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חולי� ד� מד. 
שדרה שנחסרה ממנה רק חוליא אחת, מה הדי� לגבי טומאת אהל ולגבי טרפה? 

 
לגבי טרפה לגבי טומאת אהל  

אינה טרפה מטמאת לבית שמאי (לא הוי חסרו�) 
טרפה אינה מטמאת לבית הלל (הוי חסרו�) 

 
הא� הרוצה לעשות כבית שמאי יכול לעשות כ�? 

 
אחר שיצאה בת קול קוד� שיצאה בת קול  

לא יכול יכול לחולקי� על ר' יהושע 
יכול יכול לר' יהושע1 

 
"אמר רבינא אמר גניבא משמיה דרב, טפח בוושט סמו" לכרס זהו הכרס הפנימי",  

מה הדי� בדלהל�? 
 

שחט בוושט באותו טפח  
הסמו" לכרס 

ניקב בכרס הפנימית בטפח 
הסמו" לוושט 

טרפה בנקב משהו שחיטתו כשרה לתירו# הראשו� בגמ'2 
בשור: שחיטתו פסולה לאביעית אימא 

בשאר בהמות: שחיטתו כשרה 
 ((((

 

נעקר תורב# הוושט מ� הלחי (הלסת), או שנעקר הלחי מ� תורב# הוושט, מה הדי�? 
 

בנעקר רובו בנעקר כולו  
במחובר במיעוטו במקו אחד: כשרה פסולה לשמואל 

במחובר המיעוט בכמה מקומות: פסולה 
פסולה3 פסולה לרב פפא 

 
                                                            

1 ר' יהושע אמר כלל "אי, משגיחי בבת קול", ואכ, לגבי אותו מעשה ע ר"א (שאז אמר ר"י 
לאותו כלל), הלכה כר' יהושע שאי, משגיחי באותה בת קול, ומשו שיצאה לכבודו של ר"א, וכ, 
היתה אותה בת קול כנגד המרובי. אול כא, אי, הלכה כמותו ומשגיחי בבת קול, כיו, דמסייע 

לה קרא "אחרי רבי להטות" ) תוס' ד"ה ורבי.  
2 הנה הקשתה הגמ' על רב נחמ, שאמר שמקו שחיטה הוא עד שישעיר, ומשמע שכל הוושט כולו 
הוא מקו שחיטה, וקשה מהמימרא הנ"ל שג בטפח בוושט סמו. לכרס הוא נקרא כרס, ואי. 
יכול לשחוט ש. ותירצה הגמ' בתירו/ הראשו, "אימא טפח בכרס סמו. לוושט זהו כרס 
הפנימי", דהינו שאדרבא בא לומר די, בכרס ולא בוושט, ולומר שבכל שטח הטפח הסמו. לוושט 

הוא נקרא כרס הפנימי וג ש נקובתו במשהו.   
 3 ומה שאמרה המשנה בניטל לחי התחתו, ) כשר, הוא באופ, שרק ניטלה הלסת אבל הסימני

עדיי, מעורי בבשר שסביב ללסת, דאי, כא, עיקור סימני כלל.  
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חולי� ד� מד: 
חכ� שטימא או אסר, הא� יכול חכ� אחר לסמו� על גמרתו כדי להתיר, או לא? [תוד"ה היכי]. 

 
כשמצור� לזה עוד סיבה אחרת1 כשרוצה לסמו" על גמרתו בלבד  

יכול יכול לרש"י שהביאו התוס' 
יכול לא יכול לסברת התוס' 

 
 

הא� יש גנאי לחכ� לקנות מדבר שהוא זה שהורה בו להיתר? 
 

בחלק רגיל בחלק טוב  
יש גנאי יש גנאי כשקונה בהשערה 

א תמיד נותני לו לחלק הטוב: אי, גנאי כשקונה במשקל מדוייק 
א הפע רק נתנו לו לחלק הטוב: יש גנאי 

אי, גנאי 

 

                                                            

1 פי', כמו שמצינו בנדה שציר� רב יצחק מה שאמרה לו ילתא שתמיד רבה בר בר חנה התיר לה 
כזה מראה ) והיו הוא דחש בעינו. וכ, בסוגיי, יש לצר� שרב לא אסר בפועל אלא שרק בא 

לבדוק ברוב עוביה, ולא הינחוהו תלמידיו ולכ, שלחה לרבה בר בר חנה.   


