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אלו טריפות

פ ר ק שלישי

חולין

מסורת ר.ש״ם

עין משפט
נר מצוד.
רלט א מ״׳פ־במהלכית ד ע י פמרי דכדא לבפר פריסר ירתי שחא שרי • רביט שמואל גריס שמע מינה• מדרב הונא  :הני סמלי יכדא • שהפציעו ואין ידוע אם
דכרים פירוש שהפציעו כמו טנבי דכרום ושדה שלקפה במחובר אם בפלוש  :לבמי סייפי ירחי שמא שדיין • דאי במחובר
.
בעמריס בפרק המקבל)ב״מדף קו :פ״ש( ובנזיר בריש גמרא פרק הפציע לא הוי חיי עד השפא :בקא• מין זבוב צינצ״א והיא טשכת
שלשה מינים )דף 3ד (:לאפויי ענבים דכרום ובאמצע הפרק זה כצרעה :דידבא• זבוב :אימרא• לשון )איוב לש( כעח במרום
ספיף : n
תמריא נתנכרה לו ומרדה עליו
רם ב מיי' ס'נ סהלכוה )דף לח (:והא שייר ענבים דכרום
אינשלביי״ר  :לבר מחוזא • על שם
אסורי מ 1נ ח הל' ה; שהרי אין דרך פירוח להניח בכד ״הני תמרי דכדא לבתר תדסר יירחי שתא
]כדאיתא ר׳ה יז•[
שהיו בני מחוזא מעונגים ושמנים*
רמא נ מ״' פ״ח מהלכו' ועוד דהוה ליה למימר שהתליעו ור״ח שריין אמר רב לית בקא בר יומא ולית
נאמר משל זה מליהס  :וסלה מיניה ׳
שחיטה הלכה יא מפרש שדרך להניח כל דבר
בכד דידבא בת שתא אמר ליה רב פפא לאביי
דמא מצצת דמו  :מני • משקל ששים
דף
)ב״ב
סמג משין סג טושיע כדאיפא בפ׳ חזקת הבתים
]גי׳ הערוך אמראי וכן
י׳ד סימן נה סעיף ד  :נה•( מ י שערי דכדא משפעבדי והא אמרי אינישי שב שני *אימרא בקתא
מני:בקורנסיה • מרמי״ל כלומר הוי משמע קצת ספרש״י דהכא
זהיר בו שנשיכתו כבדה:במני דידהו־ דותר מבואר נפרש׳י
רמב ד ה מיי'  f oלכרגא ובהמפקיד )נ״מ דף מ•( הוה מבקא ראמרה ליה חזיתיה לבר מ תזא דסחא
דאיונ לס פשוק יח ע׳ש[
מהלכות
במשקל שלהן של בקי שהוא קל  :בשני
שחיטה עובדא ופקע כדא ובפ׳ הזהב )שם במיא וסליק ואיברך בסרינין ואותיבתעליה
הלכה כ טוש׳ע י״ד סי׳
דידהו■ רגעים הן  :סנן הסם •
מז סעיף ד :
דף נס■( במשלם שערי מכדא נקיט ומצת מיניה ולא הודעת לי א״ל וליטעמיך
בבכורות לענין מומים  :לא שנו • ]עיין סוס׳ ג׳ק צג:
ואפי פיגרא  :הנוצהמצטרפח■ הא דאמרי אינשי *שיתין מני פרזלא תלו
ד ה שיתין[
דקתני ה ד זה מום לגבוה הא להדיוע
]פי' גקרט ערוך[ פ״ה לענין פגול וגרים אבל לענין ליה לבקא *בקורנסיה מי איבא איהו גופיה
שרי  :אלא שספר ויתר ביד• שתסור
פגול כרבנן סבירא ליה ור״ח
אומר במה הוי אלא במני ד Tהו הבא נמי בשני
ר מ ג ו ז מיי' שס הלכה
זה דבעלת שלש או יתור זה דבעלת בכורות מ■
כא טושיע שם שהוא משנה בטהרות)ס״א מ״ב(הכנפים
רגלים
ה׳
בעלת
יבהמה
התם
*תגן
דידהו
סעיף א :
ה׳ ביד שאין לה אלא יד אחד או
והנוצה מטמאות ומיטמאות ולא
]שם[
רמד ח מיי׳ פ׳י מהל׳ מצטרפין רבי ישמעאל אומר הנוצה או שאין לה אלא שלש ה״ז מום *אמר רב
שיש לה נ׳ ידים  :כנמול דמי • יתר
שחיטה הלכה ח מצטרפת פירוש מצטרפת לכביצה הוגאלא שנו אלא שחסר ויתר ביד אבל
אחד כחסר אחד והויא כבעלת רגל
סמג שם
אחד ומרפה דהויא כשמונות ירך
