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 בשחיטת האםעובר וילוד לעניין היתר 

בדף ס"ט יתבאר בעזה"י, שהעובר בעודו במעי אמו, ניתר 

חי בשעת שהיה באכילה על ידי שחיטת האם, ]בין 

השחיטה, ובין שכבר מת קודם השחיטה[, אולם כל זה 

וד, שוב אינו ניתר בעודו עובר, אבל אם כבר נחשב כיל

בשחיטת אמו אלא בשחיטת עצמו, ]אם נשחט, מותר 

 , הרי זה נבילה[.באכילה, ואם מת

ולהלן יתבארו בעזה"י כמה פרטים בדין זה, מי נחשב 

ר לצאת, ועדיין לא העוב עובר, ומי נחשב ילוד, ]כשהחל

 [.יצא כולו

 .הוציא ראשו. א

, משעה שהוציא העובר את ראשו מרחם אמו, לדברי הכל

, ומעתה, אפילו אם החזיר ראשו נחשב כילודהרי זה 

 לא ניתר בשחיטתה. פנימה, ואז נשחטה האם,

 .הוציא רוב גופו. ב

, משעה שיצא רוב גופו מרחם אמו, ]כשגופו לדברי הכל

, ומעתה אפילו אם החזיר את נחשב כילודזה רי שלם[, ה

 גופו פנימה, ואז נשחטה האם, לא ניתר בשחיטתה.

ונסתפקו בגמרא, מה הדין כשהיו חותכים ממנו כל חלק 

אברים, ונשאר בפנים מיעוטו, שיצא, וכך יצא רובו אברים 

האם מאחר שיצא רובו ואין בפנים אלא מעוט, הרי זה 

לוד, אלא כשיצא רובו בבת ב ינחשב ילוד, או שאינו נחש

. ]ואם באופן הזה, מה שבפנים לא נחשב כילוד, אחת

וניתר בשחיטת האם, זה מה שנתכוונה המשנה לרבות 

 ב"זה הכלל"[.

 [.אינו ראשו ולא רוב גופואו אבר אחר ש] הוציא ידו. ג

, וניתר בשחיטת כל מה שלא יצא נידון כעוברלדברי הכל 

 .אסור, וץבחיצא ועודו וכל מה שהאם. 

וחזר , שיצא לחוץכזה, אבל נחלקו חכמים בדין אבר 

 :ונכנס קודם השחיטה

מאחר  –[ וכן אמר שמואל]< לדעת רב יהודה אמר רב 

שכשהוא  שיצא האבר מחוץ לרחם, שהיא המחיצה,

בתוכה הוא ניתר בשחיטת האם, מעתה הוא אסור 

ְהיּון לִּ "באכילה לעולם, שנאמר,  י ֹקֶדש תִּ ּוָבָשר ַבָשֶדה י ְוַאְנשֵׁ

ָפה  לּו ְטרֵׁ כּון ֹאתֹו ַלֶכֶלבלֹא תֹאכֵׁ ללמד, שכל בשר שהוא ", ַתְשלִּ

בשדה, כלומר שיצא מחוץ למחיצות האמורות בו, והרי 

הוא כעומד בשדה שאין בו מחיצות, ]כגון עובר שיצא 

ממחיצות הרחם, וקדשי קדשים שיצאו ממחיצות עזרה 

ת ירושלים[, הרי זה נאסר וקדשים קלים שיצאו ממחיצו

 באכילה. 

רחם, ולא ומכל מקום, יש חילוק בין אבר שהוציא מחוץ ל

חזר והכניסו, לבין אבר שהוציא, וחזר הכניס. שכשהעובר 

מוציא אבר מחוץ לרחם, יש בו שלוש מקומות, )א( חלק 

שמחוץ לרחם לגמרי. )ב( חלק שבפתח הרחם. )ג( חלק 

, לגמריכבר נאסר  ,החלק שמחוץ לרחםשבתוך הרחם. 

ָשֶדה , "מהכתוב ָפה ּוָבָשר בַּ יצא מחוץ ", שהרי לֹא תֹאֵכלּוְטרֵׁ

ודינו  ,עודו כעובר, והחלק שבתוך הרחםלמחיצות. ]

, כל זמן שהוא והחלק שבפתח הרחםכמבואר לעיל[. 

, אינו ניתר בשחיטת האם, ולא חזר לתוך הרחם, במקומו

ויכנס לתוך  אבל אם יחזורכי אינו בתוך המחיצות, 

יהיה מותר בשחיטת , הוא המחיצות קודם השחיטה

חוץ למחיצות, לא נאסר, ואם  , כי מאחר שלא יצאהאם

 יש לו היתר בשחיטה, הרי הוא מותר.

, אין חילוק בין אבר שיצא מקצתו, וכפי שלמדו בבבל -

, ובכל אופן, רק חלק האבר שיצא מחוץ לאבר שיצא כולו

אפילו אם יחזור לרחם, אבל לרחם נידון כילוד, ונאסר 

 חלק האבר שלא יצא ניתר בשחיטת האם. 

, כל אבר שיצא רובו, שלדעת רב, אל למדואבל בארץ ישר -

ואינו ניתר , אף חלקו שבתוך הרחם, מיד נחשב כולו כילוד

 . בשחיטת האם

אף אותו אבר שיצא מחוץ  –< ולדעת עולא אמר רבי יוחנן 

ניתר , השחיטה אם חזר לתוך הרחם קודם, לרחם

, שכל הדברים הנאסרים מחמת יציאתם בשחיטת האם

 חוץ למחיצתם, חוזרים וניתרים כשחוזרים למחיצתם. 

ודבר זה למד מהכתוב בעניין חטאת ראש חודש של ימי 

ן המילואים, ששרפו אהרן ובניו, וקצף עליהם משה, " לֹא הֵׁ

יָמה [ההית]שתפסל בכך. וגם הּוָבא ֶאת ָדָמּה ֶאל ַהֹקֶדש  ]שלא יצאה  ְפנִּ

ָאכֹול תֹאְכלּו ֹאָתּה ַבֹקֶדש ַכֲאֶשר  ו[מחיצתה, ואם כן כשרה היא, מ

י יתִּ ּוֵׁ ומכאן, שאם יצאה אותה חטאת, אף על פי שחזרה, ", צִּ

פסולה היא, ומתוך שפירשה תורה עניין זה דווקא 

בקדשים, משמע ששאר דברים הנפסלים ביציאה מחוץ 

 ת. שרם בכניסתם למחיצה שניכהלמחיצה, חוזרים ל

]וכשאמר רב יהודה לעולא, שלא יחלוק על דבריו, כי רב 

ושמואל אמרו כן. ענה לו עולא, שאמנם רב ושמואל 

גדולים בעיניו הרבה, עד שאם היו נותנים לו מעפרם, היה 

נותן בעיניו, ומכל מקום לא יקבל את הדברים שאומר רב 



 

י שאמר, מפי רבי פכיהודה בשמם, כי הוא שמע את הדין 

 .יוחנן[

, כי מהכתוב המלמד שדבר היוצא ודברי עולא נידחו

ממחיצתו נאסר, יש ללמוד, שאין לו היתר בחזרתו 

לּולמחיצתו, שנאמר בו, " ָפה לֹא תֹאכֵׁ ", ּוָבָשר ַבָשֶדה ְטרֵׁ

ּוָבָשר וללמד שהבשר אסור, לא היה צריך לכתוב אלא, "

ָפה", ונכתב "לּוכֵׁ לֹא תֹא        ַבָשֶדה  ", ללמד, שאסור ְטרֵׁ

 כטרפה, שאין לה היתר. 

]ורק מעשר שני וביכורים, שנפסלים ביציאתם מחוץ 

ְשָעֶריָך למחיצת ירושלים מכתוב אחר, " לֹא תּוַכל ֶלֱאֹכל בִּ

יֹרְשָך ְצָהֶרָך  ַמְעַשר ְדָגְנָך ְותִּ  רשֶ ּוְבֹכֹרת ְבָקְרָך ְוצֹאֶנָך ְוָכל ְנָדֶריָך אֲ ְויִּ

ֹדר וְ  ְדֹבֶתיָך תִּ ", כשחוזרים ]=ביכורים[ ּוְתרּוַמת ָיֶדָךנִּ

 למחיצתם, חוזרים להיתרם[.

 

 בכור לנחלה ואינו בכור לכהן

ְוָהָיה הבכור נוטל פי שנים בירושת אביו, כמו שנאמר, "

ילֹו ֶאת ָבָניו  י ...ֶאת ַהְבֹכר  ...ְביֹום ַהְנחִּ יר ָלֶתת לֹו פִּ ם ַיכִּ  ְשַניִּ

ית ֹאנֹוֲאֶשר ֹכל בְ  אשִּ י הּוא רֵׁ א לֹו כִּ ָמצֵׁ ְשַפט ַהְבֹכָרה יִּ  ".לֹו מִּ

י ָכל ְבכֹור ֶפֶטר ָכל ֶרֶחם והבכור נפדה, כמו שנאמר, " ַקֶדש לִּ

ל ְשָראֵׁ י יִּ ְבנֵׁ ְפֶדה ...", ונאמר, "...  ָבָאָדם בִּ ֹכל ְבכֹור ָבֶניָך תִּ

."... 

הם תלוי ר, כל אחד מכובבושני דינים אלו, האמורים 

 בדבר אחר.

, הוא בן קיימא הראשון שנולד לו, הבכור הנוטל פי שנים

ית ֹאנֹושנאמר, " אשִּ י הּוא רֵׁ כלומר ]אנינות לשון צער[, ", כִּ

הבן הראשון שלב אביו דוה עליו, יצא נפל שאין לב אביו 

 דוה על מותו. 

 ,הוא הראשון שפותח את הרחם, והבכור המחויב בפדיון

קיימא, ]אלא שכשהוא נפל, הוא עצמו גם  ילו אינו בןאפו

 כן אינו טעון פדיון, אלא שמועיל לפטור את הבא אחריו[.

 . איזהו בכור לנחלה ולא לפדיון, וכן שנינו

, ]שלא כלו ימי הריונם[, בן קיימא הבא אחר נפלים –

 ואפילו נולדו הנפלים חיים, ואחר מתו.

ואפילו אותו , ד מתולשנאו בן קיימא שנולד אחר בן  –

 שמת כבר כלו ימי הריונו.

את הבא הראשונים פוטרים , ובשני האופנים הללו

אף אחריהם מפדיון, לא רק כשנולדו בכל גופם לפניו, אלא 

תחילה, וחזרו והכניסוהו, ואחר כך כשיצא רק ראשם 

נולד בן קיימא, ואחר כך יצא גופם של הנפל או המת, כי 

בים כילודים, ופתחו הם נחשר כבביציאת ראשם לבדו, 

 את הרחם תחילה לפטור את הבא אחריהם מפדיון.

 

 הוצאת הראש נחשבת כלידה בין באדם ובין בבהמה

לעיל נתבאר, שעובר של אדם נחשב כילוד בהוצאת ראשו 

 אף על פי שלא יצא גופו.

וכמו כן נתבאר לעיל, שעובר של בהמה שהוציא ראשו 

בשחיטת אמו[,  ו ניתרינא מרחמה, נחשב כילוד, ]ושוב

]ועניין זה שבהוצאת הראש הוא נעשה כילוד, מבואר הן 

והן במשנה נוספת, בסוף הפרק, ]שבה נאמר הדין הנ"ל[, במשנתנו, 

, משום שם נאמר הדין, ששליא שיצאה מקצתה, אסורה כולה

, ויש שהוולד מחוי בתוכה, כי שליא היא סימן שהיה כאן וולד

הראש, וממילא כל השליא , היה צאשילחוש שבאותו מקצת 

 נחשבת כילוד[.

אם כי , והסיבה שנתבאר עניין זה גם באדם וגם בבהמה

היה הדבר מבואר רק באחד מהם, היה מקום לומר, 

 שבזולתו אין הדין כן.

, היה מקום לומר, אם היה מבואר עניין זה רק בבהמה -

שפתח רחמה גלוי לחוץ, בהוצאת הראש, שרק בבהמה 

לוי ב כילוד, אבל באדם, שפתח הרחם אינו גחשנ העובר

יציאת הולד ניכרת  ואין ,כעין פרוזדורהן שהירכים לחוץ, 

 , אינו נחשב ילוד עד שיצא רובו.יפה עד שיצא רובו

, היה מקום לומר, ואם היה מבואר עניין זה רק באדם -

בו הוא חשוב, די ביציאתו , שפרצוף הפנים ששרק באדם

עד אבל בבהמה, שפרצופה אינו חשוב, , כדי שיחשב כילוד

 ה אינה נחשבת ילוד.שיצא רוב

 

 מדיני היד שהוציא עובר מהרחם קודם השחיטה

 .ה קודם השחיטההוציא את ידו וחתכו. א

אבל מה . ואסור באכילה, טמא כנבילה, מה שנחתך

החיתוך נגע בנבילה , אף על פי שבגמר שבפנים טהור

האם חיה, ]וכן דין  תההישבחוץ, כי בשעה שנגע בה, עוד 

  מקבל טומאת אוכלים.העובר[, ובעל חיים אינו 

 .את היד שחט את אמו ואחר כך חתכוב. 

מאחר שאין השחיטה מועילה למה  –לדעת רבי מאיר 

, ומטמא את מה שבפנים, וטמא, נבילה, הרי זה שבחוץ

 אחר שחיטה, שראוי לקבל טומאה[.]שהרי נגע בו גם 

השחיטה מתירה את מה  ןשאיאף  –ולדעת חכמים 

, מכל מקום היא מועילה לו שלא יחשב נבילה, שבחוץ

]כשם ששחיטה מועילה לטריפה שלא תחשב נבילה[, ואם 

, אינו ושאר הבשר שנגע בו, כטריפהכן, מה שבחוץ נידון 

 .כמי שנגע בטריפהטמא אלא 

 

 ל פרסות החזיר אכולפרסה החזיר אכו

ָמה , "תובמהכלהלן בדף ס"ט יתבאר בעזה"י, ש ְוָכל ְבהֵׁ

י ְפָרסֹות ַמֲעַלת ָרה  ַמְפֶרֶסת ַפְרָסה ְוֹשַסַעת ֶשַסע ְשתֵׁ גֵׁ

לּו ָמה ֹאָתּה תֹאכֵׁ ", למדים שהעובר ניתר בשחיטת ַבְבהֵׁ

 אמו.

