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  .קלוד�  שבת
  ?חשוב כמתהא� נפל גמור 
  

  אליבא דרבא  אליבא דאביי  
  חשוב כמת גמור  מטהרתו'  דאי� שחיטת ב� ח�ק "לת

  2חשוב כמת גמור  1חשוב כחי   שחיטתו מטהרתו�ש "י וראב"לריב
  

   ,באד�' בבהמה ובתו� ל'  ומת תו� ח,3 דכלו חדשיו�כא דלא קי� ליה, למסקנא בדברי אביי
  ?מה הדי�

  
   מיתה חיצונית�כשאכלו ארי     מת מעצמו� 4כשפיהק ומת  

  5הרי זה בחזקת חי  הרי זה נפל  לרבנ�
  6הרי זה נפל  הרי זה נפל  ג"לרשב

  
  ].ה מימהל"תוד[? היכא דלא קי
 ל� דכלו חדשיו הא
 מתיחסי
 אליו כאל נפל או כאל חי

  
  בסת� ולדות  כשנולד לשמנה חדשי�  

  כאל חי  כאל נפל  לרבנ� 
  כאל נפל  7כאל נפל  ג"לרשב

                                                           
בת ומתו& זה למד אביי שדינו של רב אדא בר אהבה שאמר שמלי% לכל קט% ביו� השמיני בש 1

 הרי הוא מחת& בבשר *וא� לאו , הרי קיי� מצוה) שכלו לו חדשיו(דא� חי הוא , ממה נפש&
יוסי ' אול� לר, נ חשוב כמת"ק אה"הוא תלוי במחלוקת זו שלת, ולא עשה איסור, בעלמא הוא

  . דשחיטתו מטהרתו מטומאת נבלות*שמעו% הוא חשוב כחי ' אלעזר בר' יהודה ולר' בר
כ ששחיטתו תתירו ג� "א, ש הוא חשוב כחי"י וראב"דא� כסברתו שלריב, ירבא הקשה על אבי 2

 אאל, ע נחשב כמת"ולכ% פירש רבא דלכו). לותיולמה נחלקו רק לעני% טומאת נב(לאכילה 
פה ששחיטתה מטהרת אותה ידכמו שמצאנו גבי טר, ל שדינו כטרפה"ש ס"י וראב"שלריב

פה היתה לה שעת הכושר ידטר, פהינו דומה לטרל שאי"ואילו רבנ% ס, נ כא%"לות הימטומאת נב
פות שהיתה לה� שעת הכושר שתועיל לה� שחיטה יפ יש במי% הטר"פה מבט% עכיטר' ואפי

  . שמועלת לו שחיטה להתיר באכילה אכילה' אי% במי% ב% ח' כ כא% בב% ח"משא, לאכילה
  .ע הוא ולד בר קיימא לכל דבר"לכו, אכ% א� קי� ל% דכלו לו חדשיו 3
 . מת*ובפיהוק בעלמא שפיהק , שאחר לידתו לא ראו בו אלא חיות מעט, י"פירש 4
שא� שחטה בתו& , ובבהמה שלא ראינו בה ריעותא. שפוטר את אמו מ% היבו�, מ גבי אד�"ונפ 5

 . הזמ% יכול לאוכלה
, ולכ& רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע לא רצו לאכול לאכול עיגלא תילתא שנשחט בעבור� 6
  .יו% שלא חיכו לו ליו� השמיניכ
דאמרינ% ב% שביעי הוא ואשתהויי ,  דינו כחי*יו� ' א� שהה ל' בב% ח' ג שאפי"ל לרשב"אכ% ס 7

ובדי% זה רבנ% חולקי� לחומרא על . ג"שבדבר זה ג� רבי מודה לרשב' וביארו התוס. אשתהי
, עד שיהא ב% עשרי� שנה (,יו� לא מהני להחשיבו כחי' א� נשתהה ל' אפי' ל שבב% ח"וס, ג"רשב

ל שא� נגמר בצפרניו "ורבי ס). ד"ז ה"פט(וכמבואר כל זה בתוספתא דמכלתי% , :)יבמות ד� פ
ובא לחדש שא� שהה , ג מודה לרבי"כא% שג� רשב' ל לתוס"וס, הויי אשתהיתאמרינ% אש, ושערו

  .היכא שאי% סימני�' יו� מהני להחשיבו כחי אפי' ל
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  :שבת ד� קלו
  , מת האב תו� שלשי� יו� ללדת הב�

  ?מה דינה, ונתקדשה הא� משו� שהיתה סבורה שאינה צריכה להתייב�
  

  באשת כה�  באשת ישראל  
  1אינה חולצת  חולצת   לאחר שחזר בו בבוקר�לרבינא משמיה דרבא 

  ותאסר *חולצת   חולצת   מה שאמר בלילה�לרב שרביא משמיה דרבא 
  

  ?מה די� אנדרוגינוס בדיני� דלהל�
  

  לעני� ערכי� ולקדש מי חטאת  לעני� מילה  
  אינו נימול  לרבנ�

  3" זכרכלהמול לכ� " דכתיב *חייב במילה   יהודה' לר
   2אינו כזכר

  ולא נער& ולא מקדש
  

                                                           
. דכה% אסור בחלוצה מדרבנ%, תהא אסורה עליו מדרבנ%, מת הספקי שא� תחלו/ מח"פירש 1

אול� כא% . לקולא' ג היינו לחומרא ולעני% אבילות אפי"דא� שבעלמא הלכה כרשב, ל לרבינא"וס
חולקי� על ) ה וא�"בד(' אכ% תוס. פסקנו כחכמי� המרובי�, כדי שלא לאסור אשה על בעלה

דכיו% שחלוצה ( דספק חלוצה מותרת לכה% * בעלה א� תחלו/ לא תאסר על' ל שאפי"וס, י"רש
אלא שעדי� לנו שלא תחלו/ כדי שלא להוציא לעז על בניה מהכה% , )דרבנ% לא גזרו במקו� ספק

 .שה� בני חלוצה
' והג� שלר, נקבה שאינו בער& נקבה" וא�"דהזכר דאינו בער& זכר ומ' ודרשינ% מקרא מה 2

 * לכאורה מה צרי& לפסוק לרבותו הא פשיטא שהוא בכללו, יהודה צרי& קרא לגבי מילה לרבותו
נ "דאה, )ה דתניא"בד(' תירצו התוס.  דהא לערכי% הוצרכנו למיעוט מיוחד,כל זמ% שלא נתמעט

 .פ למילה"אחר שיש מיעוט מערכי% לכ& הוצרכנו לרבותו עכ
ומילתו , במילה דכיו% שיש לו אבר זכרות חייב הוא *אנדרוגינוס ' באה לרבות אפי" כל"תיבת  3

  .יהודה לכל עני% הוא ספק זכר ספק נקבה' שלדעת ר' אפי, דוחה שבת