טוש׳עא :י״ד סי' דשומר הוא וחנן במסכת עוקצין)ס״א ’חסר ויתר ברגל טרפה נמי הויא מאי טעמא
ס סעיף
בבהמה  :סניא דיבי • בודיל קרשמנ״י
מ״א( כל שהוא יד ואינו שומר טמא בל יתר בנטול דמי ההיא חיותא דהוה לה
רמה ט מיי׳ שם טוש׳ע
קורין לו  :גובסא • כמו קנה בשר :
שם סעי' נ  :ומטמא ולא מצטרך שומר אפילו שאינו תרתי סניא ריבי אייתוה לרבינא יוטרפה
דהוה מעבר מבי כפי להובלילא •
ראיה
מייפי
והשתא
ומצטרך
טמא
יד
מדרב הונא "ואי שפבן להדדי בשרה ההיא
המסס  :לאכשורה• כדאכשרנא
רמו י מיי׳ פ׳ו שם מדחשיב ליה כשומר לבשר אצמא
הלכה יג וע׳ש
ניטל גובתא דהוה נפקא מבי בסי להובלילא סבר
בגובתא דבי כסי והובלילא  :בסדא
סמג שם טוש׳׳ע י׳ד סי' הר כמו עור וכשניטלה כאילו
בר
מר
הונא
רב
א״ל
למיטרפה
אשי
רב
נא סעי׳ ד :
מסיסא מססינהו• וכי באריגה אחת
העור דהוי גלודה וטרפה ורבא דחי
]לעיל מג :מד[
עד כאן לא קאמר רבי יהודה אלא חייא לרב אשי כל הני *חיוי ברייתא הכי
ארגתס לכולם לשון)שמות לס בחרגוס(
עובד מחי דתיקון ד ט ר קרו לו אינשי
לענין אגוני אבל שומר לבשר לא אית להו ההוא גובתא דהוה מעברא מבי
אריגה שמסדר את דבריו  :היכא
חשיב שאין רגילות להצניע העוך עם כסי לכרסא סבר מר בר רב אשי לאכשורה
דאיסמר • דברייתא ה ר אית להו ]ברכות כד• וש׳־נ[
הנוצה שלא יתלכלך ועד כאן לא קאמר אמר ליה רב אושעיא אטו *כולהו בחרא
איתמר:והיכא דלא איסמרלא איסמר•
ר' ישמעאל אלא לטנין טומאה דחשיב מחיתא מחתינהו היכא דאתמר א תנ ד
ויתר הוא וכאילו נימל אחד מן המעיס
שומר אבל לענין אגוני לא מגין  :היכא דלא אתמר לא אתמר העיד נתן בר
כנגדו הוא דכל יתר כנמול דמי ו ק
עיקרא
שילארב טב ת א דציפורי לפני רבי יעל שני
הלכה דליכא מאן דפליג ואע״ג דאמרן
בני מעים היוצאין מן הבהמה כאחד שהיא טרפה וכנגדן בעוף כשרה במה
)לעיל דף מז•( באוני דריאהלית הלכתא
דברים אמורים שיוצאין בשני מקומות אבל יוצאין במקום אחד וכלין עד
טותיה דרבא ביתרת הא אוקימנא
והוא דקיימא בדרא דאוני דקים להו
כאצבע כשרה פליגי בה רב אמי ורב אסי חד אמר ’ הוא דהדרי וערבי וחד
לרבנן דאורחייהו בהכי אבל ביני ביני
רבינו נרשום אמראע״ג דלאהדרי וערבי בשלמא למאן דאמר הוא דהדרי וערבי היינו
הני תמרי דכדא
מרפה אלמא כנמול דמי וגבי רגלים
לבתר דקתני עד כאצבע אלא למאן דאמר אע״ג דלא הדרי וערבי מאי עד כאצבע
תריסר ירחי שתא שריא‘
דלאו אורחייהו ודאי מרפה  :היוצאים
תמרי
כלומר ה נ י
עד כאצבע מלמטה  :ד יהודה אומר אם ניטלה הנוצה פסולה  :אמר רבי
מן הבהמה כאהד• דאית לה תריד
שהתליעו בכד שמשימין
אותן בתר תריסר ירחי יוחנן ר׳ יהודה ור׳ ישמעאל אמרו דבר אחד ר יהודה הא דאמרן ד ישמעאל
הדורי דכנתא ושניהם יוצאין מן הקיבה סהרוח ס׳ 6מ״נ ]ע״ן
שתא שתלשו אותן
דאמרינןמן *דתנן רבי ישמעאל אומר הנוצה מצטרפת אמד רבא דילמא לא היא עד
הוס׳ וכ״כ מ־׳ס[
זה בראשה וזה באמצעהעכנגדןבטוך
הקרקע שריין
עליה
דמגין
מידי
דליכא
טרפה
לענין
אלא
הבא
יהודה
ר׳
קאמר
לא
כאן
הניתולעיןעכשיוהתליער
כשרה• דעוך זימנין דהוי הכי ואע״ג