הביא בידו  ,בי חוזאימקום הנקרא אבימי מ וכשהגיע

" יש ְפָרסֹות ...ַפְרָסה ברייתא, שבה מבואר, שמהכתובים "



 

על דברים הניתרים בשחיטת האם, ]שמסברא היה  ודללמ

 מקום לאוסרם[.

שכשהעובר , שהכתוב הזה מלמד, < מתחילה רצו לומר

היא , אם החזיר אחת. הוציא שתי פרסות חוץ לרחם

שתיהן , ואם החזיר שתיםבשחיטת האם. מותרת 

חיטת האם. כי כל מה שחוזר לרחם קודם בשמותרות 

כדעת עולא האם. ] חיטתר בששחיטה, חוזר להיות מות

 [.אמר רבי יוחנן

יש ללמוד מהכתובים , < אולם לדברי החולקים על עולא

 .הללו שני דברים אחרים

, וחזר והכניסו, מה שהוציא העובר עד פתח הרחם. א

 ]כפי שנתבאר לעיל[.מותר בשחיטת האם 

בהמה טהורה שילדה כדמות , לדעת רבי שמעוןאף ש. ב

שאין בו סימני טהרה, ולד ומר וה. כל, ]=קלוט בן פרגמל

כגון שאין פרסותיו שסועות, אלא יש בו פרסה אחת בכל 

כשהיה , מכל מקום. דינו כבהמה טמאהרגל[, הוולד הזה 

הוא , כל זמן שלא נולד, עובר כזה במעי בהמה טהורה

תכן שזה מה שהתכוונה המשנה . ]ויניתר בשחיטת האם

 לרבות ב"זה הכלל"[.

 

 ציא ס והווהכניהוציא אבר 

 אבר אחר והכניס עד שהשלים לרוב

כשהוציא העובר אבר אחד והכניס ואחר כך הוציא אבר 

אחר והכניס עד שביחד הוציא רובו אבל מעולם לא היה 

 רובו בבת אחד בחוץ.

]כלומר כל אבר לדעת האומרים, שיש לידה לאברים, 

שיצא רובו, נחשב כילוד[, יש לצרף את כל האברים שיצאו 

דים, ועל ידם יש להחשיב את הבהמה כילו חשביםונ

 כילודה.

אבל לדעת האומרים שאין לידה לאברים, יש להסתפק, 

האם כשיצאו רוב האברים שלא ביחד, העובר נחשב 

כילוד, או מאחר שבכל פעם חזרו האברים, ובחזרתם יש 

חשיבם כבפנים, ממילא אין כאן בשום פעם יציאת רוב לה

 .אברים, והרי זה כעובר

 

 "טס דף

 

 יש לו שתי מחיצות ויצא חוץ לאחת מהן

ָפה ּוָבָשר ַבָשֶדה כבר נתבאר, שהכתוב " לּוְטרֵׁ " לֹא תֹאכֵׁ

מלמד, שכל שיש לו מחיצה להיתרו, ויצא ממנה, אסור 

בשחיטת אמו כשהוא באכילה, ובכלל זה עובר שניתר 

בתוך מחיצות הרחם, ]שאם יצא ממנו אבר חוץ למחיצות 

קדשים הניתר כשהוא בתוך ובשר לה[, נאסר באכי

נאסר מחיצות העזרה, ]ואם יצא חוץ למחיצות העזרה 

 באכילה[.

, מה דינו של זה, שיש לו שתי מחיצות, נסתפק רב חנניאו

כילה ויצא מאחת מהן, כגון עובר של שלמים, שניתר בא

כשהוא בתוך מחיצות הרחם, על ידי שחיטת אמו בתוך 

ת האם, הוציא שחיט שבשעתמחיצות העזרה, מה הדין כ

ידו חוץ לרחם, אבל היא בתוך מחיצות העזרה, האם 

יצאה היד חוץ למחיצות הרחם, נאסרה באכילה, מאחר ש

או מאחר שעודה בתוך מחיצות העזרה, אין זה נחשב 

 והיד מותרת באכילה. ",ּוָבָשר ַבָשֶדה"

המחיצות שלו הן רחם , שלעניין היתר העובר, ופשט אביי

ָשֶדה"צאה מהן היד היא נחשבת ר שיומאח ,אמו " ָבָשר בַּ

 .אף על פי שהבהמה נשחטה בעזרה, ואסורה באכילה

והוא הדין לעניין בהמת קדשים קלים, שהוציא ממנה 

ה כדינה[, העובר ידו בירושלים, ]ולאחר מכן שחטוה בעזר

אותה היד אסורה באכילה, אף על פי שלא יצאה 

אכילת קדשים היתר יצות ממחיצות ירושלים, שהן מח

קלים, כי מכל מקום יצאה מהרחם, שהיא מחיצת היתר 

 בשחיטת אמו.העובר 

 

 הוציא עובר ידו בין שחיטת סימן 

 ראשון לשחיטת סימן שני

לה כבר נתבאר, שחלק העובר שבתוך הרחם, ניתר באכי

על ידי שחיטת האם, וחלק העובר שחוץ לרחם, אינו ניתר 

ועילה לו השחיטה, ם[, מחכמי בכך באכילה, אבל ]לדעת

 שלא יחשב כנבלה לטמא, אלא רק אסור באכילה.

ונסתפק אילפא, מה דינו של אבר, שבתחילת השחיטה, 

]בחיתוך הסימן הראשון[, היה בתוך הרחם, וקודם סוף 

השני[, יצא ממנה, שכן כשנחתך  השחיטה, ]חיתוך הסימן

 הסימן הראשון, היתה השחיטה ראויה להתיר את האבר

כשנחתך הסימן השני, לא היתה ראויה אלא לה, ובאכי

אחר שאין חיתוך שני להצילו מידי טומאת נבילה, ומ

הסימנים מועיל בשווה, שמא אינם מצטרפים, וכאילו לא 

 נחתך סימן שני, ויהיה החלק שבחוץ נבילה.

כשם שחיתוך שני הסימנים מצטרף להתיר פשט רבא, שו

שחיטה  תחילתנים מ, ]שהיה בפבאכילה כל מה שבפנים

להציל את , כך חיתוך שני הסימנים מצטרףועד סופה[, 

 .מידי טומאת נבילה, האבר שיצא

- 

כבר נתבאר, שבן פקועה ]=שנשחטה אמו בעודו עובר[, 

 מותר באכילה בלא שחיטה.

דין , בהמה מזכר ונקבה ששניהם בני פקועהנולדה ואם 

ר מותוא לכן גם הושהם בני פקועה, הוולד כדין הוריו 

 . אכילה בלא שחיטהב

האומר שחוששים , שלדברי חנניא, ומתחילה רצו לומר

, מה הדין, הסתפק רבי ירמיה]כמבואר להלן[, לזרע האב 

והאב , כשהאם היתה בת פקועה גמורה שכולה מותרת

שהוא , ועה שהוציא ידו קודם שחיטת אמוהיה בן פק



 

לד שבו נו, האם כשנולד מהם וולד, כל אבר מותר חוץ מידו

אם כן בידו בלבד מעורב איסור תו אבר של הוריו, ומאו

שהיה ביד אביו, ושאר גופו מותר, או שהוולד כולו מעורב 

מאמו ואביו, ואם כן, בכולו מעורב איסור שהיה ביד אביו 

 והוולד אסור. 

, אף שבוודאי כל הוולד מעורב מאביו ולם למסקנהא

אותו  ולד אתואמו, ]ואין אומרים שכל אבר מוליד בו

האבר שלהם, שאם כן, כל סומא היה מוליד סומא 

מאחר שעיקרם של הוריו מותרים ם, כמותו[, מכל מקו

, ואין אומרים ומותר כולו, הוולד כמותם, כבני פקועה

ה אסור ]שהרי כל וולד מאחר שבא גם מכח דבר אסור יהי

בא גם מכח חלב ודם של הוריו, ואינו נאסר מחמת כן, כי 

 היתר[.שר של עיקרם ב

]או ומנקבה שאינה בת פקועה , והנולד מזכר בן פקועה

, ומאחר שאמו הכל תלוי באמו, לדעת חכמים –להיפך[ 

אינה בת פקועה, וטעונה שחיטה להתירה, כך בנה טעון 

חוששים לזרע  ,ולדעת חנניא שחיטה להתירו באכילה.

, כלומר דין הוולד כדין צירוף שני הוריו, ומאחר האב

ותר בלא שחיטה, ואמו אינה בת ועה, שמו בן פקשאבי

מצד מותרת רק בשחיטה, לוולד אין תקנה, שכן פקועה, ה

וסימניו  ,שחיטה ומצד אמו טעון ,טעון שחיטה נואביו אי

 .שחוטיםכי נחשבים כחציים  ם,אינן סימני

 

 חלב בת פקועה שהוציאה ידה קודם השחיטה

ו חיטת אמכבר נתבאר שבן פקועה שהוציא ידו קודם ש

 בשחיטתה חוץ מידו.מותר 

מה הדין כשהיה העובר הזה נקיבה, נסתפק רבי ירמיה ו

ואחר כך גדלה וילדה, והיו חולבים ממנה, ונמצא החלב 

 הזה בא מבהמה שמעורב בה איסור.

שבא , שהוא מותר אף על פי ככל חלב, האם יש להתירו

כי לא אכפת לנו , שבחייה אסורה באכילה, מגוף בהמה

 .רדבר אסולב בא משהח

שיש לה , או שיש חילוק בין חלב הבא מבהמה אסורה

הבא מבהמה שאין , לבין חלב זה, היתר על ידי שחיטה

, ונמצא שהחלב היתר לאכול את ידה אף על ידי שחיטה

 ור גמור בלא היתר.בא מדבר שהוא איס

 .תיקו ,ומסקנת הגמרא

 

 דברים שבתוך בהמה הניתרים באכילה עמה בשחיטתה

חי שהיה בין , ניתר עמה בשחיטתה, העי בהמבר שבמוע

קודם לכן בתוך מעיה מת כשובין בשעת שחיטתה, ושלם 

 . לחתיכות בתוך מעיהחתוך שהיה או שלם, 

בשחיטתה אלא מה אינו ניתר , אבל מגוף הבהמה עצמה

, ]להוציא אברים שחתך בה קודם השחיטה שמחובר בה

שעת מ יםנאסר , שהםבתוך מעיה, כגון טחול וכליות

החיתוך, מדין אבר מן החי, ואינם ניתרים בשחיטה, 

 ואפילו לא הוציאום מגופה עד אחר השחיטה[.

 :ולהלן יתבאר בעזה"י מהיכן הדינים הללו למדים

ָמהְוָכל . "א י ְפָרסֹות ַמֲעַלת ְבהֵׁ ָרה  ַמְפֶרֶסת ַפְרָסה ְוֹשַסַעת ֶשַסע ְשתֵׁ גֵׁ

ָמה  לּותֹאֹאָתּה ַבְבהֵׁ  ".כֵׁ

ָמהְוָכל "ריבוי המ לא רק הבהמה ש, יש ללמוד...",  ְבהֵׁ

נאכלת, אלא ]המפרסת פרסה ומעלת גרה[, הטהורה עצמה, 

ובכלל זה עובר או , כל מה שבתוכה של הבהמה נאכלאף 

ָמה . שכך משמעות הכתוב, "חלקיו שמעי הבהמה ְוָכל ְבהֵׁ

י פְ  ָרה  ֲעַלתָרסֹות מַ ַמְפֶרֶסת ַפְרָסה ְוֹשַסַעת ֶשַסע ְשתֵׁ גֵׁ

ָמה  לּוֹאָתּה ַבְבהֵׁ ", כלומר, כל שיש לה פרסה או תֹאכֵׁ

פרסות, או שהיא מעלת גרה, כשנמצאת בתוך בהמה 

בהמה, בין  תאכלו. ]ובא הכתוב לרבות עוברים בדמות

שיש לו שתי פרסות כבהמה טהורה, ובין שאין לו אלא 

כלל,  פרסה אחת כבהמה טמאה, אבל אם אין לו פרסות

 , אינו ניתר בשחיטת אמו[.מות יונהן עובר בדכגו

לּוֹאָתּה "ומהמיעוט  דווקא כל מה ש, יש ללמוד", תֹאכֵׁ

שבתוכה של בהמה שלמה יש לאכול, אבל אם נחסרה, 

, אפילו עודם בתוכה, ו ממנה טחול או כליותנחתככגון ש

, ולא את הדברים הללו שנחתכו אין לאכול אלא אותה

 בשחיטתה. נם ניתריםתוכה, שאיממנה ועודם ב

י ְפָרסֹות ַמֲעַלתְבֵהָמה ְוָכל ". ב ָרה  ַמְפֶרֶסת ַפְרָסה ְוֹשַסַעת ֶשַסע ְשתֵׁ גֵׁ

ְבֵהָמה   ".תֹאֵכלּוֹאָתּה בַּ

ָמה" הכתוב בתחילת הכתוב, אצל "ָמהְבהֵׁ הטל " " ַבְבהֵׁ

ָמההכתובה בסופו, כאילו כתוב, " ָמה ַבְבהֵׁ ֹ ...  ְבהֵׁ ", לּואכֵׁ ת

והכתוב , היינו עובר שבמעי בהמה" בהמה בבהמה"ו

. ]ולהתירו בשחיטת עצמו אין צריך, אלא מתירו באכילה

 [. בשחיטת אמולהתירו 

שבתוך בהמה מותר בשחיטת החיצונה, כי ודווקא וולד 

אבל חתיכות של החיצונה ", בהמה בבהמה"נקרא הוא 

ום , ]כגון טחול וכליות שחתכעצמה שחתכום בתוכה

כבר נחתכו ממנה, כי , אינם ניתרים בשחיטתה בתוכה[,

 .אינם קרויים בהמה בבהמהו

, שאם עובר קרוי "בהמה בבהמה", < ואין להקשות על כך

ָמה מהכתוב, " נלמדאם כן  ְבהֵׁ ָמה בִּ יר ְבהֵׁ ר ָימִּ ם ָהמֵׁ ְואִּ

ְהֶיה ֹקֶדש ְוָהָיה , דין תמורה נוהג בעובר", שהּוא ּוְתמּוָרתֹו יִּ

 שנינו, שבעובר לא נוהג דין תמורה. רה תמובמסכת  ואילו

אף שבאמת מהכתוב היה מקום ללמוד, שדין תמורה כי  -

ורה אינו מכתוב אחר יש ללמוד שדין תמנוהג בעוברים, 

ֹכל ֲאֶשר ְוָכל ַמְעַשר ָבָקר ָוצֹאן , הוא הכתוב "נוהג בעוברים

ְהֶיה קֹ  ַיֲעֹבר ַתַחת י יִּ ירִּ ין טֹוב ָלַרע ְולֹא  .'הֶדש לַ ַהָשֶבט ָהֲעשִּ ר בֵׁ לֹא ְיַבקֵׁ

יֶרּנּו  םְימִּ יֶרּנּו  ְואִּ ר ְימִּ ְהֶיה ֹקֶדשָהמֵׁ גָ  ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָרתֹו יִּ ללֹא יִּ ", אֵׁ

המקיש תמורה למעשר בהמה, ללמד, שכשם שאין מעשר 

נוהג אלא בילודים שלמים, ולא בעוברים ]ולא באברים[, 

לא ם שלמים, ואלא בילודיכך תמורה אינה נוהגת 

, כדעת רבי שמעוןבעוברים ]ולא באברים[. ודין זה הוא 

]לעניין זה שאין תמורה  ,המקיש תמורה למעשר בהמה

ציבור, ולא בקדשי בדק הבית, והוא הדין לעניין בקרבנות 



 

 זה, שאינה נוהגת אלא בילודים שלמים[.

