעו באחת
 מהן: >] והיכן אהלו באי
 מהן: ד] והיכן משאו באי
 מהם: ה] הדר פשטה
 מתוסר נקיבה כמתוסר
 מעשה דמי כצ״ל ונ״ב
 שכך נמצא בפסקי הר•
 ישעיה מטראני ובקצת
 ספרים ישנים לא נמצא
 הדר פשטה כלל וכך היתה
 גרסתו של הרמב״ם ז״ל
 עיין פרק שני מהלכות
 שאר אבות הטומאות
 והתוספות גורסי׳ כגרסת
 הר״י מטראני ז״ל עיין
 תוס׳ בבא קמא דף כה
 ע״ב א): ו] כל ששמו
 עכבר אביא עכבר שבים:
 I) אי על הארץ נ״כ נ״א
 בספר כתב יד ישן או
 אינו אומר על הארץ אלא
 על הארץ יטמא וכוי וכן
 כתוב ברש״י כ״י: ח] שהרי
 נושא את כולו ומאהיל
 על כולו הסייד: ט] יכול
 אפי׳ ניקבה לא הוי טמא
 כצ״ל ונ״ב נ״א ברש״י כ״י
 אחד יכול אפי׳ ניקבה ת״ל
 הנוגע ה״א דהנוגע דדיש
 נוגע מצי למיכתכ וכתב
 הנוגע משמע כל הנוגעין
 שתמצא לומר ואפי׳ לא
 נגע אלא אפשר הוא
 ש״מ את שאפשר ליגע
 וכו׳: י] הימנה באמצעיתה
 מתוך הכוליא והן כשר:
 יא] ואע״פ שלא נגע
 אלא בקליפתה שהשומר:
 ינ] נוצר מאדמה ומין
 אדמה יש המשריץ
 עכברים כאשפה המשרצת
 תולעים: יג] הימני או
 השמאלי נמחקו שלשת
 תיבות אלו: יד] ה״א
 יתירא נדרשת נ״ב תוס׳
 בכורות דף ו׳ ע״ב:
 טי] שער ראשו וזקנו
 המחובר לו אם יכניסנו
 לתוכו הרי נגע ונטמא
 שהשער המחובר לו הרי
 הוא כבשר בין שיער
 הטהור שנגע בטומאה בין
 שיער הטמא שנגע בו
 הטהור דתניא בת״כ הנוגע
 וכו׳ כצ״ל. ונ״ב נ״א
 שנגע בטהור דתניא וכוי.
 עוד נ״ב עיין תוס׳ ב״ק
 דף כה ע״ב: טז] ולא
 בקלקלין שעליו קלקלין
 הוא ערבוב: יז] חציו על
 פני כולו כל ארכו של
 שרץ: יח] או אינו אומר
 על הארץ אלא על הארץ
 יטמא כלומר אומר אני
 לא. ונ״ב נ״א כלומר או
 אני לא וכוי: יט] גולל
 ודופק מטמא במגע ובאהל
 ואין מטמא כמשא וצ״ע
 מנא לן הא דבשלמא
 למ״ד בפי בהמה המקשה

 דגולל כצ״ל:

 א) וכן משמע עול להליא
 נמוס׳ שנח לף פ״ל ע״נ ל״ה
 שטהורין לגרסי הכא למחיסר
 ;קינה כמחיסר מעשה למי

 ע״ש.



 עין משפט
 נר מצוה

נ מהל׳ שאר ״  פז א מיי׳ פ
 אבות הטומאות הל״ה:

 לעזי רש״י
 ביברונ״ש. בונים (חיות).

 שיטה מקובצת
p  א] כל מקום ששו
 או אינו אומר השורץ
 אלא השורץ כל המשריץ:
 כ] ת״ר הצב למינהו.
 נ״ב עיין ר״ש ריש מס׳
 כלים: ג] להביא הערוד
 וכו׳ יצא ערוד כך צריך
 להיות מנוקד: ד] אף
 בים הוא שט עכבר
 הארץ: ה] דה״ק על הארץ
 יטמא ואפילו עכבר הים:
 ו] עכבר וניחא לן למדרש:
 t] דמרבית מן הים
 לטומאה: ש] כתיב השורץ
 דמשמע כל מקום ששורץ:
 ט] לפסוק זה דצב למינהו
 משום דמיירי בסלמנדרא:
 י] חיות המצויות באותו
 מקום. נ״ב בקצת פירושי
 רש״י ז״ל כ״י כתוב ביברי
 דנרש חיות המצויות בנרש
 ע״כ: יא] אנשי וועד הן
 הביאו וכו׳ ראותן של
 וועד מזווגי כלאים היו
 לישנא אחרינ׳ וועד אינו
 מקום רשעים אלא רב
 הונא היה מתמה שראה
 ערוד יוצא מנחש א״ל
 ר״ש החסיד אין לתמוה
 בדבר שכך אמר הקב״ה
 הם הביאו וכו• אבריות
 קאי אני לא בראתי כלאים
 והם הבריות בימי ענה
 הרביעו כלאים ויצא מהם
 פרד ובאותו יום גזרתי
 עליהם גזרה וו להרבות
 להם מזיקים והכי דריש
 ליה בבראשית רבה [פרשה
 ס״נ] מה עשה הקב״ה
 בימי ענה הביא חכינא
 נחש וזווגו לחרדון צב
 ויצא מהן ערוד: לא היה
 אדם שהכתו פרדה לבנה
 וחיה לא היה אדם שנשכו
 ערוד חיה: '5] והאיך יצא
 אותו ערוד מצב ומנחש
 נס בתוך נס חדא דאי
 נמי תשמישן שוה נס הוא
 שמניח את מינו וכרוך על
 שאינו מינו ועוד שאין
 יולדין זה מזה הסייד:
 ע] פי׳ בקונטרס מין חיות

 שקורין ביברונאש:

 העור והרוטב פרק תשיעי חולין סכז.
ד לומד בשרץ. וא״מ למה לי קרא לכשרץ ממילא כיון  תלמו
 דאיכא לאקושי לקולא ולחומרא לחומרא מקשינן דהא
 לעיל אי לא על הארץ למעוטי עכבר שכיס הוה אזלינן לחומרא
 ואומר רבינו יצחק דאצטריך בשרץ לעכבר שחציו בשר וחציו אלמה
 משוס דהשורץ משמע טפי כל שהוא
 משריץ: מה לי הבא ומה לי הבא.
 ומ״מ אצטריך השורץ כל מקום ששורץ
 ללא נמעט מעל הארץ תרוייהו ירל
 ליס ועכבר שביס: הני ביברי דנרש
 אינן מן הישוב. פירש בקונטרס ׳*]
 ביברונ״ש בלע״ז שאין לוקים עליהן
 משוס השרץ השורץ שהן נדלות במים
 ור״ת אומר דגרסינן ביברי ונרש
 ועיירות הן כדמשמע בכיצד מעברין
 (עירובי! לף נו.) הני מעלומ ומורדות
 0דביברי ונרש אזקינן וכפ״ק דסיטה
 >לף י.) גבי וירד שמשון תמנתה רעל
 יהולה ממנתה אמר רב פפא חלא
 תמנת הואי למהאי גיסא סלקי ומהאי
 נחמי ל) במו נשמ ורליניא וביברי
 [ושוקא] רנרש וקאי הבא אקרא לאייתי
 לעיל האזינו כל יושבי חלל וקאמר להני
 אינן מן הישוב כלומר בכלל יושבי
 חלל כי רשעים הס וכיוצא בזה אמר
 פ״ק לקלושין (לף מ:) כל שאינו לא
 כמקרא ולא כמשנה ולא כלרך
 ארץ אינו מן הישוב והיינו דאמר
 רב פפא בסמוך בשמתא נרש כר:

 דרחמנא

 שבים אילמלי עולות ביבשה
 מיד מתות יש לך בריות
 שבאור אילמלי עולות לאויר
 מיד מתות לימה רבו מעשיך

 ת״ל השורץ. הוה ליה למימר וזה לכס הטמא בשרץ הארץ וכתיב
 בשרץ השורץ על האק אייתר ליה השורץ לדרוש כל מקום שהוא
 יכול לשרוץ לרחוש ולנוע והרי אף בים הוא שט ח שמינו עכבר
 הארץ הלכך ע״כ על הארץ למין הארץ הוא דאתא ולאו למעוטי ירד

השורץ כל מקום ששורץ או אינו ^ אלא  ת״ל 1
 השורץ (יכול) כל המשריץ יטמא שאין
 משריץ לא יטמא אוציא עכבר שחציו בשי
 וחציו אדמה שאין פרה ורבה ודין הוא טימא
 בחולדה וטימא בעכבר מה חולדה כל ששמה
 חולדה אף עכבר כל ששמו עכבר אביא
 עכבר שחציו בשר וחציו אדמה או כלך
 לדרך זו מה חולדה פרה ורבה אף עכבר פרה
בשרץ אמר ליה ההוא מדרבנן  ורבה ת״ל 1
 לרבא אימא בשרץ לאתויי עכבר שחציו
 בשר וחציו אדמה השורץ כל שהוא שורץ
 ואפילו עכבר שבים ואי משום על הארץ
 על הארץ יטמא ירד לים לא יטמא אמר ליה
 ומאחר דשויתיה לים מקום טומאה מה לי
 הכא מה לי הכא והאי על הארץ מיבעי
 ליה להוציא ספק טומאה צפה א<דא״ר יצחק
 בר אבדימי על הארץ להוציא םפק טומאה
הצב  צפה תרתי על הארץ כתיבי « ת״ר 1
יוכן הנפילים  למינהו להביא הערוד נ
 וםלמנדרא וכשהיה ר״ע מגיע לפסוק זה
מה רבו מעשיך ה׳ יש לך בריות  ״אומר 2
 גדלות בים ויש לך בריות גדלות ביבשה

 מיד מתות שביבשה אילמלי יורדות לים
 גדלות באור ויש לך בריות גדלות באויר
 מיד מתות שבאויר אילמלי יורדות לאור

 לים: או אינו. אומר השורץ לדרשה
 זו אלא למעוטי עכבר הנוצר מאדמה:
 שאין פרה ורבה. כלומר שלא היה
 מפריה ורכיה של עכבר לפי שנוצר
 מאליו הואיל שאינו משריץ טהור דהאי
 שורץ לשון פרו וישרצו הוא (שמוח א)
 ולא לשון ריחוש וניענוע ולעולם
 ירד ליס לא יטמא דהכי קאמר על
 הארץ ה] ואפילו עכבר הים ירד לים
 לא יטמא ואפילו של יבשה והשורץ
 ופרה ורבה יטמא שאינו שורץ לא
 יטמא: ודין הוא. דלא נימעטיה
 מכלל טומאה ולא נדרוש הכי דהא
 טימא כל ששמו עככר וניחא n ליה
 למדרש השורץ לרבויי ירד ליס ולא
 למעוטי האי. ולקמיה פריך הא מטהר
 עכבר הים ממיעוטא דעל הארץ
 ומאי חזית למיעוטא לעכבר הים ורבוי
 לירל ליס: בשרן. קרא ימירא הוא
 דהא כתיב ״)בתרוייהו אלה הטמאים
 לכם בכל השרץ: ואימא השורץ.
 לא דרשינן ליה הט כל מקום שהוא
 רוחש ולרבות עכבר הארץ שירד ליס
 אלא הט דרשינן השורץ ס) כל שהוא
 סרה ורבה לרבות עכבר הים ומיעוט
 דעל הארץ דמשמע על הארץ יטמא
 ולאו שרץ הים אתא לאורויי דאחד זה
 ואחד זה על הארץ יטמאו ירדו לים
 אין מטמאין: א״ל ומאחר דשויחיה
 לים מקום טומאה. דמרביח יזמין
 הים לטומאה: מה לי. בעודו בים
 מה לי יצא לחוץ אין נוח לדרוש
 המקראוח במדה זו אלא לומר דבר
 המקובל: ופרטנן האי על הארץ
 מיבעי ליה להוציא ספק טומאה
 צפה. שרץ ממ צף על המיס ספק
 נגע ספק לא נגע אף ברשוח היחיד
 ספקו טהור ומהאי קרא נפקא לן
 בסרק כתרא מזיר (לף סל.) כתיב
 ״]השרץ כל מקום ששורץ ואפילו על
 המים וכתיכ על הארץ הא כיצד כאן
 בטומאת ודאי כאן בטומאת ספק:
 ערוד. מן הצב ומן הנמש הוא בא
 כדלקמן: וכן הנפילים. שרץ מין
 צב: וםלמנדרא. שרץ הנוצר מן האור

כל שיש ביבשה יש בים חוץ מן החולדה אמר ר׳ זירא מאי (  ה׳ תנו רבנן ה
 קראה 3האזינו כל יושבי חלד אמר רב הונא בדיה דרב יהושע ביברי
 דנרש אינן מן הישוב אמר רב פפא בשמתא נרש תרביה משכיה
ארץ ארץ ארץ שמעי דבר ה׳ אמר רב פפא לא אבה נרש שמוע דבר  ואליתיה 4
 ה׳ אמר רב גידל אמר רב נרשאה נשקיך מני ככיך נהר פקודאה לוייך
 מגלימא שפירא דחזי עלך פומבדיתאה לוייך אשני אושפיזך אמר רב הונא בר
 תורתא פעם אחת הלכתי לוועד וראיתי נחש שהוא כרוך על הצב לימים יצא
 ערוד מביניהם וכשבאתי לפני ר׳ שמעון החםיד אמר לי אמר הקב״ה הם
 הביאו בריה שלא בראתי בעולמי אף אני אביא עליהם בריה שלא
 בראתי בעולמי והאמר מר ״כל שתשמישן ועיבודן שוה יולדין ומגדלין זה מזה
 וכל שאין תשמישן ועיבודן שוה אין יולדין ומגדלין זה מזה אמר רב ״נס
האבר  בתוך נם האי פורענותא הוא מאי נס בתוך נס לפורענות: מתני*׳ א
 והבשר המדולדלין בבהמה מטמאין טומאת אוכלין במקומן וצריכין הכשר

 נשחטה
 מעצי הדס על ידי כשפים והסך מדמו אין האור שולט בו וקיס ליה לר״ע דמינא דצב הוא: לפסוק זה. ט]משוס דמיירי בסלמנדרא: יש
 לן בריות גדלוה באור. סלמנדרא: יושבי חלד. יושבי הארץ שהוא מקום מיושב למולדות: ביברי מרש. ׳]חיות המצויות באותו מקום
 ביברונ״ש בלע״ז: אינן מן הישוב. אינן גדלות אלא במים: בשמחא נרש. כלומר כל יושביה רשעים כולם יהיו בשממא: חרביה משכיה
 ואליהיה. החלב והעור עס הבשר והאליה כלומר כולן כקטן כגדול: לא אכה נרש כוי. לפי שכולן היו רשעים: נרשאה נשקין מני ככין.
 אס נשקך אחד מיושכי נרש מנה שניך אם תמצאם כולס ט מוחזק גנב הוא: נהר פקודאה. אס מיושבי נהר פקוד: לרין. נחלוה עמך
 בדרך: מגלימא שפירא דחזי עלן. מחמת שראה לך טלית נאה ודעתו לגונבו נחחבר עמך: אשכי אושפיזן. שלא ידע היכן תשככ שגנבים
(  מומחין הס: לוועד. מקום רשעים ומרביעי כלאים: כרון על הצב. כל שעה היה מצוי אצלו והיה נזקק עמו כדאמרינן בקדושין (לף עט:
 בברוטן אחריה ובבכורות (לף כל.) חזיר שכרוך אחר רחל כלומר נמשך ושוכן אצלו תמיד: יצא ערוד מביניהם. והיה נושך בני אדם וממית
 כדאמרינן בברכות (לף לג.) גבי ערוד דרבי חנינא בן דוסא: אנשי וועד הן הביאו כוי. יא]מזווגי כלאים היו: אן» אני אביא עליהם בריה
 כוי. והיינו ערוד: השמישן שוה. שמשמשין שניהם פנים כנגד פנים כגון אדם או פניס כנגד עורף כגון בהמה: ועיבורן. ימי עיכור:
 יולדים זה מזה. מחעבריס זה מזה: ומגדלין. מניקיס זה בנו של זה. רמי עיבורו של נחש אינו שוה לא לשרץ ובהמה וחיה כדאמרינן בפ״ק
 דבכורות (לף ח.) שועל וכל מיני שרצים לששה חדשים ונחש לשבע שנים ואמרינן התם ולאותו רשע נחש לא מצינו חגר ׳׳]והיאך יצא אותו ערוד
 מצב ומנחש: נס בהון נס לפורמנומ. כדי ליפרע מן הרשעים: מתני׳ המדולדלין בכהמה. נתלש ממנה אבר בשר גידים ועצמות או
 נתלש ממנה בשר לבדו ועדיין הן מעורים בה במקצת. ויש הפרש בין אבר מן החי לבשר מן החי שהאבר מטמא אדם וכלים כנבלה
: במקומן. אע״פ שהן מחוברין אס חישב עליהן להאטלן ׳)לעובד כוכבים הוי (  והבשר שאינו אכר טהור מכלום כדילפינן לקמן בפירקין(לף קנח:
 אוכל לקבל טומאה ולטמא אחרים דטומאמ עצמן אין בהן עד שיתלשו כולן כדילפינן בגמרא נע״ב] אבל מקבלים טומאה מן השרץ ומטמאין בה את
 אחרים: וצריכין הכשר. לבא במים פעם אחת לאחר שנדלדלו ושוב מקבלים טומאה עולמית. וליכא למימר בהאי אבר שסופו לטמא
 טומאה חמורה דאינו מטמא טומאת אבר מן החי עד שימות ושמא לא יבא לידי טומאה חמורה דשמא ישחטנה ואין שחיטה עושה ניפול:

 נשחטה

 מסורת הש״ם

 א) [נזיר סד.], ב) [צ״ל וכן
ך ר ך ע ו ער  הגפילין כ״א נ
פ גרסא זו ״ ע ן הנפל ו  נ
 יתיישנ תמיהת המהרש״א
, ג) [צ״ל היה  נמ״א ע״ש]
ו נ ה ד , ד) [צ״ל הוי מ  אומר]
 מעשיך ה׳ כ״א בילקוט],
 ה) [תוספתא כלאים פ״ה
ת ח.], מ ו כ נ  ה״ו], ו) נ
 ז) [שנת צז. ססחיס
, [ , ש) [צ״ל נתרייהו [  קית:
מ, י) עיין  ט) עיין מהר״
, [ רי י ני נ ״ט, ל) [צ״ל ד י  מו
 ל) [בסוטה שס איתא כגון
י בארי ושוקא נ ניא ו רדו  ו

, [ ש ר  מ

 תורה אור השלם
 1. וזה לבם הטמא
 בשרץ השרץ על הארץ
 החלד והעכבר והצב
 למינהו: ויקרא יא כט
 2. מה רבד מעשיך יי
 כלם ?חכמה עשית

 מלאה האךץ קמנף:
 תהלים קד כד
 3. שמעו זאת כל
 העמים האזינו כל ישבי
 חלד: תהלים מט ב
 4. ארץ ארץ אךץ שמעי
 דבר יי: ירמיהו כב כט

 מוסף רש״י
ך י י ר ה ל א ת י ד ב מ ו  פ
. שלפטין ך ז י פ ש ו י א נ ש  א
ל ו (כריתות ו.). כ  הי
ו ר ו ב י ע ו ו ש י מ ש ת  ש
. כגון כשכ ועז ה ו  ש
ל ג  ששניהם משמשי פניס מ
ן שוה ר ו נ ף וימי עי ר ו  ע
 ששוהין חמשה חדשים
. אס נא ן י ד ל ו  ויולדין, י
, ן חנירו  אחד על מי
ן (בכורות . מניקי ן י ל ד ג מ  ו



 מסורת הש״ם

, ג) לעיל : ו : ע נ  א) לעיל ע
ג ״ , ג) תוספתא פ : ג  ע
, י) טבול יום ג  לעוקצין ה״
ג משגה א, ה) [לקמן  ס״
, [ ף קנט. ל , ו) [ [ ח:  קנ
, [ ץ ״ ענ  1) [של נפשח י
ן י : לענין טומאה נ א ״ ס  פ) נ
נ שנת, ט) [שייך ו  לענין מי

, [  ללף קנח.

 תורה אור השלם
ל ם ע ת ל ב נ ל מ פ י י ב  1 . ו
ע ר ז ר י ש ע א ו ר ע ז ר ל ז  כ
ו א ל יקרא י : ו א ו ר ה ו ה  ט

 נליון הש״ם
׳ . עי ש מהן ל ו ת ה ׳ ו מ  נ
׳ ל״ה פ נ תו ״ ף קנ ע  שנת ד

: ר נ ו ח מ  נ

 הגהות הב״ח
׳ ו נ  (א) רש׳׳י ל״ה נשתטה ז
י ד י ה מ פ ר ר נשדה ט ש נ ו  מ

 כבלה ואות ו׳ נמתק:

 מוסף רש״י
. לקבל ה י מ ד ו ב ר ש כ ו  ה
ל עג: לעי  טומאת אוכלי! י
. שהיו ה מ ה ב ה ה ת  עו:ו. מ
 בה אבר ובשר מלולללין,
ר בפני עצמו ובשר נ  א
ך י ר ר צ ש ב י עצמו, ה נ פ  נ
ע ג . מיס, שאס י ר ש כ  ה
מאה יקנלנה, למיתה  נטו
 עושה ניפול והוי ליה
שר מ! החי, שהנשר  נ
ר ואינו ו טהו רש ממנ  הפו
ר מ! נ א משוס א מ ט  מ
ו נ י א . ו ! : ל ענ לעי  המי (
ר ב ם א ו ש א מ מ ט  מ
ר ש . שיהא נ ה ל ב נ ן ה  מ
ו טמא, משוס רש ממנ  הפו
 למיתה עושה ניפול, כמו
דס  שנגמרה נפילתה קו

 שמתה !שם!.

 הבז: העור והרוטב פרק תשיעי חולין
 נשחטה הבהמה. נטהרו מלטמא עול משום נבילה ואע״פ שאכןורין
 באכילה כלאמרינן בבהמה המקשה (לעיל דף «:< מובשר בשלה
 טרפה נשמות מ] ># ומילי נבלה טהרו לאין שחיטה עושה ניפול והוכשרו
 בדמיה לקבל טומאה בלא הכשר אחר: מסה הבהמה הבשר. שנלללל
 צריך הכשר לקבל טומאה מן השרץ
 אס לא הוכשר משנדלדל דטומאת
 נבלה אין בו כדאמר בבהמה המקשה
 >שס לף עג0 דמימה עושה ניפול
 ואינו במתנבל עמה במיתתה אלא
 כפרוש מחיים ובשר הפורש מן החי
 טהור: האבר מטמא משום אבר מן
 החי הוי. כדפרישיח טעמא דמיחה
 עושה ניפול כמו שנופל סמוך למיתה
 ואינו נבלה הלכך אינו מטמא משום
 נבלה. ובגמראה מפרש מאי איכא בין
 אבר מן המי לאבר מן הנבלה: ור״ש
 מטהר. בגמרא נקמו.] מפרש טעמיה:
, טומאה נבלות לא. דלא הוי  גמ
 בחלושין לגמרי דליטמא האבר בשאר
 אבר מן החי דאמר לקמן נקמו:] שהוא
 מטמא אדם וכלים: א] כי יפול
 מנבלחם. אינו קרוי נבלה עד שיפול
 לגמרי וגבי שרצים כמיב דאבר מן
 החי דידהו נמי מטמא כדלקמןי) ובתרי
 קראי כתיב גבי שרצים כי יפול תד
 ג] כי יפול מנבלתם עליו יטמא
 (ויקרא יא) וכתיב >שס< וכי יפול
 מנבלתם על כל זרע וגו׳ חד לאבר
 מן הבהמה דמימה עושה ניפול
 אתא: ואפ״ה טומאה אוכלין מטמו.
 בניחותא. כלומר ואע״ג דמחוברין
 חשיבי לענין טומאה נבלוח קתני
 מחנימין דלענין טומאה אוכלין חלושין
 נינהו ומקבלין טומאה כשאר אוכלין:
 מסייע ליה כוי שצמקו באיביהן.
 שיבשו באילן: חייב חטאה. אס לא
 יבשו עוקציהן. אלמא אע״ג דלענין
 שבת מחוברין נינהו מטמאין טומאת
 אוכלין: גזלימא מסייע ליה.
 לשמואל: כגון הכרוב והדלמח.
 שלאחר שהן יבשים הרי הן כעץ ואינן
 ראויין לאכילה: אין מטמאין טומאה
 אוכלין. דהא לאו אוכל כינהו וקא ס״ד
 דהיא גופה לא איצטריך דעץ לא יטמא
 אלא למימרא דהני הוא דט צמקו
 באיביהן טהורין אבל שאר פירות
 הנאכלין בצימוקן׳י] מקבלין טומאה
 ואשמעינן דכתלושין דמו: קצצן. לחין
 על מנמ ליבשן אע׳׳פ שאין עומדין
 למאכל אלא לעץ כגון דלעת לעשות
 הימנה כלי וכרוב להסקה אפ״ה כל
 זמן שהן לחץ מטמאין: קמני רישא
 מיהח ירקוח שצמקו באיביהן כגון

נשחטה הבהמה הוכשרו בדמיה דברי רבי א (  א

מתה ב >  מאיר רבי שמעון אומר לא הוכשרו נ
האבר מטמא  הבהמה הבשר צריך הכשר ג
 משום אבר מן החי ואינו מטמא משום אבר
 נבלה דברי ר׳ מאיר ור׳ שמעון מטהר: גם׳
 טומאת אוכלין אין טומאת נבלה לא היכי
 דמי אי דמעלין ארוכה אפילו טומאת אוכלין
 נמי לא ליטמו ואי דאין מעלין ארוכה טומאת
 נבלה נמי ליטמו ילעולם דאין מעלין ארוכה
י יפול כ  ושאני טומאת נבלה דרחמנא אמר 1
 עד שיפול תניא נמי הכי האבר והבשר
 המדולדלין בבהמה ומעורין בחוט השערה
 יכול יטמאו טומאת נבלה תלמוד לומר יפול
 עד שיפול ואפילו הכי טומאת אוכלין מיטמו
 מםייע ליה לרב חייא בר אשי דאמר רב חייא
 בר אשי אמר שמואל התאנים שצמקו באיביהן
יוהתולש מהן  מטמאות טומאת אוכלין 8
 בשבת חייב חטאת לימא מםייע ליה בירקות
 שצמקו באיביהן כגון הכרוב והדלעת אין
 מטמאין טומאת אוכלין קצצן ויבשן מטמאין
 טומאת אוכלין קצצן ויבשן ם״ד עץ בעלמא
בעל מנת ליבשן טעמא  הוא וא״ר יצחק ח
 דכרוב ודלעת הוא כיון דיבשן לאו בני אכילה
 נינהו הא שאר פירות מטמאי היכי דמי אי
 דיבשן הן ועוקציהן פשיטא אלא לאו בלא
 עוקציהן לעולם הן ועוקציהן וקצצן על מנת
אילן שנפשח ובו  ליבשן איצטריכא ליה ת״ש ט
 פירות הרי הן כתלושין יבשו הרי הן כמחוברין
 מאי לאו מה תלושין לכל דבריהן אף מחוברין
 לכל דבריהן מידי איריא הא כדאיתא והא
 כדאיתא: נשחטה הבהמה [וכו׳]: במאי קא
 מיפלגי אמר רבה בבהמה נעשית יד לאבר
 קמיפלגי מר םבר אין בהמה נעשית יד לאבר
 ומר םבר בהמה ינעשית יד לאבר אביי אמר
 באוחז בקטן ואין גדול עולה עמו קמיפלגי מר
 םבר אוחז בקטן ואין גדול עולה עמו הרי הוא
 כמוהו ומר םבר אינו כמוהו ואף ר׳ יוחנן סבר
 באוחז בקטן ואין גדול עולה עמו קא מיפלגי
 דרבי יוחנן רמי דר״מ אדר״מ מי אמר ר׳ מאיר
 אוחז בקטן ואין גדול עולה עמו הרי הוא
 כמוהו ורמינהו ״אוכל שנפרם ומעורה במקצת

 רבי

 דרחמנא אמר כ־ יפול עד שיפול. חימה מאי משמע ט יפול
 לענין זה לאבר המלוללל ועוד דהאי קרא בשרצים
 כתיב ונראה להט לריש כי יסול מהם במוחם ואמר בפרק בהמה
 המקשה (לעיל לף על.) מיתה עושה ניפול וא״כ ממילא שמעינן לקולם

 מימה אינה « עושה ניפול ואבהמה
 לרשי ליה לאמר המם מימה עושה
 ניפול ואין שחיטה עושה ניפול ופירש
 בקונטרס למקרא יתירא לרשינן ואם
 אינו ענין לשרצים תנהו ענין לבהמה
 רבח שחיטה היא: טומאת נבלה.
 שמזטר כאן הש״ס לאו לוקא אלא

 היינו טומאה אבר מן החי:
 מסייע ליה לרב חייא כוי. וא״ת
 למאי מייתי ליה סייעתא
 אי להא לאמר תאנים שצמקו באיביהן
 מטמאץ טומאת אוכלין טפי הוה ליה
 למסייעיה ממתניתין ונראה למייתי
 סייעתא אמאי דקאמר התולש מהן
 בשבח חייב חטאמ למשמע נמי
 מברייחא דלאו לכל מילי הוה בחלוש
 מדקא ממעט טומאת נבלה כלומר
 טומאת אבר מן החי ומקרא ממעט
 ליה ובמתניתין לימיה בפירוש אלא
 מדיוקא שמעינן ליה טומאת אוכלין

 אץ טומאת נבלות לא:
 לימא מםייע ליה ירקות שצמקו.
 הא מיימי שפיר אפילו
 אטומאמ אוכלין ומיימי סייעתא אהא

 דצמקו הוי כמדולדליס:
 וקצצן על מנת ליבשן איצטדיכא
 ליה. וא״מ ליתני הט כרוב
 ודלעת שקצצן על מנמ ליבשן מטמא
 טומאת אוכלין למה ליה למתני רישא
 שצמקו באיביהן וי״ל רהט מתני ליה
 טפי שפיר הכרוב והדלעת שצמקו בו׳
 ואם לא צמקו אלא קצצן ע״מ ליבש
 כוי: ומר סבר אין בהמה נעשית
 יד לאבר. נראה דרבה מצי סבר
 דלר״ש שחיטה מבשרת ולא דם וה״ק
 אין בהמה נעשית יד לאבר הא אס
 נעשית יד לאבר היה מוכשר משחיטת
 בהמה אע״פ שהוא אסור באכילה
 מדרכנן וכן סברי כולהו אמוראי
 דמפרשי מתניתין לבר מר אתא
 דאמר בנתקנח הדם בין סימן לסימן
 קמיפלגי דלדידיה דם מכשיר לר״ש
 וצ״ל דלרב אחא לא שמיע ליה ברייתא
 דהשוחט (לעיל לף לו.) דשמעינן מיניה
 דלר׳ שמעון שחיטה מכשיר ולא דם
 אבל שאר אמוראי דהכא הוו
 ידעי לה שפיר דהא רב ססא
 נמי מפרש לה לפלוגתייהו בסמוך
 ובפרק השוחט (גז״ש) אמר רב פפא

 עלה דכריימא הכל מודים היכא דאיתיה לדם כו׳ אלמא ידע לה: הכרוב והדלעת טעמא דהני כי יבשו לאו אוכלין כינהו הא שאר
 רבי סירות מטמאין באיביהן: והיכי דמי. הך מתניתא דקתני דכרוב
 ודלעמ הוא דלא מטמו הא אחריני מטמו: אי דבשו הן ועוקציהן. דאף לענין שבת תלושין הן: פשיטא. דמטמו למה ליה למתנייה לא
ה איצטדך לאשמועינן דאחריני מטמו דהא תלושין גמורין הן: אלא לאו בלא ד  איהי גופה איצטדך לאשמועינן דעץ לא יטמא ולאו דוקא ד
 עוקציהן. ומשוס דוקיא דידה אצטדך למחנייה דאע״פ דלענין שבח מחוברין הן לענין טומאה חלושין הן כדשמואל והיינו מסייע ליה: לעולם
 הן ועוקציהן. ודקא קשיא לן מאי קמ״ל משום סיפא תנייה דאשמועינן קצצן לחין ע״מ ליבשן מטמאין טומאח אוכלים: שנפשח. נחלש ממנו
 ענף ובאותו ענף יש פירות: הרי הן כתלושין. ואפילו הן לחץ: יבשו. פירות האילן שלא נפשח הרי הן כמחובדן: מאי לאו אן»
 מחוברין. דקאמר לכל דבריהם קאמר ואפילו לענין טומאה וקשיא לשמואל: הא כדאיחא והא כדאיחא. תלושין שנפשח׳) לכל דבריהם הוו
 תלושין בין לענין חיוב טומאה בין לענין שבמי» ומחובדן דקמני גבי יבשו לשבח קאמר ולא לטומאה והיינו כשמואל: במאי קא מיפלגי. ר׳
 מאיר ור׳ שמעון לגבי הכשר: אמר רבה בבהמה געשית יד לאבר קמיפלגי. ותרוייהו אית להו יש יד להכשר ומיהו רבי שמעון סבר אין בהמה
 כולה נעשיח יד לאבר אחד הלכך לא הביאה לו הכשר ורבי מאיר סבר בהמה נעשית יד לאבר: אביי אמר. ייזאין טעמייהו משוס יד
 דכ״ע אין בהמה נעשית יד לאבר אחד אלא טעמא דרבי מאיר משוס דכולה חדא חשיב ליה ואע״ג דכי אוחז י] את הקטן באבר
 ובשר המדולדל אין גדול עולה עמו אלא נחלש מיד הואיל וכשאוחז בגדול עולה קטן עמו חד הוא ור׳ שמעון סבר אינו כמוהו:
 אוכל. תרומה: שנפרס. לשון פרוסה י] נשבר: ט) הרי הוא כמוהו. ואם נגע טבול יום באחד ח] מן השברים פסל אמ חבירו:

 ואם

 עין משפט
 נר מצוה

נ ״ ׳ פ י  פח א נ ג ו מי
 מהל׳ שאר אנומ

 הטומאות הצ״ה:
נ מהל׳ ״  םט ה מיי׳ פ
 טומאת אוכלי!

 הל׳׳ה:
מ מהל׳ שנת  ע ו מיי׳ פ״

:  הל״ל
נ מהל׳ ״ י׳ פ  עא ז ח מי

: ג  טומאת אוכלי! הל״
:  עב ט מיי׳ שס הל״ל

: ו ׳ שס הל״ י  עג י מי

 שיטה מקובצת
 א] וכי יפול מנבלתם
 אינו קרוי: 5] ובתרי
 קראי כתיב גבי שרצים כי
 יפול חד וכל אשר יפול
 מנבלתם עליו יטמא וכתיב
 וכי יפול וכו׳ וממלת
 ובתרי עד סוף אותו דבור
 נרשם עליו ונ״ב שלא
 נמצא בפי׳ כ״י ואולי
 הוא הגהה של אחד מן
 האחרונים: ג] לימא מסייע
 ליה לשמואל מלות אלו
 נמחקו וכצ״ל מטמאים
 טומאת אוכלים הואיל
 ואין מחוברין כל צרכן
 והסו״ד: כגון הכרוב
 וכו׳ כך נמצא בפירושי
 רש״י ו״ל כ״י הישנים:
 ד] הנאכלין בצמוקן וצמקו
 באיביהן מקבלים טומאה:
 ה] אביי אמר אי טעמייהו:
 ו] דכולה חדא חשיב
 ליה ואע״ג דכי אוחו
 בקטן דהיינו באבר ובשר
 המדולדל אין גדול עולה
 עמו אלא הבהמה נתלש
 מיד הואיל:t] לשון פרוסה
 שנשבר: ת] ואם נגע
 טבול יום באחד מהם
 פסל את חברו: ט] דקודם
 מיתה אינה ניפול ואבהמה

 דרשי כוי:



 מכךן עין משפט
u י• נר מצוה r העור והרוטב פרק תשיעי חולין 

ו מהלכיה ״ ׳ פ י  עד א מי
 טומאת אוכלי! הלכה

 ט ופשק כחכמים:
ג שס הלכה ״ י׳ פ  עד! ב מי

״ל הלכה יו] : סי ו  ג [
: [ ו ג הל״ ״ י׳ שם פ  ג [מי

נ שם הלכה ״  עו ד מיי׳ פ
:  ט

 לעזי רש״י
. עולש. א ״ ל י פ ש י ר  ק

 שיטה מקובצת
 א] רב פפא אמר כהכשר.
 נ״ב עי׳ תום׳ בכורות דף
 י ע״א ד״ה נבלת בהמה:
] דתניא אמר רבי יהודה:  נ
 ג] תנינא לה במסי טבול
 יום הס״ד: ד] החליף ר״מ
 שיטתו דאמר כל היכא
 דהויא: ה] שלקט! לבהמה
 והוכשרו ואח״כ וכוי. נ״ב
 נ״א בפירושי כ״י שלקטן
 למאכל בהמה והוכשרו
 אין מקבל טומאה: עולשין
 שלקטן והדיחן למאכל
 בהמה גרסי׳ רחצן במים
 ועשה בהן הדחה מן
 העפר הנתלש עם העשבים
 כדי שיהו יפים להאכילן
 לבהמתו ואחי׳כ נמלך
 עליהם וכוי. כן כתוב
 בפירושים ישנים ונראה
 דהיינו מהדורא קמא:
 ו] ד״מ ס ״ל כדמעיקרא כי
 היכי וכוי. ונ״ב בפירוש
 ישנים כ״י כתוב ור״ש סבר
 לה כחזרה דקתני מאכל
 בהמה אינו מקבל טומאה
 ואותו הכשר אינו מועיל
 עד שיוכשר פעם אחרת
 הסייד: ז] אינו מכשיר דדם
 חללים: ח] דכ״ע אק יד
 להכשר א״נ יש יד להכשר
 האי אבר לית ליה יד דאץ
 בהמה נעשת: ט] ואין
 גדול עולה עמו אינו
 כמוהו וכשניתזדם:'] מהו
 שתעשה לה יד להכניס:
 יא] שבעציץ לפי שחוזרת
 ויונקת מן הנוף הגוטה:
 י3] דבעינן אוכל שאתה
 יכול להאכילו: יג] ואע״ג
 דאמרינן בפי המביא תניין

 אילן בארץ ונופו:

י ב  מאיר אומר אס אוחז בקטן וגדול עולה עמו. ה״ג בספרים ר
 ובפי׳ ר״ת ובמסכת טבול יום (פ״ג מ״א) אינו בן דגרסינן ר״מ
 אומר אם אוחז בגדול וקטן עולה עמו הרי הוא כמוהו רבי יהודה אומר
 אס אוחז כקטן וגדול עולה עמו הד הוא כמוהו ולהן גירסא תימה
 מאי פדך הכא דר״מ אדר״מ ט) ולא
 מסחכר לפרש דר׳ יוחנן דאמר כאוחז
 בקטן ואין גדול עולה עמו אליבא דר״מ
 לאו דוקא אלא גס הקטן אין עולה

 עם הגדול דלא משמע הכי:
 בהמה בחייה מהו שתעשה יד
 לאבר. תימה מאי מבעיא
 ליה אי משוס דבהמה בחייה לאו בת
 קכולי טומאה היא כל ידוח שבעולם
 נמי לא מקכלי טומאה אלא שמכניסוח
 ומוציאוח טומאה ר״ל דלא דמי לשאר
 ידומ דמאי דלא מקבלי טומאה משוס
 שאינן אוכל אבל בעלי חיים כי נמי
 הוי אוכל כגון כן פקועה איכא למ״ד
 פרק בהמה המקשה (לעיל לף עה.) דלא
 מקבל טומאה: קישות שנטעה
 בעציץ והגדילה ויצאה חוץ לעציץ
 טהורה. ואע״ג ע] דאמר בפרק המביא
. ע״ש) אילן כארץ ונופו  גט (גיטין «
 נוטה בחוצה לארץ בחר עיקרו אזלינן
 התם מרובה יניקתו במקום העיקר
 אבל עיקרו בעציץ אין יניקת השרשיס
 מרובה ואין הנופות יונקות מן העציץ:
 אלא הטמא בטומאתו והטהור
 בטהרתו. ואע״ג דבעציץ נקוב
 אמדנן בהמצניע (שנפ צה0 דלרבי
 שמעון הוי כממובר לענין הכשר
 זרעים ומסתמא הוא הדין לענין
 טומאה המם ע״י הנקב הר כמחוכר
 אבל הבא ע״י מה שיוצא לחוץ לא

 יהא מה שבסנים כמחובר:
 הרי אמרו המשתחוה לחצי דלעת
 אםדה בעי רבי זירא מהו
 שתעשה יד לחברתה. לפי׳ שני
 שבקונטרס דמבעיא ליה אי הרא חציה
 שלא השחחוה לה יד להוציא טומאה
 או לא כלום נעשה יד אוכל לאוכל אחר
 או לא תימה דבכולה שמעתין מוכח
 דאוכל נעשה יד לאוכל לקמן כוליא
 של נבלה בחלבה נעשה החלב יד
 לכוליא ולעיל נמי לא סליגי אלא בבהמה אס נעשיח יד לאבר
 משוס שהבהמה דבר גדול ואינה רארה להיות יד אבל אם היו שוין
 הבהמה והאבר הרא יד לכ״ע ועוד אמאי נקט דלעת ליבעי בשתי
 חתיכות בשר המדובקין בעור ונטמאה אחת מהן בשרץ ואין לומר
 נמי דבדלעת מחוברת אייד והחצי טמא מידי דהוה אאשרה וקא
 מבעיא ליה אי הוי יד אידך להוציא טומאה כיון שהוא מחובר
 כדמבעיא ליה בקישות שנטעה בעציץ דאכתי אמאי נקט דלעת לימא
 המשחחוה לחצי אילן ונראה כלשון ראשון שפירש בקונטרס דבעי אס
 נגע שרץ בחצי שהשחחוה אס נעשית יד לחצי האחר הואיל ואין ראוי
 לקכל טומאה לר״ש דאמר אוכל שאין יכול להאכילו לאחרים אינו אוכל
 ולא דמי לשאר ידות דהתס אין מקבלות טומאה לפי שאינן ראויוח לאטלה
 ועץ בעלמא הן אבל הכא אוכל גמור הוא אבל דבר אחר גורס לו שאין
 ראוי להאכילו לאחדם כדפרישית לעיל גבי בהמה בחייה מהו כר:

 רבי

אם אוחז בקטן וגדול עולה  רבי מאיר אומר א
 עמו הרי הוא כמוהו ואם לאו אינו כמוהו
 ואמר רבי יוחנן מוחלפת השיטה ומאי
 קושיא דילמא שני ליה לר״מ בין טבול יום
 לשאר טומאות תניא רבי אומר אחד טבול יום
 ואחד שאר טומאות ודילמא לרבי לא שני
 ליה ולר׳ מאיר שני ליה אמר ר׳ יאשיה הכי
 אמר ר׳ יוחנן לדברי רבי מוחלפת השיטה
 רבא אמר ביש יד לטומאה ואין יד להכשר
 קמיפלגי מר םבר יש יד לטומאה ואין יד
 להכשר ומר סבר יש יד לטומאה ולהכשר
 א] רב פפא אמר בהכשר קודם מחשבה
דתנן ״אמר ר׳ יהודה כך היה רבי (  קמיפלגי« א
 עקיבא שונה חלב שחוטה בכפרים צריך
 מחשבה ואין צריך הכשר שכבר הוכשר
 בשחיטה אמרתי לפניו למדתנו רבינו
 ״עולשין שלקטן והדיחן לבהמה ונמלך
צריכות הכשר שני וחזר רבי  עליהן לאדם 5
כרבי יהודה מר סבר  עקיבא להיות שונה ב
 לה כמעיקרא ומר סבר לה כחזרה רב אחא
 בדיה דרב איקא אמר בנתקנח הדם בין
 סימן לסימן קמיפלגי מר םבר ״ישנה
 לשחיטה מתחלה ועד סוף והאי דם שחיטה
 הוא ומר סבר אינה לשחיטה אלא לסוף
 והאי דם מכה הוא רב אשי אמר בשחיטה
בהמה  מכשרת ולא דם קמיפלגי בעי רבה ג
 בחייה מהו שתעשה יד לאבר תיקו אמר
יקישות שנטעה בעציץ (  אביי הרי אמרו ה
 והגדילה ויצאת חוץ לעציץ טהורה אמר ר״ש
 וכי מה טיבה לטהר אלא הטמא בטומאתו
 וטהור בטהרתו בעי אביי מהו שתעשה יד
 לחברתה תיקו אמר רבי ירמיה הרי אמרו
 המשתחוה לחצי דלעת אסרה בעי ר׳ ירמיה

 מהו

 ואם לאו. חבירו טהור ואע״פ שנוגעין זה בזה אין שלישי עושה
 רביעי בתרומה. וגבי טבול יום תנינא לה (א) *]במסכת יומא (לף יט.):
 מוחלפת השיטה. כאן החליף ר״מ שיטתו אבל בעלמא ס״ל אוחז
 בקטן ואין גדול עולה עמו הד הוא כמוהו ומדקאמר רבי יוחנן

 הט ש״מ דס״ל דבאוחז בקטן ואין
 גדול עולה עמו קא מיפלגי: ומהדר
 הש״ס ומאי קשיא. ליה לרבי יוחנן
 דלמא אע״ג דמיקל ר״מ בטבול יוס
 8שהוא טומאה דרבנןי) מחמיר הוא

 בטומאה חמורה: תניא רבי אומר.
 תירוצא הוא כלומר הא מני רבי דלא
 שני ליה: אחד טבול יום ואחד שאר
 טומאות. אין חילוק בנגיעתם דהקרויה
 בשאר טומאות נגיעה הוי בטבול יום
 נמי נגיעה: לדברי רבי דלא שני ליה.
 המליף ר״מ שיטתו י!דהא כל היבא
 דהויא נגיעה בטבול יום הויא נגיעה
 בשאר טומאות והא שמעינן לר״מ
 דמתניתין דאע״ג דאין גדול עולה עמו
 חבור הוא: רבא אמר ביש יד להכשר.
 ט היט דילפינן יד לטומאה בדש
 פרקין (לף קיא.) קמיפלגי ודכ״ע
 בהמה נעשית יל לאבר: בהכשר קודם
 מחשבה קמיפלגי. ודכ״ע יש יד לטומאה
 ולהכשר אלא ששחטה קודם שחישב
 להאטלו לעובד כוכבים דקדס הכשר
 למחשבה ר״ש סבר טון דבשעת
 הכשר אכחי לאו בר קבולי טומאה
 הוא לסחמיה לאו לאטלה קאי שאף
 לבן נח אסור הוא הכשר נמי לא
 מקבל: חלב. אין ררמ לאוכלו
 בכפרים מפני שהעם מועט ויש להם
 בשר הרבה לצורך סיפוקן אבל
 בכרטס העם מרובה ואין להם בשר
 לכל הצורך אוכלין אותו ע״י הלחק.
 א״נ משוס הט אין לרכן לאוכלו
 בכסדס משום לעניים הס אכל בני
 כרטס שהם עשירים אוכלין אותו:
 הוכשר בשחיטה. ואע״ג דקדס הכשר
 למחשבה: טולשים. עשב שקורץ
 קרשסיל״א: ^שלקטן. לבהמה והוכשרו
 ואח״כ נמלך עליהם לאדם צדטן
 הכשר שני מפני שקדם הכשר למחשבה
 יזור״מ סבר לה ט היט דא״ר עקיבא

 מעיקרא מאכל בהמה אינו מקבל טומאה: בנחקנח הדם כוי.
 ודכ״ע אין יד להכשר אבל יש יד לטומאה ופלוגחייהו בשניחז הדם
 על האבר וקינחו בין סימן לסימן: דם מכה. אינו מכשיר יזדס חללים
 קרר משקה ולא דם מכהי): רב אשי אמר. דכ״ע י«]אית יד להכשר והאי
 אבר אית ליה יד דבהמה נעשיח יד לאבר א״נ ס״ל אוחז בקטן ואין
 גדול עולה עמו ט]הרי הוא כמוהו מוכשניתז הדס על האבר ולא נתקנח
 קא מיפלגי ר״מ סכר דם מכשיר והרי הוכשר ור״ש לטעמיה דאמר
 בפרק שני (לעיל לי.) שחיטה מכשרמ ולא דם והאי אבר טון דלא
 מהניא ליה שחיטה להפירו באטלה אע״ג דמהניא ליה לטהודה מיד
 נבלה לא מכשרה ליה לטומאה דטעמא דשחיטה מכשרח היינו משום
 לטון דמשרא ליה אוכלא לענין היתר אכילה משויא ליה נמי אובלא
 לענין טומאה והכא ליכא למימר הכי: בעי רבה כוי. רבה אוקים
 סלוגמייהו לעיל נקמ:] בבהמה נעשית יד לאבר בעי רבה לר״מ דאמר
 בהמה נעשית יד לאבר בשחיטה לענין הכשר בחייה מהו שתעשה׳) יד

 להכניס ולהוציא טומאה היכא דהובשר במים לאחר דלדולו דאמדנן במתניתין דמקבלין טומאה במקומן ואם נגע טומאה בבהמה מהו שמעשה
 יד להביא טומאה לאבר מי אמדנן טון דבעלי חיים לא מקבלי טומאה יד נמי לא הוו או דלמא נהי דאיהי גופה טהורה יד לאבר מיהא הרא ט
 היט דאמדנן גבי עצם דבשר ואוכל עליו שהוא יד לבשר להכניס ולהוציא טומאה אע״ס שאץ עצם בלא בשר מקבל טומאה: קישוס שנטעה
 בעציץ. שאינו נקוב כתלושה דמיא ומקבלת טומאה כשאר אוכלין או אם היתה טמאה הד היא בטומאתה ואם הגדילה רצאה נופה לחוץ ונוטה
 על הארץ ויונק מדח הארץ דרך אויר כמתובר דמיא וטהרה כל הקישומ שבעציץ לפי יא] שחוזרים ויונקץ מן הנוף הנוטה חוץ לעציץ: הטמא
 בטומאתו. מה שבתוך העציץ מקבל טומאה לפי שהוא כתלוש: והטהור. הנוף שיצא לחוץ ויונקח מדח הארץ דרך אויר כמחובר וטהורה: לדיש
 מהו שיעשה נוף הטהור יד לקישוח להביא לה טומאה: המשסחוה לחצי דלעס אסרה. בהנאה משום עבודה זרה ולר״ש איסורי הנאה אץ
 מטמאין טומאת אוכלץ דנפקא ליה לקמן(קנט.) מכל האוכל אשר יאכל נויקרא יא] דכעינן'5]שאתה יכול להאכילו לאחרים והא הדלעח איסורי הנאה היא
 ותו לא מטמא טומאת אוכלץ ונהי דטומאה יוצאה לה מגופה דהא עבודה זרה מטמאה כשרץ נשבח פב:] שנאמר(לבדם ז) שקץ תשקצנו ולר״ע מטמאה
 כנדה נשבת פב.] שנאמר (ישעיה ל) תזרם כמו דוה מיהו ההיא טומאה דרבנן היא כדאמרינן בפרק ר״ע (שבת פג:) וקרא אסמכתא בעלמא הוא:

 מהו

 מסורת הש״ם

 א) [צ״ל למגיא],
 נ) [מוספמא לעוקצין
, ג) [עיין מוס׳ נלה [ ג ״ פ  ר
 ג. ל׳׳ה שזרען], י) [לעיל
: וש״נ], ה) עוקצי! ט  כ
א ליחא ״ ס , ו) נ ט נ מ״ ״  פ
, ך מ ר  ״שהוא טומאה ר
, ח) נ״א או [  1) [לעיל לה:
י מ ; י ׳מ א  כשניתז וגירסמ ר׳
ל להכשר ץ י ע א ״ כ  ש״ל ל
ר  וכשגימז הלם על האנ
ט מבול ״ ר  וכוי, P) [עיין ת

 יום מ״ש שס],

 גליון הש״ם
. י ר שנ ש כ ת ה ו כ י ר ׳ צ פ  ג
׳ פ ף נ׳ ע׳׳א תו ן נלה ר י  עי
י ד׳׳ה ״ ש : ד  ל״ה שזרען
ה א מ ו א ט ו ה ׳ ש ו כ ר ו ד ה מ  ו
י . תמוה לי הא ט״ ן נ  דרב
 הוא טמא לאורייתא לפסול
 תרומה בנגיעה. עיין סימה
ף כת ובתוס׳ שס והו״ל  ל
י קליש  לרש״י לומר דט״

ל:  טומאתו וצ״ע גלו

 הגהות הב״ח
י ל״ה ואס לאו ׳  (א) רש׳
 וכוי במס׳ יומא. נ״ב אין זה
 נמסכת יומא ונ״ל להוא
ל יוס ו ס וצ״ל נמסכת טנ  ט״

: א ״ ג מ ״  פ



 מסורת הש״ס

 א) עוקצין פ״ג משנה ח
 [לקמן קנט:], ב) נגעים
 פי״ג משנה נ, ג) לעיל
 על. פה: זגמיס סט:,
 ד) [צ״ל רכי יוסי הגלילי],

 ה) [ויקרא יא],

 תורה אור השלם
 1 . ובי ימות מן הבהמה
 אשר היא לבם לאבלה
 הנגע בגבלהה יטמא עד
 העךב: ויקרא יא לט
 2. אלה הטמאים לכם
 בכל השרץ כל הנגע
 בהם במתם יטמא עד
 הערב: ויקרא יא לא

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] גם׳ ת״ר החופן כזית
 גשר. נ״נ מיי׳ פ״ג מהל׳
 טומאת אוכלי! הלכה ה

 וע״ש ככ״מ:

 סבח: העור והרוטב פרק תשיעי חולין
 מהו שתעשה יד לתברתה. לענין טומאה לאורייתא לקבל טומאה מן
 השרץ כדי להביאה לחברתה להיות חברתה ראשונה כאילו נגע עצמה
 כטומאה. שניה לטומאה פשיטא לן דלא הויא ההיא חברתה שהרי זו
 לא קבלה טומאה לעצמה. לישנא אחרינא לענין טומאת עבודה זרה
 קמיבעיא ליה רזו שנעשימ עבודה
 זרה הרי היא כשרץ וחציה השני
 מי הוה לה יד והנוגע בה כנוגע
 בעבודה זרה או דילמא לא הוי
 לה יד וטהור הנוגע בה כגון אס לא
 הוכשרה דאין עליה תורת אוכל לקבל
 טומאה מחכרתה אי גמי הוכשרה
 הויא לה איהי ראשון והנוגע בה הוי
 שני י] נעשה האוכל יד לאוכל אחר או
 לא: יתור. נוף: רבי יהודה מטהר.
 דאכתי מחובר הוא: אם יכול לחיות.
 הוי מחובר ומהורי]: ואם לאו. הרי
 הוא כתלוש וטמא: מהו שיעשה יד
 להכירו. אם נפשח מיחור זה יחור
 אחר ומעורה בו בקליפתו ואינו יכול
 לחיות והוי תלוש והראשון יכול לחיות
 מהו שיעשה זה שיכול לחיות ואינו
 מקבל טומאה בימ יד לזה התלוש
 ומביא לו טומאה. א״נ אם יחור זה אינו
 יכול לחיות מהו שיעשה לו האילן יד
 להביא טומאה על פירות שביחור:
 אבן. המנוגעת: שבזוית. שנראה
 בבית זה ובבית זה שכן דרך הזויות
 לתת שם אבנים גדולות המחזיקים את
 כל עובי הכותל יי] ונראה משני צדדים:
 כשהוא חולץ. לסוף שבוע של הסגר
 כדכתיב (ויקרא יד< וחלצו את האבנים:
 תולן את כולו. דהא אכן כתיכ
 כמות שהיא או גדולה או קטנה:
 וכשהוא נוהן. אס הוחלט הבית ובא
 לנותצו: כוהן אח שלו. חולץ את
 האבן ונותץ את צד שלו: ומנית את
 חלק חבירו. דהא כתיב (שסו ונתץ
 את הבית ולא שתי בתים: מהו שיעשה.
 חלק הטהור בית יד לזה להכניס טומאה
 לבית חבירו דהא אבן המנוגעת מטמאה
 באהל כדכתיב (שם) והבא אל הבית:
 איכא בינייהו בשר הפורש מן האבר.
 לאחר זמן. בשר הפורש מן החי לא
 מטמא אא״כ הוי אבר עם הגידים
 והעצמות כדיליף לקמן וכ״ש בשר
 הפורש מן אבר מן החי: מאבר מן
 הנבלה מטמא. דהא איכא כזית
 נבלה: מן הבהמה ממקצת בהמה.
 כגון אבר ממנה מדכתיב וכי ימות
 «1מן דמשמע כעין מיתה שאינה עושה
 חליפין והיינו אבר וסיפיה דקרא הנוגע
 בנבלתה יטמא: ומקצת בהמה אינה
 מטמאה. ואף על פי שהיא כמתה
 כגון טרפה ששחטה: וכי ימות. מיניה
 נפקא לן אבר כדאמרינן וקרייה מתה
 אלמא כעין מיתה בעינן שאינה י] חוזרת:
 עושה חליפין. חוזרת לקדמותה ובשר
 עושה חליפין אם יתלוש כשר מן
 הבהמה אחר עולה תחתיו: מה

 מהו שתעשה יד לחברתה תיקו אמר רב
 פפא הרי אמרו א»יחור של תאנה שנפשח
 ומעורה בקליפתה ר׳ יהודה מטהר וחכמים
אם יכול לחיות טהור ואם לאו  אומרים א
מהו שיעשה יד  טמא בעי רב פפא ב
 לחבירו תיקו אמר רבי זירא הרי אמרו
אבן שבזוית כשהוא חולץ חולץ את ג (  נ

 כולה וכשהוא נותץ נותץ את שלו ומניח
 את של חבירו בעי רבי זירא מהו ישתעשה
 יד לחברתה תיקו: מתה הבהמה: מאי
 איכא בין אבר מן החי לאבר של הנבלה
 איכא בינייהו יבשר הפורש א] ממנו מאבר
 בהמה דאילו בשר הפורש מאבר מן החי
 לא מטמא מאבר מן הנבלה מטמא אבר
 מן החי דמטמא מאי קרא אמר רב יהודה
וכי ימות מן הבהמה והאי מיבעי  אמר רב «! 1
 ליה לכאידך דרב יהודה אמר רב ג<דאמר
 רב יהודה אמר רב ואמרי לה במתניתא
 תנא וכי ימות מן הבהמה *1 מקצת בהמה
 מטמאה ומקצת בהמה אינה מטמאה ואיזו
 זו זו טרפה ששחטה אם כן לכתוב רחמנא
 מבהמה מאי מן הבהמה ש״מ תרתי אי
 הכי אפילו בשר נמי לא ם״ד דתניא י יכול
 יהא בשר הפורש מן החי טמא ת״ל וכי
 ימות מן הבהמה מה מיתה שאינה עושה
 חליפין אף כל שאינו עושה חליפין דברי
 ליד׳ יוםי ר׳ עקיבא אומר בהמה מה בהמה
 גידים ועצמות אף כל גידים ועצמות רבי
 אומר בהמה מה בהמה בשר גידים
 ועצמות אף כל בשר גידים ועצמות י] מאי
 איכא בין רבי לר״ע איכא בינייהו ארכובה
 בין ר״ע לד׳ יוםי הגלילי מאי איכא י) בינייהו
 אמר רב פפא כוליא וניב שפתים איכא
 בינייהו תניא נמי גבי שרצים כהאי גוונא

 רבי יהודה מטהר. הא דאמר לעיל (לף קם:) תאנים שצמקו
 באיביהן מטמא טומאת אוכלין אתיא דלא כרבי יהודה א״נ
ליא וניב שפתים איכא  צמקו לא הוי אפילו כמעורה: כו
 בינייהו. פירוש כוליא שלמה וניב שפתיס שלם אבל חצי כוליא וחצי

 ניב שפתים אע״פ שאץ עושה חליפין
 אינו מטמא דגמרינן מבהמה מתה
 שהיא דבר חשוב אף אבר שהוא חשוב
 ואע״ג דרבי יוסי הגלילי לא יליף
 מבהמה לענין דבעי חשיבות קצת יליף
 אבל אין לומר שאסילו חצי כוליא
 וחצי ניב שפמים הואיל ואין עושץ
 חליפין מטמו דהא עצם אין עושה
 חליפין ואס נשבר ונפל מבהמה
 בחייה מסתמא לא מטמא דלא עדיף
 עצם מן החי מעצם לנבלה דאמר
 בנבלתה ולא בעצמות ועצם כשעורה
 מן המת מטמא אבל פחות לא אע״ג
 דאין עושה חליפין וא״ת דהכא אמר
 דבשר עושה חליפין חוץ מכוליא וניב
 שפתים ובפרק לס הנרה (לף נה.)
 אמר מה עצם שאין גזעו מחליף ופריך
 והרי בשר כר ומשני דמקומו נעשה
 צלקת וי״ל דהכא מעניניה דקרא והתם
 מעניניה התם דומיא דעצם שמתרפא
 קצת אבל אין מתרפא ככתחלה
 ובשר נמי נעשה צלקת והכא דומיא
 דמיתה שאינה עושה חליפין כלל ולכך
 נקט הכא לשון חליפין והתם נקט
 גזעו מחליף: בין רבי לר״ע איכא
 בינייהו כשר. אית ספרים דגרסי
 רכובה וכן נראה דמשוס הט לא בעי
 ר״ע בשר דאיכא אבר בבהמה דהיינו
 רכובה שאין עליו בשר ורבי לא אזיל
 אלא בתר רוב אברים ולא מטמא
 אפילו ברכובה גופה אבל אי לאו
 רכובה לא הוה ידעינן טעמא דר״ע
 מ״ט לא דריש נמי מבהמה דנכעי
 כשר דטעמא דר׳ יוסי הגלילי ניחא
 דלא דריש מידי מבהמה וריב״א פי׳
 דברכובה כ״ע לא פליגי כיון שנבראת
 כך בלא בשר לא גרעה משאר איברים
 ולא פליגי אלא דוקא באבר שהיה

 עליו בשר והוסר:

 וטומאת
 ׳יכול בשר הפורש מן השרצים יהא טמא
במותם מה מיתה שאינה עושה חליפין אף כל שאינה עושה  ת״ל 2
 חליפין דברי רבי יוםי הגלילי ר״ע אומר שרץ מה שרץ גידים ועצמות
 אף כל גידים ועצמות רבי אומר שרץ מה שרץ בשר גידים ועצמות
 אף כל בשר גידים ועצמות בין רבי לר״ע איכא בינייהו ארכובה בין ר״ע
 לד׳ יוםי הגלילי מאי איכא בינייהו אמר רב פפא כוליא וניב שפתים איכא
 בינייהו וצריכא דאי אשמעינן בהמה היינו טעמא דלא מטמא מחיים משום
 דלא מטמא בכעדשה אבל שרץ דמטמא בכעדשה אימא לטמא מחיים ואי
 אשמועינן שרץ משום דלא מטמא במשא לא מטמא מחיים אבל בהמה
 דמטמא במשא אימא תטמא מחיים צריכא א] ת״ר החותך כזית בשר
 מאבר מן החי חתכו ואח״כ חישב עליו טהור חישב עליו ואח״כ חתכו טמא
 רבי אםי לא על לבי מדרשא אשכחיה לרבי זירא א״ל מאי אמור בבי
 מדרשא א״ל מאי קשיא לך אמר ליה דקתני חישב ואח״כ חתכו טמא

 טומאת
 בהמה גידין וטצמוה. לקמיה מפרש
 מאי בינייהו: ה״ג רבי אומר בהמה מה בהמה בשר גידים ועצמות כוי: בין רבי לר״ט א״ב רכובה. רכובה הנמכרת עם הראש אין בה
 בשר כלל אלא גידים ועצמות לר״ע אבר הוא וכ״ש לרבי יוסי הגלילי דהא אינו עושה חליפין ולרבי לאו אבר מן החי הוא דהא אין בו בשר:
 בין ר״ע לרכי יוסי הגלילי איכא כינייהו כוליא וניב שפתים. דאין עושין חליפין ואין בהן עצם לרבי יוסי הוו אבר לר״ע לאו אבר נינהו:
 בשר הפורש מן השרצים. מן החי דאבר מן החי נוהג בהן: דאי אשמועינן בהמה היינו טעמא דלא מטמא. בשר מן החי דידה משום
 דלא מטמא בכעדשה: שרץ לא כתיב ביה משא בהמה כחיב בהה משא: החוחך כזיח בשר מאבר מן החי. בתוספתא [עוקצין פ״ג ה״ב] לא גרסינן כזית
 אלא החותך בשר מאבר מן החי וכגון דאיכא כביצה: חחכו ואח״כ חישב עליו. להאכילו לעובד כוכבים: טהור. דהא בשר הפורש
 מאבר מן החי טהור הלכך טומאת עצמו אין בו ומשחישב יא]עליו לא נגע בטומאה שיקבלנה אבל חישב עליו והורידו באביו באבר לתורת אוכל
 ואחר כך חתכו קבל טומאה מאביו קודם לכן מטומאה חמורה שהיתה עליו בעודו אבר שלם ׳>:] כשחתכו והלכה לה טומאה חמורה נשארה
 עליו הקלה שלא היה לו עד עתה: (מאי קשיא לך) א״ל. יג]הכי קשיא לי דקתני בההיא ברייתא חישב כו׳ ואמאי ייזהיא טמאה כוי:

 טומאת

 עין משפט
 נר מצוה

 עז א ב מיי׳ פ״נ מהל׳
 טומאת אוכלין הלכ׳

:3 
 עח ג ד מיי׳ פט״ו מהל׳
 טומאת צרעת הלכה

 ה:
 עט ה מיי׳ פ״כ מהל׳
 אנות הטומאה

 הלכה ה:
 £ ו מיי׳ שם הלכה ג:

 פא ז מיי׳ פ״ד שם הלכה

 שיטה מקובצת
 6] בשר הפורש ממנו
 מאבר בהמה דאילו נמחק
 מלת ממנו ונ״כ נ״א
 בשר הפורש ממנו דאילו:
 5] אמר רב דכתיב וכי
 ימות: ג] וכי ימות מן
 הבהמה וגו׳ מקצת בהמה:
 1] ועצמות מאי איכא
 בץ נמתקו מלות מאי
 איכא: ס] בינייהו אמר רב
 פפא נמחק מלת בינייהו:
 י] והנוגע בה הוי שני
 כלום נעשה האוכל:t] הוי
 מחובר וטהור הנוגע בה
 הסייד: ח] עובי הכותל
 ונראות משני צדדין:
 ט] מדכתיב וכי ימות
 דמשמע: י] אלמא כעין
 מיתה בעינן שאינה עושה
 חליפין חוזרת וכו• כצ״ל
 ונ״ב נ״א כעין מיתה בעינן
 שאינה תוורת הסייד:
 יא] ומשחישב עליו לא נגע
 בטומאה שיקבלנה אבל
 חישב עליו והורידו לאביו
 לתורת אוכל ואח ״כ חתכו
 קבל טומאת אוכל מאביו
 לבד מטומאה חמורה:
5] וכשחתכו והלכה לה  י
 טומאה חמורה נשארה
 עליו הקלה שלא היה לה
 עד עתה: יג] א״ל הא
 קשיא לי: יל] ואמאי הא

 טומאת וכוי:



 עין משפט
 נר מצוה

 א [מיי׳ פכ״ה מהלכות
 כלים הלכה ינ]:

 ב [מיי׳ פ״נ מהלכות
 טומאת אוכלי; ה״כ]:

 ג [מיי׳ פי״ל מהלכות
 טומאת צרעת ה״י]:

 לעזי דש״י
. גוש (של שאור). ל ״ י ט ו  מ

 שיטה מקובצת
 א] היאך קכל טומאה
 מאביו במחובר: כ] וכ״ש
 זה שכבר טימא לאבר
 שמטמא כנבלה הס״ד
 כששימש וכוי וכן כתוב
 בספרי כ״י: ג] שאין
 האבר מטמא כלום ע״י
 אותו בשר. נ״ב שבספר
 כ״י לא נמצאו מלות
 אלו: ד] שהרי יחדה לכך
 ולא להחמיץ שאר עיסות
 ואומר אני: ה] ומשני
 תלמודא לעולם וכוי:
 ו] הרי אמרו תקרובת
 ע״ז של אוכלין מטמא
 באהלדילפינן לה מויאכלו
 זבחי מתים מה מת מטמא
 באהל אף תקרובת ע״ז
 מטמא באהל וקאמר אביי
 אומר אני דטומאה וו:
 1] משום מגע נבלה אגב
 כוליא כשהכוליא טמונה:
 P] טמונה בו מטמאה
 והד״א: ט] (אין צריך
 הכשר וזה לענין טומאת
 אוכלין אוכל הוא וקתני
 צריך הכשר הסייד כך
 מצאתי בכ״י ישן): י] הרי
 אמרו בית שסככו בזרעים
 דהוי בית כלומר הרי:
 יא] בטלו הזרעים ונעשה
 אהל: ינ] כותליו ואהל
 שלו ומטמא אדם וכלים:
 יג] לטמא אדם וכלים לאו
 דאורייתא היא ואית דגרסי
 בית שסככו בזרעים טהרו
 כלומר טהרו מטומאת

 אוכלים ונעשו עץ:

 העור והרוטב פרק תשיעי חולין סכט.
טומאת בית הסתרים לא מטמא. פירושה בפרק בהמה  ו
 המקשה (לעיל עב: ל״ה בשעת): ולא שני ליה לר׳ מאיר בין
 טומאה רבעי הכשר כוי. הלשון אין מיושב דלא ה״ל למימר טפי
 אלא הבא לא הוכשר: למה לי הכשר והא מטמא טומאה חמורה
 אגב אביו. מימה אמאי לא פריך למה
 ליה לאוקומיה כר״מ הא מטמא טומאה
 חמורה אגב אביו ואין צריך לא הכשר
 מים ולא הכשר שרץ כדאמר פרק בא

 סימן (צלה לף נ:)י):
מש מעשה עץ שימש.  כששי
 פירוש מאותו שם
 שהיה מטמא טומאה חמורה דהיינו
 משוס אבר מן החי עתה אין אבר
 מן החי שאין בו אלא בשר ואין
 קרוי אבר ול״ד לנבלת עוף טהור
 ופרים הנשרפים שכשטימא טומאה
 חמורה היה משוס שורף פריס והשתא
 נמי הס פריס וה״פ כששימש מעשה
 עץ שימש לא ממורת אוכל כמו
 שהוא עתה אלא מתורת עץ בעלמא
 וא״ת אע״ג דמעשה עץ שימש ליטמא
 דנגמר מזרעים שאין סופן לטמא
 טומאה חמורה בשום ענין וי״ל דזרעיס
 נמי סופן לטמא טומאה חמורה ע״י
 שמוש עץ כדאמר בסמוך כופת שאור
 שיחדה לישב עליה בטלה ומטמאה

 טומאת מדרס:
 טומאתה לאו דאורייתא. תימה
 דאי לאו מדאורייתא
 בטלה אמאי מותר להניחה בביתו:
 בית שםככו בזרעים טהרו.
 מכאן קשה על פירוש רבינו
 שמואל בפ״ק דסוכה (לן< יג0 דאמר
 ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו
 בפסח אין חוצצין בפני הטומאה אבל
 מביאין הטומאה ופוסלין הסוכה משוס
 אויר פירוש ולא משום סכך פסול
 דסכך פסול בארבעה ואויר בשלשה
 ואמר התם מאי טעמא כיון דכי יבשי
 נפלי כמאן דמפרשי דמו וסירש רבינו
 שמואל דהא דקאמר מאי טעמא לאו
 אאין חוצצין בפני הטומאה קאי משוס
 דהר אוכל ומקבל טומאה ואין חוצץ
 בפני הטומאה אלא אפוסליס את
 הסוכה קאי וקשה לפירושו דהכא
 משמע דבטלי לגבי בית ולא מקבלי
 טומאה ומיהו יש לומר לפירושו דמילי
 מילי קחני ואין חוצצין לאו כשסכך בהם
 קאמר אבל מכל מקום לא היה צריך
 לפרש כן דאיכא לפרושי כשסיכך בהן
 ולא מקבלי טומאה והאי דאין חוצצין
 כדמפרש התם משום דכי יבשי נפלי