ומקום רביתא ]דידהו[
)הן( מן הפירות עצמן אבל לעניןאיפנולי כרבנן סבירא ליה ועד כאן לאקאמר רבי ישמעאל התם
דלא משתכח להו הכי קיס להו ויש
מפרשין שכל עוך דרכו כן משוס דמן
"אתזת הדם
הן ולא עלו עמס מן אלא לענין איפגולי אבל לענין טרפה אגוני לא מגין :
הקרקע שהן שעלו עטו
הזפק ועד הקורקבן קנה של מעיין
מן הקרקע כבר מתים והמעושנת והמצוננת ושאכלה הרדופני ושאכלה צואת תרנגולים או
אחד וההוא קרי בני מעיס ובראש
בחוך י׳ב חדש וועי
לא ששתת מים הרעים כשרה “ אכלה סם המות או שהכישה נחש מותרת
דהשתא
תולעין
הקורקבן יוצאין בני מעיס גמורין :
השריצו .על הא  : pמשום טרפה ואסורה משום סכנת נפשות  Jנ ם׳ אמר שמואל 'הלעיטה
אבל יוצאין ממקום אחד •סמוכין זה
]ח 1ספתא פ׳ג ע״ש[
ב ק א מ ’1ש ק ר1ן; דידבא חלתית טרפה מ״ט דמינקבה להו למעיינה מתיב רב שיזבי *אחוזת הדם
לזה  :וכלים מד כאצבע ■ וחוזרין
מושקא:איטראי• כעסא :
כלומר והמעושנת ושאכלה הרדופגי ושאכלה צואת תרנגולים ושתת מים הרעים
ומצית מינה ־
ומתחברין בתוך רוחב אצבע  :פליגי
דמה
מצית
מיניה :שיתין הלעיטה תיעד .חלתיתופלפלין אכלה סם המות כשרה הבישה נחש או שנשכה
בה■ בהיכא דיוצאיס ממקום אחד
ושבעת נפשך
דקתניכ שרה:מלמעה• סמוך לנקב
מאני ליטרין בקורנסיה' כלב שוטה מותרת משום טרפה ואסורד .משום סכנת נפשות קשיא חלתית
לשון קורנס :אלא
הרעי מתחברין כדי שיהא הרעייוצא
במאני אחלתית קשיא סם המות אסם המות חלתית אחלתית לא קשיא כאן
דידהו • כלומר בליטרין
כנמקום אחד  :ר׳ יהודה• הא דאמר
שלהן והו משהו:רו(אבל בעלין כאן ברךטין סם המות אסם המות לא קשיא הא דידה הא דאדם סם
ברנל טרפה־כלומר ניטל
דחשיב לה כגלודה שנימל מורה ורבי
טרפה המות דבהמה היינו הרדופני תרי גווני סם המות מאי תיעד .אמר רב יהודה
ירך וחלל שלה
ישמעאל נמי חשיב לנוצה כעור דאמר
בבור איתמר
לענין
עיקרא
ולענין קדשים ליקרב :
נוצהמצמרפת לכזית לפגל בחמאת
ואי שפכי להדדי כשרה־
כלומר דאינו אלא אחת :העוך אס מלקה ע״מ לאכול כזית בין מצה ועור ובשר חוץ לזמנו  :אפגולי • גרסינן  :אלא לענין אפגולי • דקסבר חזיא לאכילה  :לא מנין•
ל • 1מ ת נ י ׳ אחוזת הדם • שאחזה דם וחלתה  :והמעושנת• נכנס עשן בגופה:והמצוננת • חולי מחמת צינה :
ההוא גובתא דהוה וכי נימלה נמי לא
נפקא׳ כלומר לשון בני הרדופני •סס המות לבהמה:מים הרעים • מיס מגולים  :אכלה סם המות* שהוא סס המות לאדם • ג ס ׳ קורעשל חלתיס■ חד הוא ומקב
מעיים היוצאים כלומר
שני כרכשותואבל יוצאין את בני המעיס חלתית לזר״א  :היעא• תור״א בלע״ז ועשב מר הוא מאד וכל אלו קשין לה  :כלב שומה • אנזרינן בסדר יומא )דף סב (:רוח רעה
במקום אחד ונלין עד שורה עליו וכשנושך אדם שורה מליו והורגתו  :קשיא חלתית • דהכא אחלתית דשמואל  :וקשיא סם המות • דהכא אסם המות
באצבע כשרה •
כלומר דמתני׳ :הא דידה• ברייתא בסס המות דבהמה שאינו סס המות לאדם  :בחרי גווני סם המוס • דבהמה מיירי תנא דברייתא ;
יוצאין ממקום אחד
עיקרא
ואינן דולכין אלא באצבע