 אולםהנ"ל, כן רצה רב שימי בר אשי ליישב את הקושיה ]

שאותה משנה, המלמדת שאין הכרח , ראנת הגממסק

שאין דין תמורה בעוברים, היא כדעת רבי שמעון, ויתכן 

כן הם אומרים שהיא כדעת החולקים עליו, ואף על פי 

שאין תמורה נוהגת בעובר, ולא מחמת ההיקש, אלא 

 משום שעובר אינו קרוי "בהמה בבהמה"[.

 

 האומר רגלה של בהמה זו עולה

, לעולה]טהורה[ יש רגל בהמה קדהמ –מאיר  לדעת רבי

ֶמָּנה ", שנאמר לא קדשה אלא הרגל יבּו מִּ ָמה ֲאֶשר ַיְקרִּ ם ְבהֵׁ ְואִּ

ןֹכל אֲ ה' ָקְרָבן לַ  תֵׁ ֶמּנּו לַ  ֶשר יִּ ְהֶיה ֹקֶדש ה'מִּ ", ללמד שכפי מה יִּ

שיתן מהבהמה, כך יקדש ממנה, ולא יותר, ]ומכל מקום, 

ְהֶיה " שאמר שנאמרעולה, כפי אותה רגל קדושה קדושת  יִּ

", ולכן, על כורחו תקרב לכך, ולא יוכל לפדותה בלא ֹקֶדש

ולא ייטול , מום, ולכן ימכור את הבהמה למי שצריך עולה

ממנו דמים אלא על שאר גופה שעודו חולין, אבל רגלה 

 כבר קדושה ואינה שלו[. 

ל המקדיש רג –ולדעת רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון 

, שנאמר כל הבהמה קדושהורה[ לעולה בהמה ]טה

ן"הריבוי,  תֵׁ ֶמּנּו לַ  ֹכל ֲאֶשר יִּ ְהֶיה  ה'מִּ ללמד, שבהקדשת ", ֹקֶדשיִּ

 .לה נעשית קדושהמקצתה, כו

 

 דין תמורה באברים

ולא , דין תמורה אינו נוהג לא באברים –לדעת תנא קמא 

 .אלא בילודים שלמים, בעוברים

, שכשם באבריםנוהג גם  דין תמורה –ולדעת רבי יוסי 

שהמקדיש רגל של בהמה לעולה, נעשית כולה עולה, כך 

כולה האומר, רגלה של בהמה תהא תמורת עולה, נעשית 

תמורה, ונמצא שדין תמורה באברים הוא כדין תמורה 

 בשלמים.

 

 מתי הבכור מתקדש

ורק כשנולד דרך , אינו קדוש, כל זמן שהבכור במעי אמו

. ונחלקו הוא מתקדשר רחם[, ]ונעשה פט ,פתח הרחם

 חכמים בעניין זה.

, בשעה שהבכור מתחיל לצאת מהרחם –< לדעת רב הונא 

ילת יציאתו, זו תחילת לידתו, , כי תחאז הוא מתקדש

, ובתנאי שתיגמר לידתוובתחילת לידתו הוא מתקדש. 

כלומר שלבסוף יצא רובו, ]שאם לבסוף לא תיגמר לידתו, 

[. חילת לידה, לא היתה תחילת היציאהנתברר שגם ת

 ,ולפיכך

, ]וקודם שיצא רובו[, אם מכרו לגוי אחר שהחל לצאת -

, ואינו דם המכירהיתברר שכבר קדש קו, כשיצא רובו

 ניתן לגוי, אלא לכהן, והכהן מקריבו למזבח.

, ]ולא דרך לצאת דרך הדופןהבכור אם החל , ומצד שני -

לא , וממנ ויצא, הרחם ואחר כך נפתח פתחפתח הרחם[, 

, כי בתחילת יציאתו מהרחם, לא יצא דרך פתח קדש

הרחם, ואין הבכור מתקדש, אלא כשהוא יוצא דרך פתח 

 הרחם.

, אין הבכור מתקדש אלא ביציאת רובו –< ולדעת רבה 

 ,ולפיכךשעל ידה הוא נחשב כילוד. 

אם עוד לא , כשמכרו לגוי אף אחר שהחל הבכור לצאת -

 , וכשיצא רובו לא יתקדש.לגויהרי זה מכור , יצא רובו

, ]ולא דרך כשהחל הבכור לצאת דרך הדופן, ומצד שני -

ויצא , ובו נפתח פתח הרחםוקודם שיצא רפתח הרחם[, 

 , כי יציאת רובו היתה דרך פתח הרחם.קדש, ממנו

 

 דף ע'

 

 חיתוך הבכור ביציאתו והשלכת החתיכות לכלבים

ובו, צא רמתקדש עד שי מאחר שאין הבכור –לדעת רבה 

חותך , כל זמן שלא יצא רובומי שבהמתו יולדת בכור, 

ומאכילו , ואינו קדוש, ומניחו, ממנו כל אבר שיוצא

. ]אבל אחר שיצא רובו, הוא מתקדש, לכלבים מתי שירצה

 ומעתה אין להשליך את היוצא לכלבים, אלא לקוברם[.

ור מאחר שביציאת הרוב מתקדש הבכ –ולדעת רב הונא 

ניח את מה שחותך ממנו עד אם יילת יציאתו, למפרע מתח

חויב שיצא רובו, למפרע יתקדשו כל החתיכות, ויהיה מ

, ולכן אם ירצה לקוברם, ולא יוכל להאכילם לכלבים

ישליכם לכלבים קודם יציאת רובו של להאכילם לכלבים, 

 .הבכור

 

 שני דינים בעניין יציאת רובו

 נתקדש ]ומותרשל הבכור לא כבר נתבאר שעד שיצא רובו 

לחתוך ממנו להשליך לכלבים[ ולהלן יתבארו שני דינים 

 בעניין זה.

 .רובו של הבכור במיעוט אבריצא . א

, ומתקדש, נחשב כילודכשיצא רובו של הבכור, הוא 

אפילו אם האברים השלמים שיצאו הם מיעוטו של 

הבכור, ומה שמשלימם לרובו, הוא חלק של אבר, שרובו 

 חוץ. נים ומיעוטו בבפ

ואין לומר, מאחר שרובו של האבר בפנים, יחשב כולו 

בכור בחוץ, כי מאחר כבפנים, וממילא אין כאן רוב 

שבאמת רוב הבכור בחוץ, לא אכפת לנו באיזה אופן רובו 

 בחוץ.

 .יצא חציו של הבכור ברוב אבר. ב

כשיצא חציו של הבכור, אבל באותו חצי יש חלק של אבר, 



 

 , נסתפק רבאפנים, בחוץ ומיעוטו בשרובו 

יש להחשיב אבר זה שרובו בחוץ, כאילו כולו בחוץ, האם 

החשיב את הבכור כאילו רובו בחוץ, וממילא יש ל

 .נתקדשו

 יצא רובו של הבכור, אינו קדוש.לא מאחר שבאמת או 

 

 ספקות בעניין קידוש הבכור 

 על ידי פתיחת הרחם כשיש חציצה

ך פתח יוצא דרמתקדש, אלא כש כבר נתבאר, שאין הבכור

מה הדין כשבשעה , נסתפק רבא בכמה אופניםהרחם, ו

, היתה חציצה בינו לבין פתח הרחם, שראוי להתקדש

]וכגון שנעשית החציצה כשיצא דרך מרגלותיו קודם 

 [.שיצא רובו

]הגדל סביב הדקל[. ]וכן כשבלעתו כשכרכו בסיב . א

 חולדה בתוך הרחם, ויצא מהרחם במעיה[.

ה הוא, שכן אינו מינו, עדיין שדבר זה חציצ. ]ואם תאמר ב

מצמר, שהוא  ]העשויהכשכרכו בטלית יש להסתפק[, 

 ממין הבהמה[. 

. ]ואם תאמר, שדבר זה חציצה הוא, שכן אינו דבר הרגיל ג

כשכרחו בשליא של להיות בינו לרחם, עדיין יש להסתפק[ 

 הרחם[.]שהוא דבר הרגיל לחצוץ בינו לבין  ,וולד אחר

לילדו, והפסיקה בידיה כשכרכתו אשה בידיה [ . ]וכןד

מאחר שכן הדרך  בינו לבין הרחם, ]יש להסתפק, האם

 [.לילד בהמות, אין זה נחשב חציצה

 

 ספקות בעניין פתיחת רחם

, כשהעובר פתח את הרחם. נסתפקו בגמרא, מה הדין א

כגון שנכנסה חולדה, ובלעתו, , אחר שכבר היה חוצה לו

אותו בתוך הרחם, ה הכניסתו, והקיעציאתו, וחזרה ווהו

 .או לא , האם נתקדש ביציאה זוועתה יצא ממנה כדרכו

, כשעובר של בהמה אחת. נסתפקו בגמרא, מה הדין ב

כגון שיצא , פתח את רחמה של בהמה אחרת בדרך כניסה

, האם בהמה שניה נחשבת מרחם של זו, ונכנס לרחם של זו

 ו קדוש.שתלד מעתה אינ כמי שנפטר רחמה, ומה

 ומסקנת הגמרא תיקו.

 

 ספקות נוספים בעניין פטר רחם

כשנתרחבו כותלי בית מה הדין,  . רב אחא נסתפק,א

, וכשיצא מהרחם דרך הפתח, הרחם יותר מגודל העובר

, האם די בכך שיוצא דרך הפתח, כדי לא נגע בפתח

 שיתקדש, או שצריך לגעת בפתח ביציאתו.

כשנעקר פתח הרחם , נסתפק מה הדיןי מר בר רב אש. ב

, על גבי צואר העובר, ונכנס פנימה, ממקומו בבהמה

אבל לא היה פתח , ונמצא שעבר ראשו בפתח הרחם

, האם רק כשהוא במקומו הוא נחשב הרחם במקומו

 לקדש את העובר היוצא בו, או אף כשאינו במקומו. 

כשנגממו כותלי בית . רבי ירמיה נסתפק, מה הדין ג

לים מבפנים סביב סביב, ונותר מעובי הכת ]י"מ שניטל, הרחם

החלק החיצון של הכתלים. וי"מ שניטלו הכתלים לגמרי, ונמצא 

האם העובר מתקדש העובר מוקף במה שנמצא מחוץ לרחם[, 

ביציאתו מגוף הבהמה במקום הרחם, אף שניטל חלק 

 הרחם הראוי להיות בו, או שאינו מתקדש. 

 ור מתקדש.ין הבכורבי זירא פשט שא

כשנפרצו כותלי הרחם . רבי זירא נסתפק מה הדין, ה-ד

והיה העובר  ,כשהיה הפרוץ מועט[ אבשני אופנים, ]

האם מאחר שהעומד מרובה, נחשב הכל  ,במקום הפרוץ

כעומד, או מאחר שהוא נמצא במקום הפרוץ, הרי זה כמי 

ויצא דרך , כשהיה העומד מועט[ בשלא נמצא ברחם. ]

, הכל כפרוץ, מרובה נחשב מאחר שהפרוץהאם  ,העומד

או מאחר שהוא נמצא במקום העומד, הרי זה כנמצא 

 ברחם.

 

 עובר מת של בהמה במעי אמו

בין טהורה , עובר מת של בהמה –<< לדעת תנא קמא 

כל זמן  ]=האסורה באכילה[,ובין טמאה  ]=המותרת באכילה[

 וכשם שהיא אינה, נידון כמותה, שהוא במעי אמו

, ואינו מטמא, אינו נידון כנבלה הואכך , מטמאה בחייה

 ]ולכן הנוגע בו בתוך מעי אמו, אינו נטמא[.

יש ללמוד , ביאר רב חסדא, שלעניין עובר בהמה טהורה -

העובר , שכן אפילו לעניין היתר אכילה, דין זה בקל וחומר

, וניתר באכילה נידון כאמו]המת[ הנמצא במעי אמו 

וכל שכן מים[, נתבאר בדפים הקודשבשחיטתה, ]כפי 

בלבד, יהיה נידון כמותה בחייה, ולא יהא שלעניין טומאה 

 מטמא.

, יש ללמוד דין זה בהיקש, ולעניין עובר בהמה טמאה -

שהוקשו נבלת בהמה טמאה ונבלת בהמה טהורה זה לזה 

ָמה בכתוב, " ן ַהְבהֵׁ י ָימּות מִּ יא  ]זו בהמה טמאה[ְוכִּ ֲאֶשר הִּ

ְבָלָתּה הורה[]זו בהמה טְכָלה ָלֶכם ְלאָ  ַע ְבנִּ ְטָמא ַעד  ַהֹּנגֵׁ יִּ

", ומעתה, כשם שנבלת בהמה טהורה, מטמאה, רק ָהָעֶרב

כשהיא ילודה, ולא כשהיא עוברה, כך נבלת בהמה טמאה, 

 מטמאה, רק כשהיא ילודה, ולא כשהיא עוברה.

 רק עובר מת של בהמה –<< ולדעת רבי יוסי הגלילי 

מעי אמו, נידון שהוא ב כל זמן ילה[,רת באכ]=המותטהורה 

אבל עובר מת של בהמה טמאה . אינו מטמאכמותה, ו

הוא מטמא  ,אף בעודו במעי אמו]=האסורה באכילה[, 

 טומאת נבלות.