 וכן פירש בקונטרס שם:
 כזית

<טומאת בית הסתרים היא וטומאת בית  א

 הסתרים לא מטמא אמר ליה אף לדידי
 קשיא לי ושאילתיה לרבי אבא בר ממל
הא מני רבי מאיר היא דאמר (  ואמר לי ג
 טומאת בית הסתרים מטמא אמר ליה ולאו
 זימנין סגיאין אמרה קמאי ואמרי ליה שני
 ליה לר׳ מאיר בין טומאה דבעיא הכשר ובין
 טומאה דלא בעיא הכשר אמר רבא ומאי
 קושיא דלמא בשהוכשר אמר ליה רבה בר
 רב חנן לרבא למה לי הכשר הרי מטמא
 טומאה חמורה אגב אביו אמר ליה כששימש
 מעשה עץ שימש אמר אביי הרי אמרו
כופת שאור שיחדה לישיבה בטלה טומאתה א (  ג

 לאו דאורייתא דאי םלקא דעתך דאורייתא
 מצינו לאוכלין שמטמאין טומאה חמורה
אמר אביי הרי  כששימש מעשה עץ שימש 8
 אמרו ״תקרובת עבודת כוכבים של אוכלין
 מטמאין באוהל טומאתה לאו דאורייתא
 דאי סלקא דעתך דאורייתא מצינו לאוכלין
 שמטמאין טומאה חמורה כששימש מעשה
חבורי  עץ שימש אמר אביי הרי אמרו ב
 אוכלין ככלים דמו טומאתן לאו דאורייתא
 דאי םלקא דעתך דאורייתא מצינו לאוכל
 שמטמא טומאה חמורה כששימש מעשה
 עץ שימש א״ל רב פפא לרבא הא ה<דתניא
 ייחלב נבלה בכפרים צריך מחשבה והכשר
 טומאתו אגב כוליא לאו דאורייתא דאי םלקא
 דעתך דאורייתא מצינו לאוכל שמטמא
 טומאה חמורה כששימש מעשה עץ שימש
בית שםככו  אמר רב מתנה הרי אמרו ג
 בזרעים טהרו טומאתו לאו דאורייתא דאי
 םלקא דעתך דאורייתא מצעו לזרעים שמטמא
 טומאה חמורה כששימש מעשה עץ שימש:
 ר״ש מטהר: מה נפשך ״אי מיתה עושה
 ניפול ליטמא משום אבר מן החי אי אין
 מיתה עושה ניפול ליטמא משום אבר מן
 הנבלה ר״ש ארישא קאי האבר והבשר
 המדולדלין בבהמה מטמא טומאת אוכלין
 במקומן וצריכין הכשר ורבי שמעון מטהר
 ״יאמר רבי אםי אמר רבי יוחנן מ״ט דר״ש
מכל האוכל אשר יאכל  אמר קרא 1
 אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים קרוי
 אוכל אוכל שאי אתה יכול להאכילו

 לאחרים
 עושה אותה שבטל מתורת אוכל ונעשה עץ: הרי אמרו תקרובת עבודה כוכבים של אוכלי! מטמא באהל. י1וקאמר אכיי אומר אני טומאה
 זו לאו דאורייתא וקרא אסמכתא בעלמא: דאי דאורייתא. מצינו אוכלין שסופן לטמא אדס: מעשה מן. שאסורים בהנאה ובטלו מאכילה
 ונעשו כעצים הנעבדיס: הרי אמרו. באלו עוברין (פסחים מה:): חבורי אוכלים. שבכלים הרי הס ככלים ואס נגעה טומאה באוכל נטמא
 הבלי דתנן (שס) בצק שבסדקי עריבה לענין הטומאה אם רוצה בקיומו הרי הן כעריכה ואומר אני טומאחו זו שהוא נעשה כלי ואס
 נגע במת חוזר ומטמא אדם לאו דאורייתא: חלב גבלה. דבהמה טהורה אינו מטמא כנכלה דנפקא לך< מיעשה לכל מלאכה [ויקרא ז] ולענין לקבל
 טומאה מן הנבלה או מן השרץ: כפרים. שעמם מועטין וחלב לאו בר אכילה הוא אפילו לעובד כוכבים אלא ע״י דחק: צריך מחשבה.
 והוי אוכל וכיון דחלב יורד לתורת אוכל אומר אני טומאתו אגב בוליא מה שהוא מטמא אדם משוס מגע נבלה '!שהוא שומר הכוליא כשהכוליא
 טמונה בו כדאמר לעיל (לף קט:) כמה חוטין נמשכים הימנה לאו דאורייתא דאי דאורייתא מצינו לבר שיורד לתורת אוכל כגון חלב
 שחישכ עליו ועדיין הכוליא טמונה ברי]: מטמא טומאה חמורה. ואנן תנן כל שסופו לטמא טומאה חמורה אין צריך הכשר ט] וזה לענין
 טומאת אוכלין אוכל הוא וקתני צריך הכשר: מעשה מן שימש. לאו בתורת אוכל הוא מטמא אלא בתורת שומר לאוכל כעצם וכקרניס
 וכטלפים: הרי אמרו בית ששככו בזרעים,]. כלומר הרי הזכירו בית המסוכך בזרעים דהוי בית. ולא ידענא היכן אמרו: המסכך בורטים.
 כגון שסיכך ביתו בשבלים ובהם הזרעים וטון שעשה מהם סכך יא] בטל הזרעים ונעשה אהל חשוב ואס פרחה צרעת באותו בית הרי
 כל הבית טמא כתליו ואהל שלו'']לטמא אדם וכלים: טומאהו לאו דאורייתא. אותה טומאה שהבית חשוב אהל לטמא אדםע] לאו דאורייתא
 היא. ואית דגרסי בית שסיככו בזרעים טהרו כלומר טהרו מטומאת אוכלים ונעשו עץ דבטלו אצל הסיכוך טומאתו לאו דאורייתא
 כדפרישית: אי אין מיתה עושה ניפול. והרי נתנבל עמה לטמא משוס נבלה: מ״ט דרבי שמטון. דמטהר המעורה בבעלי חיים:

 לאחרים

 טומאה ביה הסתרים היא. היאך קבל טומאה א] במחובר והלא מגעו
 בסמר וקיי״ל בנדה (לף מא:) מקרא דטומאת בית הסתרים לא
 מטמיא: ר״מ היא. בבהמה המקשה (לעיל עב.) הוציא עובר אמ ידו
 ושחט את אמו ואח״כ חמכו בשר העובר מגע נבילה שקבל טומאה

 מאבר היוצא שהיה מחובר לו והוא
 מטמא כאבר מן החי: א״ל. רבי אסי
 לר׳ זירא בהא דר׳ אבא בר ממל לא
 איכפמ לי דהא זימנין סגיאין אמרה
 להאי טעמא קמאי ואמרי ליה אנא:
 שני ליה לר״מ בין טומאה דבעיא
 הכשר כוי. ההיא דבהמה המקשה
 הוכשר העובר בשחיטת אמו ועדיין
 האבר הטמא מחובר בו וטמאו אבל
 משנתינו תנן הבשר צדך הכשר וכיון
 דצדך הכשר לא הוכשר קודם חתיכה
 והיאך מקבל טומאה מאביו: בשהוכשר.
 קודם חתיכה קתני הך ברייתא
 דטמאה: הרי מטמא טומאה ממורה
 אגב אביו. בעודו מחובר באכר היה
 אב הטומאה לטמא אדס וכלים ותנא
 דבי ד ישמעאל לעיל בסירקין (לף
 קכא.) מה זרעים שאין סופן לטמא
 טומאה ממורה צדך הכשר אף כל
 שאין סופו לטמא טומאה חמורה צדך
 הכשר אבל מי שסופו לטמא טומאה
 חמורה כגון נבלת עוף טהור לא
 וכ״ש זה שכבר טימא׳]: כששימש. אותו
 שמוש טומאה חמורה לאו בתורת
 אוכל שמשה >]שאין האבר מטמא כלום
 ע״י אותו בשר אלא בתורת עץ שימש
 שנחשב ונמנה עם הגידין והעצמות
 ליעשות אבר והן כעץ והשתא אתעביד
 ליה אוכל ופנים חדשות באו לכאן
 ולא דמי לנבלת עוף טהור שהיא
 מטמאה אדם על ידי אכילה: הרי
 אמרו. בפסחים באלו עובדן (לף
 מה:): כופה שאור. מוטיי״ל בלע״ז:
 שיחדה לישיבה בטלה. מתורת חמץ
 ואינו עובר עליו בפסח משוס שאור
 לא ימצא בבתיכסט) אלמא לאו אוכל הוא
 ונעשית כלי ומטמאה מושב הזב שהרי
 אין אומדן לו עמוד ונעשה מלאכתנו
 שהד יחדה י] לכך אומר אני לטומאה
 שאנו מטמאין אומו משוס מושב הזב
 לאו דאודימא אלא דרבנן היא דאמור
 רבנן כטלה ונעשת כלי: דאי ס׳׳ד
 דאורייתא. א״כ מצינו אובלין שסופן
 לטמא טומאה חמורה מאחר שירדו
 לתורת אוכלים ואנן אמדנן מה זרעים
 שאין סופן לטמא טומאה חמורה כו׳:
 ומשני י] לעולם טומאתם דאורייתא
 ודקאמרת מצינו לאוכלים שמטמאים
 כו׳ כששימש אותו שימוש טומאה
 חמורה לאו כתורת אוכל שימשה אלא
 מעשה עץ שימש ע״י מעשה עץ הוא

 מסורת הש״ם

 א) [לעיל עכ: נלה מא:],
 5) [עיין תוס׳ לעיל עב:
 ל״ה כשעת], ג) [פסחים
 מה:], ל) [עיין תוס׳
 לעיל יג: ל״ה תקרובת
 ותוס׳ פסחים עג. דיה
 תיקן], ה) [צ״ל לתנן],
 ו) עוקצי! פ״ג מ״ג נלה נ:
 ע״ש, t) [לעיל עג: על.],
 ח) בכורות ט: מנתות קא:,
 ט) נשמות י3], י) [פסחים
 כג.], כ) [ועיין תוס׳ כ״ק

 עו. ל״ה פרה],

 תורה אור השלם
 1. נזבל האכל אשר
 יאבל אשר ןבוא עליו
 מים יטמא ובל משקה
 אשר ישתה בכל בלי
 יטמא: ויקרא יא לד

 גליון הש״ס
 גמ׳ אמר אביי הרי אמרו.
 ע״ל לף יג ע״נ תוס׳ ל״ה

 תקרונת:

 מוסף רש״י
 כופת. מטו״ן, וכופת שם
 לנר הוא ונפלר טהרות
 טונא איכא, כופת של עץ
 וכופת של אנן (פסחים
 מה:!. אי מיתה עושה
 ניפול. אנר המלוללל
 ננהמה ומתה, המיתה
 מפלת אותו ואינו טמא
 כאנר מן הננלה אלא
 נאנר מן המי, והפרש
 יש ביניהם ראמרינן (לעיל)
 אנר מן התי נשר הפורש
 ממנו טהור, לאין מטמא
 אלא כשהוא אנר שלם
 נשר גילים ועצמות, אכל
 ננלה נזית ממנה טמא
 אנ הטומאה .:לעיל עג:!.
 שאתה יכול להאכילו
 לאחרים. לעונדי כוננים
 ראינו אסור נהנאה
 (בכורות ט;. שאי
 אתה יכול להאכילו
 לאחרים. עוברי כוננים,
 שאסורים בהנאה (מנחות

 קא:1.



 מסורת הש״ם

ן  א) 1צ״ל לחנן], ב) [עוקצי
,crop ג מ״ח לעיל ׳  פ׳
י ״ ס ) נ , ו  ג) רש״ל מ״ז
, [ : על. ג , ה) [לעיל ע ה נ ד  מ
, t) נ״א ג ו מ״  ו) עליוח ס״
ה, נ לר י נ ״ ס ׳ אסי, ח) נ  ר
ר ב ל מ ג  נו) נ״א יוחנן, י) ו

, נ) נס־׳א: פליג,  יט]

 תורה אור השלם
 1. מכל האכל אשר
 יאכל אשר יבוא עליו
 מים יטמא וכל משקה
 אשר ישתה בכל כלי
 יטמא: ויקרא יא לד

 הגהות הכ״ח
׳ י ל״ה כזימ וכו ״ ש  (6) ר
ץ י ג ח ן ה רש מ  בגשר הפו

 בעצם:

 מוסף רש״י
ף (לעיל קכוז:). ו . נ ר ו ח  י
. ראכתי ר ה ט ה מ ד ו ה ׳ י  ר

א (שם<. בר הו  מחו
ב ט ו ר ה ד ו ו ע ך ה ל ן ע ר ד  ה

 סכט: העור והרוטב פרק תשיעי חולין
 לאחרים. לעובדי בוכביס: קרוי אופל. לענין טומאח אוכלין ואבר מן החי אין אתה יכול להאכילו לאחרים כהיחר: ודילמא טטמא דר׳
 שמעון. ולמה לי קרא להט: הואיל וממורה. בבעלי חיים שאין טומאה נוהגת בהם כדאמרינן לגבי יחור דהואיל והחאנה מעורה ביחור
 חיבור הוא אע״פ שהימור נפשח מן האילן שהקציפה מועלת בו לעשות חבור הבא נמי הואיל והאבר מעורה בבהמה נ] כל דהו טהור
 הוא: נשחטה הכהמה. אין המדולדל ניחר לא לישראל ולא לבני נח: לא הוכשרו. וקמפרש 0רבי יוחנן משום דלאו בני קבולי טומאה
 נינהו דלא משרא להו שחיטה אובלא

 לאחרים אין קרוי אוכל אמר ליה רבי זירא
 לרבי אםי דילמא טעמא דרבי שמעון התם
 הואיל ומעורה מעורה א*דתניא נ<יחור של
 תאנה שנפשח ומעורה בקליפה ר׳ יהודה
 מטהר וחכמים אומרים אם יכול לחיות טהור
 ואם לאו טמא ואמרינן לך מאי טעמא דרבי
 יהודה ואמרת לן הואיל ומעורה מעורה א] אמר
 ליה אמצעיתא נשחטה הבהמה הוכשרה
 בדמיה דברי ר׳ מאיר ר׳ שמעון אומר לא
(אמר ר׳ אםי) אמר רבי יוחנן מאי (  הוכשרו ג
מכל האוכל  טעמא דרבי שמעון אמר קרא 1
 אשר יאכל אוכל שאתה יכול להאכילו
 לאחרים קרוי אוכל אוכל שאין אתה יכול
 להאכילו לאחרים אין קרוי אוכל ודילמא
כדרבא אי (  טעמא דר׳ שמעון בההיא אי ל
 כדרבי יוחנן אלא לעולם אםיפא ולאו אאבר
 אלא אבשר מתה הבהמה הבשר צריך הכשר
 ור׳ שמעון מטהר אמר ר׳ יוחנן מ״ט דרבי
 שמעון אמר קרא מכל האוכל אשר יאכל
 אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים קרוי אוכל אוכל שאי אתה יכול להאכילו
האבר והבשר המדולדלין באדם טהורים  לאחרים אין קרוי אוכל: מתני׳ א
 מת האדם הבשר טהור האבר מטמא משום אבר מן החי ואינו מטמא משום
 אבר מן המת דברי ר׳ מאיר ורבי שמעון מטהר: גט׳ ורבי שמעון מה
אי מיתה עושה ניפול ליטמא משום אבר מן החי ואי אין מיתה עושה (  נפשך ה
 ניפול ליטמא משום אבר מן המת ר׳ שמעון בעלמא קאי דקאמר תנא קמא
 האבר מטמא משום אבר מן החי ואין מטמא משום אבר מן המת אלמא
 אבר המת בעלמא מטמא ואמר ליה ר״ש אבר המת בעלמא לא מטמא
 דתניא אמר ר׳ אליעזר שמעתי שאבר מן החי מטמא אמר לו ר׳ יהושע מן
 החי ולא מן המת וקל וחומר ומה חי שהוא טהור אבר הפורש ממנו טמא מת
 שהוא טמא לא כל שכן כתוב במגילת תענית פסחא זעירא דלא למספד הא
 רבה למספד אלא כל דכן הכא נמי כל דכן אמר ליה כך שמעתי ומאי איכא
 בין אבר מן החי לאבר מן המת כזית בשר ועצם כשעורה הפורש מאבר
כזית בשר הפורש מאבר מן החי ר׳ אליעזר  מן החי איכא בינייהו י<דתנן ב
מטהרין עצם כשעורה הפורש מאבר  מטמא ור׳ נחוניא בן הקנה ור׳ יהושע ג
 מן החי ר׳ נחוניא מטמא רבי אליעזר ור׳ יהושע ימטהרין השתא דאתית להכי
 בין תנא קמא לרבי שמעון נמי כזית בשר ועצם כשעורה איכא בינייהו:

 הדרן עלך העור והרוטב

 הואיל שאינו קרוי אובל: ודלמא. לעולם
 בני קבולי טומאה נינהו וטעמא דד׳ש
cop אי ״)כדרבא דמפרש לעיל (לף 
 טעמא דר״ש משוס דאין בהמה נעשית
 יד להכשיר האבר אי כדרבי יומנן
 דאמר >]נמי לעיל אין יד להכשר
 ובשאוחז בקטן ואין גדול עולה עמו
 פליגי ומשוס הכשר: אלא לעולם. אי
 איתמר דר׳ אסי«) אסיפא דמתניתין
 איממר אמתה הבהמה ור׳ שמעון
 מטהר אפילו הוכשר הבשר אין מקבל
 טומאה וכ״ש דפליג ארישא כשהן
 מחוברין ומיהו קרא לא איצטרין ליה
 אלא משוס סיפא דאי משוס רישא הא
 אית ליה טעם אמר כדאמרינן:
 מתני׳ המדולדלין באדם טהורים.
 דט ימות כתיבי)״: ממ האדם הבשר.
 המדולדל טהור דמיתה עושה ניפולה]
 ובשר הפורש מן החי טהור וברבי
 יהושע ור׳ נחוניא בן הקנה מימוקמא
 דמטהרים לקמן בשר הפורש מאדם
 חי: האבר מטמא משום אגר מן החי
 כוי. בגמרא מפרש מאי איכא בין אבר
 מן המי לאבר מן המת אבר מאדם
 חי מטמא במגע ובמשא ובאהל אבל
 כזיח בשר ועצם כשעורה הפורש
 מאבר מן החי אינו מטמא ומאבר מן
 המח מטמא: גמ׳ כטלמא קאי.
 ואפילו אאבר מן המח דעלמא פליגיס
 דלא מטמא אלא אס כן יש בו מימ
 בשר דמטמא משום בשר: א״ל ר׳
 יהושע. וט מפני ששמעת מן החי
 סבור אתה לומר מן המי דוקא ולא
 ממ בממיה והלא כתיב במגילת
 תעניח פסחא זעירא בו׳ פסח שני
 שבאייר: הא רבה. פסח ניסן:
 למספד. בתמיה: ה״נ כל רכן.
 שמעת: א״ל כך שמעתי. שאבר
 מן החי מטמא ולא אבר מן הממי]:
 ה״ג ומאי איכא בין אבר מן החי לאבר
 מן המח. ואממניחין קאי: כזית גשר
 ועצם כשעורה הפורש מאכר מן החי
 איכא כינייהו. תנא דמתניתין סבירא

ית בשר הפורש מאבר מן החי  כז
 ר׳ אליעזר מטמא. לכאורה
 נראה דאבר האדם מן החי מבנין אב
 לשרצים ובהמה אחי אבל במשנה לא
 משמע כן מלאמרו ליה לר׳ אליעזר
 השוה מלותיך וקא יהיב טעמא אמאי
 מרבה בשר וממעט עצם וצריך לומר
 מקרא אחל לרשינן מר מוקי ליה
 בבשר ומר מוקי ליה בעצם כליהיב
 טעמא ומר לריש ללרשא אחרינא אבל
 אי מבניינא לשרצים ולבהמה אחי
 אמאי אמרו ליה לר׳ אליעזר מאי
 טעמא מרבה בשר וממעט עצם:
 בין תנא קמא לר׳ שמעון נמי
 כזית בשר ועצם כשעורה
 איכא בינייהו. פירוש או עצם כשעורה
 להא תרריהו ליכא למימר לת״ק טמא
 לאם כן מאי איכא בין אבר מן המת

 לאבר מן החי:

 הדרן עלך העור והרוטב

 ליה כר׳ יהושע למטהר לקמן בין
 בבשר הפורש י] (א) בין בעצם הפורש מן החי להא מתניתין ר׳ יהושע היא למטמא באבר מן המת הילכך בבשר מן החי ובעצם מן
 המי שאינו אבר נמי כרבי יהושע סבירא ליה. טעמא לרבי אליעזר ור׳ יהושע ור׳ נמוניא מפרש בעליות (פ״ו מי׳ג) מה ראה כל אחל
 לטמא בזה ולטהר בזה ומה ראה ר׳ יהושע לטהר בשניהם למנן התם אמרו לו לר׳ אליעזר השוה מלותיך או תטמא בשניהם או תטהר
 בשניהם אמר להם מרבה אני טומאת בשר מטומאמ עצמות שהבשר נוהג בנבלות ובשרצים מה שאין כן נעצמות אמרו לו לר׳ נחוניא
 השוה מלותיך אמר להם מרבה אני טומאמ עצמומ מטומאת בשר שהבשר הפורש מן החי טהור ואבר הפורש ממנו והוא כברייתו
 טמא אמרו לו לר׳ יהושע מה ראית לטהר בשניהם והא שניהם במת טמאין אמר להם לא אם אמרתם במת שהרי יש בו רובע ורוב
 ורקב לרובע הקב עצמות מת ״]טמאים באהל ורוב בניינו או רוב מניינו מטמא ומלא תרוול רקב מטמא באהל מאמרו במי שאין בו
 רובע ורוב ורקב כוי: השתא דאסיס להכי. לאלכרתן עצם כשעורה ובשר הפורש מהשמא אימא לך לר״ש לאו אאבר מן המת פליג אלא
 בין חנא קמא לר״ש דמחניחין נמי כזימ בשר ועצם כשעורה אירא בינייהו בהא פליגי אם אבר מן החי חלוק מאבר מן המת בשתיהן
 או באחת מהן דלתנא קמא אינו חלוק אלא באחח מהן דח״ק סבר אי כרבי אליעזר דמטמא בבשר הפורש מאבר מן החי ובעצם
 כשעורה הפורש ממנו מטהר אי כר׳ נחוניא דאמר איסכא והכי קאמר האבר טמא משוס אבר מן החי ובשר הפורש ממנו טמא
 והעצם טהור כר׳ אליעזר או העצם טמא והבשר טהור כרבי נחוניא ולא משום אבר מן המח דשניהם טמאין בו ור׳ שמעון

 מטהר בין בעצם בין בבשר הסורש ממנו לסבר כר׳ יהושע דמטהר בשניהם אבל אבר עצמו ה״נ דמטמא לר״ש:

 הדרן עלך העור והרוטב

 עין משפט
 נר מצוה

ג ״ ׳ פ י  פכ א ב ג ד מי
מ מאת מ  מהלכות טו

:  הלנה ו

 שיטה מקובצת
 א] הואיל ומעורה מעורה
 אלא אמציעתא: נ] הבא
 נמי הואיל והאבר מעורה
 בבהמה דהוא בעלי חיים
 טהור הוא: ג] אי כדרי
 יוחנן דאמר לעיל יש יד
 להכשר: ל] המדולדלץ
 באדם טהורין דכי ימות
 כתיב וכל זמן שהוא
 חי מציל עליהן מלטמא
 הסייד: 0] עושה ניפול
 והו״ל ככשר הפורש מן
 החי ובשר הפורש מן החי
 טהור: י] ולא אבר מן המת
 קמיירי כגון דליכא באותו
 אבר מן המת לא כזית
 כשר ולא עצם כשעורה
 דעצם כשעורה הל״מ הוא
 וכזית מן המת דברי הכל
 מטמא והא דתנן האברים
 אין להם שיעור אפי׳ פחות
 מכזית מן המת ההיא לאו
 רבי אליעזר היא הסייד:
 ו] דמטהר לקמן בין בבשר
 הפורש מן החי בין בעצם:
 ח] דרובע הקב עצמות מת

 מטמאים באהל:



 א

 עין משפט
 נר מצוה

׳ ט מהל ״ ׳ פ י  א מי
ג מ  בכורים הל׳ א ס
׳ ל סי ״ ע י ״ ש ו נ ט מ  עשי! ק

: א ף נ  סא סעי
ר ש״ע ו י׳ שס ט  ב ב מי

: ט ף י י  שם סע
 ג ג מיי׳ פ׳׳ה מהלכות

ת הל׳ ח: ו ר מ  ג
ט מהלכות ׳ ׳ פ׳ י  ד ד מי

ס הל׳ ב י ר ט  ג
׳ ס״א מהלכות י  ה ה מי

:  מעילה הל׳ ט
א מהלכות ״ י׳ פ  ו ו מי

: א נח הלי י רי מו פו  אי
״מ מהלכות ׳ פי י  ז ז מי

: ת הל׳ ו ו נ  מעשה קרנ
א מהלכות ״ י׳ פ  ח ח מי

: ג רה הל׳ י  ממו
א מהלכות ״  ט ט מיי׳ פ

: א רי מובמ הל׳ י פו  אי
׳ פ׳׳א מהלמת י  י י מי

:  מעילה הל׳ ט
ת ח ט פ״ה מהלכות ב  כ ן

:  הלבה ת]
ג מהלכות ״ ׳ פ י  ל [מי

: [  תמורה הלכה ל

 תורה אור השלם
ה פ ו נ ת ה ה ז ת ח י א  1. כ
ה מ ו ר ת ק ה ו ת ש א  ו
ל א ך ש י י נ ת ב א י מ ת ח ק  ל
ן ת א ם ו ה י מ ל י ש ח ב ז  מ
ן ה כ ן ה ר ה א ם ל ת  א
ת א ם מ ל ו ק ע ח ו ל י ט ל  ו
ד יקרא ז ל : ו ל א ר ש י י נ  ב
ט פ ש ה מ ד ך ה י ז  2. ן
ת א ם מ ע ת ה א  הביהנים מ
ם ר א ו ם ש ח א ב ז  זיבחי ה
ע ־ ץ ז ן ד ה כ ן ל ת נ ה ו  ש

: ה ב ק ה ם ו י י ח ל ה  ו
ח ג  דברים י
ת ה א נ אי י ב ז ו ר ך  3. ן
ל ב ע ל ו ד ת ה י ץ א ש  א
ה ז ח ת ה ו א נ א י ב ה י ז ח  ה
י נ פ ה ל פ ו נ ו ת ת ף א י נ ה  ל
קרא ז ל י : ו ן  י

 הזרוע והלחיים פרק עשירי חולין סל.
 הזרוע והלחיים. תלמוד לומד ואתן אותם. ואי לאו קל וחומר
 לא הוה צריך קרא אע״ג לסחמא כחיב בין בחולין בין
 במוקלשים לה״א לבר הלמל מענינו במה הבחוב מלבר בחולין
 לכתיב לעיל מהאי קרא לגנך תירושך רצהרך וגו׳ גז צאנך וראשיה
 הגז אינו נוהג במוקלשין כלאמר לקמן

 סרק ראשית הגז(לף קלה.):
 תיתי מלקוח ויתום. הוה מצי
 למימר נמי תיתי מכלאים
 ומרפה ועול מובא לתנן בסרק מעשר
 בהמה (בכורות לף נז.) שאין נכנסין

 לליר להתעשר:
 זה אין מידי אחרינא לא. תימה
 לקאי במתנות וממעמ תזה ושוק
 אלרבה ה״ל למעומי מיניה מוקדשין
 ממתנות רש לומר לכבר אמעימו
 מאותם ובה״ג פירש׳ בפ״ק (לעיל
 לף כל.) גבי וזאת אשר ללרם:

 אי

והקבה נוהגין בארץ  הזרוע והלחיים א
 ובחוצה לארץ בפני הבית ושלא
בחולין אבל לא במוקדשין  בפני הבית ב
 שהיה בדין ומה אם החולין שאינן חייבים
 בחזה ושוק חייבים במתנות קדשים שחייבים
 בחזה ושוק אינו דין שחייבים במתנות ת״ל
ואתן אותם לאהרן הכהן ולבניו לחק עולם 1 

כל הקדשים (  אין לו אלא מה שאמור בענין א
 שקדם מום קבוע להקדשן ונפדו חייבין
בבכורה יובמתנות הויוצאין לחולין להגזז  ג

 ולהעבד י וולדן וחלבן מותר לאחר פדיונן
ואם מתו יפדו ׳חוץ מן הבכור  ׳והשוחטן בחוץ פטור ״ואין עושין תמורה ט
כל שקדם הקדשן את מומן או מום עובר קודם להקדשן  ומן המעשר כ
 ולאחר מכאן נולד להם מום קבוע ונפדו פטורין מן הבכורה ומן המתנות
 ואינן יוצאין לחולין להגזז ולהעבד וולדן וחלבן אסור לאחר פדיונן והשוחטן
ועושין תמורה ואם מתו יקברו: גמ' טעמא דבתב רחמנא  בחוץ חייב ל
 אותם הא לאו הבי הוה אמינא קדשים חייבין במתנות איכא למיפרך
 מה לחולין שכן חייבין בבכורה תיתי מזכרים מה לזכרים שכן חייבין
 בראשית הנז מתיישים מה לתיישים שכן נכנסין לדיר להתעשר מזקנים
 מה לזקנים שכן נכנסו לדיר להתעשר מלקוח ויתום מה ללקוח ויתום
 שכן נכנסין במינן לדיר להתעשר במינן קאמרת קדשים נמי במינן
 נכנסין לדיר להתעשר ויהיו חולין חייבין בחזה ושוק מקל וחומר ומה
 קדשים שאין חייבים במתנות חייבין בחזה ושוק חולין שחייבין במתנות אינו
וזה יהיה משפט הכהנים זה אין מידי  דין שחייבין בחזה ושוק אמר קרא 2
 אחרינא לא אלא טעמא דכתב רחמנא זה הא לאו הכי הוה אמינא חולין
לפני ה׳ כתיב  חייבין בחזה ושוק והא בעי תנופה היכא לינופינהו אי אבראי 3

 אי

משוס לבעי למימר  הזרוע והלחיים. בארן ובחוצה לארץ. 8
 בחולין אבל לא במוקלשין נקמ להו: בפני הביס. בעולו
 קיים: חולין אינן חייבין בחזה ושוק אלא קלשים לחולייהו: ואהן
 אותם. בחזה ושוק כתיב. אותם מיעומא הוא חזה ושוק אין ולא

 לבר אחר: כל הקדשים שקדם מום
 קבוע להקדשן. הרי הן כמקליש עצים
 ואבנים ללמיהם ואין בהן קלושת
 הגוף ואס נפלו הד הן כחולין גמורים
 וחייבים בבכורה אס יללו בכור הד
 הוא קלוש וכל זמן שלא נסלו לא
 כלאמר בבכורות פ״ב (לף יל.) קסבר
 האי חנא קלושח למיס מלחה מן
 הבכורה לאין קלושה חלה על קלושה:
 וולדן וחלבן מוהר לאחר פדיונם. מה
 שאין כן במקדיש ממימים ונסתאבו
 ופדאן דאמד׳ בבכורות (לף טו.) רק
 בכל אות נפשך תזבח ואכלת בשר מ
 בפסולי המוקדשין לאתר פדיונן
 הכתוב מדבר מדאיצמדך קרא למימר
 בהו הממא והמהור יאכלנוג) וכתיב
 תזכח ואכלת בשר תזבח ולא גיזה
 ואכלת ולא לכלביך בשר ולא חלב
 וולדן דממימיס שנסתאבו ונפדו תנן
 במתניתין לאסור ובבכורות (לף יל.)
 מוקמינן כגון לאיעבר לסני סדונו
 ואתיליל לאחר פדונו בין רישא לקמני
 מותר בין סיפא לקתני אסור: ויזצאין
 לחולין. ע״י פדונן להיות בחולין
 גמורים אפילו ליגזז וליעבל מה שאין
 כן בקלם הקלשן את מומן בללקמן
 במתניתין: והשוחטן בחון פעור.
 ואילו בקלס הקלשן את מומן תנן
 מתניתין לקמן לחייב אם שחמ בחוץ
 קולם פדונן ואע״ג לאינן רארס
 לפתמ אהל מועל להא בעלי מומין

 נינהו ותנן (זבחים לף קיב.) הראוי
 לפתמ אהל מועל חייבין עליו בחוץ ושאינו ראוי בפנים אין חייבין עליו בחוץ הא מוקמינן לה בבכורות (לף טז.) בלוקין שבעין ואליבא
 לר״ע לאמר אם עלו לא ירלו הילבך הואיל ובפנים לא ירלו חייבין עליהן בחוץ. וכולה הך מתני׳ מיתניא בבכורות בפרק שני(לף יל.) והתם
 תני לה משוס בכורות והכא תני לה משוס מתנות: ואין עושין ממורה. אפילו קולס פדונן. ובבכורות ניד:] מפרש מעמא מוב מעיקרו עושה
 תמורה ואפילו נעשה רע אחר שהקדישו אבל רע מעיקרו אינו עושה חמורה: ואם מהו יפדו. ואע״פ שאינם רארס אלא לכלבים ואין
 פולין את הקרשים להאכילן לכלבים כלפרישית לעיל ואכלת ולא לכלביך ה״מ בקדשים שקדם הקדשן את מומן אבל הני כדיקלא בעלמא
 נינהו ולא נחת להו קלושמ הגוף ועול אשמועינן ללא בעינן העמלה והערכה וקסבר קלשי בלק הבית לא היו בכלל העמלה והערכה
 דכחיב בסדון קדשים שנסחאבו לאחר כך והעמיד אח הבהמה (ויקרא כ0 וטון למחה אי אפשר להעמילה: חון מן הבכור והמעשר.
 דאע״ג שקדם מומן להקדשן חלה עליהם קדושה גמורה לבל דבריהם אלא שאין כשדם ליקרב דבכור ברחם חלה רחמנא לא שנא חם
 ולא שנא בעל מוס קדש תם קרב ובעל מוס נאכל לכהן כדילפינן בבכורות (לף מ.) ובשרם יהיה לך ןבמלבר יש] בשרם תד משמע לימד על
 בכור בעל מום שממנה לכהן ומעשר בהמה נמי כתיב ביה (הקרא כ0 העשיד יהיה קדש לא יבקר בין טוב לרע מוב היינו מס רע
 היינו בעל מוס: או מום עובר קודם להקדשן. דמום עובר כמאן דליתיה דמי: פטורין מן הבכורה. ואע״פ שנפדו רצאו לחולין
 להיתר אכילה פמודן מן הבכורה אם ילדו דבתיב בהו(לבדם יב) כצבי וכאיל וצבי ואיל פמודם מן הבכורה דהא בקר וצאן כתיב נשם טו]:
 ומן המהנוח. זרוע ולחיים וקיבה דאין נוהגין בצבי ואיל דכחיב (שם יא) אס שה: ואין יוצאין לחולין. בפדיון: ליגזז וליעבד. כדפדשית
 לעיל תזבח ואכלה אין בהן אלא היחר זביחה ואכילה בלבד אבל גיזה ועבודה לא: וולדן וחלבן אסור. בבסרוח (לף יי.) מוקי לה
 דאיעבר לפני פדיונו ואחיליד לאחר פדונו דאי איעבר ואתיליד לאחר פדיונו ולד צבי ואיל הוא ואס נולד לפני פדונו מאי איריא הני
 אפילו קדם מומם להקדשן נמי ולדן לפני פדיונן אסור: והשוחטן בחון חייג. כלפדשית לעיל בלוקין שבעין וקולם פדיונן: ומושי!
 המורה. קולס פליונן לכתיב (רקרא 0) טוב ברע או רע במוב: מחו. מעצמן: יקברו. או משום לבעינן העמלה והערכה או משום
 דאין פודין אה הקדשים להאטלם לכלבים: גמ׳ הוה אמינא קדשים חייבין במחנות. מקל וחומר מהולין כלאמרן בממנימין
 והיט מצינן למימר הט הא איכא למפרך בהאי ק״ו מה לחולין כו׳ וקרא למה לי: בכור אינו נוהג במוקלשיס לבקרך וצאנך כחיב(לבדם מו<
 ולא הקלש ועול תקדש כתיב (שם) ולא שכבר קלוש: סיסי מזכרים. כלומר אי לאו אותם לקרא הוה אמינא תיתי בק״ו מזכדם
 לחולין לליכא למיפרך בהו שכן חייבין בבכורה שאין יולדן: ראשימ הגז אינו נוהג במוקלשיס להא לאו בני גיזה נינהו לכתיב (שם
 יח) גז צאנך ולא הקלש: ראשית הגז כל השנה כשהוא גוזז צאנו נותן לכהן לבר מועמ כרמפרש לקמן(לף קלה.) שיעורא וקד ליה ראשית [לברים יד0
 ט היט דקרי תרומה (שם) ראשית לגנך: תיישים זכדס אין בהם לא בכורה ולא ראשית הגז ואי לאו אותם מחייבינן מתנות בקלשים
 מק״ו ממיישים מולין: מעשר בהמה אינו במוקדשין דכתיב [ויקרא מ יהיה קדש ולא שכבר קדוש בפ״ב דבכורות(לף נג0 הילכך לא אתי בק״ו דאיכא
 למיפרך חאמר במוקלשין שאין נכנסין לדר להחעשר: מזקנים. אי לאו אוחס הוה מייחינן ליה מק״ו מחיישים זקנים לחולין שכבר
 נתעשרו ואין צדטן עול להכנס לדר: מה לזקנים. תיישים זקנים למולין בדן הוא שהן חייבין במתנות: שכן נכנסו כבר לדיר לההעשר.
 תאמר בקלשיס שלא נכנסו כבר לדר להתעשר. ומהרר אי לאו אותם הוה מייתינן להו בק״ו מלקוח ויתום. הלקות פמור ממעשר בהמה
 אם לקח עשרה מלאים מן השוק פמור מלעשר לבקרך וצאנך אמר רממנא והיתום שמתה אמו בשעמ לילה כגון זה סירש למיתה וזה
 פירש לחיים כלאמר בהשוחט(לעיל לח:) פטור ממעשר בהמה לאינו ראר לקלש לכחיב נויקרא מ! החת אמו פרט ליתום רלפינן מעשר בהמה מיניה
 בפ״ב לבכורות (נו.) ר׳ ישמעאל בנו של ר׳ יוחנן בן ברוקא אומר נאמר באן חחמ אמו ונאמר להלן מיקרא מ תחח השבט מה כאן פרט לכל
 השמות הללו כלאים ונלמה ויוצא לופן ויתום לכולהו מימעטי מהאי קרא לשור או כשב נשם«] אף להלן לענין מעשר פרט לבל השמות הללו
 אע״ג דבעל מום נכנס לדיר להחעשר אלו אין נכנסים: ה״ג במינן קאמרה קדשים נמי במינן. כגון חולין נכנסין לדר הילכך אי
 לאו אותם אתי בק״ו: מה קדשים שאין חייבים במחנות. דהא ממעטינן להו מאותם דכתיב גבי תזה ושוק אותם ולא מחנוח: אמר
 קרא. במתנות חולין זה יהיה דבר זה נוהג בחולין ואין חזה ושוק נוהגין בהן: בחזה ושוק כחיבא חנופה לסני ה׳: אי אבראי. חוץ לעזרה:

 קא
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 מםורת הש״ם

 א) נב״נ פא: מנמות
 מפ. פ: פא. קו. וכחיס
 עז.), ב) ולקמן קלא:
 קלב.], ג) סנהדרין צ:,
 ד) [צ׳׳ל הכהניס יהלויס],
 ה) [קדושין נח: נדרים פה.
 ב״נ קכג: מכוח כ. בכורוח
 יא.], ו) פאה פייה מייד,
 t) ונ״מ גב:], ח) וצ״ל
 שנו כאן הא], ע) [סייג
 דמ״ש ה״י], י) [וע׳׳ע חוס׳
 פסחים סו: ד״ה מביאה
 וב״נ פא: ל״ה ודילמא
 ומנחות כא: ד״ה חולין
 ודף ס: ד״ה וכי ותמורה
 כנ. ד״ה אוכלין וזבתים עז.
 ד״ה וחולין], כ) ע״ש תוס׳

 ד״ה בבא,

 תורה אור השלם
ד משפט די  1. וזה י
 הכיהנים מאת העם מאת
 זבחי הזבח אם שור אם
 שה ונתן לביהן הזרע

 והלחיים והכןבה:
 דברים יח ג
 2. וייאמר לעם ליושבי
 ירושלם לתת מנת
 הכהנים והלוים למען

 יחזקו בתורה יי:
 דברי הימים ב לא ד
 3. ולא יחללו את קדשי
 בני ישראל את אשר
 ירימו ליי: ויקרא כב טו

 נליון הש״ס
 גט׳ או שאבל; פטור. עי׳
 לקמן דף קלז ע״נ חוס׳
 דייה עד: שם מתנה לכהן
 ע״ה. עי׳ מנתות דף יח

 ע״נ תוס׳ דייה מודה:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] תום' ד״ה תנא תני
 וכו׳ אבל עשיר תיינ
 ומסר״ת וכוי. נ״ג עי׳

 שו״ת רמ״א סי׳ ק״ז:

 סל: הזרוע והלחיים פרק עשירי חולין
 קא מעייל חולין לעזרה. מירי דלא איתעביד ביה צורך גבוה:
 המזיק מחנוח כהונה. קולס שנתנן לכהן השליכם לאור או לים:
 דכהיב בהו זה. למשמע בעולן קיימות חייב ליחנן אכל אינן
 קיימות לא חייב הכתוב בהן משלומין: שאין לו תוכמים. אין לו
 בעלים שיוכלו לתובעו בלין שהוא יכול
 לומר לו לכהן אחר אני נותנן ולא לך:
 משפע מלמד שהמחנות דין. ליינין
 נזקקין להן להוציאן בדייני;. אלמא כהן
 ראשון התובען מוציאן מידו וקשיא
 לרב חסדא דאמר דמתנות כהונה
 ממון שאין לו תוכעין הוא: לחולקן
 בדיינין. דיינין אומרים לו לישראל
 לזה תן המתנות שהוא חבר ואל תתן
 לזה שהוא עם הארץ: ויאמר לעם.
 ביהושפט כתיב בדברי הימים. סיפיה
 לקרא למען יחזקו בתורת הי: מנת.
 חלק כהונה: אמו חזה ושוק מי לא
 בדיינין מיחלקו. כלום היה יכול לתתם
 לכהן עס הארץ והא מנת נינהו: אלא
 לאו להוציאו בדיינין. אלמא דממון
 שיש לו תובעין הוא משוס הכי
 ממעט חזה ושוק לטון דלכפרה ולרצוי
 בא לא שכיח למעככ: הכא במאי
 עסקינן דאתו לידיה. לכהן ואחר
 כך גזלם זה ממנו להוה ליה ממון
 שיש לו תובעין שכבר זכה זה בהן
 ולמי כמאן לגזל מיניה גלימיה: ופריך
 אי דאתו לידיה. לכהן מאי למימרא
 פשיטא דיכול להוציאו בדיינין.
 וקמהדר דאתו לידיה בטיבלייהו
 הבהמה שלימה היתה מונחת אצלו
 וזכה במתנות מן ההפקר:
 כמי שהורמו דמיין. וזכה בהן.
 במתנות ששויס לכל הכהנים מהני
 זטיה אס קדם אבל חזה ושוק אינו
 אלא לאותו בימ אב ולא מהני:
 בעל הבית. עשיר שהיה עובר ממקום
 למקום: וצריך ליטול כוי. ונצרך למזונות
 נוטל לקט כשאר עניים הואיל שעכשיו
 עני הוא: וכשיחזור ישלם. אלמא
 כל מידי דחייביה רחמנא למיחכ
 לעניים הכא ראשון יכול לתובעו
 והוא הדין למתנות כהונה: מדת
 חסידות שנו כאן. אס חסיד הוא
 ישלם: הנא חני ישלם. דמשמע על
 כרחו ואת אמרת כר: ועוד. מי
 סברת מדרבי אליעזר קמותיב דמצינן
 למימר דרב חסדא משני עלה מדת
 חסידומ שנו כאן אלא מדרבנן מותיב
 ועלה משני רב חסדא מדת
 חסידוח ״)(שנו כר: כאן. הא) דקתני
 עני היה באותה שעה דמשמע
 דתידוק מינה דעשיר בעי שלומי
 לאו בדיינין קאמר אלא אס חסיד
 הוא צריך לשלם לצאת ידי שמיס: וכן לוי שאכל מטשרוהיו טבלים.
 שלא הפריש תרומת מעשר: את קדשי כני ישראל אשר ירימו לה'
 אין לך בהן אלא משעת הרמה הכי גרסינן ליה בתוספתא«):

 דאתו

 אי אגואי הא קא מעייל חול־ן כעזרה. משוס דכל חולין מדאורייתא
 אסור להביא בעזרה וכן אמר בהמוכר את הספינה (ב״ב דף פא:)
 גבי בכורים ולא מסתבר דהתס אגוזלות דמייתי בהדייהו קפיד
 דאפשר דמתני עלייהו ומביאם נדבה וכן בפ׳ התודה (מנחות דף פ:)

 גבי תודה שנתערבה בתמורות קאמר
 ולייתי לחם כו׳ הא קא מכניס חולין
 לעזרה ומדקאמר שאין לה תקנה
 ש״מ הוי מדאורייתא נ:ו ותימה דבפ׳
 כל התדיר (זבחים דף 05 אמרינן ובכולן
 הכהניס רשאים לשנות באטלתן
 ולאוכלן צלויין שלוקין ומבושלים ולתת
 לתוכן תבלין של חולין ואמר בהקומץ
 רבה (מנחות דף כא0 יאכלוה שיאכלו
 עמה חולין ומרומה כדי שתהא נאכלת
 על השובע ונראה דדוקא חזה ושוק
 וכן בכורים לדרך קדושה מייתי להו
 לעביל בהו תנופה וכן לחם לצורך
 תודה שהוא הכשר קרבן יש קפילא
 טפי בהבאתה בעזרה שלא לצורך׳):

 ואב״א משום דהוי ליה ממון שאין
 לו תוכעין. ולהאי לישנא
 אייתר וזה יהיה לכדאמר לקמן בסמוך
 שמתנות דין ואין חזה ושוק דין וללישנא
 קמא איכא למימר דתרתי שמע מינה
 ודריש בסמוך מדכמכיה אצל משפט
 דמשמע זה משפט וזה אין משפט
 ואיכא בין הני תרי לישני דלהאי לישנא
 לאין לו תובעין נהי דאין יכול לתוכעו
 גריינין בדיני שמיס מיהא מיחייב
 וללישנא קמא דדריש ליה מוזה אפילו

 בדיני שמיס נמי לא מיחייב:

 מנין שאין נותנין מתנות לכהן
 ע״ה כוי. היינו דווקא כשיש
 כהן חבר אבל אי ליכא כהן חבר אלא
 ע״ה יתנו לו ואל ימתין עד שיזדמן לו
 חבר כדפנן במסכת חלה (פ״ל מ״ט1
 אלו נותנין לכל מי שירצה החרמים
 והבכורות ופדיון הבן ופטר חמור
 והזרוע והלחיים והקבה וראשית הגז
 כו׳ ואין לפרש לכל כהן בין לאנשי
 משמר בין לשאר כהנים להא בירושלמי
 בפרק שתי נשים קאמר דיש מהן
 ניתנין לכל כהן ויש מה! ניתנין לאנשי
 משמר א״כ ע״כ לכל כהן דקאמר
 היינו בין כהן חבר בין כהן ע״ה
 והיינו היכא דליכא חבר או איכא
 ואין רוצה לקבל כדפרישית בריש כל
 הבשר (לעיל דף קל:) אבל אין לתרץ
 דרבי שמואל בר נחמני דהכא כרבי
 יהודה דגרסינן בירושלמי ר׳ יהודה
 אומר אין נותנין אותה אלא לחבר
 דהתס אבכורים קאי כדאמר התם
 לעיל מינה רבי אדא אוסר בבכורים:

ור לביתו ישלם. ללישנא בתרא רקאמר משום דהוי ממון  וכשיחז
 שאין לו תובעין פריך שפיר דישלס משמע שיכול
 להוציאו בדיינין וללישנא קמא נמי דפטר משום דכתיב זה פרכינן
 דטון דכמתנות פטור משום דכתיב זה מסברא אין לנו לחלק בין

 מתנות ללקט שכחה ופאה ולקמן בפרקין (לף קלל.) פריך מספק לקט דחייב משום עני ורש הצדיקו להא דאמר אין ספק מתנות
 לכהן: אמר דכא גרס ולא גרסינן אמר ליה רכא להוה משמע ללרכ חסלא לכר ואס כן מאי קאמר לבסוף מדת חסידות שנו כאן
 הלא כבר שמע התירוץ ולמה חזר ואמר רב חסדא אלא רבא שמע בבית המלרש הקשיא והתירוץ בשם רב חסלא ארישא והשיב להם
 דארישא לא שייך לשנויי ולא לאוחיב מיניה אלא מסיפא הוקשה לרב חסדא ועל זה תירץ רב חסדא וי״ס שכתוב בהן ואמר רכ חסדא
 בוי״ו כסוף מילתיה דרכא וכן משמע דאי לרב חסדא הוה מדבר לא היה אומר ואת אמרת אלא ומר אמר מדת חסידוח שנו כאן:
 תנא תני ישלם ואת אמרת כוי. וא״ת והאמר בפרק קמא דב״ק (לף ז.) א״ל אביי מי כתיב ישולם ישלם כתיב מדעתו ואמר נמי
 פרק הפועלים !;ב״מ לף צא.) י) גבי חוסם פי פרה ודש בה לוקה ומשלם ארבעה קבין לפרה כו׳ ובעי למימר משלם לצאת ידי
 שמים וללישנא קמא דלעיל דפטור אפילו לצאת ידי שמיס פריך שפיר ומיהו לההוא לישנא נמי דאין לו תובעין דחייב לצאת ידי שמים
 איכא למימר דהיינו דוקא במזיק מתנות כהונה או אכלן שלקחן באיסור אבל הכא שלקחן בהיתר שהיה אז עני אפילו לצאת ידי שמיס
 לא מחייב להט פריך שפיר ואת אמרת מדת חסידות שנו כאן ולא מחייב אפילו לצאת ידי שמיס ומיהו בסמוך קשה דקאמר טעמא
 דעני הא עשיר חייב ומאי קשיא אימא עני פטור אפילו מלצאת ידי שמים אבל עשיר חייב א] ומפר״ת דה״ק תנא מני ישלם לרבי

 אליעזר ורבנן סליגי עליה ואת אמרת מדת חסידומ בו׳ דעל מדת חסידות לא הוי פליגי רבנן:
 אין לך בהן אלא משעת הרמה. ואס תאמר והא קרא לאו לאחר הרמה איירי אלא בעתיד ליתרס דמפקינן מיניה בפרק [אלו]
 הנשרפים (סנהדרין לף פג.) דטבל במיתה חלול חלול מתרומה דדריש לא יחללו אמ קדשי בני ישראל אמ אשר ירימו בעתידים
 ליתרס הכתוב מדבר ויש לומר דהכא דריש מדסמך ירימו אצל לה׳ לומר לך שאין לגבוה בהן אלא משעת הרמה אי נמי משום דקאי

 אקרא דסמיך ליה ואיש כי יאכל קודש דאיירי לאחר הרמה:
 דאתו

מעייל חולין לעזרה הלכך (  אי אגואי קא א
 לא אפשר אלא זה למה לי לכדרב חםדא
 דאמר רב חםדא אהמזיק מתנות כהונה או
 שאכלן פטור מלשלם גופא אמר רב חםדא
ו שאכלן פטור א  ב׳המזיק מתנות כהונה 8

 מלשלם מאי טעמא איבעית אימא דכתיב
 זה ואיבעית אימא משום דהו״ל ממון שאין
 לו תובעים מיתיבי •וזה יהיה משפט הכהנים
 מלמד שהמתנות דין למאי הלכתא לאו
 להוציאן בדיינין לא לחולקן בדיינין וכדרב
 שמואל בר נחמני ״דאמר רב שמואל בר
מנין שאין נותנין  נחמני אמר רבי יונתן ב
ויאמר לעם מתנה לכהן ע״ה שנאמר 2  א! 8
 ליושבי ירושלים לתת מנת יילכהנים וללוים
 למען יחזקו בתורת ה׳ כל המחזיק בתורת
 ה׳ יש לו מנת ושאינו מחזיק בתורת ה׳ אין
 לו מנת ת״ש ר׳ יהודה בן בתירא אומר
 משפט מלמד שהמתנות דין יכול אפי׳ חזה
 ושוק דין ת״ל זה למאי אילימא לחולקו
 בדיינין אטו חזה ושוק לאו בדיינין מיחלקו
 אלא לאו להוציא בדיינין הכא במאי
 עסקינן דאתו לידיה אי דאתו לידיה מאי
 למימרא דאתו לידיה בטבלייהו וקםבר האי
מתנות שלא הורמו כמי שהורמו (  תנא ה
בעל הבית שהיה עובר (  דמיין תא שמע י
 ממקום למקום וצריך ליטול לקט שכחה
 ופאה ומעשר עני נוטל ולכשיחזור ישלם
 דברי רבי אליעזר אמר רב חסדא ״מדת
 חסידות שנו כאן אמר רבא תנא תני ישלם
 ואת אמרת מדת חסידות שנו כאן ועוד
 מדרבי אליעזר ליקום וליתוב אלא מסיפא
עני היה באותה שעה  וחכמים אומרים ג
 טעמא דעני הא עשיר משלם אמאי ליהוי
 כמזיק מתנות כהונה או שאכלן אמר רב
 חסדא מדת חסידות שנו כאן תא שמע
 מנין לבעל הבית שאכל פירותיו טבלין
 וכן לוי שאכל מעשרותיו טבלים מנין
ולא יחללו את  ישפטור מן התשלומין ת״ל 3
 קדשי בני ישראל אשר ירימו אין לך בהן
 אלא משעת הרמה ואילך הא משעת
 הרמה ואילך מיהא משלם אמאי ליהוי
 כמזיק מתנות כהונה או שאכלן הכא נמי

 דאתו

 עין משפט
 נר מצוה

 יא א מיי׳ פ״ט מהל׳
 בכורים הל׳ יד סמג
 עשין קמכ נווש״ע י״ד סי׳
 סא וסעי׳ פי] וסעיף לא:
 יב ב [מיי׳ פ״ו מהלכות
 תרומות הלכה ב]

 טוש״ע שס סעיף ז:
 יג ג מיי׳ פייט מהלכות
 מתנית ענייס הל׳ טו
 טוש״ע י׳׳ד סי׳ רנג סעיף

 ד:
 יד ד מיי׳ פ״א מהל׳

 מעשר הל׳ ה:

 שיטה מקובצת
 א] מתנה לכהן ע״ה. נ״ב
 עיי תוס׳ מנחות דף י״ח
 ע״ב: כ] ותימה דבפ׳
 כל התדיר. נ״ב עיי תום׳

 מנחות דף פ ע״ב:



 עין משפט
 נר מצוה

 א נמיי׳ ס״ו מהלכות
 מעשר הלכה י] :

 טו ב מיי׳ פ״ל מהל׳
 נמרים הל׳ י״ד
 ופ״א מהל׳ כנורות הל׳ ג
 סמג עשי! קמנ ריא
 טוש״ע י״ל סי׳ סא סעיף

 יג וסי׳ שו סעיף ו:
 טז ג מיי׳ פ״נו מהל׳
 ככורים הל׳ מ טוש״ע

 י״ל סי׳ סא סעיף כג:
 יז ד מיי׳ ס״א מהלכות

 מתנות עניים הל׳ ):
 יח ה מיי׳ שם הלכה ס:

 ו מיי׳ שם פ״ו הל׳ י:

 שיטה מקובצת
 א] בטבלייהו חייב דכמי
 שהורמו דמיין ועוד י״ל
 דאתו לידיה בטבלייהו
 וקסבר מתנות שלא הורמו
 כמי שהורמו דמיין הלכך
 אם אכלן אחר הרמה חייב
 שכבר וכה בהן הכהן ואם
 קודם הרמה פטור דגזירת
 הכתוב דאין לו בהן אלא
 משעת הרמה ואילך עד
 שהוברר חלק של כהן
 ומיהו אחר הרמה אהניא
 הא דאתא לידיה שזכה
 בהן הכהן וממונו הוא.

 הרא״ש ז״ל:

 הזרוע והלחיים פרק עשירי חולין מלא.
 דאתו לידיה בטבלייהו וקםבר האי תנא מתנות שלא הורמו כמי
 שהורמו דמיין. ומשעת הרמה ואילך היינו מכי אתו לידיה
 אפילו כטכלייהו וא״ת אמאי לא משני דפשטא דכרייתא דקתני פטור
 מן התשלומין היינו דאתו ליד כהן צטבלייהו וקסבר האי תנא מתנות
 שלא הורמו לאו כמי שהורמו דמיין
 ומש״ה פטור דאין לו לכהן אלא משעת
 הרמה ממש והוה ניחא טפי דהוי לשון
 הרמה דוקא וי״ל דאי הוה מוקי לה הכי
 אז לא היה מדוש הדיוק כלל הא משעת
 הרמה ואילך משלם דהא פשיטא דמשלס
 כיון דאתו ליד כהן והורמו אכל השתא
 עיקר הכריימא משמיענו דמזיק
 ממנומ כהונה או שאכלן פטור ודיוקא
 קמ״ל דאע״ג דאתו לידיה א] כטכלייהו

 חייב דכמי שהורמו דמיין:
 שאני התם דקא משתרשי ליה.
 דבמקוס זה הניח לו המלך
 שאר ממון ואם מאמר מתנות כהונה
 כשאכלם משמרשי ליה שבמקום זה לא
 אכל דכר אחר ואמאי פטור וי״ל דלא
 דמי לאנסו כית המלך גרנו דתחתיהן
 לא לקח משלו אבל באכלו אפשר דלא

 משתרשי ליה שהיה מתענה:
 הכי גרםי׳ בפי׳ ר״ח שבעה נכסי
 בהן. ולא חשיכ הכא כל כ״ד
 מתנות כהונה דחשיב לקמן כפירקין
 (לף קלג0 דלא חשיב הכא אלא הנך
 דאסורים לזרים והס ממון כהן והא
 דחשיכ מתנומ אע״פ שמותרות לזרים
 משוס דטכלי ודמו למרומה כדאמר
 לקמן (קלב:) אע״ג דלית הלכתא הכי
 היינו דלא הוי באוכל טבלים אבל מ״מ
 איסורא איכא לאכול מכהמה שלא
 הורמה מתנוחיה א״נ לא חשיב אלא
 מידי דבר אכילה והא דלא חשיב בכור
 משוס דאכתי לאו בר אכילה הוא
 שצריך שחיטה: מעשר עני
 המתחלק בתוך הבית. דוקא נקט
 המתחלק בתוך הבית דשני דיני מעשר
 הם אחד מתחלק תוך הבית ואחד
 מתחלק בתוך הגרנות כדמשמע
 בפ״ב דנדריס (לף פל:) ואותו המתחלק
 תוך הגרנות אין לבעלים בו טובת
 הנאה אלא באותו המתחלק בתוך
 הבית ובספרי מפרש להו מקראי כתוב
 אחד אומר מקצה שלש שנים תוציא
 אמ כל מעשר תבואתך והנחת אלמא
 צדך להניחו כגורן וכאין עניים ונוטלין
 אותו וכתוב אחד אומר כי תכלה
 לעשר וגו׳ ונתת ללוי וגו׳ אלמא
 בתוך הבית מחלקו מדכתיב ״)והנחת
 הא כיצד עד הפסח שהוא זמן גשמים
 ואם מניחו בחוץ נפסד מחלקו בתוך
 ביתו וזה מעשר עני המחחלק בתוך
 הבית מכאן ואילך שהוא ימי הקיץ מניחו בחוץ בגרנות ועניים
 באים ונוטלין אותו: יש בו טובת הנאה לבעלים. נראה דדבר
 שיש בו טובת הנאה לבעלים אפילו בא עני ולקחו מוציאין מידו
 ודבר שאין בו טובת הנאה לבעלים לקחו אין מוציאין מידו ומיהו
 אס לא לקחו ובא עני ושאלו ממנו אס ירצה לא יתן לו דקרי ליה לעיל
 ממון שאין לו תובעין ואם היה צריך ליתנו לתובעו א״כ הוי יש לו
 תובעין: גמר אחריך אחריך מדת. ואע״ג דאצטריכו למכתב
 ולא הוי מופנה גלוי מילמא כעלמא הוא דכמו שיש בזה אחריך פאה
 ה״נ יש בזה אחריך פאה ולאו ג״ש ממש היא אי נמי מדכתיב שכחה
 בלשון אחריך ש״מ לג״ש אתא וצ״ע למה לא גמרינן בג״ש דאחריך
 דלהוי פרט בזית במו בכרס ונהי דלענין עוללות לא אפשר למילף
 באילן דלא שייך ביה איזהו עוללות כל שאין לו לא כתף ולא נטף:

 כגון

 דאתו לידיה בטבלייהו וקסבר האי תנא
 מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין תא
י שאנםו בית המלך גרנו אם הר א ,  שמע א
 בחובו חייב לעשר אם ״באנפרות פטור
 מלעשר שאני התם דקא משתרשי ליה
 תא שמע ״אמר לו מכור לי בני מעיה של
 פרה והיה בהן מתנות כהונה נותנן לכהן
 ואינו מנכה לו מן הדמים לקח הימנו
 במשקל נותנן לכהן ומנכה לו מן הדמים
 אמאי ליהוי כמזיק מתנות כהונה או שאכלן
 שאני התם דאיתנהו בעיניהו ת״ש תשעה
 נכםי כהן תרומה ותרומת מעשר וחלה
 ראשית הגז ומתנות והרמאי והבכורים
 והקרן והחומש למאי לאו להוציאן בדיינין
שקונה לכדתנן למה אמרו נכסי כהן ב (  לא ז
 בהן עבדים וקרקעות ובהמה טמאה ובעל
 חוב נוטלן בחובו ואשה בכתובתה וספר
 תורה ההוא ליואה דהוה חטף מתנתא
 אתו אמרו ליה לרב אמר להו לא מםתייה
 דלא שקלינן מיניה אלא מיחטף נמי חטיף
אי איקרו עם משקל נמי לשקול מינייהו  ורב 8
מספקא  אי לא איקרו עם רחמנא פטרינהו ג
 ליה אי איקרו עם אי לא איקרו עם יתיב רב
 פפא וקאמר לה להא שמעתא איתיביה רב
יארבע י מתנות  אידי בר אבין לרב פפא ה
 עניים שבכרם הפרט והעוללות והשכחה
 והפאה ושלש שבתבואה הלקט והשכחה
כולן  והפאה שנים שבאילן השכחה והפאה ה
 אין בהם טובת הנאה לבעלים ואפילו עני
 שבישראל מוציאין מידו י מעשר עני
 המתחלק בתוך ביתו יש בו טובת הנאה
 לבעלים ואפי׳ עני שבישראל מוציאין אותו
 מידו ושאר מתנות כהונה בגון הזרוע והלחיים
(מידו) לא מכהן (  והקבה אין מוציאיז אותן ו
 לכהן ולא מלוי ללוי ארבע מתנות שבכרם
 הפרט והעוללות והשכחה והפאה דכתיב
וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט 1 

כי תבצור כרמך לא תעולל אחריך  וכתיב 2
 אמר ר׳ לוי אחריך זו שכחה פאה גמר אחריך
כי תחבוט זיתך לא  אחריך מזית דכתיב 3
 תפאר אחריך ותנא דבי ר׳ ישמעאל שלא
 תטול תפארתו ממנו שלשה שבתבואה הלקט

 השכחה

 דאמו לידיה. דכהן: כטכלייהו. שהופקד הטבל אצלו: כמי שהורמו
 דמיין. זכה בהם מן ההפקר שהרי קדם. ל״א שמסר לו את הטבל לזכות
 במרומה שבו: אם כחוכו. שהיה חייכ לו דכר קצוכ ממון: חייב לעשר.
 ממקום אחר וליתן לכהן שהד הוא כמוכר: ואם באנפרוה. בהפסד

 ועל חנם פטור מלעשר. קמני מיהמ אס
 בחובו חייב לעשר אלמא יש לו תובעין
 דאי לאו דנא הוא שישלם לו על כרחו
 מאי חיוב מצוה איכא הא לא פש גביה
 מידי: שאני ההם דקא משתרשי ליה.
 התם לאו בהוצאה בדיינין מנן בה אלא
 חיובא בעלמא כשאר חיובי מעשרות
 וחיוכא ודאי איכא עליה דהא משתרשי
 ליה כלומר משתכר הוא בה שהד היה
 צדך לפרוע מעות: א״ל. לטבח:
 מכור לי בני מעיה. בני מעיה של פרה
 זו: והיו בהן מחנות. הקבה: נותנן.
 לוקח זה לכהן: ואין. המוכר מנכה לו
 ללוקח מן הדמים שהרי היה יודע
 הלוקח שהמתנות שם וזה לא מכר לו
 הקבה: לקח הימנו במשקל. הליטרא
 כך וכך ושקל לו הקבה: נוחנן. לו
 לוקח לכהן שהד הגזל אצלו וצריך
 להשיב: והטכח ינכה לו מן הדמים. על
 כרחו שמכר דבר שאינו שלו: ואמאי.
 נוחנן לכהן ליהוי כמזיק כוי: השטה
 נכסי כהן. לא ידעתי היכן ש נרה
 ונספדס אינה כתובה בשוה ומוצא
 אני ט״ו מתנות כהונה שכולן נכסי כהן
 לעשות בהן כל צרכיו המרומה ותרומת
 מעשר ומרומת מעשר של דמאי והחלה
 והבכורים וראשית הגז וממנומ של חולין
 ושל קדשים והקרן והחומש של גזל הגר
 ושדה אחוזה ושדה חרמים וככור בעל
 מוס ופדיון הבן ופדיון פטר חמור
 ונראה בעיני שכולן שנרם בה ומשיב
 תרומה ותרוממ מעשר והדמאי וחלה
 כחדא דכולהו מרומה נינהו ובכור
 ופדיון הבן ופדיון פטר חמור כחדא
 וקרן וחומש דגזל הגר חדא וכולהו
 הנך מחנה לכהן הן ולקמן בפירקין
 (לף קלג:< חשיב כל כ״ד מתנות
 כהוגה. הגוזל את הגר ונשבע לו
 ומת הגר ואח״כ הודה ונשבעי) לשקר
 דאמר רחמנא ואס אין לאיש גואל וגו׳״)
 וכי יש לך אדם כישראל שאין לו גואלים
 אלא זהו גר שמת ואין לו יורשיןט) וכמיב
 האשם המושב לה׳ לכהן׳) ותניא בפרק
 הגוזל בב״ק (לף קי.) האשם זה קרן
 המושב זה חומש דגבי נשבע לשקר
 בפקדון או בגזל כתיב ביה חומש בין
 בגוזל חבירו בפרשת ויקרא נה] בין בגזל
 הגר בפרשת נשאי): למה אמרו. למאי
 הלכתא: וסייח. אע״פ שאינו לאכילה
 ולא לדבר ל) שיכא ליד אכילה. ולבי

 מגמגם למאי תנייה הואיל ותנא דאפי׳ בהמה טמאה לוקח מהן: תטין*
 מתנתא. כשהיו התינוקות מולידן הזרוע והלחיים והקבה לכהן חוטפם
 מידיהם: לא מסחייה. לא די דכשהוא שוחט אמ בהמתו אין אנו כופין
 אותו לתת מחמה לכהן אחר: אלא מיחטן» נמי הטין). כתמיה: ורכ.
 מאי דעתיה דאמר לא מסמייה דלא שקלינן מיניה דמשמע שהיינו יכולין
 לכופו לכך ונמנעין אנו: אי איקרו עם לשקול מיניה. דהא מאת העס
 מאח זובחי הזבח בחיב (לכדס יח) ואי לא איקרו עם רחמנא פטדה
 ומאי טיבותא עבדינן גבייהו: מםפקא ליה. לרב ומשום ספיקא פטר
 ליה דהמוציא מחבירו עליו הראיה: להא שמעתא. דרב דמספקא
 ליה: ד׳ מהנוה עניים. הנוהגות בכרס ואלו הן: הפרט והעוללות.
 כדבתיב (יקרא יט) וכרמך לא מעולל ופרט כרמך לא תלקט ובמס׳
 פאה (פ״ז מ״ל) מפורש איזו היא עוללות כל שאין לה לא כתף ולא נטף:

 והשכחה

 מסורת הש״ם

 א) [גיטין מל.], ג) נפי׳
 שלקח אנס עונל כוכניס
 נאוגס שלא כדין. ערוך
 ועי׳ נפרש״י], ג) לקמן
 קלב., ד) נכוריס פ״ג
 מי׳׳נ, ה) תוספתא לסאה
 פ״נ הי״ג, ו) רש״ל מ״ז,
 t) ל״ל שנשנע. רש״ל,
 ח) [נמלנר ה], ט) ננ״ק
 קט.], י) [נמלנר ה],
 נ) נשם], ל) נס״א: לשנר,

 מ) צ׳׳ל ונתת,

 תורה אור השלם
 1. וכרמף לא תעולל
 ופרט בימך לא תלקט
 לעני ולגר תעוב אתם

 אני יי אלהיכם:
 ויקרא יט י
 2. בי תבעיר כרמף לא
 תעולל אךוךיף לגר

 ל^תום ולאלמנה יהיה:
 דברים כד כא
 3. בי תחבט זיתך לא
 תפאר אחךיף לגר

 ל?תום ולאלמנה יהיה:
 דברים כד כ

 גליון הש״ס
 גט׳ א־ איקרו עם. עי׳
 שנועות לף יל ע״א תום׳

 ל״ה כולן:

 מוסף רש״י
 חייב לעשר. עליה,
 להוי כמוכר (גיטיו סד.).
 נותנן. לוקח, לכהן. ואין
 הטכח מנכה לו כלום,
 לפי שלא מכר לו אמ
 המתנות מסתמא (לקמן
 קלח: וכעי״ז ביק קטו).
 לקח הימנו במשקל.
 להשתא ולאי זנין ליה
 (לקמן שם׳. ומנכה לו
 מן הדמים. משנשתטה
 זכו הנהנים נמתנותיהס
 והדין על הטנת ישם).
 באנפרות. הפסד(שם<.



