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 בקו תחתוןמסומנות  והתשובות השאלות                               .עו חולין
 

 עי' רמב"ם פיה"מ למה נקט לה הכא ולא בפרק אלו טריפות. בהמה שנחתכו רגליה מן הארכובה וכו',
 

"ת הרא"ש כ' טז' ביאר שהם עצמות המחברות את השוק עי' פרש"י ד"ה שלושה, ובשו ומהי?, ארכובה

 לירך, וע"ע ברא"ש כאן סי' ז'.
 

, עי' צפנת פענח על הרמב"ם שחיטה ח' יא' שדקדק דדוקא בנחתכו הוא כן ולא בחסרה שנחתכו רגליה

מתחילת ברייתה, אמנם מרש"י בכורות מ. שיצאה לה רגל יתירה מהארכובה למעלה הרי היא טריפה דכל 

 כנטול דמי נראה לא כן עי"ש.יתר 
 

שחולק וס"ל דאף נחתכו למעלה מן הארכובה כשירה, והובא  עי' לעיל מב: שיטת רבי שמעון בן אלעזר

 בתוספתא ג' ג', ועי"ש ברמב"ן.
 

טז' שקרא לנחתכו הגידין ניטל הגידין, עי"ש ראב"ד ובכס"מ, -עי' רמב"ם שחיטה ח' טו ניטל צומת הגידין,

 '.ועי' טז' נו' א
 

, ולרש"י ד"ה אם, הוא הדין דלקמן בנשבר העצם ויצא לחוץ, וברשב"א נשבר העצם אם רוב בשר קיים וכו'

למה ביארה הגמ' ענין עוביו והיקיפו  ולדעת רש"י קשההוא בלא יצא לחוץ,  יתיןלקמן ע"ב כתב דדינא דמתנ

 רייתא ולא על המשנה? ועי' צל"ח.בה לע
 

י  שהיינו העצם התחתונה, ועי"ש מה שפירש למה היה מוכרח וביאר רש" בארכובה הנמכרת עם הראש,

 לרב יהודה שאין הכוונה לעצם העליונה, עי' מהרש"א ומהר"ם וע"ע בחי' הר"ן.

מה הדין לשיטת רב יהודה בנחתך הערקום, עי' תורה"ב מג: נ., ועי' רא"ש סי' ז', ועי' סי'  ובראשונים נחלקו

 נה' פר"ח ש"ך וטז' וכו"פ סק"א.
 

לשון הראשון לפי רב והוכיח כן מלקמן ע"ב, וע"ע ר"ן על הרי"ף בשם רבינו יונה, אמנם פסק כ  י ד"ה וכירש"

לקולא, ופסק הרמב"ן והרשב"א הביאו שיטת הגאונים שס"ל כלשון השני בדברי רב שלא נחלק עם עולא 

 וכ"כ הרא"ש סי' ז' בשם הריב"א, וע"ע יש"ש סי' יא' ובלב אריה.
 

ך יפועי' מהרש"א על הרש"י ד"ה למטה למה לא פירש לה למטה מן הארכובה ומצומת הגידין, -למטה

 שלמעלה היינו מעל ארכובה אמצעים וצומת הגידין, וע"ע מהדו"ב שם.
 

ועי' רמב"ם שחיטה ח' טו' שנראה שהחילוק הוא בין חיתוך  שהרי חותכה מכאן ומתה חותכה מכאן וחיה,

 .עי' כס"מ שם, וע"ע ב"י נה' ב', ובמעדני יו"ט ז' ז'העצם לחיתוך הגידין, 

האם בנחתך צומת הגידין ונטרפה יוכל לחתכה למעלה ותוכשר? ומסקנתו להתיר ועי' חלקת  וברמב"ן דן

דלא יתכן טריפה שתוכשר בידי אדם, וסברת מחלוקתם עי' חזו"א יו"ד יד' ב',  והרשב"א פליגיואב יו"ד סי' ז', 

 יימן חולין סי' יא'.וחי' רבינו שלמה ה
 

עי' רש"י ופי' ברמב"ם שחיטה ח' יג' וברא"ש סי' ז', והראשונים הביאו שיטת הראב"ד  ומהו?, צומת הגידין

ב', ובשו"ע הביא  )תמים דעים סי' ג'( שחולק וס"ל שפנימיים וחיצוניים הם באותו גובה, ולהלכה עי' ב"י נו'

 עי' רמ"א, ועי"ש פמ"ג שפ"ד ב'.ר ושי' הראב"ד בתור י"א, ושיטת רש"י לעיק
 

 

 

 

 ? עי' רמב"ם וראב"ד שחיטה ח' י'ד', ועי' חת"ס מב:.ובענין צומת הגידין בעוף אי שונה מבהמה

 ואיך בודקין אותם עי' תורה"ב מג: ושם בהשגת הרא"ה, ועי' ש"ך ולבוש נו' סק"ט.
 