מתני׳

עד שטצטרפין דה עם זה ושופכין זה לזה כשרה  :בלק מלמטה • כלומד כלין קודם שיגעו למקום הדבק בשיעור אצבע אע׳פ שפדודין זה סוה כחצי אמה במעיה • אבל קודם שיגיעו למקום הדבק כלין ישיעוד
אצבע כשרה  :ר׳ ישמעאל אומר הנוצה מצטרפת לכביצד! • כלומר מטמא טומאת אוכלין דחשוב כבשר והיינו דא׳ר יוחנן ר׳ יהודה ור׳ ישמעאל אמרו דבר אחד כשם שר׳ יהודה אמר ניטלה הנוצה פסולה דחשוב כבשר
כך לר' ישמעאל ח׳נזוב כבשר אבל לענין טומאה כרבנן סבירא ליה דאין מצטרפין  :כרבנן סבירא ליה דלא מנין ־ כלומר לא מנין עליה ולא השרב כב׳ער  :המעושנת היתה במקום עשן ונסתכנה  :והמצוננת • נצטננה :
או שאכלה הירדופני • סט הטות דבהמה ומין עשב הוא  :חלתית י לסרא בלעז  :כלב שוטה • משוגע ; קשיא חלתית אחילתית ולמתניתין קשיא סם המות אסם המות  :כאן בקרטין • נבעולין טרפה כאן בסם המות
דאדם טרפה אבל אכלה סם המות דבהמה' "כ שרה  :היינו הרדופני ־ כלומר למה לי למיחנא תרתי זימני אכלה הרדופני או שאכלה סם המות כשרה ;
עיקרא
א( נראם ד^׳ל או שאין לה אלא שלש ה׳ז מום לענק ככור איתמר ולעני! קדשים ליקרב  :אנל נרגל סרפה כלומר נינול ומלל שלה סרפה .