 מםורת הש״ם

: א נ פ ״ ) נ , נ [ נ. ץ י ט י ג ] (6 
ת כו., ו נ תו . ע״ש נ ו ת פ נמו  י
 ג) [לקמן קלב.], ד) מנתות
, ומא פא. : י ג ת י עו ו  צנ. שנ
 ה) [לקמן קלב.], 0 [לעיל
מה «) פו , [  קל: לקמן קלב.
ל ו , ח) מכאן שייך ע .  מ
, [ ז מ״ג ״  לע״א, מ) נפאה פ
כ , כ) ע״ [ ל מ״י ״ פאה פ  י) [
דקרא  שייך לע״א, ל) [
ט, כג], מ) [לבריס כל],  י
יקרא כג], ס) [לעיל ו ] (  נ
, ע) בעשר, פ) [צ״ל [  כל:
, צ) צ״ל כהן, [  למימני
, ר) [לעיל  ק) נצ״ל יכפר]
], ש) [צ״ל אשת ישראל],  קל:

 תורה אור השלם
 1. ובקצרכם את קציר
 ארצכם לא תכלה פאת
 שדף בקצו־ף ולקט
 קציךף לא תלקט לעני
 ולגר תעזב אתם אני יי
 אלהיבם: ויקרא כג כב
 2. בי תקצר קצירך
 בשךף .ושכחת עמר
 בשךה לא תשוב לקחתו
 לגר ליתום ולאלמנה
 יהיה למען יבךכף •ך
 אלהיך בכל מעשה
 יךיף: דברים כד יט

 3. בי תחבט זיתך לא
 תפאר אחריך לגר

 ליתום ולאלמנה יהיה:
 דברים כד כ
 4. ובפר את מקדש
 הקדש ואת אהל מועד
 ואת המזבח יכפר ועל
 הכיהנים ועל כל עם

 הקהל יכפר:
 ויקרא טו לג
 5. ןכל מנחת כהן כליל

 תהיה לא תאכל:
 ויקרא ו טז

 גליון הש״ם
ו עם. ר ק י א א ׳ ום״ם ל ם  ג
׳ ס י נחומש נ ׳ ׳ נרש׳  עי
ס לוי נ ש  ובריתך ינצורו ל
 מלו נניהס במלבר וביהושע
 ה׳ ה׳ וכל העם הילולים
ע מ ש ר לא מלו מ נ ל מ  נ

: ם  רלדס לא איקרו ע

 לעזי רש״י
. [ ר ״ י ל י ב נ שאי י ד ר [ ׳ ־  אשפי

 ליטול את יופיו(של
 משהו).

 הלא: הזרוע והלחיים פרק עשירי חולין
 ״)והשכחה והפאה. כולהו יליף לקמן. פרמ ענבים הנושרין בשעת
 בצירהט): לקט. הנושר בשעמ קצירהי): שתים באילן. לקמן יליף להו:
 אין בהן טובח הנאה לבעלים. אין בידם לתתן לכל מי שירצו אלא
 כל הקודם זכה ולקמיה מפרש טעמא: מוציאין אח שלו מידו. אם
 היה לו כרם או תבואה או אילן כופין
 אותו לימן. אבל מעשר עני הואיל
 ומתחלק בתוך הבית לאחר שהכניס
 תבואתו לבית: יש בהן טובת הנאה
 לבעלים. שבידו לתתן לאיזה עני
 שירצה וחבירו אומר לו הילך סלע זה
 ותן כל מעשרותיך לקרובי עני והיינו
 טובת הנאה דבר מועט: ד׳ מהנות.
 כרישא מפרש לה לכולה ברייתא והדר
 מותיב תיובתא: אחריך זו שכחה.
 שאינה אלא מאחריו כדתנן (פאה
 פ״ו מ׳׳ל) שלפניו אינו שכמה שלאמריו
 שכחה זה הכלל כל שהוא ככל משוכ
 שכחה שאינו בבל תשוב איני שכחה.
 פאה בכרם גמר אחריך אחריך מזית
 דכתיב ביה לא מפאר אחדך. ותנא
 דכי רכי ישמעאל שלא תטיל תפארתי
 הימנו כלימר לא תטיל כל פארי לשון
 (איוב לא) ובכל מבואמי משרש
 דמשמע עקירה ולשון (דברים כה)
 ויזנב בך נטל אמ זנבך. אשפי״ר בלע״ז
 והיינו שלא תטול פאהי): כולהו
 עזיכה כסיבא בהו. שצריך להניח שם
 בהפקר ולא שיתלקס. הנך דכתיב בהו
 תעזוב ל) הרי עזיבה והנך נמי כתיב
 בהו יהיה«) היינו בעזיבה דמשמע
 בהוייתו יהא דלא כתיבא בהו נתינה:
 לא הלקט לעני ולגר וגו׳. ומשמע
 לא מלקט אני מזהיר לעני: נהינה
 כחיבא ביה. ונתת ללוי לגר וליחוס
 ולאלמנה (שס ט<: גמר לגר לגר
 מהסם. מולקט קצירך לא תלקט
 לעני ולגרנ): מה להלן עני מוזהר.
 כדאמרינן להזהיר עני על שלו: הא
 מלוי לכסן מוציאין אלמא. דלרם
 איקרו עם ואמאי מוציאין אי מספקא
 ליה לרכ אי איקרו עם אי לא:
 ומתרץ הגון הזרוע ולא זרוע. כלומר
 אשאר מתנות כהונה שהן מתנה
 לכהן כזו קאמר דמוציאין ולא זרוע
 עצמה דילמא לא מקרו עם: ומאי
 ניהו. דמוציאין מלר לכהן מעשר
 ראשון: ופריך מעשר ראשון דלוי
 הוא. ואמאי מוציאין אומו מידו לתתו
 לכהן: אןז לכהן. דבכ״ד מקומות

 כגון זרוע ולא זרוע. דאי זרוע ממש למה לי למימר כגון לימא
 ושאר מתנות כהונה הזרוע כר אלא מדקאמר כגון לאו
 כזרוע מיירי אלא כדכוותיה דהיינו מעשר ראשון ואצטריך ליה למימר
 בגון זרוע דאי הוה אמר בהדיא מעשר ראשון הוה אמינא דה״ה

 מתנות כהונה להט תנא כגון הזרוע
 והט קאמר ושאר מתנומ כהונה שהן
 דוגמת זרוע כגון מעשר ראשון
 מוציאין אכל זרוע עצמה לא

 דמספקא לן כרב:
 תא שמע כל דבר שבקדושה כוי.
 מימה מאי פריך ליה לרב
 מהכא דילמא משום הכי אין מוציאין
 משום דמספקא ליה לתנא אי איקרו
 עם או לא ר״ל דלא משמע ליה שיהיה
 ספק לתנא ובפי׳ ר״ח גרס לימא
 מסייע ליה כל דבר שבקדושה בר:

 דכי

 השכחה והפאה דכתיב 1ובקוצרכם את
 קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך בקוצרך
כי תקצור קצירך בשדך  ולקט קצירך וגו׳ 2
 ושכחת עומר בשדה שנים שבאילן השכחה
כי תחבוט זיתך לא תפאר  והפאה דכתיב 3
 אחריך ותנא דבי ר׳ ישמעאל שלא תטול
 תפארתו ממנו אחריך זה שכחה וכולן אין
 בהן טובת הנאה לבעלים מאי טעמא עזיבה
 כתיבא בהו ואפי׳ עני שבישראל מוציאין
 אותו מידו דכתיב ולקט קצירך לא תלקט
 לעני ולגר תעזוב אותם א<להזהיר עני על
 שלו ומעשר עני המתחלק בתוך הבית יש בו טובת הנאה לבעלים מאי
 טעמא נתינה כתיבא ביה ואפי׳ עני שבישראל מוציאין אותו מידו דאמר
 ר׳ אילעא גמר לגר לגר מהתם מה להלן מוזהר עני על שלו אף כאן מוזהר
 עני על שלו ושאר מתנות כהונה כגון הזרוע והלחיים והקבה אין מוציאין
 אותן לא מכהן לכהן ולא מלוי ללוי הא מלוי לכהן מוציאין אלמא איקרו עם
 כגון הזרוע ולא זרוע ומאי ניהו מעשר ראשון מעשר ראשון דלוי הוא כרבי
תרומה לכהן מעשר ראשון ללוי דברי ר׳ עקיבא  אלעזר בן עזריה 3׳דתניא א
 ר׳ אלעזר בן עזריה אומר אף לכהן אימד דאמר ר׳ אלעזר בן עזריה אף
לבתר דקנסינהו עזרא אימר דקנםינהו  לכהן לכהן ולא ללוי מי אמר אין ב
 עזרא דלא יהבינן להו משקל מינייהו מי אמר אלא כגון זרוע ולא זרוע ומאי
 ניהו ראשית הגז ת״ש זה הכלל כל דבר שהוא בקדושה כגון תרומה
 ותרומת מעשר וחלה מוציאין אותן מידם וכל דבר שאינו בקדושה כגון
 הזרוע והלחיים והקבה אין מוציאין אותו מידם כגון זרוע ולא זרוע ומאי ניהו
 מעשר ראשון ולבתר דקנסינהו עזרא ת״ש ״השוחט לכהן ולעובד כוכבים
 פטור מן המתנות הא ללוי ולישראל חייב לא תימא הא ללוי ולישראל חייב
 אלא אימא הא לישראל חייב אבל ללוי מאי פטור אי הכי ליתני השוחט ללוי
 ולעובד כוכבים פטור מן המתנות ועוד הא תניא השוחט לכהן ולעובד
 כוכבים פטור מן המתנות ללוי ולישראל חייב תיובתא דרב אמר לך רב
וכפר את מקדש הקדש זה לפני ולפנים אהל מועד דתניא 4 (  תנאי היא י
 זה היכל מזבח כמשמעו יכפר אלו עזרות כהנים כמשמעו עם הקהל אלו
 ישראל יכפר אלו הלוים ותניא אידך יכפר אלו עבדים מאי לאו בהא
 קמיפלגי דמר סבר איקרו עם *ומר םבר לא איקרו עם ורב אי סבירא ליה
 כהאי תנא לימא ואי םבירא ליה כהאי תנא לימא מםפקא ליה אי כהאי
 תנא אי כהאי תנא דרש ה<מרימר הלכתא כוותיה דרב והלכתא כוותיה
הוה יהיב מתנתא לכהנתא איתיביה רבא לעולא  י<דרב חסדא עולא ג
 ״י מנחת כהנת נאכלת מנחת כהן אינה נאכלת ואי אמרת כהן ואפילו
וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל אמר ליה רבי  כהנת והכתיב 5

 מטונך
 נקראו כהנים לרסס) הלכך אע״ג דבמעשר ראשון לוי כחיב ביה נכמלנר יי!] כהניס נמי משחמעי: וקמסייס מילהיה אימר דאמר כוי: בתר
 דקנסינהו עזרא. ביבמות (לף פו0 אמר מפני מה קנסו לרם במעשר מפני שלא עלו בימי עזרא דכתיב [עזרא ח] ואבינה בעם ובכהניס ומבני לוי
 לא מצאמי שם. אבל מקרא מפורש לא מצאתי שקנסם אבל דוגמא יש לדבר שכתוב בעזרא בסופו (נחמיה י) והיה הכהן בן אהרן עם
 הלויס במעשר«< הלרס למדנו שלא האמינוס על הרומח מעשר ולא היו חולקין להן מעשר בגורן אלא (דקנסינהו) בפני הבהניס: ומהדר
 אימר דקנסינהו כו׳ משקל נמי מינייהו מי אמר. כחמיה. אכחי הדרא אחקפחא לדוכחיה הא מלר לכהן מוציאין: אלא הכי הרין כגון הזרוע.
 מוציאין מלוי לכהן ולא זרוע עצמו. ומאי ניהו כגון זרוע ראשיח הגז דהחם לא כחיב עם ואי נמי לא איקרו עם מחייט: כל דכר שכקדושה.
 שאסור לזדם כגון תרומה וטוצא בהן מוציאין מיד לוי לכהן: ושאין כה משום קדושה כגון הזרוע כוי. שבאין מבהמומ של חולין אין מוציאין
 מיד לוי לכהן. אלמא סשיטא לן דלא איקרו עם ואמאי מספקא ליה לרב: כגון זרוע ולא זרוע. דזרוע מוציאין דאיקרו עם והאי דקתני דאין
 מוציאין במעשר ראשון קאמר וכמר דקנסינהו עזרא ואיצטריך ליה לאשמועינן דאע״ג דקנסינהו עזרא דלא >)למימני להו דידהו מיהא לא
 שקלינן מינייהו: השוחט לכהן. להט נקט השוחט לכהן דעליה דטכח רמיא דבתיב(לברים יח) מאת זובמי הזבח: וליהני ללוי ולעובד כוכבים.
 ואנא ידענא דכ״ש בהךל): וכפר אס מקדש הקדש. בעכודמ יום הכפורים: לפני ולפנים. מכפרת עבודה זו על הטומאה שאירעה בפנים
 דפר ושעיר של יוה״כ מכסרים על טומאה מקדש וקדשיו כדאמרינן בשבועוח (לף ב.): מזבח כמשמעו. על מי שעבד בטומאה במזבח בלא מיוב
 מקדש כגון נטמא במקדש דעבד בלא שהייה דאין כאן טומאה מקדש דהיכא דנטמא בעזרה קי״ל בשבועות (לף טז.) הלכה למשה מסיני דלא
 מחייב עד שישהה כדי השחחואה: יכפר אלו העזרוס. על טומאה שאירעה בעזרה על הכהניס ששגגו ונכנסו טמאים לעזרה. וכן לרם
 רשראליס ועבדים קראי ימירי קדריש: עבדים. כנענים דאינהו נמי כעי כפרה דכל מצות שהאשה חייבת בהן עבד חייב בהן נחגיגה ד.] וכל מקום
 דכתיב עונש איש ואשה שרן נב״ק טו.]: דמר סבר איקרו עם. והוו ככלל עם הקהל הילכך וכסרק) יתירא אעבדים אתא: ומר סגר לא איקרו עם. ובעי
 קרא: הילכסא כרב. ולא שקלינן מינייהו: וכרכ חסדא. דאמרי) מזיק מתנות כהונה או אוכלן פטור: לכמה. כת כהן אפילו »אשת איש דטון
 דקדושה לית להו דאינן אסורים לזרים הרי מותרת בהן ולא דמי למרומה ואי משוס ונתן לכהן (ויקרא כב) קסבר אפילו כהנמ
 משמע: מנחס כהנה נאכלס. השיריים כמנחת ישראל: מנחה כהן אינה נאכלת. דכולה כליל דכתיכ >שס 0 כליל תהיה:

 מטונך

 עין משפט
 נר מצוה

ו מהלכות ״  יט א מיי׳ פ
 ממנות עניים הל׳ נ
ו מהל׳ תרומות הל׳ א ״ פ  ו

: ל נ לאוין מ מ  ס
א מהלכות ״ י׳ פ  כ ב מי

:  מעשר הל׳ ל
ט מהל׳ ״ י׳ פ  כא ג מי
ג מ ס הל׳ כ ס י ר ו נ  נ
׳ ״ל סי ע י ״ ש ו נ ט מ  עשין ק

ף מ:  סא סעי
נ מהל׳ ״ י  ככ ד מיי׳ פ

ות הל׳ נ  מעשה קרנ

: ט] י ] 

 מוסף רש״י
. ו ל ל ש י ע נ ע ר ל י ה ז ה  ל
ר ליטול פאה ויש א ר י ה  ענ
 לו שלה הזהירו הכתונ
ה סאה (גיטין  להנית ג
. ן ה כ ה ל מ ו ר  יב<. ת
 נתינתה לכהן (יננזית
ש ד ק ת מ ר א פ כ  פו). ו
ר ת פ ד ו נ ע . נ ש ד ק  ה
 ושעיר של יום הכפוריס
נ, המכפרת על טומאת  כמי
י נ פ ה ל  מקדש וקדשיו, ז
. על טומאה ם י נ פ ל  ו
ן  שאירעה לפני ולפנים כגו
 נטמא לפני לפנים ושהה
י זשתחואה,דמחיינת לה י  כ
 על :.הייתו (שבועות יג:)
: אם נכנס אדם בטומאה ו  א
ה בסוף אנל ע ד  ואין •:ה י
ה בתפילה, ע ד  הוה ליה י
ק ״ פ  וילפינן מקראי נ
 דשנועות (ז:) ששעיר זה
ן ץ מ  תולה עליה להנ
א י נ ודע לו ר ד שי ן ע ד ו ס י  ה
רד (יומא סא.). ו י  נעולה ו
. על טומאה ל כ י ה ה  ז
 שאירעה בהיכל !שם! אם

 נטמא בהיכל (שבועות ינ.).

. זה ו ע מ ש מ ח כ כ ז  מ
ר  מזבח הזהב, אס הקטי
רת בטומאה וגשהייה  קטו
: על טומאה ו  >שס1 א
 שאירעה לאדס במזנת
י השתמרה, שזהו  ושהה פר
 שיעור שהייה למי שנטמא
: ו רה (יומא שם< א  נעז
 שמכפרים על טומאה שנגע
ן שהימה לו נח, וכגו  נמז
ה נתמילה כשנטמא ע ד  י
ו טומאה זו,  ונעלם ממנ
גע נ  או העלם קולש ו
, ושעיר הנעשה נפנים  בו
ולע לו ל שי ר ע פ כ  מ
ד ר ו א קרבן עולה ר י נ  ר
 כדאמר נשבועות (מנחות
ו ל ר א פ כ  צב. מכת־יו. י
. נכנס לעזרה ת ו ר ז ע  ה
 בטומאה (שבועות שם).
מכפר . ו ו ע מ ש מ ם כ י נ ה  כ
 דם השעיר על ישראל ודס
 הסר על הנהנים >מנחות
ת . נ ת נ ה ת כ ח נ  שם<. מ
. דכל מנתת ת ל כ א  כהן, נ
 כהן כליל תהיה לא תאכל
 נתיב, אבל דבהנת הנשואה
 לישראל נאכלת, וכן כהנת
 אלמנה וגרושה שהניאה
 מנחתה נאכלת !סוטה כג.).



 עין משפט
 נר מצוה

ט מהל׳ ״ ׳ ס י  כג א מי
ג מ  בכורים הל׳ כ ס
ד סי׳ ״ ע י ׳ ש׳ ג טו מ  עשין ק

: ף מ י א מע  פ
א שס הל׳ ״ י ׳ פ י  כד ב מי
ל מ ג עשין ק מ  י ס
ף ׳ שה סעי ע י׳׳ל סי ״ ש ו  ט

: ח  י
ט שם הל׳ ״ י׳ ס  כה ג מי
ן קמב ג פשי מ  ה ס
ף ׳ סא סעי ל סי ״ ע י ״ ש ו  ט

 ח:

ע שס ״ ש ו ׳ שם ט י  כו ד מי
: ח ף י  סעי

׳א מהלכות ׳ פ׳ י  כז ה מי
 מאכלות אסורות הל׳
ע ״ ש ו ג לאוין קלת ט מ ג ס  י

: ף א ל שיי סל סעי ״  י
״ל מהלכות ׳ סי י  כח ו מי
א ״ פ  שמיטה הל׳ ל ו
רות הל׳  מהל׳ מאבלות אסו
ע ״ ש ו ל ט ג עשי! ס מ ג ס  י

: ף ג י ׳ כמ סע ל סי ״  י
ת מהל׳ ״ ׳ פ י  כט ז (מי
רות הל׳  מאכלות אפו
ע ״ ש ו ג לאדן קלט ט מ  ו) ש

: ף ו ׳ סה סעי ר סי ״  י
ט מהלכות י ׳ פי י  ל ח מי
ג מ  בכורים הל׳ ל ס
״ל סי׳ ע י ״ ש ו  עשי! קמב ט

ף כ:  סא סעי
א ט מיי׳ שם הל׳ י  ל
ף ע שס סעי ״ ש ו  ט

 כה:
י׳ שם הלכה יא  י [מי

: [ ף כט י ע שם סע ״ ש ו  ט
ו ב כ מיי׳ שס הל׳ ט  ל

ף לב: ע שם סעי ״ ש ו  ט

 מוםף רש״י
. ממשאך שבאת ך נ ו ט  מ
ן ע ש  עלינו להשיבנו אני מ
ן א ש מ גה >ר־ה ד.) מ  משו
 שבאפ להכביל עלי
ד עליך (זבחים לנ:<. י מ  א
ת לד (בכורות . ג ה י ו  ל
ם י י ח ל ה ע ו ו ר ז  נח.). ה
ר אס . אס שו ה פ ק ה  ו
, ומשמע  שה כתיב נהו
ן נוהגי! בחיה (לעיל  לאי
ק פ ק חיה ס פ . ס י ו  עט:<. כ
ם י כ ר ו ד ש ב  בהמה, י
. דכיון דמספקא לן י ו  כ
 נחיל ביה לחומרא !קדושיו
ט ה . ל ן ה כ ט ל ח ו ש  ג.<. ה
 נקט השוחט לכהן, דעליה
נ מאת מ רמיא, דכתי  דטג
 זונחי הזנח (לעיל קלא0.
׳ ו י כ ר ל ו כ . לטבח מ ר מ  א
ן ה ו ב י ה . זו, ו ה ר ל פ  ש
. הקינה !לעיל ת ו נ ת  מ
. נותן הלוקח ן נ ת ו  קלא.<. נ
. דמסממא ן ה כ  קינה, ל
ן ליה !ביק ני  ממנות לא ז
. ו ה ל כ נ ו מ נ י א  קטו.). ו
 אין המוכר מנכה לו ללוקח,
ד היה ה . ש ם י מ ד ן ה  מ
ע הלוקח שהמתנות שם ד ו  י
ר לו הקיבה כ  וזה לא מ
ו נ מ י ן ה ח ק  (לעיל שם<. ל
. הליטרא כך וכך ל ק ש מ  ב
 ושקל לו הקיבה (לעיל
 שם< דהשתא ודאי זבי!
. ן נ ת ו  ליה (לקמן קלח:). נ
ד ה . ש ן ה כ  לוקמ זה, ל
 הגזל אצלו וצריך להשיב,
ן . הטבת מ ו ה ל כ נ מ  ו
, שמכר ם על כרמו י מ ד  ה
ר שאינו שלו (לעיל נ  ד
 שם) משנשחטה זכו הכהניס
ן על הטכת ד ה  במתנותיהן ו

 (לקמן שם).

 שיטה מקובצת
י ב עי ״ . נ ך אהרן נ ו ט  6] מ
ב ״ ב ע ף ל ס׳ זבחים ד  חו
׳ י אפ ה ו : נ] מ״ס ש ו פ ו ס  ב
׳ תוס׳ ת שה. נ׳׳ב עי צ ק  מ

: א ״ ח ע ף פ״ ל ד י ע  ל

 הזרוע והלחיים פרק עשירי חולין מלב.
 דבי רבי ישמעאל תנא כהן ולא כהנת. נראה ללא ממעט אלא
 כנשאת לזר אכל לא נשאת כיון לאכלה במרומה לחמירא
 כ״ש ריהבי ק) ליה מתנומ ומיהו אפשר ללא יהבינן לה לד ישמעאל:
ב כהנא אכל בשביל אשתו. זהו רכ כהנא שגלה מככל לא״י  ר
 לפרק הגוזל במרא (ב״ק לף קיז.) שלא
 היה כהן כלאמדנן בסוף אלו עובדן
 (פסחים לף מט.) אמר רב כהנא אי
 לאו לנסיכת כהנמא לא גלאי ואחר יש
 שהיה בהן בפ״ק לקלושין (לף ח.)
 רב כהנא שקל סולרא בפליון הבן.
 נוע״ע תוס׳ קדושין פ. ל״ה ר״כ ומיס׳ ב״ב
 קי. ל״ה ולא ובפסחים מט: ל״ה אמר]:
 ה״ג מאי נוהגין נמי לקחני בחצי
 מתנות: חלבו אסור כחלב
 בהמה ודמו טעון כסוי כחיה וחייב
 במתנות כבהמה. הא ללא קמני הני
 תרתי לשוה לבהמה בימל משוס
 לניחא ליה למיתני לס וחלב בזה
 אחר זה שסמוכין בבל מקום:
 ואם איתא חייב בחצי מתנות מבעי
 ליה. כההיא ללעיל ניחא ליה
 טפי ללא תני בה חייב אלא נוהגין:
 בזמן שמאה שוחטים כולן פטורים.
 ע״כ כשכולן בעלי מומין
 אייד לאין שומטין ככור אא״כ נפל
ן בו ד  בו מום ומלנתערב ואין מד
 א״כ גס האחדם בעלי מומין הס:
ך לרשום. סימן על הבשר  וצרי
 רגילין היו לרשום בשר
ן ד ד  שפטור מן המתנוח והיו מ
 דשומיהן וא״ת כיון ללית ליה לכהן
 אלא חצי חצי ליפטר וחצי ליחייכ
 מיד להר אצבי הבא על התיישה
 למתייבי רבנן בחצי מתנות ר״צ
 להתס כל שיות שבו מחייב והבא לא
 מחייב בל שיות שבו לכך פטד לגמד:
 אמאי יבא עליו משני צדדים.
 בפ״ב לבכורומ (לף יח:)
 איכא פלוגמא גבי שתי רחלות אחת
 בכרה ואחת לא בכרה רללו שני זכדס
 אחל לו ואחל לכהן והשני ירעה
ד יוסי  על שיסתאכ וחייכ כמתנות ו
 פוטר והך סתמא כר״מ לבתוספתא
 (פ״ג לבכורות) מסיים בה לבד ר״מ
 ומפרש בגמ׳ טעמא לר״מ משוס
 לבא עליו כהן משני צללין ואע״ג
 שכבר לקח אחל והשתא לא מבעיא
 לר״מ לפדך הכא שפיר אלא אפילו
 רבי יוסי לפליג התם היינו משוס
 ללא מצי אמר אי בבור הוא כוליה
 לילי הוא שכבר לקח אמל אבל הבא
 מולי משום למצי אמר אי בכור הוא
 כוליה לילי הוא ומשני שמכרו לישראל
 במומו ואפי׳ לר״מ למחייב התם
 משום לממה נפשך אימ ליה מתנות
 גביה אבל הכא ספק גמור והמוציא

 מסבירו עליו הראיה:
 כשהוא
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 רבי ישמעאל תנא כהן ולא כהנת וילמוד
 םתום מן המפורש דבי ר׳ אליעזר בן יעקב
 תנא כהן ואפילו כהנת הוי מיעוט אחר
 מיעוט ״ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות
אכל בשביל אשתו רב פפא  ״רב כהנא א
 אבל בשביל אשתו רב יימר אכל בשביל
 אשתו רב אידי בר אבין אכל בשביל אשתו
 אמר רבינא אמר לי מרימר י<הלכתא כוותיה
 דרב והלכתא כוותיה דרב חםדא והלכתא
והלכתא כוותיה דרב (  כוותיה דעולא ה
לויה שילדה בנה פטור ב  אדא בר אהבה י)
 מחמש סלעים תנו רבנן י<ג הזרוע והלחיים
 והקבה נוהגים בכלאים ובכוי רבי אליעזר
 אומר כלאים הבא מן העז ומן הרחל חייב
(מן התייש ומן הצבייה) פטור (  במתנות ח
 מן המתנות מכדי קי״ל ״דלענין כסוי הדם
 ומתנות לא משכחת ליה אלא בצבי הבא
 על התיישה ובין לרבי אליעזר בין לרבנן
 מספקא להו אי חוששין לזרע האב אי אין
 חוששין ובשה ואפילו מקצת שה קמיפלגי
 מ מר םבר שה ואפי׳ מקצת שה ומר סבר
 שה ואפילו מקצת שה לא אמרינן בשלמא
 ר׳ אליעזר דפטר קםבר שה ולא מקצת שה
 אלא לרבנן נהי נמי דקסברי שה ואפילו
 מקצת שה פלגא לשקול ואידך פלגא לימא
 ליה אייתי ראיה דאין חוששין לזרע האב
 ושקול אמר רב הונא בר חייא מאי חייב
 נמי דקא אמר יחייב בחצי מתנות מתיב
 רבי זירא י<כוי יש בו דרכים שוין לבהמה
 ויש בו דרכים שוין לחיה ויש בו דרכים
חלבו אסור כיצד ה ,  שויז לחיה ולבהמה כ
 כחלב בהמה י ודמו חייב לכסות כדם החיה
 דרכים שוין לבהמה ולחיה ׳שדמו וגירו
 אםורין כבהמה וחיה וחייב בזרוע ולחיים
 והקבה (א) ורבי אליעזר פוטר ואם איתא
 חייב בחצי מתנות מבעי ליה איידי דתנא
 חלבו ודמו דלא מתני חצי חצי משום הכי
 לא קא תני חצי כי אתא רבין אמר רבי
 יוחנן כוי לרבנן חייב בכולהו מתנות דתניא
אם שור לרבות את הכלאים  שור מה ת״ל 1
אם שה לרבות את המי  שה מה ת״ל 1
 ורבי אליעזר האי אם למה לי מיבעי ליה
 לחלק ורבנן לחלק מנא להו נפקא להו
מאת זובחי הזבח ור׳ אליעזר האי מאת 1 

 זובחי הזבח מאי עביד ליה מבעי ליה

 לכדרבא לידאמר רבא הדין עם הטבח:
בכור שנתערב במאה בזמן שמאה שוחטין את כולן פוטרים  מתני' ח
השוחט לכהן ולעובד ט  את כולן אחד שוחט את כולן >« פוטרים לו אחד ״
חוץ (  כוכבים פטור מן המתנות והמשתתף עמהן צריך שירשום י ואם אמר נ
 מן המתנות פטור מן המתנות ס<כאמר מכור לי בני מעיה של פרה והיו
 בהן מתנות נותנן לכהן ואינו מנכה לו מן הדמים לקחן הימנו במשקל
 נותנן לכהן ומנכה לו מן הדמים: גמ׳ ואמאי יבא עליו כהן משני צדדין
 ולימא ליה אי בכור הוא כוליה דידי הוא ואי לאו בכור הוא הב לי מתנתאי

 אמר

 מטונך. הגעחיך. מש״ה אמדנן גבי מנחת כהנת לנאכלת לאהרן
 ובניו כתובין בסרשה ניקרא ו] וזאת תורת המנתה הקרב אותה בני אהרן
 וגו׳ וטון לכתיב בהליא בני אהרן למעוטי בנות אהרן אבל מתנות
 לא כתיכ כהו אלא כהן גדלאע) ומשמע כהן ואפילו כהנת: סתום מן

 המפורש. כהן סתם לכתיב גבי
 מתנות ממפורש מבני אהרן לכתיב
 גבי מנחה למה להלן כהן ולא כהנמ
 לאהרן ובניו כתובין אף הבא כהן
 ולא כהנת: דבי ר' אליעזר בן יעקב
 מגא. בעלמא כהן ולא בהנת אבל
 כהן דכמיב גבי מתנות אפילו כהנת
 במשמע מאי טעמא הר מיעוט כר
 דבדשיה דקרא כתיב וזה יהיה משפט
 הנהנים דמשמע בהנים ולא כהנות
 וכתיב בסיפיה דקרא ונתן לכהן
 הזרוע וגר דמשמע נמי כהן למעוטי
 כהנמ ואין מיעוט אמר מיעוט כר:
 רב כמא. ישראל הוה ואשתו כהנמ:
 אכיל. מתנתא: בשביל אשמו.
 שהיתה כהנת דס״ל כהן ואסי׳ כהנת:
 הלכמא כוחיה דרב חסדא. דאמר
 לעיל(לף קל:) המזיק מתנות או שאכלן
 פטור מלשלם: והלכהא פרג אדא גר
 אהגה. דפטר נמי בנה של לרה
 מפדון הבן כבנו של לר דמנן כהנים
 ולרס פטודס בפ״ק דבכורומ (לף ג:)
 ואשמעינן רב אדא דלרה בלר אליבא
 דמר גדה דרב יוסף דמוקי לה לדרב
 אדא בר אהבה בס׳ יש בכור לנמלה
 (שם לף מז.) אפי׳ איעברא מישראל
 דבפטר רחם תלא רחמנא י» והד רחם
 שיצא ממנו לאו דחיובא הוא ולאפוקי
 מדרב פפא דמוקיס לה דאיעברא
 מעובד כוכבים אבל איעברא מישראל
 במר אב אזלינן ליה וחייב: מן התייש
 ומן הצגיה פטור מן המהמה. דשה
 כתיבל) ולא צבי: מכדי קי״ל. באומו
 ואת בנו (לעיל לף פ.) דלענין כסר
 הדם ומתנות לא משכחת לה פלוגתייהו
 דר׳ אליעזר ורבנן אלא בצבי כו׳ ר׳
 אליעזר סבר שה ולא מקצת שה:
 בשלמא ר׳ אליעזר דפטר. כלאים
 הבא מן התייש ומן הצביה סבירא
 ליה שה ולא מקצת שה: אידן פלגא
 לימא ליה. ישראל לכהן אייתי כר:
 מאי חייב נמי. דקמחייבי רכנן:
 מלגו אסור כחלב בהמה. דאזלינן
 לחומרא ככולהו: ואם אימא.
 כדקאמרמ דמחייבי רבנן בחצי מתנות
 אמאי קתני הכא וחייב בזרוע לחיים
 וקבה דמשמע נטלהו חייב: ומהדר
 לאו דוקא קמני חייב בזרוע כו׳
 אלא איידי דמנא דשא דדמו כולו
 טעון כסוי וחלבו אסור דלא מצי
 למימני חצי חצי דהא לא אסשר שחצי
 חלבו אסור וחצי מומר וה״נ דחצי
 דמו טעון כסר וחצי דמו אינו טעון
 ומשום דשא חנא סיסא ולא משוס
 דוקא דה״ה דאינו חייב אלא כחצי
 מתנות: שור. הוה מצי למימר:
 לחלק. דאי לא הוה כמיב אם הוה
 אמינא דאינו חייב במתנוח עד
 שישמוט («< שה קמ״ל אס שאס שוחט
 שור בפני עצמו תייב ליתן ממנוח:
 הזגח. משמע אפילו זבח אחד:
 הדין עם הטבח. דינו של בהן
 לתבוע מן הטבח המתנוח ואע״פ

 מסורת הש״ס
ה ל. זנתיס לב: ״ ר  א) [
ר ליה מ  וע״ש תוס׳ ל״ה א
. יומא מג  וכו׳ סי׳ נכון], נ) [
 וש״נ], נ) בשאלתומ פרשת
 שופטים שי׳ קנא איתא רב
, [  הונא, י) [לעיל קלא:
׳ מ״ש הרא״ש עי ו  ה) [
׳ ׳ נ ר סי מ ׳ יש נ רומ פ  נכו
נ אחא ר ׳ ל ׳ נכון וגס גי  פי
ן י ׳י כך תנ  משבמא ע״ש וע׳
ד רש״י ל״ה והלנמא נ  ל
רומ כו , ו) נ [ פו ל סו ׳ ע מ  ו
[ ט ״ פ  ר. מז., 1) [תוספתא ר
, ח) רש״ל גרס : ט  לעיל ע
ל כאן מה שהעי ר [ כ ן ה  מ
ן אלא ו ו  נשם הרש״צ אינו מנ
ן העז  כך היא גי׳ רש״ל מ
מ ו נ נממנ י מן הרחל חי  ו
ן המתנות ר מ ו ט ר פ כ  נ
 כצ״ל וכ״כ הרש״ל לעיל
ר ו ט ד פ כ נ לצ״ל נ ״ ט ע  ע
נ ״ ט ע  ועל הגליון לעיל ע
ס גי׳ הרש״ל  השמיט המלפי
ן התייש וכו׳ נלפס נ״א מ  ו
 ע״ש ושגגה היא], ט) [לעיל
ס ד ו כ  פ.], י) קדושין ג. נ
ס ד מ נ נ נמ״ח], 5) [ ״  פ
, ל) [לקמן קלו.], [  שס מ״י
, נ) נדוקא [  מ) [לעיל קלא:
ט  נכהן האומר לישראל ה
ר משא״כ טשראל ו ט פ  הוא ד
י לקמן קלד. ד״ה ׳ רש״  עי
׳ ע״ש וזהו דקמ״ל מ ן ו ו  מ
ק ״ , ש) נ  המתני׳ דהנא]
. לקמן קלת. [לעיל  קטו
ס יח], ד ב ד  קלא.], ע) [
ס ד ג ד , צ) [ ג]  פ) נשמות י

 ית], ק) [צ״ל לה],

 תורה אור השלם
ט פ ש ה מ י ה ה י  1. ה
ת א ם מ ע ת ה א ם מ י ג ה ב  ה
ם ר א ו ם ש ח א ב ז י ה ח ב  ו
ע ר ז ן ה ה פ ן ל ת נ ה ו  ש

: ה ב ק ה ם ו י י ח ל ה  ו

 גליון הש״ס
. ן י ב ו כתו י בנ ן ו ר ה ׳ א ם  ג
ס׳ נ מו ״ ף בג ע ׳ סוטה ד  עי

:  ד״ה כהן

 הגהות הב״ח
׳ ולתייס והקנה מ  (א) נ
׳ אליעזר ר ה ו מ ה ב  כ
ם נמשנה ) ש ג ) : ר ט ו  פ
ן י  אתד שותט את כולן א
א אחד: ל ן לו א ד ט ו  פ
׳י ד״ה לחלק וכו׳ ) דש׳ ג ) 
: ל ה קמ״ ש ר ו ו  שישחוט ש

 שאין הבהמה של טבח אלא משל
 אמדס: מתני׳ בכור. של ישראל שנמערב במאה בהמות אחרוח: בזמן שמאה. בני אדם שוחטין את הבהמות פוטדם את
 כולן ממתנוח כהונה דכל אחד ואחד יכול לדתות אמ עצמו ולומר לכהן בכור שלי הוא וכן שני וכן שלישי: ואם אחד שוחט אה
 כולן. אין פוטדן אותם מאה בהמות מלימן מתנות לכהן אלא אחד הואיל שהוא שוחט את כולן אבל אחד יכול לפטור מן
 המחנוח שאי אפשר שלא יהא הבכור אחד מהן רכול לומר זה הוא ומן הבכור אין נותנים שאין קדושה תלה על קלושה:
 צריך שירשום. שיעשה כו סימן שיכינו הרואים שאינו כולו של ישראל: אם אמר. כהן לישראל אני מוכר לך פרה זו חוץ
 מן המתנות שבה פטור ישראל מן המתנוח: ואם אמר. ישראל לחבירו טבח מכור לי כר כדסדשנא לעיל (לף קלא.):
 גמ׳ אמאי. פוטדם אמ כולן הא יכול לבא כהן עליו משני צדדין כלומר כשני כחומ ולימא ליה אי בכור הוא כוליה דיד הוא:

 אמר



 מםורת הש״ם

 א) [לקמן קלו.], ב) נעי׳
 תיש׳ שגת ס: דייה השמא
 ופוס׳ נזה ל!: ל״ה
 ארבעים], ג) כתוגות סו.,
 ד) [ועי׳ תוס׳ לקמן קלו:
 ז׳׳ה כר׳ אלעאי], ה) מגילה
 כת. [ע״ש], י) נצ״ל ואמר],
 t) נסוטה טו. זנחים כת.
 צא.], פ) מנתות יח: ע״ש
 [תוספתא זמאי פ״כ ה״ז],
 ט) [תוספתא זמאי פ״ב
 ה״ז] ועי׳ גמס׳ מנתות
 יח: ועי׳ רש׳׳א, י) נרש״ש
 ממ״ז], כ) נס״א: כל,
 ל) נועי׳ פירש׳׳י נכתונות],
 מ) גס׳׳א: לוקת, נ) [צ׳׳ל
 לרגו], ס) [מנחות עז:],
 «) נשס עה:], פ) נשס
 צא.], צ) נזף קל:], ק) [ועי׳
 תוס׳ מנחות ימ: ז״ה

 מוזה בעגוזהן,

 גליון הש״ם
 גמ׳ ול־ת הלכתא כוותיה.
ף לו ע״ג תוס׳  עי׳ לעיל ז
 ז״ה שלא ולף קלא ע״א
 ז״ה ה״ג ודף קלז ע״ג

 ז״ה ראשית:

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ אמר ר״י גן לר

 וכל זקני זרוס:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] גמ׳ אמר דג מסזא האי
 כהנא זלא מפריש מתנתא.
 נ״ג מיי׳ פ״ו מהל׳ ת״ת

 הל׳ יל אות י׳:

 מוסף רש״י
 הדין עפ הטבח. זינו
 של כהן לתגוע מן הטכת
 המתנות ואע״פ שאץ
 הבהמה של טכת אלא משל
 אמריס !לעיל קלב.). במה
 דברים אמורים. ללוקה
 ארבעים (כתובות פו.)
 דארבעיס ותו לא (לעיל
 קי:ו. במצות לא תעשה.
 שכגר נעשית העבירה
 ישם). אבל במצות
 עשה. שלפניו ואינו רוצה
 לקיימה ישם). מכין אותו
 עד שתצא נפשו. קודם
 שעבר על העשה ויש בידו
 לקיים (כתובות פו::!. חמש
 עשרה עבודות. נשיאת
 כפיס דבפניס ובתון חדא

 תשיב ליה ומנחות יוז:).

 הלב: הזרוע והלחיים פרק עשירי חולין
 אמר רב אושטיא. הבא במאי עסקינן דקתני מתניתין לפוטרין את
 כולן בבא אומו בכור ליל כהן ונפל בו מום קבוע: וליתני ההן
 ועובד פוכבים פוי. דהא לא איקרו עם ומאי איריא דקתני השוחט:
 זאת אומרת. מתניתין דקתני השוחט אתא לאשמועינן דבעלמא
 היכא דקשחיט בהמת ישראל הדין עם
 הטכח דינו של כהן לתבוע מתנותיו
 מן הטבח והכא כיון שהכהמה של
 כהן ועובד כוכבים הוא פטור הטבח
 מן המתנות והא לא מצינן למילף מכהן
 ועוכד כוככים לתוד: ולא מאת הפהנים.
 קס״די) דכהנים לא איקרו עם: פשהוא
 אומר מאת זובחי הזבח. כלומר«) מי
 שהוא ואפילו כהן להכיא כהן שנעשה
 טבח למכור אבל אבהמה שהוא שוחט
 לצרכו פטור: והוה דחיקא ליה מילהא.
 דחוק ועני היה: דמגו דפטרת להו
 ממתגחא. מזרוע לחיים וקבה
 כדאמרינן במתני׳ המשתתף עמהס
 פטור מן המתנות: חייביה. להאי
 ישראל שנשתתף עם אותו כהן: זיל
 אפיק. הוצא אומס מתחת ידיך
 ותתנם לכהן: מפיקנא לך פוי. כלומר
 כל ראיותיו וסייעותיו אמחה לו:
 מאונך. מאזנך: שתים ושלש שבתות
 פטור מן המתנות. לתתס לכהן
 אחר משוס דאבתי לא קביע ואינן
 יודעין עדיין שהוא טבח אבל מכאן
 ואילך חייב הואיל דקביע: לעביד
 ליה מר הפי פדרבי אחא. וחפטרנו
 משחים ושלש שבמוח: א״ל הני מילי.
 דקא״ר אחא וזקני דרוס דשתיס ושלש
 שבתות פטור: היפא דלא קבע
 מסחתא. חנות: אבל הפא. האי טבח
 כהן כבר קבע חנותו וגלי אדעתיה
 דקביע: דלא מפריש מתגהא. לכהן
 אחר: הא עשרין ותרתין שנין. כלומר
 ככר עכרו כ״כ שנה: למאי הלפתא.
 קאמר הא עשרין ותרתין שנין:
 אילימא. דמאחר שעמדו בשמתא ב״ב
 שנה תו לא משמתינן להו: והחניא
 בד״א. ל)דתו לא משמתינן להו: במצוה
 ל״ת. דאית ביה מיתה או כרת דקם ליה
 בדרבה מיניה: פגון אומרים לו עשה
 סופה עשה לולב. שאין בהן חסרון כיס
 כולי האי: אלא. הא קמ״ל רבה מאחר
 שעמדו כשמתייהו כ״כ שנה קנסינן
 להו בלא התראה אכל קודם לכן לא:
 קנים אטמא. כל הירך היה גוזל«)
 ממי שלא היה רוצה לתת המתנות
 לכהן והיה טמנה לכהן: ואמר רב
 חסדא. מתנות כהונה כך היא נחלקת
 זרוע היה נותן ישראל לכהן אחד
 וקכה לכהן אחד ולחיים לשני כהנים:
 גרמא גרמא. כל עצם ועצם היה
 מחלק לשנים: החם בדתורא. כשור
 הגדול שאבריו גדולים ביותר דאפילו

בבא לידי כהן ומכרו  אמר רב אושעיא א
 לישראל במומו: השוחט לכהן ולעובד
 כוכבים פטור מן המתנות: וליתני כהן
 ועובד כוכבים פטורין מן המתנות א׳אמר
ן עם הטבח דרש הדי  רבא זאת אומרת :
מאת העם ולא מאת הכהנים כשהוא  רבא 1
 אומר מאת זובחי הזבח הוי אומר אפילו
 טבח כהן במשמע אושפיזיכניה דר׳ טבלא
 כהן הוה והוה דחיק ליה מלתא אתא
 לקמיה דרבי טבלא אמר ליה זיל אישתתף
 בהדי טבחי ישראל דמנו דמפטרי ממתנתא
 משתתפי בהדך חייביה רב נחמן אמר ליה
 והא רבי טבלא פטרן אמר ליה זיל אפיק
 ואי לא מפקינא לך ר׳ טבלא מאונך אזל ר׳
 טבלא קמיה דרב נחמן א״ל מ״ט עביד מר
 הכי א״ל דכי אתא ר׳ אחא בר חנינא מדרומא
 אמר ר׳ יהושע בן לוי יא< זקני דרום אמרו

א אומר מאת זובח־ הזנח. דמיירי בטבח ולא קאי  כשהו
 אעם דנמעט טבח כהן מדלא כתיב מאת העם
 זובחי הזבח וכמיב מאת זובחי ימירה הפסיק הענין דאכל שהוא
 טבח קאמר ואפילו כהן׳ הואיל ושחיט בהמת ישראל אבל אס היתה

 שלו אפילו למכור רחמנא פטדה אלא
 דמדרכנן גזרו כשהוא טבח ליתן
 מתנומ כהונה אפילו הכהמה שלו
 שלא ירגילו טכחי ישראל לשתף כהניס
 עמהס ליפטר מן המתנות ועד ג׳
 שבתומ דאיכא למימר דדידיה שחיט
 לא גזרו רבנן ואוקמוה על דין מורה
 ומכאן ואילך גזרו וכי קבע מסחתא
 מיד מוכח דלאו לדידה שחיט ולכך
 גזרו לאלמר כדמוכח בסמוך ולא כפי׳
 הקונטרס דפירש דחייב מה״מ בשוחט
 למכור דא״כ שנים או שלשה שבתות
 אמאי פטור אטו שלשה שכתומ כמיכי
 בקרא ועוד אי מן התורה א״א שלא
 היה יודע ר׳ טבלא דבר זה אלא ודאי
 תקנמ חכמים היא כדפירשנו ור׳ טבלא
 לא הוה שמיע ליה הך תקנתא עד
 דאמר ליה ר״נ:כאילו אובל טבלים.
 ממש דמתנומ ילפינן נתינה נתינה
 מתרומה כפ׳ ראשית הגז(לקמן דף קלו.):
 אין נאכלין אלא צל׳ ואלא בחרדל.

 וא״ת דבפ׳ כל התדיר(זבחים דף
 צ:) אמד׳ ובכולן רשאין הכהנים לשנות
 באכילה לאוכלן צלויין שלוקין מבושלין
 ואמר בגמרא5) טעמא משום דכמיב
 בהו למשחה פירוש לגדולה כדרך
 שהמלכים אוכלין ונראה דודאי כמו
 שטוכ לו ונהנה יותר מצי אטל להו
 אבל אדם שטוב לו צלי בשלוק ומבושל
 יאכל צלי שהוא דרך גדולה יותר:
 ולאו מילתא היא דתניא כוי. הוה
 מצי למימר מדאמרינן בדש
 פירקיןצ) המחזיקין בתורת ה׳ יש להם
 מנת משמע מחזיק אפילו שאין בקיק):

 קבלות

כהן טבח ״שתים ושלש שבתות פטור מן  ג

 המתנות מכאן ואילך חייב במתנות אמר
 ליה ולעביד ליה מר מיהת כר׳ אחא בר
 חנינא א״ל יהני מילי דלא קבע מםחתא אבל
 הכא הא קבע מםחתא אמר רב חםדא
 א] האי כהנא דלא מפריש מתנתא ליהוי
 בשמתא דאלהי ישראל אמר רבה בר רב
 שילא הני טבחי דהוצל קיימי בשמתא
 דרב חםדא הא עשרים ותרתין שנין למאי
 הלכתא אילימא דתו לא משמתינן להו
 והא ״תניא במה דברים אמורים במצות
 לא תעשה אבל במצות עשה כגון אומרים
 לו עשה סוכה ואינו עושה לולב ואינו עושה
 עשה ציצית ואינו עושה מכין אותו עד שתצא נפשו אלא דקנםינן להו בלא
 אתרייתא כי הא דרבא קנים אטמא רב נחמן בר יצחק ״קנים גלימא ואמר
זרוע לאחד וקבה לאחד לחיים לשנים איני והא כי אתא רב  רב חסדא ה
אמר >  יצחק בר יוסף אמר במערבא פלגינן להו יגרמא גרמא התם בדתורא ה
 רבה בר בר חנה א״ר יוחנן אסור לאכול מבהמה שלא הורמה מתנותיה ייאמר
 רבה בר בר חנה א״ר יוחנן כל האוכל מבהמה שלא הורמה מתנותיה כאילו
׳וליה הלכתא כוותיה אמר רב חםדא מתנות כהונה אין נאכלות  אוכל טבלים 8
למשחה ״לגדולה צלי ואין נאכלות אלא בחרדל מאי טעמא אמר קרא 2  אלא ח
 כדרך שהמלכים אוכלים ואמר רב חםדא עשרים וארבע מתנות כהונה כל
 כהן שאינו בקי בהן אין נותנין לו מתנה ולאו מילתא היא ח<דתניא רש״א כל כהן
 שאינו מודה בעבודה אין לו חלק בכהונה שנאמר 3המקריב את דם השלמים
 ואת החלב מבני אהרן לו תהיה שוק הימין למנה אין לי אלא זה בלבד
היציקות והבלילות והפתיתות (  מנין לרבות חמש עשרה עבודות כגון ט
 והמליחות תנופות והגשות [והקמיצות] הקטרות (והמציות) [והמליקות]

 וקבלות
 היה מחלק האבר לשנים עדיין יש בכל חלק וחלק שיעור נתינה מעליא אבל בבהמה דקה אס היה מחלק האבר לשנים לא היה ככל חלק
 נתינה מעלייתא ורחמנא אמר [דברים יח] ונתן לכהן נתינה יפה: למשחה. כמתנות כהונה כתיב בויקח קרח לך נתמים למשחה כל מתנות שנתתי לך
 בכהונתך נתתי לך לגדולה כדמתרגמינן ׳)לרבותא: עשרים וארבע. לקמן בפירקין(קלג:) חשיב להו: שאינו בקי בהן. היאך דין מתנה היאך נאכלין
 בגדולה: שאינו מודה בעבודה. שאמר בלבו דברי הבל הן ולא צוה המקום להקריב לו קרבנות אלא משה בדה מלבו: אין לו חלק בכהונה. אין
 לו חלק בקדשים: המקריב. היא הולכה: היציקוח והבלילוח. שנותן שמן במנחה ובוללה וחוזר ונותן עליה שמן לקיים בה מצות יציקה ויצק
 עליה שמן נויקרא 15 כדאמדנן באלו מנחות© דכולן צריכות שלשה מתנומ שמן: הפתיתוח. מנחמ מחבמ ומרחשת ומנחמ מאפה תנור שהיו נקמצוח
 לאחר אפיה פותתן ומחזירן לסולתן וקומץע) דכתיב נשם] פחות אותה פתים וגוי: המליחות. במלח תמלח (ויקרא o: התנופות. מוליך
 ומביא. ולא כל המנחות טעונות תנופה והגשה והתם [מנחות ס. ואילך] מפרש להו יש טעונות תנופה ולא הגשה הגשה ולא תנופה לא תנופה ולא
 הגשה. ומה היא הגשה מגישה כשהיא בכלי קודם קמיצה ומגיעה לקרן מערכית דרומית כנגד חודה של קרן במנחות יסא.) ובסוטה (יד:<:
 והמליקות גרסינן ולא גרסינן וההקרנות. דהא איהו חשיבא בדשא ובהדיא סרט בה קרא (יקרא ז) המקריב את זבח השלמים והיא הולכה:

 מבלות

 עין משפט
 נר מצוה

 לג א טוש״ע י״ד סי׳ סא
 סעיף כ:

 לד ב מיי׳ פ ״ט מהל׳
 בכורים הל׳ י טוש״ע

 שס סעיף כח:
 לה ג ד מיי׳ שס הל׳ ט

 טוש״ע שם סעיף כז:
 לו ה ו מיי׳ שס הל׳ יז

 טוש״ע שס סעיף ט:
ז  לז ז מיי׳ שס הלי י

 טוש״ע שם סעיף ה:
 לח ח מיי׳ שם הל׳ בב

 טוש״ע שס סעיף יג:

 תורה אוד השלם
 1. וזד יהיה משפט
 הביהנים מאת העם מאת
 זבחי הזבח אם שור אם
 שה ונתן לכהן הזרע

 והלחיים והקבה:
 דברים יח ג
 2. ויז־בר ין אל אהרן
 ואני הנה נתתי לך את
 משמרת תרומתי לכל
 קדשי בני ישראל לף
 נהה־ב למשחה ולבניך

 לחק עולם:
 במדבר יה ת
 3. המקריב את דם
 השלמים ואת החלב
 מבני אהרן לו תהיה שוק

 הימין למנה:
 ויקרא ז לג



 עין משפט
 נר מצוה

 לט א מיי׳ פ״א מהל׳
 גטריס הל׳ א:

 מ ב מיי׳ פ״ז מהלכות
 מאכלות אסורות הל׳
 יג סמנ לאוין קלז קלח
 טוש״ע י״י סי׳ סה סעי׳

 א:
 מא ג ד ה מיי׳ פייט
 מהל׳ נכוריס הל׳ כנ
 [ופי״נ מהלכות תרומוח
 הלכה יט] סמג עשץ קמג
 טוש״ע י״י סי׳ סא סעיף

 יא:
 מב ו ז מיי׳ פ״ט מהלכות
 ככורים הל׳ כא

: י  טוש״ע שס סעיף י
 מג ח מיי׳ ס״י מהל׳
 ת״ת הל׳ א טוש״ע

 י״י סי׳ רמו סעיף ז:

 תורה אור השלם
 1. וזה יהיה משפט
 הבחנים מאת העם מאת
 זבחי הזבח אם שור אם
 שה ונתן לכהן הזרע

 והלחיים והקבה:
 דברים יח ג
 2. ולא הלכו בניו
 בדרכיו ויטו אחרי הבצע
 ייקח־ שחד ויטו משפט:

 שמואל א ח ג
 3. מעדר בנד ביום קרה
 חמץ על נתר ושר

 בשרים על לב ךע:
 משלי כה כ
 4. כל חשף טמון
 לצפוניו תאכלהו אש
 לא נפח ירע שריד
 באהלו: איוב כ כו
 5. והיה ביל אשר יקרא
 בשם יי ימלט בי בהר
 ציון ובירושלם תהיה
 פליטה כאשר אמר יי
 ובשרידים אשר יי קרא:
 יואל ג ה
 6. בצרור אבן במרגמה

 כן נותן לכסיל בבוד:
 משלי כו ח
 7. לא נאוה לכסיל
 תענוג אף בי לעבד משל
 בשרים: משלי יט י

 לעז• רש״י
 אלו״פ. צריף.

 ש־טה מקובצת
 א] והמשתתף עם העובד
 כוכבים. נ״ב עי׳ תום׳
 בכורות דף ב׳ ע״ב:
 3] וא״ת תיפוק ליה.
 נ״ב עיי תוס׳ ובתים דף

 קב ע״א:

 הזרוע והלחיים פרק עשירי חולין סלג.
 קבלות. «1וא״נ1 תיפול, ליה קבלות מהמקדב אמ לס השלמים
 להקרבה הוי לשון קבלה כדאמדנן פרק הקומץ [לבה]
 (מנחות דף ימ.) והקדבו בני אהרן מקבלה ואילך מצות כהונה וי״ל להבא
 כיון דכתיב המקריב את לס השלמים ואת החלב ובמלב לא שייך
לא משתעי בקבלה:  קבלה לס נמי 8
 היציקות. בריש הקומץ [לבה]
 (שס רף יח0 פריך מינה
 להא ראמר המס לא יצק כהן אלא זר
 כשר והכא קאמר שהיא עבולה
 המסורה לבני אהרן ומסקינן דלא כר״ ש:
 משקל נמי לא שקילנא. שלא
 אקרא גרגרן ולא אגזול
 ממי שצריך יותר ממני אע״פ שגם
 הוא לא היה עשיר: לבר ממעלי
 יומא דבפורי. שיום טוב הוא כלאמר
 בפרק אותו ואת בנו (לעיל לף פג.)
 ומתנות מרובות וכהניס מתאספין
 ואילו לא היה נוטל היו אומרים שאינו
 כהן: אמר ליה יבא לשמעיה כוי.
 רבא גרסי׳ לרבה כהן הוה כלאמר
 פרק על כמה (בכורות לף 0.) (רבא)
 נרבה] הוה מכטל לה כרוכ ואמרי׳
 נמי (ל״ה דף יח.) אביי ורכה מרבית

 עלי קא אתו:
 זבחי

 וקבלות הזאות והשקאת סוטה ועריפת
 עגלה ערופה וטהרת מצורע ונשיאות כפים
 בין מבפנים בין מבחוץ תלמוד לומר מבני
ל כ ו א (  אהרן עבודה האמורה לבני אהרן א
 כהן שאינו מודה בה אין לו חלק בכהונה
 טעמא דאינו מודה בה הא מודה בה אע״ג
 דאינו בקי בהן אמר ר׳ אבא אמר רב הונא
חוטין שבלחי אסורים וכל כהן  אמר רב ב
 שאינו יודע ליטלן אין נותנין לו מתנה ולא
 היא אי בטויא מירב דייבי ואי לקדרה אי
 דמיחתך להו ומלח להו מירב דייבי אמר
 >* רבא ״בדק לן רב יוסף האי כהנא דחטיף
 מתנתא חבובי קא מחבב מצוה או זלזולי
ולא ג ( ונתן ג  קא מזלזל במצוה ופשטנא ליה 1
 שיטול מעצמו אמר אביי מריש הוה חטיפנא
 מתנתא אמינא חבובי קא מחביבנא מצוה
 כיון דשמענא להא ונתן ולא שיטול מעצמו
 מיחטף לא חטיפנא מימר אמרי הבו לי

ויטו אחרי הבצע ר׳ מאיר אומר בני שמואל  וכיון דשמענא להא דתניא ״2
 חלקם שאלו בפיהם מימר נמי לא אמינא ואי יהבו לי שקילנא כיון
דתניא יהצנועים מושכין את ידיהם והגרגרנים חולקים (  דשמענא להא ה
 משקל נמי לא שקילנא לבר ממעלי יומא דכיפורי הלאחזוקי נפשאי בכהני
 ולפרום ידיה ו<אנםיה ליה עיתיה אמר רב יוסף יהאי כהנא דאית ליה
 צורבא מרבנן בשבבותיה ודחיקא ליה מילתא ליזכי ליה מתנתא ואף
 על גב דלא אתי לידיה במכרי כהונה ולויה רבא ורב םפרא איקלעו לבי
 מר יוחנא בדיה דרב חנא בר אדא ואמרי לה לבי מר יוחנא בדיה דרב חנא
 בר ביזנא עביר להו עגלא תילתא א״ל רבא לשמעיה זכי לן מתנתא דבעינא
 למיכל לישנא בחרדלא זכי ליה רבא אכל ורב ספרא לא אכל אקריוה
מעדה בגד ביום קרה חומץ על נתר ושר בשירים על  לרב ספרא בחלמא 3
 לב רע אתא לקמיה דרב יוסף א״ל דלמא משום דעברי אשמעתא דמר
כי אמרי אנא באחר שמעא בעל כרחיה מזכי וכי  אקריין הכי אמר ליה ז
 אמרי אנא למאן דלא אפשר ליה הא אפשר ליה ואלא מ״ט אקריין הכי
 כלפי רבא ולקריין לרבא רבא נזוף הוה א״ל אביי לרב דימי ״ופשטיה דקרא
בשונה לתלמיד שאינו הגון דאמר רב יהודה אמר רב  במאי כתיב א״ל ה
כל חושך טמון  ח<כל השונה לתלמיד שאינו הגון נופל בגיהנם שנאמר 4

 לצפוניו תאכלהו אש לא נופח ירע שריד באהלו 5״ואין שריד אלא ת״ח
ובשרידים אשר ה׳ קורא אמר רבי זירא אמר רב י• כל השונה  שנאמר 5
כצרור אבן במרגמה כן  לתלמיד שאינו הגון כזורק אבן למרקולים שנאמר 6
א נאוה לכסיל תענוג: והמשתתף עמהן ל ד וכתיב י כבו (  נותן לכסיל כ
עם העובד כוכבים ורמינהו לי המשתתף עם כהן צריך  צריך לרשום: ואפילו 8
 לרשום א) והמשתתף עם העובד כוכבים ופסולי המוקדשים אין צריך לרשום

 הכא

 קבלוה. קבלת הדם: הזאות. היא זריקת לס הנזרקים במזבח
 בין הנימזין בפנים על הפרוכמ ועל מזבת הזהב בין הניתזין בחוץ.
 שחיטה לא קחשיב שאף הזר כשר בה [זבחים לב.]: טריפה הטגלה. בכהנים
 היא כדכתיב (לבדם כא) ונגשו הכהניס בני לוי: טהרה מצורע.

 כצפרים להזות: בין מבפנים. במקדש
 כדכתיב (ויקרא ט) וישא אהרן את
 ידיו וגו׳: בין מבתון. בגבולין בכל
 עיר ועיר בבית הכנסת: מבני אהרן.
 סיסיה דקרא דלעיל הוא: חוטין
 שבלחי אסורים. משוס דם: בטויא.
 בצלי: בדק לן. מנסה אוחנו אם
 נדע להשיכ » ורכא כהן היה:
 דחטיןז מהנהא. מתינוקות שנושאין
 אוחס לכהניס: מי אמרינן חגובי
 קא מחבב המצוה. רפה הוא עושה:
 ונחן. לכהן ולא שיטול הכהן מעצמו:
 מימר אמרי הגו לי. הייתי שואלו
 בפה מלא שהייתי סבור שהוא חיבוב
 מצוה: תלקם שאלו גפיהם. למגני
 להו קרא לבני שמואל ויטו אחד
 הבצע אמר רבי מאיר שלא היה
 עבירת גזל כילם אלא מלק לרה
 כגון מעשר ראשון היו שואלין בפיהם:
 הצנועים מושכין את ידיהם. בחילוק
 לחם הסנים קאמר במס׳ יומא בטרף
 בקלפי ודף לט.) משמת שמעון הצדיק
 נשתלחה מארה בלחם הפנים: לאתזוקי
 נפשאי גכהני. שלא ישתכת הדבר שאני
 כהן: ופריך וליפרוס ידיה. כיון שאינו
 עושה אלא שלא ישתכח שם כהן מעליו
 יפרוס ידיו לדוכן כל השנה ומחזיק
 נפשיה ככהני: אנסיה ליה עידניה.
 ״)עמים שקבע למלמידיו היו טורדים
 אותו מלישא את כפיו שהיה עיסק
 לתלמידיו 0 כעת שהצכור נאספים לבית
 הכנסת: ודתיקא ליה מלתא. לההוא
 צורבא מרבנן והכהן רוצה לההנותו
 יתן לו חלק מתנותיו לקבל זרוע ולחיים
 מבני העיר כשכיל הכהן והוא יאכלם:
 ואמ״ג דלא אתי לידיה. לכהן יכול
 לזכות לו: כמכרי כהונה ולויה. ככהן
 שהיה ניכר בעיר ורוב בני אדם אוהבים
 אותו ונותנין לו המתנות וכאותו כהן
 אמדנן דיכול לזכות מעשרותיו לאחר
 אף על גב דלא אתי לידיה. מכרי לשון
 (מלכים 3 יב) איש מאת מכרו: אמר
 ליה רכא לשמעיה. לשמשו של בעה״ב
 והוא כהן ובעה״ב נותן לו מתנותיו:
 זכי לי מתנתא. תן לי רשות ליקח
 מתנותיך לאוכלם מפני שהלשון עם
 הלחיים ניתן לכהנים ובעינן למיכל
 לישנא בחרדלא שהוא דכר חשוב

 וה״נ אמדנן כהשוכר אח הפועלים
 (בבא מציעא לף פו:) כלי להאכילם שלש לשונות בחרדל. ואף על גב דרכא נמי כהן הוה 8דקיימא לן (ראש השנה לף יח.) דמבני
 עלי אתא ובבכורות (לף ם.) נמי אמדנן רבא הוה מבטל תרומת חוצה לארץ ברוב ואכיל לה בימי טומאתו מיהו מנפשיה לא מצי
 שקיל דכתיב ונתן ולא שיעול מעצמו ומימר נמי לא בעי למימר הכו לי לתניא חלקם שאלו כפיהם להט שקלם בתורת זר על ילי נתינת
 כהן ואף על גב דלא מטא לידיה דשמעא סמך רבא אדרב יוסף דלעיל: רכ ספרא לא אכל. משום דלא מטא לידיה דשמעא: מטדה
 בגד ביום קרה. בגל בלוי ונרקכ כמו (ישעיה סל) ובבגד עדים. כעת הקור אינו שוה כלום: וכמו חומן על נתר. שאינו אלא מפסידו.
 נתר הוא מין צריף אלו״ם בלע״ז: כן שר בשירים על לב רע. כן האומר דברי תורה למי שאינו יודע להבין בהן: משום דעברי
 אשמעתא דמר. שלא סמכתי על שמועתך שאמרת דמומר לצורבא מרבנן לקבלה אף על גב דלא אתו לידיה דכהן: כי אמרי אנא באחר.
 היכא דמזט ליה כהן אחר שאינו כפוף לו אבל שמעא דבעל הבית על כרחו מזכי ליה לאדם חשוב שהוא בא בביתו של בעל הבית. אי
 נמי אימר דאמרי אנא ליכול לזכות מתנחא לאחר אף על גב דלא אמו לידיה: דלא אפשר ליה. כלומר לאיש שהוא עני ודחוק אבל רכא
 אפשר ליה ולא למיקא ליה מילתא: טון ללא עבר רב ספרא אשמעתיה לרב יוסף מאי טעמא אקריוה בחלמיה: כלפי רבא. כלומר על רכא
 שלא ידע להבין בטעמו של רב יוסף הקרוהו לרב ספרא כך: נזוןז הוה. אני שמעמי משוס דהטיח כלפי מעלה כמסכת תענית (לף כל:)
 דכעא מיטרא ללא צורך משוס יקרא דאמיה דשכור מלכא ואמרינן התם דאיתחזי ליה אבוה בחלמיה וא״ל מי איכא דמיטרח קמי שמיא אשני
 דוכתיך אשני דוכתיה למחר אשכחיה לפודיה דמרשם בסטני שנועדו מלאכי חבלה להורגו כלילה. ולי נראה נזוף משום האי מעשה: ירע
 שריד באהלו. למי שירע שדד באהלו תלמיד רע: חאכלהו אש לא נופח. אשו של גיהנם: כזורק אכן למרקוליס. זו היא עבודתו כדאמרינן
 כמסכת ע״ז (לף מט:): ואפילו עם העובד כוככים. כתמיה. ורמינהי המשתתף עם הכהן כר: עם העוכד כוכבים. או המוכר פסולי
 המוקדשין שנפדו ושחטן ומכרן והן פטורין מן המתנות כדאמר במתניתין נקל.] דצבי ואיל כתיב בהו [לברים י3]: אינו צריך לרשום. ולקמן [ע׳׳ב] מפרש:
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 מסורת הש״ם

 א) [מנחות יח:],
 3) [עירובי! נא. וש״ג],
 ג) [לקמן קלל:], ד) [שנת
 נו. תוספתא לסוטה סי״ל],
 ה) יומא לט. קדושין
 נג״ ו) [נערוך ערך אנס
 פי׳ אניי היה לו ת ולי
 כוי ע״ש וע״ע נערך
 עלן ני], t) [עירונין
 ננ: ושי׳נ], ח) [מנות
 י. ע״ש], ט) [סגהלרין
 צב.], י) [תופסתא לע״ז
 ספ״ז], כ) [צ׳׳צ כבול ואין
 כבול אלא מורה שנאמר
 כבוי חכמים ינחלו ותמימים
 ינחלו טוב א״ר חמא כר
 חנינא כל העושה טובה למי
 שאינו יורע כאילו זורק אבן
 למרקוליס שנאמר כצרור
 אבן וגו׳ וכתיב לא נאוה
 לכסיל תענוג. כל זה איתא
 בע״י], ל) [תוספתא ס״ט
 ה״נ], מ) [והרי״ף פי׳
 מולי נמעיו הוי], ג) נס׳׳א:

 עסוק נתלמיליו,

 גליון הש״ם
 נמ׳ עש העובד כוכבים.
ף נ ע״נ תיס׳  עי׳ כנורות י
 ר״ה אסור: דש״י ד״ה זכ־
 ל• ובו׳ דק־״ל (ד״ה יה.)
 וכוי. עי׳ נרש״י שס שנתב
 בהיפוך מבנאן: תום' ד״ה
 קבלות וכוי לא פשתע׳
 בקבלה. עיין זנחיס דף ד

 ע״א:

 הנהות הב״ח
 (א) נמ׳ אמר רבה נדק לן
 רנ יוסף: (3) רש״י דייה
 נדק וכו׳ ורבה כהן הוה:

 מוםף דש״י
 בין מבפנים. נעזרה
 כדכמינ (ויקרא טז וישא
 אהרן את ידיו וגוי, בין
 מבחוץ. נכל עיר ועיר
 (מנחות יח:ו. ונתן ולא
 שיטול מעצמו. והוא
 הדין לכל מתנות כהונה
 ולרה !שבת נו.). חלקם
 שאלו בפיהם. מעשר
 ראשון הראד להם שלוייס
 היו, שאלו בפיהם, מתון
 שהיו גרולי הדור ושופטים
 לא היו מונעים מהם ושאר
 לויס עניים מצטערים :ישם׳.
ן את  הצנועים מושכי
 ידיהם. נני לחם הפניס
 תניא ארנעיס שנה ששימש
 שמעון הצייק נשתלחה
 כרכה נלחס הפנים ינל
 כהן המגיעו כזיח יש אונל
 ושבע יש אוכל ימותיר,
 מכאן ואילך נשחלחה מארה
 כלחם הפנים וכל כהן
 המגיעו כפול הצנועין
 מושכי! יריהס ממנו ללא
 מהני להו מידי !קדושי!



