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חולי� ד� עה. 
דגי� חיי� הא� מקבלי� טומאה? 

 

כשנולדו בו סימני טרפה כשמקרטע כשרק ניצודו  
מקבלי טומאה מקבלי טומאה מקבלי טומאה לבית שמאי 
אינ מקבלי אינ מקבלי אינ מקבלי לבית הלל 
לרש"י: מקבלי טומאה1 אינ מקבלי לר' עקיבא 

 2לתוס': אינ מקבלי
איבעיא ) תיקו3 

 

הא� יש בחלבי� דלהל� חיוב כרת או רק איסור נבלה? 
 

חלב נפל (� ב� ח' מת)  
שהטילה לו אמו ולא נשחטה 

קוד� 
הושיט ידו ותלש חלב מב� ט' 

חי שלא נשחטה אמו4 
לר' יוחנ+: יש בו כרת ללשו� הראשו�5 

)))))6 לריש לקיש: רק איסור נבלה 
לר' יוחנ+: יש בו כרת רק איסור נבלה לאיכא דאמרי7 

לריש לקיש: רק איסור נבלה 
 

בהמה טרפה שנשחטה ומצא בה ב� ט' חי, הא� תועיל לו עתה שחיטה חדשה להתירו באכילה? 
 

לדברי (ר"מ) האוסר לכל ב� ט'  
חי בשחיטת אמו 

לדברי (חכמי�) המתירי�  
בכל ב� ט' חי 

אסור9 מותר בשחיטה חדשה8 לרב אמי 
מותר בשחיטה חדשה1 מותר בשחיטה חדשה לרבא ורב חסדא  

                                                            

1 הנה רש"י פירש "מקרטע" � מפרפר, וכגו� שיבש בו כסלע בי סנפיריו דתו לא חי. ולפ"ז שאלת הגמ' מאי 
בינייהו קאי על בית הלל ור"ע, ועל זה מתרצת הגמ' שבמקטע לפי בית הלל אינו מקבל טומאה דעדיי� חי 

הוא מעט, ולר"ע כיו� שכבר אינו יכול לחיות חשוב כמת.   
2 התוס' (ד"ה מאי) פירשו שודאי אי� קושית הגמ' מאי בינייהו בי� ר"ע לב"ה, דפשיטא שלב"ה אינו מקבל 
טומאה עד שימות ממש ולר"ע מקבל. אלא שאלת הגמ' מאי בינייהו היא בי� ר"ע לב"ש, דלשניה  מקבל 
טומאה מחיי , ומתרצת הגמ' דמיירי בכה"ג ש"מקרטע" � שיש לו עדיי� חיות גדול, שלב"ש כיו� שניצוד 

כבר מקבל טומאה, ולר"ע כיו� שא  זורקו במי  יכול עוד לחיות אינו מקבל טומאה.   
3 בעי רב חסדא אליבא דר"ע שאמר דהשיעור הוא מעת שאינ  יכולי  לחיות, הא  ג  טרפה בכלל זה או 

לא. (אמנ  לעני� אכילה כיו� שכשר לאוכלו מעת שמת, א"כ מה לי שנעשה טרפה וחשוב שמת מזמ�).  
4 אכ� בנשחטה אמו, בזה נחלקו ר"מ ור' יהודה במשנה ובגמ' א  חלב ב� פקועה (דב� ט' חי) מותר.   

5 הלשו� הראשו� מפרש שנחלקו ר' יוחנ� ור"ל הא  בעינ� לאיסור כרת שג  יכלו לו חדשיו וג  שיוולד 
ויצא לאויר העול , דלר' יוחנ� סגי במה שיצא לאויר העול , ולר"ל צרי! ג"כ שיכלו לו חדשיו.   

6 די� זה לא מבואר בגמ', דיתכ� שא" שכלו לו חדשיו מכיו� שלא נולד מודה ר' יוחנ� שאי� בו כרת, אכ� 
ר"ל דבעי תרתי חדשי  ואוירא (כמו שפירש"י) פשוט שאי� בו כרת, כיו� שכא� הוא לא נולד עדיי�.   

7 האיכא דאמרי ס"ל דא  לא כלו לו חדשיו פשיטא שאי� בו איסור כרת של חלב, אלא רק איסור נבלה, 
וכל הנידו� הוא בהיפ!, היכא שכלו לו חדשיו ולא נולד, ובזה נחלקו ר' יוחנ� ור"ל.  