, שעובר מת של בהמה טמאה דין זה, < לדברי רבי יצחק

ְך ַעל ַכָפי, "למד מהכתובמטמא אף בעודו במעיה,  ו ְוֹכל הֹולֵׁ

םֶכת ַעל ַאְר ָיה ַהֹהלֶ ל ַהחַ ְבכָ  ים הֵׁ אִּ ַע  ַבע ְטמֵׁ ָלֶכם ָכל ַהֹּנגֵׁ

ְטָמא ַעד ָהָעֶרב ְבָלָתם יִּ  ". ְבנִּ



 

ְך ַעל ַכָפיושכוונת הכתוב " ", הוא לבעלי חיים שאין הֹולֵׁ

פרסותיהן סדוקות, שיש בכל רגל כף אחת, וזה סימן 

 . טומאה

וא ", הַאְרַבעת ַעל ֹהֶלכֶ ַהַחָיה הַ וכמו כן כוונת הכתוב, "

חיה שיש לה כף אחת בכל רגל, סך הכל ארבע, וזה סימן ל

 טומאה. 

ָפיו ואם כן כוונת הכתוב " ל כַּ ְבָכל  [בעל חיים טמא]=הֹוֵלְך עַּ

ע [בתוך כל]= ְרבַּ ל אַּ ֹהֶלֶכת עַּ ָיה הַּ חַּ ", [בעל חיים טמא]= הַּ

צא הנמ]שאין פרסותיו שסועות[, הוא, לבעל חיים טמא, 

כגון , ]שאין פרסותיו שסועות[, בעל חיים טמאך מעי בתו

, והכתוב אומר עליו, עובר טמא של בהמה טמאה

ְטָמא ַעד ָהָעֶרבָלֶכם  ְטֵמִאים ֵהם" ְבָלָתם יִּ ַע ְבנִּ ", ָכל ַהֹּנגֵׁ

]שאין פרסותיה ומכאן שעובר מת של בהמה טמאה 

 מטמא טומאת נבלות, אף בעודו במעי אמו. שסועות[, 

כשגם העובר, לטמא, אלא  עד כה, אין המבואר הנה לפיו

וגם אמו, אין פרסותיהם שסועות, אבל כשאחד מהם 

בלבד פרסותיו שסועות, ]כגון פרה במעי חמור, או חמור 

 במעי פרה[, אין העובר המת מטמא טומאת נבלות. 

, שאם האם טמאה, מדלל", ְוֹכל"ריבוי כאן נאמר אלא ש

מת במעי חמור[, כשפרה , ]כאף כשיש בעובר סימני טהרה

 טומאת נבילות. הרי זה מטמא במעיה, 

, כשמת במעיה, לעולם עוברה טהור, אבל כשהאם טהורה

 ]כחמור במעי פרה[. אפילו אין פרסותיו שסועות ו

לא רק כשיש לאם הטהורה שמונה רגלים, ]שפרסותיה ו

ַהַחָיה ַהֹהֶלֶכת ַעל לל פשט הכתוב, "שסועות[, ואינה בכ

, אין פרסותיה שסועותה, וורטהאף כשהאם ", אלא ַאְרַבע

]כגון שהאם היא חמורה שנולדה מפרה, שהיא טהורה[, 

שבזה אם גם העובר אין פרסותיו שסועות, לכאורה הוא 

ְך ַעל ַכָפיו ְבָכל בכלל פשט הכתוב, " ַהַחָיה  ]=בתוך כל[הֹולֵׁ

מאחר כי ", מכל מקום טהור הוא, ֶכת ַעל ַאְרַבעַהֹהלֶ 

ה מתירה את מחמת כן שחיטתהאם טהורה, ו שבאמת

, יש ללמוד מקל וחומרהעובר שבמעיה, כי נחשב כמותה, 

 שגם לעניין טומאה, העובר נחשב כאמו, ואינו מטמא.

שכן , אולם רב אחדבוי בר אמי דחה את דברי רבי יצחק -

סימן טהרה של פרסות שסועות, , שהכל תלוי בלפי דבריו

ב הזה, ל הכתונו בכלו שסועות, איחזיר שפרסותיש, נמצא

עובר של המטמא את העובר שבמעי הטמאה, ואם כן, 

, ]ואין סברא שיהיה חילוק בין חזיר במעי אמו לא יטמא

 הבהמות הטמאות[.

שעובר של בהמה , דין זה, < ולדברי רב נחמן בר יצחק

אֹו ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר , "למד מהכתוב, במעיהמטמא אף בעודו 

ע  א אֹו ָדָבר ְבָכל ִתגַּ ת ְבֵהָמה בְ ָטמֵׁ ָיה ְטֵמָאה אֹו ְבִנְבלַּ ת חַּ ִנְבלַּ

ֶמּנּו ְוהּוא ְטֵמָאה  א ְוֶנְעַלם מִּ ְבַלת ֶשֶרץ ָטמֵׁ ָטֵמא אֹו ְבנִּ

ם",  , שרק נבלות בהמה וחיה טמאות, שמשמע ממנוְוָאשֵׁ

אין הכתוב מדבר בנבלות חיה כרחך  עלאם כן, ו, מטמאות

אחר, שגם ה כבר מבואר במקום ובהמה ילודים, שכן, בז

ָמה ]שנאמר, "ות, נתנבלו מטמאהטהורות ש ן ַהְבהֵׁ י ָימּות מִּ ְוכִּ

יא ָלֶכם ְלָאְכָלה  ]זו בהמה טמאה[  ]זו בהמה טהורה[ֲאֶשר הִּ

ְבָלָתּה ַע ְבנִּ ְטָמא ַעד ָהָעֶרב ַהֹּנגֵׁ מדבר הנ"ל  הכתובאלא  "[,יִּ

ים אמר ובעובר ,בנבלות עוברים של בהמות וחיות טמאות

 .הטהורותולא , ות מטמאותהטמאשרק , הכתוב

 

 במה נוהגת טומאת נבלות

, )א( בין בבהמה שטומאת נבלות נוהגת, הכל מודים

טמאה, )ב( ובין בבהמה טהורה, )ג( ובין בחיה טמאה, )ד( 

שאין טומאת  ובין בבהמה טהורה. ]וכל מה שנתבאר לעיל

 נבלות הוא בעוברים בלבד[.

ונתן ובן עזאי, , מתוך דברי רבי יאה< מתחילה היה נר

ללמד טומאה בכל אחד מארבעת , שנאמרו ארבע כתובים

 :הדברים הללו

ְוִכי ָימּות ִמן , "מהכתוב, מטמאה נבלת בהמה טהורה. א

ְבֵהָמה ֲאֶׁשר ִהיא ָלֶכם ְלָאְכָלה  ֹנֵגעַּ  ]זו בהמה טהורה[הַּ הַּ

 ".ַעד ָהָעֶרבִיְטָמא  ְבִנְבָלָתּה

, מטמאות המה טמאהמאה וכן נבלת בחיה טנבלת . ג-ב

ע , "מהכתוב א אֹו אֹו ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ִתגַּ ָיה ְבָכל ָדָבר ָטמֵׁ ת חַּ ְבִנְבלַּ

ת ְבֵהָמה ְטֵמָאה ְטֵמָאה אֹו ְבנִ  א ְוֶנְעַלם ְבלַּ ְבַלת ֶשֶרץ ָטמֵׁ אֹו ְבנִּ

ֶמּנּו ְוהּוא  ם".ָטֵמא מִּ  ְוָאשֵׁ

ְך הֹולֵׁ ְוֹכל בכתוב, " מהריבוי, מטמאה נבלת חיה טהורה. ד

םַעל ַכָפיו ְבָכל ַהַחָיה ַהֹהֶלֶכת ַעל ַאְרַבע  ים הֵׁ אִּ ֹנֵגעַּ ָלֶכם ָכל  ְטמֵׁ הַּ

 ".ַעד ָהָעֶרבא ְבִנְבָלָתם ִיְטמָ 

שכל , < אולם מסקנת הסוגיה כדרשת רבי ישמעאל

 :ארבעת הדברים הללו למדים מכתוב אחד

ְבֵהָמה " א ָלֶכם ֲאֶׁשר ִהי [טמאההמה ]זו בְוִכי ָימּות ִמן הַּ

ֹנֵגעַּ ְבִנְבָלָתּה [טהורה]זו בהמה ָאְכָלה לְ  ", ַעד ָהָעֶרבִיְטָמא  הַּ

הרי מפורש בכתוב, שנבלת בהמה מטמאה, בין נבלת 

חיה מאחר שובהמה טמאה, ובין נבלת בהמה טהורה. 

, ]כפי שיתבאר בעזה"י בדף ע"א[, גם נבלת בכלל בהמה

חיה חיה טמאה, ובין נבלת חיה מטמאה, בין נבלת 

 טהורה.

והכתובים הנוספים באו ללמד דברים אחרים, כפי 

 שנתבאר לעיל.

עזאי מרבי נתן, דברים אלו, בשם רבי וכששמע בן 

שלא שימש את רבי  ,חבל על בן עזאיישמעאל, אמר, 

 .ישמעאל

 

 דף ע"א

 

 החיה בכלל בהמה

כל מקום שנאמר בתורה "בהמה", אף החיה בכלל, 

ְבֵהָמה , "שנאמר יםאֲ זֹאת הַּ זִּ ה עִּ ים ְושֵׁ ה ְכָשבִּ לּו שֹור שֵׁ . ֶשר תֹאכֵׁ

ּקֹו ְוִדיֹׁשן ּוְתאֹו ָוָזֶמר [ומפרש בתריה] ָיל ּוְצִבי ְויְַּחמּור ְואַּ ְוָכל . אַּ

י ְפָרסֹות ַמֲעַלת ָמה ַמְפֶרֶסת ַפְרָסה ְוֹשַסַעת ֶשַסע ְשתֵׁ ָמה ֹאָתּה  ְבהֵׁ ָרה ַבְבהֵׁ גֵׁ



 

לּותֹא ָמה ֲאֶשר וב ואמר, "הרי שפתח הכת", כֵׁ זֹאת ַהְבהֵׁ

לּו  זה. ", ופירט גם את החיות בכללתֹאכֵׁ

 

 הבהמה בכלל חיה

כל מקום שנאמר בתורה "חיה", אף הבהמה בכלל, 

אֹמר "שנאמר,  ל לֵׁ ְשָראֵׁ י יִּ ָיה ֲאֶׁשר תֹאְכלּו ַדְברּו ֶאל ְבנֵׁ חַּ זֹאת הַּ

ְבֵהָמה  ִמָכל ְוֹשַסַעת ֶשַסע ְרָסה ֶרֶסת פַ ֹכל ַמפְ .  ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַעלהַּ

מָ  ָרה ַבְבהֵׁ לּו הְפָרֹסת ַמֲעַלת גֵׁ הרי שפתח הכתוב ואמר, ", ֹאָתּה תֹאכֵׁ

", ומפרש סימני בהמה שממשיך זֹאת ַהַחָיה ֲאֶשר תֹאְכלּו"

ָכל" ָמה ֲאֶשר ַעל ָהָאֶרץ מִּ הרי  ...",ֹכל ַמְפֶרֶסת ַפְרָסה .  ַהְבהֵׁ

 היא. שהבהמה בכלל חיה

 

 דברים שחיה ובהמה למדים זה מזה

מה בכלל חיה, מעתה אחר שלמדנו שחיה בכלל בהמה, ובה

 יש ללמוד שהאמור בזה, אמור גם בזה.

 .כל האמור בבהמה טהורה אמור גם בחיה טהורה. א

ומפרסת , מעלת גרה, סימניה הםכשם שבהמה טהורה  -

ָמהתורה, ", כמפורש בושוסעת שסע, פרסה  ְוָכל ְבהֵׁ

יַמְפֶרֶסת פַ  ָרה ְפָרסֹות  ְרָסה ְוֹשַסַעת ֶשַסע ְשתֵׁ ַמֲעַלת גֵׁ

לּו ָמה ֹאָתּה תֹאכֵׁ ֹכל ַמְפֶרֶסת ַפְרָסה ְוֹשַסַעת ", וכן, "ַבְבהֵׁ

ָמה ָרה ַבְבהֵׁ לּו ֶשַסע ְפָרֹסת ַמֲעַלת גֵׁ ", כך חיה ֹאָתּה תֹאכֵׁ

עת רה, ומפרסת פרסה, ושוסטהורה, סימניה הם, מעלת ג

 שסע.

י יָ ", מהכתוב מטמאהבהמה טהורה נבלת וכשם ש - מּות ְוכִּ

ָמה  ן ַהְבהֵׁ ְבָלָתּהמִּ ַע ְבנִּ יא ָלֶכם ְלָאְכָלה ַהֹּנגֵׁ ְטָמא ַעד  ֲאֶשר הִּ יִּ

 ", כך נבלת חיה טהורה מטמאה.ָהָעֶרב

ְבֶהְמְתָך לֹא בהמות, שנאמר, "אסור להרביע וכשם ש -

יעַ  ם ַתְרבִּ ְלַאיִּ ]דין זה אינו מיוחד חיות. ר להרביע ", כך אסוכִּ

 טמאות אסור להרביע מהכתוב הזה[. דווקא לטהורות, שכן גם

 .כל האמור בבהמה טמאה אמור גם בחיה טמאה. ב

י ָימּות , מהכתוב "מטמאהבהמה טמאה נבלת כשם ש - ְוכִּ

ָמה  ן ַהְבהֵׁ יא ָלֶכם ְלָאְכָלה מִּ ַע בְ ֲאֶשר הִּ ְבָלָתּהַהֹּנגֵׁ ְטָמא עַ  נִּ ד יִּ

 ", כך נבלת חיה טמאה מטמאה.ָהָעֶרב

ְבֶהְמְתָך לֹא בהמות, שנאמר, "אסור להרביע וכשם ש -

יעַ  ם ַתְרבִּ ְלַאיִּ ", כך אסור להרביע חיות. ]דין זה אינו כִּ

מיוחד דווקא לטהורות, שכן גם טמאות אסור להרביע 

 מהכתוב הזה[.