 מסורת הש״ם

 א) [ערטן ו:), נ) נטרולו
 לא. [ניצה נח.],
 ג) [תוספתא פ״נו ה״ב
 ע״ש], ד) [נתונות צ.
 וש״נ], ה) נ״ק קי:
 [תוספתא חלה פ״נ
 ה״ח], ו) [תוספתא
 רס״י], t) [בכורות לא.],
 ח) [נמלבר יח], ט) [ויקרא
 כז], י) [שאר מנחוח רש״ש],
 S) [ונן איתא להליא נזנחים
 קנ: ועמ״ש רש״י בססתיס
 גז. ונן עוד נב״ק קי: ל״ה
 עורות קלשיס וכוי], ל) צ״ל
 תייס, מ) [וז״ל רש״י ננ״ק
 קי: ל״ה ועורות קלשיס
 ונו׳ ונהלי הנך לנמקלש
 לא תשינ אלא הנהו לאי
 נפקי תון לקלעיס מיפסלו
 ניוצא ולס״! יתיישב היטב
 תמיהת התוס׳ן, נ) צ״ל

 ללא. מהר׳׳ס,

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] רש״י ל״ה הלוקח גז
 וכו׳ דהלוקת מתנות מן
 הכהן חיינ. מלת חיינ

 נמחק:

 סלג: הזרוע והלחיים פרק עשירי חולין
 הפא במאי עסקינן. להמשתמף עם עובד כוכבים אימ צריך לרשום:
 דיהיב עובד פופבים אמםחהא. כשהטכח מוכר הבשר דמוכחא מילתא
 לעובד כוכבים שותף הוא ואין כאן חשד ומתנימין בדלא יתיב: דפומה
 גבי כהן. דברייתא: דיהיג. כהן אמסחתא אמאי צריך לרשום הא
 נמי מוכחא מילתא דכהן שותף בה:
 אפ״ה דיתיכ כהן אמסחתא לא הוי
 ידעי אינשי דכהן שותף בה: דאמרי
 בשרא קזבין. כשר הוא רוצה לקנות:
 אלא. לא מוקמה דיתיב עובד כוכבים
 אמסחתא אלא הכי תוקמה דיתיב
 עוכר כוככים אכספתא על הארגז
 שנותן בה הנובח המעות כשמקבלס
 חמיד מן הלוקחים דהא ודאי מוכחא
 שפיר דעוכד כוכבים שותף בה:
 דאמרי. הרואים המוני הימניה
 לשומרם לו שלא יגנבוס הימנו: אין
 אמונה כעוכר כוכבים. אין ישראל
 רגילין להאמין בהם: אבע״א. לעולם
 כלאוקימנא מעיקרא דיחיב עובד
 כוככיס אמסתתא וכהן נמי ליחיב
 אמסחמא ולא למו לסתם עוכל
 כוכבים מפעא פעי חדיר הוא צועק
 אל חחנס בכך אלא ככך והכל יודעין
 שיש לו חלק בה אבל כהן צנוע הוא
 וסומך על הטכח ואין הכל יודעין
 שהוא שומף: אלמא מוכחא מילמייהו.
 דלא מזכין להו כדרך חולין: באיטליז.
 בשוק: באומן הנמכרים בחון הכיס.
 בכור ומעשר דהמםי) חנן חוץ מן
 הבכור והמעשר שהנאתן לבעלים
 שאין דמיהן קדש דכתיב בהו לא
 תפדה״) ולא תגאלע) דהיינו אין קדושה
 לדמיהן לפיכך לא התירו לו בשביל
 הנאתו לזלזל כהן למוכרן בשוק כדרך
 חולין אלא בתוך הבית ואע״פ
 שמפסיד בדבר שאין עליהם קופצץ
 כל כך והיינו מוכחא מילתא אבל
 פסולי המוקדשים שדמי פדיונן נכנסו
 כקדושתן אי לא שרית ליה למוכרן
 בשוק לא פריק להו מעיקרא אלא בזול
 ואיכא ססידא דהקדש והנהו צריך
 לרשום: שותן» בראש. ולא ביומר:
 אפילו אחד ממאה ביד. אסילו אין
 לכהן או לעוכד כוכבים חלק בזרוע
 אלא אחד ממאה פטור טכח. וככהן
 או עובד כוכבים שמכרו בהמה
 לטכח ישראל קאמר. וככולהו גרסינן
 פטור סממא: אי הכי ליתני פטור

 זבחי־ שלמי צבור. הן ככשי עצרת ויש להם דין אשמות ליאכל
 לפנים מן הקלעים כדמנן באיזהו מקומן (זבחים לף צל:):
רות קדשים. תימה אמאי חשיב עורות קדשים מהארבע שהיו  ועו
 בירושלים הלא בעזרה היו מפשיטין אפילו קדשים קלים

 משוס אימוריס שלא היו יכולים להוציא
 חוץ לעזרה וה״ל למימניה עס עשר
 שבמקדש״): או דילמא בתר עיקר
 בהמה אזלינן. הא לא דמי כלל
 למחניחין דחנן חוץ מן המתנות
 פטור מן המתנות דהא >)לא מחייכ
 המס ישראל כמתנות משוס שהמתנות

 נשארו ביד כהן:
 חוץ

 המוני הימניה עובד כוכבים
 כוכבים איבעית אימא סתם

דיתיב עובד כוכבים  הכא במאי עסקינן א
 אמםחתא דכותה גבי כהן דיתיב אמסחתא
 אמאי צריך לרשום דאמרי בשרא קא זבין
 אי הכי עובד כוכבים נמי אמרי בשרא
 קא זבין אלא הכא במאי עסקינן דיתיב
 עובד כוכבים אכםפתא דכותה גבי כהן
 דיתיב אכספתא אמאי צריך לרשום אמרי
 נמי אמרי המוני הימניה אין אמונה בעובד
עובד כוכבים מפעא פעי אמר מר ופסולי (  א

פםולי ן ב נ ת > ן ב נ א א ה א ו ת ל א מ ח כ ו  המוקדשין אין צריך לרשום אלמא מ
 המוקדשין נמכרים באיטליז ונשחטים באיטליז ונשקלים בליטרא תרגמא
 רב אדא בר אהבה קמיה דרב פפא באותן הנמכרים בתוך הבית אמר רב
שותף בראש פטור מן הלחי שותף ביד פטור מן הזרוע שותף בבני  הונא ג
 מעיין פטור מן הקבה וחייא בר רב אמר אפי׳ שותף באחת מהן פטור
 מכולן מיתיבי ״הראש שלי וכולה שלך ואפי׳ אחד ממאה בראש פטור
 היד שלי וכולה שלך אפי׳ אחד ממאה ביד פטור בני מעיין שלי וכולה שלך
 אפי׳ אחד ממאה בהן פטור מאי לאו פטור מן הלחי וחייב בכולן פטור מן
 הזרוע וחייב בכולן פטור מן הקבה וחייב בכולן לא פטור מכולן וליתני
 פטור מכולן ועוד תניא הראש שלי וכולה שלך אפי׳ אחד ממאה בראש
 פטור מן הלחי וחייב בכולן תיובתא דחייא בר רב תיובתא אמר רב חםדא
י עשרים וארבע מתנות ( א מתניתא אטעיתיה לחייא בר רב דתניא ה ה (  י

 כהונה הן וכולן ניתנו לאהרן ולבניו בכלל ופרט וברית מלח כל המקיימן
 כאילו קיים בכלל ופרט וברית מלח וכל העובר עליהן כאילו עובר על בכלל
 ופרט וברית מלח ואלו הן עשר במקדש וארבע בירושלים ועשר בגבולים
 עשר במקדש חטאת וחטאת העוף אשם ודאי ואשם תלוי וזבחי שלמי צבור
 ולוג שמן של מצורע ושתי הלחם ולחם הפנים ושירי מנחות ומנחת העומר
 וארבע בירושלים הבכורה והבכורים ומורם מן התודה ומאיל נזיר ועורות
 קדשים ועשר בגבולים תרומה ותרומת מעשר וחלה וראשית הגז ומתנות
 ופדיון הבן ופדיון פטר חמור ושדה אחוזה ושדה חרמים וגזל הגר הוא סבר
 מדקא חשיב להו למתנות בחרא חדא נינהו ולא היא אטו מורם מתודה
 ואיל נזיר דקא חשיב להו כחדא משום דחדא בינתו אלא כיון דדמיין להדדי
 חשיב להו כחדא ה״נ כיון דדמיין להדדי חשיב להו כחדא איבעיא להו
 הראש שלך וכולה שלי מהו בתר חיובא אזלינן וחיובא גבי ישראל הוא או
 דלמא בתר עיקר בהמה אזלינן ועיקר בהמה דכהן הוא ת״ש ״עובד כוכבים
 וכהן שמסרו צאנם לישראל לגזוז פטור הלוקח גז צאנו של עובד כוכבים פטור
ש״מ בתר  מראשית הגז וזה חומר בזרוע ובלחיים ובקבה יותר מראשית הגז ה
 חיובא אזלינן שמע מינה: ואם אמר לו חוץ מן המתנות פטור מן המתנות:

 ורמינהו
 מכולם. בהדיא: ועוד הניא. בהדיא דלא פטר ליה אלא מן הלחי: בכלל ופרט. בויקח קרח נבמלבר יח] לכל קדשי בני ישראל לך נתתיס והדר
 מפרש כל חד וחד וזה יהיה לך מקדש הקדשים מן האש וגר: וברית מלח. כתיב בסיפיה ברית מלח עולם הוא ןשס] כשם שברית מלח
 אינה שובתת כך זו לא תשבות: כאילו קיים כללות ופרעות. שבתורה: ובריח מלח. של קרבנות: משר במקדש. ניתנו להם כתוך
 עזרה לאוכלן שם: זבחי שלמי צבור. כבשי עצרת והם קדשי קדשים לאכול בעזרה: לוג שמן של מצורע. מה שנשאר ממתנותיו נאכל
 לכהניס כדאמרינן במנחות (לף נח.) ובזכתים (לף מל:) לכל קרכנם דכתיב בויקח קרת [במדבר שם] לרבות לוג שמן של מצורע דקרר קרכנס דכחיב
 ביה והקריב אותם לאשם ואת לוג השמן [ויקרא יל] וכתיב בויקח קרח בקדש הקדשים תאכלנו נבמלבר שם] אכולהו לכל קרבנם ולכל מנחתם ולכל חטאתם
 ולכל אשמם וגר: עומר לא חשיב ליה בהדי שאר מנחת צבור,) מפני שהיא מנחת צבור הנקמצת ונאכלת ואין לך עוד בצבור: ושירי
 מנחות. של יחיד: כירושלים. הנאכלים ומתחלקים לכל העיר: הככורה. ככור תס: ככורים. אינם נאכלים אלא בירושלים
 דכתיב (לבדם יב< לא תוכל לאכול בשעריך וגר ואמר מר (מכות דף יז0 ותרומת ידך נדברים שם] אלו הבכורים: ומורם מתודה. חזה ושוק וד׳
 חלות כדכמיב (ויקרא !< והקריב ממנו אחד מכל קרכן מרומה לה׳ לכהן הזורק וגו׳ מארכעת מינים תלות ורקיקים ורכוכה וחמץ אתת
 מכל מין: ומורם מאיל נזיר. זרוע כשלה וחלה ורקיק כדכתיב בפרשת נשא נבמלבר n שמניפין אותן. והני חד חשיב להו משוס דדמו אהדדי
 דמרוריהו מורס מקדשים קלים נינהו וחזה ושוק של שאר שלמים נמי בכלל זה הן והאי דנקט חודה משוס דאיח ביה מורס אחרינא
 ותנינהו לכולהו בחדא שמא: ועורות קדשים. של עולה חטאת ואשם כדכתיב (ויקרא ז) עור העולה אשר הקריב וכתורת כהניס [צו פרק ט] נמי
 ׳)מרבה עור חטאת ואשם: בגבולים. נתנץ להם ככל ערי ישראל: ומתנות. הזרוע והלחיים והקבה: פדיון הבן. ה׳ סלעים: פדיון
 פטר חמור. שה: שדה אחוזה. שהקדיש ולא גאלה ומכרה גזבר לאחר והרי היא יוצאה ביובל ומתחלקת לכהניס של אותו משמר
 שאירע בו יובל שנאמר(דקרא מ< והיה השדה בצאתו ביובל וגו׳ לכהן תהיה אחוזמו: וגזל הנר. האשם המושב לה׳ כסרשח נשא נבמלבר ה] וגזל
 הגר שנשבע לו לשקר ואח״כ הודה לאחר מיתת הגר כדפי׳ לעיל בפרקין [קלא. ל״ה תשעה]: הוא סבר. חייא בר רב סבר: מדקא תשיב. האי מנא
 לכולהו זרוע לחיים וקבה כחדא ממנה שלא אמר עשרים ושש: ש״מ. חדא היא והמחוייב באחד מתחייב בכולם והנפטר מאחח מהן
 פטור מכולן: כולה שלי והראש שלך. כהן מוכר לטבח הראש קודם שחיטה: הכי גרסינן ת״ש עוכד כוככים וכהן שמסרו צאנן לישראל
 לגזוז. שעשאוהו שלוחן לגזוז את צאנן: פטור. ואיידי דמנא לה גבי מתנוח השוחט לכהן ולעובד כוכבים פטור מנייה נמי גבי ראשית הגז:
 הלוקח גז צאנו של עוכד כוכבים. אפילו קודם שנגזזו פטור: וזה חומר וכוי. דהלוקח מתנות מן הכהן א] ל)חייכ קודם שחיטה וכל בהמה
 לכהן חייב בממנוח שלא זכה בה קודם שחיטה: ש״מ. מדקחני זה חומר אלמא בתר חיוכא אזלינן דהאי לא קנה אלא מתנוח וקאמר חייב:

 ורמינהו

 עין משפט
 נר מצוה

 מד א מיי׳ פ״ט מהל׳
 ננוריס הל׳ י סמג
 עשי! קמנ טוש״ע י״ל סי׳

 סא סעיף נה:
 מה ב מיי׳ פ״א מהל׳

 אסוד מזנח הל׳ ינ:
 מו ג מיי׳ פ״ט מהל׳
 נכודס הל׳ ינ סמג
 עשין קב !קמנ] טוש״ע

 י״ל סי' סא סעיף בו:
 מז ד מיי׳ שס ס״א הלכה

 א:
 ה [טוש״ע שס סעיף ס]:

 מוסף דש״י
 פסולי המוקדשין.
 קדשיס שנפל בהס
 מוס, נמכרים באיטליז.
 בשוק שלוקחין הרבה
 ונמנר ניוקר ונשקלים
 בליטרא. כדרך שהקצנין
 מונרין נשר חולין (בכורות
 לא.!. בכלל ופרט וברית
 מלח. לכל קדשי נגי ישראל
 לך נתמיס למשחה, כלל, וזה
 יהיה לך מקדש הקדשים
 מן האש, פרט כל מתנה
 נסני עצמה, וכל תרומת
 קדשים מזר וכלל, והדר
 נתינ נדח מלח עולם
 הוא וגו׳ בסוף הפרשה
 ;ב״ק קי: ושם: בכלל ופרט
 וכלל!. כל המקיימן.
 כאילו קייס כל התורה
 כולה שניתנה לדרוש נכלל
 וסרט וכלל וכאילו קייס
 נל הקרנגות שניתנה נהן
 נדת מלח (שם<. עשר
 במקדש. נאנל לפנים מ!
 הקלעים (שם!. וארבע
 בירושלים. ננל העיר
 (שם׳. ועשר בגבולים.
 נערי ארן ישראל !שם!.
 אשם ודאי. תמשה הן,
 גדלות מעילות שפחה
 מרופה נזיר ומצורע, וחד
 חשינ להו (שם!. ואשם
 תלוי. נא על פפק כרח
 שלא נודע לו שענר ודאי
 שיניא חטאת mm). וזבחי
 שלמי צבור. ננשי עצרח
 שנקראו שלמים כדנתינ
 וויקרא כג< ושני כנשים
 נגי שנה לזנח שלמים
 וקדשי קדשים הן כדכתינ
 (שם) קדש יהיו לה׳
 לכהן ונאכלים לפנים מן
 הקלעים !ב־ק שם<. ולוג
 שמן של מצורע. מה
 שנשאר בלוב מיציקה לכף
 כהן של השמאלית נאכל
 לכהניס, לתגיא במנחות
 (ענ.) ובזבתיס (מד:ו לכל
 קרבנס לרבות לוג שמן
 של מצורע להוא נמי קרר
 קרנן, לכתיב והקדנ אותו
 לאשם ואת לוג השמן,
 וסמיך ליה לקרא קמא
 בקדש הקזשיס תאכלנו
 בויקת קרת (ב״ק טסו.
 ושירי מנחות. כל מנתות
 הנקמצוח, מנחת נלבה
 ומנחת חיטא ומנתמ סוטה
 !ש•!. ומנחת העומר.
 מותר העומר, מנתת
 העומר נקמצת ושיריה
 נאכלים, כל המנתות קלשי
 הקדשים הן כלנתינ לא
 תאפה ממן תלקס וגו׳
 (שסו. הבכורה. נכור
 תס נאנל ננל העיר,
 וכן הבכורים צרינין
 מומה כלכתינ (לנריס ינז
 ואכלתס שם לפני ה׳
 אלהיכס וגו׳ ואמר מר
 (מכות ח.) תרומת ידך אלו
 נכודס >ב־ק שס<. ומורם
 מן התודה. מזה ושוק
 וארנע תלות מארנע מינים
 שנה, חלות ורקיקין חמן
 וינוכה, ונתינ (ויקרא ז)
 והקדנ ממנו אתד מנל
 קרנן תרומה לכהן הזורק
 יגו׳ גב־ ק שסו. ומאיל

 נזיר. זרוע בשלה וחלה ורקיק, ומזה ושוק של שלמים גכלל תודה הוא, דתודה שלמים אקרי, והנך מרחי חודה ואיל נזיר משוס דדמיין להדדי חשיב להו נחדא (שם!. ועורות קדשים. עורות עולה וחטאות ואשמות, אבל
 קדשים קלים עורותיהן לנעלים, נדאמר נזנחים פרק טנול יוס וקג.) ומש׳יה קא חשינ צהו נהדי הנך דנירושליס, למעוטי דאין נחשנים נהדי הנך דגנוליס, דהני עורות לא מחייהני צהו אלא בירושלים, ובהדי הנך דגמקדש
 לא חשינ אלא הנהו דאי נפקי מון לקלעים מפסלי ניוצא >שם). ושדה אחוזה. שהקדישוה נעליה ולא גאלה ומנרה גזנר, נשהלוקח מחזירה ניונל מחמלקת לכהניס (שם<. ושדה חרמים. ישראל שהתדמו שדיהן >שם<. וגזל

 הגר. גמי קד ליה מתנת גנולין, שאס נתנו לכהן המשמר חון לירושלים יצא ואיל אשמו יעלה לירושלים להקדנ >שם!.



 עין משפט
 נד מצוה

 א [מיי׳ ס״ט מהל׳ ככורים
 הל׳ יא] טוש״ע י״י סי סא

 סעיף כט]:
 טח כ מיי׳ ס״ה מהל׳
 גזילה הלי י סמג
 עשי! עג טוש״ע מ״מ סי׳

 שסא סעיף ה ו:
 מט ג מיי׳ פ״ט מהל׳
 נמרים הל׳ יד
 טוש״ע י״י סי׳ סא סעיף

 לא:
 נ ד מיי׳ שס הלכה יג סמג
 עשין קמכ טוש״ע י״י

 סי׳ סא סעיף לג:
 נא ה ו מיי׳ פ״י מהל׳

 ממנומ עניים הלי ט:
 נכ ז מיי׳ פ״ח מהל׳
 ככורים הל׳ ט
 טוש״ע י״י סי׳ של סעיף

:  י
 ח [מיי׳ פ״א מהל׳ מחוסרי

 כפרה יין יא]:

 שיטה מקובצת
 א] חורי הנמלים. נ״ב עי׳
 פ״ד רפאה וע״ש בהר״ש

 ז״ל:

 הזרוע והלחיים פרק עשירי חולין סלד.
ץ שיורא הוא ע״מ לאו שיודא הוא. וא״פ כי א״ל ע״מ לאמרינן  חו
 נותנן לכל כהן שירצה א״כ המקת נטל שלא נתן לו הכהמה
 אלא ע״מ שיהיו המתנות שלו ד״ל רמיירי שהתנו שיהיו המתנות
 שלו ואס לא ימן לו לא יהיה המקח כטל אי נמי הוי כמו מתנה על
 מה שכתוכ בתורה שהרשתו תורה
 לימנס לכל מי שירצה: דמר אית ליה
 דרב חםדא. אין לפרש דרב אית ליה
 דרב חסלא ועם הראשון לקאמר רב
 היינו אפיי עם הראשון לא״כ לרב אסי
 הדין עם השני ולא עם הראשון >ג)
 נגזל ולא נתייאשו הנעלים ובא אחר
 ואכלו דהא ליכא מאן דפליג שלא יוכל
 לגנות מן הראשון הגוזל ונאמר שאכלו
 הוא דאיכא דלית ליה דרנ תסדא אלא
 יש לפרש איפכא דרכ לית ליה דרכ
 חסדא דהדין לוקא עס הטכח ורנ
 אסי אית ליה דרנ חסדא והדין אף
 עם הלוקח ודחי דכ״ע אית להו דרנ
 חסדא וכמתנות כהונה נגזלות קא
 מיפלגי דרכ סכר נמלות והדין עם
 הטכח היינו אף עם הטכח כרכ חסדא
 ורב אסי סכר דהדין דווקא עם הלוקח
 לפי שהמתנות אין נגזלות והוי איפכא
 ממאי דהוה כעי למימר מעיקרא
 ותימה דכמאי קא מייד אי כשאין
 מתנות בעין הא אמדנן בדש פירקין
 דמזיק מתנות כהונה או אכלן פטור
 ואם הם בעין היכי קאמר דבדרב
 חסדא קא מיפלגי הא משמע בדש
 הגוזל בתרא (ב״ק דף קיא:) דהיכא
 דהס כעין ליכא מאן דפליג אדרב
 חסדא אלא דווקא כשאכלן דמני רבי
 אושעיא הגוזל ומאכיל את כניו פטורין
 מלשלם הניח לפניהן גזלה קיימת
 חייכים לשלם אין גזלה קיימת פטורין
 כר ופדך לימא תהוי תיובתא דרב
 חסדא משמע דלמאן דפליג עליה
 אתי שפיר דדוקא אין גזילה קיימת
 פטורים אבל כגזלה קיימת חייכיס
 לשלם וצ״ע: ורמינהי חורי
 הנמלים שבתוך הקמה בוי. מרבנן
 נמי פדך דלא פליגי רבנן אלא משוס
 דסבד דתחתוניס ודאי נמלים כנסוס
 הילכך הם של בעה״ב הא אם היו ססק
 היו מודים דהר לקט כמו עליונים

 שספק לקט לקט:

 ראשית

ל מנת שהמתנות שלי נותן ע  ורמינהו א
 לכל כהן שירצה על מנת אחוץ קא רמית
 חוץ שיורא על מנת לאו שיורא ורמינהו
 על מנת שהמתנות שלי המתנות שלו בהא
 פליגי מר םבר על מנת שיורא הוא ומר
 םבר על מנת לאו שיורא הוא: אמר לו
 מכור לי בני מעיה וכו׳: א<אמר רב לא שנו
 אלא ששקל לעצמו אבל שקל לו טבח הדין
 עם הטבח ורב אםי אמר אפי׳ שקל לו טבח
 הדין עמו לימא בדרב חםדא קא מיפלגי
ל ולא נתייאשו הבעלים ז ג ב (  דאמר רב חםדא ג
 ובא אחר ואכלו רצה מזה גובה רצה מזה
 גובה דמר אית ליה דרב חםדא ומר לית
 ליה דרב חםדא לא דכולי עלמא אית להו
 דרב חסדא והכא במתנות כהונה נגזלות
 קא מיפלגי דמר םבר נגזלות ומר םבר אין
 נגזלות איכא דמתני לה להא שמעתא
מתנות כהונה נגזלות  בפני עצמה רב אמר ג
 ורב אםי אמר מתנות כהונה אין נגזלות:
 מתני' יגר שנתגייר והיתה לו פרה נשחטה
 עד שלא נתגייר פטור משנתגייר חייב םפק
 פטור שהמוציא מחבירו עליו הראיה:
 גמ' כי אתא רב דימי אמר רמי ליה רבי
 שמעון בן לקיש לר׳ יוחנן תנן םפק פטור
 אלמא םפיקא לקולא ורמינהו א] ״חורי
 הנמלים שבתוך הקמה הרי אלו של בעל
 הבית ושלאחר הקוצרים העליונים לעניים
 והתחתונים של בעל הבית רבי מאיר אומר
הכל לעניים שםפק לקט לקט אמר ליה  ה

 ״אל תקניטני שבלשון יחיד אני שונה אותה
 דתניא ר׳ יהודה בן אגרא אומר משום רבי
 מאיר יםפק לקט לקט ספק שכחה שכחה
 ספק פאה פאה אמר לו אל תשנה אותה
ל והא טעמא קאמר תד (  אלא בלשון בן ה

עני ורש דאמר ר״ש בן לקיש מאי דכתיב 1 

 הצדיקו מאי הצדיקו אילימא בדינים והא
דל לא תהדר בריבו אלא צדק משלך ו  כתיב 2

 ותן לו אמר רבא הכא פרה בחזקת פטורה קיימא קמה בחזקת חיובא קיימא
 אמר ליה אביי והרי ייעיםה ׳נעשית עד שלא נתגייר פטור מן החלה משנתגייר
 חייב ספק חייב אמר ליה ״ספק איםורא לחומרא םפק ממונא לקולא דאמר
 רב חםדא וכן תני ר׳ חייא שמונה ספקות נאמרו בגר ארבע לחיוב וארבע
קרבן אשתו וחלה ובכור בהמה טמאה ובכור בהמה טהורה לחיוב  לפטור ח

 ראשית

 ורמינהו. כהן שמכר בהמה לישראל ואמר לו ע״מ שהמתנות שלי
 נומנן ישראל לכל כהן שירצה דכיון דכולה בהמה זבין ליה לא מצי
 לאתנויי ליה האי אמתנומ שאינן שלו אלא של כהניס נינהו ואין לו
 בהן אלא טובת הנאה מ״מ ש״מ דחייב במתנוח: חיץ שיור. לשון

 שיור משמע ששייר המתנות ולא מכרן
 לפיכך סטור הלוקח שהרי של כהן
 הן ודכווחה בישראל הוה מחייכ
 הלוקח לטון שהוא שחטה עליה רמיא
 למיתבינהו: על מנה לאו שיזרא הוא.
 אלא תנאה הכל מכר לו ע״מ שיתנם
 לו והוא אין בו כח להתנות: ורמינהו.
 ברייתא אבדיתא: לא שנו. היכא
 ללקח הימנו במשקל לקתני נותנן
 לוקח לכהן והוא חוזר ותובע למיס
 מן הטבח: אלא. כששקלן לוקח לעצמו
 לטון לטבח לא נגע בהן אינו בעל
 לכדם של כהן לפיכך זה הלוקח נותנן
 והוא שואל לו הלמים שעל הטכח
 היה מוטל ליתן: אבל שקלן לו טבח
 הדין. של כהן ומחלוקתו ותביעתו
 אף (א) על הטכח הוא והטכח חוזר
 עליהן אס יש בעין נומנן לכהן והט
 מפרש לה בדש הגוזל בג״ק (לף קטו.)
 דאף עם הטבח קאמר ד יהודהי»: הדין
 עמו. דינו של כהן ותביעתו עם הלוקח
 הוא הואיל וישנה לגזלה בעין במקום
 שהוא שם ילך: רב אית ליה דרב
 חסדא: רצה מזה גובה. דטון
 דקודם יאוש אכלו זה האחרון הוה
 ליה איהו גזלן עלייהו דהא כל מקמי
 יאוש כרשותייהו דמרייהו קיימי כל
 היכא דאיתנהו: לא. בגזלן דעלמא
 שהגזלן קונה אותו כמלתו לשלם:
 דבילי עלמא איה להו דרב חסדא.
 דאם רצה נגזל לדון עם הראשון ידון:
 והבא. בגזל ממנוח כהונה קמיפלגי
 מר סכר מתנות כהונה נגזלומ ונתחייב
 גזלן בגזלתו לשלם דתורת גזל עליהן:
 ומר סבר אינם נגזלוה. אין כת
 לגזלן וכל זמן שהן בעין כל מקום
 שהולטן החוב מוטל על מי שהם אצלו
 לחחו לכהן והראשון לא נעשה גזלן
 עליהן: באפי נפשה. ולא כלשון לא
 שנו ואמחני׳ כדלעיל: מחנוה להונה
 נגזלוח. לכדאמרן שאס רצה כהן לדון
 עס הראשון ידון: אלמא ספק. מחנוח
 כהונה לקולא דאמרינן המוציא מחכירו
 עליו הראיה: שבהון הקמה. לסני
 הקוצרים שעדיין לא הגיעו הקוצרים
 לשם: הרי. כל הנמצא בהן לבעה״ב
 דאין לקט אלא הנושר בשעת קצירה:
 העליונים. מטין העליונים שעל פי
 החור איכא למימר לקט הן שנשרו מן

 השבלין בשעח קצירה: וההחתונים.
 שבקרקעיחו של חור: לבעל הביס. דקודם קצירה מסוס נמלים שם: שספק לקט לקט. אלמא לרבי מאיר גבי מתנות עניים וה״ה
 למתנוח כהונה ססיקא לחומרא וסתם ממני׳ ר״מ היא וקתני ספיקא לקולא: אל חקניטני. דהא דקחני ססק לקט לקט יחידאה היא
 שאיני שונה אותה כמו ששנימ דברי ר״מ אלא דכד ר׳ יהודה כן אגרא משוס ר״מ: א״ל. ר״ל: אל השנה אוחה אלא בלשון בן חדל. אפי׳
 אין אתה שונה אותה אלא בשם שוטה שבעולם ששמו בן תדל אפילו הכי קשיא לך דהא טעמא קאמר למילתיה: אילימא בדינין.
ד היא פטורה  לראות לו זכות בדין: צדק משלך וסן לו: פרה. כשנולד לך ספק זה במתנותיה ואתה מעמידה על חזקתה הראשונה ה
 שהד בחזקת של עובד כוכבים הימה עומדת: קמה. כשנולד לך ספק בלקט ואחה מעמידה על חזקתה חזקת מיוב הוא דמעולס היא
 עומדת לכך דשל ישראל היא: חיוכ חלה הכל הולך אחר גלגולה משגלגל בה הוי חיובה וגלגול העובד כוכבים פוטר דכתיב (במדבר ט0
 עריסותיכם. אס עד שלא נתגייר נתגלגלה פטור אס ספק תייב גרסינן: תלה ספק איסורא שיש בה עון מיתה הלכך לא סמטנן
 אחזקה אבל מתנות אין בהן קדושה אלא דין ממון והמוציא מחבירו עליו הראיה: קרבן אשחו. ספק ילדה כשהיתה עובדת כוכבים ספק
 משנתגיירה מכיאה קרכן דספק איסור כרת הוא לאכול בקדשים עד שמביא כפרה דמחוסר כפודם אסור בקדשים וענוש כרת: וחלה.
 ססק מיתה: ובכור בהמה טהורה. ססק ברת לשוחטו בחוץ וצריך להמתין עד שיסתאב דתו לית ביה אלא דין ממון ואוכלו הוא כמומו:
 ובכור. פטר חמול. כמאן לאמר בככורומ (דף ט:) אסור בהנאה על שיפדנו וצדך להפריש עליו טלה לפדיונו לאפקועי איסודה
 ומעכב הטלה בילו והוא שלו לשה של פליון לא רמיא קלושה עליה אלא ממונא לכהן הוא וטון לספק הוא המוציא מחבירו עליו הראיה:

 ראשית

 מסורת הש״ם

 א) ננ״ק קמו.], ב) נ״ק
 קיא: קטו., ג) סאה פ״ד
 מי״א, ד) (לעיל נה: עז.
 קכנ: פסחים פד.], ה) [אימ
 מרס ערל פירוש ערל
 שפחיס ויש מי שגורס נו
 עדל והיה אדם שלא היה
 מדקדק נשמועמו. ערוך
 ערך נ! ערל], ו) חלה
 ס״ג מ״ו [מנחות פז.],
 t) [נתונות עג: גיטץ סג:
 נדריס נג. נ״נ נז: נדה
 כה.], פ) עיי מהר״מ שנתנ
 דלשון רש״י תמוה ורוצה
 להגיה רנ יהודה וע״ש וגי׳

 רש״א קאמר רנ וע״ש,

 תורה אור השלם
 1. שפטו דל דתום עני

 וךש הצדיקו:
 תהלים פב ג
 2. ודל לא תהדר
 בריבו: שמות כג ג

 הגהות הב״ח
 (א) דש׳׳י ד״ה אכל שקלן
 וכו׳ אף עם הטנח הוא
 והטנח חוזר עליהן אס
 ישנן נעץ נומנן לכהן:
 (ג) תום׳ ל״ה דמר ונו׳
 ולא עם הראשון דהא נגזל
 ולא נמיאשו הנעלים ונא

 אחר ואכלו לינא נצ״ל:

 מוסף רש״י
 לא שנו. לקח הימנו
 נמשקל טתני לכהן,
 דמשמע דהלוקח על נרחו
 נומנן לנה! והוא ימנע
 דמים מן המוכר, אלא
 ששקל הוא לעצמו (ב־ק
 קמו.!. הדין עם הטבח.
 דנו של כהן וערעורו על
 הטכס הוא ושם). א״ל אל
 תקניטני. מאותה משנה
 (לעיל נה.) להשינ לי ממנה
 (לעיל קכב0. שבלשון
 יחיד אני שונה אותה.
 ולא בלשון סתם משנה
 (שם; כלומר יחידאה היא
 ולא קיימינן כווחיה י לעיל
 נה. עז.!. פטור מן
 החלה. הואיל ונהיוחו
mmm עכו״ס נתגלגלה 
 סז.<. ספק. אס משנתגייר
 גלגלה או נהיומו עכו״ס
 גלגלה, חייב. דלמומרא
 אזלינן >שם!. ספק ממונא
 לקולא. והמוציא ממנירו
 ירו על התחתונה (גיטי1

 סג:!.



 מסורת הש״ם

 א) [עי׳ תוס׳ ל״ה ז:
 ל״ה לקט], ב) [צ״ל ימלוגן,
 נ) [ג״מ יא:], ל) ב״ק
 כמ. צד. נדרים מל: חמורה
 ו. נדה נא., ה) וכרכומ
 ינו. וש״נ], י) [הוריות ט.
 יומא ית. תיספמא יומא
 פ״א ה״י], 1) [תוספתא
 פ״ט ה״ג ע״ש היטג],
 ח) לעיל צא. [קדושין נא:
 הוריות יכ.], ט) [כתוספתא
 פ״ט ה״ג איתא ר׳ יהודה],
 י) ועי׳ ברכות כד. בפירש״י
 שס ל״ה דורשי רשומות],
 כ) [בפסוק כתיב שוק
 הימי[ תתנו תרומה וצ״ע
 אכ! מפירש״י דהכא נראה
 שהיה גילסמו על נכין זרוע
 מוקדשין מנין ת״ל תתנו
 ומדברי קרבן אהרן פרשת
 צו פט״ז נראה דגירסתו
 שוק הימין וכו׳ ורוע
 חולין מנין ת״ל תמנו ורוע
 מוקדשין מנין ת״ל תרומהן,
 ל) (תוספתא פייט ה״נ1,
 מ) לעיל יח:, נ) [ויקרא יט],
 ש) נשם כג], ע) וויקרא יט,
 מ דברים כדו, פ) [פאה
 פ״א מיידן, צ) ושבת סח.1,
 ק) ןדבריס כדן, ר) 1ש0],
 ש) ןצ״ל פקיעתה. רש־׳ל],
 פ) [צ״ל הקרושן, א) וערך
 המר ב׳ יעי׳ תיס׳ סיטה
 טו. ד״ה כמין ומה שכחבחי

 שם על הגליוןן,

 בליון הש״ם
 גמ׳ א״ל לעג־ ולגר כוי.
 הכי איתא בירושלמי ריש
 סייח דפאה בשם רשג״י:
 דש"• ד״ה קמה וכו׳
 מתניתא אהרית־ וכוי. עי׳
 תשובח הר״י מיגש סי׳ ו׳:

 הגהות הנ״ח
 (א) גם׳ ומגיאה מפני
 הפסד כהן שאני: (ב) עפ
 יחלב שבתוך הקבה אמר
 ר׳ יהושע בן לוי נהנים
 כצ״ל ואות ד׳ נמתק:
 (ג) רש"• דייה חלב שעל

 גבי הקנה:

 מוסף רש״י
 דנתינה כתיבא ביה.
 כלכתינ (דנריס ני) ונתתה
 ללוי, זה מעשר ראשון, לגר
 ליתוס ולאלמנה זה מעשר
 עני :.ב״מ יא:;. ולשחר
 השכים ובצרו. וזכה כיה
 איהו עצמו .׳ודריס מד::.
 קודס שינאו עניים לנצרי
 שיזכי נהסקר אס היו
 קודמי! .:נ״ק צד<. חייב
 בפרט ובעוללות. אע״ג
 דהפקר פטור מפאה, דתנן
 ופאה פ״א מייד) כל שהוא
 אוכל ונשמר חייכ כמעשר
 וכסאה, אפילי הכי כי
 האי הפקר חיינ נכל הני
 כדמפרש טעמא נהגוזל
 עצים (שם) דכתינ ניה
 תעזוב יתירא 1שם נח.
 וכעי״! שם צד ותמורה י
 ינדה נא.:. ופטור מן
 המעשר. דלא כתיב ביה
 תעזונ יתירא :נ״ק כח:.
 הירך המיומנת שבירך.

 סלד: הזרוע והלחיים פרק עשירי חולין
 ראשיה הגז כוי. כל הנך כולהו לא רמיא איסורא עלייהו אלא ממונא
 הילכך ספיקן לקולא: ופדיון פטר חמור. כדפרישימ נסוע״א] מפריש טלה
 והוא לעצמו: קמה אקמה רמי טליה. 8מתניתא אחריתי אשכח
 לר״מ דפטר כקמה של גר ספק נקצרה קודס שנתגייר ספק משנתגייר
 ורמייה אהא דקתני ספק לקט לקט
 ושני ליה כלשון בן אגרא אני שונה
 אותה: בכישר. מקום: אין מכיאין.
 אין צדך ישראל לטרוח ולהביא מרומה
 מן הגורן לעיר ליד כהן אלא כהן
 הולך ומביאה: ואם אין שם כהן כוי.
 אלמא בעי לאפרושה ולאצנועה עד
 דמשכח כהן ה״נ בעי לאצנועה עד
 דמשכח עניים: שאני תרומה דטבלה.
 אוסרת הכל עליו משוס טבל לפיכך
 על כרחו צריך להפריש: למלוג
 בעגלים. שמולגין אותן כרותחין עם
 עורן ואוכלין אותן עם העור: אין רשאי
 להפשיט אח הזרוע. אלא נותנו לכהן
 כמו שהוא בעורו: הראש לא יפשיט
 אה הלתי. כדמרכינן לקמן מקרא
 ימירא שאף הצמר שכראש ככשיס הוא
 חייכ ליתן לו וכ״ש העור: ואם אין שם
 כהן. לתת לו המתנות: מעלים אותם
 כדמים. שס את דמי המתנות ואוכל
 המתנות ונותן דמיהם לכהן הכא
 ראשון: נתינה כתיכא כהו. ועליו
 ליתנן לכהן: אלא העזוב יתירא. לכתיב
 בלקט למה לי חל בקדשים תהיו׳) וחד
 כשור או כשב ס) לאו לרבויי שאפילו
 במקום שאין עניים שעליו להצניעם
 עד שימצא עניים: חייב בפרט
 ובעוללוח כוי. אע״ג להפקר פטור
 מכולם רככולהו כתיכ קצירך כרמך«)
 ולא של הפקר ובכולהו תנן כל שהוא
 אוכל ונשמר«) פרט לשל הפקרל) להכי
 אהני תעזוב יתירא דכתיב בכולהו
 לאתרי הפקר כי האי גוונא להדר
 איהו וזכה ביה. בלקט ופאה כתיכ
 תעזוכ יתירא חל כקדשים תהיו וחל
 בשור או כשב ופרט בכרם היינו לקט.
 עוללות חל בקדשים תהיו וכרמך לא
 תעולל וחל במשנה תורה (כל) כי
 תבצור כרמך לא תעולל אחריך. שכסה
 חל גבי שכחת אילן tp וחל גבי שכחת
 כרסי) לאמדנן לעיל(דף קלא.) אחריך
 זו שכחה: שקא דדינרי. רינרי זהב
 ששלחו ממקוס אחר לבני הישיבה:

ת הגז והמתנות. תימה למאן דאית ליה לעיל ודף קלב:)  ראשי
 דמתנות טבלי ליתני נמי מתנות לחיוב קורס שהורמו
 ולפטור אחר שהורמו המתנות להוו שלו כי היכי דתני בבכור
 כהמה טמאה לחיוכ ולפטור: פיקה של גרגרת. היא טבעת

 הגדולה שעשויה עגולה כפיקה:
 הזרוע המיומנת. אפילו לרכנן
 ללרשי פרק גיד הנשה
 (לעיל לף צי:) הירך לפשיט איסוריה
 בכוליה ירך הכא מודו דלא שייך
 למדרש הכי: דורשי המורות.
 פירש בערוך א) כשם רכ סעדיה גאון
 כמין המעשה דבלשון ארמי מהו

 חמרך מה מעשיך:

 הדרן עלך הזרוע והלחיים

 ראשית הגז והמתנות ופדיון הבן ופדיון פטר
 חמור לפטור כי אתא רבין אמר קמה אקמה
בכישר ולא הוו עניים י זרע א לו (  רמי ליה א
אמר  למשקל לקט אתא לקמיה דרב ששת 8
לעני ולגר תעזוב אותם -ולא לעורבים  ליה 1
אין מביאין תרומה לא  ולא לעטלפים מיתיבי ג
 מגורן לעיר ולא ממדבר לישוב ואם אין שם
 כהן שוכר פרה ומביאה מפני הפסד
 >א< תרומה שאני תרומה דטבלה ולא סגיא
 דלא מפריש לה והרי מתנות דלא טבלי ותניא מקום שנהגו למלוג בעגלים לא
יפשיט את הזרוע להפשיט את הראש לא יפשיט את הלחי י ואם אין שם כהן 1 3 

 מעלין אותן בדמים ואוכלן מפני הפסד כהן ״שאני מתנות כהונה דנתינה
 כתיבא ביה השתא דאתית להכי תרומה נמי נתינה כתיבא ביה ואלא תעזוב
ההמפקיר את כרמו ולשחר השכים ובצרו חייב בפרט  יתירא למה לי לכדתניא י,
 ובעוללות ובשכחה ובפאה ופטור מן המעשרות ההוא שקא דדינרי דאתא לבי
 מדרשא קדים רבי אמי וזכה בהן והיכי עביד הכי והא כתיב ונתן ולא שיטול
אדם חשוב שאני דתניא ,  מעצמו רבי אמי נמי לעניים זכה בהן ואיבעית אימא ה
 ״2והכהן הגדול מאחיו ישיהא גדול מאחיו בנוי בחכמה ובעושר אחרים אומרים
 מנין שאם אין לו ׳שאחיו הכהנים מגדלין אותו תלמוד לומר והכהן הגדול
 מאחיו גדלהו משל אחיו: מתני׳ *1 ״איזהו הזרוע מן הפרק של ארכובה עד
 כף של יד והוא של נזיר וכנגדו ברגל שוק ר׳ יהודה אומר שוק מן הפרק של
אי זהו לחי מן הפרק של לחי עד פיקה של גרגרת:  ארכובה עד סובך של רגל ט
הזרוע זה ״־זרוע ימין אתה אומר זה זרוע ימין או אינו אלא זרוע  גמ׳ ת״ר 3
 שמאל ת״ל הזרוע מאי תלמודא ״׳כדאמר רבא הירך המיומנת שבירך הבא נמי
צמר שבראש כבשים  הזרוע המיומן שבזרוע והלחיים למאי אתא להביא :
 ושער שבזקן תיישים והקבה למאי אתא ללהביא חלב שעל גבי הקבה וחלב
 שבתוך הקבה >« דאמר טיר׳ יהושע ״כהנים נהגו בו עין יפה ונתנוהו לבעלים
 טעמא דנהגו הא לא נהגו דידיה הוא ״דורשי חמורות היו אומרים הזרוע כנגד
ויעמוד  היד וכן הוא אומר 4׳ויקח רומח בידו ולחיים כנגד תפלה וכן הוא אומר 5
ואת האשה אל קבתה ותנא מייתי  פנחס ויפלל קבה כמשמעה וכן הוא אומר 6
שוק הימין אין לי אלא שוק הימין זרוע מוקדשין מנין ת״ל לתרומה  לה מהכא 7
 זרוע חולין מנין ת״ל תתנו: איזהו לחי מן הפרק של לחי ועד פיקה של גרגרת:
 והתניא לי נוטלה ובית שחיטה עמה לא קשיא הא רבנן והא רבי חנינא בן
 אנטיגנוס מידתניא מוגרמת פסולה העיד רבי חנינא בן אנטיגנוס על מוגרמת

 שהיא כשרה איבעית אימא הא והא רבנן ומאי עמה עמה דבהמה:

 הדרן עלך הזרוע והלחיים
 ואיבעיח אימא אדם חשוב. כגון ממונה ראש ישיבה יכול לקדם ולזכות שהרי עליו לגדלו ולהעשירו אפילו משלו וכ״ש ממאי דאתי ליה מעלמא:
 מתני׳ מן פרק של ארכובה. ארכובה הנמכרת עס הראש: עד כן» של יד. עצם רחכ של כתף שקורין אשפלדו״ן: והוא של נזיר.
 וכן זרוע כשלה האמור כנזיר (במדבר ו) כך ניטלת: וכנגדו כרגל שוק. האמור כשלמים (ויקרא 0 נמי הוי שתי עצמות מן הפרק של
 ארכובה עד בוקא דאטמא דהיינו כל הירך: סובך של רגל. היינו פרק שבין הקולית ועצם אמצעי: הפרק של לתי. אצל הצדעים
 וחותך כלפי מטה עד פיקה של גרגרת עד שיפר כובע שהוא פקעיתאש) ופתחה של קנה כית הכליעה דהיינו לחיים התחתונות עם הלשון:
 גמ׳ הזרוע. ונמן לכהן הזרוע: כדאמר רגא. בפרק גיד הנשה (לעיל לף צא.) אליכא דרבי יהודה דאמר אינו נוהג אלא כאחת והדעת
 מכרעמ של ימין: ה׳ דהלחיים למאי אתא: חלב » של הקבה וחלב שבתוך הקבה. חלב י»הקרוס: כהנים נהגו כו עין יפה. שלא
 ליטלו מן הבעלים. אלמא דמדאוריימא של כהניס הוא דנפקא ליה מה״א יתירא והקבה: דורשי חמורות. מקראות הסתומים: היו
 אומרים. מנלן דשל ימין מהכא: יד. שנותנין לכהן מגל ילו של פנחס שעל כך ניתנה לו ברימ כהונמ עולם [במדבר כה] וזה שכרו ואיזו יד שעושה
 מלחמה הוי אומר של ימין: זרוע המוקדשין. של איל נזיר: ה״ל תתנו. תרומה לכהן: זרוע תולין. מתנות כהונה: וביה שחיטה עמה.
 היינו תופס בעומק הצואר באלכסון יותר מן הפיקה: לעולם עד הפיקה ולא קשיא. כדיתא דקרי לה כית שחיטה ד חנינא היא דמכשיר
 שחיטה למעלה מבית הבליעה ומתניתין דלא קד לה בית שחיטה רבנן היא: ואיבעית אימא. ברייתא נמי רבנן היא והאי עמה לקחני

 לאו עס הלחי אלא עס הבהמה היה נשאר בית שחיטה והלחי ניטל עם הפיקה:

 הדרן עלך הזרוע והלחיים

 עין משפט
 נר מצוה

 א [מיי׳ פ״ג מהלכות
 מתנות עניים הי״ל]:

 נג ב מיי׳ פ״א מהל׳
 מתנות עניים הל׳ י

 טוש״ע י״ד סי׳ שלב:
 נד ג מיי׳ סי״ב מהלי

 תרומות הל׳ יז:
 ד ומיי׳ פייט מהל׳ בכורים
 הלי נח טוש״ע י״ד סימן

 סא סעיף י]:
 נה ה מיי׳ פייה מהל׳

:  מתנות עניים הל׳ 0
 נו ו ו מיי׳ פייה מהל׳ כלי

 המקדש הל׳ א:
 נו ח מיי׳ פייט מהלכות
 בכורים הל׳ ימ ופ״ט
 מהל׳ מעשה קרננות הל׳ י
 סמג עשין קמנ טוש״ע י״ד

 סי׳ סא סעיף נ:
 נח ט מיי׳ פייט מהל׳
 בכוריס הלכה ית

 טוש״ע שם סעיף ג:
 נט י מיי׳ שם טוש״ע שם

 סעיף ב:
 ם כ מיי׳ שס הלכה יט

 טוש״ע שם סעיף ג:
 פא ל מ מיי׳ שם טוש״ע

 שס סעיף ל:

 תורה אור השלם
 1. וכףמף לא תעולל
 ־פרט כרמך לא תלקט
 לעני ולגר תעזיב אתם

 אני י; אלהיכם:
 ויקרא יט י
 2. והכהן הגדול מאחיו
 אשר יוצק על ראשו
 שמן המשחה ומלא את
 ידו ללביש את הבגדים
 את ראשו לא יפרע

 ובגךיו לא יפרם:
 ויקרא כא י
 3. וזה יהיה משפט
 הכהנים מאת העם מאת
 ובחי הזבח אם שור אם
 שה ונתן לכהן הזרע

 והלחיים והקבה:
 דברים יח ג
 4. וירא פינחס בן אלעד־
 בן אהרן הכהן ויקב
 מתוף העדה ףקח רימח
 בידו: כמדבר כה ז
 5. ו־עמד פינחס ויפלל

 ותעצר המגפה:
 תהלים קו ל
 6. ויביא אחר איש
 ״שךאל אל הקבה.־יד לדר
 את שניהם את איש
 •שךאל ואת האשה אל
 קבתה ותעצר המגפה

 :זעל בני ישראל:
 במדבר כה ח
 ואת שוק הןמין תתנו
 תרומה לכהן מזבחי
 צלמיכם: ויקרא ז לב

 לעזי רש״•
 !ישפלדו״ן. עצם הכתף

 1ל חיות.

 שיטה מקובצת
 א] איזהו הורוע. נ״ב עיי
 זוס׳ מנחות דף לז ע״א:

 בסרק גיד הנשה (לעיל צ:
 ר׳ יהודה אומר אין נוהג אלא נאחר. והלעת מכרעת של ימין ויליף לה מה״א דהירך ודרש הירך חשונה שכירכות .:קדושיו כא!. דורשי חמורות. קשרים וסתומים הכלולים בתורה .:ברכות נד... מוגרמת פסולה. אפילי רונה
 בתוך הטנעת ומיעוטא למעלה מטנעת הגדולה ולעיל ימ:ו. העיד כו׳ על מוגרמת שהיא כשרה. ואפילו נולה למעלה מן הטנעת הגדולה, וכי אגמריה רממנא הגרמה הלכה למשה מסיני, משיסוע כונע ולמעלה אגמריה,

 והט הלכתא דכל עדות הלכתא היא ;שסו. הדרן עלך הזי־וע והלחיים



 עין משפט
 נר מצוה

 א א מיי׳ פ״י מהלכות
 ככורים הל׳ א סמג
 עשין קמג מוש״ע י״י סי׳

 שלג וסעיף א]:
 2 ב מיי׳ שם הל׳ א:
 ג ג מיי׳ שם הלכה ד

 טוש״ע שם סעיף 3:
 ד ד מיי׳ שם הל׳ יג

 טוש״ע שס סעיף ס:
 ה ה מיי׳ שם הלכה טז

 טוש״ע שס סעיף יג:
 ו ו מיי׳ שס הלכה ו

 טוש״ע שס סעיף ג:
 ז ז מיי׳ שס הלכה ט

 טוש״ע שם סעיף ז:
 ח ח ט מיי׳ שם הל׳ י יא

 טוש״ע שם סעיף מ:
 י [מיי׳ פ״א מהלכומ

 מעילה הלכה יג]:
 ט כ מיי׳ פ״י מהלכות
 כיכוריס הלכה יד
 נופ״ט הלכה זו טוש״ע שס

 סעיף י:

 תודה אור השלם
 1. והיה ביום ההוא יחיה
 איש עגלת בקר ושתי
 צאן: ישעיהו ז כא
 2. ותמהר אביגיל והדר.
 מאתים לחם ושנים נבלי
 יין וחמש צאן עשוית
 וחמש סאים קלי ומאה
 צמקים ומאתים דבלים

 והשם על הךומרים:
 שמואל א כה יה
 3. ראשית דגנך תירשך
 ויצהרף וראשית גז

 ציאנף תתן לו:
 דברים יח ד
 4. כל הבכור אשר יולד
 בבדרך ובצאנך הזכר
 תקדיש ליי אלהיף לא
 תעבד בבכר שורך ולא

 תגז בכור צאנך:
 דברים טו יט

 ראשית הגז פרק אחד עשר חולין סלה.

 שיטה מקובצת
 העמדה
 י׳ תוס׳
 ע״א:

 נ״ב עי
 כו

 א] והא
 והערכה.

 בכורות דף
 כ] ורבנן ראשית הגו
 הפסיק הענין. נ״ב עי׳
 תוס׳ מנחות דף סז ע״א:

ת הגז: ליפרוק וליתיב ליה. מימה אמאן קאי אי אמאן  ראשי
 לעבר וגזז אטו קנסא הוא דקניס ליה משוס לעבר וגזז
 לפלומו ובעלים שהקלישו נמי אמאי מיחייבי ואי אכהן לא הול״ל לפרוק
 וליתיב ונהי להאי לא מקשי מה מרויח שפולה למרויח שפולה בשוה
 פרוטה אפילו שוה מנה למחולל:
א בעי העמדה והערכה. וא״מ ה ו 8 

 מה שייך העמלה והערכה
 בגיזה להויא כמקליש עצים ואכניס
 וי״ל כיון שהיה מתחלה מחובר
 בבהמה שהיא בת העמלה והערכה
 צריך העמלה והערכה וא״ת ולימא
 כשהעמיל והעריך ואחר כך עבר
 וגזז ופלה ויש לומר לכשעת פלייה

 כעינן העמלה והערכה:
ש גיזה עצמה. ורבי  במקדי
 מני בר פטיש דלעיל
 אית ליה שפיר הך לרשא אבל רבא
 לית ליה דרשה לרבי מני בר פטיש
 דפטר מקדיש בהמה חוץ מגיזתה
 וכחישתה מרבעי בסמוך ואלא צאנך

 למאי אתא:
 ורבנן

ת הגז. כל הגוזז צאנו בין טלאים ובין זקנים ואפילו גוזזן  ראשי
 מאה פעמים נותן ממנה ממנה לכהן ושיעורא מפרש
 לקמן מחמש גיזות שיש בכל אחד מנה ופרס היה נותן משקל
 דכתיב (לבדם יח< אם שור

בפני  ראשית הגז נוהג בארץ ובחו״ל א
 הבית ושלא בפני הבית בבחולין
 אבל לא במוקדשים חומר בזרוע ולחיים
 ובקבה מראשית הגז שהזרוע והלחיים
 והקבה נוהגין בבקר ובצאן במרובה ובמועט
וראשית הגז אינו נוהג אלא ברחלות ואינו  ג

 נוהג אלא במרובה וכמה הוא מרובה ב״ש
 אומרים שתי רחלות שנאמר 1יחיה איש
[חמש י י  עגלת בקר ושתי צאן וב״ה אומרים א
חמש צאן עשויות רבי דוסא  שנאמר] 2
חמש רחלות ״גוזזות (  בן הרכינם אומר ג
 מנה מנה ופרס חייבות בראשית הגז
 וחכ״א חמש רחלות גוזזות כל שהן וכמה
משקל חמש סלעים ביהודה שהן  נותנין לו ה
 עשר םלעים בגליל מלובן ולא צואי כדי

תתן לו שיהא בו כדי מתנה ״י לא הספיק  לעשות ממנו בגד קטן שנאמר 3
 ליתנו לו ה<*עד שצבעו פטור לבנו ולא צבעו חייב ׳הלוקח גז צאנו של עובד
 כוכבים פטור מראשית הגז ״הלוקח גז צאנו של חבירו אם שייר המוכר חייב
ו לו שני מינים שחופות ולבנות מכר לו שחופות הי  לא שייר הלוקח חייב ט
 אבל לא לבנות זכרים אבל לא נקבות זה נותן לעצמו וזה נותן לעצמו:
צאנך ולא צאן הקדש טעמא  גמ׳ במוקדשין מאי טעמא לא אמר קרא 3
 דכתב רחמנא צאנך הא לאו הכי הוה אמינא קדשים חייבים בראשית הגז
ולא תגוז בכור צאנך אי בקדשי מזבח הכי  הא לאו בני גיזה נינהו דכתיב 4
 נמי הכא במאי עסקינן בקדשי בדק הבית ייוהאמר ר״א יקדשי בדק הבית
 אסורים בגיזה ועבודה מדרבנן םלקא דעתך אמינא הואיל ומדאורייתא בני
 גיזה נינהו היבא דגזז ליה ליתיב ליה והא קדיש לה םד״א לפרוק וליתיב ליה
 א] והא בעי העמדה והערכה הניחא למאן דאמר ״קדשי בדק הבית לא היו
 בכלל העמדה והערכה אלא למ״ד היו מאי איכא למימר אמר ר׳ מני בר פטיש
 משום ר׳ ינאי הכא במקדיש בהמתו לבדק הבית חוץ מגיזותיה סד״א ליגזוז
 וליתיב ליה אמר קרא צאנך ולא צאן של הקדש אי הכי קדשי מזבח נמי כחשי
 קדשי בדק הבית נמי כחשי דאמר חוץ מגיזה ובחישה קדשי מזבח נמי דאמר
 חוץ מגיזה ובחישה אפ״ה פשטה קדושה בכולה ומנא תימרא ח<דאמר ר' יוםי
 והלא במוקדשין האומר רגלה של זו עולה בולה עולה ואפי׳ לר״מ דאמר אין
 כולה עולה ועי מילי דאקדיש דבר שאין הנשמה תלויה בו אבל הקדיש דבר
 שהנשמה תלויה בו קדשה רבא אמר במקדיש גיזה עצמה סד״א ליגזוז וליפרוק
גז צאנך תתן לו מי שאין מחוסר אלא גזיזה ונתינה יצא  וליתיב ליה אמר קרא 3
בהמת כ (  זה שמחוסר גזיזה פדייה ונתינה אלא צאנך למאי אתא לכדתניא מ
 השותפים חייב בראשית הגז ור׳ אלעאי פוטר מ״ט דר׳ אלעאי אמר קרא צאנך
 ולא של שותפות ורבנן למעוטי שותפות עובד כוכבים ור׳ אלעאי שותפות
ראשית דגנך ולא שותפות  עובד כוכבים מנא ליה נפקא ליה מרישא דקרא 3
 עובד כוכבים בז ורבנן ראשית (הגז) הפסיק הענין ור׳ אלעאי וי״ו הדר ערביה

 ורבנן

 כלומר בתחלת הקדש האומר רגלה של זו עולה כולה עולה אף בתמורה כשיאמר רגלה של זו תמורה תהא כולה תמורה וסליג אדרבי
 מאיר דאמר אין ממירין באברין ולא אברין בשלמין ובפרק בהמה המקשה [לעיל סט.] היא מפורשת: ואפילו לר״מ דאמר אין כולה עולה. בפרק בהמה
 המקשה נשם:] מיימי לה בגמרא אבל במקליש לבר שהנשמה תלויה בו מוקמינן בתמורה ניא:] למולי ר״מ לקדשה כולה: רבא אמר. לא תטרח לאוקומי
 מתניתין במקליש חוץ מגיזה וכחישתה אלא במקליש גיזה לבלה וטעמא למתניתין לאו מגז צאנך יליף להכא צאנך הוא
 אלא מדסמך נתינה לגיזה: סלקא דעתן אמינא ליפרוק וליהיכ. קא משמע לן לאמר קרא גז תתן מי שאינו מחוסר אלא
 גיזה ונתינה והכא משוס העמדה והערכה ליכא דכי כתיבא העמדה במקדיש בהמה עצמה כתיבא: השתא דאתיס להכי לא גרסינן:
 אלא צאנך. דמשמע מיעוטא למאי אתא למעוטי שותפות עוכד כוכבים לרבנן או שותפות ישראל לרבי אלעאי: ולא של שותפות. דרוש הכי
 צאנך המיוחד לך: למעוטי שותפות דטובד כוכבים. אבל דישראל מיוחד לך קרינא כיה הואיל ושניהם כני חיוכ וכל ישראל קרויס כלשון
 יחידה: ראשית הפסיק העגין. מדלא כתבינהו בחד ראשית ש״מ לא איתקוש הילכך איצטריך לפרושי בה מיעוטא לשותפות עובד כוכבים:

 ורבנן

 חמש סלעים: נוהגין בבקר ובצאן.
 אם שה: ובמזעט. אפילו לא שחט
 אלא אחח: אלא ברחלים. דגז צאנך
 כתיבי) ועזים לאו גז איקרו כדמפרש
 כגמרא נקלז.]: מנה מגה ופרס. כל אחת
 מנה וחצי ובציר מהכי לא חשיב גז
 שזו פחותה שבגיזות: כל שהן.
 בגמרא 1שס:1 מפרש מאי היא: וכמה נותן
 לו. כגמרא נשם] מפרש אהיכא קאי:
 צואי. שלא נחלבן עדיין כולו:
 שצבעו. ישראל זה: פטור. (א) דקנייה
 כשינוי דהוה ליה כמזיק ממנוח כהונה
 או שאכלן: לבנו ולא צבעו. אין
 זה שינוי ואכחי כעיניה הוא: הלוקח
 נו צאנו של עובד כוכבים. במחוכר:
 פטור. דגז צאנך כתיב והאי צאן
 לאו דידיה הוא ואצאן דידיה קפיד
 קרא ולאו אגיזין דידיה: שחופות.
 לא שחור ולא לכן: זה נותן לעצמו.
 כגמרא׳) מפרש טעמא: גמ׳ בקדשי
 בדק הבית. דמותרין בגיזה אתא
 קרא למעוטינהו מחיובא דראשית
 הגז: מדרבנן. מירוצא הוא: היכא.
 דעבר אדרבגן וגזז אמינא ליחייב
 להכי אתא קרא: והא קדשה לה. והיכי
 תיסק אדעתין דניחייכ למיתכ ליה
 מידי דהקדש ולמה לי למעוטינהו א].
 כל הקדוש בבעלי חיים טעון העמדה
 והערכה היכא דאקדיש כהמה גופה
 והיכי משכחת לה לניחייב דאיצטריך
 קרא למעוטי והא אחר שגזז אינו
 יכול להעמיד הגיזה: הניחא למ״ד.
 בתמורה (דף לנ0: קדשי בדק הבית
 לא היו בכלל כוי. איצטריך האי קרא
 דלא נימא ניפרוק וניתיב ליה (5):
 הכי גרסינן סלקא דעתך אמינא ליגזוז
 וליתיב ליה. כלומר יגזוז לכתחלה
 וליתיב ליה דהא גז לא הקדיש: אי
 הכי. דבחוץ מגיזמה אוקימתה חוץ
 מגיזתה שהוא מותר לגוזזה שהגיזה שלו
 מאי דוחקך לאוקומה בקדשי בדק הבית
 אפילו קדשי מזבח נמי «) ל)ובדעבר
 וגזז: ומשני מכחש. הגיזה הניטלת
 מכחשת הבשר ואסור לגוזזה: אפילו
 הכי. דאמר חוץ מגיזתה קדשה נמי
 גיזתה דאיידי דקדושת הגוף חמורה
 פשטה בכל המחובר בה אבל קדושת
 דמים כגון קדשי בדק הבית מאי דלא
 אקדיש לא אקדיש: והלא במוקדשים

 מסורת הש״ם

 א) ר״מ, נ) עדיות פ׳׳נ
 מ״ג [נ״נ קנ. ועי׳ היטנ
 מוס׳ שס ד״ה מנה ופרס],
 1) [גי׳ הערוך נערך
 פרס א׳ גוזזות מנה ופרס
 מיינות ונו׳ ועי׳ נמשנה
 שנמשניות], ו) נייק סו.
 צג: צד:, ה) [עי׳ תיס׳
 לקמן קלו: דייה עד שצנעו],
 ו) [ננורומ יד. כה.],
 1) [שבועות יא: תמורה
 לב:], פ) לעיל סט: תמורה
 י. קדישין ז., ט) [תוספתא
 פ״י ה״א ע״ש], י) נדברים
 יח], כ) [לקמן קלו.],
 ל) רש״ל גריס בזלא עבר
 ומהר״מ נתב שטייס הוא
 וצריך למחקו ועי׳ רש״א,

 מ) [מכות כג:],

 גליון הש״ס
 גפי עד שצבעו. כאן
 שייניס דנרי תוס׳ לקמן דף
 קלז ע״נ ל״ה עד שצנעו:
 תום' דייה והא בעי
 העמדה והערכה. עי׳
 מעילה דף טו ע״א תוס׳

 דייה ואפילו:

 הגהות הב״ה
 (א) -ש״י ד״ה פמיר
 דקנייה. נ״נ ע״ל נתוס׳
 נל״ה שצנעו לף קלז:
 (נ) ר״ה קדשי נלק וכו׳
ז  וניתינ ליה ובדעבר וגז
 הסייד: (נ) ־״ה אי הכי
 וכו׳ מזנת נמי הסייד

 והשאר נמחק:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] יש״י ד״ה והא קדשה
 לה וכוי ילמה לי
 למעונףנהו. כאן הס״ד
 ואח׳׳כ מה״ל כל הקדוש:

 מוסף רש״י
 מנה מנה ופרס. כל אתת
 ואחת משקל מנה ופרס,
 ליטרא וחצי ליטרא ;רשב׳׳ם
 ב״ב ק!.׳,. לא הספיק
 ליתנו לו. לראשית הגז
 לכהן, עד שצבעו פטור.
 מראשית הגז, לקנייה
 כשינוי, ואפילו למיס לא
 משלם, דאין כהן יכול
 להזמינו כדין, ליכול לומר
 לאחר אתנני ילמיס נמי
 לא משלם ללאו גזל גמור
 הוא ללא מטי לידיה !ב־ק
 צג:). אנל קודם שצבעו
 מי שחטפו זנה ני !שם
 סו <. העמדה והערכה.
 שתעמוד על רגליה
 ויעריכנה הכהן נדנתינ
 (ויקרא כז< והעמיד את
 הנהמה לפט הכהן והעריך
 הנהן וגוי ;שמעות
 יא:!. והלא במוקדשים.
 כלומר נתחילת ההקדש

 כשמקדישו !תמורה י).



 ממורת הש״ם

 א) (עירובין מ) גיטין
 מז. [תוספתא פרומות
 פ״נ ה״י], ב) [עירוני!
 לו: וש״נ], ג) לישראל,
 ד) [מנחות שז.], ה) [יומא
 יא: ע״ש מנחוח לר.],

 ו) [מנוח מ:],

 בליון הש״ס
 גט׳ ואלא היתך למאי
 אתא. עי׳ מנחות דף מר
 ע״א מוס׳ ד״ה טליח
 ונרשנ״א נתידושיו שנת דף

 הלא ע״נ ד״ה הואיל:

 הגהות הב״ח
 (א) רש״י דייה ורננן
 וכו׳ לשוחפות ישראל אלא
 דגנך: (ב) ד׳׳ה פסיק
 להו אורחיה: (ג) ד״ה
 טכל וחולין וכו׳ ומן הישן
 שנו על הישן שנו דכי
 היכא דאיכא חדש וישן
 כחולין הכי נמי איכא
 חדש וישן כמעשר כצ״ל:
 (ד) תום׳ ד״ה יאינעיס
 אימא ונוי שאץ סנרא

 לחלק אלא צ״ל:

 מוסף דש״י
 טבל וחולין מעורבים.
 אין לך נל חטה וחטה שאין
 חציה טנל וחציה חולין,
 שחלק העכוי׳ס סטור, ואף
 לאחר שחלקו התנואה
 הלוקח מן העכו״ס צריך
 לעשר, וישראל צריך לעשר
 אח שלו מיניה וכיה ולא
 ממנו על טנל גמור ולא
 מטנל גמור עליו, מפני
 שמפריש מן הפטור על
 החיונ ומן המיונ על
 הפטור, אכל כי מעשר
 מיניה וניה מעשר שלס
 נמצא מעשר מן החיונ
 שנו על החיונ שנו ומן
 הפטור שנו על הפטור שנו
 ;גיטיו נח:). של ישראל
 חייב. לאחר שחלקו הוי של
 ישראל טנל גמור ומעשר
 ממנו על אמר ומאחר
 עליו, דיש נדירה, ושל
 עובד כוכבים פטור.
 לגמרי, ולתייק אין נרירה
 ואפילו תלקו נספיקא הן

 עומדין ישם;.

 עין משפט סלה: ראשית הגז פרק אחד עשר חולין
 נר מצוה

 ורבנן לא לכחוכ רחמנא לא וי" ו ולא ראשיה. רבנן אמרי לך אי ס״ז
 איתקוש למידי לא נכחוב לא ראשיה לאססוקינהו ולא וי״ו למהדר
 ערבינהו אלא ודאי אפסקינהו ולא תקשינהו להט כי היכי דאייחר לך
 צאנך לשותסות ישראל(א) אבל דגנך [לכריס יח] למעומי שומפוח עובד כוכבים
 מתרומה וצאנך נשם] לשותפוח העובד
 כוכבים בגז אבל לשותפות ישראל
 לא אייתר קרא: תרומה קדושת הגוף
 שאסורה לזרים וראשית הגז קדושת
 דמים ממונא בעלמא וקדושה לאו
 דוקא: פסיק (0. אורחיה לאפסקינהו
 והדר עריב להו למילף פטורא
 דשותפות דעוכד כוכבים מהיקשא
 דתרומה והדר אייתר צאנך למיפטר
 שותפות דישראל: ואיגטית אימא
 שוחפזח טובד כוככים בתרומה רבנן
 חיובי מחייבי. חלקו של ישראל ולא
 מצי למפטר שותפות דעובד כוכבים
 בראשית הגז בהיקשא דתרומה הילכך
 צאנך למעוטי שותפות עובד כוכבים
 אתא ודגנך למעוטי דיגון עובד
 כוכבים כגון עובד כוכבים שלקח
 שדה של ישראל ומירחה הלוקח אותה
 תבואה מן העוכד כוככיס פטור
 מלעשר ואף על פי שגדלה בשדה של
 ישראל כדאמרינן במנחות בפרק רבי
 ישמעאל >דף up מירוח העוכד
 כוככיס פוטר אי נמי דגנך ולא דגן
 עוכד כוכבים ולאשמועינן דיש קנין
 לעוכד כוכבים כארן ישראל להפקיע
 מיל מעשר וחלקו של עובד כוככים
 פטור שאם חזר ומכרו לישראל אינו
 חייב לעשר אבל חלקו של ישראל
 חייב ואע״ג דמצאנך משמע להו ולא
 שותפות עובד כוכבים לא משמע
 להו מדגנך למעוטי של שותפות עובד
 כוככים דדגן כמאן דפליג דמי שהרי
 חולקין אותה כמדה וקרינא ביה דגנך
 בחלקו של ישראל אבל צאן כל בהמה
 ובהמה יש לעובד כוכבים חלק בה
 ולא קרינא בחדא מינייהו צאנך:
 שלקחו שדה. שקנו שדה בשותפות:
 טבל וחולין מעורבין זה בזה. ואפילו
 לאחר שחלקו לא אמרינן יש ברירה
 וחלקו של עובד כוכבים הלך לו וזה
 חלק המגיע לישראל וטבל גמור הוא
 אלא אין ברירה וגס זה שנשאר חציו
 טבל וחציו חולין דיש קנין לעובד

 י א ב מיי׳ ס״א מהל׳ ורבנן לא לכתוב לא וי״ו ולא ראשית. וא״ת לרבנן נמי תקשי לא
ף לכתוב צאנך ולא ראשית ואנא ילפינא מדגנך דשותפות עובד ״  י מ

 י״ד סי׳ שנא סעיף יא. י , , י
 יא ג מיי׳ פ״ד שס הל׳ ח כוכבים פטור מראשית הגז דמדאמרי רבנן לעיל ראשית הפסיק הענין
 טיש״ע י׳׳ל סי׳ שלא משמע הא לאו ראשית הוה ילפינן מדשיה דקרא וי״ל דרבנן לדבריו דר׳

מ אלעאי קא אמרי לדבריך דבעי למילף ו כ ל ה מ
: ב ד ^ . 