בוםודת הש׳׳ס

אלו טריפות פ ר ק שלישי

נט

חולין

טיקרא דסרירהא * שורש של תור״א  :אליבא ריקגא■ קודם אכילה :
סשהלח משביה ־ נפשט טורו שהחלתית מחממתו מאד ואוחזתו קדחת
שקורין שקלפיו : fדיתבי במיא• לקרר טצמי  :שב בוטיהא דפרסי•
גרעיני של צלן^ שקורק קרפי״ר  :הליא דליביה• כל טיקר חיבור לבו
ג׳׳« דסיידחא נעקר וכגון דאכיל לכולהו  :צומת הורה אור
הגידין• בשוק מ א כמוך לארכובה עיקרא ״דמרירתא אמר רב יהודה האי מאן
ברגליה האחרונים  :באומצא • איט דאכל תלתא תקלי חלתית אליבא ריקנא
צלי כל כך בתטר אלא מולחו
מאד• מישתלח משביה אמר ד אבהו בדידי הוה
וצולהו כל דהו טל הגחלים:לניקויי
שמא נשכה נחש שם ואשורה משום עובדא ואכלי חד תקלא חלתיתא ואי לא
דיתבי במיא מישתלח משכאי וקיימתי
בדיק^ ____
:דאיהו __
נפשות____
_____
נפשיה
סכנת

עין משפט

נר מזנזה

ע י מ ר א דמרירתא• פ״ה תור״א בלע״ז ובפרק כל שעה)סשחים ]א א סוש׳ע י״י סימן
ם סמיף ג[ :
דף למ(.ן פירט ג[ אמרופיי״ל• ]וע״ע חוס׳ סוכה יג-ד״ה
^ )
״ייי״א[ =
ג ס ל ניבי אית ליה • תימה דהשתא תיקשי איפכא רמו א מיי׳ ס׳א מהל׳
מאכלות אסורות
הרי גמל יש^ו שינים דהכי פריך בסוך משפן וארנבת :
הלכה נ 0מנ משין »
פירש בקונטרס שני שינים עוש״ע י׳ד סי׳ »מ

ניבי.

יש לו למעלה אחת מכאן
ואחת מכאן עוד פירש לשון אחר ניבי
שקורין יינציב״ש בלעז וטלטין וניכר
מקום בליטתן זה אצל זה כשיניס
וראשון נראה לי כמו שקיל ניביה
ושקיל טופריה דבפרק במה אשה
)שנת סג (:גבי כלב שהן שינים גדולות
שיש ט לפנים שהוא נושך ב ק ובפרק
כיצד הרגל)נ״ק כג (:דאפקי לניביה
ב י ד ו ט שהיא מעלת
וסרטיה=
גרה ומפרסת פרסה • וכגון שהוא
מכיר בן גמל כדאחר רב חסדא :
לך מעלה גרה וטמא אלא
י גמל • פירוש ושאר הכתובים
עמו שפן וארנבח ושסועה :
ק סימני חיה כל שיש לה
קרנים ועלפיס • קרנים אתי לאפוקי
מבהמה דכיון דיש לה קרניס חרוקות
וכרוטת כדלקמן אם כן לאו בהמה
היא אבל אכתי איכא לספוקי בחיה
טמאה לכך בעינן טלפיס פרסות
הסדוקות די^שתא ליכא לספוקי לא
בחיה טמאה ולא בבהמה טהורה
וחלבה מותר רבי דוסא אומר כל
שיש לה קרגיס קרני חיה אי אתה
צריך לחזור על הטלפיס דסבר דחיה
טמאה אין לה קרנים והשתא צריך
טמר הא דתנן בפרק בא סימן )נדה
נא (:כל שיש לו קרניס יש ט טלפים
רבי דוסא היא דאילו רבנן הא א מ ד
ט נמי אית לה ק תי ם אכתי איכא
לספוקי דילמא חיה טמאה היא כך
פי׳ הריב״ם ור״ת פירש דיש לו
טלפיס דקאמר לא אתיא לגרויי
שחיה טהורה היא שהד הכא לא
איירי אלא בסימנין להתיר חלבה
לאטקי מבהמה טהורה ומפרש הכי
כל שיש להקרנים כדמפרש בסמוך
כרוכות כו׳ וגם יש לה טלפיס כטלפי
חיה בידוע שהיא חיה טהורה וחלבה
עהור דיש מין בהמה שאינן מטיין
בינינו דיש לה קרניס כקרני חיה או
יש לה טלפיס כטלפי חיה לכך בעינן
שני סימנין דתרוייהו ליתנהו בשום
בהמה וכי פריך והרי שור דכרוטת
לרבי דוסא פריך דלא בעי אלא חד
דלרבנן לישני ליה שור לית ליה טלפיס
כטלפי חיה אך קצת קשה דאמר
לקמן)דף סג (:גלוי וידועכו׳ שהבהמה
טמאה מרובה על הטהורה לפיכך
מנה הכתוב בטהורה משמע דאין שום
בהמה טהורה כי אם אותם המעיין שור
וכשב ועז ואותם לית להו לא קרניס
כקרני