 .ם בבהמה טמאהכל האמור בחיה טמאה אמור ג. ג

, שכל האמור בחיה טמאה, מחמת הדין הזהר, שרבי ביא -

שקרבן עולה ויורד , ניתן ללמודר גם בבהמה טמאה, אמו

מדבר בטמא שאכל , האמור בעניין טומאת מקדש וקדשיו

אֹו ֶנֶפש ֲאֶשר , ]או נכנס למקדש[, שנאמר בעניין, "קדשים

ַגע  ְבַלת ...תִּ ָאה אֹו ְבנִּ מָ  ַחָיה ְטמֵׁ ְבַלת ְבהֵׁ ָאהה ְט ְבנִּ  ... מֵׁ

ֶמּנּו ְוהּוא ָיַדע  םְוֶנְעַלם מִּ יא ֶאת ֲאָשמֹו ...ְוָאשֵׁ בִּ ...",  ְוהֵׁ

ְבַלתומאחר שנאמר " ָאה ְבנִּ ", כבר ידענו שגם ַחָיה ְטמֵׁ

בהמה טמאה בכלל, ואם כן, לא היתה תורה צריכה לכתוב 

ָאהגם, " ָמה ְטמֵׁ ְבַלת ְבהֵׁ זאת כדי,  ", והסיבה שכתבהְבנִּ

ַגע שבכתוב "ה, שכשם גזרה שווללמד  י תִּ ָמה ... ְוֶנֶפש כִּ ְבהֵׁ בִּ

ָאה  ְבַשר ...ְטמֵׁ ים ֲאֶשר לַ  ְוָאַכל מִּ ְכְרָתה  ה'ֶזַבח ַהְשָלמִּ ְונִּ

ַעֶמיהָ  ַהֶּנֶפש וא מֵׁ ", הכוונה לטמא שאכל בשר קדשים, ַההִּ

 כך קרבן עולה ויורד, אמור בטמא שאכל קדשים.

 אמור בבהמה, כשםשכל האמור בחיה ן, מתוך וכמו כ -

כמין חיה טמאה, מפילה שלדעת רבי מאיר, אשה ש

, ]כפי שיתבאר בעזה"י ימי טומאה וטהרהעליה יושבת 

להלן[, כך המפלת כמין בהמה טמאה, יושבת עליה ימי 

 טומאה וטהרה.

 .כל האמור בחיה טהורה אמור גם בבהמה טהורה. ד

 וןשנאמר בבריאת החיות, לשלדעת רבי מאיר, מתוך  -

צֶ צירה "י ן ָהֲאָדָמה ָכל ַחַיתקִּ לאֹ  ה'ר ַויִּ ת ָכל  ים מִּ ַהָשֶדה ְואֵׁ

ם יֶצר ", כלשון האמורה בבריאת האדם, "עֹוף ַהָשַמיִּ  ה'ַויִּ

", יש ללמוד, שכשם שהאשה יושבת ימי ים ֶאת ָהָאָדםקִּ לאֹ 

היה טומאה וטהרה על לידת אדם ]בין היה בן קיימא ובין 

על לידת נפל מי טומאה וטהרה נפל[, כך היא יושבת י

כדמות חיה. ומתוך שהבהמה בכלל חיה, כשם שהאשה 

יושבת ימי טומאה וטהרה על לידת נפל כדמות חיה 

על יושבת ימי טומאה וטהרה טהורה ]או טמאה[, כך היא 

 לידת נפל כדמות בהמה טהורה ]או טמאה[.

רים, שאין אשה וחכמים חולקים על רבי מאיר, ואומ

וטהרה של לידה, אלא על לידת צורת טומאה יושבת ימי 

 אדם.

 

 מתי בטל שם נבלה ממנה

לא אסרה תורה נבלה, אלא בשעה שהיא  –לדעת בר פדא 

ר ראויה לאכילת אדם, שנאמר, " ָלה ַלגֵׁ לֹא תֹאְכלּו ָכל ְנבֵׁ

ְתֶנָּנה ַוֲאָכָלּה אֹו ְשָעֶריָך תִּ ", ללמד, שאין יָמֹכר ְלָנְכרִּ  ֲאֶשר בִּ

זו אויה להינתן לגר ולהימכר לנוכרי, אבל זו הר נבלה אלא

, ואינה אינה קרויה נבלה, שאינה ראויה למאכל אדם

אסורה באכילה, ולא מטמאה אדם כנבלה. ]ומכל מקום 

טומאה קלה לטמא אוכלים יש לה, כל זמן שהיא ראויה 

למאכל כלב, ככל האוכלים הטמאים, שאין טומאה בטלה 

, שאין נבלה זו כל כלבהם כל זמן שהם ראויים למאמ

גרועה משאר אוכלים, ואף שכבר אינה קרויה נבלה, מכל 

מקום קרויה היא בשר, ויש בה טומאה, כמו שיש טומאה 

 בבשר שנגע בנבלה[.

ר ֲאֶשר הכתוב " –ולדעת רבי יוחנן  ָלה ַלגֵׁ לֹא תֹאְכלּו ָכל ְנבֵׁ

ְתֶנָּנה ְשָעֶריָך תִּ  ללמד, שבהמה שבשעת בא אלא", לא בִּ

אינה ראויה לאדם, ]כגון שהסריחה מחיים[, לא  מיתתה

תעשה נבילה במיתתה, אבל כל שבשעת מיתתה היתה 

אין שמה בטל ראויה למאכל אדם ונעשית נבלה, מעתה 

ואפילו אינה ראויה , כל זמן שראויה למאכל כלב, ממנה

, ואסורה היא, ומטמאה טומאה חמורה למאכל אדם

 ילה.כנב



 

 

 בלועהטומאה בלועה וטהרה 

 .טומאה בלועה אינה מטמאה. א

, ]כגון שבלע טבעת שנגעה במת, או מי שבלע דבר טמא

אינו מטמא דבר , כל זמן שהדבר הזה במעיושבלע נבילה[, 

 ., ]ואפילו גם הדבר הטהור בתוך מעיו[טהור שנוגע בו

יא ָלכֶ , "שנאמר ָמה ֲאֶשר הִּ ן ַהְבהֵׁ י ָימּות מִּ ...  ם ְלָאְכָלהְוכִּ

ד ָהָעֶרבל ִמנִ ְוָהֹאכֵ  ֵבס ְבָגָדיו ְוָטֵמא עַּ ", מבואר ְבָלָתּה ְיכַּ

בכתוב הזה, שהאוכל נבילה, ואחר כך טבל, טהור הוא 

בשקיעת החמה, ובכלל זה, מי שאכל סמוך לשקיעת 

אף , נטהר בשקיעההחמה, וטבל קודם השקיעה, שהוא 

, ועודה קיימת, ועל פי שעדיין לא נתעכלה הנבלה במעי

 .היא בלועה בומאה כששאינה מט

אין לומר, שהסיבה שאינה מטמאה, ]ואף לדעת בר פדא[, < 

כי מאחר שהיא בתוך המעיים, היא מאוסה גם קודם 

שנתאכלה, ואינה ראויה לאכילת אדם, וכל נבלה שאינה 

ראויה לאכילת אדם, אינה מטמאה, אבל אם היתה ראויה 

 ה אף על פי שהיא בלועה. למאכל אדם, היתה מטמא

הרואה כי באמת ראויה היא לאכילת אדם, שכן רק  -

שמוציאים אותה ממעי אדם, לא יחפוץ לאוכלה, אבל מי 

שלא ידע זאת, יאכלנה, ולכן נחשבת היא כראויה למאכל 

 אדם.

 .טהרה בלועה אינה מקבלת טומאה. ב

כל זמן שהדבר הזה , ]כגון טבעת[, מי שבלע דבר טהור

, ]ואפילו נגע בו ר טמאאינו מקבל מטמא משום דב, ובמעי

 מעיים[.הדבר הטמא בתוך ה

, שכשיש שכן תוכו של כלי חרס חמור מתוכו של אדם

טומאה בתוך כלי חרס, כגון כזית מן המת, הרי זה מטמא 

]שכן את המאהיל עליו, אפילו היה הכלי חתום וסתום, 

טמאה את שנינו, שאפילו היתה טומאה בתוך הקרקע, היא מ

שכלי חרס לא הקרקע מצילה, וכל שכן  המאהיל עליה, ואין

ואילו כשיש טומאה בתוך אדם, אינה מטמאה,  [,יציל

 ]כמבואר לעיל[. 

מציל על דבר טהור שבתוכו , אם כלי חרס החמור, ומעתה

יל ָעָליו]שנאמר, ", שלא יטמא יד ָפתִּ ין ָצמִּ י ָפתּוַח ֲאֶשר אֵׁ  ְוֹכל ְכלִּ

א הּוא תיל, כלומר סתום, כל ללמד שאם היה הכלי צמיד פ ",ָטמֵׁ

כל שכן  על פי שהוא באהל המת[, תוכו טהור, אףאשר ב

שהוא מציל על דבר טהור , שדין תוכו קל יותר, שאדם

 .שבתוכו שלא יטמא

 , < ובשני הדינים הללו

אינו ניטמא במעיו דרך פיו, בלוע היה דבר לא רק כשה -

ְבָלָתּה" , ]כבלוע בכתוב,ואינו מטמא ּנִּ ל מִּ , שמדבר "ְוָהֹאכֵׁ

היה בלוע דרך בית הדבר אף כשבבלוע דרך הפה[, אלא 

. שכן יש ללמוד זאת בקל , אינו ניטמא ואינו מטמאהרעי

וחומר, שאם בלוע למעלה, שהוא מקום אינו עושה עיכול, 

מציל, כל שכן שבלוע למטה, שהוא מקום שעושה עיכול, 

 שיציל.

ינו אונו ניטמא ר הבלוע באדם, איכמו כן, לא רק דבו -

ְבָלָתּהמטמא, ]כבלוע בכתוב, " ּנִּ ל מִּ " שמדבר באדם[, ְוָהֹאכֵׁ

, אינו ניטמא ואינו היה בלוע בבהמההדבר אף כשאלא 

. שכן יש ללמוד זאת בקל וחומר, שאם בלוע באדם, מטמא

שהוא ראוי לקבל טומאה מחיים, אינו ניטמא ואינו 

, שאינה ראויה לקבל מטמא, כל שכן שבלוע בבהמה

 ייה, שאינו ניטמא ואינו מטמא.חמטומאה 

, שטבעת שהיא < ואף על פי שכבר שנינו במסכת מקוואות

, הבלועה בתוך האדם, אינה מטמאה טמאה טומאת מת

לפי שנטמא בנגיעתה ], טובל [,טומאת מת]בלע טבעת טמאה ]אותו 

[, אהמשנבלעה אינה מטמ]כי  ,ואוכל בתרומתו [,קודם שבלעה

שנגעה ]וטמאתו  [טבילת האדם להעילה לא הו]כי , טמאה, הקיאה

וכן שנינו שם, שטבעת טהורה הבלועה בתוך  [.[בו ביציאתה

ונכנס לאהל  ,בלע טבעת טהורה]אדם אינה נטמאת עמו, 

 ,וטבל ]ביום שביעי[ושנה  ]פעם ראשונה ביום שלישי[ ,והזה ,המת

 י שלא קבלה טומאה מןפל]שהיתה  וכמ ]טהורה[ הרי היא, והקיאה

ואם כן, יש ללמוד מהמשניות הללו,  [.[שבלעהאדם מה

וטהרה בלועה אינה , שטומאה בלועה אינה מטמאה

 .מקבלת טומאה

הוצרך , רבה שאמר את שני הדינים הנ"ל ,מכל מקום

אינו , כי מהמשניות הללו אין ראיה שדבר בלוע, לכך

 ניטמאאינו , אלא שכשהוא בלוע, ניטמא ואינו מטמא

והיה מקום לומר , ולעוהאדם הבואינו מטמא את 

כי נגיעת בית , כי אינו נחשב כמי שנוגע בו, ]שהטעם לכך

[, אבל אם , ואינה קרויה נגיעה בוהיאשל האדם הסתרים 

 היה נחשב כנוגע בו, היה ניטמא והיה מטמא. 

ולכן פירש רבה, שכל דבר הבלוע, אינו ניטמא ואינו מטמא 

 .נגיעה גמורהכלל, אף לא ב

 

 נוגעבית המ טומאת

ְוַהָבא בעניין בית המנוגע, ]שנראה בו נגע צרעת[, נאמר, "

ְטָמא יר ֹאתֹו יִּ ְסגִּ י הִּ ת ָכל ְימֵׁ ת  .ַעד ָהָעֶרב ֶאל ַהַביִּ ב ַבַביִּ ְוַהֹשכֵׁ

ת ל ַבַביִּ ס ֶאת ְבָגָדיו ְוָהֹאכֵׁ ס ֶאת ְבָגָדיו ְיַכבֵׁ  ". ְיַכבֵׁ

ו, ואוכל בהשוכב  לביןבין הנכנס לבית, למדנו שיש חילוק 

אבל בגדיו , הוא טמא[, רק בלא לשהות בו, ]הנכנס לביתש

. והשוכב ואוכל בבית, הוא ובגדיו טמאים, אינם טמאים

, נכנס לביתואין כוונת התורה לשוכב ואוכל ממש, אלא ל

ככר חיטים,  כשיעור זמן של אכילת פרס, ושוהה בו

 .הוא ובגדיו טמאיםה, כשהוא נאכל בליפתן ובהסב

, אמור לעניין בגדים שהוא לבוש בהםק הזה והחילו

]ובכלל זה, גם מנעלים שברגליו, וטבעות שבאצבעותיו[, 

נטמא , אבל כל דבר שהוא מחזיק בידו שלא כדרך מלבוש

, כמו שהוא עצמו נטמא בלא שהייה, מיד בכניסתו לבית

 מיד בכניסתו לבית, בלא שהייה.

לבית,  הנכנסת בהמה ן בגדים שעל גביוהוא הדין לעניי

שהם טמאים מיד בכניסתם לבית, כדין בגדים שאדם 



 

מחזיק בהם, כי כל בגד שעל גבי בהמה, אינו נידון כמלבוש 

 .שלה, אלא כמשא שהיא נושאת

 

 דף ע"ב

 

 ביאור דין משנתנו

שעובר מת במעי אשה אינו מטמא את , במשנתנו מבואר

שהכניסה ידה ת המילדת אבל מטמא א[, ]עד שיצאאמו 

 .בוונגעה 

היה , ]שטומאה בלועה אינה מטמאה[, < ולולא דברי רבה

שבאמת העובר מטמא את , ניתן להבין את דין משנתנו כך

ובלבד שיגעו בו נגיעה , הנוגעים בו גם בעודו במעי אמו

אבל , כגון שיכניסו ידם לתוך מעי אמו לגעת בו, גמורה

, ולכן חשב מגעאינו נ, ושנוגע באמ, מגע בית הסתרים

 .מטמא את אמואינו 

, שטומאה בלועה אינה מטמאה כלל, < אולם לדברי רבה

]יש ליישב את משנתנו, כפי שביארו חכמי פומבדיתא, רב 

מעיקר הדין גם יוסף בשם רב יהודה בשם שמואל[, ש

ורק , טהורה היא, המיילדת הנוגעת בעובר בתוך מעי אמו

 .מדברי חכמים היא טמאה

עליה חכמים הוא[,  ]וביאר רב הושעיא שהטעם שגזרו

מחוץ  שחששו שמא תיגע בו אחר שכבר הוציא ראשו

שנטמאה, כי תחשוב ולא תדע , שאז הוא מטמא, לרחם

 .שעדיין לא הוציא ראשו

ודווקא על המיילדת גזרו טומאה מהטעם הזה, אבל על 

א האמו לא גזרו, כי יודעת מתי הוולד יוצא, ויודעת מתי ת

שהאם יודעת מתי הוולד טמאה, ]ומכל מקום אף על פי 

לגזור טומאה על המיילדת שמא לא תדע שהוולד  יוצא יש

יצא כי אין לסמוך על כך שהאם תאמר לה כי האם טרודה 

 בחבלי לידה ולא תאמר[. 

