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  .כדד�  נדה
  ?1כמה צרי� שיחסר בו, הוא כדי שינטל מ� החי וימותו ,)אי� אמו טמאה לידה(גו� אטו� 

  
  ?ומה סברתו  ?כמה יחסר  

   דטריפה לא חיה#כדי שתהיה טריפה   עד למעלה מהארכובה  זכאי' לר
  2א"ל דטריפה חיה וצרי& שיהיה נבלה וכר"ס  על למעלה מנקביו  ינאי' לר
  3א"ל דטריפה חיה ופליג נמי אר"ס   טבורועד מקו�  יוחנ�' לר

  
  ?הא� טמאה לידה, המפלת באופני� דלהל�
  

   אי� ניכר בה� צורה כלל פניו טוחות    מעוכי� קצת פניו ממוסמסי�   
  טמאה: יוחנ*' לר  ללשו� הראשו�

  טהורה: לריש לקיש
#####  

  טהורה: יוחנ*' לר  טמאה  לרב פפי
  טמאה: לריש לקיש

  
  ?מה דינה, שדראות'  גבי� וב'בריה שיש לה ב

  
   לעני� טומאת אמו באשה      לעני� אכילתו בבהמה 

  במעי אמו  כשנולד
  4אסור באכילה  אינו ולד וטהורה  לרב

  5מותר באכילה  אסור באכילה  ולד וטמאה  לשמואל
  

                                                           
כלומר , דכל השיעורי� דלהל* מיירי בנחסר בו מלמטה למעלה, בש� רב פפא' מבואר בגמ 1

בכל שהו קרי ליה ' שהיה חסר מלמעלה אפי, אול� להיפ&. וא חסר ולמעלה הוא של�שלמטה ה
שא� חסר מגולגלתו הוי , יוחנ*' וכ* אמר רב גידל בש� ר.  ואמו טהורה מטומאת לידה,גו� אטו�

 . גו� אטו� ואמו טהורה
הנוגע בה טמא  #כלומר שהג� שהיא חיה עכשיו , אלעזר ניטל יר& וחלל שלה נבלה' דאמר ר 2

 . כנוגע בנבלה
ל שצרי& להנטל יותר "וס, כשניטל יר& וחלל שלה כבר היא נבלה' א שאמר שאפי"פליג על ר', פי 3
 .כדי שנחשבנה נבלה מחיי�,  עד מקו� טבורו#
שדראות לא מיירי בנולד וחי ' גבי� וב' דהיא בריה שיש לה ב, דאמר קרא" השסועה"ל לרב ד"וס 4
 . בב* פקועה נמי' בא לאסור אפיאלא ,  חיו דאינ#
מיירי י "ולרש .אבל בב* פקועה מותר, א חיול לשמואל דה" דס#מיירי בנולד , וכל הפסוק שאסר 5

,  ובזה איצטרי& קרא לאסור כשהוא חי#שדראות ' גבי* וב' במי* מיוחד שהא� והבת ה� בני ב
 #ז רב שימי דפרי& מבכור "ולפ .  דהוא נפל# לאסור לא איצטרי& קרא, אול� בנולד מבהמה רגילה

' אול� תוס. מ דמתקיי�"ומדתני ליה גבי מומי בכור ש, דלשניה� אינו מתקיי�, פרי& לתרוייהו
, ל שאינו מתקיי�"ולא פרי& רב שימי רק על רב דס, ל דהוא מתקיי�"חולקי� וס) ה רבי"ד(

איצטרי& קרא לכ& ו ,לשמואל קאי על נולד מ* בהמה רגילה דמתקיי� # והפסוק לאסור השסועה
  .למיסר ליה