8 דכיו� שג  בעלמא אי� שחיטת אמו מטהרתו (לב� ט' חי), ה"ה כא� שאי� אוסרתו לחושבו טרפה.  
9 דכיו� שבעלמא מועלת בו שחיטת אמו, וכ� כא� הועילה בו שחיטת אמו להתירו מידי נבלה � כדי� 
שחיטת טרפה, תו לא שיי! בו שחיטה. ולכ! לא דומה לקרע את אמו ומצא בה ב� ט' חי, דלכו"ע מועלת 

בו עדיי� שחיטה (כדתנ� במתניתי�), כיו� שלא הועילה בו זו הקריעה לכלו  � תוד"ה לדברי.  
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חולי� ד� עה: 
בהמה טרפה שנשחטה ונמצא בא ב� ט' כדלהל�, הא� במותו הוא מטמא במשא כנבלה או לא? 

 

לדברי חכמי� הנ"ל לדברי ר"מ הנ"ל  
טהור3 טמא2 כשנולד חי ואח"כ מת 
טהור טהור כשנולד מת מעיקרא4 

 
לתנאי� דלהל�, בהמה כשרה שנשחטה ונמצא בה ב� ט' חי, מה דינו? 

 

כשלא הספיק לעמוד על רגליו  
בקרקע 

כשעמד על גבי קרקע 
בעי שחיטה מדרבנ+5 מותר ללא שחיטה כלל לתנא קמא דמתניתי� 

מותר ללא שחיטה כלל מותר ללא שחיטה כלל לר' שמעו� שזורי  
 

לאביי אליבא דתנא קמא דמתניתי�, מה הדי� בב� פקועה דלהל� שהפריס על גבי קרקע? 
 

כשהיה ב� פקועה קלוט (תמיהה  
קלוט6 ב� קלוטה בת פקועה (ב' תמיהות) א') 

מותר ללא שחיטה כלל מותר ללא שחיטה כלל לל"ק דאביי 
מותר ללא שחיטה כלל בעי שחיטה מדרבנ+ לא"ד דאביי 

 

                                                                                                                                                                                                    

1 ס"ל דארבעה סימני יש לב+ פקועה, וא שחט לשני של אמו בכשרות ניתר בה, וא לא 
נשחטו בכשרות כגו+ כא+ שהיתה טרפה, א� שמועילה לו השחיטה לטהרו מידי נבילה, עדיי+ יכול 

לשחוט לב' סימני שלו ולהתירו ג באכילה.   
2 דלב+ ט' חי לא מועילת שחיטת אמו כלו, וא הוא חי אפשר לאוכלו עתה ולהתירו, וא הוא 

מת עתה הרי הוא כמו כל נבלה.   
3 אכ+ נחלקו רבה ורב חסדא בסוגיא זו הא תועיל לשיטת רבנ+ שחיטה עתה לב+ פקועה דלרבה 
לא תועיל כיו+ שהוא חשוב כבר שחוט קוד ) דהא נטהר מטומאת נבלות, ולרב חסדא מהני דד' 
סימני אכשר ביה רחמנא, וכסברת רבא לעיל [ולכ/ הגיהו כא+ בסוגיי+ רבה במקו רבא], ובב' 
סימני הראשוני של אמו נטהר מטומאת נבלות כבר, ולכ/ אפי' א ימות לבסו� לא שיי/ בו 

טומאת נבלות.   
4 באופ+ זה לכו"ע מועילה שחיטת אמו לטהרו מידי נבלה, וכל מה שנחלק ר"מ הוא רק בב+ ט' חי.   
5 וכל שחיטה זו הוא רק מפני הרואי, ולכ+ אי+ בה די+ טרפות, ואפי' א דרסו זאב ואינו יכול 
לחיות יותר ) מעילה בו שחיטה. ור' שמעו+ שזורי ס"ל שג זה אינו צרי/, ואפי' א הוא ב+ חמש 

וחורש בשדה הוא מותר בלא שחיטה, דשחיטת אמו כבר התירתו.   
6 מלשו+ רש"י בד"ה איכא דאמרי, שכתב: וזה הקלוט נמצא בה, משמע שג קלוט זה צרי/ להיות 

ב+ פקועה, וצ"ע למה צרי/ לזה, וע' ש"/ יו"ד סי' י"ג ס"ק ז'.  