 

 טומאת עובר מת במעי אמו

ְוֹכל ֲאֶׁשר , "נאמרבעניין טומאת מת  –לדעת רבי ישמעאל 

ע  ָשֶדה עַּ ִיגַּ ת אֹו ְבֶעֶצםֶחֶרב א ַבֲחַללל ְפֵני הַּ ָאָדם אֹו ְבָקֶבר  ֹו ְבמֵׁ

יםִיְטָמא  ְבַעת ָימִּ ", ומשמעות הכתוב הזה היא, שִּ

, ]כפני השדה שהם שהנגיעה במת מטמאה כשהיא בגלוי

שהוא טמון במעי , שעובר מתיש ללמוד, ומכאן בגלוי[, 

את הנוגע בו, אינו מטמא , אינו בכלל טומאת מת, ואמו

ינה ילדת ידה לרחם האשה ונגעה בו א]כגון הכניסה המי

 ]טעמו של רבי ישמעאל מבואר בברייתא[.טמאה[. 

ֹנֵגעַּ ָכל ", נאמרבעניין טומאת מת  –ולדעת רבי עקיבא  הַּ

ְתַחָטא ֶאתְבֵמת ְבֶנֶפׁש  ְשַכן  ָהָאָדם ֲאֶשר ָימּות ְולֹא יִּ כְ  ה'מִּ א ְונִּ מֵׁ ְרָתה טִּ

ל כִּ ֶפש ַההִּ ַהּנֶ  ְשָראֵׁ יִּ ָדהוא מִּ י נִּ ְהֶיה עֹוד ֻטְמָאתֹו ָטֵמא לֹא ֹזַרק ָעָליו  י מֵׁ יִּ

שהנוגע במת שהוא בתוך נפש ומשמעות הכתוב, ", בֹו

שגם עובר מת  ,טמא, כלומר בעובר מת שבתוך אשה, אדם

]טעמו של רבי עקיבא נתבאר על ידי הוא בכלל טומאת מת. 

 .רבי אושעיא[

 

 פקולל ודוטומאת ג

]=דף שנותנים ודופק  י ארון של מת[יסו]=כהכל מודים שגולל 

 מטמאים כמת עצמו. בצידו[

ע , "מהכתובדין זה למד  –לדעת רבי עקיבא  ְוֹכל ֲאֶׁשר ִיגַּ

ָשֶדה  ל ְפֵני הַּ ת אֹו ְבֶעֶצםעַּ ִיְטָמא ָאָדם אֹו ְבָקֶבר  ַבֲחַלל ֶחֶרב אֹו ְבמֵׁ

ְבַעת  יםשִּ  שהם על פני השדה. ת דברים אלו", הבא לרבוָימִּ

דין זה אינו למד מהכתובים, אלא  –ולדעת רבי ישמעאל 

 .הלכה למשה מסיניהוא 

 

 טומאת מת ברביעית דם

ֹנֵגעַּ ָכל ", נאמרבעניין טומאת מת  –לדעת רבי ישמעאל  הַּ

ת  ְתַחָטא ֶאתְבֶנֶפׁש ָהָאָדם ְבמֵׁ ְש  ֲאֶשר ָימּות ְולֹא יִּ א  ה'ַכן מִּ מֵׁ ְכְר טִּ ָתה ְונִּ

וא  י מֵׁ ַהֶּנֶפש ַההִּ ל כִּ ְשָראֵׁ יִּ ָדהמִּ ְהֶיה עֹוד ֻטְמָאתֹו ָטֵמא לֹא ֹזַרק ָעָליו  י נִּ יִּ

שהנוגע ברביעית , ומכאן, ונפש האדם היא רביעית דם", בֹו

]או , ]שהיא נחשבת נפש המת[, דם היוצאת ממת אחד

ברביעית דם, שחלקה ממת . ]אבל נגע טמא מאהיל עליה[,

 .וחלקה ממת זה, אינו מטמא[ זה,

ְוַעל האמור לכהן גדול, "מתוך הכתוב  –ת רבי עקיבא דעול

ְפֹׁשת ֵמת ָכל  יש ללמוד שגם רביעית דם הבאה ", לֹא ָיבֹאנַּ

, שכן מטמאה, ]חלקה מזה וחלקה מזה[, משני מתים

ת, ו"" משמע שתיםַנְפֹשת" תה, " משמע דם של שיעור מימֵׁ

י דם בשיעור רביעית, הבא משנשהוא רביעית, ואם כן, 

 ]אף באוהל[.גם כן מטמא, ים, מת

 

 בהמה טמאה מטמאה טומאת נבלות אף אם נשחטה

, שבהמה טמאה שמתה, מצד אחד יש ללמוד בבניין אב

, שכן מצינו, אפילו אם נשחטה, מטמאה טומאת נבילות

האסורים באכילה, שהם מטמאים טומאת בשרצים 

כשמתו בדרך אחרת[, ואם  רצים, אף כשנשחטו, ]ולא רקש

ין לבהמות האסורות באכילה, שיטמאו א הד, הוכן

טומאת נבילות, אף כשנשחטו, ]ולא רק כשמתו בדרך 

 אחרת[.

שבהמה טמאה אינה , אולם מצד שני יש ללמוד בבניין אב

שלא בדרך אחרת אלא כשמתה , מטמאה טומאת נבילות

, השחיטה מועילה לה שלא , אבל אם נשחטהבשחיטה

האסורה ה טרפה בבהמה טהור, שכן מצינוא נבלה, תה

באכילה, שהשחיטה מועילה לה שלא תהא נבילה, ]כפי 

שיתבאר בעזה"י להלן[, ואם כן, הוא הדין לבהמות 

האסורות באכילה, שהשחיטה תועיל להן שלא יהיו 

 נבילות.

טמאה שבהמה , מריבוי הכתובים יש ללמוד, ומכל מקום

ָכל , "שנאמר, טהשנשחאף כ, מטמאה טומאת נבילות



 

ֹנֵגעַּ   ", לרבות נוגע בשחוטה.ָמא ָבֶהם ִיְט הַּ

 

 בהמה טהורה טרפה שנשחטה 

 אינה מטמאה טומאת נבלות

בבהמות הטהורות אין חילוק בין טרפות לשלמות לעניין 

, ולא שהשחיטה מועילה להם שלא יחשבו כנבלה, זה

 יטמאו טומאת נבלות.

לא , ילהסורה באכשטרפה הא, אין ללמוד בבניין אבו

שכן מצינו בבהמה טמאה האסורה , התועיל לה שחיט

, שהיא מטמאה טומאת נבלות אף כשנשחטה, באכילה

ואם כן הוא הדין לטרפה ]של בהמה טהורה[, שהיא 

 אסורה באכילה, שלא תועיל לה שחיטה שלא תהא נבילה.

, לבין בהמות רותכי יש לחלק בין טרפה של בהמות טהו

ה שנתנה תורשל בהמה טהורה, מאחר טמאות, שטרפה 

, שלא יהיו נבילות, אף הטרפה ה תורת שחיטהלמין של

לא יצאה מכלל מינה, ויש לה תורת שחיטה, מה שאין כן 

 בהמות טמאות, שלא נתנה להם תורה שחיטה כלל.

ודווקא טרפה של בהמה טהורה, שיש במינה תורת 

הרת אותה, אבל נפל של בהמה שחיטה, השחיטה מט

, מאחר שאין לו רה, ]שיצא חי בן שמונה חודשים[טהו

שחיטה בשום אופן, אין השחיטה מועילה לו שלא יהיה 

 נבלה.

נפל נחשב מי שיש ש, שיש אומרים, ובדף ע"ד מבואר

במינו שחיטה, ומאחר שאין שחיטתו מטהרת אותו 

וק מטומאת נבילה, יש להוכיח מכאן, שלא כמו החיל

במינן שחיטה, ]כגון נפל[, הנ"ל, שהרי מצינו באלו שיש 

השחיטה מטהרת אותם, ואם כן, הוא הדין לטרפה  שאין

 של מין הטהורות שלא תועיל לה שחיטה.

, שבהמה טהורה טרפה שנשחטה, אינה דין זהולדעתם, 

ְוִכי ָימּות ִמן , "למד מהכתובמטמאת טומאת נבילה, 

ְבֵהָמה  יא לָ  מתות ולא כולן[]חלק מהבהמות ההַּ ֶכם ֲאֶשר הִּ

בְ ְלָאְכָלה  ַע ְבנִּ ְטָמא ַעד ָהָעֶרב ָלָתּהַהֹּנגֵׁ ממנו, שמשמע ", יִּ

, אלא חלקן, שלא כל אלו שמתות מטמאות טומאת נבלה

שהן  ,ומכאן יש לחלק בין המתות שלא בשחיטה

, שאף שהן קרויות לבין אלו המתות בשחיטהמטמאות, 

אין השחיטה מתירה אותם מתות ולא שחוטות, כי 

ילה ועל מקום אינן מטמאות, שלדבר זה מבאכילה, מכ

 להן השחיטה.

 

 מרחם אמו הוציא את ידו עובר של בהמה ש

 את היד ואחר כך שחטו את האם חתכו

אבל מה . ואסור באכילה, טמא כנבילה, מה שנחתך

, אף על פי שבגמר החיתוך נגע בנבילה שבפנים טהור

ן גע בה, עוד היתה האם חיה, ]וכן דישבחוץ, כי בשעה שנ

  מאת אוכלים.טוהעובר[, ובעל חיים אינו מקבל 

 

 מרחם אמו הוציא את ידו עובר של בהמה ש

 את היד  חתכושחטו את האם ואחר כך 

מאחר שאין השחיטה מועילה למה  –< לדעת רבי מאיר 

. ולא רק מה טמא טומאת נבלה, הרי זה כנבילה, ושבחוץ

טמא, כי נגע במה שבפנים שבחוץ טמא, אלא גם מה 

 שהוא טמא. כבשר שנגע בנבלהשבחוץ, והרי זה 

, כל זמן שהיה האבר הזה מחובר לגוף לדברי עולא -

העובר, לא טימא אותו במגע, כי המגע הזה הוא בחיבור 

של האבר בגוף, וזה נקרא מגע בית הסתרים, ומגע בית 

, רק בשעה שחתכו את האבר, והסתרים אינו מטמא

ר ובר ממגע האבונטמא שאר הע, היתה נגיעה בגלוי

 שה מהאבר מקבל טומאה מהאבר[.ת פרי]=בשע, שהוא נבלה

הוא , אף בזמן שהאבר מחובר בגוף העובר, ולדברי רבינא -

כי מאחר שסופו של האבר להיחתך , מטמא אותו במגע

ד להיחתך ]=כל העומ, נחשב כבר עתה כמי שנחתך, מהגוף

ה ואם כן, מאחר שהוא נחשב כחתוך, הרי זכחתוך דמי[, 

]ואף שנחלקו חכמים ים. כמגע גלוי, ולא כמגע בית הסתר

ורבי מאיר לעניין יד של כלי שסופו להיחתך אם הוא נידון 

כחתוך, כפי שיתבאר בעזה"י בדף ע"ג, בבשר שהוא רך, הכל 

 מודים, שכל העומד להיחתך נחשב כחתוך[.

]לכאורה לא נצרכו דברי האמוראים הללו, אלא לבאר דברי 

יצא, אבל לדעת ה אופן נטמא העובר במגעו באבר שחכמים, באיז

בית הסתרים מטמא, ודין פשוט הוא  גערבי מאיר עצמו, מ

 שהעובר נטמא מהאבר אף בעודו מחובר[.

אף שאין השחיטה מתירה את מה  –< ולדעת חכמים 

, מכל מקום היא מועילה לו שלא יחשב נבילה, שבחוץ

ילה[, ואם ]כשם ששחיטה מועילה לטריפה שלא תחשב נב

, אינו ושאר הבשר שנגע בו, פהריכטכן, מה שבחוץ נידון 

ולדברי אבוה דשמואל, אף  ,כמי שנגע בטריפהטמא אלא 

היא מדרבנן כלל, מן התורה  אינה מטמאהשהטרפה 

רבי מאיר יש לחלק בין ]ולדעת ם. מוקדשימטמאה את ה

שחיטת טרפה, המועילה לה, שלא תהא נבילה, כי היא שחיטת 

ילה לאבר העובר טרפה, לבין שחיטת האם, שאינו מועגוף ה

טת העובר עצמו, אלא ילה, כי אינה שחישיצא, שלא יהא נב

שחיטת אמו, ואין שחיטת האם מועילה, אלא למה שבתוכה. 

טת האם מועילה לעובר וחכמים השיבו על כך, שאדרבה, שחי

יותר ממה שמועילה לעצמה, שכן אם נחתכו ממנו אברים כטחול 

ה להתירם, ואילו את ה ועודם בתוכה, אין השחיטה מועילוכלי

 ה[., שחיטת האם מתירהעובר שבתוכה

]בדף ע"ד[, לא אמרו חכמים, שהשחיטה לדעת רב חסדא  -

מועילה לאבר העובר שיצא, שלא יהיה כנבלה, אלא 

, ונמצא שהוא בתורת שחיטה ]אם ייוולד[, עובר חיכשה

]אם ייוולד[, אין  אבל כשהעובר מת, ואינו בתורת שחיטה

 לאבר שהוציא שלא יהיה נבילה. השחיטה מועילה

בין כשעובר חי ]בדף ע"ד[ אין חילוק בדבר, וולדעת רבה  -

שחיטת האם מועילה לאבר שהוציאו,  ,ובין כשהעובר מת

 שלא יהיה כנבלה.