ו ורבנן לא נכתוב רחמנא לא וי״ו ולא ראשית י סי ס ת ה ע מרישיה לקרא הא לאשי ״ ש  נמרים הל׳ ו׳ טו

ד ורבי אלעאי איידי דהאי קדושת דמים והאי נ ו ת ע י פ ת י ב א ש א : ו ו י נ ע ״ ה ^ ׳ X D יגי׳ה 
i קדושת הגוף פםיק להו והדר ערבי להו f ™ ^ l ^ J T ת נ מ י כ כ ו ע כ ״ ש ו ט א , ל ה מ י ר י כ  נ

ו י ו  י׳׳ד סי׳ שנ סעיף כ: מחוך פייה אחרון משמע למלגנך ו
כא למעוטי שותפות עובל 3iW ואיבעית אימא שותפות עובד כוכבים ס טיש׳׳ע ש״לי  r ו מיי׳ ש
ל בתרומה רבנן חיובי מחייבי דתניא *ישראל 3 ו ל ע ן ש : לסברא הוא לחלק י ג ף י ע  ש

— כוכבים לגמד בין של שותפות אבל ועובד כוכבים שלקחו שדה בשותפות ^ © « ^ — 
טבל וחולין מעורבים זה בזה דברי רבי ם כגז אין סכרא לחלק שככל בהמה א ל ש ה ר ן א ה ר ו  ת

 !. ךאשית ךמף תילשף וכהמה יש לעוכר כוככיס חלק כה רבן שמעון בן גמליאל אומר של ישראל
 וראשי״ ״ ולא קדנא כחלא מינייהו צאנך ותימה חייב ושל עובד כוכבים פטור עד כאן לא
ש ברירה ומר םבר ו פליגי אלא דמר םבר - נ א צ ל

י  י י ? י ס 6 כ ? 1  — י י
^ אין ברירה אבל ־שותפות דעובד כוכבים ^ V t M ^ ° ^ י  ״
ר דברי הכל חייבת ואי בעית אימא תרוייהו ו ט ם פ י ב כ ד מ 3 ן ל ע ש ן ל ן י כ ר ו ן ן כ  בתרומת גרן ?ו תרימי פ
ר של שותפות נמי פטור כלסדשימ שאין לד׳ אלעאי מצאנך נפקא שותפות דעובד י ^ ם כ ר צ ק ב ^ 
ת סברא לחלק >י< צ״ל ללאו סברא הוא כוכבים מאי טעמא דלא מייחדא ליה * ה פ ^ א ת ם ל ב ע י * 
? כלל לאפילו ילעינן לשל עוכר כוכבים ״לישראל נמי לא מייחדא ליה ורבנן עובד ט י ^ ^ א  י
 4. בל הבכור אשר יולד פטור מ״מ לא ידעינן לשל שותפוח כוכבים לאו בר חיובא הוא ישראל בך
; פטור בשותפות עובד כוכבים והשתא חיובא הוא אמר רבא מודה רבי אלעאי w w TO; 
^ בתרומה אע״ג דכתיב !דגנך דידך אין V ? f ׳ v ^ n J ^ ^ ^ ר י י  תעבד בבכי ש
 תגו בכור צאנך: פטור ואיצטדך צאנך נשל שותפות , י 1 1 , 1
א דשותפות לא ׳כתב רחמנא תרומותיכם אלא מ ל א ן ל ^ י א ״ ׳ ק י ך לפ — א  : י

י דגנך למה לי למעוטי שותפות עובד כוכבים א ™ ילא דגון עובד כוכבים צ״ל ה a ™ ^ 
 מעשרתיכם ואת תרומת סכרא דאי לא תימא הכי לרבנן מנא חלה אע״ג דכתיב ראשית ואיכא למימר
° להר דשותפות עוכד כיככים פוטר נילף ראשית ראשית מראשית הגז מה להלן ^ נ 1 ם ? י י ד נ ^ י ; 
ו בראשית הגז אימא צאנך למעוטי של דשותפות לא אף כאן דשותפות לא יכתב כ ; ' ם ; ו ב -צא:כם: ד
ד רחמנא ־עריסותיכם אלא טעמא דכתיב ב י ת ע ו פ ת י ל ש ב ם א י ב כ י י ב 3 ו  י״*1 ע

L L ד רבא ומודה מ  ^יתףוב^עךיף. כוכבים חייכי א
ה עריסותיכם הא לאו הכי הוה אמינא נילף ד י מ 5 י " י י ט ־ א ° ח ב מ ו  דבדיםוט כ
J c ״ . »« ״ . י * ״ ״ ״ ^ ״ , ״  ל. למען ירבו ימיכם וימי רבי אלעאי בתרומה. נראה דסכי י
ל ראשית ראשית מראשית הגז אדרבה נילף ט ש ע מ א ל ר 3 א ס א ל ר ת א 3 נ ש י ל ר כ ש א ה מ ד א ה ל ע ב כ , נ : 

י כד ( ; מתרומה ה״נ אלא עריסותיכם למה לי י א ר ש ל י ש י מ פ ם » י , כ ו ל כ 3 ו  :שבע״לאבתיבםלתת ע
M M w להם כימי השמים על 

א לללישנא קמא דלית לן למעוטי מחל עריסותיכם פאה אע״ג דכתיב שדך דידך כ א י ם י ^ : ץ -אר
 קרא אלא שותפות עוכל טככיס ולא אין שותפות לא כתב רחמנא 3ובקצרכם
 שותפות ישראל לא הוה צדך בכל הנהו את קציר ארצכם אלא שדך ל״ל למעוטי
: שותפות עובד כוכבים בכורה אע״ג דכתיב ל א  שיטה מקובצת דמייתי קרא לרבות שוחפות ישי

 א] וצאנך למה לי. נ״כ עיי דיחד L _׳
כל הבכור אשר יולד בבקרך ובצאנך  זוס׳ בכורות דף ב׳ ע״א: ׳•״« 4
ובכורות בקרכם וצאנכם אלא כתב רחמנא 5 י שמעתי שאץ לי דידך אין דשותפות לא ה »  מ י

 וקנה לפי שאין ברירה 1
 !אם בא להפריש נמצא:
 ;] ומן הישן על הישן
 זבו וכי היכי דיש חדש

 וישן בחולין:

 בקרך « וצאנך למה לי י למעוטי שותפות עובד כוכבים מזוזה אף על גב
למען ירבו ביתך דידך אין שותפות לא כתב רחמנא 7  דכתיב 6
דאמר רבה (  ימיכם וימי בניכם *ואלא ביתך למאי אתא לכדרבה ה

 דרך
 כוכבים בא״י להפקיע חלקו מיד מעשר. ואני שמעתי שאין לו תקנה לפי5) שאס בא להפריש נמצא מפדש מן הפטור על החיוב. ולי
 נראה שיש לו תקנה בשני צדדן אס יש לו טכל ממקום אחר מפריש על זה לפי חציו שאין חייכ אלא חציו ואס אין לו טכל אחר מסדש
 מיניה וביה לפי כולו כגון אס יש לו עשרים מפריש שנים מהן שאס אין מפריש אלא אחד לא נפטר לפי שזה שהפריש יש חציו שאין שם
 מעשר חל עליו לפי שהוא פטור ועומד אכל כשמפדש שנים הד השס חל על האחד ופוטר את העשרה המחריבין והא ליכא למימר דילמא
 שניהם המופרשין בחלקו של עובל כוכבים גללו ואין שם מעשר חל עליהם לתניא בגמרא לראש השנה (דף י3:) גבי חדש וישן המעורבין
 דקי״ל נמרומומ פ״א מ״ה] אין מורמין מזה על זה וקתני צובר את גרנו לחונו ונמצא מורם מן החדש שבו על החדש שבו ומן הישן גזשבו על הישן שבו
 w וכי היכי דפדש חדש וישן בחולין איכא נמי חדש וישן במעשר הכא נמי נמצא מורס מן החיוב שבו על החיוב שבו ומן הפטור שבו על
 הפטור שבו ואפילו למאן לפליג עליה לההוא הכא מולי דהתס הוא דאיכא למימר אין בילה לא נבללו יפה ושמא אין חדש כמעשר לפי חשבון
 הנותר בחולין ואין ישן במעשר לסי חשבון הנותר בחולין אכל הכא יש בילה דהא ככל חטה וחטה יש לעוכד כוככים ולישראל חלק כיון דאין
 בדרה וט אפ דש מיניה וביה יש במעשר מן החיוכ כפי החיוב ומן הפטור כפי הפטור. ובתוספתא דדמאי(פרק ה הי״ל) מצאתי דטבל ותולין
 שנמערבו אס יש לו פרנסה ממקום אחר מוציא לפי חשבון כלומר מפריש ממקום אחר לפי חשבון טבל זה המעורב ואס לאו נוטל מן
 החולין כפי חרומח מעשר שבטבל ואיני יודע מהו. ורבי ורשב״ג הכי פליגי רבי סבר אם יש לו טבל אחר מפריש על זה לפי חציו ואס הפריש
 לפי כולו דנמצא מרבה במעשרות ומעשרומיו מקולקלים וזה מתוקן ועוד נ״מ שאין מפרישים מזה על טבל אחר ור״ש נב״ג] סבר יש
 בדרה וכיון שחלקו הד חלקו של ישראל כולו חייב ואפילו הוא בא להפדש עליו ממקום אמר מפריש לפי כולו והשם מל על מעשרומיו
 ומתוקנים הם ואס רצה להפריש מזה על מקום אחר מותר: ואי בטיה אימא. לא תדחק למימר הדר ערביה דתרוייהו בין שותפות עובד
 בוכבים בין שותפות ישראל לרבי אלעאי מצאנך נפקי לבעינן מיוחל לך ולא שותפות לא שנא לעובד כוכבים ולא שנא דישראל: ישראל בר
 חיובא הוא. וכל ישראל נקראץ בלשון יחידי) ולא מיוחד בעינן וכלכד שאוכל לקרוא בה צאן של ישראל: אמר רבא. אע״פ דפטר ד אלעאי
 בשותפות לראשית הגז מודה הוא ככל הני דאמר לקמיה כל חד וחד כדמפרש טעמא: חרומוהיכם. משמע לשנים: אדרבה לילן» מחרומה.
 לחיובא דהא כמדמה נמי כתיב ראשית נדברים ייז] ושותפות חייבת בה וקולא וחומרא לחומרא מקשינן(יכמומ ח:): למה לי. קרא עריסותיכם לחיובא
 בשותפות: כדי עריסותיכם. במדבר ניתנה להם תורה ושם נאמר להם כד עריסותיכם של עכשיו חייב בחלה וכמה עיסת מדבר עומר לגלגלת
 והעומר עשירית האיפה והחשבון עולה לחמשה לוגין צפורייס שהן שבעה רבעים ועוד מדבדומ שהן מ״ג ביצים וחומש ביצה כדאמרינן בעירובין
 בפ׳ טצד משתתפין (דף פ!::). איפה שלש שאין סאה ששת קבין הרי איפה י״ח קבין קב ד׳ לוגין הרי איפה ע״ב לוגין עשידמ דידה כמה
 הוה שבעה לוגין לשבעים לוג ולשני לוגין שהן י״ב ביצים עשירית שלהן ביצה וחומש הרי שבעת לוגין וביצה וחומש ביצה והלוג ששה ביצים
 הרי מ״ ג כיצים וחומש: ארצכם. של שנים הוא אומר: בקרך וצאנך. כל הככור וגו׳ הד כתיכ וככורות כקרכס וצאנכם אפילו לשנים:

ו י  ל



 עין משפט
 נר מצוה

 טו א מיי׳ פ״ו מהלכות
 תפילי! הל׳ יב סמג
 עשי! כג פוש״ע י״ל סי׳

 רפט סעיף 3:
 טז ב מיי׳ ס״ל מהלכות
 תרומות הל׳ מ טוש״ע

 י״ל סי׳ שלא סעיף לה:
ז ג מיי׳ פ״י מהלכות  י
 ככורים הל׳ יל סמג
 עשי! קמב טוש״ע שם סי׳

 שלג סעיף י:
 יח ד מיי׳ פ״כ שם הל׳ ח

 סמג עשין קמכ:
 יט ה מיי׳ שס הל׳ א

 ע״ש:
 ב ו מיי׳ פ״ג מהלכות
 ציצית הל׳ ל סמג עשי!
T כו טוש״ע או״ת שי׳ 

 סעיף ה:
 כא ז מיי׳ שס טוש׳׳ע שם

 סעיף ג:
 כב ח ט מיי׳ פי״א מהל׳
 רוצח הל׳ נ סמג עשי!
 עט טוש״ע ח׳׳מ סי׳ מכז

 סעיף ג:
 כג י מיי׳ פ״י מהלכוח
 נכוריס הל׳ טו סמג
 עשץ קמג טוש״ע י״י סי׳
 שלג סעיף יכ ופסק מיחן

 מישן:
 כד כ מיי׳ פ״א מהל׳

 תרומוח הל׳ יח:

 הנהות הב״ח
 (א) גמ׳ אין ה״נ אלא
 מאת זוגתי: (5) רש״•
 ל״ה אלא ש״מ וכו׳
 כנתינה נתינה או כיון
 רמתרימה יליף ר׳ אלעאי
 לראשית הגז כדאמרן לעיל
 למעוטי שותפות לעוכר
 כוכגיס דנפקא ליה מרישי׳
 לקרא ה״נ יליף לתרומה
 מראשית הגז מסיפי׳
 דקדא הס״ל יאח״כ מה״ל

 אי מה תרומה:

 מוסף רש״י
 דרך ביאתך. לימין נכואו
 לגימ ולא מימין לצאתו
 (יומא יא: וכעי־ז מנחות
 לד.). הדין עם הטבח.
 דיגו של כהן לתבוע מן
 הטבת המתנות ואע״פ
 שאין הבהמה של טבח אלא
 משל אתרים (לעיל קלב.).

 שיטה מקובצת
 א] היכי פטר במתנות
 נילפינהו לחיובא מתרומה:
 ג] אי מה כיון דמתרומה
 יליף ר׳ אלעאי וכוי. נ״ב
 נ״א כפירש״י כתיבת יד
 אי מה תרומה בחו״ל לא
 אף ראשית הגז בחו״ל
 לא כיון דאמרת דאי
 ס״ד בתרומה נמי חייב
 לילף נתינה נתינה מתרומה
 מכלל דכל היכא דמצי
 יליף מתרומה לא שביק
 תרומה ויליף מראשית הגז
 אי מה וכוי. ע״כ מצאתי
 בפי׳ אחד מרש״י ז״ל
 כ״י וצ״ע: >] אין ודאי
 פטור: ד] הנאת ראשית

 הגז היא אכילתה:

 ראשית הגז פרק אחד עשר חולין סלו.
 דרך גיאהך. לבית אמה קובע מזוזה וכשהוא נכנס לביתו רגליה ביתך דרך ביאתך. תימה אמאי לא אמר שותפות לעובד כוכבים
 דימינא עייל כרישא נמצא שהימין ככניסה הוא דרך ביאה: מסגוה. כדקאמר ככל הני דלעילל): אלא ארצך ל״ל למעוטי חו״ל.
 הזרוע והלחיים והקנה: זובחי. שנים משמע: אדרבה גילן* נתינה אע״ג דמצוה התלויה בארץ היא מכל מקום אצטריך למעוטי משום

 מסרומה. ולא תבעי קרא דהא קולא וחומרא לחומרא מקשינף): הדין דאתקש לבשר בחלב בחד קרא. רשב״ם:
 אי מה תרומה חייבין עליה מיתה
 וחומש כוי. ואע״ג דבראשית
 הגז לא שייכא ביה אכילה ואין
 בתרומה חומש אלא באטלתה הנאת

 ראשית י! היא אכילתה:
 «<אף ראשית הגז ששיריה נכרין.
 מימה מנלן דכעינן ששיריה
 נכרין אי מדכתיכ ראשית כראשית הגז
 נמי כתיב ראשית ומה צדך למילף
 ממרומה ויש לומר דהא דבעינן
 בתרומה שידה נכדם משום דילפינן
 חרומה מחלה דתלה נקראת תרומה
 ובחלה כתיב מראשית דמשמע ולא

 כל ראשית:
 כרבי

דרך ביאתך מן הימין מעשר אע״ג דכתיב  א

כתב  מעשר דגנך דילך אין דשותפות לא נ
 רחמנא מעשרותיכם אלא מעשר דגנך למאי
 אתא למעוטי שותפות דעובד כוכבים מתנות
 אע״ג דכתב רחמנא ונתן איכא למימר יליף
 נתינה נתינה מראשית הגז מה להלן
כתב  דשותפות לא אף כאן דשותפות לא ג
מאת זובחי הזבח אלא טעמא  רחמנא 1
 דכתב רחמנא מאת זובחי הזבח הא לאו
 הכי הוה אמינא לילף מראשית הגז אדרבה
 נילף מתרומה אין ה״נ >א< מאת זובחי הזבח
דאמר רבא הדין עם (  למה לי לכדרבא א

ארצך דידך אין דשותפות לא יכתב רחמנא  הטבח בכורים אע״ג דכתיב 2
למעוטי חוצה לארץ ציצית בכורי כל אשר ״בארצך אלא ארצך למה לי ה 3 

על כםותך דידך אין דשותפות לא יכתב רחמנא 5  אע״ג דכתב רחמנא 4
 כנפי בגדיהם לדורותם ואלא כסותך למה לי לכדרב יהודה ״דאמר רב יהודה
 ׳טלית שאולה פטורה מן הציצית כל שלשים יום מעקה אע״ג דכתב רחמנא
כי יפול הנופל ממנו אלא כתב רחמנא 6 לגגך דידך אין דשותפות לא ח 6 

למעוטי בתי כנסיות ובתי מדרשות אמר רב ביבי בר אביי  גגך למאי אתא ט
 ליתנהו להני כללי דתניא בהמת השותפין חייבת בבכורה ור׳ אלעאי פוטרה
בקרך וצאנך והא כתיב 8בקרכם וצאנכם  מאי טעמא דר׳ אלעאי דכתיב 7
 דכולהו ישראל אמר רב חנינא מסורא ליתנהו להני כללי דתניא בהמת
 השותפין חייבת במתנות ור׳ אלעאי פוטר מאי טעמא יליף נתינה נתינה
 מראשית הגז מה להלן דשותפות לא אף כאן דשותפות לא ואי ם״ד בתרומה
 מיחייב נילף נתינה נתינה מתרומה אלא ש״מ בתרומה נמי פוטר אי מה תרומה
 בארץ אין בחוצה לארץ לא אף מתנות בארץ אין בחוצה לארץ לא אמר
 רבי יוסי מנהרביל אין והתניא רבי אלעאי אומר מתנות אין נוהגין אלא
 בארץ וכן היה ״רבי אלעאי אומר ראשית הגז אין נוהג אלא בארץ מאי
 טעמא דר׳ אלעאי אמר רבא יליף נתינה נתינה מתרומה מה תרומה
 בארץ אין בחוצה לארץ לא אף ראשית הגז בארץ אין בחוצה לארץ
 לא אמר ליה אביי אי מה תרומה טובלת אף ראשית הגז טובלת א״ל
וראשית גז צאנך תתן לו אין לך בו אלא מראשיתו ואילך  אמר קרא 9
 אי מה תרומה חייבים עליה מיתה וחומש אף ראשית הגז חייבים עליו
ומתו בו ויסף עליו עליו ולא על ראשית הגז 1  מיתה וחומש אמר קרא 0
 בו ולא בראשית הגז אי מה תרומה ראשון ושני אחריה אף ראשית הגז
 ראשון ושני אחריה אמר קרא ראשית אין לך בו אלא ראשית בלבד אי
 מה תרומה מחדש על הישן לא אף ראשית הגז מחדש על הישן לא
ו לו שתי רחלות גזז והניח גזז והניח שנים ושלשה שנים אין הי (  אין והתניא ה
 מצטרפות יהא חמש מצטרפות והתניא אין מצטרפות אלא ש״מ הא דר׳
 אלעאי והא דרבנן אי מה תרומה גדל בחיוב חייב גדל בפטור פטור אף
 ראשית הגז נמי גדל בחיוב חייב בפטור פטור וגבי תרומה מנלן יידתניא
ישראל שלקח שדה בםוריא מעובד כוכבים עד שלא הביאה שליש חייב  כ

 משהביאה שליש ר״ע מחייב בתוספת וחכמים פוטרין וכי תימא הכי נמי והתנן
 הלוקח גז צאן עובד כוכבים פטור מראשית הגז הא צאנו לגזוז חייב מתני׳

 דלא
 תרומה מחדש על הישן לא. דכתיכ היוצא השדה שנה שנה (דכריס יל): היו לו שתי רחלוה גזז. שנה זו והניח: גזז. שניה והניח עד
 שהיו לו חמש גיזיס אין מצטרפומ דאגיזיס של חמש צאן קפיד רחמנא והא לית ליה: הא חמש מצטרפות. אם היו לו חמש צאן
 וגוזז השתים בשנה זו ושלש בשנה שניה דהשחא איכא גיזים של חמש צאן מצטרפוח ואף על גב דחדש דשן הוא: וההניא.
 אידך דאפילו ממש אין מצטרפות קשיין אהדדי: אלא לאו שמע מינה. בהא נמי פליגי רבי אלעאי ורבנן לרבי אלעאי דמקיש
 גז לחרומה אין מצטרפוח ולרבנן מצטרפוח. כל הני קושיימא לרבי אלעאי: הגדל בחיוב. כגון ישראל שלקח שדה מן העובד כוכבים
 כדמפרש לקמיה: הגדל בפטור. כיד עוכד כוכבים: בחיוב. לאחר שבאו ביד ישראל: בסוריא. ארס צובה שכבשה דוד ולא
 שמיה כבוש ולא חלה בה קלושת הארץ וקלה קלושמה ויש קנין לעובד כוככים להפקיע מיד מעשר לפיכך אין ישראל חייב לעשר אלא
 על התוספת השני שלישים שגללו אצלו טבל וחולין מעורבין אבל כארץ ישראל מעשר על הכל שאין קנין לעובל כוככים בה להפקיע
 מן המעשר [גיטין מז.] וחכמים פוטדן לכיון שהביאה שליש ביל עובל כוככים כאילו נגמרה כולה בילו לקיימא לן >ר״ה יב: יג.) תבואה בתר שליש
 אזלא: וכי סימא הכי גמי. דהגדל ביד עובד כוכבים פטור מראשיח הגז אפילו בא ליד ישראל: הלוקח גז צאנו של עובד כוכבים.
 קודם שנגזזה: פטור מראשיה הגז. דצאנך בעינן ולא גיזוחיך והכא לאו צאנו דישראל הוא: הא צאנו לגזוז. לקח וקנה עדרו של
 עובד כוככיס כשהיא עומדח לגזוז הואיל והכל שלו וקדנא ביה צאנך: חייכ. ואף על פי שגדלו הגיזיס אצל עובד כוכבים:

 דלא

 עם הטכח. בפירקין דלעיל וזובחי
 אורחיה דקרא הוא: ארצך. אשר
 חביא מארצך ארצך משמע מיעוטא
 מארצכם לא משמע מיעוטא כולי האי
 ולא ממעטא חוצה לארץ מיניה
 דמשמע כל מקום שיש להם ארץ אכל
 ארצך משמע המיוחדמ לך ולא לעובדי
 כוככים: כי יפול הנופל. כל שראר
 ליפול הימנו ואפילו בשותפות: בחי
 כנסיות. שאין חלק לאחד מהן בו
 שאף לבני עבר הים הוא ועוד שאינו
 בית דירה: ליתנהו להני כללי. דאמר
 רבא דמודי ר׳ אלעאי בכל הני דהא
 מניא דפליג ד אלעאי בבכורה ולא
 מרבי לה מבקרכס וצאנכם: ואמר ר׳
 חנינא מסורא ליסנהו להני הללי.
 דרבא דהא תניא דפליג רבי אלעאי
 במתנות ומדפטר במתנות על ברתך
 פטר נמי בתרומה דאי ס״ד בתרומה
 מחייב היכי פטר במתנות א]ליימינהו
 למיובא מתרומה הואיל וגמיר גזירה
 שוה דנתינה נתינה מסתברא דהא
 אגמרוה דלחומרא אית לן למידן:
 5ייאלא ש״מ כתרומה נמי פטור. דדייק

 דגנך והדר יליף מתנות או מתרומה
 או מראשית הגז בנתינה נתינה (י):
 נ! אי מה. כיון דמתרומה יליף רבי
 אלעאי לראשית הגז דאמרן לעיל
 שותפות דעובד כוככיס נפקא ליה
 מדשיה דקרא אי מה תרומה בחו״ל
 לא אף ראשית הגז בחו״ל לא דבפ״ק
 דקדושין >לף לו:) קי״ל כל מצוה שאינה
 תלויה כארץ נוהגת כין כארץ בין
 כחו״ל דליף מעכודת כוככיס שהיא
 חוכת הגוף ונוהגת ככל מקום אבל
 תובת קרקע אינה נוהגת אלא באק:
:uמנהרביל. שם מקום: אין. ודאי 
 והמניא. בניחותא: מרומה טובלס.
 אוסרה משום טבל דבחיבי) אשר ידמו
 כעתידים ליתרם הכחוב מדבר באלו
 הן הנשרפין(סנהלדן לף פג.): אין לך
 בו אלא מראשיתו ואילך. משהופרש
 ונעשה ראשית הוא שלו אבל מעיקרא
 ׳)אין לו אלא שם אחד דהאי ראשית
 קרא יתירא הוא ואראשית דלעיל
 סמיך והוה ליה למכתב וגז צאנך:
 מיהה. זר האוכלה במזיד: חומש.
 בשוגג: ראשון ושני. מעשר ראשון
 ומעשר שני: אין לך אלא ראשיחז.
 אין לך נתינה אחרת להפריש ממנו
 מדלא כתב ומגז צאנך ש״מ מתנה
 ראשונה בלבד אתא ראשימ לאשמועי׳:

 מסורת הש״ם

 א) לעיל קלב., ב) נצ״ל
 בארצם], 1) לעיל קי. מגתות
 מר., ל) [לקמן קלת:],
 ס) [תוספתא פ״י ה״א],
 ו) גיטין מז., ו) [יבמות ח.],
 ת) [צ״ל ארצם], ט) עיי!
 רש״ל ורש״א, י) [ויקרא
 בב], נ) אין לו שם אמר
 כצ״ל ר״מ, ל) [ועי׳ היטב
 מוס׳ מנמומ מל. ל״ה

 טלית], מ) [שייך לע״ב],

 תורה אור השלם
 1. וזה יהיה משפט
 הכהגים מאת העם מאת
 ז^חי הזבח אם שור אב
 שה ךגתן לבהן הזרע

 והלחיים והקבה:
 דברים יה ג
 2. ולקחת מראשית בל
 פרי ה^ךמה אשר תביא
 מארצך אשר ץ אלהיך
" ושמת בטנא  נתן ל
 והלכת אל המקום אשר
 יבחר ין אלהיך לשכן
 שמו שם: דברים כו ב
 3. בבודי כל אשר
 בא-צב אשר יביאו ליי
 לך יהיה בל טהור

 בביתך יאכלנו:
 במדבר יח יג
 4. גללים תעשה לך על
 ארבע כנפות כסותך

 אשר תכסה בה:
 דברים כב יב
 5. ךבר אל בני ישראל

 ואמרה אלהם ועשו
 להם עיצת על כנפי
 בגדיהם לדרתם ונתנו
 על ציצת הבנף פתיל
 תכלת: במדבר טו לח
 6. כי תבנה בית ךזךש
 ועשית מזגקה לגגך ולא
 תשים דמים בביתך כי

 יפיל הנפל ממנו:
 דברים כב ח
 ד. ואכלת לפני ץ
 אלהיך במקום אשר
 יבחר לשכן שמו עזם
 כמנשר דגנך תירעזך
 ויצךזךך ובכרת בקרך
 וצאנך למען תלמד
 ליראה את ין אלדזיך כל
 הימים: דברים יד כג
 8. והבאתם שמה
 עילתיכם וזבחיכם ואה
 מעשרהיכפ ןאת תרומת
 ידכם ונדריכם וגדבהיבם
 ובכרת בקךבם
 ןצאנבם: דברים יב ו
 9. ראשית דגנך תירשך
 ויצהךך וראשית גז

 צאנך תתן לו:
 דברים יח ד
 10. רשמיי את משמרתי
 ולא ישאו עליו חטא
 ומתו בו בי יחללהו אני
 יי מקדשם: ויקרא כב ט
 ואיש כי יאכל קדש
 בשגגה ויסף חמשיתו
 עליו ונתן לכהן את
 הלדש: ויקרא כב יד



 מסורת הש״ם

 א) [תוספתא תרומות פ״ב
 ה״ל], ב) ןנתוס׳ איתא
 ר׳ אלעזרן, ג) [גינףן כנ:
 וש״נ], ל) מלה פ״א מ״מ,
 ה) כרמת כג., ו) [לקמן
 קלת:], 0 ועי׳ תוס׳ ב״ק
 פנ: ל״ה אתא], ח) לעיל
 פג: וש׳׳נ, מ) נדה נא.,
 י) ומנתות ו. בכורות נז.
 נת: תמורה כט.], כ) [לעיל
 קצה.ו, ל) [לעיל פב:],
 מ) [צ״ל כלאיס כלאיסן,
 נ) ןצ״ל ונתן לכהן לו
 ולא לכלבו. כ״א בהר״!],
 ס) ]ויקרא כז], ע) ]לעיל
 לח:], פ) ושייך במשנה
 לעיל קלה.ן, ל) ןקלג:],
 p) ןוע״ע תיס׳ בכורוח נז.
 ל״ה פרט], ר) לפי גילסת
 רש״ל בכאן מחחיל ל״ה
 מבכור וע״ש וני׳ מהר״מ
 צ״ל והוי מ״ל וא״צ להגיה
 יוחד וגי׳ רש״א ובבכור

 המ״ל כוי,

 תורה אור השלם
 1 . וכל מעשר בקר וצאן
 כיל אשר יעביר תחת
 השבט העשירי יהיה
 קדש ליי: ויקרא כז לב

 הגהות הב״ח
 (א) רש״־ ל״ה זה נותן
 וכו׳ שלקח מתנות הכהן
 וכו׳ לאי מפריש הוה
 ליה: (ב) תום׳ ל״ה לילף
 וכי׳ לגופיה הס״ל ואח״כ
 מה״ד מבכור הוה ליה
 למילף שכן יתום יכו׳
 הוה מצי למימר נמי כוי
 בקר וצאן הס״ל ואח״כ
 צ״ל ל״ה שכן יחוס וכו׳

 בראשית הגז הס״ר:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] רש״י ל״ה כר׳ אלעאי
 כראשית הגז. נ״נ עי׳
 שרת הרשב״א החרשות
 ח״ג שנלפסי בליוורנו סי׳

 שמ״ו:

 לעזי רש״
 פלנ״ש [פלבי״ש].

 חום-צהוב בהיר.

 סלו: ראשית הגז פרק אחד עשר חולין
 דלא כר׳ אלעאי. למקיש גז לתרומה: ממין על שאינו מינו. כגון
 שחורות ולכנות ואע״ג לחל פירא הוא: וכ״ה אומרים תורמין.
 לכולו מין תאניס ומ״ק פליג אררכי יצחק ואמר לא נחלקו ב״ה כרכר
 זה דתרי מיני נינהו: שחופות. פלנ״ש: מכר לו. ישראל לישראל:
 זה נותן לעצמו ווה נומן לעצמו. הואיל
 ולא שייר לעצמו מאותו המין כלוס
 אין עליו להפריש על אותן גיזיס שמכר
 ואע״פ שהצאן לא מכרם על הלוקח
 להפריש שלקח (א) ממתנות הכהן
 אלמא תרי מיני נינהו ואין מפריש
 מזה על זה דאי מפרשי הוה ליה שיורא
 גבי מוכר ותנף) לקח גז צאנו של חכירו
 אס שייר המוכר חייב: סיפא דקתני
 נמי מכר זכרים אבל לא נקכוח זה
 נוחן לעצמו כוי: ה״נ דהרי מיני
 נינהו. ולא הוי שיורא: אלא. ודאי
 שיורא הוא ואמוכר רמיא למיחב
 כולהו והא דקחני זה נוחן לעצמו
 וזה נותן לעצמו עצה מוכה קמ״ל
 אשמעינן תנא למוכר שלא יתן לו
 מן הנקכות המשומרות לו על הזכרים
 שמכר משוס דהאי דזכרים אשון קשה
 והאי דנקבומ רכיך לפיכך יקנה מן
 הלוקח כדי ראשית הגז של זכרים
 מצמר הזכרים: ה״נ. גכי שחופות
 ולבנות משוס עצה טובה הוא דגיזת
 הלבנות טובה משל שחופות ויקנה מן
 הלוקח כשיעור השחופות ויתן לו לכהן:
 ששיריה נכרין. דאס אמר כל גרני
 תרומה לא אמר כלום: אין והתנן.
 בניחותא: ה״ג ותניא אידך לא אמר
 כלום: כרי אלטאי בראשית הגז א].
 וה״ה למתנות: אין דברי תורה מקבלין
 טומאה. במסכת ברכות נ«.ן דקמני
 גבי בעל קרי דצריך טבילה לדברי
 תורה: חטה שעורה ותרצן.
 שלשתן יחד כדאמר באותו ואת בנול)
 הזורע כלאים״) לוקה ואוקימנא לאפוקי
 מדרבי יאשיה: תומר בזרוע כוי.
 כדפרישית לה במתניתין: טרפה
 אינה בכלל מתנות דכתיכ ׳)תתנו
 לו ולא לכלבו: ואי ילין*. תנא
 לילן נתינה נתינה לילף כר להא
 מתני׳ כד שמעון אוקימתא: ממעשר.
 כל מעשר בקר וצאןמ: יש טרפה
 שאינה עוברת החת השבט. כגון
 נחתכו רגליה מן הארכובה ולמעלה
 ומינה יליף שאר טרפות: בככור
 קלוש אפילו טרפה ובעי קבורה
 להא קלישתיה רחם: מעשר וראשית
 הגז לא בעינן זכרים ואין נוהגים
 בטמאים אבל בכור אינו אלא
 זכר ונוהג בחמור. מעשר וראשית
 הגז אינו אלא במרובים מעשר
 בעשרה ראשית הגז בחמש. ואינן
 קלושים מרחס ואין נוהגים באלם
 אבל בכור נוהג ביחיל וקלוש
 מרחם ונוהג כארס. מעשר וגז אינן
 מהגיס אלא בפשוטין ואינן לפני
 הלבור אבל בכורות קלשו במצרים:
 ה״ג אדרבה מבכור הוה ליה למילן*

 כדבי" אלעא• בראשית הגז. וה״ה כמתנות כדפי׳ בקונט׳ אע״ג
 לכולהו אמוראי בפרק הזרוע (לעיל לף קלב.) סבד שנוהג
 בחו״ל דהוו יהבי מתנתא בבבל אפילו הד הלכה כר׳ אלעאי וה״נ
 קאמר כרבי יאשיה בכלאים ורוב אמוראין לית להו דר׳ יאשיה

 דלא כר׳ אלעאי אי מה תרומה ממין על
 שאינו מינו לא אף ראשית הגז ממין על
 שאינו מינו לא וגבי תרומה מנלן דתניא
 איהיו לו שני מיני תאנים שחורות ולבנות

 וכן שני מיני חטין אין תורמים ומעשרים מזה
יאלעאי ב״ש  על זה ר׳ יצחק אומר משום ר׳ נ
תורמין  אומרים אין תורמין וב״ה אומרים א
 אף ראשית הגז ממין על שאינו מינו לא
 אין והתנן היו לו ב׳ מינים שחופות ולבנות
 מכר לו שחופות אבל לא לבנות זה נותן
 לעצמו וזה נותן לעצמו אלא מעתה סיפא
 דקתני זכרים אבל לא נקבות זה נותן לעצמו
 וזה נותן לעצמו הכי נמי משום דתרי מיני
 נינהו אלא ״עצה טובה קמ״ל דליתיב ליה
 מהאי דרכיך ומהאי דאשון הכא נמי עצה
 טובה קמ״ל דליתיב להו מתרוייהו הא
 אוקימנא למתניתין דלא כר׳ אלעאי אי מה
 תרומה בעינן ראשית ששיריה ניכרין אף
 ראשית הגז ששיריה ניכרין אין ״והתנן
וכל עיםתי חלה האומר כל גרני תרומה ג : 

 לא אמר כלום הא כל גזיי ראשית ידבריו
 סיימין ותניא אידך לא אמר כלום אלא
 לאו שמע מינה הא רבי אלעאי והא רבנן
יאמר רב נחמן בר יצחק  שמע מינה ה
 האידנא נהוג עלמא כהני תלת םבי כר׳
 אלעאי בראשית הגז דתניא יירבי אלעאי
ראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ  אומר ה
 ״וכר׳ יהודה בן בתירה בדברי תורה דתניא
 ר׳ יהודה בן בתירה אומר יאין דברי תורה
 מקבלין טומאה וכר׳ יאשיה בכלאים דתניא
רבי יאשיה אומר ׳לעולם אין חייב עד 1  ח

 שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד:
 חומר בזרוע [וכו׳]: וליתני חומר בראשית
מה שאין כן במתנות  הגז ״שנוהג בטרפות ט
 אמר רבינא הא מני ר׳ שמעון היא 3יידתניא
 ר׳ שמעון פוטר את הטרפות מראשית הגז
 מאי טעמא דר׳ שמעון יליף נתינה נתינה
 ממתנות מה מתנות טרפה לא אף ראשית
 הגז נמי טרפה לא ואי יליף נתינה נתינה
 ממתנות לילף נתינה נתינה מתרומה מה
 תרומה בארץ אין בחו״ל לא אף ראשית הגז
 נמי בארץ אין בחו״ל לא אלמה תנן ראשית
 הגז נוהג בארץ ובחוצה לארץ אלא היינו

 כדמוכח בפ׳ מילין (שבש לף קלט.) גכי
 כשוחא ככרמא וכן נמי הא דקאמר
 כר׳ יהודה בן בתירא בדברי תורה
 וטוכא אמוראי ותנאי סכד כפרק מי
 שמתו(ברטמ לף מ.) דבעל קרי אסור
 בדברי מורה וא״מ דרב נחמן בר יצמק
 קאמר הכא דנהוג עלמא כרבי אלעאי
 וה״ה במתנות ובפי הזרוע(לעיל דף קלב:)
 אמר דרב נחמן בר יצחק קניס גלימא
 ושמא קודם דנהוג הוה קניס גלימא
 פי׳ רב האי גאון דהא דאמר בפסחים
 (לף cr כל המצות כולן מברך עליהן
 עובר לעשייתן חוץ מן הטבילה היינו
 בטבילת גר דלא הוי ישראל אלא
 כשטבל ולא מצי למימר וצונו אבל
 בשאר טבילות אף על פי שהוא טמא
 מברך דנהוג עלמא כרבי יהודה בן
 בתירא בדברי תורה וי״מ דאכל
 טבילות קאמר דאע׳׳ג דנהוג עלמא
 כר׳ יהודה בן בתירא הרבה מהם

 היו מחמידן לטכול:
 ״שהמתנות נוהמת בין
 במדוכה בין במועט
 כוי. וא״ת ולימני נמי הא דתניא לעילצ)
 לקח גז צאנו של עוכל כוכבים פטור
 זה חומר בזרוע ולחיים מראשית הגז
 וי״ל ללא תני אלא דברים שזה נוהג
 וזה אין נוהג אבל זה פטור וזה חייב
 לא קתני: £רט לטרפה שאינה
 עוברת. מימה מן הארכובה ולמטה
 נמי אינה עוברת ושמא דאין הכי נמי
 דאין נכנסת לדר להתעשר ודוחק ק):
לף צאן צאן מבכור. וא״ת א״כ  לי
 ג״ש ל״ל דכלא ג״ש ממילא
 ידעינן דראשית הגז נוהג בטרפה
 דמהיכא מיתי למעט וי״ל דצאן לא
 הויא ג״ש אלא גילוי מילתא מה צאן
 זה דינו בכך אף צאן זה דינו ככך
 דבדלא צאן לא אפשר שלא לכותבו
 דאיצטדך לגופיה (י): שכן יתום.
 תימה דהיא גופה נילף שלא ינהוג
 יתוס בראשית הגז י) בבכור ה״מ
 למימר נמי שכן צאנך מצאנך דבמעשר

 כתיב וכל מעשר בקר וצאן:
 לפני. בקונט׳ מגיה וגרס כפני ופי׳
 כפני הכית משא״כ במעשר
 שבטלו וקשה וכי מפני שכטל מדרכנן
 יש לבטל ג״ש אלא לפני גרסינן בכל
 הספדם ופירוש שמעשר מקודש לפניו
 ולאחריו משא״כ כככור וראשית הגז:

 טעמא דר״ש דיליף צאן צאן ממעשר מה מה״מ
כל אשר יעבור  מעשר טרפה לא אף ראשית הגז טרפה לא והתם מנלן דכתיב 1
 תחת השבט י׳ פרט לטרפה שאינה עוברת ולילף צאן צאן מבכור מה בכור
 אפי׳ טרפה אף ראשית הגז אפי׳ טרפה מםתברא ממעשר הוה ליה למילף
 שכן זכרים טמאין במרובין מרחם אדם פשוט לפני הדבור אדרבה
 מבכור הוה ליה למילף שכן יתום שלקחו בשותפות נתנו בפני כהן

 בקדושה

 עין משפט
 נר מצוה

 כה א מיי׳ ס״ה מהל׳
 תרומות הל׳ ג:

 כו ב מיי׳ פ״ג שם הל׳ ה
 [טוש׳׳ע י׳׳ל סימן שלא

 סעיף כא]:
 כז ג מיי׳ פ״ה מהלכות
 בכורים הל׳ א סמג
 עשין קמג טוש׳׳ע י״ל סי׳

 שכב סעיף א:
 כח ד מיי׳ פ״י שס הל׳
 ח סמג שס טוש״ע

 י״ל סי׳ שלג סעיף י:
 כט ה מיי׳ שם הלי א

 טוש״ע שס סעיף א:
 ל ו מיי׳ ס״ל מהלכות
 ק״ש הל׳ ת ופ״ד מהל׳
 תפלה הל׳ ל וע״ש ופ״א
 מהל׳ ברכות הל׳ ט ופ״י
 מהל׳ ס״ת הל׳ מ סמג
 עשי! יח טוש״ע א״מ סי׳
 פת וטוש״ע י׳׳ל סי׳ רפנ

 סעיף ט:
 לא ז מיי׳ ס״ה מהל׳
 כלאים הל׳ א ]כ]
 סמג לאוין רפ טוש׳׳ע י״ל

 סי׳ רצו סעיף א:
 ח ומיי׳ ס״י מהלכות

 בכורים הלכה ז]:
 ט וטוש״ע י״ל סימן סא

 סעיף י]:

 מוסף רש״י
 כהני תלת סבי. וכולהו
 לקולא ;נוכות כב <.
 חטה ושעורה וחרצן.
 בבת אתת (בכורות נד.).
 במפולת יד. להוו
 להו כלאי זרעים וכלאי
 הכרס כאתת :בוכות כב״׳
 וטעמא דר׳ יאשיה לא
 ידעגא מהיכא כפקא
 ליה דכעינן כ׳ מיני
 זרעים וחרצן שלישי,
 ומפולת יד נפקא ליה
 מלא תזרע כלאים,
 משמע שזריעת הכרם
 עצמה תהיה בכלאים
 !קדושיו לט.). פרט
 לטרפה שאינה עוברת.
 כגון שנשברו רגליה מן
 הארכובה ולמעלה ולא מצי
 למיזל (בכורות 1ח::י או:
 כגון שנתמכו רגליה מן
 הארכובה ולמעלה, לאינה
 שיה אי נמי שאינה עוברת
 בבריאות ;תמורה כט. וש״מ
 שם! או: משוס לאין לה
 תיות לא חשינ לה עונדת,
 והאי קרא כתיג במעשר
 זגמריק שאר קרבנות מניה
 בגזירה שוה, נאמר כאן
 תחת אמו ונאמר להלן תתת
 השבט כוי, נפ״ט לבכורות

 !מדמות ו.).

 שכן יחום שלקחו בשותפות נתנו
 בפני כהן בקדושה ובמכירה והנך גפישין. ככור וראשית הגז נוהגין ביתום אף על פי שמתה אמו קודם לידתו כגון זה פירש למיתה
 וזה פירש לחיים אבל מעשר לא דגמר חחת [ויקרא כז] חחת מקדשים דכתיב מחת אמו נשם כ3] פרט ליתום״) אבל ככור קדוש ואפילו יתום וירעה עד שיסתאב
 ויאכל במומו לבהן. בכור וגז נוהגים בלקוח ובשותפות אבל לקוח פטור מן המעשר וכן השותפות דכתיב ןשמותיג] יהיה לך ולא של שותפות(בכורות לף צו:)
 וכן שנתנו לו במתנה כמסכת כבורות בפ׳ בחרא (לף נה:): בפני. בכור וגז נוהגים אף שלא כפני הכית אבל מעשר לא כדמפרש כגמ׳
 לבכורות בפרק בתרא(צג.) גזרה משום לקוח ומשוס יתום. בכור וגז ממתנות כהונה הן [לעילקלג:] ולא מעשר דנאכל הוא לבעלים כשלמים [זבחים נו:]:

 כקלושה



 עין משפט
 נר מצוה

 לב א מיי׳ ס״י מהל׳
 נמרים הל׳ ל סמג
 עשין מנ טוש״ע י״ר תי׳

:  שלג סעיף ג
 לג ב מיי׳ שס נווש״ע

 שם:
 לד ג מיי׳ פ״ל מהל׳

 מתנות עניים הל׳׳נ:
 לה ד מיי׳ פ״ג שס הלכה

 תורה אור השלם
 1 . ראשית ךגנף תירשף
 ויצהרף !.ראשית גז

 צאנך התן לו:
 דברים יח ד
 2. אם לא ברכוני חלציו

 ומגז כבשי יתחמם:
 איוב לא כ
 3. כל הבכור אשר יילד
 בבקךף ובצאגף הזכר
 תקדיש ליי אלהיף לא
 תעביד בבכר שורף ולא

 חגז בכור צאנף:
 דברים טו יט
 4. כי בו בחר ין אליהיף
 מכל שבטיל לעמד
 לשרת בשם יי הוא ובניו
 כל הלמים: דברים יח ה
 5. ובקצרכם את קציר
 ארצכם לא תבלה פאת
 שךף לקציר ולקט קציךף
 לא תלקט: ויקרא יט ט
 6. ובקצרכם את קציר
 אךצכם לא תכלה פאת
 שדף בקצךף ולקט
 קצירף לא תלקט לעני
 ולגר תעזיב אתם אני ץ
 אלהיבם: ויקרא כג כב
 7. ותמהר אביגיל ותקח
 מאתים לחם ושנים נבלי
 יין וחמש צאן עשוית
 ןחמש סאים קלי ומאה
 צמקים ומאתים דבלים

 ותשם על הךומן־ים:
 שמואל א כה יח
 8. כי יגנב איש שור או
 שה וטבחו או מברו
 חמשה בקר ישלם תחת
 השוד וארבע צאן תחת
 השה: שמות כא לז

 שיטה מקובצת
 א] לעמוד לשרת דבר
 הראוי לשירות. נ״ב עיי
 תום׳ בכורות דף יז ע״א:
 ג] ושוטף את הרחלים.
 נ״ב עיי תוס׳ בכורות דף

 כד ע״ב:

 ראשית הגז פרק אחד עשר חולין הלז.
 מה״מ. פירוש לראשית הגז אינו נוהג אלא ברחלים ולא בעזים
 לעזים נמי אקרו צאן דכתיב (בראשיס ס) לך נא אל

 הצאן וקת לי משם שני גליי עזים:
א גיזה גיזה. אע״ג ללבד תורה מלבד קבלה לא ילפינןס)  אתי
 גילוי מילמא בעלמא הוא לגז
 לכבשים הוא ואין זה לבר חלש וקצת
 משמע לגזרה שוה היא מלפדך
 בסמוך אלא גיזה גיזה למאי אתא

 מ״מ אינו דבר חלש:
 ולילף גיזה גיזה מבכור. וא״ת
 והיט מצינן למילף מככור
 דאפילו שור הא צאן כתיב ר״ל דהוה
 אמינא דצאן לאו דוקא כי היט דלא

 תגוז ככור צאנך לאו דוקא:
 עוקר מנין ת״ל לקצור תולש מנין
 תלמוד לומר בקוצדך.
 ואיצטדך מד קראי משוס דעוקר
 הוא קצת אורחיה טפי מתולש:

 עד

 בקדושה ומכירה והנך נפישין פשוט מפשוט
 עדיף ליה: ראשית הגז אינו נוהג אלא
 ברחלים: מנא הני מילי אמר רב חםדא
ראשית גז  אתיא גיזה גיזה כתיב הכא 1
ומגז כבשי  צאנך תתן לו וכתיב התם 2
 יתחמם מה להלן כבשים אף כאן כבשים
לא תעבוד  ונילף גיזה גיזה מבכור א׳דתניא 3
 בבכור שורך ולא תגוז בכור צאנך אין לי
 אלא שור בעבודה וצאן בגיזה מנין ליתן
 האמור של זה בזה ואת האמור של זה
 בזה ת״ל לא תעבוד ולא תגוז אמר קרא
אלא מעתה נוצה של תתן לו ולא לשקו 8 1 

 עזים ליחייב בעינן גיזה וליכא מאן שמעת ליה האי סברא ר׳ יוםי הא״מוד
לעמוד לשרת כדאמר ר׳ יהושע בן לוי א] 4 א (  ר׳ יוםי במידי דאורחיה אלא ג
 דבר הראוי לשירות הכא נמי דבר הראוי לשירות אלא גיזה גיזה למאי אתא
כבשים שצמרן קשה : (  לכדתנא דבי ר׳ ישמעאל דתנא דבי ר׳ ישמעאל ג
 פטורים מראשית הגז שנאמר ומגז כבשי יתחמם תני חדא גוזז את העזים
 ושוטף את הרחלים פטור ותניא אידך י< הגוזז את העזים פטור & ושוטף את
ולא ג לקט קצירך ° דתניא 5 (  הרחלים חייב לא קשיא הא רבנן והא ר׳ יוםי ה
 לקט קיטוף ר׳ יוסי אומר אין לקט אלא הבא מחמת קציר ר׳ יוסי היינו ת״ק
 כולה ר׳ יוסי היא והכי קתני שר׳ יוסי אומר אין לקט אלא הבא מחמת קציר
 א״ל רב אחא בדיה דרבא לרב אשי מודה ר׳ יוסי במידי דאורחיה דתניא
לקצור תולש מנין  ר׳ יוסי אומר קציר אין לי אלא קציר עוקר מנין ת״ל 5
בקוצרך אמר ליה רבינא לרב אשי אף אנן נמי תנינא יי מלבנות בצלים  ת״ל 6
 שבין הירק ר׳ יוסי אומר פאה מכל אחד ואחד וחכמים אומרים ימאחת על
 הכל: וכמה הוא מרובה: בשלמא לב״ש תרתי נמי איקרו צאן אלא לב״ה
עשויות שעושות ב׳ מצות ראשית הגז ומתנות  מ״ט אמר רב כהנא אמר קרא 7
 אימא בכורה ומתנות בכורה חדא מי לא מיחייבא ולטעמיך מתנות חדא מי
 לא מיחייבא אלא אמר רב אשי עשויות שמעשות את בעליהן ואומרות לו
 קום עשה מצוה תניא דבי רבי ישמעאל בר׳ יוסי אומר משום אביו ארבע
וארבע צאן תחת השה תניא אמר רבי ״אלמלא דבריהן דברי  שנאמר 8
 תורה ודברי בריבי קבלה אנן דברי בריבי שומעין וכל שכן שדבריהם דברי
 קבלה ודברי בריבי דברי תורה ״1והאמר מר אין הכרעה שלישית מכרעת

 אמר

 בקדושה. בכור אינו צדך להקדיש דקדושמו מרחם וגז נמי אין צדך
 להקדש דאין קדושה חלה עליו אבל מעשר מקדישו בשבט. לישנא
 אמדנא אמד ליה בקדושה ככור וגז נכסי כהן לקדש בו אח האשה
 כדתניא בגמרא דארבעה אבות >3׳׳ק דף יג.) בכור מוכדן אותו חס

 ובעל מום חי ושתוט ומקדשין כו את
 האשה אבל מעשר אינו נכסי בעלים
 לקדש כו אמ האשה דהא כחיב ביה
 לא ימכר ולא יגאל ט) ולאו מלתא היא
 דאפ״ה ממון כעלים הוא ומקדשין בו
 דחנן (קדושין דף גכ:) המקדש בחלקו
 בין בקדשים קלים כר ואמד׳ נשם] טעמא
 דלאחר שחיטה לאו דידיה הוא דמשלחן
 גבוה קא זכו אבל מחיים דדיה הוא:
 ומטרה. בכור יכול כהן למוכרו וכן
 גז אבל מעשר אינו נמכר דמנן
 במסכת ככורות (לף צב.) ׳)(בבכור)
 [במעשר] נאמר לא יגאל ואינו נמכר
 לא חי ולא שחוט אלא אם כן הר של
 יתומין: והנך נפישין. הנך דבכור
 נסישין ולילף מיניה: ונילן* גיזה
 מבכור. דאפילו בשור אקד גיזה
 ונימא מה גיזה דהתם אפילו דשור
 הכא נמי אפילו דשור: לו. למלבוש ולא
 לשקו וגיזת שורו אין ראויה אלא
 לשק: להט קד ליה נוצה שאין דרך
 לגוזזן אלא לתולשן כנוצה של עוף:
 ליחייג. דהא ראוי לאדם לבגדים
 נאים: בטיק גיזה. והא תלישה הוא:
 מאן שמעת ליה הך סברא. דדדש
 לישנא דקרא דכמיב גז: רבי יוסי.
 דאמר לקמן לקט קצירך ולא לקט
 קיטוף: הא. אמדנן לקמן: מודה ר׳
 יוסי במידי דאורחיה. וטון דאורחא
 דעזיס כמלישה כגיזה דמו: אלא.
 גז דאינו אלא ברחלים: כדר׳ יהושע
 בן לוי. לקמן כפרקין דכתיב גז וגו׳
 וסמיך ליה כי בו בחר וגו׳: לעמוד
 לשרח דבר הראוי לשירוח. לתכלח
ז י) שרד והתם צמר כעינן  דבגד א
 ואין צמר אלא של רמלים: שלמדן
 קשה. כגון שהיו משונים משאר
 כבשים: יתחמם. לא מיקד גז אלא
 כר חימום: הגוזז את העזים פטור.

 כדאמרינן אין גז אלא של רחלים דכר
 הראוי לשירות: שוטןן. במים בנהר ליפותן והצמר נתלש מהס: פטור. דלאו גז הוא: והא. דקתני שוטף פטור רבי יוסי הוא דדייק
 לישנא דקרא: ולא לקט קיטון*. הקוטף בידיו שבלי קמתו אין הנושר לקט דלישנא דקרא דייקא ופליגי רבנן עליה: במידי דאורחיה. כגון
 כצליס ושומיס דקיטוף שלהן זהו קצירן: קציר. קציר ארצכם [ויקרא יט1: עוקר. עס השרשיס כגון עדשים: תולש. ביד ולא עם השרשיס כגון
 פולין: רבי יוסי לא גרסינן בהא מחנימא. ומיהו על כרחך הגי קראי לריש להו ד יוסי מלאמר אין לי אלא קציר דאיהו דדייק לישנא
 דקרא ומוקי להו במידי דאורחיה: אן» אנן נמי הנינא. בהדא דמודה רבי יוסי במידי דאורחיה: מלבנות. שורות שבין ירק לירק:
 פאה מהל אחס ואחס. מן המלבנות שהירק שבין מלבן למלבן הפסק לפאה דדה דירק אינו ככלל פאה חיץ מן השומיס והבצלים כדתנן
 (פאה פ״א מ״ל) כל שהוא אוכל ונשמר ומכניסו לקיום ואמדנן כמקום שנהגו (פסחים לף נו:) מכניסו לקיום פרט לירק ומיהו שומין ובצלים
 מכניסן לקיום. קמני מיהא לרבי יוסי דבצלים חייבין בסאה ואע״ג דאינו קוצרן במגל אלמא מורי הוא במידי דאורחיה: בשלמא לב״ש.
 אשכחן תרתי דאיקרו נמי צאן הילכך אין אתה יכול להוציאן מכלל חיוכ: תמש צאן עשויות. לישנא יתירא קדרשי מאי עשרות שעושות
 שמי מצות ראשית הגז ומתנות דכל כמה דלא הוו חמש לא הוו נהגי כהו אלא חדא מתנות לחודיהו: אעו כהורה תדא מי לא מחייבא.
 על כרחך ט חלא רחמנא כחמש ראשית הגז הוא דתלא: וליטעמיך מתנות גמי חדא מי לא מחייבא. אישתכח דכתרתי וכתדא נמי
 איכא שתי מצות בכורה ומתנות וליכא למימר דהאי עשויות הט מדדש והא ליכא למימר עשרות שלש מצות דהיכי משמע מיעוט
 עשויות שתים הוו: אלא אמר רב אשי. הכי דריש: עשויות שמעשוח אח בעליהן. למצוה חדשה שלא היה מצוה עליו כפחות מכן
 והיינו על כרמך ראשימ הגז דכמיב בה צאן דמשמע מרוכה דאילו ככורה דכתיכ (במלבר יי!) ככור שור אפילו חד וכן מתנות אס שור
 אס שה (לברים יח<: תניא א״ר גרסינן: דברי בריבי. שהיה גדול בדורו דקיימא לןל) רבי יוסי נמוקו עמו: אנן דברי בריבי שוממין.
 קס״ד מפני שהוא מכריע ביניהם לא חמש כבית הלל ולא שתים כב״ש: תורת משה קרויה תורה לפי שנתנה תורה לדורות ושל נביאים
 לא קד אלא קבלה שקכלו מרוח הקדש כל נבואה ונבואה לסי צורך השעה והדור והמעשה״): והאמר מר אין הכרעה שלישית מהרעת.
 כשזה אומר כך וזה אומר כך וזה אומר דעת שלישית אפילו אמצעית היא ביניהם אין זה הכרע כגון(פסחים לף כ:) חביח של חרומה שנתגלתה
 ב״ש אומר תשפך הבלי) וב״ה אומרים תעשה זילוף א״ר ישמעאל בר׳ יוסי אני אכדע בשדה תשפך הכלי) בבית תעשה זילוף אמרו לו אין
 הכרעה שלישית מכרעת והיט הויא הכרעה כגון ההיא דק ולי מטלניומ דבמה מדליקין(שבת לף כט.< ר׳ אליעזר אומר בין מן המוכן בין שלא מן
 המוכן טמא ר׳ יהושע אומר כין מן המוכן כין שלא מן המוכן טהור ר״ע אומר מן המוכן טמא שלא מן המוכן טהור א״ר יוחנן עלה כל מקום שאתה
 מוצא שנים חולקים ואחד מכריע כו׳ אלמא כה״ג קרי הכרעה היכא דגלו(א) מאי דעתייהו דשייך לפלוגי כין מוכן לשאינו מוכן אס״ה לא
 פלגינן ואתא ר״ע ונתן חילוק כדכר הוי הכרעה שהכריע כמוכן כר׳ אליעזר ונמצאו שנים מטמאים במוכן ור׳ יהושע יחיד מטהר וכשאינו מוכן
 בר׳ יהושע והוו שנים מטהדם כשאינו מוכן אבל גבי חבית דלא גלו דעחייהו ב״ש וב״ה דנהוי שייך חילוק בין כימ לשדה שלא אמרו כך ב״ש אומר
 בין בבית בין בשדה תשפך הכל וב״ה אומר בין בבית בין בשדה תעשה זילוף ובא שלישי וחלק בין שדה לבית התם אין זה הכרע לדבריהם אלא
 דעמ שלישימ דהכרע לשון כף מאזנים הוי כשנים חולקין וכא שלישי ומכריע המשקל כאחד מהן או ככל הדבר או כחציו כזה וכחציו כזה:

 א״ר

 מסורת הש״ס

 א) [בכורות כה.], ב) [לקמן
 קלת.], ג) [בכורות ח.],
 ל) [תוספתא רפ״י],
 ה) תוספתא לפאה פ״ב
 הט׳׳ו ע״ש, ו) [נלה נ.]
 סאה פ״ג מ״ל, ז) [צ״ל
 אלמלי עי׳ תוס׳ מגילה
 נא.], מ) [פסתיס כא. נדר
 נכ נ״ק קטז.], מ) [ויקרא
 כז], י) ר״מ, כ) [עי׳
 מי״ט ל״ה אלא ברתלומ],
 ל) [עירוני! יל:], מ) [וע״ע
 רש״י תענית טו. ל״ה
 ובקבלה], נ) [5״ל מנל
 מלשו! סבילה כך סרש״י שס
 גפסתים], D) [חגיגה י:

 ב״ק ב:],

 גליון הש״ם
. י צה בו ו ה נ ת ע א ם ל ׳ א מ  נ
ף ס ע״א תוס׳ ׳ שנת ל  עי
ט ק א ל ל ם ו  ל״ה ונוצה: ש
ף כה ׳ בכורות ל . עי ף טו  קי

 ע״א תוס׳ ל״ה ואר״ל:

 הגהות הב״ח
 (א) רש״י ל״ה והאמר מר
 וכו׳ לגלו לעמייהו כצ״ל

 ותיבת מאי נמחק:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] ־פ״י ל״ה לעמוד
 לשרת וכו׳ לבגלי שרל.
 מלת שרר נמחק. ונ״נ שרת
 ועי׳ נמי״ט ובמ״ל פי״ר
 מהלכות כלי מקדש לין ל׳

 ודו״ק:

 מוסף רש״י
 לא תעבוד ולא תגוז.
 וי״ו מוסף על ענין ראשון
 ילמדו שניהם זה מזה
 יבכורות כוז.). לעמוד
 לשרת. בתר ראשית הגז
 כתיב כי בו בחר ה׳
 מכל שבטיך לעמוד לשרת
 >לקמ1 קלח.!. ומגז כבשי
 יתחמם. אלמא במ מימום
 קרי גז (בכורות יד.). פאה
 מכל אחד ואחד. דירק
 הזרוע בין שורה לשורה

 מפסיק להו (זדה נ.).



 מסורת הש״ס

 א) [נזיר נג. בטווח נח.
 ע״ש נמות׳ ל״ה מפי],
 ב) (עירובי! יל: וש״נ],
 ג) חרומות פ״ר מ״ג,
 ל) 1שבמ ח: ע״ז עג:
 קדושין נח:], ה) חגיגה ו:
 פאה פ״א מ״א, ו) שס
 מ״ב, ז) [ע״ז נח:],
 ח) ושבח קמ.], «) [צ״ל
 ששיח], י) בש״א נוסף:
 דגן, כ) [תרומות ס״ה
 ה״מ], ל) גי׳ רש״א במקום
 דאמרת דאיתמר ועי׳ רש״ל
 ור״מ, מ) דיבור וה שייך
 לעיל במתני׳ ריש פירקין,
 נ) [לעיל קל:], ס) צ״ל

 דהירושלמי,

 תורה אור השלם
 1 . עזים מאתים ותישים
 עשרים רחלים מאתים

 ואילים;גשרים:
 בראשית לב טו

 גליון הש״ם
 גמ׳ א״ל לשו; תורה
 לעצמה. עי׳ מי״מ פ״א
 מ״ב לפסחים: שם ונפקי
 זיקוק״!. מלשון הקרא
 מאזרי זיקוח (ישעיה ני):

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ אשכחיה ר׳ יוחנן
 כצ״ל ואית ל׳ נמחק:
 (ב) שם אמר ליה בששים
 כצ״ל ותיבות ר׳ יוחנן
 נמחק: (ג) רש"• ל״ה אגא
 וכו׳ בגול הס״ל ואמ״כ

 מה״ל נהירנא לטרנא:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] רעז״י ד״ ה מה ני! לי
 ולך וכו׳ יגוזמא הוא ומיהו
 ששה. מלת ששה נמחק

 ונ״ג ששים:

 הלז: ראשית הגז פרק אחד עשר חולין
 א״ר יוחנן מפי השמומה אמרה. ר׳ יוסי הלכך הלכתא כוותיה: מנה
 ופרס. החמשה כולן: שיהו מחומשות. לכל אחת מהן שבעה סלעים
 וחצי זהוו לה כולהו מנה ופרס שהמנה מאה זוז עשרים וחמשה
 סלעים הרי ל״ז סלעים וחצי: ששים. סלעים: ונותן סלע מהם
 לכהן. ולקמיה פריך ליה ממתניתין:
 רכי יוחנן אומר שש. סלעים הוי כל
 שהן רתן מהם חמש סלעים כרתנן
 כמתני׳: ואחד לו. ואפילו הן גוזזות
 אלף סלעים סגי ליה נמי בחמשה
 סלעים לכהן: כל שהן חנן. ואפילו
 אין גוזזות כולן אלא סלע אחד:
 בשלמא לרב ורבי יוחנן ניחא. דרב
 לא איירי בנתינת כהן כלל ואיכא
 למימר דהוא נמי סבירא ליה דנותן
 מהנך ל״ז סלעים לכהן ה׳ סלעים:
 אלא לשמואל. דאמר נותן סלע לכהן
 הא אנן חמש תנן ולעולא נמי דאמר
 כל שהוא ק שיא דמהיכא יתן לכהן ה׳
 סלעים: ולרב מי ניתא והאמר ראשית
 הגז בסי. וכיון דאמר שבעה ושלשים
 סלעים וחצי חייבין בראשית הגז אס
 מחמש רחלות באו צא מהם חלק ס׳
 מטי לשלשיס סלעים חצי סלע ולשבעה
 סלעים וחצי דבר מועט וא״נ מוקמיגן
 לה כדלקמן במנה בן מ׳ סלעים אכתי
 סלע הוא דהוי ואנן ה׳ סלעים לכהן
 תנן: הא אתמר עלה. כלומר ולעולם
 ראשית הגז בששים בין רב למעט
 ומתניתין דקתני חמש סלעים לאו
 ארישא קאי אלא מילתא באנפי נפשה
 היא: בישראל שיש לו גיזין הרבה.
 דחלק ששים שבהם יש בו כדי לחלק
 לכהניס הרבה ומבקש ליתנס לכהניס
 הרכה דאמרי׳ ליה כל חד וחד כהן לא
 תבצר ליה מחמשה סלעים דהואיל ויש
 לו לימן בעינן נתינה ראויה לכל כהן
 כדלקמן והיכא דגוזזות מעט נמי סגי
 ליה בששים. יש לשונות אחרים ואין
 בהם ממש: והא תניא עין יפה אתד
 מארבעים. והיכי רב ושמואל אעין
 רעה נקטי שיעורייהו: ומשני
 דאורייתא בששים. מדאורייתא סגי
 ליה בששים והיינו דקתני עין רעה
 אחד מששים. רב ושמואל שיעורא
 דאורייתא אתו לאשמועינן. וביחזקאל
 (מה) רמיזא ט) וששיתם האיפה מחומר
 החטים וששיתם האיפה מחומר
 השעורים חומר ל' סאין איפה שלש
 סאין שתות שלה חצי סאה כשתוציא
 חצי סאה תרומה משלשים הרי אחד
 מששים: דרבנן מארבעים. ואתו רבנן

מפי שמועה אמרה מפי חגי ,  אמר ר׳ יוחנן א
 זכריה ומלאכי: ר׳ דוםא בן הרכינם אומר
יוכמה כל שהן אמר רב מנה ופרם  וכו׳: נ
ובלבד שיהו מחומשות ושמואל אמר  א

ששים ונותן םלע אחת לכהן רבה בר בר  ב

 חנה אמר ר׳ יוחנן שש לכהן חמשה ואחד
 לו עולא אמר ר׳ אלעזר כל שהן שנינו תנן
 וכמה נותן לו משקל חמש םלעים ביהודה
 שהן עשר םלעים בגליל בשלמא לרב ורבי
 יוחנן ניחא אלא לשמואל ור׳ אלעזר קשיא
 וליטעמיך ולרב מי ניחא והא רב ושמואל
 דאמרי תרוייהו ראשית הגז בששים הא
 איתמר עלה דההיא רב ושמואל דאמרי
 תרוייהו בישראל שיש לו גיזין הרבה עסקינן
 ומבקש ליתנז לכהן ואמרי׳ ליה כל חד וחד
 לא תבצר ליה מחמשת סלעים גופא רב
 ושמואל דאמרי תרוייהו ראשית הגז בששים
 תרומה בששים פאה בששים תרומה
עין יפה תרומה : (  בששים והא אנן תנן ג
 אחד מארבעים דאורייתא בששים דרבנן
יוהאמר  בארבעים דאורייתא בששים 7
 שמואל י חטה אחת פוטרת את הכרי
 דאורייתא כדשמואל דרבנן בדאורייתא
דרבנן בדרבנן בששים  אחת מארבעים ה
 יפאה בששים ה< והתנן אלו דברים שאין

 ״)עד שצבעו פטור. פירש בקונטרס משוס דהוי כמו מזיק מתנות
 או אוכלן דפטור וה״נ גוזל ומימה דא״כ מאי קמ״ל רב חסדאנ)
 כיון דמתני׳ היא ובפי׳ רש״י הראשונים כמכתכ ידו פירש שקודם
 שגזז חמש צאן דהיינו כדי חיוב צבע מה שגזז שלא בא לידי חיוב עד

 שצבעו והעביר עליו קולמוס ונראה
 דקמ״ל רב חסדא שלא נפרש מתני׳
 כפירוש שמחק בקונטרס אלא פטור
 משוס דמזיק מתנות כהונה שקנאן
 בשינר: והא אנן תנץ. שיעור
 תרומה עין יפה אחד מארבעים ולא
 בעי למימר דשמואל איירי בעין רעה
 דאס כן מאי קמ״ל מתניתין היא
 במסכת תרומומ (פרק ד מ״ג< עין

 רעה אחד מששים:
 אלו דברים שאין להם שיעור
 הפאה בו׳. כירושלמי דמסכת
 פאה פריך אמאי לא חשיכ נמי
 תרומה בהדייהו דחטה אחת פוטרת
 הכד כדשמואל ומשני דהרומה יש לה
 שיעור למעלה שאין יכול לעשות כל
 גרנו תרומה כדתנן העושה כל גרנו
 מרומה וכל עיסתו חלה לא עשה ולא
 כלום ופריך והרי סאה דאין אדם
 עושה כל שדהו פאה יקתני ומשני
 פאה בשעת מיובא דהיינו משמתחיל
 לקצור אדם עושה כל שדהו פאה
 דהוי פאה למה שכבר קצר אבל
 תרומה בתר חיובא דהיינו אחר מירוח
 אין יכול לעשות כל גרנו תרומה
 בגמ׳ מדהראיון פריך אמאי לא חשיב
 אפר פרה ועפר סוטה ורוק יבמה
 ומשני דלא חשיב במתני׳ אלא דברים
 דאי עביר טובא הר מצוה אבל אין

 מחויכ לעשות אלא כל שהוא:
והראיון הכי הפאה ״והבכורים ט  להן שיעור ז

 דאורייתא אין לה שיעור דרבנן בששים מאי קמ״ל תנינא י<אין פוחתין לפאה
 מששים אע״פ שאמרו הפאה אין לה שיעור התם בארץ הכא בחו״ל כי
 סליק איםי בר היני אשכחיה >*) לד׳ יוחנן דקא מתני ליה לבריה רחלים אמר
 ליה אתנייה רחלות א״ל כדכתיב 1רחלים מאתים ׳5אמר ליה ״לשון תורה
 לעצמה לשון חכמים לעצמן אמר ליה מאן ריש םדרא בבבל אמר ליה אבא
 אריכא אמר ליה אבא אריכא קריה ליה דכירנא כד הוה יתיבנא אחר י״ז
ר מפומיה דרב לפומיה דרבי ו ונפקי זיקוקין ת  שורן אחוריה דרב קמיה דרבי 8
 ומפומיה דרבי לפומיה דרב ולית אנא ידע מה הן אמרין ואת אבא אריכא
 קרית ליה אמר ליה איהו ראשית הגז בכמה אמר ליה » ר׳ יוחנן בששים
אם כן מה בין לי ולך כי אתא רב דימי אמר (  והאנן בכל שהן תנן אמר ליה ח
 ראשית הגז רב אמר בששים ור׳ יוחנן משום ר׳ ינאי אמר בשש אמר ליה
 אביי לרב דימי אנחת לן חדא ואקשת לן חדא בשלמא דר׳ יוחנן אדר׳ יוחנן
 לא קשיא הא דדיה הא דרביה אלא דרב אדרב קשיא דהא אמר רב מנה
 ופרם דרב אדרב נמי לא קשיא מאי מנה דקאמר בן ארבעים סלעים דהוה ליה

 ותקון דניהיב עין יפה בארכעיס בששים
 ובינונית בחמשיס: פוטרת אח הכרי. ראשית דגנך נדברים יח] ולא יהיב ביה קרא שיעור: דאורייתא כדשמואל. מדאורייתא בכל שהן מיפטר:
 דרבנן בדאורייתא בארבעים. ושעורא דרכנן אתמר בתרומה שהיא מן התורה כגון תרומתי) תירוש ויצהר שתנתן בארבעים: ושיעור
 דרבנן בדרבנן. ושיעורא דאמור רבנן בתרומה דידהו כגון פירות האילן וירק בששים ורמיזא דיחזקאל אצרי עין אמרה: והראיון. מפרש
 כגמ׳ דחגיגה (דף ז.) דכל כמה דבעי לאתחזויי בעזרה ברגל מיתחזי ומייתי קרבן עולת ראיה וגס הקרבן אין שיעורא לדמים אס מרובה
 אס מועט מן התורה אבל חכמים אמרו הראיה מעה כסף והחגיגה שתי כסף נשם 3.] : דאורייתא אין לה שיעור. כלל ורבנן יהבו לן בה שיעורא
 בששים אבל בתרומה אף על גב דמדאורייתא נמי בכל דהו מפטר נהי דמפטר ממיתה דטכל מיהו לכחחלה רמיזא שיעורא דלה ממשים
 וששים דתנא כתוספתא«) אמר רבי יוסי מנין לתרומה שהיא אחד מחמשים שנאמר במדין (במדבר לא< תקח אחד אחוז מן החמשיס
 אחוז שאמרתי לך במקום אחר כזה ומנין אס תרם ועלה בידו אחד מששים שאין צריך לתרום שנאמר [יחזקאל מה] וזאת התרומה אשר תרימו ששית
 האיפה מחומר החטים וגו׳ אלמא דמתייהב בה שיעורא הלכך לא תני לה בדברים שאין להם שיעור: אשכחיה רבי יותנן• לאיסי בר
 היני: דמתני לבריה. ממניתין חמש רחלים גוזזות מנה מנה ופרס: אמר ליה. איסי כדכתיב קרא קא מחני רחלים מאתים אמר ליה
 לשון תורה לחוד וכר: אמר ליה. ר׳ יוחנן לאיסי: מאן ריש סידרא בבבל. ראש ישיכה: אכא אריכא. רכ קרי אדכא שארוך בדורו היה
 כדאמרינן בהמפלת בנדה (דף כל0: אבא אריכא קרית ליה. ולא אמרת רכינו כלשון ככוד (ג): דכירנא. כשהיה ככאן קודם שירד
 לבבל היה חשוב ממני שהיה יושב לפני רבי ואני הייתי יושב שבעה עשר שורות מאחריו: זיקוקין. משאין ונותנין בהלכה: א״ל איהו.
 איסי לרבי יוחנן: ראשית הגז בכמה. כמה יהיה לו ויתחייב בראשית הגז אמר ליה בששים סלעים: מה בין לי ולך. אם איני יודע
 פירושה של משנתינו יותר ממך מה אני גדול ממך אני יש כיד דכל שהוא לאו דוקא אלא איידי דאמר ר׳ דוסא שיעורא רבה אמור רבנן
 לשון שיעור מועט א] וגוזמא הוא ומיהו ששה סלעים כעינן כי היכי דלימטי סלע לכהן דבציר מהכי ליכא למאן דאמר דתיהוי נתינה: בששים.
 חלק ששים יחן לכהן. לישנא אחרינא ששים סלעים חייכים כראשית הגז: אנחת לן חרא. אחת מדכדך יכולה להתקיים: בשלמא דרבי
 יוחנן. ל)דאמרת משמיה בששים: אדר׳ יוחנן. דאמר לעיל כמה כל שהן שש חמש לכהן ואחד לו לא קשיא: הא דידה הא דרביה. משוס
 רבי ינאי כדקאמדנן: אלא דרב אדרב קשיא דאמר רכ (כולו) מנה ופרס. חייבות בראשית הגז ואי ראשית הגז בששיס לא מטו ליה לכהן
 סלע ובציר מהד ליכא למאן דאמר: במנה בן ארבעים סלעים. יש מנה גדול כך כדלקמן דהוו מנה ופרס ששים ומהן ימן סלע לכהן:

 ופרכינן

 עין משפט
 נר מצוה

ו א ב מיי׳ פ״י מהל׳  ל
 בבורים הל׳ א סמג
 עשי! קמג טוש״ע י׳׳ל סי׳

 שלג סעיף ט:
 לו ג מיי׳ ס״ג מהלכות

 תרומות הל׳ ב:
 לח ד מיי׳ שס הל׳ א
 טוש״ע י״ד סי׳ שלא

 סעיף יט:
ט ה מיי׳ שס הל׳ ג:  ל
 מ ו ז מיי׳ ס״א מהל׳

 מתנות עגייס הל׳ טו:
 מא ח מיי׳ פ׳׳נ מהל׳

 בכורים הל׳ יז:
 מכ ט מיי׳ ס״א מהל׳

 תגיגה הל׳ ב:

 מוסף רש״י
 חטה אחת פוטרת את
 הכרי. ממרומה, דהא לא
 אתפרש שיעורא דידה, אלא
 ראשית למך כחיב ואפילו
 כל רהו, ורבנן הוא לאמרי
 עין יפה אתל מארבעים,
 עין רעה אתל מששים,
 בינונית אתל מחמשים
 (ע׳׳ז עג0. הפאה. לא
 נתנה בו תורה שיעור
 ואע״פ שאין לפאה שיעור
 תכמיס נתנו גו שיעור
 אחת מששים, והבכורים.
 ולקתת מראשיח כל פרי
 האלמה, ולא נאמר כמה



 עין משפט
 נר מצוה

 א [מיי׳ פ״יו מהל׳ כלי
 המקרש הל׳ נ]:

 ב [מיי׳ פ״י מהל׳ בכורים
 הל׳ טו טוש״ע י״י סי׳

 שלג סעיף יב]:
 מג ג ד מיי׳ ס״ג מה׳

 מתנות עגייס הל׳ יח:

 לעזי רש״י
 למוש״״ ל [לימוישי״ל].

