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חולי� ד� עז. 
בדברי� דלהל� הא� אזלינ� בתר השתא או בתר סופו? 

 

בגידי� שסופ� להקשות לעני� להמנות  
עליה� בפסח 

בעור הראש של עגל הר� שסופו 
להקשות לעני� לקבל טומאת 

אוכלי� 
בהו"א: נימני עליה & בתר השתא לר' יוחנ� 

למסקנא: אי( נמני עליה & בתר סופו1 
אינו מטמא & בתר סופו 

מטמא2 & בתר השתא אי( נמני עליה & בתר סופו לריש לקיש 
 

מה די� עור דלהל�? 
 

לעני� טומאת נבלות לעני� טומאת אוכלי�  
אינו מטמא אינו מטמא כשלא חישב עליו 

בכל העורות: מטמא כשחישב עליו לאכילה 
אינו מטמא3 בעור חמור שמאוס: איבעיא דר' יצחק 

 
חולי� ד� עז: 

שלית בהמה שיצאה מקצתה קוד� שחיטה, הא� החלק הנשאר בפני� מותר באכילה או לא? 
 

כשאי� עמה ולד  
בפני� 

כשיש עמה ולד בפני� 
ואי� השליא קשורה 

בו 
כשיש עמה ולד בפני� 
והשליא קשורה בו 

לר' אלעזר: מותרת אסורה ללישנא הראשונה 
לר' יוחנ(: אסורה 

מותרת  
לר' אלעזר: אסורה אסורה לר' ירמיה 

לר' יוחנ(: מותרת  
מותרת 

 

                                                            

1 ר' יוחנ( אמר שגידי( שסופ( להקשות נמני( עליה בפסח, והבינה הגמ' שטעמו משו דאזלינ( 
בתר השתא & שה רכי. וע"פ זה רצה רבא לפסוק שגידי( שסופ( להקשו מצטרפי לבשר 
להשלי לחיפוי עצ שנשברה ומשלי לרוב היקפה ורוב עוביה. וחזר בו רבא כיו( שג ר' יוחנ( 
חזר בו, דאמר לגבי עור הראש של עגל הר. שאינו מקבל טומאת אוכלי( הואיל וסופו להקשות 
אלמא אזיל בתר לבסו�, וא"כ ג גבי גידי( שסופ( להקשות אי( נמני עליה בפסח, וכ( לעני( 

נשברה העצ אי( מצטרפי הגידי האלה להשלי לרוב בשר.  
2 כ( משמע לר"ל ממתניתי( דהעור והרוטב, דאמרינ( שעור הראש דעגל הר. הרי הוא כבשר, 
וכתבו תוס' (ד"ה אל) דאי( להקשות על ר"ל דלגבי טומאה אזיל בתר השתא שחושבו כבשר א� 
שסופו להקשות, ואילו לגבי פסח אזיל בתר בסו� & ולא נימני( עליה. דשאני טמאה מעני( 
אכילה, דלטומאה סגי במה שראוי עכשיו או שראוי ע"י תיקו( כגו( עור ששלקו, משא"כ לגבי 
אכילה לכו"ע לא נמני על עור ששלקו, ולכ. ג לא נמני על גידי שסופ( להקשות. עוד הביאו 
תוס' שבירושלמי אמרו שסברת ר"ל לגבי פסח הוא מגזה"כ דכתיב מקרא "ואכלו את הבשר" & 

ולא גידי, ומבואר שבעלמא באמת ס"ל דאזלינ( בתר השתא, מלבד בפסח.  
3 דאפי' שחישב על העור והשליא לא מהני לטמא טומאת נבלות, כיו( שאינ כבשר.   
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חולי� ד� עז: 
אשה המפלת מי� בהמה חיה ועו� ושליא עמה�, והיתה לידה יבשה בלא ד�, מה דינה? 

 
בזמ� שאי� השליא קשורה בזמ� שהשליא קשורה עמה�  

עמה� 
טמאה כחומר שתי ולדות1 טהורה לרבנ� בנדה 

טמאה כחומר שתי ולדות טמאה ל' מאיר בנדה 
 
 

                                                            

1 פי', אני חושש שמלבד מה שהפילה לצורת בהמה חיה ועו�, היה לה ולד גמור שאיני יודע מה 
הוא א זכר או נקבה, וזו היא שליתו והוא עצמו נימוח ואיננו, (וכ( השליא של הבהמה חיה ועו� 
שהפילה אות ג כ( נימוחה). ולכ( אני מחמיר עליה חומר ב' ולדות, דאולי הולד האחר היה זכר 
 וטמאה שבוע אחד וימי טהרתה ה רק ל"ג, או שהיא נקבה וטמאה י"ד ימי וימי טהרתה ה
ס"ו, ולכ. אני מחמיר עליה לתת עליה י"ד ימי טומאה דנקבה, ואח"כ אני נות( לה רק עוד כ"ו ימי 

טהרה, דשמא ולדה היה זכר וכבר לסו� מ' יו מהלידה נשלמי לה ימי טהרתה.  