 



 

 בגד של שלושה טפחים על שלושה טפחים שנחלק

ראוי  ,בגד שיש בו שלושה טפחים על שלושה טפחים

נעשה אב שה מדרס הזב ענלשמש מדרס אדם ולפיכך אם 

ובגד שאין בו שלושה טפחים על שלושה הטומאה. 

ראוי לשמש מדרס אדם, ולפיכך אם דרס אינו , טפחים

 אב הטומאה.נעשה עליו הזב, לא 

ומאת מדרס שיעור הבגד לקבלת טומאה ודווקא לט

קבל שאר לאבל בשלושה טפחים על שלושה טפחים, 

ל וש אצבעות עשיהיה בו של, שיעור הבגד הוא אותטומ

, ]ואם נגע בו הזב הרי זה טמא טומאת מגע שלוש אצבעות

 מדרס[.

ונתלשו ממנו , וכשהיה בגד גדול טמא טומאת מדרס

אבל , שלושה טפחיםשאין בהם שיעור , חתיכות קטנות

, בטל מהן טומאת מדרס, יש בהן שיעור שלוש אצבעות

אבל טמאות הן כבגד ושה טפחים, כי אין בהן שיעור של

, כי בשעה שנתלשו, נגעו בבגד הגדול, שעדיין גע במדרסשנ

טמא טומאת מדרס, ]ובשעת הפרישה אין נגיעה זו נגיעת 

 ת[.בית הסתרים, כי הן נתלשות זו מזו ואינן מחוברו

, ונחלק, וכשהיה בגד שיש בו שלושה טפחים טמא מדרס

אבל יש בכל חלק  ,באופן שאין בכל חלק שלושה טפחים

מודים שמכל החלקים בטלה ל הכ, שלוש אצבעות

אבל לעניין , כי אין בהם שלושה טפחים. טומאת מדרס

 :טומאת מגע מדרס

טמא , כל חלק שיש בו שלוש אצבעות –לדעת רבי מאיר 

, היה בו כי כשהיה הבגד מחוברבמדרס,  כמי שנגע

ו באותה שעה, ונעשכל החלקים נגעו בו טומאת מדרס, ו

 הם.מאה זו לא בטלה משנגעו במדרס, וטוטמאים גם כמי 

מחמת מה שנגעו בבגד הגדול בעודו  –ולדעת רבי יוסי 

, כי מגע בית הסתרים הוא ,לא יטמאו החלקים, מחובר

לכן כל החתיכות , וומגע בית הסתרים אינו מטמא

טהורות לגמרי. ]ורק אם מתחילה, כשדרס הזב על הבגד, 

מאת מגע מדרס עם טומאת בגד טו, יש בגם נגע בבגד

 טומאת מגע מדרס[.ס, וכשנחלק, נותרה בחלקים מדר

 

 דף ע"ג

 

 טהרת כלי שיש להם בית יד ארוך שעתיד להיקצץ

כשנטמא כלי, שיש לו בית יד ארוכה,  –לדעת רבי מאיר 

דיו בכך שיטביל שאינו צריך בכל אורכה, ועומד לקצרה, 

ר שעומד מאח , כיאת הכלי עד המקום שעתיד לחותכו

 שכבר נחתך ואין צורך להטביל להיחתך נחשב הוא כמי

 .אלא את הכלי ולא את מה שנחתך ממנו

נחתך  כלי, ]שהוא קשה[, כל זמן שלא –ולדעת רבי יהודה 

אינו נטהר עד ממנו העודף, נחשב הוא כמחובר בו, ולפיכך 

 , שכן אין כלי נטהר בטבילת חציו.שיטביל כולו

 

 מהאבר המדולדל בבה

שאינו מקבל , נו כבעל חייםיד, אבר המחובר בבהמה בחייה. א

, ]אבל אסור באכילה עד שתשחט, כדין אבר מן החי. טומאה כלל

וכשנשחטה הוא מותר באכילה, ואחר שהוכשר מקבל טומאה, 

 אם תגע בו טומאה, כדין כל האוכלים[.  

, ]ואסור טמא כנבלה, ואבר שנתלש מן הבהמה בחייה. ב

 מן החי[. לעולם, כדין אבר באכילה 

, ]שרובו תלוש, ומקצתו מעורה מדולדל בבהמהר הואב. ג

, אינו נחשב כתלוש לגמריבה[, כל זמן שהבהמה חיה, 

, אבל אינו נחשב כמחובר לגמרי, ולכן אינו מטמא כנבלה

, אם תגע אלא מקבל הוא טומאהשלא יקבל טומאה כלל, 

ע בטומאה. , המקבל טומאה כשיגככל אוכלבו טומאה, 

 חי[.אכילה כאבר מן ה]ואסור ב

]לעניין טומאה[, מים מה דין האבר הזה ונחלקו חכ

 :כשהבהמה נשחטה כדין

כשם שנחלקו רבי מאיר  –< לדברי רבי שמעון בן לקיש 

וחכמים, ]בדף ע"ב[, בדין אבר שהוציא העובר קודם שחיטת 

ה האם, שאין שחיטת האם מועילה לו להתירו באכילה, כי אינ

כן  רבי מאיר, כמומועילה אלא למה שבתוך הרחם, שלדעת 

שחיטת האם אינה מועילה לו, שלא יהא נבלה, ולדעת חכמים, 

לדבר זה מועילה לו שחיטת האם, ואינו מטמא כנבלה. כמו כן 

נחלקו לעניין אבר המדולדל בבהמה עצמה, שלדברי הכל אין 

מאחר , לדעת רבי מאירהשחיטה מועילה להתירו באכילה, ש

 ה, אינהבאכיל להתירואין השחיטה מועילה לאבר ש

, שהוא מטמא. והרי הוא כאבר של נבלה, כללמועילה לו 

להתירו לאבר אף שאין השחיטה מועילה , ולדעת חכמים

, ולכן אינו שלא יחשב כנבלהלו היא מועילה , באכילה

מטמא, ]אבל אסור באכילה, ומקבל טומאה אם תגע בו 

 לקבל טומאה[.  טומאה אחר שהוכשר

לעניין אבר מדולדל  –לשון ראשון < ולדברי רבי יוחנן ל

שאין השחיטה , מודים חכמים לרבי מאירבבהמה, 

 . ומאחר שאינה מועילה לו הרי זה כנבלה, כלל מועילה לו

נינא, שהסיבה שבזה חכמים וביאר רבי יוסי ברבי ח

 מודים, כי לדעתם יש לחלק בין אבר של עובר, שיצא קודם

בלה, כי עדיין שחיטה, שהשחיטה מועילה לו שלא יהיה נ

מרי, שהרי אם יחזיר את לגלא פירש מחיבורו בבהמה 

האבר פנימה, תועיל לו השחיטה אף להיתר אכילה. לבין 

לו שלא  אבר מדולדל בבהמה, שהשחיטה אינו מועילה

יהיה נבלה, כי פירש מחיבורו בבהמה לגמרי, שהרי אין לו 

 ת מחובר בה, להיות ניתר עמה באכילה.דרך לחזור להיו

אולם לשון זו נדחית בגמרא, כי מבואר ממשנתנו, שלכל ]

הפחות, לאחת מן הדעות, השחיטה מועילה לאבר 

 המדולדל שלא יחשב כנבלה[.

לעניין אבר מדולדל  –< ולדברי רבי יוחנן ללשון שני 

שהשחיטה מועילה , מודה רבי מאיר לחכמים, בבהמה

 .ב נבלהשלא יחש, לו

סיבה שבזה רבי מאיר וביאר רבי יוסי ברבי חנינא, שה



 

דעתו יש לחלק בין אבר מדולדל בבהמה שהוא מודה, כי ל

מחובר לגוף הבהמה ולכן יש לשחיטה להועיל לו לכל 

ל עובר שאינו מחובר הפחות שלא יהיה נבלה. לבין אבר ש

בבהמה עצמה, שהשחיטה אינו מועילה לו שלא יהיה 

 נבלה.

, הכל ברישלד, יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן מר רבוכן א

באבר המדולדל, כלומר, אין אין השחיטה עושה ניפול 

לדון את האבר כאילו כבר נפל, ואינו מחובר בבהמה, אלא 

מא כנבלה. מחובר הוא בה, והשחיטה מועילה לו שלא יט

אבל האבר נחשב כמחובר בבהמה, ודווקא בשחיטה 

יש , אם מתה הבהמה מאליה, כלומר, מיתה עושה ניפול

כאילו כבר נפל ממנה קודם , בר המדולדללהחשיב את הא

ולא כאבר מן , ובכך יהיה נידון כאבר מן החי, המיתה

, ]ואף שאין חילוק בין אבר שלם מן החי, לאבר הנבלה

ושניהם מטמאים בשווה כנבלה, מכל  שלם מן הנבלה,

שבשר  מקום יש חילוק ביניהם לעניין בשר הנתלש מהם,

נבלה, המטמא הנתלש מאבר מן הנבלה, נחשב כבשר 

מן החי, נידון כבשר מן  כנבלה, אבל בשר הנתלש מאבר

החי, שאינו מטמא כנבלה, אלא שמקבל טומאה אם יגע 

 בטומאה[.

 

 ניפולמשנה שבה מבואר שמיתה עושה 

מבואר, שבהמה שמתה, והיו בה בשר בפרק העור והרוטב 

אינם נידונים כבשר ואבר של  מדולדל, וכן אבר מדולדל,

 מנה מחיים, ולכן, כבשר ואבר שנפלו מנבלה, אלא 

הבשר אינו טמא, אבל אם תגע בו טומאה אחר שיוכשר  -

 לקבל טומאה, יהיה טמא. 

 אבר מן הנבלה.והאבר טמא, כאבר שפרש מן החי, ולא כ -

 

 משנה שבה מבואר ששחיטה אינה עושה ניפול

נשחטה, והיו בה שבהמה שמבואר, בפרק העור והרוטב 

ואבר  אבר מדולדל, אינם נידונים כבשר בשר מדולדל, וכן

שנפלו ממנה מחיים, ]שיהיה האבר מטמא כנבלה[, אלא 

כבשר ואבר שמחוברים בה, ואינם מטמאים, אלא אם 

. ]ולדעת רבי בטומאה, אחר שיוכשרו לקבל טומאהיגעו 

מדים מאיר, אינם צריכים הכשר נוסף, כי מוכשרים ועו

צריכים הכשר הם בדם השחיטה. ולדעת רבי שמעון, 

י דם השחיטה אינו מכשיר אבר מדולדל בבהמה, נוסף, כ

 שאינו נחשב כידה לעניין הכשר[.

יוחנן ומכל מקום, אף שמשנה מפורשת היא, הוצרך רבי 

ללמד זאת, כי את המשנה היה ניתן לפרש באופן אחר, 

שפרשו מחיים,  והוא, שבאמת הבשר והאבר נידונים כמי

ים בלא הכשר, אין הכוונה ומה שנאמר שם שאינם מטמא

נבלה, אלא לבשר, שכן מן החי מטמא כלאבר, כי אבר 

בשר מן החי אינו מטמא, אלא כשיגע בטומאה, אחר 

והוא הדין לבשר הפורש מאבר מן  שיוכשר לקבל טומאה,

 .החי

 

 אכילת אבר המדולדל בבהמה שנשחטה או שמתה

נידון , אבר מדולדל בבהמה שמתהתבאר, ש< לפי מה שנ

עובר משום איסור , הבא לאוכלו, ממנה בחייה מי שנפלכ

, ולכן כשמתרים בו שלא יאכל, יש להתרות אבר מן החי

ו שלא יאכל בו שלא יאכל אבר מן החי, ולא להתרות ב

, כדין מי הרי זה לוקהנבלה, ואם עבר על ההתראה ואכל, 

 שעבר על איסור תורה.

, אבר מדולדל בבהמה שנשחטהשנתבאר, שי מה < ולפ

מעיקר הדין מותר , נידון כמי שלא נפל ממנה בחייה

אבל מדברי חכמים הוא , כבשר בהמה שחוטה, לאוכלו

 .והאוכל ממנו אינו לוקה, אסור

י "ומה ששנינו, שהכתוב,  ְהיּון לִּ י ֹקֶדש תִּ ּוָבָשר ַבָשֶדה ְוַאְנשֵׁ

לּו  ָפה לֹא תֹאכֵׁ כּון ֹאתֹו בלֶ ַלכֶ ְטרֵׁ האבר  בא ללמד על", ַתְשלִּ

 םשה ששחטם,בבהמה ובחיה ובעוף  םוהבשר המדולדלי

 ם, אינו אלא אסמכתא בעלמא.אסורי

 

 דף ע"ד

 

 ינה עושה ניפולמניין שמיתה עושה ניפול ושחיטה א

ים ָלֶכם ְבָכל בעניין טומאת שרצים נאמר, "...  אִּ ֶלה ַהְטמֵׁ אֵׁ

ְטָמאַהָשֶרץ ָכל ַהּנֹ  ַע ָבֶהם ְבֹמָתם יִּ ֹפל . ֶרבַעד ָהעָ  גֵׁ ְוֹכל ֲאֶשר יִּ

ְטָמא  ֶהם ְבֹמָתם יִּ  ...".ָעָליו מֵׁ

ֹנֵגעַּ ָבֶהם , "נאמרומתוך ש ְטָמא ְבֹמָתםָכל הַּ , ללמוד", יש יִּ

]ומה . נטמא, ]אחר שמתו[, שהנוגע בהם כשהם שלמים

ים אלא ", בא ללמד, שאינם מטמאְבֹמָתםשנאמר בכתוב הזה "

ינם אחר שהתייבשו, אבשעת מיתה, אבל כשהם לחים, כמו 

 [.מטמאים

ְטָמא       ְוֹכל ֲאֶׁשר ִיֹפל ָעָליו ֵמֶהם, "נאמרומתוך ש ", יִּ

אף הם כשם שלמים נטמא, אלא למדנו, שלא רק הנוגע ב

 , כגון באבר שנפל מהם.הנוגע בחלק מהם

, די אלא שללמד דין זה, שהנוגע באבר שנפל מהם, נטמא

ֹפל היה לכתוב, " ֶהם ְוֹכל ֲאֶשר יִּ ְטָמא      ָעָליו מֵׁ ", ולא היה יִּ

", ]שכן כבר מבואר בכתוב אחר, ְבֹמָתםצריך לכתוב "

ֹפל נבלה, "שטומאת שרצים היא אחר שנעשו  י יִּ ְוכִּ

ְבָלָתם ּנִּ שפעמים , למדנו", ְבֹמָתם"ומאחר שנכתב "[, מִּ

נחשב כחלק נפרד  של השרץ שהכתוב הזה מדבר בו,האבר 

, כלומר מחמת המיתהץ, רק מהשרץ, ולא כמחובר לשר

שעד המיתה היה נחשב כמחובר בשרץ, והמיתה החשיבה 

ץ, אותו כמופרד מהשרץ, כגון שהיה אבר מדולדל בשר

 והמיתה החשיבה אותו כנופל ממנו, שהמיתה עושה ניפול. 

