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חולי� ד� נו. 
הכתה חולדה על ראשה במקו שעושה אותה טרפה, הא יש לה בדיקה באופני דלהל�? 

 

ביד (שדוח� אצבע בחי�  
במסמר1 (מוליכו על הקרו כלפי מעלה) 

לראות א יחגור   יאחז) 
לא בודקי בודקי לרב, שמואל, לוי, לר"ל, ור' יהודה 

בודקי בודקי לר' יוחנ� 
בודקי לא בודקי לר' נחמיה2 

חולי� ד� נו:  
אברי דלהל� שנמצאו בצבעי כדלהל� אחר שנפלה לאור, מה דינה? 

 

  ירוקי אדומי
טרפה4 כשרה לב קורקב� וכבד3 

 כשרה טרפה דקי
כשרה כשרה ריאות 

 

מה הדי� בזפק של עו�? 
 

בניטל בניקב  
טרפה כשרה לתנא קמא 

כשרה כשרה לרבי 
 

מה הדי� בטרפחת (הא) שניטלה? 
 

בעו� בבהמה  
טרפה ספק לרש"י ור"ח5 

כשרה כשרה לתוס'6 
 

                                                            

1 וה"ה מחט או גבעול של חיטה. עוד נזכרו בסוגיא שהיו בודקי� לאור השמש, או ע"י מי� שמכניסי� 
דר� נקב המוח לחוט השדרה ורואי� א� יוצא מי� דר� הנקב שניקב ע"י הדריסה. עוד אמרו שבעו� 

המי� שקרומו דק, אי� לו בדיקה.  
 �2 כ� כתבו תוס' (ד"ה ורבי יוחנ�), דאע"ג שלכאורה הגמ' אמרה בלשו� "ובפלוגתא" וכו', מ"מ ר' יוחנ

שאמר א� במסמר, אינו לא כדברי ר' יהודה ולא כר' נחמיה.  
3 לב וקורקב� פסולי� מחמת עצמ�, דכיו� שהוריקו הוי כמו ניקבו וטרפה, וכבד כשהוריק מקצתו לצד 
בני מעיי� הוי טריפה, דכיו� שהוריק בידוע שנפלה לאור ונחמרו בני מעיי� וטרפה, וא� הוריק כולו, הוא 

פסול מצד עצמו, דהוי כאילו ניטל הכבד.  
4 וא� שלק� וחזרו והאדימו " כשרי�, וכ� להיפ� א� הוריקו רק ע"י שליקה, ג"כ הוי טרפה.  

5 רש"י ור"ח גורסי� שהספק הוא הא� הורו בטרפחת לאיסור וכר' טרפו� שסבר שהיא טרפה, וזהו תימה 
דהרי חשבינ� לר' טרפו� טועה בדבר משנה. ועוד קשה על ר"ח שפסק בטרפחת לחומרא. ועל זה כתבו 

תוס' דיש לחלק בי� טרפחת של בהמה לשל עו�, דעו� שחיותו מועטה נטר� מהר, ולכ� פסק לחומרא.  
6 תוס' גורסי� בצדדי הספק, שבטרפחת שני הצדדי� ה� להיתירא, והספק הוא רק בזפק א� ס"ל כרבי 

להיתירא או חולקי� ואוסרי�.  