סעיף א :

רמו ג מיי׳ שם הלכה
יי סמנשסכיוש׳ע
י״י סימן פב סעיף א :
רמח נ ד ד .מיי׳ שם
הלכה נ1ז והלכה
כ נמש־ע שם סעיף נ :

מאליו  :הלחי■ מתפרק וטפל חתיכותקנל״ ׳בעצמי °החכמה תחיה בעליה אמר רב יוסף
חתיכות:לא יאונה לצדיק• שנזדמנתי האי מאן דאכיל שיתסרי ביעי ואי־בעי
הלכה כג סוש׳ע
ומנעתיו חלאטל :מתני׳ סימר אמגוזי ושב בוטיתא דפרחי ושתי רביעתא
י״י סימן פה סעיף א :
בהמה וחיה• דכחיב זאת החיה וגו׳ :דדובשא בתקופת תמוז אליבא ריקנא מתעקר
רנ ח מיי׳ שם הלכה כד
המג שם טיש’ע
הדורס• האוחז בצפרניו ומגביה מן תליא דליביה ההוא ברטביא דאתא לבי
י׳ד סימן פג סעיף א :
הקרקט מה שאוכל:אצבט יחירה •
זו אצבע הגבוה שאחורי האצבטות  :ריש גלותא דהוה מפסק ברען בתרייתא
איו
רנאטיכלסנסמיי׳
החולק רגליו־מפרשבגמ׳ שכשמעמידו בדקיה רב בצומת הגידין ואכשריה סבר
שס הלכה כ ג 0מנ
שס טוש׳יע י״י ס־מן עע
על החוט טתן שתי אצבעות מכאן למיכל מיניה באומצא א״ל שמואל לא חייש
סעיף א :
]געסש המריר אבא[ ושתים מכאן  :טמא • בידוע שהוא *מר לני^רי א״ל מאי תקנתא ף״[ נותביה אלו
דורס  :ובחגבים • זהו סימן טהרתס
אותביה ___
נפשיה ________
בתנוראדאיהו בריק _____
נפל
!גייסס העיוו
תילהי[ תילהי כל שיש לו ארבע רגלים ואיכע»של’ *תילחיתילחי ר ך שמואל *עליהדרב °לא
]יננזות קכא■ נדה סה*1
’י יאונה לצדיק כל און רךי רב עליה דשמואל
•סימני בהטד,
 ^ 5ץ “ ^ ,= ';,ו  ° ’“ -ב ל ח ל א אנ ם לך :
וחיה נאמרו  pהתורה ’וסיטני העוף לא
 t oיוצ,
]עיין  twלקמן סא.
רובו והן ד׳ סימנים ; ה״ג כל שיש לו נאמרו אבל אמרו חכמיס *יכל עוף הדורס
ד׳ה כל עוף וד׳ר
הדורס ודה כל שיש(
ד׳ רגלים וד' כנפים וקרצוליו וכנפיו טמא יכל שיש לו אצבע יתירה וזפק
ס-א קרסיגיס גרסז! חופין את רוט *ולא גרסינן וקרסוליו וקורקבנו נקלף טהור ר׳ אלעזר ב ד צדוק
יצא גים’ר’1
ש׳ל.י»יסיטי־ וכנפיו ובגמרא נפקא לן מקרא  :אומר "כל עוף החולק את רגליו טמא
:
המים(
על
בהס
•שט
בהם
)הפורח
יובחגבים כל שיש לו ארבע רגלים וארבע
■שצמשניות ג ס ׳ ניבי • שתי שינים יש לו
]נמשכה
למעלה כנפים *וקיצולים וכנפיו חופין את רובו *רבי
]מיץ תזס׳ לקמן ‘PD
ננעיוו איהא וקיסיליס[ אחת מכאן ואחת מכאן וגס בסוסים
ד״ה י׳ יוסי[
הם ניכרות אע״פ שהרבה שינים יש יוסי אוגד יושמו חגב *"ובדגים כל שיש לו
לו לטן מורי ניבי שאע״פ שאין לו סנפיר וקשקישת רבי יהודה אוגד *שני
]טעמא דרכי יהודה
מפורש נת״כ ועיין תי׳׳גן[
שינים ממש חנכץ שקורין יינציב״ש קשקשין וסנפיר אתר ואלו הן קשקשין
]תוספתא פ׳ג[
]סיגיי
״ ״״צא יש לו ובולטין וניכר מקום בליטתן זו ^הקבועין בו וסנפירים הפורח בהך• ג ס׳ *תנו
לר,טן
אצ לזוכ שיני ם:בןג סל• בעודו קעןי;זי ארבנן "אלו הן סימני בהמה °כל בהמה
פ
ונו׳
פרסה
מפרסת
]ע״ש
שינים
ועוד
שיגדל:
עד
ניבי
לו
אין
כל בהמה שמעלת גרה
מי בחיבי דקאמרת ביחטשאין להדנר״^,ךן ^.שאין לה שינים למעלה וטהורה
שינים ומה לט לשיניס שלה  :אלא
הבי קאמרכל בהמה שאיןלה שיניס• וכללא הוא והי־י גמל דמעלה נרה הוא ואין
— »ו> 0ו ^
