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 .קכז �ד חולי�

 , בבהמה) שרוב� מנותק ומחוברי� בה קצת(האבר והבשר המדולדלי� 
 ?מה דינ� קוד� שחיטה ואחריה

 

 גבי טומאת נבלות גבי טומאת אוכלי� 

מטמאי� א� הוכשרו מיתה/קוד� שחיטה
1

אינ� מטמאי� דה� מחוברי� 
2

 

 אחר  הוכשרו בד� השחיטה לטמא מ"לר
 מטמאי� א� הוכשרו ש"לר שחיטה

 נטהרו מלטמא 
 לותטומאת נב

אינו מטמא מטמאי� א� הוכשרו מ"לר
3

 , 
 אבל מטמא משו� אבר מ� החי

 אחר
 מיתה

���� ש"לר
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 :חולי� ד� קכז

 ?מה דינ�, פירות שיבשו
 

 יבשו ה� ועוקציה� יבשו ה� ולא עוקציה� 

 התולש� פטור התולש� חייב לעני� שבת

להבראוי� לאכי
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ה� מטמאי� 
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לעני� טומאת  ה� מטמאי� 
 אינ� מטמאי� אינ� מטמאי� באי� ראוי� לאכילה אוכלי�

 

 ?הא� בהמה נעשית יד לאבר המדולדל שבה
 

 שמעו�' אליבא דר מאיר' אליבא דר 

לרבה
7

 אינה נעשית יד נעשית יד 

אינה נעשית יד לאביי
8

 

 ע נעשית יד"לכו .)קכח(לרב פפא , לרבא
 

                                                           
1

אכ	 ה� , דאז הוי אוכל לקבל טומאת אוכלי� א� נגעו בשר�, יל� לגויומיירי באופ	 שחישב להאכ 
 ).ש פליג כא	 ומטהר" שהבאנו שר4' הע' וע. (צריכי� הכשר באחד משבעה משקי� כדי לקבל טומאה

2
 . עד שיפול לגמרי מ	 הבהמה�" כי יפול"דגבי טומאת נבלות אמר רחמנא  
3

 ואינו מטמא טומאת נבלות אלא רק טומאת אבר מ	 ,ונחשב כאילו נפל מחיי�" ניפול"דמיתה עושה  
 .תבאר זאת' הגמ:) ד� קכח(ולקמ	 , מ"ומה נפ, וקשה הרי שני הטומאות ה� מטמאות אד� וכלי�. החי

4
, דממה נפש�, אה� דסיפאדמטהר שמעו	 ' אי אפשר לאוקמי מילתיה דרדמבואר ד:) ד� קכט(לקמ	 ' ע 

. ואי אינה עושה ניפול ליטמא משו� אבר מ	 נבילה, אי מיתה עושה ניפול ליטמא משו� אבר מ	 החי
האבר והבשר המדולדלי� בבהמה מטמאי	 טומאת אוכלי	 , שמעו	 ארישא קאי' הלכ� על כרח� ר

 .את אוכלי	שמעו	 מטהר האבר כל זמ	 שמעורה בבעלי חיי� שאינו מטמא טומ' ור, במקומ	
5

 .ושאינ� ראוי� לאכילה כגו	 כרוב ודלעת שהרי ה� כע�, כגו	 תאני� שיבשו 
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 .לעני	 קבלת טומאה נחשבי� כתלושי�, דא� שלעני	 שבת ה� נחשבי� כמחוברי	 והתולש	 חייב 
7

מ נעשית יד ולכ	 כששחט את הבהמה והותז דמה על גו� "דלר, ש בזה"מ ור"רבה מעמיד את מחלוקת ר 
כי הבהמה נעשית ,  הדי	 הוא שג� האבר הוכשר לקבל טומאת אוכלי	� א� שלא הותז על האבר הבהמה

 .ולכ	 צרי� עוד הכשר לאבר, ל שאינה נעשית יד להכשירו"ש ס"ור. יד לאבר להכשירו
8

ג שא� אוחז באבר הגדול אבר הקט	 "ל שבכה"משו� שס, מ שסובר שלא צרי� הכשר אחר"וטעמו של ר 
 .א� שלהיפ� א� אוחז בקט	 אי	 אבר גדול עולה עמו, חיבורעולה עמו חשיב 