 פקעת (של חוט).
 פלטרי״י [פילטרי״ן].

 כובע לבד.

 מוסף רש״י
 תפשת מרובה לא
 תפשת. כל מקוס שתמצא
 שני לרכיס, אמל תופש
 מרובה ואתל תופש מועט,
 טוב לן לתפוש את המועט,
 שאפילו היה לך לתפוש
 את המרונה ותתסוש את
 המועט תפיסתך תסיסה,
 שיש בכלל המרובה המועט,
 אבל אס תתפוש המרובה
 והיה לך לתפוש המועט
 נמצאת שתפשת שלא
 כלת (חגיגה יז.) דיש
 להקשות תפוש את המועט
 >ערכי1 ז:). תפשת מועט
 תפשת. לאי מקשה לך
 תפוס את המרובה אינו
 תולק על לבריך אלא
 מוסיף, לככלל מרובה
 איכא מועט !m. אבגטו
ל לא  של כהן גדו
 זהו אבנטו של כהן
 הדיוט. שאין האבנטים
 שוין, שנאמר במעשה
 האבנט של כ״ג ואת האבנט
 שש משזר תכלת וארגמן,
 למדנו שהוא של כלאים,
 דשש כיתנא ותכלת עמרא,
 ואננט הגנים לא פירש
 הכתוב ממה היו (יומא ו.
 וכעי-ז שמ יב.) שההדיוט
 של גון (שם) או: אבנטו
 של כ״ג ביום הכסוריס
 שהוא של גון,לא זהו
 אבנטו של כהן הדיוט, דשל
 הדיוט כל השנה של כלאיס
 !שם סט.). זהו אבנטו
 של כהן הדיוט. כלומר
 שניהם של כלאים !שם
 ו.) שאין חילוק באבנטיהם
 ו:שס יב.). או: אבנטו של
 כ״נ ביוס הכפוריס שהוא
 של בוץ זהו אבנטו של
 הדיוט כל ימות השנה
 ואין כלאים נבגדי כהן
 הדיוט (שם סט.). אמר
 לו. לטבח, מכור לי
 כו׳ והיו בהן מתנות.
 הקיבה, נותנן לכהן.
 ממנן לוקח זה לכהן (לעיל
 קלא.). נותן הלוקח קיבה
 לכהן דמסתמא מתנות לא
 זגץ ליה >ב־ק קטו.). ואין
 מנכה לו מן הדמים.
 אין המוכר מנכה לו ללוקח
 מן הדמים, שהרי היה
 יודע הלוקח שהמתנות שם
 וזה לא מכר לו הקיבה
 (לעיל קלא.!. לקח ממנו
 במשקל. הליטרא כך וכך
 ושקל לו הקיבה >שס).
 נותנן לכהן. נותנן לו
 לוקת לכהן, שהרי הגזל
 אצלו וצריך להשיב (שם<.
 ומנכה לו מן הדמים.
 הטבת ינכה לו מן הדסים
 על כרמו, שמכר לו דבר

 שאינו שלו >שס).
 הדרן עלך ראשית הגז

 ראשית הגז פרק אחד עשר חולין סלח.
 השנה לכי כתיב אבנט בכלאים גבי פרשת כגלי כהונה בכהן גלול הוא
 לכתיב אבל ככהן הריוט כולו של כוץ א״כ לא משכתת צמר כאכנט של
 הליוט ואמאי משערת ראשית הגז באבנט הא לא שוין כה אהרן ובניו
 שהצמר אינו ראוי לשירות הליוט: שם אבנט. אע״ג לאין צמר בשירות
 הליוטות הד ראוי לשירות כ״ג ואי
 משוס הוא וכניו הכי קאמר מריס
 הרארין לאבנט שהרי אבנט נוהגת
 בו ובבניו: י<מכר לו שחופות כוי.
 הא אוקימנאל) עצה טובה קמ״ל לאע״ג
 ששייר לעצמו מן הטוב יקנה מן
 הלוקח ממין הרעוח אחד מששים
 וימן לו: גזז ומכר ראשונה. ראשונה
 היה מוכר לאתר גיזתה מיד קודם
 שצירף חמש גיזין: חייכ. בראשית
 הגז דגז צאנך אמר רחמנא״) והא איכא
 דבשעת גיזה כל אחת היתה שלו:
 בעידנא דקא מלי שיעורא. דחמש
 צאן שעל ידי גיזה החמישיח הוא
 מתחייב בארבעה ראשונות וההיא
 שעתא לא הוו מצאן שלו: חנן
 נ) הלוקח צאנו של עובד כוככים.
 אפילו עד שלא נגזזה וגזזה פטור
 הלוקח דלאו צאנו הוא: הא צאנו
 לגזוז. שמכר לו מגוף הצאן זה קנה
 לו הגוף עד שגזז: חייב. דצאנך
 קרינא ביה: כל חדא וחדא בתר
 גיזה נפק מרשותיה. וקחני חייב
 אלמא כחר שעח גיזה רכל חרא
 אזלינן: כל שלשים יום. לאו דוקא
 אלא שיהו כל הגופים קנויין לו עד
 תשלום בל הגידם: בחר מוכר אזלינן.
 למיחכ אכולהו: קלחי אילן. אילנות
 עצמן לקח עם פירותיהן. להט נקט
 לשון קלחי שאין שדה זו שדה אילן אלא
 שדה לבן וגדלו בה שנים או שלשה
 אילנות ומכרן: נותן. לוקח פאה
 מכל אילן ואילן כדכתיב (לברים כל)
 לא תפאר אחריך ואין אתד מהם
 פוטר את חכירו הואיל ואין השדה שלו
 שאם היתה שדה שלו היה נותן מאחד
 על כולן: אימהי בזמן שלא שייר בעל
 השדה. שוס אילן כשדה לעצמו: אבל
 שייר. אחד לעצמו רמיא כולה חיובו
 עליה ונוחן פאה בקרקע כזרעיס
 לעניים ופוטר את כל האילנות. אלמא
 היכא דאיכא שיורא כולה חיוכא רמיא
 עליה דאי לאו עליה רמיא היכי פטר
 בפאה דדיה אילנות של אחרים:
 והוא שהתחיל בעל הביס לקצור.
 הזרעים קודם מטרת האילנות
 דמההיא שעחא מיחייב בפאה ופאה
 לידה דההיא שעתא חזיא למפטר
 כולה שלה ומיהו כי לא שייר מילי
ואין  אסתלק מדין פירות אילנות 8
 פאת זרעים פוטרתן וכי שייר דאכתי
 שייר כפירות אילנות לא נפק מחיוכא
 קמא והוה ליה כדמעיקרא:
 וכקצרהם. משמע מחחלת קצירה:
 לא מיחייב בכוליה טדריה. דלא כתיב
 בגזזכם אלא גז ״)צאנכם לאחר שנקרא
 גז צאן: אלא אמר רבא. טעמא דמחני׳
 משוס דאין אדם רשאי להפקיע
 ממונו מיד מצוה ולמכור גיזיו כדי שיהא
 גז של אחד וצאן של אחר לפוטרן דלא
 קרינא ביה גז צאנך אלא ט קא מזבין
 לא קמזכין מתנות דכהן הילכך כי שייר מיד איכא למימר מדלא
 פדש מוכר ללוקח חוץ ממתנותיו של כהן ודאי הכל מכר לו ושייר

 בששים ותני תנא מנה בן ארבעים סלעים
חמת חדשה אע״פ שמקבלת ( והתנן ב (  אין א
 דמונים טהורה תפרה ונקרעה שיעורה
 כמוציא דמונים רבי אליעזר בן יעקב אומר
 כפקעיות של שתי אחת מארבע במנה בן
 ארבעים סלעים: וכמה נותן לו כר: תנא
 לא שילבננו ויתננו לו אלא שילבננו כהן
 ויעמוד על חמש סלעים: כדי לעשות בגד
אמר ר׳ יהושע בן לוי (  קטן: מנהני מילי ג
לעמוד לשרת דבר שהוא ראוי  אמר קרא 1
 לשירות מאי ניהו אבנט אימא מעיל
 ״תפשת מרובה לא תפשת תפשת מועט
<כיפה  תפשת ואימא כיפה של צמר דתניא ה
 של צמר היתה מונחת בראש כהן גדול
ושמת  ועליה ציץ נתון לקיים מה שנאמר 2
 אותו על פתיל תכלת אמר קרא הוא ובניו
 דבר השוה לאהרן ולבניו אבנט נמי לא
 הכי גרםינן הניחא שוי הניחא למאן דאמר
 למאן דאמר לא י) אבנטו של כ״ג לא
 זהו אבנטו כו׳. כדמוכי׳ זהו אבנטו של כהן
ף יב-): הדיוטשפיראלאלמאן ל < א מ ו י ״ק ל פ  ב

זהו אבנטו של כהן הדיוט מאי  דאמר א
 איכא למימר שם אבנט בעולם: לא
 הספיק ליתנו וכר: איתמר גזז ומכר
חייב ר׳ נתן  ראשונה רב חםדא אמר כ
 בר הושעיא אמר פטור רב חםדא אמר
 חייב דהא גזז ר׳ נתן בר הושעיא אמר
 פטור בעידנא דקא מלא שיעורא בעינן
 צאנך וליכא תנן הלוקח גז צאנו של עובד
 כוכבים פטור מראשית הגז הא צאנו לגזוז
 חייב אמאי כל חד וחד בתר גיזה נפקא
 לה מרשותיה תרגמא רב חםדא אליבא
 דר׳ נתן בר הושעיא כגון שהקנן לו כל
 שלשים יום: הלוקח גז צאנו של חבירו
 כוי: מאן תנא דהיכא דאיכא שיורא גבי
 מוכר בתר מוכר אזלינן א״ר חםדא רבי
המוכר קלחי אילן דתנן א] ג  יהודה היא י)
 בתוך שדהו נותן פאה לכל אחד ואחד
 אמר רבי יהודה אימתי יממן שלא שייר
 בעל השדה אבל שייר בעל השדה נותן
 פאה על הכל אמר ליה רבא והא מר
 הוא דאמר והוא שהתחיל בעל השדה
 לקצור וכי תימא הכא נמי והוא שהתחיל
ובקצרכם את קציר  לגזוז בשלמא התם 3
 ארצכם כתיב מעידנא דאתחיל לקצור
 מיחייב בכולה שדה אלא הכא מעידנא
 דאתחיל למיגז לא מיחייב בכוליה עדריה
 אלא אמר רבא האי תנא הוא מ<דתנן
 אמר לו מכור לי בני מעיה של פרה
 זו והיה בהן מתנות נותנן לכהן ואין
 מנכה לו מן הדמים לקח ממנו
 במשקל נותנן לכהן ומנכה לו מן הדמים

 אלמא

 ופרטנן ותני תנא מנה בן ארבעים. והא מנה ופרס דרכ הוא מנה
 ופרס לקאמר רבי לוסא בכל אתת מנה ופרס ופליגי רבנן עליה
 לאמד כל שהן ופירש רב למילתייהו לכל שהן היינו כין כולן מנה
 ופרס: חמה חדשה. של עור שלא גמר תפירמה ושייר כה סלק:

 אע״פ שמקבלת רמונים. שאין בסדק
 במוציא רמון: טהורה. שלא נגמרה
 מלאכתה: ספרה. ונגמרה מלאכתה
 וחל עליה שם כלי ואמ״כ נקרעה
 במוציא רמון טהורה אבל מקבלח
 רמונים טמאה דלא פקע שם כלי
 מינה עד שחינקב כמוציא רמון
 כשיעור כל כלי בעלי בתים ששיעורן
 כרמוניםמ): כפקטיוס של שסי. שיעור
 קדעת כלי לטהר כשמוציא פקעיות
 של שתי שזה הוא תשמישתה של ממת
 ואין דרך להשתמש כה פירות וסתם
 פקעיות של שתי גדולים עשר סלעים
 משקלם ארכעה למנה: פקעיוה.
 למושיי״ל: תנא. הא דקתני מתנימין
 חמש סלעים מלוכן לא שיהא על
 ישראל מוטל ללכנו אלא אשיעורא
 קפיד דליתיב ליה כהכרע שכשיתלבן
 שיהא בו חמש סלעים ונפטרות כל
 גיזיס: אמר קרא לעמוד לשרת.
 כחר ראשימ הגז כחיכ כי בו בחר
 ה׳ מכל שבטיך לעמוד לשרח: מאי
 ניהו אבנט. שהוא קטן שבבגד
 כהונה וקים להו לרכנן שיכול לעשות
 מחמש סלעים צמר שהרי אין כולו
 צמר אלא כלאים הוא: תפשה מרובה
 לא ספשת. ברייתא כתורת כהנים׳)
 גבי זבה (ויקרא ט0 ימים רבים ימים
 שנים רבים שלשה או אינו אלא רבים
 עשרה אמרת כל ששמעו מרובה
 ושמעו מועט תפסת מרובה לא
 תפסת תפסת מועט תפסת הואיל
 ולא פירש לך איזה מהן יש לך לתפוס
 הראשון שבמשמע שאס לא נתפוס
 אלא המרובה אני משיכך מהיכן אמה
 ממעטו לזה המועט והלא אף הוא
 במשמע כשחאמר אינה זבה בפחות
 מעשרה אני אומר לך והלא אף
 שלשה כמשמע וכשחאמר בשלשה ואני
 משיכך ># אינו אלא עשרה אתה
 אומר לי אף השלשה במשמע. וגבי
 שירות נמי מאמר אבנט ואני משיבך
 ואימא מעיל אתה אומר לי והלא אף
 האכנט ככלל שירומ ומהיכן אמה
 ממעטו אכל כשתאמר אין פטור אלא
 בכדי מעיל אני משיבך והלא אבנט
 ראוי לשירות וקרא שירות הוא
 דכתיב: ואימא כיפה של צמר. שהיא
 מועטת מאבנט ואף היא בכלל שירות
 כדבמיב (שמות מז) על פמיל תכלת
 ותכלת עמרא הוא: כיפה. כובע קטן
 פלטרי״י: ושמה אותו. בציץ: אמר
 קרא. גבי שירות דראשית הגז:
 הוא ובניו. וציץ אינו ככהן הדיוט:
 הניחא למ״ד אבנטו של כהן גדול.
 כיוס הכפודס שהוא בוץ כדכתיב
 (ויקרא ט0 ובאבנט בד יחגור: לא זהו
 אבנטו של כהן הדיוט. של בל השנה
 דהא הוא הואי של כלאים כדכתיב
 (שמות לט< ואת האבנט שש משזר
 תכלת וגו׳ וט כתיב אבנט דכלאיס

 בין בכהן גדול בין בכהן הדיוט דכל השנה כתיב: שפיר. משכחת
 שרן אהרן וכניו כאכנט של צמר כגון של שאר ימות השנה: אלא

 מסורת הש״ס
 א) נצ״ל והמניא],
 ב) [תופפתא ב״מ לכלים
 פ״ו ה״ב והביאו הר״ש
 סי״ז רכליס מ״ב], ג) [לעיל
 קלז.], ל) נחגיגה ח. וש״נ],
 ה) נהכ״מ ריש פ״י מהל׳
 כלי המקיש ממה שהשמיט
 הרמב״ם לבר זה], י) [יומא
 ו. ינ. סט. ממיל בז:],
 t) פאה פ״ג מ״ה, ח) לעיל
 קלא. קלב. ב״ק קטו.,
 ט) נכלים פי״ז מ״א],
 י) [מצורע מכלמא לזבים
 פרשה ה], 5) זה הלבור
 שייך למתני׳ ללעיל. ר״מ,
 ל) [לעיל קלו:], מ) [לברים
 יח], נ) [צ״ל הלוקח גז],
 D) [צ״ל גז הצאן והקנה
 כו׳ כן העתיק הר״ן],

 (1) [צ״ל צאנך],

 תורה אור השלם
 1. כי בו בחר יי
 אלהיף מכל שבטיך
 לעמי לשרה בשם יי

 הוא ובניו כל הימים:
 דברים יח ה
 2. ושמת אתו על פתיל
 תכלת ־היה על המצנפת
 אל מול פני המצנפת
 יהיה: שמות כח לז
 3. יבדצךבם את קציר
 ארצכם לא תכלה פאת
 שדף לקצר ולקט קצירף
 לא תלקט: ויקרא יט ט

 גליון הש״ם
 דש״י ד״ה והוא שהתחיל
 וכו׳ ואין פאת ורעים
 פוטדתן. עי׳ בפר״ח במים
 חיים ברמב״ס פ״ג הלי יח

 מהלי ממנוח עניים:

 הגהות הב״ח
 (א) רש״י ל״ה תפשת וכוי

 ואני משיבך או אינו:

 שיטה מקובצת
 א]דתנן המוכר קלחי אילן.
 נ״כ עי׳ פ״ג דפאה וע״ש

 בהר׳׳ש ז״ל:

 למ״ד. אבנטו של כהן גדול כיוס המודם כשר הוא כהדיוט כל אצלו אמ מתן הכהן ואמר לוקח למוכר מתנה דכהן גכך היא
ט  ו



 מסורת הש״פ

׳ תיס׳ לקמן עי  א) ו
,  קלס: ל״ה שכסוי הלס]
, ג) !לעיל [  ב) ולקמן קלט:
, ! : ט ) [לעיל פ , י ( : .  קלו
א רש״ל, מ ע  ה) צ״ל מאי ט
, 1) [מכאן ן  ו) ולקמן קמ.
ל ו ף הפרק שייך ע ל סו  ע
 לע״א], P) [היא והכא היא
 כלרכא. רש׳׳ל], ט) [לקמן
, י) [לכריס כ3], [  קלט:
׳מ, ר. ר׳  כ) צ״ל טהו
, מ) [לעיל [  ל) ולעיל פג.
, [ :  עח.], צ) ]לעיל פט
 ס) [לעיל קל.], ע) [לעיל
 קלה.], &) וצ׳׳ל כל],
, ק) [צ״ל יקרא כג] ו  צ) ו
א ליתא, ״ ס , ר) נ  שורן
׳  ש) עיין רש״ל, פ) כפי
׳ עי  הקונטרס שלפנינו אינו ו
 רש״ל ירש׳׳א, א) ומעילה

, [ כ:  י

 תורה אור השלם
 1 . שלח תשלח את האם
 ואת הבנים ד.קח לף
 למען ייטב לך והארכת
 ימים: דברים כב ז

 הגהות הב״ח
׳  (א) תום׳ ל״ה כל היכא וכו
ן א לאי ה  מימה כיין ד
ן חולין ומוקלשיס י  חילוק נ

ו אלא: נ י  א

 מוסף רש״י
ע ק ש פ ד ק י א ם ד ו ש  מ
. איסור גיל ר ו ס י ה א י  ל
 הנשה ניהג כנהמה משעה

 שנוצר !לעיל פט !.

 סלח: ראשית הגז פרק אחד עשר חולין
 וכי לא שייר חייב הלוקח ולא משוס לחיוב המצוה עליה ללאו צאנך
 הוא אלא משוס לזה לא מכר לו חלקו של כהן: י<נוהנו. לוקח לכהן
 ואין הטכמ מנכה לו כלוס לפי שלא מכר לו אמ המתנות מסתמא:
 לקח הימנו במשקל. להשתא ולאי זבין ליה: מנכה לו מן הדמים.
 משנשחטה זכו הכהניס במתנותיהן
 והדין על הטבח. וגכי ראשית הגז
 ודאי אם פירש לו הכל אני מוכר לך
 אין כאן לכהן כלום על זה הואיל ועד
 שלא נגזזה נמכרה לא חל עליה חובת
 ראשית הגז דלא קרינא ביה גז צאנך
 וטעמא דמתני׳ משוס דלא זבניה
 ולטעמיה דרב חסדא אפילו פריש

 ליה יהיב ליה ולאו מילתא היאה:

 הדק עלך ראשית הגז

 שילוח הקן. אבל לא במוקדשין.
 בגמ׳ נקלט.] מפרש היכי
 דמי מוקדשין: ואינו נוהג אלא
 בשאינו מזומן. דכתיב (לבדם כ3)
 כי יקרא: שקננו בפרדס. שמרדו
 ויצאו מן הכית ואין חוזרות לבית
 וגעשו מדכריות ופרדס לאו מזומן
 הוא שיכולים הס לברוח אכל אס
 בבית קננו פטור: קנט בחון הביח.
 שלא מרדו: וכן יוני הרדסיאוח.
 שדרכם ליגדל עס בני אדם פטור:
 טוף טמא פטור. כדמפרש בגמרא ט)
 צפור׳) טהורה ולא טמאה: טון* טמא
 רובן על ביצי טון» טהור. אע״ג
 דמינא דאפרוח בר שילוח הוא: פטור.
 דקן צפור׳) בעינן שתהא האס המקננת
 צפור טהורה. ועוף טהור הרובץ על
 ביצי עוף טמא נמי אע״ג דקן צפור
 הוא פטור כדמפרש בגמרא וקמ.] ואת
 הכניס תקח לך י) ולא לכלביך ובגמרא
 נקמ:] פריך מכלל דעוף טהור הרוכץ על
 ביצי מין אחר כמותו טהור חייב:
 קורא. עוף 5*טמא הוא ודרכו לרבוץ
 על כיצי אחרים: זכר פטור מלשלת.
: גמ׳ רכי אבין מ ש  כדיליף טעמא בגמ׳ נ
 ורבי מיישא. מפרשי הך מתניתין
 דכסוי הדסל) ואותו ואת בנו״) וגיד הנשה>)
 והזרוע והלחייסס) וראשית הגזט< ושלוח
 הקן דתנן בכולהו בארץ ובחו״ל בפני
 הבית ושלא בפני הבית בחולין
 ובמוקדשין מר פריש חדא ומר פריש
 חדא ולא פליגי ותרוייהו קא מפרשי
 לאידך וצריכין אנו לומר דבר בשס
 אומרו: כל היהא דתנן בארן ובהו״ל.
 בהנך פרקין: שלא לצורך. הוא דלאו
 חובת קרקע נינהו אלא חובת הגוף
 ונוהגת ככל מושבות כדיליף בפ״ק
 לקדושין ולף לז0: לבד מראשית הגז
 לאפוקי מדרבי אלעאי. למקיש לה
 לתרומה נקלו.]. וה״ה נמי כמתנות נשנית

 אלמא מתנות דכהן לא מוכני אינשי. פירוש לא מזבני כמו לא
 זכני דט היכי דכשלקח ממנו כמשקל מנכה לו משום
 דכשאמר ליה מכור לי ליטרא בשר לא רצה לקנות ממנומ ה״נ מתני,
 שייר אצל מוכר הוי כלוקח הימנו כמשקל ולא זכין מתנה דכהן אכל

 אלמא מתנות דכהן לא מזבין איניש הכא
 נמי מתנות דכהן לא מזבין איניש הלכך
 שייר המוכר מוכר חייב דאמר ליה לוקח
 מתנה דכהן גבך היא לא שייר לוקח חייב
 דאמר ליה מוכר מתנה דכהן לא זבני לך:

 הדרן עלך ראשית הגז
 שילוח הקן נוהג בארץ ובחו״ל בפני
 הבית ושלא בפני הבית
 אבחולין אבל לא במוקדשץ חומר בכםוי

 הדם משילוח הקן אישכםוי הדם נוהג בחיה
 ובעוף במזומן וכשאין מזומן ושילוח הקן
 אינו נוהג אלא בעוף ואינו נוהג =אלא
 בשאינו מזומן איזהו שאינו מזומן כגון נ<אווזין
 ותרנגולים שקננו בפרדם אבל אם קננו
 בבית וכן יוני הרדםיאות פטור משילוח
עוף טמא פטור מלשלח יעוף טמא רובץ  ג

 על ביצי עוף טהור וטהור רובץ על ביצי
 עוף טמא פטור מלשלח קורא זכר רבי
 אליעזר מחייב הוחכמים פוטרין: גמ׳ רבי
 אבין ור׳ מיישא א] חד אמר כל היכא דתנן
 בארץ ובחו״ל שלא לצורך לבד מראשית
 הגז לאפוקי מדר׳ אלעאי דאמר ״ראשית
 הגז אינו נוהג אלא בארץ וחד אמר כל
 היכא דתנן בפני הבית ושלא בפני הבית
 שלא לצורך לבד מאותו ואת בנו סלקא
 דעתך אמינא הואיל ובענינא דקדשים כתיב
 בזמן דאיכא קדשים ננהוג בזמן דליכא
 קדשים לא ננהוג קמ״ל ותרוייהו אמרי כל
 היכא דתנן בחולין ובמוקדשים לצורך לבד
 מגיד הנשה י׳פשיטא משום דאיקדש פקע
 ליה איםור גיד הנשה מיניה ולאו אוקימנא
ומאי טעמא אוקימנא לאו (  כולדות קדשים ה
 משום דקשיא לן לא ליתני מעיקרא נמי
 לא תקשי לך איידי דתנא לצורך תנא נמי
 שלא לצורך: בחולין אבל לא במוקדשים:
 אמאי לא דאמר קרא ישלח תשלח את
 האם במי שאתה מצווה לשלחו יצא זה

 בשלא שייר כלום לא שייך לומר לא
 זבין שהרי קנה הבל ומיהו הא דקאמר
 דא״ל מוכר ממנה דבהן לא זבני

 לך לא א״ש:

 הדרן עלך ראשית הגז

 שילוח הקן. לבד מראשית הגו.
 וה״ה לכד ממתנות
 וחדא מינייהו נקט:
 כל היכא דתנן בחולין ובמוקדשין
 לצורך כוי. מימה כיון (א) דאין
 חילוק בין חולין ומוקדשיס אלא כגיד
 הנשה וכאותו ואח כנו א״כ הכי נמי
 הוה מצי למימר איפכא שלא לצורך
 לבד מאותו ואת בנו וי״ל דכיון
 לחמש הוא באותו שהוא שלא לצורך
 כדמפרש ואזיל ולאו מי אוקימנא בו׳
 ניחא טפי לומר לכד מאותו דבר
 שהייתי סבור שהוא לצורך והוא שלא
 לצורך: מאי טעמא אוקימנא
 לאו משום דקשיא לן כוי. דהא
 דאשמועינן דולדות קדשים במעי אמן
 או בהוייתן הן קדושין הוה מצי
 לאשמועינן בעלמא בלא גיד הנשה
 אלא איידי דתנא לצורך תנא נמי שלא
 לצורך ומ״מ מוקמינן לה בולדות
 קדשים טון דמצינן לפרושי דאשמועינן
 חדוש קצת: יצא זה שאין אתה
 מצווה לשלחו אלא להביאו ליד גזבר.
 מפ״ה דטעמא משום דלא אמרה
 תורה שלח לתקלה וקשה חדא דלישנא
 לא משמע הכי ועול למסיק ומוקי
 לה בלא נגמר ליט וא״כ אין כו
 תקלה ונראה דפשטיה דקרא לריש
 למשמע לבמילי שיכול לשלחו משתעי
 אבל הקלש מצוה להביאו ליל גזבר
 ופירש בקונטרס מתקח לך לא מצי
 לאתרי להא א) ביצי מודם לא מועלים
 ולא נהנים ואע״ג לבקלשי בלק הבית
 מועלים מתניתין איירי בקלשי מזבח
 לכ״ע ולא סליגי בסמוך אלא בקלשי
 כלק הכית ולהט לא מצי ממעט
 מחקח לך ומיהו לשון להביאו ליל
 גזבר אין מיושב כל כך לגזבר לא
 שייך אלא בקלשי בלק הבית:

 כיון

 שאי אתה מצווה לשלחו אלא להביאו לידי
 גזבר אמר רבינא י הלכך עוף טהור שהרג את הנפש פטור משלוח מ״ט
 דאמר קרא שלח תשלח את האם במי שאתה מצווה לשלחו יצא זה
 שאי אתה מצווה לשלחו אלא להביאו לב״ד היכי דמי י׳אי דגמר דיניה

 לצורך דהא רכי אלעאי יליף מתנות בר
 מראשית הגז ןשס] והא מקט ראשית הגז משוס דעלה א״ר אלעאי כהדיא כדאמר לעיל נשם! רכי אלעאי אומר ראשית הגז אינה נוהגת אלא כארץ:
 וכלי*) היכא דתני בחולין ובמוקדשין. דהיינו גיד הנשה ואותו ואת כנו: לצורך. דאותו ואת כנו אי לאו דאשמועינן ליה הוה אמינא דאינו נוהג אלא
 במוקדשין דהא בקדשים כמיבצ) הילכך אשמועינן דנוהג הוא בחולין כדאמר התם ושורק) הפסיק הענין וכ״ש הנך דתנן אבל לא במוקדשין לצורך הוא
 דאשמועינן חילוק: בר מגיד הנשה. דשלא לצורך מנייה דנוהג הוא דפשיטא לן דמשוס דאקדשיה לא לפקע איסור גיד הנשה מיניה: ולאו מי
 אוקימנא ליה. בפרק גיד הנשה (לעיל לף פט:<: בולדות קדשים. דאתא לאשמועינן דחייב משוס גיד ומוקדשין דטון דאיסור מוקדשין קדים
 כדמפרש התם שיצירת הולד קודמת לגידין איצטריך לאשמועינן דאתי איסור גיד וחייל עלייהו: ומשני מ״ט. דוחקת לאוקמה בהט
 משוס דהיה קשיא לך למאי הלכתא תנינהו והשמא אמו רבי אבין ורבי מיישא להנךי) למימר לא חדחק לאוקמה בהט דמעיקרא כי מקשמ
 המס פשיטא לאו קושיא היא דהא איכא מובא דמתני שלא לצורך ואיידי דתנינהו כל חדא וחדא בחדא לצורך תנא נמי בהן כאידך שלא
 לצורך וה״ה למוקדשין איידי דתנייה ככולהו לצורך תנייה נמי כהן שלא לצורך וכן בפני הבית משום אותו ואת בנו מנייה ככולהו וכן מו״ל
 משוס ראשית הגז: ש)שהרג אח הנפש. ואח״כ מרד ונמצא בקן: פטור מלשלח. הואיל ובר קטלא הוא והכי דרשת ליה דקא כעי לשלח
 למקום הצלה והפקר והאי לאו בר הכי הוא והכי דריש קרא שלח תשלח את הראוי לשלחו ואת שאין ראוי לשלחו אל תשלחנו:

 בר

 עין משפט
 נר מצוה
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 שיטה מקובצת
 א] חד אמר כל היכא דתנן
 באp ובחו״ל. נ״ב עי׳
 תום׳ בכורות דף נג ע״א:



 עין משפט
 נר מצוה

 ו א מיי׳ פ״ו מהלכות
 ערכין הל׳ כנ:

 ז כ מיי׳ פי״ג מהל׳
 שמיטה הלכה ז סמג
 עשין סה טוש״ע י״ד סי׳

 רצנ סעיף ה:
 ח ג מיי׳ סי״ל שס הל׳ ג:
 ט ד מיי׳ פי׳׳ל מהל׳

 מעשה קרמות הל׳ ל:
 י ה מיי׳ שס הלכה ה:
א ו מיי׳ שס הלכה ו  י
 וע״ש גלאמר למי זה

 עלי:

 שיטה מקובצת
 א] דאיתמר מנה זה לבדק
 הבית. נ״ב ציי תוס׳ ערכין

 דף כ ע״ב:

 שילוח הקן פרק שנים עשר חולין סלט.
 כיון דמרדו פקעה קדושתייהו. שמעינן מהנא דאווזיס ותרנגולים
 של חולין שמרדו בכעליהם והלכו להן הוו הפקר והמחזיק בהן
 זכה דהא הכא היינו טעמא כיון דמרדו הוו הפקר וחייבין בשלוח:
 דוקא מת ונפל דליתנהו. לאו דוקא נקט מת דהא שור אפילו
 נגנב או נאבד נמי חייב באחריומו
 שהוא קדשי המזבח ולרבי יוחנן נפל

 נמי לאו דוקא:
 לפי שמצינו בהקדשות ומעשר
 שני בו׳. מימה באיזה
 הקדש מיירי אי דאמר הרי זה מאי
 איריא דנקט לאחר שנתחללו אפילו
 הקדש עצמו נגנב או נאבד אין חייב
 באחריותו אלא על כרחך דאמר עלי
 אף על גב דבהקדש גופיה חייב
 באחריותו כיון שנחחלל אינו חייב
 באחריות המעות ואם כן מה
 קאמר יכול אף זה כן היאך
 דומה ערך להקדש שנתחלל:

 שכסר

 בר קטלא הוא אלא דלא נמר דיניה ובעי
ובערת  לאתוייה לבי דינא וקיומי ביה 1
 הרע מקרבך הני מוקדשין היכי דמי אילימא
 דהוה ליה קן בתוך ביתו ואקדשיה מי
כי יקרא קן צפור פרט למזומן אלא  מיחייב 2
איש  דחזא קן בעלמא ואקדשיה ומי קדוש 3
 כי יקדיש את ביתו קדש אמר רחמנא
ה ביתו ברשותו אף כל ברשותו אלא מ א (  א

 דאגבהינהו לאפרוחים ואקדשינהו והדר
 הדרינהו האי אפילו בחולין נמי לא מיחייב
טל את הבנים והחזירן לקן נ ב (  «דתנא ג
 ואח״כ חזרה האם עליהן פטור מלשלח אלא
 דאנבהה לאם ואקדשה והדרה מעיקרא

 איחייב ליה בשילוח מקמי דאקדשה דתניא ר׳ יוחנן בן יוםף אומר הקדיש
שחטה ואח״כ הקדישה חייב לכםות  חיה ואח״כ שחטה פטור מלכסות ג
 שכבר נתחייב בכסוי קודם שיבא לידי הקדש רב אמר במקדיש פירות
 שובכו ומרדו ושמואל אמר במקדיש תרננולתו לבדק הבית בשלמא
 שמואל לא אמר כרב דקא מוקים לה בקדשי בדק הבית אלא רב מאי
 טעמא לא אמר כשמואל אמר לך רב דוקא קפטרי משילוח כגון פירות
 שובכו דקדשי מזבח נינהו דכיון דקדשי קדושת הגוף לא פקעה קדושתייהו
 מינייהו אבל במקדיש תרנגולתו לבדק הבית דלאו קדשי מזבח דקדושת
 דמים בעלמא הוא כיון דמרדה פקעה קדושתייהו וחייבת בשילוח ושמואל
לה׳ הארץ ומלואה  אמר ״כל היכא ראיתיה בבי גזא דרחמנא איתא דכתיב 4
 וכן אמר ר׳ יוחנן במקדיש תרנגולתו לבדק הבית ומרדה אמר ליה רבי
 שמעון בן לקיש וכיון שמרדה פקעה ליה קדושתה אמר ליה בבי גזא
 דרחמנא איתא דכתיב לה׳ הארץ ומלואה ורמי דר׳ יוחנן אדר׳ יוחנן ורמי
 דר׳ שמעון בן לקיש אדר״ש בן לקיש א! דאיתמר מנה זה לבדק הבית ונגנבו
 או נאבדו רבי יוחנן אמר חייב באחריותן עד שיבואו לידי גזבר וריש לקיש
 אמר כל היכא ראיתיה בבי גזא דרחמנא איתיה דכתיב לה׳ הארץ ומלואה
 קשיא דריש לקיש אדריש לקיש קשיא דר׳ יוחנן אדר׳ יוחנן דריש לקיש
א מקמי דשמעיה מר׳ יוחנן רביה הא לבתר ה 8 (  אדריש לקיש לא קשיא ה
 דשמעיה מר׳ יוחנן רביה אלא דר׳ יוחנן אדר׳ יוחנן קשיא דר׳ יוחנן אדר׳
 יוחנן נמי לא קשיא הא דאמר עלי הא דאמר הרי זו מכלל דר״ש בן לקיש
י איזהו נדר ואיזו היא נדבה נדר ( והתניא ) (  אע״ג דאמר עלי לא מחייב ו
ומה בין נדר לנדבה נדר  האומר הרי עלי עולה נדבה האומר הרי זו עולה ה
 מתה או נגנבה או שאבדה חייב באחריותה נדבה מתה או נגנבה או
 שאבדה אינו חייב באחריותה אמר לך ריש לקיש הני מילי קדשי מזבח
 דמחוםר הקרבה אבל קדשי בדק הבית דלאו מחוםר הקרבה אע״ג דאמר
 עלי לא מחייב ח< והתנן האומר שור זה עולה בית זה קרבן מת השוד
 נפל הבית אינו חייב באחריותן ישור זה עלי עולה בית זה עלי קרבן מת
 השוד ונפל הבית חייב לשלם ה״מ היכא דמת השור ונפל הבית חייב לשלם
 דליתנהו אבל היכא דאיתנהו כל היכא ראיתיה בבי גזא דרחמנא איתיה
 דכתיב לה׳ הארץ ומלואה אמר רב המנונא הכל מודים בערכין אע״ג
 דאמר עלי לא מיחייב מאי טעמא דלא מיתמר ליה בלא עלי היכי לימא לימא
 ערכי אמאן לימא ערך פלוני אמאן מתקיף לה רבא לימא הריני בערכי
ונתן את הערכך ביום  הריני בערך פלוני ועוד תניא רבי נתן אומר 5
 ומעשרות
 באחריותן

 יכול

 ההוא קדש לה׳ מה תלמוד לומר לפי שמצינו בהקדשות
 שמתחללין על מעות שבחולין נגנבו או שאבדו אינן חייבין

 בר קטלא הוא. ומהיכן נמלט: וגערת הרע. מצוה על כל הפוגע
 בחייבי מיתה להביאן לב״ד כדי לבער רשעים מישראל: מי מיחייב.
 אפילו כשהוא חולין: אלא דחזא קן בעלמא. במקום שאין קנוי לו
 והביצים אינן שלו דהא כל מקום שהכיציס שלו אפילו ע״י זכייח

 חצר המשתמרח לאדם שלא מדעחו
 חשיב ליה מזומן בהשואל את הפרה
 (ב״מ דף קב.): אלא דאגבהינהו
 לאפרוחים. וזכה בהו ואקדשינהו
 ומאחר דאפרוחין קדושים נפטר
 מלשלח אמ האס: והדר אהדרינהו.
 וחזרה האס עליהן: פטור מלשלח.
 דהא כיון דזכה כהו מזומן קרינא
 בהו: איחייב ליה בשילוח. כשמצאן
 ומשוס דאקדשה בחר הט לא פקע
 ליה שוס מצוה מינייהו א1. דמניא וכו׳
 מוקדשים אין כסר הדם נוהג בהן
 כדאמרינן בפרק כסוי הדם (לעיל
 לף פג:) משום שחיטה שאינה ראויה
 שאסורים כהנאה: שחטה ואחר בך
 הקדישה חייג לכסוס. דחיובא דחייל
 עליה לא פקע: רכ אמר. לתרוצי
 למחני׳: במקדיש פירות שוככו.
 גוזלומ שוככו למזבח לעולת נדבה
 ואחר כך כשגדלו אותן פירוח מרדו
 ויצאו וקננו כמקום אחר דמעיקרא
 ט אקדשינהו דידיה הוו וחל הקדש
 עלייהו והשתא דמצאן לאו מזומן הוא
 ואי הוו חולין הוו מיתייבי. והאי דנקט
 פירומ ולא אמר מקדיש שוככו עצמו
 משוס דיונים אינן רארין אלא כשהן
 קטנים ורכ לא אמר למילתיה אלא
 בקדשי מזבח: דקא מוקים ליה אפילו
 בקדשי בדק הבית. ואשמועינן רבותא
 דאע״ג דקדושת דמים בעלמא הוא
 פטור מלשלח כדאמרן טעמא שאתה
 מצווה להכיאו לידי גזכר: לא פקעה
 קדושהייהו. במרידתן לא יצאו מכח
 הקדש: פקעה קדושתייהו. ומיחייבי
 בשילוח: לה׳ הארן. אינן אבודין
 שככל מקום שהם של הקדש הן: הא
 מקמי רשמעיה מר׳ יוחנן רבו. הוה
 קיס ליה טון דמרדה פקעה לה
 קדושתה ובתר דשמעיה מרבי יוחנן
 דתריץ ליה לה׳ הארץ ומלואה קבלה
 ממנו ומשוס הכי פטור במקדיש
 ואכד: הא דאמר הרי מלי. להכיאו
 וכשהפרישה אחר כך נגנבו ואכדו
 אע״ג דבי גזא דרחמנא הוא לא קיים
 נדרו: נדר האומר הרי עלי מולה.
 ואח״כ הפריש בהמה ואמר הרי זו
 לנדרי אס מתה חייב באחריותה
 הואיל ומעיקרא ארכבה אכתפיה:
 דמיתסר הקרבה. דכי אמר עלי
 הכי קאמר עלי 8להביאו לעזרה אכל
 בדק הכית גמרו כהפרשמו ואי משום
 דלא הביאו ליד גזבר הכל גזברים
 הן דלה׳ הארץ: וביה זה קרבן.
 לבדק הבית שאף הן נקראים קרבן
 כענין שנאמר (במדבר לא) ונקרב את
 קרכן ה׳ איש אשר מצא כלי זהב

 וקדושמ דמים הם: שור זה עלי עולה.
 אע״ג דאמר זה טון דקאמר עלי עלי להביאו קאמר וכן בבית לבדק הבית למוכרו להביא דמיו ליד גזבר: אבל היכא דאיתנהו. כגון מעות
 שאכדו כי גזא דרחמנא אימנהו ואם הוציאן הגנכ הוא מעל ועליו לשלמן להקדש: כערכין. האומר ערט עלי והפריש ערכו: דלא מיממר
 ליה כלא עלי. דלא אפשר למימר הרי זה כלשון ערך דהא עדיין לא קכל חוכמ ערך עליו: דאי טמא ערכי. ולא עלי אמאן רמי האי
 נדר לשלומי: אם אמר ערך פלוני. ולא אמר עלי אמאן רמי: ועוד תניא. דחייב באחריותו: ונתן את הערהך. בפודה שדה מקנה מן ההקדש
 כתיכ וחשב לו הכהן את מכסת הערכך עד שנת היוכל ונתן את הערכך הו״ל למכתב ונתן אותו או ונתנו מה ת״ל הערכך ש״מ אערטן
 קמהדר: לפי שמצינו בהקדשות ומעשר שני שהן מתחללין על המעות. כשהפריש פדיונן ואבד אינו חייב כאחריותן דהא כתיכ ויסף חמישית כסף
 ערכך עליו והיה לו [ויקרא מ ולא כתיב ביה נחינה אלא משהפרישו ואמר הרי זה מחולל על זה נקרא ערך להקדיש דמיו ויצא לחולין ההקדש:

 יכול

 מסורת הש״ם
 א) ןכ״ק סת: ע״ש סט:
 ג״מ ו. ע״ז סג. ממורה ט.
 כט: ערכין נא.], 3) [צ״ל
 לתנן], ג) [לקמן קמא.],
 י) נר״ה ו.], ה) [לעיל לט.],
 ו) [צ״ל והתנן], 1) מגילה
 ח. ר״ה ו. קינין פ״א מ״א,

 ח) ערטן כ:,

 תורה אור השלם
 1. והנביא ההוא או
 חלם החלום ההוא יומת
 בי דבר סרה על ץ
 אלהיכם המוציא אתכם
 מארץ מצרים והפרך
 מבית זגבדים להדיחך מן
־ אשר צוף ין י ו  ה
 אלהיף ללכת בה ובעףת

 הרע מקךבף:
 דברים יג ו
 2. כי יקרא קן צפור
 לסניף כדרר בכל עץ או
 על הארץ אפריחים או
 ביצים ודאב ריבצת על
 האפריחים או על
 הביצים לא תקח האם
 על הבנים: דבריש כב ו
 3. ואיש כי יקדש את
 ביתו קדש ליי והעריכו
 הכהן בין טוב ובין ךע
 כאשר יעריף אתו הכהן
 כן יקום: ויקרא כז יד
 4. לדוד מןמור ליי
 הארץ ומלואה תבל
 וישבי בה: תהליס כד א
 5. וחשב לו הכהן את
 מכסת הערבף עד שנת
 הייבל ונתן את הןנףכף

 ביום ההוא קידש לין:
 ויקרא כז כג

 גליון הש״ם
 גמ׳ הא טקטי דשהעיה.
 לעיל דף לט ע״א: רש׳׳י
 ר׳׳ה דמיחםר הקרבה וכו׳
 להביאו לעזרה. עי׳ מעילה
 דף יט ע״א נרש״י דייה
 על שיצא ועי׳ לעיל דף כ3

 ע״נ תוס׳ ל״ה יהגיא:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

" ל״ה איחייג ליה ש  א] ר
 וכו׳ שוס מצוה מינייהו.
 כאן הס״ל ואת״כ מה״ל

 לתניא וכוי:

 מוסף דש׳׳י
 פטור מלשלח. לטין
 לנטל את הביצים הוה ליה
 קן מזומן ;לקמן קמא.:.
 נדר האומר הרי עלי
 עולה. ולאחר זמן הפרישה
 חייג נאתרייתה, נדבה
 האומר הרי זו ולא קבלה
 עליו ומגילה ח.!. ונפל
 הבית. קודם שהתזיק בו

 גזבר (ערכי! כ:;.



 מסורת הש״ם

 א) ג״מ קב. נלקמן
 קמא: חיספחא ס״י ה״ג],
 נ) [לעיל קלח:], נ) [צ״ל
 אמר להו], ד) [מגילה י:],
 ה) [ל״ל טרי גלשו; יוני עגד
 ערוך ערך כר ו׳ וכן איתא
 נרש״יעירוכין נג:ל״ה מרי
 כירי], ו) [ע״ז למ: ע״ש],
 t) [צ״ל ונש! את], ח) צ״ל
 יוני. יעכ״ץ, נו) [כעין.
 רש״ש], י) [עי׳ נערוך ערך
 מל ת׳ מה שפי׳ גשס ר׳
 חננאל], 5) [שייך לעיל קלח:
 במשנה], ל) [הט״ז ני״ד סי׳
 פ״נ סק״ז כתב דצ״ל כאין
 צדין דף כד. אמנס בנה״כ
 מקיים כדאימא לפנינו לעיל

 סב. וע״ש באריכות],

 נליון הש״ם
 גמ׳ רק־ נשר איקרי. כעין
 זה לעיל דף פת ע״ב ולקמן
 דף קמ ע״א ברכות דף לה
 ע״ב עירובי! דף כ ע״ג
 יומא דף י ע״א ב״מ דף פז
 ע״נ מגתות דף לז ע״א:

 הגהות הכ״ח
 (א) גמ׳ דוני
 עלייה וצפרים שקננו
 בטפיחים:(3) רש״׳ ד״ה
 בפתי מילא וכו׳ ההיא

 איתתא יאתאי:

 לעזי רש״י
 כוייל״ש [כוילי״ש].

 כדים ששמשו כקני יונים.

 מוסף רש״י
 יוני שובך. שמבקשים
 מזונותיה! גשלה וקניה!
 בשובך ואין אלו
 יוני הרדיסאות הגדילים
 בבתיס !ב״מ קב.). חייב
 בשילוח. הקן אס רובצת
 על הביצים, דקרינא בהן כי
 יקרא סרט למזומן, דלאו
 מזומן גינהו !שם). שקננו
 בפרדס. שמרדו ויצאו מן
 הבית ואין תוזרות לכיס
 וגעשו מדבריות ופרדס לאו
 מזומן הוא, שיכולים הס
 לברוח, אגל אם גבית קננו

 פטור ולעיל קלח:).

 שיטה מקובצת
 א] דאע״ג דלא אמר עלי
 מיחייב דכתיב את הערכך:

 מלט: שילוח הקן פרק שנים עשר חולין
 יכול אף. ערכין משהפרישן יפטר: הלמוד לומר מחן אח הערכך
 קדש. אין ערכין קדושין עד שעמ נתינה וקרא הכי מדריש וחשכ
 לו הכהן למקדיש את שדה מקנה אמ מכסת הערכך ושבקיה והאי
 י) את הערכך קאי אערכין דאילו בפדיון הקדש כמיכ לעיל מיניה
 והיה לו כלא שום נתינה: ה״ג לפי
 שנאמר שלח משלח. כ׳ פעמים שומע
 אני לחזור אחר המצוה הזאח עד
 שתבא לידו: ת״ל כי יקרא כמאורע.
 הכתוב מדבר לכשיקרא: קן מ״מ.
 אפילו באפרוח אתד או בביצה אתת
 כדתנן במתניתין: צפור טהורה ולא
 טמאה. לקמן מפרש לה ר׳ יצחק עוף
 משמע בין בטמא בין בטהור אבל צפור
 לא אשכחן בטמאים אלא בטהורים:
 לפניך. משמע ברה״י כגון בסרדס
 ובשדה שאינה משתמרת דלא קניא
 ליה חצרו דלאו מזומן הוא: בדרך.
 להביא רה״ר: שאין קנו בידך. אין
 קן מזומן לך ואין קנוי לך: יוני
 שובן. מרוני מדבדות שקננו בשובך
 ובשלהי פרקין סריך הא כיון דחצרו
 קונה לו הביצים מזומן הוא:
 טפיחים. שנותנין בהן״) קדרות קטנות
 בחומה וקורין בוייל״ש: ובבירות.
 דירומ ומגדל עיר: שקננו בפרדס.
 שמרדו דהשתא אין קנו בידך: וטוד
 לפניך למה לי. משוס רה״י דפרדס
 הואיל ושופכו לרכות את הכל: אלא
 לפניך. מיבעי ליה לחייב את שהיו
 כבר שלו ומרדו: בדרך. נמי מיבעי
 ליה לכדרב יהודה: קן בים.
 ששטף הים אמ האילן והיה קן
 כראשו חייכ לשלח דים נמי איקרי
 דרך: קן בשמים. עוף נושא קן
 באויר: דרך סממא לא איקרי. אבל
 ים איקרי דרך סממא הנותן בים
 דרך: ואדמה על ראשו. אע״ס שהיה
 בראשו לא אבדה את שמה ש״מ אדם
 גופיה אדמה הוא מדלא אבדה את
 שמה דלא קרייה עפר והשתא נמי
 על הארץ קרינא ביה: ועוד זה
 שאלו ממנו מנין למשה רמז קודם
 שבא שסופו לבא: כשגם הוא.
 בשגס כגימטריא כמו משה וכתיב
 שם והיו ימיו מאה ועשרים שנה
 וכך היו ימי חיי משה כלומר עתיד
 לבא בשגם משה מן הנולדים וכן
 ימיו: מנין. למעשה המן: המן
 המן. ימלה על העץ: למעשה אסתר.
 הסתר אסתיר בימי אסמר יהיה
 הסתר פנים ומצאוהו צרות רבות
 ורעות: מנין. לגדולת מרדכי: מר
 דרור. וקרי ליה ראש לבשמים
 לצדיקים ואנשי כנסח הגדולה: חד
 תני הדרסיאוח וחד תני הרדסיאוס:
 הורדוס. התחיל להתעסק בגדולן:

 ')שכס וי הדם נוהג בר. מימה אמאי לא תני שכסוי הדם נוהג
 כזכרים ונקכות ושלוח הקן אינו נוהג אלא כנקכות:
 ריבויא לקן
 לא ליכתוב

 אמאי איצטריך
 על הארץ א״כ

 יכול אף זה כן ת״ל ונתן את הערכך וגו׳
 חולין עד שיבאו לידי גזבר אלא אי איתמר
 הכי איתמר אמר רב המנונא הכל מודים
בערכין דאע״ג דלא אמר עלי מיחייב  א

ונתן את הערכך חולין הן בידך  דכתיב & 1
 עד שיבאו לידי גזבר: חומר בכסוי וכו׳:
כי יקרא קן צפור לפניך מה ת״ל  תנו רבנן 2
שלח תשלח את האם ואת  לפי שנאמר 3
 הבנים תקח לך יכול יחזור בהרים וגבעות
 כדי שימצא קן ת״ל כי יקרא במאורע
 לפניך קן מ״מ צפור טהורה ולא טמאה
בדרך ברשות הרבים לפניך ברשות היחיד ג  ב

בבורות שיחין  יבאילנות מנין ת״ל בכל עץ ה
 ומערות מנין ת״ל או על הארץ וכי מאחר
 שסופנו לרבות כל דבר לפניך בדרך למה
 לי לומר לך מה דרך שאין קנו בידך אף כל
יוני שובך ו (  שאין קנו בידך מכאן אמרו א
 ויוני עלייה יא) שקננו בטפיחין ובבירות

ך כדרב יהודה כר. וא״ת  בדר
 שכיס דאי משוס דכתיכ

 בדרך ולשתוק מעל הארץ ומיהו על
 הארץ איצטריך למעוטי נשר בשמיס
 אבל קשה דא״כ מאי פריך בסמוך
 מצא קן בשמים הכי נמי דמחייב ומאי
 קושיא הא במיב על הארץ ונראה
 דפריך דק ן בשמים נחייב מבדרך ומעל
 הארץ נמעט שבים במה ראימ:
 תא שמע תבנית כל צפור
 כנף וגר. וא״ת והא
 כתיב (מהלים יא) איך תאמרו לנפשי
 מדי הרכס צפור י״ל דפשיטא דדוד
 לעוף טהור היה מדמה עצמו וכן
 (שס קפל) כצפור נמלטה מפח
 יוקשיס (ישעיה לא) כצפרים עפומ
 וא״ת והא כחיכ (פהליס פד) גס צפור
 מצאה בית דאיירי נמי כטמא דאטו
 טהור מצא טמא לא מצא ומיהו
 אפשר דמיירי בטהור כדמוכח סיפא
 דקרא דכתיב ודרור קן לה וצפור
 דרור היא טהורה כדמוכח ל) באלו
U והא דכתיב P טריפות (לעיל דף 
 (מהליס קל) אשר שם צפרים יקננו
 חסידה וגר אפשר דבכלל חסידה הם
 כל הטמאים וצפרים היינו טהורה:

 טרפות

ואווזין ותרנגולין שקננו בפרדס חייב (  נ

 בשילוח אבל קננו בתוך הבית וכן יוני
 הרדםיאות פטור משילוח אמר מר מה דרך
 שאין קנו בידך אף כל שאין הנו בידך הא
 למה לי מכי יקרא נפקא כי יקרא פרט למזומן ועוד לפניך למה לי אלא
 לפניך לאתויי שהיו לפניך ומרדו בדרך כדרב יהודה אמר רב דאמר רב
כה אמר ה׳ הנותן בים  יהודה אמר רב ימצא קן בים חייב בשילוח שנאמר 4
דרך נשר בשמים הכי נמי  דרך וגו׳ אלא מעתה מצא קן בשמים דכתיב 5
ך נשר איסרי דרך סתמא לא איקרי אמרי ליה ר ד  דמיחייב בשילוח הקן 8
ואדמה על ראשו  פפונאי לרב מתנה מצא קן בראשו של אדם מהו ״״אמר 6
המן העץ בשגם הוא בשר המן מן התורה מנין 8  משה מן התורה מנין 7
ואנכי הסתר אסתיר מרדכי מן התורה מנין דכתיב  אסתר מן התורה מנין 9
מר דרור ״ומתרגמינן מירא דכיא: ואיזהו שאינו מזומן וכו׳: ר׳ חייא ור׳ 1 0 

 שמעון חד תני הדרםיאות וחד תני הרדםיאות מאן דתני הרדםיאות על שם
 הורדום ומאן דתני הדרםיאות על שם מקומן אמר רב כהנא לדידי חזיין
 וקיימן שיתםר דרי בפתי מילא והוה קרא קירי קירי הוה חד מינייהו דלא
 הוה קרי קירי קירי אמרה לה חברתה םומא אמרי קירי קירי אמרה סומא
בירי אתיוה ושחטוה ייא״ר אשי אמר לי [ר׳] חנינא מילין מילין (  אמרי קירי ה
 ם״ד אלא אימא במילין: עוף טמא פטור מלשלח: מנה״מ א״ר יצחק דאמר
 קרא כי יקרא קן צפור לפניך עוף משמע לן בין טהור בין טמא צפור
 טהור אשכחן דאיקרי צפור טמא לא אשכחן דאיקרי צפור תא שמע
 ״תבנית כל צפור כנף מאי לאו צפור בין טהור בין טמא כנף חגבים לא
החיה וכל בהמה רמש וצפור כנף מאי 1  צפור טהור כנף טמא וחגבים ת״ש 2
 לאו צפור בין טהור בין טמא וכנף חגבים לא צפור טהור כנף טמא וחגבים
כל צפור כל כנף מאי לאו כדמקשינן לא כדמשנינן תא שמע 1  תא שמע 3
ואתה בן אדם אמור לצפור כל כנף מאי לאו כדאקשינן לא כדשנינן ת״ש 1 4 

 ובענפוהי
 לדידי חזיין לי. הנך שנשארו מבני
 בניהם של יוני הורדוס: וקיימא שית סרי דרי. ט״ז שורות: בפסי מילא. כל שורה ארכה ברחב מיל ואמרן קירי קירי אדוני אדוני. קירי
 הוא לשון אדון כירי הוא עכד כדאמר בעירובין (לף צג:) גבי בני גליל שאין מדקדקים בלשונם (0 ההוא דאמאי לקמיה (דרבי ינאי)
ד קירי טבלא הרמ לי וגנבוה ממני ואמרה מד ביד טסלא הוימ לי וגנבוך מין: סומא. שוטה בלא ראומ: אימא קירי.  [דדיינא] דבעא למימר מ
 כמו שאנו אומרים: אמרה לה. איהי לחברתה: סומא ואימא קירי בירי. לאותו שאת קורא אדון עבד הוא על שהיה הוא עבד: אחיוה. עבדם
ד חזי לי ד  שנשארו מעכד הורדוס ושחטוה: אמר לי ר׳ חנינא מילין. דכד רוח הן שלא דכרו מעולם: מילין ס״ד. והאמר רכ כהנא ל
ד כשפים מלומדות לדבר אומן עופומ׳): עוף משמט  והד רב כהנא מעיד על הדבר ואי לאו דקושטא הוא לא הוה אמר: אלא במילין. על י
 כין טמא וכוי. אי הוה כתיב עוף הוה משמע בין טמא כין טהור כדכמיכ (לכלים יל) כל עוף טהור מאכלו וכמיב נשם] כל שרץ העוף טמא הוא לכס
 וכמיכ(ויקרא יא) משקצו מן העוף: ח״ש. דהזהיר הכתוב שלא לעשות עבודה זרה דמות צסור וע״כ אטמאיס נמי מזהיר ומהיכא משתמע מיניה
 לאו מצפור משחמעי בין טמאין כין טהודן וכנף לאחרי חגבים: לא צפור טהורה. משחמעי מיניה וכנף לאמרי טמאים וחגכיס: תא שמט.
 החיה וכל בהמה יהללו אח שס ה׳ וע״כ צפדס טמאים נמי משכמי קמיה ומהיכא אדכדנהו דוד לאו מצפור וכנף לאחרי חגבים:

 וכענפוהי

 עין משפט
 נר מצוה

 א [מיי׳ ס״נ מהל׳ ערטן
 לין יג]:

 יכ ב ג ד ה מיי׳ פי״ג
 מהל׳ שמיטה הל׳ יז
 שמג לאוין קכ טוש״ע י״ד

 סי׳ רצג סעיף ג:
 יג ו מיי׳ שס הלכה ח

 טוש״ע שס סעיף ב:
 יד ז ח מיי׳ שס הל׳ יז

 טוש׳׳ע שם סעיף ג:

 תורה אור השלם
 1. וחשב לו הכהן את
 מכסת הערבף עד שנת
 היבל וגת! את הערכף

 ביום ההוא קידש לץ:
 ויקרא כו כג
 2. בי יקרא קן צפור
 לפניך בדרך בכל עץ או
 על הארץ אפרחים או
 ביצים והאם רבצת על
 האפרחים או על
 הביצים לא תקח האם
 על הבנים: דברים כב ו
 3. שלח תשלח את האם
 ואת הבנים תקח לך
 למען ייטב לך והארכת
 ןמים: דברים ככ ז
 4. בה אמר יי הנותן בים
 ךךף ובמים עזים
 נתיבה: ישעיהו מג טז
 5. ךךף הנשר בשמים
 דרך נחש עלי צור דרך
 אמה בלב ים ודרך גבר
 בעלמה: משלי ל יט
 6. ויהי ךוד בא ער
 הראש אשר ישתחוה
 שם לאלהים והנה
 לקךאתו חושי האףכי
 קרוע בתנתו ואךמה על
 ראשו: שמואל ב טו לב
ן רוחי דו  7. ויאמר ין לא;
 באךם לעלם בשגם הוא
 בעזר והיו ימיו מאה

 ועשרים שנה:
 בראשית ו ג
 8. ויאמר מי הגיד לף בי
 עירם אתה המן העץ
 אשר צויתיף לבלתי

 אכל ממנו אכלת:
 בראשית ג יא
 9. ואנכי הסהר אסתיר
 פני ביום ההוא על כל
 הרעה אשר עשה כי
 פנה אל אלהים אחךים:
 דברים לא יח
 10. ןאתה קח לך•
 בשמים ראש מר דרור
 חמש מאות וקנמן בשם
 מחציתו חמשים
 ומאתים וקנה בשם

 ךזמשים ומאתים:
 שמות ל כג
 11. תבנית כל בהמה
 אשר בארץ תבנית כל
 צפור בגף אשר תעוף
 בשמים: דברים ד יז
 12. החיה ןבל בהמה

 רמש וצפור כנף:
 תהלים קמח י
 13. המה וכל הךדה
 למעה וכל הבהמה
 למינה וכל הרמש
 הרמש על הארץ
 למינהו וכל העוף
 למינהו בל צפור כל
 כנף: בראשית ז יד
 14. ואתה בן אךם כיה
 אמר אדני אלהיט אמיר
 לצפור כל כנף ולכל חית
 השדה הקבצו ובאו
 האספו מסביב על זבחי
 אשר אני ובדו לבם זבח
 גדול על הרי ישראל
 ואכלתם בשר ושתיתם
 דם: יחזקאל לט יז



 עין משפט
 נר מצוה

 טו א מיי׳ פי״ג מהל׳
 שחיטה הל׳ יא
 טיש״ע י׳׳ל סי׳ רצג סעיף

 א:
 טז כ מיי׳ שס הל׳ ט

 טוש״ע שס סעיף ז:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] בגם׳ למצורע ולעגור
 עליו געשה. נ״ג מיי׳ פי׳׳א
 מהלכות טומאת צרעת הל׳
 זי: ב] שם אלא לשחיטה
 וכוי אלא לשילות וכו׳
 לציפורים שהחליפו וכו׳
 הכא כמאי עסקינן כעוף
 שהרג וכוי. על כל זה
 ציין מיי׳ סי״א שס הל׳ ז׳
 ח׳ וע״ש כמ״ל הל׳ אי:
 ג] תום׳ ל״ה למעוטי וכו׳
 וצ״ע ונו׳. נ״נ עי׳ שער
 המלך פ״ל מהל׳ גירושין

 סוף הל׳ ג:

 לעזי רש״י
 קוקו׳׳א [קוק״ו]. קוקייה.

 מוםןז רש״י
 לרבות שחוטת מצורע.
 אשר רנויא הוא (קדושין
 דבר הלמד מענינו.
 דכר סחוס שאין מפורש
 בו במה מדבר, הוי
 לומדו מן העני(, פרשה
 שנכחנ בה במה העני!
 מיידי (לעיל קטו:< אס אי
 אתה יולע במה הכתוב
 מלבר, צא ולמל מפרשה
 שכתוב בה ולפי הפרשה
 הוא נכתב אצלה (סנהדרין
 פו ז. למ״ד טרפה חיה.
 לעיל (נז:) אמרו לו
 והלא הרבה מתקיימות
 שמיס ושלש שניס (לעיל
 מב.). טרפה אינה
 חיה. אין סוסה לחיות
 >שם<. מכשיר ומכפר
 בפנים. מכשיר בפנים
 אשס מצורע (קדושין נז.
 כריתות כה.! מכפר בפגים
 כל הקרבנות (קדושין שם)
 חטאות ואשמות ;כריתות
 שש. מכשיר ומכפר
 בחוץ. מכשיר נחון,
 צפורי מצורע (כריתות שסו
 מכשירי נחו; הן שהרי
 חוץ לעיר נעשימ מצומה
 ולהכשיר את המצורע
 לבא במחנה (קדושי! שם!
 ומכפר במוץ, עגלה ערופה
 (שם׳ שעיר המשתלח
 ועגלה ערופה !כריתות
 שם). בפנים עשה בו
 מכשיר כמכפר. לא מלק
 נין אשס מצורע לשאר
 אשמות !שם ושם). אף כו׳
 בחוץ עשה בו מכשיר.
 צפרי מצורע דאסורין
 נהנייה מחייס, כמכפר.
 בשעיר המשתלח ועגלה
 ערופה (כריתות שם).
 ובערת הרע מקרבך.
 מצוה על כל הפוגע
 בחייבי מימה להביאן לנ׳׳ד
 כדי לנער רשעים מישראל

 (לעיל קלט.).

 שיטה מקובצת
 א] רב פפא אמר לצפרים
 שהחליפן בעבודת כוכבים

 דכתיב והיה כצ״ל:

 ממורת הש״ם שילוח הקן פרק שנים עשר חולין סמ.