ומתוך שנאמר הדין הזה על המיתה, יש ללמוד שדווקא 

, ואבר עושה ניפול, אבל שחיטה אינו עושה ניפולמיתה 

 נחשב כמחובר גם אחר השחיטה.המדולדל 



 

ומאחר שבשרצים אין שחיטה, אם לא נאמר הדין הזה 

]=אם אינו לעניין שרצים עצמם, נאמר הוא לעניין בהמות, 

עניין לשרצים, דלאו בני שחיטה נינהו, תנהו עניין לבהמה[, 

עושה ניפול, ומיתה עושה  ומכאן, שבבהמה, שחיטה אינה

 יפול.נ

 

 ה חי בתוך מעי אמון תשעשחט ב

שחיטת האם מועילה להתיר את עוברה, לדעת חכמים, 

נסתפק רב ]כפי שנתבאר עד עתה בדפים הקודמים[, ו

כל זמן שהוא עובר, רק שחיטת אמו האם , הושעיא

מתירה אותו, אבל שחיטת עצמו אינה מתירה אותו, 

אמו לשוחטו לא יהא ניתר בכך[, או  ]שאם יושיט ידו למעי

דו למעי , ]ואם יושיט ישחיטת עצמו מתירה אותושגם 

 אמו לשוחטו, יהא ניתר בכך[.

וכמו כן נסתפק רב הושעיא, לדעת רבי מאיר, האומר, 

שאם העובר כבר בן קיימא, שחיטת האם אינה מתירה 

אותו אף בעודו במעיה, וטעון הוא שחיטה בפני עצמו, ]כפי 

אמו  אר בעזה"י להלן[, האם רק אחר שיצא ממעישיתב

 במעיה ניתן לשוחטו. השחיטה מתירה אותו, או אף בעודו

- 

שהסיבה ששחיטה , רצו לומר]בדף ע"ב[ במשנתנו 

הטרפה שונה כי , מועילה לטרפה שלא תחשב נבילה

היתה , קודם שנעשית טרפה, מתחילהמנבלה בכך, ש

, אחר שנטרפה, ולכן גם עומדת להיות מותרת בשחיטה

ה שלא תהא נבלה, מה שאין היא בתורת שחיטה, לעניין ז

 עולם לא היתה בתורת שחיטה.נבלה, שמכן 

כי יש טרפות שמעולם לא היו בתורת היתר על , ודחו זאת

, ובכל זאת השחיטה מועילה להן שלא יחשבו ידי שחיטה

 נבלה.

כל , ששחיטת עובר אינה מתירה אותו ,אם נאמר -

הרי זה טרפה שלא היתה , במעי אמו שנטרף בעודו

 .בתורת היתר על ידי שחיטה מעולם

טרפה , ששחיטת עובר מתירה אותו, רואם נאמ -

היא , שמעולם לא היתה בתורת היתר על ידי שחיטה

, כגון שנוצרה טרפה מתחילת יצירתהבהמה שנעשית 

 .בעלת חמש רגלים

 

 איזה עובר ניתר בשחיטת אמו

]=בן  העובר הנמצא במעי אמוכבר נתבאר בדף ס"ט, ש

 מו.ר באכילה בשחיטת אפקועה[, נית

, כגון שהיה בן שמונה אינו בן קיימא< וכשאותו עובר 

חודשים, ]בין נמצא חי ובין נמצא מת[, או שהיה בן תשעה 

הוא בטל לאמו, והוא בכלל הכל מודים שחודשים מת, 

ניתר הכתוב, המלמד, שהעובר הנמצא במעי אמו, 

. ומאחר שהוא נחשב כאבר של אמו, כולו מובשחיטת א

בו במקומות שבבהמה הוא אסור, מותר, ואפילו חלב שיש 

וכן כיד הנשה שלו מותר, ורק דמו אסור, ]אבל אין חיוב 

 כרת על אכילתו[.

, כגון בן תשעה חודשים בן קיימא< אבל כשנמצא העובר 

 חי, בזה נחלקו חכמים:

י שיו, והוא חי, הרמאחר שנגמרו חוד –לדעת רבי מאיר 

ו, להיות לכן )א( אינו בטל לאמזה כבהמה בפני עצמה, ו

 וכמו כן. )ב( טעון שחיטה לעצמוניתר בשחיטתה, אלא 

, נוהג בו איסור אותו ואת בנונחשב כוולד בפני עצמו, ו

איסור שלא ישחטנו באותו יום שנשחטה אמו. )ג( נוהג בו 

 .איסור גיד הנשה. )ד( נוהג בו חלב

אף  – שזורי[]=רבי יהודה. וכן לדעת רבי שמעון ם חכמי ולדעת

ניתר שנמצא במעי אמו בשעת שחיטתה,  זה, מאחר

. ]וזה הוא דין התורה, בין לדעת באכילה בשחיטת אמו

, ובין לדעת רבי שמעון שזורי. ]=רבי יהודה[חכמי משנתנו 

ושוים הם גם למעשה, כשאותו עובר הנמצא חי, נהרג מיד 

אבל אם אחר שנמצא ודם שהלך על רגליו. אחר שנמצא, ק

מדרבנן אסור , דברי חכמיםל, נחלקו, שעל רגליו הלך

, כי הרואה שהוא נאכל בלא שחיטה, לאוכלו בלא שחיטה

לא ידע שבן פקועה הוא, ויבוא לומר שאוכלים בהמה 

, ולדברי רבי שמעון שזוריהטעונה שחיטה, בלא שחיטה. 

ש, שנים, והולך וחור, ואפילו חי כמה לא נאסר מדרבנן

[. )ב( חיטהואינו טעון ששיהרג,  מותר באכילה בכל אופן

מאחר שאינו נחשב כוולד בפני עצמו אלא כחלק  וכמו כן

איסור גיד . )ג( ולא נוהג בו לא נוהג בו איסור חלבמאמו, 

 .הנשה

מתה וכל זה כשנמצא בן קיימא במעי שחוטה, אבל אם  -

, יהובר הנמצא במעהכל מודים שהע, אמו שלא בשחיטה

 אכילה.  מותר ב , להיותטעון שחיטת עצמו

 

 דברים שבהם הכל מודים שעובר בן קיימא 

 הנמצא במעי אמו נחשב כבהמה בפני עצמה

לדברי רבי אלעזר אמר רבי הושעיא, אף שנחלקו רבי 

מאיר וחכמים בדין בן קיימא חי הנמצא במעי אמו, האם 

מה, לעניין דיני נחשב כחלק ממנה, או כבהמה בפני עצ

ה, ולאכול חלב וגיד בשחיטת ות ניתראכילה, ]כגון להי

הנשה שבו[, מכל מקום, הכל מודים, שלדברים הבאים 

 הוא נחשב כבהמה גמורה וחיה:

ְרִביעַּ , "הכתובהרבעה, שנוהג בו לעניין . א  ְבֶהְמְתָך לֹא תַּ

ִים  ", ואסור להרביעו עם מין אחר.ִכְלאַּ

ֹ , "הכתובאכות[, שנוהג בו ושאר מלחרישה ]לעניין . ב א ל

חֲ  ְחָדוֹרׁש בְ תַּ ֲחֹמר יַּ " ואסור לחרוש בו, או לעשות בו ׁשֹור ּובַּ

 מלאכה, עם מין אחר. 

 

 חלבו של גיד הנשה

כשם שגיד הנשה אסור, כך חלבו  –לדעת רבי מאיר 



 

 מחטט אחר, ולכן, הבא לאכול את הבשר, אסור ]=שומנו[

]כלומר , מנו מעיקרוווחותך ש ,בכל מקום שהוא גיד הנשה

 .[הנבלע ונשרש בבשרו אף השומן של

, מותרשל גיד הנשה  ]=שומנו[חלבו  –רבי יהודה ולדעת 

עם חלבו חותכו ולכן, הבא לאכול את הבשר, דיו בכך ש

 לגידדומה  שהוא מנו,מ הגבוההחלב ונוטל את  ,בשוה

הנבלעים של חלבו  םרשיושהאבל  ,ואסור מדרבנן עצמו,

  ם.מותריר, בבש

 

 שלילדמו של 

 . ר< לדעת רבי מאי

]=בן קיימא הנמצא במעי דמו של שליל הכל מודים, ש –

, שהרי לדעת רבי מאיר, שליל ככל דם בהמה, אסור אמו[,

חייב , וכשאכל את דם הנפש שלודינו כבהמה גמורה, ]

עובר בלא , אינו חייב כרת, אבל וכשאכל שאר דמו, כרת

 [.תעשה

 ]=רבי יהודה[. ים < ולדעת חכמ

שלדעת רבי יהודה, השליל  על פי, אף לדברי רבי יוחנן –

ככל דם , דמו אסורנידון כאבר מאמו, ולכן חלבו מותר, 

יש בו חיוב לדעת רבי יהודה, ו, ]האברים שהוא אסור

, כאכילת דם הנפש, שכן, רבי יהודה לומד מהריבוי כרת

לּו" ו כדם הנפש, דינ", שכל דם האברים ְוָכל ָדם לֹא תֹאכֵׁ

 והאוכלו חייב כרת[.

, לדעת רבי יהודה, כשם בי שמעון בן לקישרי רולדב –

שחלבו של השליל מותר, ]משום שהוא נחשב כאבר של 

, ]וביאר רבי זירא, שאינו מותר לגמרי, דמו מותראמו[, כך 

, שלא כשאר דם האברים, שיש שאין בו חיוב כרתאלא 

מד זאת מהריבוי, הלובהם חיוב כרת לדעת רבי יהודה, 

רב יוסף בריה דרב סלא  "[, וביארלּוְוָכל ָדם לֹא תֹאכֵׁ "

שהסיבה לכך, שלדעת רבי יהודה אין חיוב על  ,חסידא

אכילת דם השליל, כי מאחר שחיוב דם האברים למד 

בריבוי, המשווה את דם האברים לדם הנפש, אין לחייב 

ת כילעל אכילת דם האברים, אלא במקום שיש חיוב על א

על אכילת דם דם הנפש, להוציא שליל, שאין בו חיוב 

ולכן אין בו חיוב על אכילת דם הנפש, כי אין בו דם הנפש, 

 האברים.

 

 פדיון פטר חמור בבן פקועה

 . < לדעת רבי מאיר

הכל מודים, שבן פקועה חי, הנמצא במעי אמו, מאחר  –

ופודים , הרי הוא כשה גמור לכל דברשהוא טעון שחיטה, 

 .פטר חמורבו 

 . ]=רבי יהודה[< ולדעת חכמים 

, מאחר שלדעת חכמים, השה הזה אינו לדברי מר זוטרא –

טעון שחיטה, כי כבר ניתר באכילה על ידי שחיטת אמו, 

אין פודים הרי זה נידון כבשר ]שבסל[, ולא כשה חי, ולכן 

. וכן יש ללמוד דין זה מהכתוב בעניין פדיית בו פטר חמור

ְפֶדה ְבֶשהשנאמר בו " פטר חמור ללמוד " שמצד אחד יש תִּ

יש "רבן פסח, שנאמר בו, וה מקבגזרה שו ְקחּו ָלֶהם אִּ ֶשה ְויִּ

ית ָאֹבת ֶשה ת ְלבֵׁ ואינו כשר בבן פקועה, אלא בשה, שנולד ", ַלָביִּ

כדרכו, שהוא בן שנה והוא זכר תמים, וכמו כן פדיון פטר 

ו, והוא בן שנה, חמור, לא יהא אלא בשה, שנולד כדרכ

", ְפֶדהתִּ ש ללמוד מהריבוי, "והוא זכר תמים. ומצד שני י

שפדיון פטר חמור אף בבן פקועה, בכל שנה שלו, ומכל מין 

ובעל מום, ומאחר שיש ללמוד כך, ויש ללמוד כך, מסתבר 

שהגזרה שווה באה ללמד, שאין לפדות בבן פקועה, כי הוא 

שפודים אף בנקבה  דומה לבשר שבסל, והריבוי בא ללמד,

 ובעל מום.

כמים, השה הזה , אף על פי שלדעת חיולדברי רב אש –

מותר באכילה בלא שחיטה, מכל מקום, מאחר שהוא רץ 

 .פודים בו פטר חמורוהולך, רץ ובא, הוא נידון כשה חי, ו

 

 למנות בו ראשון ושני

 ]=עובר בן תשעה חודשים חי[בן קיימא  –לדעת רבי יוחנן 

כבהמה אחרת לעניין קבלת  אמו, נידון הנמצא במעי

בנה אינה ראשון , אם נטמאה האםולכן,  טומאה,

 .כמי שנגע בהלטומאה, אלא שני , לטומאה כמותה

]=עובר בן תשעה בן קיימא  –ולדעת רבי שמעון בן לקיש 

הנמצא במעי אמו, נידון כחלק ממנה לעניין  חודשים חי[

אשון בנה ר, אם נטמאה האםקבלת טומאה, ולכן 

 .לטומאה כמותה

 .הכשר טומאהלעניין , זו ועוד נפקא מינה ממחלוקת

כדעת רבי שמעון בן העובר נחשב כחלק מהאם, ]שאם 

על ידי משקה , כשהאם מוכשרת לקבל טומאה[, לקיש

לקבל טומאה, ואין צריך הכשר גם בנה מוכשר שנגע בה, 

 אחר.

 הרי[, כדעת רבי יוחנןהבן הוא כבהמה אחרת ]אבל אם 

שהבן  ]ומה ששנינו,. טעון הכשר משקה בפני עצמו זה

בשחיטת האם, אף כשלא נפלו משקים אלא על האם, מוכשר 

הוא כדעת רבי שמעון, האומר, שהשחיטה עצמה מכשירה, 

משום שמתירה באכילה, ובזה גם הוולד מוכשר על ידי שחיטת 

 האם, כי על ידה הוא מותר באכילה[.
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