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חולי� ד� קב. 
הא� איסור אבר מ� החי נוהג במיני� דלהל� לישראל1? 

 
בדגי� וחגבי�2 בחיה ובעו� בבהמה   

לר"מ: אינו נוהג נוהג בטהורי� 
לשאר תנאי: נוהג 

אינו נוהג 
לר' יהודה ור"א: נוהג בטמאי� 

לחכמי: אינו נוהג 
לר' יהודה ור"א: נוהג 

לחכמי ור"מ: אינו נוהג 
אינו נוהג 

 
חולי� ד� קב: 

אכל ציפור באופני� דלהל�, בכמה איסורו ומדוע? 
 

במיתתה בחייה  
בכזית + משו נבלה4 בכל שהוא + משו אבר מ( החי3 צפור טהורה 
בכל שהוא, דהיא בריה + ומשו איסור טומאה  צפור טמאה 

 

לרבי ור"א בר"ש שנחלקו א� בהמה בחייה לאברי� עומדת, מה הדי� בכזית בשר מ� החי 
כשאכל לציפור שלמה? [תודה שאי�]. 

 
לר"י לתוס' לרש"י  

פטור פטור חייב לרבי 
פטור חייב חייב לר"א בר"ש 

 
לרבי ור"א בר"ש הנ"ל, את"ל דמחשבת אוכלי� שמה מחשבה, חישב עליה כדלהל�, מה הדי�? 

 
לאביי לרבא  

בי( הוא בי( אחרי פטורי חייב רק זה המחשב לרבי, חישב בחייה לאוכלה אבר אבר 
לר"א בר"ש, חישב לאוכלה מתה ואכלה 

חיה 
בי( הוא בי( אחרי חייבי פטור רק זה המחשב 

 

                                                            

1 אול בבני נח, אמר רב גידל דלדברי הכל נוהג בטמאי ובטהורי. [וא נוהג בה ג בבהמה 
ועו� לר"מ, הנה תוס' לעיל (ד� לג. ד"ה אחר) ס"ל שנוהג בו, והרמב"( בסוגיי( חולק].  

2 דכיו( שאי( אתה מצווה על דמו, אי אתה מצווה על אבריו.   
3 אכ( לרב דס"ל דאי( חייב על אבר מ( החי אלא בכזית, מוקי לה במשהו בשר, וגידי ועצמות 
משלימי אותו לכזית. עוד נחלקו רבי ור"א בר"ש היכא שאכלה שלימה, הא יש בזה איסור 
אבר מ( החי, דרבי ס"ל שבהמה באבריה לאו לאברי עומדת, ולא חל עליה עדיי( איסור אבר מ( 

החי, ור"א בר"ש ס"ל שכ( עומדת בחייה לאברי, וחל עליה מחיי איסור אבר מ( החי.  
4 ובנבלה איכא גזה"כ ד"אכילה", דאינו חייב על פחות מכזית, וא� שאכלה שלימה ויש כא( בריה, 
מ"מ כיו( שמיירי בצפור טהורה שאיסורה עתה רק משו נבלה, ואיסור נבלה לא היה בשעת 

ברייתה אלא רק בשעת מיתתה, לכ0 אינו חייב בה משו בריה.   