בידוע שמעלת גרה ואין אט צריכין לו שינים למעלה וטמא גמל ניבי אית ליה
שייטה מקובצת
להמתין עד שנראה אם מעלת גרה והרי בן גמל דניבי נמי לית ליה ותו הרי
א[ לנתר בשד\א רוצה
לקפץ מתעצם כחן
שינים
להן
ויש
הן
נרה
דמעלת
וארנבת
שפן
היא :ובלבד שיביר• שלא יהא גמל
וקיפץ וכנפיו תופץ
רבינו גרשום
סורא דגמל נמי אין לו שינים וטמא ופרכינן למעלה וטמאין ועוד שינים מי בתיבי
וכי׳  :נ[ יש בשר
עינך« דטורי •
שכשקורעין אותו נקרע
^ עז  :משתלח םשכיה• לאו אמרת איכא בן גמל ה״נ א י ^ באורייתא אלא הבי ק איד ’ כל בהמה שאין
שתי וערב ויש שנקרע
כלומר שאוחזו חפפית
ערב  :נ[ ובפ׳ כל שעה
והייף עצמו עד שלא למיחש למינא אחדינא דלית ליה שינים לה *שינים למעלה בידוע שהיא מעלת גרה
פי׳ מרריתא אמרפויי׳ל:
גרה
שמעלה
דבר
לך
שאין
נשתייר בו עור שלם  :וטמא :
ושב ביטייתא דפרחי וטמא אלא גמל • וחבריו האמורים ומפרסת פרסה וטהורה וליבדוק בפרסותיה
פרי צלף :אליבא ריקנא• בפרשה:פרט בו הוא־ גרסינן ללמדך כגון שהיו פרסותיה חתוכות ובדרב חסדא
שלא אבל בתתלר.
דליבא  •:שאין לך לחוש למעלה גרה ״( אחת דאמר רב חסדא =היה מהלך במדבר ומצא
מתעקר תליא
:
כלומר נעקר לבו
לנקורי • דכל שאר מעלה גרה טטרים  :בהמה שפרסותיה חתוכות בודק בפיה אם
ולא חייש מד
כלומר שמא נשכו גמוה• חתוך ולשון משנה הזא כמו אין לה שינים למעלה בידוע שהיא טהורה
•
פבא
הדורס
נחש :
)לקמן דף צג. (:גוממו עם השופי : ,אם לאו בידוע שהיא טמאה ובלבד שפיר
■
שקילט מאדר  :דתולק
את רגליוטסא• כדטפרש בודק בבשרה •לקמיה מפרש היכא  :גמל נמל ניבי אית ליה אלא ובלבד שיכיר
»טיא
לי יייט החה העוקץ • תחת עצם האליה בן גמל לאו אגד ת איכא בן נמל איכא נמי
אית^נל^רשחתוי; שקורים אנק״א יש בשר שכשקורעין
מינא אחרינא דדמי לבן גמל לא ס״ד דתני
 ^ ?* ,אי ךדכי ר ישמעאל ״ואת הגמל כי מעלה גרה הוא שליט בעולמו יודע שאין לך
לי ניבי! אלא'  Sלסימנין •קושיא היא דהא כתיב זאת י׳ דבר מעלה גרה וטמא אלא נמל לפיבך פרט בו הבתוב הוא ואמר רב חסדא
 TZS-Lf-Tlהחיה כו׳ וכתיב סימנין בתריה ^ :היה מהלך בדרך ומצא בהמה שפיהגמום בודק בפרסותיה אם פרסותיה
סדוקות בידוע שהיא טהורה אם לאו בידוע שהיא טמאה ובלבד שיביר
להתיר
*( ^ צ
כל בהמה שטעלת נרה
ש«דלה?^ם חזיר לאו אמרת איבא חזיר איבא נמי מיגא אחרינא דדמיא לחזיר לא ס״ד דתנא דבי ר׳ ישמעאל °ואת החזיר ויקרא יא
לטעלה אע׳ג דאינו בי מפרים פרסה הוא שליט בעולמו יודע שאין לך דבר שמפרים פרסה וטמא אלא חזיר לפיבך פרט בו הבתוב
היא יבול לשוחטה הוא ואמר רב חסדא"היה מהלך במדבר ומצא בהמה שפיה גמום ופרסותיה חתובות בודק בבשרה אם
K״"בידין^יד^ מהלך שתי וערב בידוע שהיא טהורה ואם לאו בידוע שהיא טמאה ובלבד שיביר ערוד לאו אמרת איבא
נ י י ד  ; .ל פ א י ם • ״ ערוד איבא נטי מינאאחרינא דדמיא לערוד גמירי דליבא והיבא בודק אמר אביי ואיתימא רב חסדא
^יינפקא^יני-אר־? 'בבנפי העוקץ :סימני חי ה :ת״ר *אלו הן סימני חיה *"חיה בבלל בהמה היא לסימנין אמר רבי זירא ]תוספתא פ'נ[
]לקמן עא• וש'נ[
להתיר
דשינים אמאי בודק

