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 .כג �ד בכורות

 ?הא� בטלות זו בזו, בתר מבטל נבילה שנתערבה בשחוטה או להיפ�דאזלינ  ,לרב חסדא

 

  חתיכות נבילה'בחתיכת שחוטה ב  חתיכות שחוטה'בחתיכת נבילה ב 
בטילה לעני מגע

1
אינה בטילה  וטהור� 

2
  ומטמא� 

טמא לעני משא
3

 טמא )כשיש כזית במקו� אחד (
 

 ?תקלקל מטמא טומאות דלהללה שניהא� בשר נב

 

 .משא: י"לרש(טומאה חמורה  
אב: 'לתוס
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) לטמא אד� וכלי�� 

: 'לתוס. מגע: י"לרש(טומאה קלה 
  ) לטמא אוכלי� ומשקי��ראשו

  אינה מטמאת:לבר פדאנפסל מאכילת אד�
 מטמאת:יוחנ' לר
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 מטמאת

 אינה מטמאת אינה מטמאתנפסל מאכילת כלב

הסריחה מעיקרא
6

 מקרא:יוחנ�' לר �אינה מטמאת  
7

 דהיא כעפר בעלמא: ולבר פדא, 
 

 :בכורות ד� כג

 ?בכורספק והבא אחריו , הא� יש לו לחוש שמא אינו ולד שלה, הלוקח בהמה מניחקה מ הגוי

 

   מה הטע� מה הדי

 שא� לא ילדה אינה תרח� על ב� חברתה להניקו אינו חוששג דמשנתנו"לרשב

 דשמא מרחמת ומניקה לב� חברתה שמא לא ילדהחוששלחכמי� בברייתא
 

                                                           
1

 לכ� היא מבטלת את מיעוט הנבילה שנתערב �דהיות שאי� שחוטה יכולה להעשות נבילה ,  והטע�
 . שאינו נטמא, מ לעני� א� נגע משהו בתערובת"ונפק. דבתר מבטל אזלינ�, לתוכה כדי� מי� בשאינו מינו

2
היות שאפשר לנבילה להיות ,  המבטלת כא� חשובה ממי� השחוטהונבילה,  דכיו� דאזלינ� בתר מבטל

מ א� נגעה אחת מהחתיכות של "ונפק. כשחוטה לעני� טומאה לכי מסרחה שפרחה ממנה טומאתה
 .  דהא נגע בה רק ספק טומאה�שאי� שורפי� לתרומה , התערובות הזו בתרומה

3
אבל אי� ,  היינו לעני� ספק�וא� שאמרינ� שמועיל ביטול , כיו� שעל כרחו הוא נושא ג� את הנבילה 

 הוא �ולכ� במשא שעל כרח� שהרי� ג� את החתיכה של נבלה , הביטול אומר שאי� כא� את האיסור כלל
 .ה לעני� חוזר וניעור"וה. טמא

4
 . טומאה חמורההיאה נבילה בי� מגע בי� משא  טומא כיי"דאי� נראה פירש, )ה טומאה קלה"בד(וכתבו  
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דטומאה חמורה שיהיה הבשר ', פי". וטומאה קלה עד לכלב, טומאה חמורה עד לגר"בר פדא אמר  
 דהיינו �זה דוקא כל עוד שהוא ראוי למאכל אד� ,  דהיינו ג� אד� וכלי��נבילה מטמא כאב הטומאה 

א� נפסל לאכילת ' בזה אפי, מאה לטמא אד� וכלי� דהיינו ראשו� לטו�אבל טומאה קלה ". עד לגר"
וסובר , יוחנ� חולק' ור. אבל א� נפסל מאכילת כלב אינו מטמא, אד� ועדיי� ראוי לאכילת כלב מטמא

, )לגר(שנפסל ממאכל אד� ' דהיינו שממשי� לטמא טומאה חמורה אפי, "טומאה חמורה עד לכלב"שג� 
 .כל עוד שהוא ראוי לכלב
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. דלא ירד לה תורת טומאה, ע טהורה"לכו. ג שעדיי� היא ראויה לאכילת כלב"כהב' ואפי', פי 

' הא� יוצא ממנה די� הטומאה רק כשלא תהיה ראויה לכלב או אפי, והמחלוקת היכא שכבר נטמאה[
 ].כשלא תהיה ראויה לגר
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בריח מחיי� דהיינו שנשתברו א(ילפינ� שנבילה שהסריחה מעיקרא ', וגו"  לגר�לא תאכל כל נבילה "ד 

יוחנ� שלעני� ' שמודה ר) ה ואיד�"בד(' וביארו התוס. ראויה לכלב' יא אינה מטמאת אפיה) והתליעה
 ].איסור אכילה סרוחה מעיקרא לא צריכה קרא