ת מחיות נפקא. תימה הא דרשינן מיניה שחיין ראשי  א)!קדושין ״.], נ)!לעיל ובטנפוהי ידורן צפרי שמיא. והכא לא כתיכ כנף וע״כ עופות טמאין טרפו
) ^ נמי מתקכצין כאילנות ומשתמעי כולהו מצפור: מדקאמר צפור טהורה אכדם וליכא למימר דה״ק לטרפה ילעינן מכל שכן <

( נ']נ]׳ ו
י,ש

וש
 : ™J 

 כה. ע״ש קדושין נז., מכלל דאיכא טמאה. דאי אין טמאים ככלל צפור לכתוכ קרא כל למחוסר אכר לאמעיט מחיות לאכמי אימא לקרא למעוטי טרפה
: צפור תאכלו: ומשני האי טהור לאו למעוטי טמאה אתא אלא למעוטי אתא ולא למחוסר אכר וע״ק דקאמר הניחא למ״ד טרפה חיה דמשמע  « !לעיל קטי• יי״א ס׳
ל אסורה ומו הטהורים׳) היא וטרפה: לדידיה לא ממעטינו טרפה מחיות " ש ר ה ׳ !) 1 [ :" ' י ש י ל ' ' 
^ » Z J t » y ^ , n , ^ Z א י מ ; 1ובענפוהי יתרן צפרי שמיא צפרי ש ״ ״ י י י ״ 2 ג ; 1 , , וכפ״ק דע״ז (לף ה:) חמרינן מנין T נiנצהייייכמנ ״ י  שצ״ל שהחליפו בעבורה זרה והח בהדיה כתיכ. (ויקרא כב< נכנה י
ל למחוסר אכר שאסור לכני נח שנאמר ? ף איקרו צפרי סתמא לא איקרו ת׳׳ש 2 ו ע 5 ה ו ה ב א מ ט ל ל כ א א י ה ל פ ר ט  לכתיב וכו׳ וכ״כ רש״א ו
 טהור מיתוקס קרא כמ״ככ) שיהא צפור טהורה מכלל דאיכא טמאה לא מכלל מכל החי אמרה תורה הכא כהמה
 תמורה ל:], ח) [לעיל מטמא ככית הכליעה: אי שחוטה דאיכא אםורה מאי היא אי טרפה בהדיא שחיין ראשי אכרים שלה ופריך והא
 נצ״,ל דמצורע. ושחט אח הצפור האחחל) כתיב ואי בשחוטה דמצודע מםיפא דקרא מכעי ליה למעוטי טרפה טרפה

לרבות מלהחיוח זרע נפקא הניחא למ״ד ( וזה אשר לא תאכלו מהם א  וקי״ל כע״ז(לף על.) וכקדושין(לף נז.) נפקא 3
 הרש׳׳ל צ״ל הטהיריס הס״ל

ע טרפה אינה יולדת אלא למאן דאמר ר ו צ מ ה ד ט ן ח ש ם ב ל ו ע ע ל ר ו צ ת מ ט ו ח ״ל אי טרפה דאסורין כהנאה: וזה אשר לא תאכלו ש ה  יאח״כ מ
] ל ל ל ל טרפה יולדת כר אצמא ממעט טרפה f מהם. יתירא הוא מהם מן הטהירין א  £ | א
ר דהא אטהורין דלעיל מיניה האי: ^ ׳ l 7 1 מקרא דמכל החי אפילו למ״ד טרפה ו נ ס ד ' ג ה ו ר ז ו ע ל ) ו  מ

ל בטרפה ולעבור עליו בעשה ולא תעשה חי^דלמ״דדיילדתכ״שדחיהדאפילו ב א ' . ע ר ו צ מ ה י ן נ ' ו ח m ש * 
ה ״דבר הלמד מענינו ובענינא דשחוטה כתיב למ״ד דמיה מצי סכר דאינה יולדת ר ן ה ת ר מ א א ל ת ז ר ת ו ת מ ח ל ו ש מ ^ ה , ™ ; c ^ ™ 
שתי צפרים חיות מאי חיות לאו כדמשמע כאלו טרפות (לעיל לף מ:) ׳ שלחנה כדי שיכשלו בה אמריני שיהו ת״ש 4 י ע  לעיל במשנה יקלח: ו

 גסרש״י ללעיל קצח צייו צדין ואוכלין אותה בני אדם אלא ודאי שחיות בפיך מכלל דאיכא (א< לאו שחיות ומשמע נמי החס דליכא לאוקומי קרא

׳ מותר: טשה. טהורה תאכלי ולא בפיך לא מאי חיות שחיין ראשי אברים אמרוייהו וי״ל דהתם דלקיום העולם [ ה ך ^ ; ל
( , ^ ו ק י  ת

א אין סכרא למעט מחוסר אכר אלא כ י א ל ד ל כ ) מ ב י שלהן ת״ש מםיפא טהורות ( א ל ע ו ר ו צ מ ה ד ט י ח י ש ו ג ה כ ר ו ס א  ה

־ הכא מכלל עשה עשה: ואימא לרטח טמאות לא מכלל דאיכא טרפות טרפות טרפה דאע״ג רחיה אינה חיה זמן - ^ ^ -
 תורה אור השלם טרפה. כלומר אמאי ניחא לך , מרובה אכל הכא איכא לאוקומי
1 י אחרוייהו ולמ״ד טרפה חיה לא J,™/ W ע U *"ץ «"LU 1 U K 1 1 י פ  1. עפיה שפיר ואנבה לאוקומי עשה כשחוטה דמצורע ט
ד חיה אלא למ״ד טרפה אינה חיה מאי איכא מסתכר למעט מיניה טרפה כיון ח  שגיא ומזון לכלא בה מטרפה: דבר הלמד מעטנו. זה א
^ ™ מי״ג מדומ מקרא שכתוב סתם ןאין למימר ועוד בין למ״ד טרפה חיה בין למ״י דאיכא לאוקומי אמחוסר אבר או ע ב ^ ל ר  ב

 צפרי שמיא ומנה יתד! אנו יולעין כמה מדכר הוי לומדו אינה חיה מדתנא דבי ר' ישמעאל נפקא שמא יש לחלק כין חי לחיות:
^ מענינו: והא כענינא דשחוטה כסיכ• יידתנא דבי רבי ישמעאל נאמר מכשיר למעוטי צפרי עיר הנדחת. א ' נ ; פ ע

א י ^ ב ל  ל
' טהורה תאכלו והא ודאי לא אכיל לה ומכפר בפנים ונאמר מכשיר ומכפר בחןץ חימה הא נמי נסקא א י ' ד י ;

ם י ר ב ד  תאכלו: י
ה ^ מדתנא דכי רכי ישמעאל דטון ש א מה מכשיר ומכפר האמור בפנים ״ ר ל ש ה א ז 5 ו * , 1 , י ה 1 ל ע ה ו י נ י ח י ^ ש ל : ? א א ת י ל - ה ן י ו 3 

-״״- שאסורים בהנאה לא קרינן ביה J . ס תאכלו מן השחוטה: שתי צפרים חיות י-»-^ ״ י ? י י י ו — 
י י י י י י . י י r ״ v , (f>מכשיר כמכפר אף מכשיר ומכפר האמור ״״ ״-_, ̂ ^ ! s ד יב י  והע^ה: דברים י
^ , ממשקה ישראל ואפשר דצא ממעטינן » U ת י»»י« » * ו י א • ר י פ ה > י י ח ה " א ח י ו מ * * ׳גיה ׳  4• ו

ב ממשקה ישראל אלא דומיא דערלה י י מ א א ל ר א ת בחוץ עשה בו מכש ר כמכפ ו י ס ח י ר פ 3 צ י ת כ ד מ ת ו מ ן ה ן ך נ י פ ם ל י ר ^ , m T m f ? 

ת נחמן בר יצחס למעוטי צפורי עיר הנדחת וכלאי הכרס שלא היה להם שעת מ א ח ל ח מכלל דאיכא דשמייהו צפריס ן * ^ ^ *  י
לא אמרה תורה שלח הכושר כדאמר פ״ק דמנחות (לף י.) (  ויקרא יד ד נינהו דהוו טמאות: שחיין ראשי אברים למאי אי לשילוח ה
1 אלא לשחיטה רבא אמר למעוטי והילכך אפילו לכפרה מותרות לאי  5. ולא תביא תועבה אל שלהן. למעוטי מחוסרות אכר: לאו לתקלה ב
ם ^ מכלל דאיכא טמאות. כלשון קושיא: שלא לזווג לה אחרת קודם שלוחיה למאי אי משוס הנאה מצות לאו ליהנות ניתנו ^ ^ ׳  ו

ב נ] וצ״ע ככהמח עיר הנדחת אס ח ר ן ל י ש א ל ל  תתעב״ כי חרם הוא: ומשני לא מכלל דאיכא אסורוח טרסות לשחיטה הא בעיא שילוח א
) עבר והקדישה והקריבה אס הוא י ר ו פ צ ב ) f t ^ פפא אמר לצפורים ») שהחליפן 0 [ ט י ומעטינהו דלא לימכשיי ל — ^ 6 

ת מצורע אע״ג דלאו קרבן נינהו אלא י Y קרבן כשר כיון ׳)דלשרפה קיימא: מ ו י א ר ה ה ם ו ל ח ה ם ל , 
ם "״r1 שלא יזווג לה אחר. צ״ע היאך ר ה ת ח ב ו ת כ ה ד ר  בי דבר סרה על י יי מחוץ למחנה שוחטה אל כלי חרס: ?עב^דה ז
י משמע זה מטהורות ואי׳מ א מ ו ל ה ו מ ו כ נ מ י ה ה י י ה ה מ ת א ה ש ל מ כ  אלהיכם המוציא אתכם מחיות נפקא. ולא טרפה דאינה ״
א אי לשילוח לא אמרה תורה שלח לתקלה וחיוח ל״ל ויי׳ל דרבה ס)ורב נחמן כר ר ^ חיה: הטתא. הא דמצרכת ק ^ J ™ 
ף יי אחרינא למאן דאמר טרפה חיה: ועוד. אלא לשחיטה רבינא אמר הכא במאי יצחק לא פליגי אהדדי ותרי מיעוטי ו צ "  הךךף״אשר

^ טרפה מדתנא דכי רכי ישמעאל עסקינן בעוף שהרג את הנפש היכי דמי חד לדמר וחד לדמר: ב י ה ? ז ^ ? ל * 
ם לצפרים שהחליפן בעבודה ד ו א ק ל א א ו א ה ל ט ר ק א ב נ י ו מבנין אב נפקא: מכשיר בפנים• "<אי דגמר ד ע ם , י ב  'י ד
י ודה כאן נמי צ״ל י ך ת א י ל ע ח ב ן ל י ש י ל י א א מ ל א ן ע ך ד מ תל^ אשם מצורע וחטאות מחוסרי כפרה ג  ד^שלחתשלח,
 דזבין ויולדות שאינן כאין אלא ל ל דלכפרה כשרות דאל״כ חיפוק ליה
ן להכשירן בקדשים: מכפר בפטם. ! 1 , י י מדמני דבי רבי ישמעאל ומשום הט ב  ימים דברים כ
י W נקט שהחליפס בעבודה זרה אכל צ י ר M לשחיטה: עוף טמא רובץ על ב י ש כ : מ מ ז מ ש א ן ת י ו ^ ל ח  כ

ר טהור: בשלמא עוף טמא רובץ על ביצי צפרים הנעבדיס פשיטא דאסורין פ כ : מ ר ה ט ן ל ה ע ש ר ו צ  צפרי מ
 הגהות הב״ח בחוץ. שעיר המשחלח: עשה בו טהור בעינן צפור וליכא אלא עוף טהור דאין ראויין לכפרה:

 (א)גמ׳מכללדאיכאדלאי מכשיר כמכפר. בכל מיני כשרוח רובץ על ביצי עוף טמא הא צפור הוא הכי
תקח לך ולא לכלביך £ וטהרה שהרי גם המכשירין קרבים כדאמר רב כהנא 7 ^ ר ^ א פ י ס  מ

ה הכא נמי תקח לך ולא לכלביך והיכא איתמר דרב כהנא אהא דתניא ש א האמורין שלהן: אן» בחיז ע » ^ ם ״ « ^ 6  ד
אם טרפה חייב בשילוח 3אפרוחים טרפות פטור משילוח מנא הני מילי ר א י , ע ר ש פ כ מ 0 ״ כ ™  ב£בודהלה מ׳הלחיתיבפ! ״ה5'י• *
״ * אמר רב כהנא דאמר קרא תקח לך ולא לכלביך ״ולהקיש אם םרפה י ל ״ ה

מ נ
ל

: ׳ ־ ־ ־ ־ * 
ח לאפרוחים מה אפרוחים טרפות פטור משילוח אף אם טרפה נמי פטור מלשלח ו ר ו ה ן 1 כ ן מ ח ב נ ר ר מ : א ח 3 ז מ ר ל א  ר

ם  למעוטי צפוריס של עיר הנדחת: א
 ולמאי. להי מינייהו איצטריך קרא להך דהא משלח פשיטא דשל עיר הנדחת לאו בר שילוח הוא דלא אמרה תורה שלח לחקלה דממון
 עיר הנדחח אסור ואס ישלחנה יהיו בני אדס צדין אוחה לאחר זמן: אלא בשחוטה. אפילו ההיא דשחוטה היא ולא אבלי לה ויבול לשורפה
 אחר שחיטה לא תיתי מעיר הנדחת: רבא אמר. להט אתי טהורות שלא יזווג לה אחרת שאס בא לידו מצורע אחר לאחר שיטהר
 אח זה לא יאמר הכהן הכא אחרח וזווגה לחיה של מצורע ראשון דהכי משמע טהורוח מכלל דאיכא אסורוח ומאי ניהו הנשארת
 דמצורע: ולמאי. בעית לה דמצורע: אי לשחיטה הא בעיא שילוח. משום מצורע קמא ופשיטא לאסור: אלא לשילוח. וחיפוק ליה לשילוח
 דתרוייהו: רב פפא אמר. טהורות למעוטי צפרים שהחליפן ולקחן מן העוכד כוככיס כדמי עכודה זרה שמכר לו: ולמאי. קבעי לה
 דמבעי קרא למיסרה: אי לשילוח. פשיטא דאסור: בר קטלא הוא. ופשיטא דאינו ראר לשלוח ולא לשחיטה דהא דינו בסקילה: אלא
 לשחיטה. דאי משוס ובערמ הרע הד מבוער מן העולם הוא: «)רבי אליטזר מחייב לשלח. אע״פ שאין הביצים שלו הואיל ומנהגו
 ככך ששוכן על ביצים אחרים ועוף טהור הוא ולא זהו שקורין קוקו״א: קורא זכר. אבל נקבה אפילו רבנן מודו כדמפרש
 בגמרא 1ע״3] טעמא דרבי אליעזר: אם טרפה. אמן של אפרוחים טרפה חייב לשלח אבל אפרוחים טרפות אינו חייב לשלח אח האס:

 א״כ



 מםורת הש״ם
 א) [תוספתא פ״י ה״ב
, [  ע״ש], נ) [לבריס «
 ג) [כדאיתא לעיל סב.],

 י) צ״ל בקן,

 תורה אור השלם
לד  1. קרא ךגר ולא ;
 עשה עשר ולא במשפט
 בהעי ;מיו יעץבנו

בל  ובאחריתו יהיה נ
 ירמיהו יז יא
 2. שמה קננה קפוז
 והמליט ובקעה וךגךה
 בצלה אך שם נקבצו

 דיות אשה ףעותה:
 ישעיהו לד טו
 3. כי יקרא קן צפור
 לפניך בךךך בכל עץ או
 על הארץ אפריחים או
 ביצים והאם רבצת על
 האפרחים או על
 הביצים לא תקח האם
 על הבנים: דברים כב ו

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ להודיעך כתו לר׳
 אליעזר קמ״ל (ואמר ר׳
 אלעזר) תא״מ ונ״ב ס״א
 איכא דאמרי אמר
 ר״א:(3) י־ש״י ד״ה אפי׳
 וכו׳ מפרש לה בנוגעות

 מן הצד:

 ממ: שילוח הקן פרק שנים עשר חולין

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] נמ׳ הושיט ידו לקן
 ושמט מיעוט סימנין. נ״נ
 עי׳ ש״ך בי״ד סי׳ רצ״ב
 ס״ק ט״ו ועוד נלע״ד
 לי״ל בגרגרת לכשר עד
 שנפסק רובו ומה לאמר
 בעל האבעיא כיון לאילו
 שביק להו מטרסי וכו׳
 ר״ל שהעוף ע״י הכאב
 מתנענע והולך על שיפסק
 רובו כנלע״ל: ב] רש״י
 ל״ה ונקעה ולגרה וכו׳
 לגירה מעליא. כאן הסייד
 יאמ״כ מה״ל אבל בקורא
 נקכה וכו׳ ומנהגו בכך
 כאן הס״ל ואח״כ מה״ל
 אגל זכר וכו׳ וכקורא הוא

 וכו• כצ״ל:

 א״כ. לאמן נמי מקשת להו ומתקח לךנ) ולא לכלכיך ממעט האם כמו
 האפרוחים אם טמאה נמי מהתם אימעיט: והסניא אם אפרוחים
 טרפה חייכ לשלח. קס״ד דה״ק אמן של אפרוחים שהן טרפוח והאם
 כשרה חייכ לשלח ולא דרשינן חקח לך ולא לכלכיך: מיעוט סימנים.
 של אפרוחין תחת האם: מהו. לחייבו
 כשלוח האס כיון שבילו לגמור את
 השחיטה חקח לך קרינא ביה וחייב
 לשלח או לילמא השתא מיהח כל זמן
 שלא גמר כהם סימנים פטור מלשלח
 ונוטל את האס כהיתר ואח״כ גומר
 שחיטה: מטלית. פרוסה על הכיציס
 והאם רוכצת עליה מי הרא חציצה ללא
 ליבעי שלוח דלא קרינא ביה רובצת או
 לא: כנפים. נוצה תלושה: ביצים
 מוזרוח. שאין אפרוח בא מהן
 כלאמרי׳ במחני׳ ללא מיחייבי בשלוח:
 מהו שימוצו. אם תמצא לומר כיציס
 מוזרות חוצצים ב׳ סדרי כיציס בני
 קיימא זה ע״ג זה מהו אם נתכוין
 ליטול התחתונים מי הוו אמצעים
 חציצה ופטור מלשלח או לא: זכר לאו
 בר שלוח הוא כדאמרינן לקמן אבל
 זכר דברי הכל פטור דהא אס כתיב
 וכקורא הוא דמחייכ ר׳ אליעזר משום
 לכתיכ כיה לגירה כדלקמן: תסיל.
 עוף טהור נ) ודומה ליונה: דלמא. הא
 דמני כטהור וטהור חייכ כקורא נקכה
 דמנהגו בכך ומודו כקורא נקכה אפי׳
 אץ הביצים שלה כדלקמן דהואיל
 ודרכה הוא לגדלן והאס רובצת קרינא
 ביה וכי רובצת על ביצת עוף טמא
 פטור דכתיכ תקח לך ולא לכלביך אבל
 עוף אחר כטלה דעתו ואינה כשלוח:
 ובקעה ודגרה. מה החם דגירה מעליא
 דבמינו משמעי קרא אף הכא דגירה
 מעליא -1 אבל הקורא נקבה אפילו
 אין הביצים שלה חייב לשלח דהאס
 קרינא ביה הואיל ומנהגו ככך אבל
 זכר דעלמא דברי הכל פטור והאס
 רובצח כמיב ולא האב רובץ ובקורא
 הוא דמחייב ר׳ אליעזר משום דכתיב
 ביה דגירה לא שנא זכר ול״ש נקבה:
 כחן דרבנן. דאפילו בקורא פטרי אי
 לאו דנקבה היא אע״ג דכתיב ביה
 דגירה אס כעינן ולא זכר: מתני׳
 מפריחים. גדולים: גמ׳ היחה יושכה
 בין שני רוכדי אילן. והכיצים תחתיה
 אכל הענפים סומכים ומגביהים אותה
 באויר: כל. שאילו ידחה זה מזה תשמט
 האס ותפול עליהן חייב ואס נופלח
 לצדדין פטור: ביניהן. ביצה מכאן
 וכיצה מכאן: אפילו כנפיה נוגעות
 י) כהן פטור. ולקמן מפרש לה
 w מן הצד: מה ביניהן אפילו נגטה
 בהן. ואשמועינן פטור דעל כעינן: אף
 על גביהן. דקחני חייב במגעה כהו
 וממתני׳ ליכא לאוחובי אזאדרב דבעי
 נוגעים משוס דמתניתין כמעופפמ

 הכי גרסינן וכן נמצא בספר ישן והחניא אס אפרוח טרפה חייכ
 וקא סלקא דעחך דטרפה קאי אאפרוח ומשני הכי קאמר
 אפרוח שאמו טרפה אכל לספרים דגרסי אפרוחים טריפות אינו
 מיושכ: שני סדרי ביצים זה על גב זה מהו. פי׳ אי הוי חציצה ויכול

 ליקת התחתונים קודס שילוח ואי לא
 הויא חציצה אסור ליקח עד שישלח
 כדאמרינן לקמן: מה ביניהן דלא
 נגע עלייהו. תימה הא דמחייכ לעיל
 כרוכדי אילן היט מיירי אי אפילו כלא
 נגע מן הצד כלל מאי משני הכא אף
 על גכיהן דלא נגעה עלייהו והיינו
 רוכדי אילן משמע הא מן הצד נגעה
 אכחי חקשה דהא חייב ברובדי אילן
 לעיל אע״ג דלא נגעה כלל ואי לא
 מחייכ לעיל אלא כנגעה מן הצד
 דוקא אס כן מאי קאמר כסמוך
 מעופפמ איצטריכא ליה לאפילו כנפיה
 נוגעוח בקן טון דההוא נוגעים כמן
 הצד אכתי תקשה ליתנ״ רובדי אילן
 וכ״ש מעופפת להא כרוכלי אילן
 מיירי נמי בנוגעים מן הצל:

 לא

 אם כן צפור למעוטי עוף טמא ל״ל והתניא
 אם אפרוחין טרפה חייב בשילוח אמר אביי
 הכי קאמר אפרוח שאמן טרפה חייב בשילוח
הושיט ידו לקן ושחט  בעי רב הושעיא א] א
 מיעוט סימנים מהו מי אמרינן כיון דאילו
 שביק להו מטרפי בעינן לך ולא לכלביך
 או דלמא כיון דבידו למגמר שחיטה תקח
 לך קרינא ביה וחייב בשילוח תיקו בעי ר׳
 ירמיה מטלית מהו שתחוץ כנפים מהו
 שיחוצו ביצים מוזרות מהו שני סדרי ביצים
 זו על גב זו מהו זכר על גבי ביצים ונקבה
תיקו בעי ר׳ זירא יונה על  על גבי זכר מהו ב
 ביצי תםיל מהו תסיל על ביצי יונה מהו
 אמר אביי ת״ש עוף טמא רובץ על ביצי עוף
 טהור וטהור רובץ על ביצי עוף טמא פטור
הא טהור וטהור חייב דלמא בקורא: קורא זכר רבי אליעזר מחייב  משילוח ג
 וחכמים פוטרין: אמר רבי אבהו מאי טעמא דרבי אליעזר אתיא דגירה
ובקעה ודגרה בצלה קורא דגר ולא ילד וכתיב התם 2  דגירה כתיב הכא 1
 אמר ר״א מחלוקת בקורא זכר אבל בקורא נקבה דברי הכל חייב פשיטא
 מורא זכר תנן מהו דתימא רבנן אפילו קורא נקבה פטרי והא דקתני זכר
 להודיעך כחו דרבי אליעזר קמשמע לן(א) ואמר רבי אלעזר מחלוקת בקורא
 זכר אבל יבזכר דעלמא דברי הכל פטור פשיטא קורא זכר תנן מהו דתימא
 רבי אליעזר אפי׳ זכר דעלמא מחייב והאי דקתני קורא זכר להודיעך כחן
 דרבנן קמ״ל תניא נמי הכי זכר דעלמא פטור קורא זכר ר״א מחייב וחכמים
היתה מעופפת בזמן שכנפיה נוגעות בקן חייב לשלח ;  פוטרין: מתני׳ ד
 אין כנפיה נוגעות בקן פטור מלשלח יאין שם אלא אפרוח אחד או ביצה
 אחת חייב לשלח שנאמר קן קן מכל מקום יהיו שם אפרוחים מפריחים או
והאם רובצת על האפרוחים או על  ביצים מוזרות פטור מלשלח שנאמר 3
 הביצים מה אפרוחים בני קיימא אף ביצים בני קיימא יצאו מוזרות ומה
 הביצים צריכין לאמן אף האפרוחין צריכין לאמן יצאו מפריחין: גמ׳ תנו
 רבנן רובצת ולא מעופפת יכול אפי׳ כנפיה נוגעות בקן ת״ל רובצת מאי
היתה יושבת בין  תלמודא מדלא כתיב יושבת אמר רב יהודה אמר רב ח
 שני רובדי אילן רואים כל שאם תשמט נופלת עליהם חייב לשלח ואם לאו
מיתיבי היתה יושבת ביניהן פטור מלשלח על גביהן חייב לשלח היתה ט (  פטור א
 מעופפת אפי׳ כנפיה נוגעות בקן פטור מלשלח מאי לאו על גביהן דומיא דביניהן
 מה ביניהן דנגעה בהו אף על גביהן דנגעה בהו אבל רובדי אילן פטור לא על
 גביהן דומיא דביניהן מה ביניהן דלא נגעה עלייהו אף על גביהן דלא נגעה
 עלייהו והיינו רובדי אילן ה״נ מםתברא דאי סלקא דעתך רובדי אילן פטור
 אדתני היתה מעופפת אפי׳ כנפיה נוגעות בקן פטור מלשלח ליתני רובדי
 אילן וכ״ש מעופפת מעופפת איצטריך ליה דאפי׳ כנפיה נוגעות בקן פטור
 מלשלח והאנן תנן בזמן שכנפיה נוגעות בקן חייב לשלח אמר ר׳ ירמיה כי
 קתני מתניתא בנוגע מן הצד איכא דאמרי לימא מסייע ליה היתה יושבת
 ביניהן פטור מלשלח על גביהן חייב לשלח היתה מעופפת אפי׳ כנפיה
 נוגעות בקן פטור מלשלח מאי לאו על גביהן דומיא דביניהן מה ביניהן דלא
 נגעה עלייהו אף על גביהן דלא נגעה עלייהו והיינו רובדי אילן לא על גביהן
 דומיא דביניהן מה ביניהן דנגעה בהו אף על גביהן דנגעה בהו אבל רובדי אילן
 פטור אי הכי אדקתני סיפא היתה מעופפת אפי׳ כנפיה נוגעות בקן פטור

 ליתני

 עין משפט
 נר מצוה

 יז א מיי׳ פי״ג מהלכות
 שמיטה הל׳ יג טוש״ע

 י״ל סי׳ רצב סעיף י:
 יה ב מיי׳ שס הל׳ יג יד
 ועיי בכ״מ טוש״ע שם

 סעיף ט:
 יט ג מיי׳ שם הל׳ יא

 טוש״ע שם סעיף ח:
 כ ד מיי׳ שס הלכה י

 טוש״ע שם סעיף ז:
 כא ה מיי׳ שם הל׳ יג
 טוש״ע שם סעיף

 יא:
 כב ו מיי׳ שם הל׳ ח

 טוש״ע שם סעיף א:
 כג ז מיי׳ שס הלכה ט

 טוש״ע שס סעיף ז:
 כד ח מיי׳ שס הל׳ טז

 טוש״ע שס סעיף יג:
 ט [מיי׳ שס הלכה טו

 טוש״ע שם סעיף יב]:

 שיטה מקובצת
 א] וממתניתין ליכא

 לאותובי עלה דרב:

 הא בין שני רובדי אילן רובצת
 קרינא ביה: מה ביניהן דלא נגעה עלייהו אף טל גביהן דלא נגטה טלייהו. מלעיל ושוב אין כאן נגיעה דאי נמי נגעה מן הצדדין
 אינה נגיעה דעל כעינן ואפילו הכי קתני חייב הואיל ועליהן רובצת: ליתגי רובדי אילן. ואע״ג דיושבת במקומה תחתיה דפטור וכ״ש
 מעופפת דאינה רובצת: מן הצד. שנוגעת בצידיהן ולא על גביהן: אן* על גביהן דלא נגעה עלייהי. ושוב אין כאן נגיעה ואפילו הכי הואיל
 ויושבת חייב דרובצת קרינא ביה: מה ביניהן דנגעה בהו. דאי לא נגעה לא איצטדך לאשמועינן: אף על גביהן דנגעה בהו. מלמעלה:

 ליתני



 עין משפט
 נר מצוה

 בה א ב ג מיי׳ פי״ג
 מהל׳ שמימה הל׳ ה
 ו ז סמג עשין סה טוש׳יע

 י׳׳ד סי׳ רצב סעיף ה:
 בו ד מיי׳ סי״א מהל׳

 טומאח צרעת הל׳ א:
 כז ה מיי׳ פי׳׳ג מהל׳
 שחיטה הל׳ א וע״ש
 סמג עשי! סה טוש״ע י״ל

 סי׳ רצנ סעיף ו:
 כח ו מיי׳ פי״ח מהל׳

 סנהדרין הל׳ נ:

 מוסף רש״י
 פטור מלשלח. דהא כיון
 חכה בהו מזומן קרינא
 כהו !לעיל קלט.). קיימו
 ולא קיימו. בלאו הניתק
 לעשה, קייס אמ העשה
 פטור, לא קיימו חייב,
 שהעשה חיקונו של לאו
 הוא ואין הלאו תלר בביטול
 העשה, שמשעה שעבר
 הלאו נגמר, אבל העשה
 ניתן לעקור המלקוח
 ולכשיגא לב״ד או יקייס
 העשה רפטר או ילקה
 !מכות טו.<. בטלו ולא
 בטלו. בטל אח העשה
 מייב על הלאו, לא נטל
 את העשה פטור, שהלאו
 תלד נביטול העשה ואינו
 נגמר עד שיבטל את
ם ביטול עולם י  העשה מ
 שלא יוכל להתקיים עוד
 ישם). שמו של הקב״ה.
 שכתב במגילה יתן ה׳
 אותן וגו׳, כדכתיג וכתב
 את כל האלות האלה
 וגו׳ (סוכה נג:). ימחה
 על המים. דכתיג בסוטה
 ומחה אל מי המרים והרבה
 הזכרות גסרשה ואפ״ה
 כתינ ומתה (מכות יא.)
 לנדוק את הסוטה ואס
 טהורה היא יהא שלום
 ביניהם (סוכה שם). לוקה
 ואינו משלח. קסנר שלח
 מעיקרא משמע, לא תקח
 האס אלא שלחנה קולס
 לקיחה, ואע״ג לכתיב במר
 לא מקח, לאו למימרא
 לאס לקתמ שלח וניהוי לאו
 שניתק לעשה, אלא לאו
 שקלמו עשה הוא ;מכות
 טז. וכעי־ז שם יז.׳. משלח

 ואיגו לוקה. קסבר שלת
 אתר לא תקח משמע
 כרכתיה והוה ליה ניתק
 לעשה ואס לקחת שלת

 (שם ושם).

 שילוח הקן פרק שנים עשר חולין סמא.
] כר. מכאן קשה לפי׳ דב״א  לא צריכא דעבר ושקליה דלאו עבריה ב
 כפ׳ אלו עוכדן(פסחים לף cm לאמר אחדשה לא ליחייכ הואיל
 וחזי לכסויי כהו לס צפור והקשה והא יום טוב עשה ולא מעשה
 הוא וחירץ דנהי דלא דחי מיהו אס עכר על אוחו לאו אינו
 לוקה דהא דלא דחי היינו משום
 עשה אכל הלאו כמאן דליתיה
 דעשה דחי ליה והכא משמע דכל
 זמן דלא עכר ושקלה איכא עשה
 ולא תעשה וצדך לומר לפירושו
 שמא דוקא לענין דלא לקי על אותו
 לאו אכל לא מדחי ליה לגמרי:

 אי

 ליתני רובדי אילן וכ״ש מעופפת מעופפת
 איצטריך ליה דאפי׳ כנפיה נוגעות בקן
 פטור מלשלח והאנז תנן בזמן שכנפיה
 נוגעות בקן חייב לשלח אמר רב יהודה כי
 קתני מתניתיןא< בנוגע מן הצד: אין שם
 ג<אפרוח וכו׳: א״ל ההוא מרבנן לרבא אימא

 איפכא אין שם (*< אפרוח אלא אחד או ביצה אחת פטור מלשלח דבעינן
 אפרוחים או ביצים וליכא היו שם אפרוחים מפריחים או ביצים מוזרות
 חייב לשלח שנאמר קן קן מכל מקום אם כן נכתוב קרא והאם רובצת
והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים לאקושי אפרוחים  עליהם מאי 1
שלחה וחזרה אפי׳ ארבעה וחמשה  לביצים וביצים לאפרוחים: מתני׳ א
אמר הריני נוטל את האם שלח תשלח את האם נ  פעמים חייב שנאמר 2
 ומשלח את הבנים חייב שנאמר שלח תשלח את האם ג<גנטל את הבנים
 והחזירן י<לה ואח״כ חזרה האם עליהן פטור מלשלח: גמ׳ א״ל ההוא מרבנן
ואימא שלח חדא זימנא תשלח תרי זימנין א״ל שלח אפילו מאה (  לרבא ה
 פעמים תשלח אין לי אלא לדבר הרשות לדבר מצוה מנין ת״ל תשלח מכל
 מקום א״ל ר׳ אבא בדיה דרב יוםף בר רבא לרב כהנא אלא טעמא דכתב
 רחמנא תשלח הא לאו הכי הוה אמינא לדבר מצוה לא עשה ולא תעשה
 הוא ואין עשה דוחה לא תעשה ועשה לא צריכא דעבר ושקלה לאם דלאו
 עבריה עשה הוא דאיכא ליתי עשה ולידחי עשה קמ״ל הניחא למאן יידתני
 קיימו ולא קיימו אלא למאן דתני בטלו ולא בטלו כמה דלא שחטה לא
 עבריה ללאו ותו לד׳ יהודה דאמר שלח מעיקרא משמע אפי׳ עשה נמי
 ליכא אלא אמר מר בר רב אשי כגון שנטלה על מנת לשלח דלאו ליכא
 עשה הוא דאיכא וליתי עשה ולידחי עשה » מאי אולמיה דהאי עשה מהאי
 עשה םלקא דעתך הואיל ואמר מר ״גדול שלום שבין איש לאשתו שהרי
 אמרה תורה שמו של הקב״ה שנכתב בקדושה ימחה על המים והאי מצורע
וישב מחוץ לאהלו  כיון ידכמה דלא מטהר אסור בתשמיש המטה דכתיב 3
 שבעת ימים אהלו זו אשתו מכאן שאסור בתשמיש המטה א] מהו דתימא
 כיון דאםור בתשמיש המטה ליתי עשה דידיה ולידחי עשה דשלוח הקן
 קמ״ל: מתני׳ ח<הנוטל אם על הבנים ר׳ יהודה אומר לוקה ואינו משלח
משלח ואינו לוקה זה הכלל יכל מצות לא תעשה שיש  וחכמים אומרים ה
 בה קום עשה אין לוקין עליה: גמ׳ בעי רבי אבא בר ממל טעמא דרבי
 יהודה משום דםבר לאו שניתק לעשה לוקין עליו או דלמא בעלמא םבר
 לאו שניתק לעשה אין לוקין עליו והבא היינו טעמא משום דקסבר שלח
 מעיקרא משמע תא שמע גנב וגזלן ישנן בכלל מלקות דברי רבי יהודה
והשיב את לא תגזול 5  והא הכא דלאו שניתק לעשה הוא דרחמנא אמר 4
 הגזלה שמע מינה טעמא דר׳ יהודה משום דקםבר לאו שניתק לעשה
 לוקין עליו אמר ליה ר׳ זירא לאו אמינא לכו כל מתניתא דלא תניא בי

 רבי
 ללאו דכעמוד ושלח והפטר קאי ואכחי לאו ועשה הוא ולא כעי קרא כלל לדכר מצוה ואנא ידענא דאין עשה דוחה אמ לא מעשה ועשה:
 וסו לרבי יהודה דאמר. כמחני׳ לוקה ואינו משלח ואמר לקמן דהיינו טעמא דרכי יהודה דקסבר שלח מעיקרא משמע כלומר לא חקח
 האם אבל כשחמצאנה שלחנה ואס לקחה לא קאמר קרא דלשלחה הא חו ליכא לאוקמא כשעכר ונטלה דהא אפילו לדבר הרשוח עשה
 ליכא ולא בעי שילוח דכיון דנטלה עבדה ללאו ועשה דלאו בעמוד ושלח קאי: על מנס לשלחה. ואפילו לרבי יהודה בעמוד ושלח
 קאי דהא לא עבריה ללאו ואי נמי לא משלחה חו ליבא לאו דהא בבר לקחה בהיתר ותו לא קרינא ביה לא תקח ועשה איכא וס״ד
 ליחי עשה דמצורע ולידחיה להכי איצטריך קרא: ומאי אולמיה. דעשה דמצורע מעשה דשלוח דתיסק אדעחיה מדחייה: ימחה על
 המים. פרשת סוטה יש כה הזכרות הרבה כתובות: אסור בתשמיש המטה. כמאן דאמר במועד קטן (לף ז:) ימי ססירו וקל וחומר
 לימי חלוטו: אהלו זו אשמו. שובו לכם לאהליכס [לברים ה] לנשותיכס שאסרתים לכם ואמרתי אל מגשו אל אשה (שמוח יס): מתני׳ טעמא
 דרבי יהודה דלוקה מפרש בגמרא: ואינו משלח. דאיסור דעבד עכד: אין לוקין עליו. דלהכי נתקו לעשה לומר אס עבר על
 הלאו יעשה זאת וינצל לא תקח האם ואס לקח שלח תשלח: זה הכלל וכו׳ אין לוקין מליו. אלא אס כן לא קיימו תוך כדי דבור למאן
 דמני קיימו ולא קיימו אלא משלח תוך כדי דבור ואינו לוקה ואם לא שלח לוקה וצדך לשלח ל) אחר לקיחה משמע ולמאן דתני בטלו ולא
 בטלו בעי עד שישתוט אותה ואי לא לא לקי: גמ׳ בעלמא. כגון לא תגזול והשיכ את הגזלה דהתס ליכא למימר קודם גזילה
 משמע דאס לא גזל מה ישיכ: שלח מעיקרא משמע. הכי קאמר קרא לא חקח האם אכל מה יש עליך לעשות כשתמצא קן
 שלח חשלח את האם ואין כאן ניתק לעשה אלא עברת עשה ולא תעשה מפני שהעשה קדם: והשיב אח הגזלה. אף על פי שכתוכ
 אחרון בפרשה על כרחך לאו שניתק לעשה הוא שאין השכה קודם גדלה וכשגזל עכר על לא תגזול נמצא העשה נצטווה לאחר גזילה:

 רבי

 לימני רובדי אילן. אע״ג דדמיא לרביצה וכ״ש מעופפת: ה״ג א״כ
 ליכמוב והאם רובצס עליהן: לאקושי אפרוחין לביצים. למפטר
 מפדמיס: וביצים לאפרוחים. למפטר מוזרות. ועל כרמך קן מ״מ
 לרבות ביצה אחת ואפרוחים וביצים אורחיה דקרא הוא למינקט

 רבים ברוב קנים: מתני׳ נטל
 אמ הביצים ואח״כ חזרה האם עליהם
 פטור מלשלח. דטון דנטל אמ הביצים
 הוה ליה קן מזומן: גמ׳ ואימא.
 תשלח לאתרי עוד פעם שניה ותו
 לא: א״ל שלח לעולם משמע. ורבר
 דחשלח להט הוא דאתא: אין לי.
 דצדך שלוח אלא לדבר הרשוח: לדבר
 מצוה. כגון קן יולדת וטהרת מצורע
 מנין ת״ל תשלח: הא לאו הכי ה״א
 לדבר מצוה. לא בעי שלוח והא שלוח
 עשה ול״ת הוא תשלח ולא תקח ואין
 עשה של ולקח למטהרמ) דוחה את
 שניהם: לא צריכא דעבר ושקליה.
 ואשמועינן דחוזר ומשלח ואי לא רבי
 דבר מצוה ה״א דהיכא דעבר ונטלה
 דכבר עבר על לאו דלא חקח מו לא
 קאי באפיה עשה דטהרת מצורע
 אלא עשה דשלוח דאכתי בעמוד ושלת
 קאי ואימא לידחייה. ולקמן פדך מאי
 אולמיה דעשה דמצורע מעשה דשילוח
 דנימא דנידחייה דאיצטדך לרבויי:
 רלאו עבריה. הלאו כבר עבר עליה:
 הניחא למאן דמני. כמסכת מכות
 (לף טו.): קיימו ולא קיימו. כל מצוח
 ל״מ שיש בה קום עשה כגון זה שניחק
 הלאו לעשה דמשמע לא חקח ואס
 י) לקחה קייס עשה שבה כשהמרו בו
 לא תקח ולקחה ושלחה כחוך כד דבור
 של התראה פטור ואע״פ שעבר על לא
 תקח דלכך נתקו לעשה לומר אם
 עברת על אזהרה זו עשה זה והפטר
 לא קייס עשה שכה תוך בדי דבור
 דקי״לנ) תכ״ד כדבור דמי ט עבר על
 החראה חייב אפילו שלחה אתר זמן
 הכא נמי איכא למימר עבדה ללאו
 משלקתה ולא שלתה והשתא עשה
 הוא דאיכא ס״ד אמינא ליתי עשה
 ולידמי עשה להט איצטדך קרא:
 אלא למאן דסני בטלו ולא בטלו.
 בטל עשה שבה לגמד שאין יכול
 לקיימו עוד כגון ששחטה חייב לא
 בטל עשה שכה כל זמן שלא שחטה
 אע״פ שלא שלח מיד כשהתרו בו פטור
 וה״נ כל זמן שלא שחטה לא עבריה

 מסורת הש״ם

 א) ננס׳׳א: מתניתא],
 ב) [צ״ל אלא אפרות],
 ג) [לעיל קלט.], ד) נצ״ל
 לקן כך איתא במשנה
 שבמשניות], ה) נ״מ לא.,
 ו) [מכות טו. נח.], 1) [שנת
 קנח. סוכה ננ: נרריס סו:
 מכומ יא.], ח) מכות גוז.
 ח., נו) [יקרא יל], י) לקחת
 שלח קיים וכו׳. כצ״ל רש׳׳ל,
 כ) [נלריס פז.], ל) נס״א

 נוסף: לשלח,

 תורה אור השלם
 1. כי יקרא קן צפור
 לפגיף בךךף בבל עץ או
 על הארץ אפריחים או
 ביצים והאם ריבעת על
 האפרחים או על
 הביצים לא תקח האם
 על הבנים: דברים כב ו
 2. שלח תשלח את האם
 ואת הבנים תקר. לך
 למען ייטב לך והארכת
 ןמים: דברים ככ ז
 3. ובבס המטהר את
 בגדיו וגלח את בל שערו
 וךחץ במים ו?זהר ואחר
 יבוא אל המחנה דשב
 מחוץ לאהלו שבעת
 ןניים: ויקרא יד ח
 4. לא תעשק את רעף
 ולא תגזל לא הלץ
 פעלת שביר אתף עד
 ביקר: ויקרא יט יג
 5. והןה בי.יחטא ואשם
 ןזזשיב את הגזלה אשר
 גזל או את העעזק אשר
 עשק או את הפקדון
 אשר הפקד אתו או את

 האבדה אשר מצא:
 ויקרא ה כג

 הגהות הב״ח
 (א) נפי איסכא אין שם
 אלא אפרוח אחד:

 (כ) שם ומאי אולמיה:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] נם׳ מהו דחימא טון
 דאסור בתשמיש הממה.
 ג״ב עי׳ נזיר דף נת
 ע״ב בתוס׳ ל״ה הר״ף
 וכוי יעוש״ה גסה״ל מ״ש
 בשס סוגיין לילמי ל״ת
 ועשה וצ״ע לכאן נאמר רק
 מדחיית עשה: כ] תוס׳
 ד״ה לא צריכא דעבר
 ושקליה דלאו עבריה וכוי.
 נ״נ עי׳ על דנריהס ביבי!
 שמועה כלל ר״כ דף פג

 ע״א:



 מסורת הש״ם

 א) [לעיל סב: וש׳׳נ],
 כ) נ״א באגפיה רגל להא

 כנסיה נינהו. ועי׳ רש״א,
 ג) [שבת מ: יבמות ננ.
 כתובות מה: גזיר כג.
) ב״מ קב. [לעיל  נח:], ו
 קלט: חישפחא פ״י ה״ב],
 ה) 1נ״מ יא. קב. קיח. ב״ק
 מט:](קב), ו) נצ״ל רבא],
 ו) [עי׳ מוס׳ ב״ק צח. ל״ה
 והני מילי וסוס׳ ב״מ ט.
 ל״ה הואיל1, ח) [מעליה.

 רש״ל],«) צ״ל בה,

 תורה אור השלם
 1. כי תקצר קציךף
 בשרף ושכחת עמר
 בשדה לא תשוב לקחתו
 לגר ליתום ולאלמנה
 יהיה למען יברכך יי
 אליהיף בכל מעשה
 יךיף: דברים כד יט
 2. ובקצרכם את קציר
 ארצכם לא תכלה פאת
 שדף לקצר ולקט קצירף
 לא תלקט: ויקרא יט ט
 3. ולא תותירו ממנו עד
 ביקר והנתר ממנו עד

 בקר באש תשרפו:
 שמות יב י
 4. אשריכם זרעי על כל
 מים משלחי רגל השור
 והחמור: ישעיהו לב כ

 גליון הש״ם
 גמ' תפשה נגדיה. עיי
 משנה למלך פ״ג הל׳ ית
 מהלכוס ענליס: שם ויל
 טרוף אקן. עי׳ ב״מ לך ט

 ע״א מוס׳ ל״ה הואיל:

 הגהות הב״ח
 (א) גמ' אביי של קטן חייב
 להחזיר מפני כצ״ל ותיבת
 לו נמחק: (ב) רש״י ל״ה
 לא תשוב לקתתו דשכחה
 הס״ל: (ג) ד״ה לזכות צ״ל
 אחר ל״ה והשתא וכו׳

 האם מעליה:

 כרבנן משלה ואינו לוקה.
 הוה מצי למימר לסבר קיימו
 קיימו הילכך לוקה ומשלח

 אליבא לרבנן:
 הבי אמאי אםו-ות
 גזל. מפורש בסוף

 (3״מ דף קכ.):

 הדרן עלך שילוח הקן

 משום
 השואל

 א

 ולא

 א

 ואין לוק
 א״ל תינ

 קמא: שילוח הקן פרק שנים עשר חולין
 רבי חייא ורבי אושעיא סדרי אח הברייתוח ולקדקו בדכרי כל חכם לומר כמו שאמר אבל יש תנאים הרבה שמוסיפים על משנתם
 כללמי כי הכא משום לשמעינן לרבי יהודה הכא דמחייב סברי טעמא משוס לאו שניתק לעשה לוקין עליו והוסיפו לומר גנב וגזלן:
 דילמא אינו בכלל מלקות ארבעים תניא. ואשמועינן לטעמא לרבי יהודה בממני׳ משום דשלח מעיקרא משמע והתנאים טעו בגירסתס לאחר
 זמן ואמרו שישנן דאמרי דומיא דמתני׳: לא תשוכ. לקחתו (0: לא מכלה. רפאה והרי הן ניתקין לעשה דכתיב לעני ולגר תעזוב אותם:
 מעיקרא משמע. לא תכלה אבל מה

 רבי חייא ובי רבי אושעיא משבשתא היא
 ולא תותבו מינה בי מדרשא דלמא אינה
 בכלל מלקות ארבעים תניא ת״ש דתני
לא לא תשוב ושב 2  ר׳ אושעיא ור׳ חייא 1
 תכלה וכלה ישנן בכלל מלקות ארבעים
 דברי רבי יהודה שמע מינה טעמיה דרבי
 יהודה משום דקסבר לאו שניתק לעשה לוקין
 עליו דלמא התם היינו טעם דקםבר תעזוב
לא תותירו ממנו עד בקר וגו׳ 3 (  מעיקרא משמע א״ל רבינא לרב אשי ת״ש א
 באש תשרופו בא הכתוב ליתן עשה אחר לא תעשה לומר לך שאין לוקין
 עליו דברי ר׳ יהודה ש״מ טעמא דר׳ יהודה משום דקםבר שלח מעיקרא
 משמע ש״מ א״ל רב אידי לרב אשי מתני׳ נמי דיקא דקתני הנוטל אם על
 הבנים ר׳ יהודה אומר לוקה ואין משלח ואי ם״ד טעמא דר׳ יהודה לאו שניתק
 לעשה לוקין עליו לוקה ומשלח מבעי ליה ודלמא הכי קאמר במתני׳ אין נפטר
כדי שתצא מתחת ידו במה  עד דמלקין ליה עד כמה משלחה אמר רב יהודה א
 משלחה רב הונא אמר ברגליה רב יהודה אמר באגפיה רב הונא אמר ברגליה
באגפיה דהא כנפיה , משלחי רגל השור והחמור רב יהודה אמר נ  דכתיב 4
תפשה נגדיה רב יהודה א״ל זיל ההוא דגזינהו לגפה ושלחה ואח״כ 8  נינהו ב
 רבי לה גדפיה ושלחה כמאן אי כר׳ יהודה לוקה ואין משלח אי כרבנן משלח
 לוקה לעולם כרבנן ״ומכת מרדות מדרבנן ההוא דאתא לקמיה דרבא
 ימה מהו אמר לא ידע האי גברא דעוף טהור חייב לשלוחי אמר
 ליה דילמא חדא ביעתא הוא דרמיא אמר ליה האי ידעי לך מתניתין היא
 אין שם אלא אפרוח אחד או ביצה אחת חייב לשלח שלחה ואהדר לה רבא
 פרםתקי ותפםה וליחוש לחשדא כלאחר יד יית״ר יוני שובך ויוני עלייה
חייבות בשלוח יואםורות משום גזל מפני דרכי שלום ואי איתא להא דאמר  ג

 ה<ר׳ יוםי בר ר׳ חנינא חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו קרי כאן כי יקרא

פרט למזומן אמר יי רב ביצה עם יציאת רובה הוא דאחייב בשלוח מקנא  ה

 לא קני עד דתפול לחצרו וכי קתני חייבות בשלוח מקמי דתפול לחצרו אי
 הכי אמאי אסורות משום גזל אאמם ואיבעית אימא לעולם אביצה וביצה כיון
 דנפיק ליה רובא דעתיה עליה והשתא דאמר רב יהודה אמר רב יאסור לזכות
 בביצים שהאם רובצת עליהן שנאמר שלח את האם והדר הבנים תקח לך
 אפי׳ תימא אע״ג דנפל לחצרו יכל היכא דאיהו מצי זכי חצרו נמי זכיא וכל
 היכא דאיהו לא מצי זכי חצרו נמי לא זכיא ליה אי הכי אמאי אסורות מפני
 דרכי שלום אי דשלחה גזל מעליא הוא אי דלא שלחה שלוחי בעי בקטן קטן בר
 דרכי שלום הוא הכי קאמר אביו של קטן חייב להחזיר >* לו מפני דרכי שלום
זיל טרוף  לוי בר סימון אקני פירות שובכו לרב יהודה אתא לקמיה דשמואל א״ל 8
 אקן ״דליתגבהו וקנינהו למאי אי למקנא לקנינהו ליה בםודר אי ביום טוב

 בעומד
 המשלח: ואם איתא לדרי יוסי וכוי. הש״ס פריך לה: יציאת רובה. לאס כא ארס ומצא את האס כשהיא מטילה כיצתה וככר יצא רוכה
 חייכ לשלח מקמי לתפול לחצרו דאכתי לאו מזומן הוא: אי הכי. דלא קנתה חצרו: אמאי אסורות משום גזל. ואפילו מפני דרכי
 שלום והלא עדיין מגוף האס הוא: ומשני אאמן. דרכי שלום דקאמר אפילו על האס עצמה יש משוס דרכי שלום: ואיכעיח אימא
 לעולם אביצים. לאילו על אמן אפילו משוס דרכי שלום אין כאן הואיל ואינה נוחה לתופשה לא סמכה דעת בעל השובך עלה ואינו
 מתקוטט עם הלוקח אבל מהביצים הוא מתקוטט דדעתיה עליהן ונהי נמי דלא קנה לו חצרו משוס לרכי שלום מיהא איכא: (נ) לזכות.
 לפשוט ידו תחת האס ולהחזיק כהם. כל קנייה דהפקר זכייה קרי ליה: והשתא דאמר רב יהודה הוי. מהשתא מצימ לאוקומא מתנימין
 אפילו יצאח כולה ולא תקשה לרבי יוסי ברבי חנינא דלא מזומן הוא וחייבת בשילוח משוס ביצה אחרונה זאת שלא עמדה האס
 עליה״) משהטילחה ואף על פי שנפלה לחצר לא קנחה חצרו דכיון דהוא עצמו אם היה כאן לא היה יכול להחזיק כליי) חצרו נמי לא מצי
 זכי ליה ואין זה מזומן: אי הכי אמאי אסורוח. משוס גזל. משום דרכי שלוס וחו לא: אי דשלחה. קודם דהחזיק כה הרי
 קנחה חצרו לבעל הביח וגזל מעליא הוא ואי דלא שלחה היאך הוא יכול ליטלס לכיציס הא כעי שלוח קודם לקיחת הכיציס כרכ יהודה:
 ומשני בקטן. דלאו כר שלוח הוא. והוא הדין דהוה מצי לשנויי כגון דעכר ונטלן חחת האס דגזל מעליא ליכא אלא ניחא ליה לשנויי
 בדרך הימר ולא בדרך איסור: והדר מתמה ואמר קטן בר דרכי שלום הוא: ה״ ג אביו של קטן חייג להחזיר מפני דרכי שלום:
 פירוס שיכהו. אפרוחים וביצים: אתא לקמיה דשמואל. לקמן מפרש מאי איצטריך ליה למבעי: טרזן* אקן. הקש בידך על הקן:
 דליתגבהו. מיראתך. והשתא מפרש ואזיל מאי בעא מיניה ומאי מהדר ליה: למאי. הגבהה זו למה: אי למקנא. שלא יחזור בו לוי בן
 סימון והכי קאמר ליה טרוף אקן דליחגבהו אפרוחים מיראתך ותקנה אותם בהגבהה: ליקנינהו בסודר. ולמה הוצרך רב יהודה לשאול
 היאך יקנה: ואם ליו״ט. שהוא ערב יו״ט ולמחר יהיו אסורים משוס מוקצה ובא לשאול כמה הכנחס למה לי האי טרחא לטרוף אקן:

 בעומד

 עליך לעשות עזוב אותם ולא תכלה
 אבל גנב וגזלן דעל כרחך ניתק לעשה
 אימא לך דלא לקי: לא תותירו. ואס
 תותירו באש תשרופו הא ודאי ניתק
 לעשה: ואי סייד. קסבר ר׳ יהודה שלח
 דקרא אחר לקיחה משמע יטעמא
 דלוקה משוס לאו שנימק לעשה לוקין
 עליו אמאי קתני ואין משלח הכתוב
 מחייכו אף לשלחו לאחר לקיחה והוא
 פוטרו: דילמא. אינו משלח דקאמר
 אינו נפטר בשלוח אלא אף לוקה: עד
 כמה משלחה. אס נטלה: שתצא
 מתחת ידו. ואס יכול לחזור ולחופשה
 מותר: במה משלחה ברגל. יאחזנה
 ברגלה וישלחנה: בגפה. אוחזה ככנפה
 ומשלחה: משלחי רגל. אלמא שילוח
 ברגל הוא כך שמעחי. ונראה בעיני
 שאין שילוח זה דומה לשילוח רגל השור
 שהוא הולך ברגלים והכא אחיזה
 ברגלים וכמדומה לי דהכי קאמר רב
 הונא אמר ברגל שאם תלש גפה
 ושלחה נפטר ממצות שילוח כיון שהלכה
 ב׳ פסיעות או ג׳ ומותר לחזור
 לתופשה ורב יהודה אמר בגפה
 שתוכל לעוף כדרכה וראייה לדברי
 מדמייתי עוכדא דההוא דתלשינהו
 לגפה ושלחה דחייביה רכ יהודה
 למשלחיה דרב יהודה לטעמיה דאמר
 אין שילוח עוף ברגל: רבי לה גרפה.
 השהה אותה עד שיגדלו לה כנפיה
 ותשלמנה: מכת מרדות. רידר
 בתוכחה שלא ירגיל בזה ואין לה קצבה
 אלא עד שיקבל עליו: תימה. עוף
 טהור הוא: אמר ליה. רבא: דלמא
 חדא כיטתא הוא דרמיא. לכך
 הוצרכת לשאול שלא הטילה אלא ביצה
 אחת וקרא אפרוחים או ביצים כתיכ:
 פרסתקי. מצודות: וליחוש לחשדא.
 שעל הנאח עצמו חייבו לשלחה דצריך
 להתרחק מן הכיעור כדאמר באלו
 טרפוח (לעיל דף מד:) דרכ חסדא שרי
 בוכרא ולא זכין מיניה: ומשני כלאחר
 יד. מרחוק פירש המצודה שלא הבין

 עין משפט
 נר מצוה

ט א ב מיי׳ סי״ג מהל׳  כ
 שחיטה הל׳ ד סמג
 עשין סה טוש״ע י״ד סי׳

 רצב סעיף ד:
 ל ג מיי׳ שס הל׳ ח

 טוש״ע שס סעיף ב:
 לא ד מיי׳ פ״ו מהלכות
 גזילה הל׳ ז סמג
 עשין פט טוש״ע ח״מ סי׳

 שע סעיף א:
 ה [מיי׳ סי״ג מהלכוח
 שמיטה הלכה ח סמג לאיין
 קכ טוש״ע י״ד סימן רצג

 סעיף ב]:
 ו ז [מיי׳ שס הלכה יח):

 מוסף רש״י
ש תשרופו. עשה א : 
 הוא ולאו שניתק לעשה
 אין לוקין עליו והמותיר
 ״פסח פטור !לעיל פב:;.
 מכת מרדות. רידוי
 שבת ס:.! לאו מלקות
 ארגעיס הוא אלא מכת
 מרדות, מכת רידד מדרבנן
 יבמות נב.;. יוני שובך.
 שמבקשים מזונותיהן בשדה
 יקניהן בשובך ואין אלו
 •וני הרדיסאומ הגדילים
 ־.נחים ;ב״נז קב.). חייבות
לוח. הקן, אס רובצת  :שי
 1ל הביצים דקרינא נהן
 ־:י יקרא פרט למזומן
 ׳ילאו מזומן נינהו 1שס).
ל  אסורות משום גז
 :לפני דרכי שלום. ולאו
 .זל גמור, ללא זכה בהן
 :על השונך דממילא קאתו
 רבו להתס (סנהדרין כה.).
 קרי כאן כי יקרא פרט
 ־1מזומן. דכיון להביצים
 שלו הוה ליה הקן מזומן,
 ־קן הוא הביצים !ב״מ
 ב:!. עם יציאת רובה.
 ־ןרינא ביה אי ביצים ואס
 •זיה גא לתפוש קולס
 :זתיגמר יציאתה תייג לשלח
 ״אם וליקח המיס (שם׳.
-!מאי אסורות משום
 זל. כיון ללא נפלה לחצרו
 11ם<. אאמם. כלומר גזל
 ־ררכי שלוס אפילו אאמן
 מי קאמר, לדעתו של
 על השובך עליהם, לבטוח
 וא לחוזרים למקומן לערב
 rau. לעולם אביצה.
 •!א אאמן 1שס). אע׳׳ג
 ״נפל לחצרו. היינות
 •שילוח הקן ולא מזומן
 וא כל זמן שאס רובצת
 .ליה! ולא תיקשי לד׳ יוסי
 ד׳ חנינא לכל היכא לאיהו
 ־׳ 1שס!. אמאי אסורות
-:פני דרכי שלום. וחו
 :t !שם). אי דשלחה.
 י־י שנטלן, גזל מעליא
 דוא. להא קניא ליה חצרו
 1ם!. שלוחי בעי. ואיכא
 ־״סור שלח תשלת והלר את
 ׳•־מים תקח לך יכו׳ מאי
 ־׳ריא גזל !:שם!. בקטן.
 י א לקתני ררכי שלוס ותו
 י. ז, נללא שלחה ובקטן
 ז!או נר שילוח הוא לאינו

 חייב נמצות (שש.



 עין משפט
 נר מצוה

 שילוח הקן פרק שנים עשר חולין קמב.
 לב

 עש

 א מיי׳ פי״ג מהל׳
 שחיטה הל׳ יט סמג
 סה (טוש״ע י״ל סי׳

 רצג):
 ב ג [מיי׳ פ״ח מהלכות
 חשובה הלכה א וס״ט

:lb הלכה 

 תורה אור השלם
 1. שדיר השלח אה דאב
 ואת הבנים תקח לך
 למען ייטב ל־ והאךכת
 יכלים: דברים כב ז
 2. בבד את אביף ואת
 אבלף כאשר צוף יי
 אלדיף למען יאריכן
 ינליף ולמען ייטב לף על
 האדמה אשר ין אלהיף
 ניתן לף: דברים ה טו
 3. למען תפש את בית
 ישראל בלבם אשר נזרו

 מעלי בגלוליהם בלם:
 יחזקאל יד ה
 4. וייאמר שמואל איך
 אלף ושמע שאול והרגני
 ויאמר ין עגלת בקר
 תקח ביךף ואמרת לזבח

 ליי באתי:
 שמואל א טז ב

 שכרה שעתידין המתים להחיות: לטולם שכולו טוב. שאין נו לא היזק
 ולא יסורין אלא טובה. וכשילהי פרק קמא לקדושין (דף לנו:)
 אמריכן דרבי יעקב עובלא חזא באחל שאמר לו אביו עלה לבירה
 והבא לי גוזלות ועלה ושלח את האס ונטל את הבנים וקייס כבוד
 אב ואם ושלוח הקן ובחזרתו
 נפל ומת היכן טובתו של זה והיכן
 אריכות ימיו אלא הר אומר
 למען ייטב לך לעולם שכולו טוב
 ולמען יאריכון ימיך לעולם

 שכולו ארוך:
 הדרן עלך שלוח הקן וםליקא

 לה מסכת חולץ

 בטומד ואומר זה וזה אט נוטל סגיא. ככית הלל כמסכת כיצה
 (דף י.<: פירי חדתי. ביצים שהטילה אותם האס ולא עמדה
 מעליהם מעולם ולא קנתה לו חצרו ללוי דאסור לזכות בהן כל זמן
 שהאם רובצת עליהם ולוי היה צריך לילך לקנות ומה שלא קנה אינו

יבעומד ואומר זה וזה אני נוטל םגיא הנהו  א

 פירי חדתי הוו דלוי בר םימון גופיה לא
 הוה קני להו והכי קאמר ליה זיל (א) וטריף
 אקן דליתגבהו וניקנינהו לוי בר סימון והדר
לא יטול  ליקנינהו ניהלך בסודר: מתני׳ א
 אדם אם על בנים אפי׳ לטהר את המצורע
 ומה אם מצוה קלה שהיא כאיםר אמרה

 יכול להקנות ואם יקנה לו בסודר
 יכול לחזור בו: זיל טרוף אקן
 דליתגבהו. אמהות וליקנינהו לוי
 לסירות על ידי חצירו ויקנהו
 לוי ניהלך בסודר: מתני׳ שהיא
 האיסר. שאין בה חסרון כיס
 אלא דבר מועט: גמ׳ שמתן
 שכרה בצדה. כגון כבוד אב ואס
 ושלוח הקן שלא תוכל להבין מ מתן

 הגהות הב״ח
 (א) נמ׳ זיל טריף כצ״ל
5) שם  ואומ ו׳ נמחק: (

: ם ל ו ע  יאריכון ימיך ל

 מפודת הש״ם
 א) [ביצה י.], ג) קדושין
 לט: [תוספתא סוף פ״י],
 ג) [קדושין שס ע״ש],
 ד) [מסרש״י ל״ה לעולס
 כוי ונשילהי ס״ק דקדושין
 כיי משמע ללא גריס לכל זה
 וכ״כ הח״א], ה) [קדושין
 לט: מ.], ו) פסחים ח.
 יומא יא. [קדושין לט:],
 ז) [צ״ל אלמלי עי׳ תוס׳
 מגילה כא.], ת) נצ״ל ממתן]

 מוסף רש״י
 בעומד ואומר. מבעוד
 יוס !:ביצה י.:!. שאין
 תחיית המתים תלויה
 בה. באותו מתן שכר,
 להודיעך שאין מתן שכר
 אלא לעולס הבא יקדושיו
 לט:). ודלמא לא הוי
 הכי. לא יארע הדבר
 הזה לעולם אלא מאריטן
 ימיו ושנותיו ושם). למען
 תפוש את בית ישראל
 בלבם. שתפשו כלנס
 הרהורי עכודת כיכביס
 דבה משתעי קרא 1שם׳.
 והאמר ר׳ אלעזר כוי.
 והיכא אמרינן דרי יעקב
 מעשה מזא !שם). איך
 אלך. למשות את דיד,
 ואע״פ ששלוחו של מקוס
 היה הרי היה ירא !פסחים
 ח:׳. אלמלא דרשיה
 אחר להאי קרא. דלמען
 יטב לך בעולם הבא

 !קדושיז לט:<.
 הדרן עלך םסבד. חולין

למען ייטב לך והארכת ימים מ״ו על  תורה 1
 מצות חמורות שבתורה: נמ׳ 3*תניא דבי ר׳ יעקב אומר אין לך כל מצוה ומצוה שבתורה שמתן שכרה
למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך בשילוח  בצדה שאין תחיית המתים תלויה בה בכבוד אב ואם כתיב 2
 הקן כתיב למען ייטב לך והארכת ימים הרי שאמר לו אביו עלה לבירה והבא לי גוזלות ועלה ושלח את
 האם ולקח את הבנים ובחזרתו נפל ומת היכן אריכות ימיו של זה והיכן טובתו של זה אלא למען יאריכון
בעולם שכולו ארוך ולמען ייטב לך לעולם שכולו טוב ״ודלמא ״לא הוה הכי ר׳ יעקב מעשה חזא  ימיך >« ב
 ודלמא מהרהר בעבירה הוה מחשבה רעה אין הקב״ה מצרפה למעשה ודלמא מהרהר בעבודה זרה
למען תפוש את בית ישראל בלבם ה<ואמר רב אחא בר יעקב זו מחשבת עבודה זרה הכי  הוה דכתיב 3
שכר מצות בהאי עלמא תהני ליה ותגן עליה דלא ליתי לידי הרהור וליתזק  קאמר אם איתא דאיכא נ
 אלא שכר מצות בהאי עלמא ליכא ייוהאמר ר׳ אלעזר שלוחי מצוה אינן נזוקים בחזרתם שאני והאמר
 רבי אלעזר שלוחי מצוה אינן נזוקים לא בהליכתן ולא בחזרתן םולם רעוע הוה ומקום דקבוע היזקא שאני
ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני אמר רב יוסף ״אלמלא דרשיה אחר להאי קרא  דכתיב 4
 כרבי יעקב בר ברתיה לא חטא מאי חזא איכא דאמרי כי האי מעשה חזא ואיכא דאמרי לישנא דרבי
 חוצפית המתורגמן חזא דהוה מוטלת באשפה אמר פה שהפיק מרגליות ילחוך עפר והוא לא ידע למען

 ייטב לך בעולם שכולו טוב ולמען יאריכון ימיך בעולם שכולו ארוך:

 הדרן עלך שילוח הקן וםליקא לה מסכת חולין

 אחר השלמת המםכתא יאמר זה ויועיל לזברון בעזרת השם יתברך
 הדרן עלך מסכת חולין והךךף עלן. דעתן עלך מסכת חולין ודעתך עלן. לא נתנשי מינך מסכת חולין ולא תתנשי מינן לא בעלמא

 הדין ולא בעלמא דאתי:
 יאמר כן שלשה פעמים ואחר כך יאמר:

 יהי רצון מלפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו שתהא תורתך אמנותנו בעולם הזה ותהא עמנו לעולם הבא. ךונינא בר פפא רמי בר
 פפא נחמן בר פפא אחאי בר פפא אבא מרי בר פפא ךפךם בר פפא ךביש בר פפא םוךחב בר פפא אדא בר פפא דרו בר פפא:
 הערב נא יי אלךזינו את דברי תוךתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל. ונהיה בלנו אנחנו וצאצאינו ןצאצאי עמך בית ישראל
 בלנו יודעי שמך ולומדי תורתך: מאויבי תךובמני מצותיך בי לעולם היא לי: יהי לבי תמים בחקיך למען לא אבוש: לעולם לא

 אשבח פקודיך בי בם חייתני: ברוך אתה יי למדני חקיך: אמן אמן אמן סלה ועד:
 מודים אנחנו לפניך ין אלהינו ואלהי אבותינו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות. שאנו משכימים
 והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לחברים בטלים. אנו זגמלים והם לכללים. אנו עמלים ומקבלים שבר
 והם עמלים ואינן מקבלים שבר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת. שנאמר ואתה אלהים

 תוךיךם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך:
 יהי רצון מלפניך ין אלהי כשם שעזרתני לםים מסבת חולין כן תעזךני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולםימם ללמד וללמד
 לשמור ולחשות ולקים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות בל התנאים ואמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזךעי שלא
 תמוש התורה מפי ומפי ורעי הרע זרעי עד עולם. ןתתקים בי בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמר עליך והקיצות היא תשיחך.

 בי בי ירבו ןמיך ויוסיפו לך שנות חיים: אוךך ןכלים בימינה בשמאלה עשר וכבוד: ין עוז לעמו יתן ין יברך את עמו בשלום:

 יתגדל ויתקדש שמה רבא. בעלמא ךהוא עתיד לאתךזךתא, ולאחןא מתןא, ולאסקא לחיי עלמא, ולמבנא קךתא ךירושלם,
 ולשכלל היכליה בגוה, ולמעקר פולחנא נובראה מארעא, ולאתבא פולחנא ךשמןא לאתריה, וימליך קוךשא בךיך הוא במלכותיה
 ויקריה׳ [ויצמח ?רקנה ויקרב משיחה]. בחייכון וביומיכון ובחיי דבל בית ישראל בןגגלא ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהא שמה _רבא
 כלבךך לעלם ולעלמי עלמןא. יתברך ויעזתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה דקדשא בךיך הוא. לעלא
 מן כל בחבתא ושירתא תשבחתא ונחמתא דאמיוץ בעלמא/ ואמרו אמן: על ישראל ועל רבנן, ועל תלמידיהון ועל כל תלמידי
 תלמידיהון, ועל כל מאן דעםקין באוךיתא, די באתךא (קדישא) הדין ודי בכל אתר ואתר, יהא להון דלפון ^זלמא .רבא חנא
 וחיידא ורחמי וחיי אריכי ומזוני רויחי ופרקנא מן קדם אבוהון די בשכלןא וארעא ואמרו אמן: יהא שלכלא _רבא מן שמןא ןחיים

ל ?ל י^יראל׳ ואמרו אמן: עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו יזגשה שלום עלינו ועל כל ישךאל ואמרו אמן: ע ו ו נ י ם ^ י  טוב



 פסקי תוספות ממסכת חולין
 קמב מחט אשי׳ כולה נתון הכ3ד אינה כשרה אלא אי קופא כצל
 סמפון וכריאה כשר נכל עני[. וכן אס נמצא נחון תקורקנן.

