
  מבחולין  
  

תנא דבי הבנה ראשונה ב  משנה  
  טריפות 18 –ר' ישמעאל 

הבנה חדשה בר' 
  טריפות 18 - ישמעאל

קרום  וושט, – כל הנקובים    נקובת הוושט  1
, קבהשל מוח, לב, ריאה, 

, המסס דקין, כרס פנימית
, טחול (לפי רב ובית הכוסות

  עוירא)
ופסוקת חוט  פסוקת הגרגרת    פסוקת הגרגרת  2

  השדרה
ניטל הכבד ולא נשתייר     ניקב קרום של מוח  3

  הימנו כלום
  הריאה שחסרה    ניקב הלב לבית חללו  4
כרס פנימים שנקרע רוב     נשברה השדרה ונפסק החוט שלה  5

  חיצונה
ניטל הכבד ולא נשתייר הימנו   6

  כלום
  נפלה מן הגג  

  נשתברו רוב צלעותיה    הריאה שניקבה   7
או   8

   שחסרה
"ש אומר: עד ר

שתינקב לבית 
  הסמפונות

  ודרוסת הזאב  

  חרותא    ניקבה הקבה  9
חרותא (כדעת חכמים שניקבה   ניקבה המרה  10

  מרה אינה טריפה)
  חסרון בשדרה

  בוקא דאטמא דשף מדוכתיה    ניקבו הדקין  11
  טרפה -לקתה בכוליא אחת     ית שניקבהימהכרס הפנ  12
או   13

שנקרע 
רוב 

  החיצונה

רבי יהודה אומר: 
הגדולה טפח והקטנה 

  ברובה

 -סימנים שנדלדלו ברובן   
  טרפה

הכוסות שניקבו המסס ובית   שניקבו לחוץהמסס   14
  לחוץ

  טרפה -נעקרה צלע מעיקרה 

  וגולגולת שנחבסה ברובה  חסרון בשדרה  ובית הכוסות שניקבו לחוץ  15
רס ובשר החופה את רוב הכ    נפלה מן הגג  16

  טרפה -ברובו 
  גלודה    נשתברו רוב צלעותיה  17
ודרוסת   18

  הזאב
רבי יהודה אומר: 

 דרוסת הזאב בדקה
ודרוסת ארי בגסה, 

דרוסת הנץ בעוף 
הדק, ודרוסת הגס 

  בעוף הגס

בהמה שנחתכו רגליה מן   
  טרפה! -הארכובה ולמעלה 

תנא  –שמעתתא  בסג"ר ושב  
  ושייר

    

    בוקא דאטמא דשף מדוכתיה    1
    טרפה -לקתה בכוליא אחת     2
, כשרה -ניטל הטחול ותנן:     3

ואמר רב עוירא משמיה דרבא: 
 -לא שנו אלא ניטל, אבל ניקב 

  טרפה;

  

    טרפה -סימנים שנדלדלו ברובן     4
5  
  

    טרפה -נעקרה צלע מעיקרה   

    וגולגולת שנחבסה ברובה    6
רס ובשר החופה את רוב הכ    7

  טרפה -ברובו 
  

  



  
  
  

  מ"ד טריפה חיהל   למ"ד טריפה אינה חיה  
 -הכלל: כל שאין כמוה חיה זה   השיטה

  מכלל דטרפה אינה חיה, הטרפ
  

, חיה אשר תאכלווזאת החיה   מניין בתורה
  אכול, שאינה חיה לא תיכול, 

  מכלל דטרפה לא חיה

, זאת החיה החיה אשר תאכלו זאת
אכול, חיה אחרת לא תיכול מכלל 

  דטרפה חיה
  ?זאתמה עושים עם   קושי על כל דעה

זאת  -: לתנא דבי ר' ימשעאל תירוץ

מלמד, שתפס  - אשר תאכלוהחיה 
הקדוש ברוך הוא מכל מין ומין 

והראה לו למשה ואמר לו: זאת אכול 
  וזאת לא תיכול

  לתנא דבי ר' ישמעאל זאתצריכים 

מקור אחר 
  לדבריהם

בין החיה הנאכלת דתנא דבי ר' ישמעאל:   

אלו שמונה  - החיה אשר לא תאכל ובין
  עשרה טרפות שנאמרו למשה מסיני

  
  
  

  רסג"ב – שלא רשומות אצל ר' ישמעאל טריפות נוספות

המה שנחתכו רגליה מן ב
  טרפה! -הארכובה ולמעלה 

   היא ליכוות ולחיותסבר ליה כרבי שמעון בן אלעזר, דאמר: יכולה 
נא דבי רבי אף על גב דיכולה ליכוות ולחיות, למאן קאמר? לת: קושי

  ישמעאל, תנא דבי ר' ישמעאל טרפה חיה ס"ל! 
  אלא סבר לה כר"ש בן אלעזר, דאמר: כשרה היא: תירוץ

רון בשדרה, דתנן: סח

כמה חסרון בשדרה? בש"א: 
שתי חוליות, וב"ה אומרים: 

, ואמר רב חוליא אחת
יהודה אמר שמואל: וכן 

  לטרפה!

הו בחדא, אפיק המסס ובית הכוסות דקא חשבת להו בתרתי חשבינ
  חדא ועייל חדא

  סבר לה כר"מ דמכשיר  לודה! גוהאיכא 

  אפיק מרה ועייל חרותא מרה מאן קתני לה? ר' יוסי  ותא! רוהא איכא ח

  