 .ים הרמב"ן והרשב"אגם בזה נחלקו רש"י והראב"ד למה הכוונה, עי' דבריהם בראשונ בדקה מאי,
 

 

 ע"ב

 ? עי' מרדכי תרמח', תמים דעם ג', ודעת תורה נו' י'.וצורת הגידין תלתא חוטי הוו וכו',
 

אי הכוונה רובו של אחד, או רוב כל אחד ואחד, ולהלכה , ונאמרו שתי דעות בגמ' רובוצומת הגידין שאמרו ב

ל"ב,  ', ע"ע רי"ף שלא הביא אלאסי' נומורה שכתב בשם רש"י, ועי' ב"י עי' רשב"א מה שהביא מספר הת

 , ועי' בב"ח שם בסי' נו' סעי' ו' ובקו"א שם.רמב"ן וברא"ש סי' ז'עי"ש בר"ן וע"ע 
 

המובא ובאיזה ארכובה איירי? עי' רש"י ע"א ד"ה וכלישנא, ובריב"א  אמר רב למעלה מן הארכובה וכו',

 נא.-ברא"ש סי' ז' חולק וס"ל דקאי אעליונה, עי' רשב"א ורא"ה ומשה"ב בתוה"ב נ:
 

 ש יז' וב"ח נה' ו', עי"ש ש"ך ס"ק יב'.עי' יש" ומקום החתך?, אבר אסור ובהמה מותרת
 

 ועי' תורת חיים מה השייכות בין שני הדינים. שלחו כוותיה דרב ואבר עצמו מטמא במשא,
 

 ה,שאלה שאילתא ו' ג' למה הוצרך לז, וברי"ף כתב דלכן הלכה כרב, ועי' עמק הדר ביה שמואל לגבי דרב

 .מה שתי' , עי'ממה שהלכתא כרב באיסורי? לתיפו"
 

, , ועי' ראשונים מה הדין בנשבר העצם במקום שעושה טריפה וחזר ונתרפא ונקשר יפהנשבר העצם וכו'

"א ור"ן, ועי' רא"ש ז' מה הדין בזה בנשבר המקום צומת הגידין, ועי' תרומה"ד ח"א קסד' וב"י עי' רשב

 ורמ"א סי' נו'.

 ? עי' מהרי"ק שורש לח', ועי' שו"ע נו' בטז' ס"ק יא' ובש"ך ס"ק יד'.ומה נחשב נקשר יפה
 

 בשם ר"י., מלבד פרש"י והתוס' ע"ע ברא"ש סי' ח', יש"ש יז', וברשב"א רוב עוביו והיקפו
 

שדה אליהו עי' באור הגר"א נו' סק"ט שספק דאורייתא לחומרא, וב וטעמו? ',אמר רב פפא הלכך בעינן וכו

א צריך גם בדין דרבנן אמר רב פפא הכי? ולכן ביאר דהיסוד של רב פפא דכשאין טירחהעיר דבשבת כ. חזינן ד 

 לצאת ידי כולם.
 

 ה והלא אמר את דבריו משמיה דרב יוחנן?.עי' תפארת יעקב שביאר מה מקש ולימא מר וכו',

ולימא מר עור משלים לבשר, עי' ביאורו ברש"י ובעה"מ, עי' ראשונים מה שהקשו על פי'  ומה שמקשה

 נה' יט' יישב. ובפרי תאר

 .טעמו , והרמב"ם שחיטה ח' יב' פסק כל"ק, עי' בראשוניםי רא"ש ורשב"א פסקו הלכה כלשון השנוב
 
 

 ציון בה"ג רבי משה זצ"ל נלב"ע טו' כסלו תשעח'-לע"נ הג"ר חיים בן
לקבלת הדף במייל  gmail.com@7652935 , או0527652935 צחות והארותלהנ

 .מידי יום ך בל"נישלח אלישלח בקשה לכתובת זו, והדף י