 אס נמצא כתוך חלל הגוף ככל ענין טרפה:
 דייה אי: ע׳׳ב

 קמנ נמצא [א] 5ה גרעיני זית הגסים טרשה:
on דייה אבל: דף 

 קט־ אפילו עונלי כוככיס המנרכין לישראל מתנרכין:
 דייה ואברכה. שם
 קמה ריאה שנחכה ושומן סיתמתה או נסרכה כשומן טרפה. לקין

 שנקנו חלב הכנתא סוחממ. טרששא ללנא לא סחים:
 דייה חלב: ע״ב
 קמו מחט שנמצא נקרקנן וניקב הכיס וגס את נשרו רק שהשומן

 סותם למעלה נשרה. חלב טמא אינו סותס:
 דייה חלב חיה: שם

 קסז מקצת שניעי של אנל אינו ככולו בעוד שמנחמין אצלו:
 דייה אפילו: דף [י
 קמח (צ) מקיפין ננקניס מבהמה לקה לנהמה לקה אם דומה
 נקב לנקב(ק): :זיז בגמרא) שם
 קמט המסס שנקנ רק [נ] נקצה אחת טרפה לרש״י. ור״ת התיר
0 ככל מקוס: דיה arm: ע״ב  עד שניקנו שני עורות (
 קנ כאן נמצאו וכאן היו ותלינן נרשוח הנמצא נו לקיים המקח
 (ש) אן כל אלה לא שיין למימר תכי לאוקמי נרשות השוחל
 אלא להעמידה נחזקח נעליהן: דייה המוציא דף נא
 קנא שוורים שנגחו זה לזה ונפל האחד לאמץ חוששין (מן היינו
 נשחוח מעשרה משא״נ נשלה מעצמה: דיח נפל: שמ
 קנכ עמלה אין צרין מעת לעפ אלא נליקה לא עמלה כעי
 מעל"א[ג] (א) : דיה עמדה ע״ב
 קננ (ובדיקה) פשטה ילה לעמוד או ננערה לעמיל לא מהני
 (ב): ז״ה והלכתא: שם
 קנר אין לרוסה לעופות טהורים: ז״ה שאו זף נג
 קנה כשהנץ שוכב על גני העוף ולא השיר רגליו אין מועיל
 ששוחטין אותו נאותה שעה: ז״ה קמ״ל שם
 קנו ששק לריסה צרין לבדוק בכל מקום גנה וכרסה וצדה וכל
 מה שמגר מעייס אבל אס ניכר מקוס דריסה א״5 לבדיק
 אלא מגד אותו מקום: ז״ה זרוסה ע״ב
 קנו היה הסימן השחוט שמוט ייוחון נמקוס אחר נאוחי שימן
 אס לימין טרפה. יאין מקיפין ננהמה אחרת. אלא נאותה
 נהמה ובאותו עוף: ז״ה יביא: דף נד
 קנח אין בעלי האומניות העוסקיס במלאכתם חייניס לעמוד בפני
 ת״ח והעוסקים במלאכת אחרים אין רשאין לעמוד. ואין חייב

 לעמוד בשני רבו אלא שחרית ופרגית אן אינו אסור:
 ז״ה אץ: ע״ב
 קנט ניטלה האס כשרה: ד״ ז במשנה: זף נו

 קב שמוטה ירן בבהמה אי נחתכה לגמרי כשרה:
 דייה שחנטה: דף נז
 קבא גוקא דאטמא דשף מדוכחיה ואיענוצ ניניה טרפה. איפסיק
 כשרה: ובאיד) ןד״ה שמנסח ירךן
 קשב ניטלה הירן נמקוס שמחוברת באליה טרכה ראש ע5ס הירן
 שקשן ממקומו מחור שנעצם אליה כשרה נחתכה טרפה
 אפילו בצומות הגידים: ז״ה דילמא: שפ

 קםנ ביצת נבלה שכמוה נמכרח בשוק אסורה:
 דייה ושוין: דף נח
 קשר השוחט תרנגולת ומצא בה ביצים גמורות מותרות לאוכלן
 בחלב: בא •ז
 קשה עונר ירן אמו לנד מלענין טרפות: ז״ה והלכתא שס
 קפו כל שיש לו קרניס נחיה וסרסית סדוקות או קמים וטלפי
 חיה חלנה מותר: דייה אל! דף נס

 קם! צבי הוא מה שאנו קורי[ צני אבל לרש׳׳י שטייגנו״ק:
 ז״ה והרי צבי: ע״ב
 קםח נחוצה לארן שרי כלאי זרעים !ג) ואסיר הרכנת איל[ יכן מי
 נח: דייה הרכיב: זף ס
 קסט (ל) כל שיש לו אצבע יתירה וזפק וקרקננו נקלף טהור אס

 אינו דורס ור׳׳ח פירשן דשגי בהני שלשה סימנים:
 דייה כל שיש: דף סא

 קע עוף שיש לו סימן החדש ועוד סימן אחד טהור:
 קעא עוף שקורקננו נקלף יעוד סימן אחד טהור ןה! :

 דייה מאי: וף סב ע״ב
 קעכ תרנגולת זאגמא הקרוי כן אסור הזכר והנקבה והנקרא
 חרנגולתא שניהם מוחרין: ד״ה חרנגולתא: שם
 קעג נן אינו שקורים שפרוו״ר. נשר אינו אייגל״א. קורא אינו
 קוקו׳׳א להוא טמא וקורא טהור: י״ה נץ: דף םג
 קעד דג שהיא נרנוט״א טהור: ז״ה םימניו(י) דף סד
 קעה ליקחין ביצים מן העינדי כוכבים אפילו אין אומרים של עוף

 פלוני וטהור הוא ואוכלי( אינלי״ש הנילושיס בגציס 0) :
 נא״ו
 קעו ואיכציס נצים מגולגלים בלא בדיקת לס: בא״ז
 קעו אוכלי! פת של עונדי מכניס: ב»״ד
 קעה פשטיי״ד שאופי! עובדי כובד׳ אסור: בא״ז
 קעט כל היוצא מן הטמא טמא מ־ רגלי חמור אסור דבש דנוריס
 מותר: ז״ה שאם ריקמה שם
 קפ נצים שנתבשלו עם הטמאה מותרי! ושנתבשלו עס ניצה שיש
 נה אפרוח אסור הכה התרנגולת על רחמה ויצאו ניציה
 מותרי[: ז״ה גיעולי: ע״ב:
 קפא נמצא לס על הקשר שלה מותר מצא על [ד! החלבון כל
 הניצה אסורה יצא הדס מן הקשר ילמיץ אסיר מדאורייתא
ן לקשר מותר. י  כל הביצה ונעודה נקשר אסורה הביצה ח

 י״מ נמצא בקשר זורק הדס חין לקשר הדס מותר:
 ז״ה והוא שם
 קפנ כל היכא לגמרינן כלל ופרט ואינא צללים «ח) חשובים ולמיין
 להדדי בעינן כולהו ואי לינא אלא צל אחד שגי נהכי ואי איכא
 צד מעט נריע בעינן נמי הן גרוע אבל צד הגרוע יותר פליגי
 למאן דאמר כללא קמא דווקא בעינן ליה ולמאן דאמר כללא
 נתרא דווקא לא נעינן: ז״ה וכי תימא: זף מה ע״ב
 קפ: חגבים אי! טעמי! שחיטה: ז״ה במאי. דף סו
 קפד קישות שהתליעה נאיביה פצינ־ בה רבוותא ואץ לאסור אותן
 פולין שיש נתוכן כעין ינחושין ומשחרת מבחוץ ונפמסירין
 הקליפה נשארו תתתיהן ;ט): ד״ה דיקא: זף ש ע״ב

 אכל אוכלין טמאים נפסל גופו מלאכול בתרומה אבל אין
 אסור לפסול גופו: ד־ה והשלישי: דף לז ע״ב
 אפי׳ נהנים מותרים ליגע נשרץ ונבלה: בא״ד

 רגיליס ליזהר שלא יגע מיס נמנחות משוס ממון:
 (א) האוכל מבהמה שלא הורמו מחגותיה כאוכל טנצ:

 דייה שלאי דף לנ ע״ב
 כהן עצמו צריך להפריש תרימה ומעשרות: בא״ד.

 אל יהרהר ניוס שלא ינוא לידי קד בלילה:
 ז״ה שלא הההרחי:
 ג׳ דנריס אין אדם ניצול מהן הרהור עבירה לשון הרע עיון
 תפלה: בא״ז:
 אין לקרוח אמ רבו נשמו: ז״ה אצטריו: זף לח
 נזדקת לס לענילמ כוכבים לא נאסר הנשר אלא הלם לבד:
 ז״ה מקום: דף לס ע״ב

 המשתחוה להר מותר ועונדו נסייף:
 ובא״ח: [דף מ ע״א ז״ה הא;:
 מקרינת הר מותר וכן ציפוי הר ונעונדין את הציפד
 פליגי: ;ז״ה הא זף m ;בא״זן:
 ציפוי נעלי חייס אשור אף להדייט: בא״ד:
 הגביה לבר שאינו שלו לא קנאו לאושרי אלא להתחייב
 באינסיס: ז״ה רבוצה:
 מומר לעבולח נונמס השוחט לשני ענולת כוכבים מסתמא
 לעבודת כוכבים מתכוין: ז״ה לפני:
 עובל כוכבים שנסך יין מותר ליקש למיס מאותו עונל
 טכביס: ז״ה לאו זף מא
 אין שוחטי! לחון גומא נקיה וטינ ליזהר ואשילו אינה נקיה
 (ב) : ז״ה אץ:
 כל דבר שאיסורו משני מראית העין אפי׳ בחלרי חללים אסור
 נדבר שיש איסור(U גס בצנעה אבל דבר שאס עושה בביחו
 אין נו חשל מיחר: ז״ה ובשוק
 צינור שעלו בו קשקשים שרי למעכו נשנת: בא״ז
 אמר הרי זו חטאתי לא אמר כלום אם לא אמר לשם
 חטאת: ־״ה והא: ע״ב

 אלו טרפות פרק ג
 אין נקנ אס לא ניקנ לנית חללו: י״־ה ניקב דף מב
 (ל) ניטל הלנ והריאה והלקין טרפה: בא״ד

 (הז אילים אין להס מרה. מרה שניקבה טרישה:
 ד־ה ואמר: ע״ב
 אלם אינו :עשה טרסה על שיחסר מהגולגלח וגס ינקנ
 הקרום: בא״ד:
 אנל נהמה בנקיבח קרוס לנד טרפה: בא״ו:
 ננור שנטרף מון שלשיס ייס אי! פולין איחו: בא״ו:
 סימנים שנפרלו זה מזה טרשה: ז״ה םימנץ:

 כוליא מליא מוגלא טרפה מיס זכיס כשרה:
 דייה יפלמ: דף מג

 (ו) ישב לה קוץ בוושט חוששין שמא הנריא:
 דייה קסבה ע״ב

 (0 בריאה חיששין לספק:
 נולד שפק מחייס ועדיין היא בחזקח איסור אפי׳ הכי נשחטה
 הותרת: בא״ד:
 טעה בדבר משנת חוזר ילא ענלינן נחרי חומרי לסחרי
 אהללי: ז״ה זיל:
 תורבץ נראמיס גלולים ל׳ אצבעות ומכאן ואילן הקטן לפי

 קטני ונראה להוי (ח) כמו חפיסח יד:
 ז״ה בזי זף מז
 חכם שאסר אין חנירו רשאי להתיר וט) אפי׳ לסמוך
 אגמריה: ז״ה חיכי: ע״ב
 שניס אין חשודי! אן בעל נפש ירחיק ועדיס אין חשולין אפי׳
 בדבר שנגמר ענ פיהם: ז״ה וכן: שם

 (י) נקנו קנה הלנ וקנה הכבד והריאה במשהו:
 ז״ה מר: זף מה ע״כ
 (כן ריאה שהאדימה מקצחה לרש״י כשרה ולר״ח טרשה אס
 לא שמתלננמ ע״י נפיחה. רונה שחורה טרפה אנל יש
 מראיח מעט (ל) כשרה ונראה לנכל ענין טרפה אנל ככחול
 כשרה: ז״ה אלא ובז־ה אוכמי דף מו ננ״ב
 ניקנו הנועות היכא ללא ממשמשא ידא דטנחא טרפה ואם
 לא נקנו כשרה אס לא שמיד להדדי: ז״ה איו: שס
 אומיח הסרוכות כסדרן או בצלעות או נבשר שנין הצלעות
 צריטן נפיחה. אונה הסרוכה לאומה כסדרן רש׳׳י החיר
 ור״ת אסר ואנו ממקומות המחירים: ז״ה היינו: דף ש
 בועה נשיפוצי אומא או אינא טרפה ומ) ודיוקא נועות שנהן
 מיגלא: דייה אי: שס

 צמחיס קשים הפסק נין הניעות כחוט השערה טרפה:
 ז״ה ואי לאו: שם
 אי אינא נ׳ עינוגימא דוורדא טרפה ואי ליכא כלל כשרה:
 (נ) וה״ר אפדם פירש להישן ועמא דנר כרש״י וכל מקוס
 שעינוניתא סרוכה טרפה ואינה משלמת אס חסרו אונות
 (P) : דייה כל: שם
 עינוניתא לצד שמאל טרפה: דייה אבל: ע״ב
 י״מ דיקא נשאר אונוח וגנ הריאה אבל באינא >ע) ימין
 התתחונה שהיא עליונה הסמיכה לגרגרח נשרה דדרכה
 להתפצל (פ) : דייה אפילו: שס
 ואפילו לא הוי כטרפא דאסא אצא נחר נפיחה טרפה וכי לא
 הוי נתר נפיחה כטרפא דאסא כשרה: בא״ד:
 אתרוג כעין ירק ועשניס פסול ולא מרוקה דשעיה
 וכטייס: דייה אלא שם
 נוהגים להטריף נל השירכות ואין נודקין לא בדופן ולא
 בפושרים: ז״ה רב: זף מח
 ריאה הסרוכה לדופן אף נמקוס רמתא יסרוכה בבשר שנין
 הצלעות אי בצלעות עצמן בדקינן ליה בנפיחה עם הצלעוח

 אי מגררין הנשר עס הסירכא אס עולה משיחה כשרה:
 ז״ה אמר: שם
 ריאה שנראה כעין קמט וחסר מנפחינן לה אס עולה בנפיחה

 כשרה: ניקב כיס השחן או ניטל איכא פלוגפא דרנומא:

 : מילא עונד כוכבים מיס לבהמתו משקה ישראל אחריו וכן
 אס עשה העונד כוכניס כנש: בא״ז:
 נא המנשל בשוגג בשבת אפילי הוא מותר בו ביום ובמזיד אפילו
 לאחדם אסור עד מוצאי שנת: דייה המבשל: דף טו

 נב אין מוקצה לחל שנת נלנר שגמרו בידי אדס:
 ז״ה כגון שהיה. ע״ב

 :נ המקרב לנר אצל האש חייכ כמקרנ האש אליו:
 ז״ה אבל דף טז
 נד כפתו במקוס שסוף המיס לבא עליו חייב כפתו ואי! סוף
 המיס לבא עליו אן אחר כן אשקיל עליה נלקא דמיא
 פטור: בא״ז:
 נה זרק חץ ותדס כילו וקלס ונטלו סטור: בא״ז:
 נו שמן למטה וצואר נהמה למעלה פסולה אפי׳ ליעבל ואפילו
 אמר נרי לי שלא דרסתי: דייה אחו: ע״ב
 נו מסוכסכת כשרה בדיעבד:(P) אס הולין ולא הגיא ולקיימא
 בדשא לסמא: דייה כאן: דף יז ע״ב

 נח מותר לשחוט נשאר טבעות ואי[ אסור להגדס למטה:
 ז״ה אבל. דף יח
 נם ;ותנין עליו חומרי מקום שהצן לשס באין לעחי לחזור וחומד
 מקים שיצא משם בדעתו לחוור ומבבל לבבל ומא׳׳י לא״י אין

 תינוק בין לעתו לחוור לאין דעתו לחזור:
 דייה הני טילי: ע״ב
 ס השוחט מן הצדדין כשר דוקא בליעבל ואפילו תחזיר
 ״סימן: ז״ה השוחט דף ימ ע״ב
 םא מצד חולצת מחילתו ממין וחופשתו נשמאל וגוררחו בימין
 (ע) כדי שתהא חליצה והתרה נימין: ו״ח לא: דף כ

 כב הניען ראש הסמן תחת הסימן היי חלדה:
 ז״ה מפני: ע״ב

 םג עוף לכחחלה ישחוט שני שימנין:
 זף כא ע״ב ז״ה ואינו:
 שד קטן קורא בתורה ואינו יורד לפני החיבה ואינו פורס על
 שמע ואין נושא כפיו אלא עם הגלולים על שיביא שתי
 שערות ואינו מתפלל בקביעות בתעניות יבמעמלות עד
 שתתמלא זקנו לנעינן וקן ורגיל. היולע לישא את כפיו

 מחלקין לו תרומה בנית הגרנות:
 דייה נחמלא: זף כי ע״ב
 שה היולע ללבר אביו מלמלו חורה: בא״ד:

 שו היולע לשחיט וגליל עומל על נמו אונלין משחיטחו:
 בא״ד:
 סו כלי חרס טמא ומטמא מגבי ואינו מקבל טומאה מגנו אפי׳
 נגע בידיו: דייה וגבו:
 סח שלשה לוגי[ מיס שאורן פוסלים מקוה חסר אבל לא מקוה
 פלס: ז״ה נפוסל: דף כה ע״ב
 סט כל איסודס שבתורה אסורים מותן טעם אבל יי[ במים
 קיוהא בעלמא הד: ז״ה הסחמז:
 ע יין מזוג אינו פוסל אה המקוה ספק שאומן אין פוסלין אמ
 המקוה: ז״ה שהחמיץ דף כו
 עא מקוה שהניחו דקן ומצאי מלא נשר: ז״ה זלמא:
 עב יין וחלב למין אין מוצצין: דה הכא: ע־ נ

 השוחט פרק כ
 עג השוחט לכחחלה צרין לשחוט את הוורילין אבל צלאו ולא
 נחתכו כשר בליענל: ד״ה השוחט דף כז
 עד שחט חצי כל אחל ואחל נעוף פסול: ז״ה חצי:
 עה שחט וחתן גס המפרקח נשר לרש״י: (פ! שם
 עו בשפק לריסה צוין נדיקה כנגד כל תחלל ואפילו לא האדימו
 הסימנין אלא משהי טרפה: ד־ה אחא זף כח
 עז וושט אין לו בליקה מבחוץ לענין לרוסה אבל ננקב יש ני
 נליקה: בא״ד:
 עה מלי אלס אפשר לצמצם ילא מלי שמיס: ז״ה לפי: עי״ב
 עט המחחיל במצוה אומדס לו מרוק: ז״ה ומיזק: דף כט

 פ אין שניס שוחטין זבח אחל אפילו זה אחר זה:
 ז״ה אס: ע׳יב

 פא אפילו חולין צדן (צ) לנחחלה שלא יהיו שניס שוחטי;:
 דייה למה:
 פב אינה לשחיטה אלא לבסוף: ז״ה אחר:
 פג בחוץ אין חייב אמליקה אלא אשחיטת עוף: ז״ה כגון:
 פד שניס ששחטו זנח אחד כשר: ד״ה תרי:
 פה חתך כאן רוב וחור ותחן כמחוס אחר נשר או שחתן סמנ
 הסימן ומן הכל(ק) רוב ואשיט חתן מעט למעלה לצד העור
 וחזר יחחן לצל אחר זה שלא כנגד זה ונין הכל רוב כשר או

 שחט רונ הקנה למעלה ורונ הוושט למטה:
 ז״ה השוחט: דף 1
 פו נשירש״י חלדה פסולה אפי׳ במיעוט בחרא ואפי׳ שחט שני
 שלישים והגדס שליש ור״ת הכשיר תחליד תחת המיעוט או
 תחב הסכין מן שימן לסימן ופסקו לצד מעלה פסולה ילה״ר
 אושעיא שחט רוב בבהמה והחניד תחת המיעוט הנשאר
 ושחט סימן שני פסולה אי שחט בשכין רע וחולין והמא
 במיעוט בחרא של סימן הראשון כשיעור שהייה ושוב שחט
 השני פסילה: ז״ה החליו: ע־ב
 פי אין צרין להוליך נל מלא צואר שחוץ לסכין ושעמים שהסמן
 חדף ישוחט מהר: ז״ה חוץ: וף לא

 פה אפילו יש כמה שאין במדרון אין טובלים כהן:
 ד״ה גזיהה. ע־ב

 פט שיעור שהייה לקה ללקה גסה לגסה עוף לעיף:
 דייה ושמואל. דף לב

 צ נפסקה חוט השלרה למטה מפרשוח כשרה:
 דייה ולימשוב: ע״ב
 צא נחמנו רגליה למעלה הרבה מצומות הגילים (0 שמא היא
 כשרה וכ[ נשבר העצס ואין בשר ועור חופין אוחו בעצם שני
 אבל בעצס שלישי המחובר לגוף לא: באי•-:

 צב חתן נשר למת השחיטה אפילו צלאו צדן למולסו:
 ז״ה חולהו(D) : דף לג
 צג לצלי לא בעי הלחה ואף לקדרה יכול להדיחי (תן במי
 פירות: ז״ה !נאכלין:

 הכל שוחטץ פרק א
 א הכל שוחטין. נשיס שומטות לכתחלה: ד״ה הכל: דף ב
 ב חרש שוטה וקטן אין מוסדן להס חולי! (לכחחלה) לשחוט

 אפילו אחדס רואין אותן ואפילו להאמט לכלמס:
 ז״ה שמא:
 נ (א) מציה לילור בשעת צרה: ז״ה אבל. ע״ב
 ד רב אשי סילר הש״ש: ז״ה אנא

 ד׳ טמא ממ אין נכנס לחיל ולא טמא (p מת ואפילו טבול יוס
 לעזרת נשים. נטמא בפנים לא גורו ולא גורו אלא בעזרת
 נשיס שהוא משמש כניסה דציאת ולא שאר מקומות עד סמון
 למחנה שמנה: ן ז״ה שנזא יגע בבשר]:
 ו אי[ עושי! כלי שרת מעץ: דייה כגון: זף ג
 ז לשחיטה אין צדך כלי שרת: בא״ד:
 ח עובד כוכמס שנמצא בצד הבור (ג) ואין לו מלוה עליו
 מוחר: דיה אבל:
 ט עבריין לתאבון מדק סמן ונוחן לו ואפילו לא יאכל ממנה
 ואפי׳ אין יוצא ונכנס (ל) : ז״ה בודק: ע״כ
 כוחי אס ישראל ייצא ונכנס לא געי מיקח סמן: כא״ז
 יא (ה) אס אין יודע לשחוט לא מהני נרואין אוחו לשפיר
 שחט: ז״ה זליחיה

 •נ רוכ [מצרין אצל שחיטה] מומחי! הן ושוחטין לכחחלה:
 ז״ה זוב.
 •נ אי ידעינ! ללא גמיר אשי׳ ליעגל פסולה: ז״ה אע״פ

 יד שחיטח עוכל נונמס יהאוכל נגלה להכעיס פסולה:
 ;ז״ה קסבו!
 טו חלופי איסוד הנאה כמו כשיח וכליס אשור מה שאין כ!
 נקדושי אשה: ז״ה מותר: זף ו ע״ב
 טז מתו אחיו מתמח מילה כשהיו גלוליס אי ראי שנבצע למי
 ישראל מעליא הוא אבל מתו כשהיו קטניס ישמא לא נבלע
 למן לא הד האי ישראל: ויה שמתו:
 •ו יין הניתן לתוך התבשיל שוב אי! עונל כוכמס יכול לנסכי:

 •ח מקבלי! מן הנשים לנר מועט לאין הנעל מקפיל:
 ד־ה אשת: דף ו ע״ב
 יט חרומה ומעשר אין נוהגי[ מרק בחוצה לארץ ובשאר פירות
 נוהג תרומה ולא מעשר ובלגן חירוש ויצהר נוהג תרומה
 ומעשר (ו) ואנו אין מפרישין חרומה ומעשר מחמת שכנר
 בטלים הרימם: ד• ה והתיר.
 ב מלימע שכבר נחקן מוחר נשכח ע״י שנוחן עיניי נצל זה
 ואוכל נצל אתר ולא טבל ולאי: דייה ודלמא זף ז
 בא 0) סמן של עובד כוכמס ובא לחתוך נו צונן נועצה י׳ פעמיס
 בקרקע ולחחיך בה רוחח צדך ליבון ובפסח דהיתרא נלע
 סגי ברותחין: ז־ה שלבנה: דף ח
 גכ סמניפ קטניס סגי נרוחחין והגדולים נעי ליבון ותסמנין
 הלקוחי! מן העובד כוכמס צדמן לבון: בא״ד

 בג סחס כצי עובדי מכמש אינן מי יימן:
 ד־ה השוחט ע־ב
 בד לאחר שנקרי חצב תן הבהמה יכן בשממאיס בשר תן הטנחיס
 של עובד כוכמס אי! צדן לקלוף בכל מקוס שחחן נסמן
 שלו או בקופיץ שלו: ז״ה אגב:

 כה צנון שחתך בסכין של כשר«ח< אסור לאוכלו נכותת:
 בא־ז:
 בו סכי! ששחט בה כשרה ונא לשחוט בה שגי בצונן (ט) אבל
 אסור לחחון בה רוחח: ז״ה סכין:
 בז סכין של עובל כוכמס נועצה בקרקע י׳ פעמים אפי׳ לחחוך
 נה צונן אנל שחט נה טרפה ד בקינות: ז״ה והלכתא

 בה סמן ששוחטין נה מגילי! לשומרה יאסור לטלטלה נשנת:
 ז״ה וליתקן

 כט לא יחן כסלים על נשר נעול! חמין אנל אה״כ שד:
 ז״ה לא
 י אין צריך לקשור תפילין בכל יום: ד־ ה ואידך: זף ט
 לא עיקור לרש״י ששחט נסמן פגימה ולהלכות גלולות שנעקרו
 ממקומם ושוב שחטן: דיה כולהו
 לב נטל הזאב בני מעיים והחזירן אפי׳ יש נקמס שלא במקוס
 שיניו נשרה: ז״ה אמו ליה
 לג החמירי נספק כליס שיש לה! טהרה במקיה ייחר
 מנאונלין: ז״ה שאני: וז־ב:
 לד נגוף אין צדן חפיפה ולוקא קמטים צדך הלחה ולא נשאר
 הגוף אך נהגו לרחוץ נל הגוף נחמין: ז״ה עז: זף י
 לה (י) לא חיישינן למיעוט והלוקח בהמה מיניקה מן העונל

 כוכמס ומה כלון אחדה פטור מן הבכורה:
 ז״ה לזב׳ מאיז: זף יא ע״ב
 לו ראינו שהיה לה חלב קולס הלילה לכ״ע האי חלב לא
 סטרה: דף יב בא״ו׳
 לי עשו גמנוח מבהמה ונשחטה ונמצאת טרפה אסוד( יבסירכא
 מתידס: כא״ד:
 לח ולד חון שלשים הוי נשל: בא־ד
 לט חשול אמינה אין חשול אנבלה: ז״ה הוי: שם

 e חש״ו כשדם לכחוכ הגט כשעימלין על גמו ימלמלו:
 דייה מאי ע״ב
 שא חליצה צדן שיחכוונו שניהס: בא״ד:
 טכ שיטה אין נר חליצה אפילו מלמלין אוחו: בא״ד:

 טנ אין מחכוי! לחחיכה כגון הפיל סמן ושחט כשר:
 ד״ה זרק:
 טד כשקטן עושה מעשה גמור (כ) כמו אלון ורמין שחקקו מהני
 נלא אמירה ומעשה גרוע כמו העלוה מש׳׳י אין מועינ אפילו
 עס אמירה מחשנחו ניכרח מהון מעשיו שמוכיח קצח מהני
 נמי (ל) עס אמירה: ז״״ה נתבעי

 טח בסשינה מוציא ילי חיץ לסשינה ושוחט ילס שוחח ףורד
 ללוסני הספינה: ז״ה בין. זף ינ ע״כ

 מו בפעם אחח לא מיקד עבדי! ליאסר שחיטחו:
 ז״ה השוחט: זף יד
 טז לס אנדס נלאו וכל זמן שלא פירש מוחר: ז״ה ננסביו
 טח צלי לא נעי מליחה ואפילו לא נצלה כל צרכו מ״מ מנהג
 למלוח צלי. (מ) בשר מפל מוחר לטלטל נשנח: בא״ד
 שט לא יעמיל נהמתו על גמ עשמס שנתלשו נשבח נמקוס
 שהבהמה אין יכולה לבא שם (נ) במקום שאין יישב ומצפה
 להוי מוקצה: ז״ה חחתכיו:

 הגהות [א] צ״ל נמרה [ינ״ה גנמ״י] [5] צ״ל בצד [יכ״ה ננמ״י] [ג] צ״ל מיקה ןיכ״ה נכת״־] [ל] צ״ל החלמון
 נוסחאות ב״י

 א) מוסר ןולנאירה לבד התוס׳ מיקי המ לכסנו דנשעח צרה שד. ואולי מדברי המדרש שהמאו המיס׳ כשוף דנריהם מונח דמצוהן: (0 ולא טמא ברן לעזרפ :שים וכו׳ לא גזרו לצאמ וכי׳ שהוא משמש כניסה ולא שאר מקומוח עד סמוך לעורה: (ג) אס אין עליי מליה מיתר: (ד) יאשילו אין יוצא
 •נכנס אבל כוסי וכוי: (ה; אס יודע לשסיט לא בעי רואי! איתי לשפיר שחס יאס אין וכוי: (ו) מכא! עד סוף הסימ! ליחא נכ״י: (ז) נקב נשעס שסינוס הושט כנגד מה ששמט מרפה [הוא מפורש נתיס׳ דף n ע״א דייה והא איכא]: 0) מותר לאכלו בנוסח ונ״נ ס״א אשיר: (ט) חי׳ אגל אסור
 !חסון בה ריסס ליסא נכ״י: (י) הסי• ל״ז המסחיל עשו גממס יכי׳ צ״ל כאן מ היא מנר־ התיש׳ לן יא ע״א ל״ה אתיא יהסימן לה לי הוא נסיש׳ יא כ״נ דייה לר״מ יכ״ה נכ״י: >p נטך. (ל) סי׳ עס אמירס ליסא מ״י: (מן לכאורה צ״ע דהא סתיס׳ לא נתט אלא נשר אייזא ולא סתס נשר:
 נ) ובמקום: (ס) ילוקא אם הוצין: (ע) וחופשתו בשמאל חליצה יהסרה ממין [כ״ה בכ״י אך נראה למסר וצ״ל כמו גשלפניני]: ופ) בסיס׳ שלשנינו ליסא זה אך לכאורה נראה שהוא מלנרי וש״י דייה ללא לישיר׳ גיסטרא. שכסנ כלא יחסין כל המפרקת יסונר הפסק! דמלשו! רכ״י שדיק כל המסוקס
 משמע הא אס לא ססך כל המפרקת לא מיססל. אבל אס סחך כל המפרקס פסול כמו ששוגר ראמ״ה המאו המרדמ וייס השוחט סי׳ ת״ר: (צ) צדך לשמוט שנים לכמחלה ]וכ״ה בפסקי תוס׳ יומא ש״ג סי׳ כג]: (ק) איכא רוב: (ל) הלנה למעלה מצומת הגידי! וכשרה: (שן היינו בחוסן קודם שתצא
 :ששה [נ״ה בתוס׳]: (ת) בסוסי לא כסט אלא אס הולמו אגל דשרו לכתחלה לא מוכס מדנד הסיס׳ יכ״פ הסר׳׳מ יו״ד סי' סט ועיין בש״ן שם: (א) לכממלה שוחטי! המסיכנס [נ״ה נהדי׳ כסיס׳ דף לז ע״א דייה השוחט אס המסוכנת]: (נ) ונהגו לחת מיס או טיט: (ג) סי׳ גס בצנעה ליתא בכ״י:
 ד) נקב הלנ יהדאה יהלקי! טדפה וכן נטל הטסול ונקב טמסה: (ה) סרה שנטל ונקנ טרפה אילים וכו׳ ןולין האיליס איתא נתוס׳ שלשנינו]: (ו) חוששין לספק דרוסה ןוהוא בסיסי דייה קסנר]: (ז) די! זה ליתא גכ״י: (ח) ונראה דהיא כדי קדצס צפורן: (ט) נסוס׳ מוכס גהמא דאם אגמד׳
 סמיך מוסר להכשיר מה שאסר חגרו: (י) p הפרשות געוף מהו למטה מן האגפי׳ חגורו בגוף או שחורות בגוף [כייס גכ״י. ונראה לחסרון וטעות יש כאן וכצ״ל p הפרשוס הוי ספק והוא מדבד הסוס׳ ל״ה ואת״ל. ואס״כ אמד עוד מ! נעוף מהו וכו׳ אס למטה ממקום ששוכבות על העוף
 ־היינו למטה מסוף עצס של כנף המסוגר מוף והוא נחוש׳ ל״ה למטה] ניטל הכמ צדך שישתייר נדת גמקוס סגור מרה ןינראה שססר וכצ״ל ימית כמקוס שהוא ח־ כ״ה להד־א גמיס׳ ל״ה הלכך] שני קרימי הדאה שניקני טרסה ילא האחל [נ״ה להמא גסיס׳ ז״ה יאמד לה]: >כ) לא סמימ
 :שרה וכוי אגל ככחול כשרה אי לא סמימ: שוכגוס האונוס זו על זי אי כעי! סלי! וייס אושר יהגאוניס התירו: שתי אונות הסמוכות וסרוכימ וו אצל זו כשירוס לה״ג ורג אלפס וסיס׳ מטדסים מגג אל גכ יאינס מכשידס אלא מססוך לססוך: (ל) אונות השרופות מוי לזו או גצלעוס: (מ) ודוקא כועית
 זגה! מוגלא אגל צמסיס קשים לא. הפסיק p הגועוס כסוט השערה טרסה וגי סוטי נשרה: «נ) לרש״י: (סן אי ליכא כלל ע־נוניתא דורלא או דאיכא נ׳ או ג׳ הגאונים מכשידס: (ע) ס׳ ימי[ ליסא גכס״י: (ס) דאה הסריגה נאחד המקומוס שהיא ונמצא מכה כנגד הסרכא הראנ״ד מכשיר והראנ״ן
 •הלא׳׳ש מטדסי!: (צ) חלג הקיבה לאיתרא סתים דאקשסא לא סחים ושניהם אסומם נאמלה לרש״י ורג אלפס והרא״ש מתיר לאי־סרא: (ק) גאמס המא רש״י שני לשונות ול״א פירש מגסה לגסה מאומא לאומא מלקה לדקה תאינא לאינא. יהגמ׳ סתמא קאמר אך ממה שהסוס׳ ל״ה מדקה לדקה
 המאו לפר״ס שסירש כל״ק דרש״י משמע דהמ ס״ל והמ פסקו כ! למנא ומהגמ' לא מוכח מידי: 1ר) עד שניקבו שני העוריס בכל מקום נמצא כאן היו [ונראה מגי' וי דתיי ככל מקום קאי אלמטה אכא! נמצאי. וכ! משמע כתוס׳ שם דלא הווכר נדנד ר״ת גכל מקום]: (ש! אגל נשאלה לא שייך
 ;מימר המ לאוקמיה גרשוח הכואל דהעמימה גסזקת הגעליס: גנקנ ע״י קין בעי קורט דס [והוא מדברי התוס׳ דייה מון דאיכא דף נא]: (ס) ננ״י ליסא לסי׳ היינו. ולעי׳ד צ״ל הוא וצ״ל אס״ גפסומ וכן משמע בסוס׳ ד״ס י,פל: (אן מעל״ע וגם נדיקה: (P עוף שנחבט על דבר קשה יש לו לי[
 :פולה וסיישינן על לסדן או שדק לא סיישינ! לבקי גדנק נסראי גפי אסיר: (ג) יכן הרכבה [הסיס׳ פירשו האיגעיא לגמי בכמה אופנים ואף להוי בעי ללא אפשיטא מ״מ י״ל להתיש׳ פסקו לקולא מי! שהוא מדרגנן]: (ל) כל עוף שחוטמו ומג אי כף רגלו רסג מלוע שאינו דירש: ההולך מממנה
 שאינו אוכלי׳ לממנה שאוכלים אוכל אע״ג שדעסו לסזור: (ה) כל שיש לו קשקשס ססס זנבו או סחת לחיו או מסס סנפיד! שלו או אפי׳ עתיד לנשל אי עסיד לגדל או שנשרו מוסר: (ו) מ! העונד כוכמס: (1) ואיכא צדדים דלמיין אהדמ: וח) כל מקום שיש סששא כשפרשו אי! סיששי! שמא פירשו:

 (מן מי! לשרו לישראל: געופית אסיר להרמען [דף ע ע״כ תוש׳ ל״ה חיי טמאה:
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 פסקי תוספות ממםכת חולין
 ;נלה וצריך ששיס לנטל הירק וצריך עיון אס הסכין מקונח
 ואינו כו יומו אס אוסר: ו־ה אגב:

 של מותר לחח כד של נשר וכד של חלב נתינה אחה:
 ד״ה מהו:
 שלא אמר ר״ת כל מליחוח שלנו שאנו עישין לקדרה חשוכ אין
 נאכל מתממ מלתו: ז״ה הני מילי:
 שלב שיעור מליתה כשיעור צליית: בא״ו:
 שלנ נשר שלא שהה נדי מליחה אין לקנל השומן ע״י(ס) גללי

 מלמא:
 שלד דגיס ועופוח שמלחו יחד אסורים הדגיס לכדו:

 ז־ה זגים ע׳׳ב
 שלה מומר למלוח נשר זה על גנ זה אפיי שהה הראשון כלי
 מליחה: ז״ה וזגים:
 שלו שהה שיעור מליחה ואח״נ הושס נכלי שאינו מנוקב ונמצא
 בכלי מי מליחה נהגו בו איסור: בא״ז:
 שלי טמא מליח וטהור מפל אסור: בא״ז:
 שלח לפוסי גבינוח של עונלי כוכבים אין צריך להגעיל ומיתר
 לעשיח בה! ישראל גגינוח ולמולחן בחוסן כמו טהור מליח
 וטמא חסל רמוחר ומעשים ככל יום ן ע) נמלח שבקערה
 שמשחמשיס נו נשר לוקחים לחח נחון חלב והמחמיר חנא
 עליו כרכה: ז״ה טהור:
 שלט לג טמא צירו אסיר: ז״ה מאי זף קיג
 שט אין לאסיר למלוח מי מעיים עם שאר נשר: ז״ה אץ:
 שמא אס שפכו אפילו לס צונן על בשר צלי רותח אוסר כלי
 נטילה: בא־ד:
 שפנ מי מלב אסור מלרננן לנשל ני: ד־ה המבשל: דף קיז
 שמנ נא״י שאין עונלי כוכמס מצויים נחינת גר קולמת לממרת
 עונל נונמס אכל אס יש לאלס חפץ למכור ימכרנה לפובל
 נונמס קולס שיחננהןט] (לגר): ד־ה עד: ע״ב
 שטד אסור ליחן לעונל כונמס מחנח חנם ואם היה שננו מוחר
 להר כמוכרו לו: דייה רני יהודה:

 שטה אילים שסירסן עונל כוכמס מוחרין באכילה:
 ד״ה כל: דף קמו
 עמו אשור להנהיג כלאים בלא חרישה: ד־ה חורש:
 שפז כלאי כרם אסורין נהנאה אנל כלאי ורעיס שרו אי לא הוסיף
 מאחים בכרס: ד־ה כלאים:
 שטח תקרובת עבולח כוכמס (אסוד!) [אינו מטמא אלא]
 מללננן: דייה מדא דף קטז

 שמט אני מעמיליש נקיבת עגלים הלקוחים מן העונל כוכמס:
 ד״ה וזיישץן: ע־ב
 ש: נקנח ננלה נהגו נו איסור יאין להקל ליקח קינת עונל

 כוכמס ונליענל מותר ואס נמלח נעורה הר נשר בחלב:
 ד־ה כא1:
 שנא אין מעמירין נעור קינת נבלת אנל מעמילין נקינת נכלה
 ונקינח שחיטת עונל כוכמס ובקיבת כשרה שינקה מן
 הטריפה ונ״ש בקינה טרפה שינקה מן הנשרה והיינו חלב
 הקרוש להיא פירשא נפלמא אנל הצלול אסיר והקדיש אפילו
 נמלח נעור מוחר: דייה ה״נ:

 העור והרוטב פרק ט
 שננ אין נכוריס נוהגין רק נשנעה מינים: ז״ה אף: דף קכ
 שנג המהלן נלרן דש גנל העושה עיסחו נטהרה ארנע מילין
 ימחין על שינא אליו וכן ימחין נלי להחפלל בעשרה (פ) :
 ז״ה לגבל: זף קכב
 שנד נעח חפלה אין לחזור אחר המים: כא״ד:
 שנה נעל קרי אין ציין טמלה ללמול ולקדוח קריאח שמע אבל
 להפלה צרין: בא״ד:
 שנו לנר שאין מבטלו שס אין חוצן נפני הטומאה אס לא שסוחס
 הנקנ לגמרי: ז״ה שלא: זף קכה ע״ב

 שני לחחון המוציא שיעור אוחז יקטן וגלול עולה עמו:

 הזרוע פרק י
 שנה אי[ להכניס לעזרה לבדם שעשה בהן קצח קלושה אבל חולין
 גמורים שד: דייה אי: דף קל ע״ב
 שנט לוקא מזיק מתנות כהונה או אכלן פטור אנל אס היה בעין
 חיינ להחזיר לכהן: ד״ה הנא
 שם בעל המח המהלך נררך ונצרך ונטל מחנות חייב לשלפ ננא
 לצאח ילי שמיס: כא״ד:
 שםא (צ) ערב פסח מחלק מעשר עני במח דש לו נהן טובח הנאה
 ימססח ואילך מניח ברח הגרנוח ואין לו בהן טונה הנאה
 ועניים נאים ונוטלי! אוחו: ז״ה מעשר: דף קלא
 שסב לבר שיש נו טינת הנאה לנעלים אפי׳ נא עני ולקחו מוציאין
 מילי ושאין בו טובת תנאה לקתו אין מוציאין ואס לא לקחו
 ונא עני ישאלו ממנו אס ירצה לא יחן לו: ז״ה יש:
 ש0נ רנ כהנא אעס״י שלא היה כה! נטנ נשמל אשתו מחנות
 (יפדו[ הנן): דייה הב כהנא. דף קלב
 שסד כהן טבת על ג׳ שנתות פטור ממתנוח מכאן ואילן חיינ
 מדרבנן: דייה כשהוא: ע״ב
 שפה מתנות כהונה אין נאכלין אלא צלי כשטוב צלי (ק) ומבושל
 להא כהניס אוכלים צלריס זמבישלים: ז״ה אין:
 שסו אפי׳ כהן שאינו עשיר לא יקבל מחנות אלא יניחם למי שצדך
 יוחר מלנל ערנ יום הנפיריס שהרבה כהניס מחאספיס פן

 יאמרו שאינו כהן:
 שסי גזל ונא אחר ואכלו לכולי עלמא אס ירצה גונה מהראשון

 וכשהן נעין לנ״ע גונה מן השני:

 ראשית הגז פרק יא
 שסח הקלש שוה מנה מחלל על שוה פרוטה לכתמלה:

 ז״ה ראשית דף קלה
 ששט נשעת פדה כעי העמלה והערכה: ז״ה והא:
 שע מתנות וראשית הגז אי! נוהגי! נח״ל. נמה אמוראי פליגי

 בהא וכן ננעל קד. וחיטה ושעורה וחרצן נמפולת יל:
 ז״ה כהני: וף קלו ע״ב
 שעא כל המצוח מנרך עליהן עונר לעשייתן תון מטמלת גר אבל
 שאר טמלוח יכול לנרן כשהיא טמא: בא״ד:
 שעב העושה כל גרנו תרומה וכל עיסתו חלת לא עשה ולא כלום:
 ז״ה אלו:
 שענ (ר) פאה משהתחיל לקצור עישה כל שלהו פאה. (ש) ואסר

 פרה יספר סוטה ורוק ינמה אין חינה אלא כל שהוא:
 בא״ד:

 שילוח הקן פרק יב
 שעד שילוח הקן אווזי! וחרנגולין של תולין שמרלי מנעליהן והלכו
 לה! הר הפקר ומחזיק בהן זכה: ז״ה כיון: דף קלט
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 רעט חלח ת״ל ניתנח לכל כהן אפילו לעס הארץ מ ליכא חנר או
 שהוא עשיר ואיני רוצה צקנל וזה עני הוא ומצור! להחיוחו
 אכל חלח הארץ אץ ניחנח אלא לכה! חנר ולא לע״ה אלא
 ימחץ עד שיזדמן צו חנר: ז״ה נניתנת: ע־ב
 רפ העולם נהגו שלא לאכול גמנה אחר נשר כלל ואפי׳ בשר
 עוף: ז״ה עוף:
 יפא מקנח וגס מליח לגמנה אחר נשר: ד־ה מקנה: זף קה

 רפג ושעולה אסרה אכיל ואפילו לאלחר אס סלק ומרן:
 ד־ה לסעודתא:
 רפג אנו אין נוהגים נמים אחרונים: ז״ה מים:
 רפד מיס ראשונים טעוני! ברכה ולא אחרונים: בא־ז:

 רפה אין לברך על קרית שמע סמוך למטתו לקרות ק״ש:
 בא־ז.
 רפו מן תבשיל בשר לגרנה שלפניו חובה ישלאחדי אסור על
 סעולה אחרת ור״ת פירש מן תבשיל בשר לגמנה בעין
 חובה: ז״ה לא: ע״ב
 רפו מה ששוסמ! כששותין אין מועיל אלא א״כ שיפנו השוחה
 עצמו ולא אלם אחר: ד־ה וחזהו: זף קו
 רפח רמעית רמקוה נטלוה להטמל בהן מסטין וצמרות אכל שד
 לטבול בהן ידם: ז״ה זפםקינהנ
-פט מיס שנפסלו משתית בהמה שטיט מעורב בהן פסולין למקוה
 אבל נסרחו ומאיסי כשד! צמקוה: ד״ה םים:
 רצ אין חובה לזמן פל הפירוח ואפילו הן שלשה אין מזמני! אנל
 ברכה לבתחלח הסירוח ומוגמר אחל מכרן נטלן (ו) או
 ללילן אפילו ישנו ואם אמרו נאכל נהמא נמקוס פלוני הי
 (ז) הישבו: ד־ה ושמע: ע״ב
 רצא (ח) כני אלם שמהלנ־ן מרך ולא יושמן כל אחל מברן
 לעצמו: בא״ד
 רצב וליי! אין אנו רגילי! לקנוע ולא מהני(ט) היסכה: בא־ד:
 רצג צדך ליזהר נשעמ נטילה מטיט ויצק שחתח צפרניי ומכל לנר
 החוצץ נטמלה אכל ממיעוט שאינו מקפיל אי! לחוש אפילו
 בטמלה: דייה וכל:
 רצד נטילה על הסרק לחולין על פרק (י) אמצעית למרומה על
 גנ היל לחידוש יליס על חמר היד והזרוע והרנ רמ אברהם
 פירש לחולין ער פרק שלישי וכר: דייה אמו:
 רצה נוטל ידו שחרית ומתנה עליהם כל היוס >נ) ולווקא שחדח
 או יש לי מיס וצריך ללכר אחר: ד־ה נוטל:

 רצו פירשו הלנוח גלולוח שמוחר להטמל ידי נחוך סכלים:
 ז״ה זלא: דף קז
 רצו הכל כשדן ליח! לידס אפילו חש״ו. מניח חמה מן נרמו
 ונוטל או על צלו ונוטל. הקוף ניר•! ליליס ר׳ יושי פיסל כקוף

 ובחמח והלנה נלנריו (ועיי! פ״ק לסוטה לף לא):
 בא״ו:
 רצח נטל ילו אחח ושפשף (ל) נה חנרחה יחזור רטול: בא־ז:
 רצט שרה בהן פחו אי הדח נהן הכלי פסול ואם הדס נהם ידו
 נשדס יצדך לשפון על ידו ג׳ פעמים ואס נפעם אחח שפן
 על ידיו כשיעור רמעיח טהודס: בא״ד
 ש נטל ילו אחח משטיפה אחה אי! צדך רמעיח כי אחו משיד
 טהרה אנל לנ׳ ידו צריך רמעיח וכ׳ שטיפוח אץ צדן
 רמעית: בא״ו:
 שא לטמלת גופו נצוק אינו תינור ועירוב מקיאות נשפופרת הנול
 ולא לענץ ידס: ז״ה ואי:
 שנ מסוי כוס שאין יושב כלא סמיכה אין גומלין הימנו וככל לנר
 שאץ מחדק רמעית: ז״ה מגופת:
 שג פחות מכמצה אין מנרך לאחדי אלא לפניו ונ! נעל קד:

 ז״ה ולא בזך
 שד פועלין שמלאכתו נמת נעל מת ואוכלים פתו אין מנדנים
 לפניו ולאחדו מכרמס נ׳ ברכות: בא־ד:
 שה מיחד ליטול ידו שתדת יוס כפור. מי שיליו מלוכלכות רוחן
 כלרכו: ז״ה התמ: ע״ב
 שו שורה רוח רעה על הנותן פת לתינוק ולא נטל ידו ועכשיו
 אין נוהדן מזה ולא מזוגות וגילר: בא״ז
 שז כשזה אוכל נשר וזה גמנה מניחים לחם או קנקן או אוכל
 נמפה אסר: ז״ה כעין:
 שח כשמגעילין כליס מורה מניח! נסניס על שיהיה להם שהוח

 לגמור נליעה ולפלוט ואי! נראה:
 ז״ה שנפל דף קת ע״ב
 שט נערמ פסחיס קולם ר׳ שעוח מגעילץ כלי חמן אפי׳ אין מ
 ס׳ במים: בא״ז:
 שי לס שבשלי אינו עובר עליו אס אכלו: ז״ה הלב: זף קט
 שיא לא אמר נלנ שבשלו שיע ולא בלע: בא״ז.
 ש־נ פרש״י נחל לצלי לא נעי קריעה שחי וערנ ואס לא קראו
 מוחר ולקלרה שחי וערב וטחו נמחל ואם לא קרעו אפילו
 לחודה אסור אס לא שיש ששים בתיס שבשלי נו ור״מ פירש
 הא לצדן קריעה שחי וערב וטחו בכיחל הייני עס גשר אבל
 בלא נשר מוחר ילצלי שד לכחחלה בקריעה קצה ואין חילוק
 מן צלי לקלרה בלא בשר: ז״ה ההוא: ע־כ
 שינ טיפת חלנ שנפלה על חחיכמ נשר לא אמדנן לנפלט מצלי
 אין פולט שמנונית שבלע: בא״ז• דף קי
 שיד אנו אוכלין בחל אפיי של מניקה: ז״ה זאתנייה:
 שטי שאלה והצואה שלשים יום: דייה טלית: ע״ב
 שטי השונר מת נח״ל נל שלשיס יוס פטור מן המזווה: בא״ז:
 שיו אי! לנרך על טלית שאולה: בא״ד:
 שיח נשים מברכות על הסוכה: בא״ד
 שיט טלית שאולה מיתר בה נלאים [בציצית]: בא־ד:
 שב כסות לילה לא הוחר בה כלאים אבל כסות יוס מותר בכל
 עני!: בא-ז:
 שבא כיפי! לעשות צלחת: דה נל.
 שכב מנהג בכל ישראל שלא לבשל כגל אפי׳ אחר מליחה בלא
 צלייה: ז״ה כבזא

 שבג משניוח אסילו ורעים וטהרוח היי שגורוח להס:
 ד־ה דתנן:
 שבד הצולה כגר צריו לחמכו ואי לא (מ) קורעו לאחר כשולי
 לכמלעו כן פולטו: ד״ה נחתוכיה דף קיא
 שכה כחל שנקרע שתי וערנ וטחו מוחל מנשלו עס נשר נקלרה
 ומותר לחותכו בסכין של בשר. ונשפול מותר נחל למטה
 ונשר למעלה ועילוי נשרא בליענל (נ) : דייה תותי:
 שבו פת פוטרת כל מיני מאנל: >ד״ז נגנז׳;:
 שבז מציס שנתבשלו בקלרה סולנח אסיר לעשות מהס מולייתא:
 דייה הלכתא: ע״ב
 שגה קערוח נשר שהולחו נמחנת חולבת ננלי ראשון ושניתן נ!

 יומו אסור ואם אמל ק יומו אותו שהוא נן יומו מוחר:
 כא״ד: דף קיכ
 שבט אין למחוך שומין נרישין ונצליס בסמן חולנח ואס חתך ונתנס
 נקלרה רוחחח מוחר נס׳ לנטל הטעס תנלועה מרק ונפלט
 מן הסמן אבל חחני נסמן של עומ נינמס נעשה תירק כולו

 דלב מותר לשלוח לחמרו ירך ע״י עוכל כונרס:
 ז״ה חחוכה: דף צד
 דלג כסבור ממרו שהוא מכמו אס חמרו יכיל לילע שהוא אינו

 מכנלו שוחק ואם לאו צדן לומר איני עושה נשמלך:
 דייה אינהנ. ע״ב
 ילד חל נתד בטל לבר המעורנ ואין נינר האיסור אכל כשהאיסור
 ניכר במקומי כגון ט׳ חנרוח לא ולבר חשוב או נעלי מי־ס

 אפילו אינו ניכר תסור וכן לבר שלרכו לימנית:
 ד־ה ספקו: דף צה
 דלה כל קבוע ופירש אשל מל עובל כוכמס אס ראינו נשעת
 שפירש אסור ואס לאו תותר: ןז־ה הכא נמין
 דלו לנר (ק) שאיסורו ילוע במקומו לא גזדנן שמא יקח ממקום
 קנוע ונעלמא חיישינן: ודיה הבא! ןבא־דן:
 דלז ואנ שנננס לעיר ולרס קצת האסדס התיר ר״ת ולא
 נהירא: בא-ד:
 דלה מי נח מווהדס על הכשוף. ואליעור כמן הצמידס אחר שילע
 מי היתה: דייה כאליעזר: ע״ב
 דלט מה שמחדדם האמה לת״ח היינו נטמעות עין גמור ולא
 כטמעוח עין כל להו: דייה ולא: דף צז
 רם אין אחין נכנסין לנחלה על פיה ולא צרחה: ד״ה פלניא:
-טא אמרו העדס פלוני להאי סימנא לוה מפלוני לא מפקינן
 מיניה או חפן להאי סימן לפלוני הוא: בא-ד:
 רטנ ניסח על פי סימן [ח] וגאו עליס שמח נעלה ואח״כ זנחה
 קטלינן לה נישח על פי על אחל וזנחה ונודע שגעל הראשו!
 מח בשעה זנוח לא קטלינן לה: בא״ד:

 רסג גיל הנשה צדן לחטט אחריו והמנחים נאמנים עליו:
 ד״ה צריך:
 רטד עוף טמא ואנר מן החי וגיל ושרן חשינ גדה ולא טבל
 ונבלה: דייה מא
 דמה משעה מליחה נאשרח כד קליפה: ז״ה אם: ע״ב
 רמו נפלה טיפח חלב על חחיכה שמקצתה ברוטכ אין הרוטב
 מסייע לרש״י ור״י פירש למבטצ אם לא שכל החחיכה
 למפלה: בא־ז:
 רפו צלי אוסר כד נטילה חם לחון צונן קולף: ז״ה עזי
-טח בר יונה צלי אפיי צונן קולף וכשהאיסור לנר מועט נצלי לי
 בקליפה: בא״ז:
-טט צונן לחון חס אסור הכל ולא סני בקליפה: ז״ה אפילו:
 ד: חתיכה שנפלה לציר מה שחון לציר מותר. לגר הנאסר אין
 מפעפע יוחר ממה שהאיסור יכול להחפשט: בא״ז:
 רנא חלג כחוש איני מפעפע: ד־ה ההיא דף צז
 רגב כיליא שנצלה נחלנה אשור כד קליפה שהקרום (ר) אסור:
 דייה כוליא:

 רננ סממנן אקפילא עונד כוכרס:
 י-נד רש״י פירש דמי! במינו לא בטיל ור״מ פירש דנטיל:

 ד״ה אםו:
 רנה מהכ׳׳נ מוחר לעשוח מח המדרש הלכה נדב׳׳ל לגמ ר׳
 יוחנן: בא־ד:
 דנו נשמצאו חטה נחרנגולח ריחחת נפסח אומר ר״ח להשהיחה
 עד אחר הפסח: בא״ד
 רנו יין שנתנשן בודאי כמשהו וסתם יין בששים: בא״ד:
-נח טעם כעיקר פרש״י דרבנן ולפירושו נשסן המיס הר ספקא

 לרבנן ושד ור״ת פירש דהר דאודיתא יאסור (ש) :
 דיה רכא: ןדף צח עיא!

 רנט גס אס אין יכול לשער אין זה נקרא ספק:
 רם מקוס חמן מותר נתזה ושוק ואימוד! ליקא באבר שיצא
 מקצהו אשור: ז״ה לא: דף צט
 יסא תרומה שלא במינה נטל אפילו איתיה לאיסוריה נחוכו ואין
 ממרו ונמינו לוקא בעינן ק״א: ז״ה לא: ע״ב
 רםב ציר של שרצים לאודימא וציר דגים דרבנן ולהמ הירנ״ג
 שספק אס נמלחו נלגיס טמאיס מוהדס: זיו! שאני:
 רפג מוחר למכור לעובל כוכמס ניקור גיל ובשר ואסור לשלוח לו
 ירך שלמה: ז״ה ותלכתא:
 יםד גדה לא נטלה וכו חהיכה הרארה להחכבל לפני אירחים
 ולנר שאינו נדה ולא חחינה בטלה ואפילו איסור לרבנן לינא
 אך לאלס א׳ הוא אסיר (ח) : ז״ה בריה: וף ק
 דםה לנר הנאסר ע״י משהי לא אמד׳ מה מתינה עצמה נעשה
 כבלה ואוסרת: ז״ה בשקזם:
 רפו רמנו אפדם פירש ללא אמדנן תתיכה הנאסרת אוסרת אלא
 בנשר וחלב(א) : בא״ז:
 רשז אין להגעיל נלי בן יומו אס לא שיש ס׳ נמים לבטל
 האיסור: בא־ז: ע־ב
 רסח מין במינו ולבר אחר סלק את מינו כמי שאינו ושאינו מינו
 רנה עליו ומנטלו וצדו ס׳ נרוטנ לנטל חתיבת איסור וגס

 כחתיכומ היהר ששיס נבטל רוטב נשיעור שני חחיכומ:
 ז״ה הוי:
 דסט לא אמר סלח כו׳ אלא היכא שלא נאסר אלא מכח איסור
 שנחערנ נו חבל לוקח ציר מע״ת (ב) שמינו עצמו נטמא
 ונמנע [מינו] לא אמדק המ: ז״ה סלק:
 עד אחס אפילו מדדן נו׳ לא אמר אלא אקמעות חלש ולא אס
 קבעי יום אחל: ז״ה יום: זף קא ע״ב
 רעא לאו שככללוח הייני שאין מפורש נקרא כמו אל חאכלו מ אס
 צלי אבל היכא למפרשי שני לארן כמי זג וחרצן ונשר נשלה

 ןג) טרסה לא הוי לאו שבכללוח:
 ז״ה אכל אבד זף קב ע־כ
 ערב שיעור זיח הר חצי מצה: ז״ה חלקו: זף קג ע״ב

 כל הבשר פרק ח
 רעג מוהר לאכול כשר לגיס וחגמס עם הגמנה: ז״ה ואסוז:
 רילד מומא להקזה ומאן לכאינ עיניה אין לרך לאכול לגיס ובשאר

 יומי הנולד מן הנשר אסיר בבשר לגיס:
 ז״ה הנוזז: וף קז
 ערה נאק ישראל סמוך לארץ העמיס (ל) הפדשו שחי חלוח
 לאור יש לה שיעור לכה! אי! לה שיעור בחייל של אור אין

 לה שיעור ולכהן יש שיפור יטמא אוכלה נלא טמלה:
 ד־ה חלת

 רעו מח שהיה ט מח מעולס נעשה המחנת נחוכו כחלל:
 נא״ד:
 •יעו הכהניס אין מוזהדס מטומאת חרב הרי הוא כחלל ואין נזיר

 מגלח עליה:
 אנו שרחיקין מא״י אין צדן אלא חלה אחח מותנת לכהן
 קטן (ה) לינא כהן קטן מפדש אחה יציחנה לאור והיא
 נשרפה ואף לכהן שטנל לקדו מוחר ולא נעי לנטלה נרוב:
 כא־ד:
 רעה וככל מקומוח אין מפדשץ מ אס חרומה אחת וחלת שניה
 אסורה לזרים ואינה טובלת ונמנעו להפדש ושמא אינם
 מלמעח: בא״ד:

 קפה תולעים שנכמ ונדאה אסיר ור״ח פי׳ לאייד מגיס:
 ד־ה קוקיאני׳ שם

 בהמה המקשה פרק ד
 קפו זה וזה גורס מותר: ד״ה תלתא: דף סט
 קפז השיחט בהמה ומצא בה למות יונה אסור אבל מצא כה נהמה

 שרגליה רגלי יונה או אין לה רגליס מומר:
 דייה אלחא: שם
 קפח מוחר למנוח עובד כוכמס על הבכור מצאו טדפה העור
 מוחר והכשר אסור: ז״ה יצא. ע־ב

 קפט מח השמדס לא מטמא במגע אלא נמשא:
 דייה בלע: דף עא ע־ב

 קצ אוכלי! (י) שטפלן בטיט והכניסן באהל המה טמאים:
 דייה כי: שם
 קצא ימח הכלים כעין חולייה הארומס מטמל על מקום
 המלה: ז״ה חטביל: דף עג
 קצב חמד אוכלי! כמאן למיסרתו למו היינו לווקא במקום
 [ה] שעמל וקצן: ז״ה חבורי שס
 קצג מאן לאסר נ! פקועה שהפריש על גמ קרקע היינו לווקא

נ) : )  נלא שתיטה אבל טרסות אי! גו
 ד״ה דנפל: דף עה ע־ב

 קצד מומר להלליק נכל שמניס נשנת:
 ודף עה ע״בו[שחן ד״ה אנא:
 קצה כמר בר רכ אשי קי״ל ככל מקוס נר מאודתא ומיפך שמעה
 רש מפרשים חיורו: ד־ה מר בר רב דף עו ע״ב

 אותו ואת בנו פרק ה
 קצו אותו ואת בנו ובן בנו:

 קצז הסרלה אין מרמעין עליה אלא מינה:
 דייה עייל• דף עט
 קצה אותו ואת בני אסיר נזכדס ואיני לוקה: בא״ז:
 קצט שחט מ״ט חיה נהמה ועיף ינחערבו למן אסור צכשוח נג׳
 לקירות. נעפר של מעלה מצוה אנל של מטה אין צדך
 לימן.־ ד־ה בין ע״ב

 ר (ל) פרה הנשרפת אין מטמא נגלים אלא מעסיקיה:
 דייה פהה: דף פא ע״כ
 רא לנר שסופו ליטמא טומאה חמורה מהניא ללא בעי הנשר
 ולא לעני! לנר שאין אונל לעשוחו אוכל: בא״ד:
 רב הזורע חטה ושעורה חייב משוס כלאי זרעיס זרע חטה
 ושעורה וחרצן חייג שחים: ד״ה ולאפוקי: דף פב ע־ב
 רנ נשאר עי״ט שוחטין נהמה ונערנ יוס מפודס לא היו אוכלין
 אלא עופות ולג־ס: דייה וכזברי: דף פג

 כיםוי הדם פרק ו
 ח־ (מן אחר הנו יננרן אסור למשהי על שיברכו נורא סה״ג:
 ז״ה אסוז: זף פו ע״ב
-ה השמש מברך על כל פרוסה ופריסה המוציא ולא ברכה
 המזון: בא״ז:
 רו לנדס הטעונים נרנה לאתדהס נמקומס אי! צדן לברך

 אסי׳ נדנה לנחחלה ולא מצרמ להניח שס חולה אי וקן:
 באיו:
 רו עמל תאמלחו והתפלל כשחוזר ונא לאכול אין צדן לברן
 כרכה המזון וכן אס נרך נסעולחו על הרעמים. עקרו
 רגליהם לילך והניחו שם מקצח חנורחס אין טעונים גרכה

 לא לפניהם ולא לאחדהס אע״פ שהחפלל מנחים:
 דייה םשתא: דף פז

 יח צ״ע אס שח מן שחיטה לשחיטה אס צדן לחזור ולנרן:
 דייה ומנסי:
 •ט שה מן תפילי! לתפילין מנרך להניח על של יל ועל של ראש

 על מצוח ור״ח מברך על של ראש להניח ועל מצות:
 בא־ד:
 רי מיהו אם אמר מעין שחיטה הבא לי עוף לשתיט או הסמן
 סשיטא לאי! צדך לחוור ולברך אך אסיר ללבר מ! שחיטה

 לשחיטה (נ) נמו נחסילין לחוזר עליה מערכי מלחמה:
 בא־ד:

 ריא אסור להמא עצמו לילי לחזור ולגרן ברכה שאינה צדנה:
 בא״ד:
 ר־כ אס הסיח לעחו לשחוט צדן לכסות קולס מה שכגר שחט:
 בא״ד:
 ר־נ עמל אחר וכיסה לא מחיימנן ליה בומ! הוה י׳ זהומס ואס
 עמל נמקוס המרו לקרוח בחורה פטור ואפילו מפס ואפי׳
 עמל נמקוס כהן: ד״ה וחייבו:
 דיד לנר שנחנטל חוזר וניעור למ מקלשיס שנדחו אין חוזדן
 ונראין: דייה דואץ: ע״ב
 רטו הא לאמר קמא קמא בטיל היינו עד שיושיף להיות נו טעס
 איסור ולייקא כחמח ללא צסיש עמודה (אבל בצרצור לא):
 בא״ד:
 רטי טעם כעיקר נמינו ([ו] ומינו) מלאודיהא: בא״ד:
-ז חרימה יקלשיס מטמאי! בפהוה מרמעיח ולחולי[ נעינן
 רמעית: ד־ה כל:

 ריח לס הניתז ושעל הסמן פטור מלכסות כשיש לם אתר:
 דף פח (ס)
 י״ט שוחסומ עונד כוכמס פטור [מן הבכורה]: ז״ה והי״
 רב גט שנכחנ על קלף ותחבו פסול: דייה יצא: דף פט
 דכא עמלה נונמס של ישראל אין לה נטול ולעונל כונמס יש לה
 נטול[)] : דייה והתניא:

 רבב לולנ מוס טינ שני יוצא זע) נאינו שלו:
 בא״ד: וד״ז בסוכה):

 גיד הנשה פרק ז
 רבנ רצו! אסור לעשוח כלאים: ו־ה שלט: דף צ ע״ב
-כי שלשה צדמן שימיר מלן וה״ח וחתן אגל נעיר אחרה כל
 אדס צדן שימור: ד״ה חכאן: דף צא:
 רבה קניקניח דגיד אסור מלרננן: ד״ה בנותיה: דף צב ע״ב
 רבו לובן כוליא צדן לחטט חחדו והמיקל לא הסשיד רק
 (פ) שמחטט מה שנחוץ חלב שעל דפנומ ושומן שעל יוהרה

 הכבל אחר שניטל הקרוס ושומן אליה מוהרי! (צ) :
 ד״ה אמר:

 רכז חושי! שנכחף לא חחמה ומלחיה אסול אף לצלי:
 ז״ה חתכיה: דף צג
 ריח שיעור מליחה כשיעור צלייה: >בא״ז!:
 רפט הקונה חלק של פניס צדן לחטט אחד חוטי לכפלי על
 החזה: ד־ה חמשה:
-ל נוחנץ חרנגולח במים אחר שחיטה וטומנין אופה ברמץ
 להסיר הנוצות: ז״ה וישא: ע״ב
-לא הצולה הראש יניח מח השחיטה למטה ואס לאו הראש מותר
 יהמוח אסור יכן שיטין שבלחי: בא״ז:

 הגהות [־] צ״ל שעימד לקצוץ [ימיה גכת״י] [ו] צ״ל ואינו מיני [ז] א״ה דן זה אינו כאן רק נמסכת ע״ז עי״ש [מ] עי׳ סיס׳ [ט] צ״ל יכן היא לישראל סמרו יכ״ה גתוס׳
 נוסחאות ב״י

 (י) שגנלן כטיט ןוכ״ה נחיס׳ שם): (כ) גנו ובן גנו מיתר [נ״ה להמא נגמ׳ לף ע״ה ע״כ יק הי׳ ר״ש שזוד מתיר גבנו ובג[ גנו וכוי וכ״פ הרמג״ס]: (ל) פרה ופדס ישעידס הנשרפים [נ״ה גחיס׳ שס שהראו משנה לסוה אן גתוס׳ ליסא שעידס הנשרפים רק שעיר המשתלח]: (מ) עפר
 שלמעלה מצוה [שיה! היא] אכל שלמטה אין ליס! אס יש שס עפר סיסומ [נ״ה הוא להמא גסיס׳ לף פג ע״ג ל״ה צדן]: (נ) כמו במפלה כמו נחפלין: (ס) חיס׳ ל״ה רבנן סגרו: (ע) אף באינו שלי: (פ) שיגוס וכו׳ שעל לפנות ושעל יוהרה: (צ) יש גאונים שאמרו לסוף המעיס שיש גו הדעי צדן
 גדדה: (ק) דגר שאינו יודע מקומו לא ממנן שמא יקס: (ר) גיל הגשה יש אוסדם בהנאה רש מחידס והרא״ש מסיר: (ש1 שהקרום אוסר: (ס) םוממן אקפילא לארמאי ןכ׳׳ה להדא גגמ׳ לף צז ע״א וכ״ה נסים׳ ל״ה סממנ[]: (א) חתיכה הרארה להסכגד הייני אם סתנטל סשינה אגל חטאת
 נחולין לא סשינ דנהניס אין מהדקי! טובה זה לזה ללכל בני אהל[ [כתיב ונ״ה להמא נתיש׳ שם ל״ה שאני] כסונ עליון: (נ) ללעת החושי נססית מס׳ סממנן אקפילא מלהיסר וטפי מס׳ לא געינן קפילא וסממנן אס׳ וכ! לעס הרא״ש: (ג) מע״ה שאץ עצמו נזהר מטומאה לא אמר המ והשאר
 ליסא: (ד) בשדה וטרפה: >ה< מפדשין: (י) לכהן קטן אפיי הוא זנ אמל ליה וכוי מפדש אמרס ונו׳ ואף לכה! שטבל לקדו ולא נעי הערנ שמש אך מגטלא גרובא אבל סרומה אין ליתנה [אלא] לכהן שטבל או [רוצה] לנטל נווגא: (ז) ובסס הסיבו אחד מברן לכולן: (ח) כמו השיט: (ט) ינשגני
 אדם הולמ! מרן [סלשץ זה נלאה שהוא סי' אמל עם ללעיל]: (י) עד פרק אמצעי שאצבע: (כ) כל היוס כולי: (ל) ישפשף גסגרסה: (מ) יאס לא קרעי קורעי לאחר גשילו: (נ) כשר: (ס) ע״י נ׳ גללי דמלחא. [יהיא בסיס׳ ל״ה חד גללי]: (ע) ומעשים בכל יום דמשימיס מלח בקערה שמשינלם

 גשר ולוקחים כוי: (פ) געס החפלה אין צדך למזור אסר מים: (צ) על הפסח: (קן כמבושל וכו׳ כמרשליס:(0 מי שהחסיל לקצור עושה ומ עישה כל שליהי סאה ולא קולס: (ש) הזאה ואפר סרה: פליק
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