רמט ו ז מיי׳ שם

^ ^ ^ור איד ™ " היא  :שפית נשום־ כלו׳ חתוך ; אם מהלך שהי וערב • כלומר דטצר אחד הבשר נקלף בשתי ומצד אחר נקלף בערב :ערוד .חמור מדברי  :בכנפי העוקין■ תכף לאליה :ויש לו טלפים .בלומר דמפרפת
מכל הנהמה אשר על הארץ דחיה נבלל בהמה לכיטנח !
פרסה ; הא ק׳ל חיה נבלל בהמה לסימנין • בלומר כיצד אסרת סימני חיה לא נאמרו והא ק׳ל חיה כבלל נה מה לםימגץ רבתי׳ זאת החיה אשר תאכלו •־

י די טז

א( ולאה דצ״ל למאי נפקא מינה לסימן דאי; לה שיניים ואמאי צרין לנדוק כשיניים לנדוק נפרסות  1ט׳ •
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אלו טריפו ת

פ ר ק שלישי

חולין

מסורת ה ש״ס

עין מ ש פ ט
נר מצור.
צההיר ח ל ב ה• ו ה ט קאמר אלו סימני חיה לידע שחלבה מותר :
ד נ ב  kידי׳ ס׳׳א מהל׳ כקרני חיה ולא מלפים כשלפי חיה וי״ל הכי כל שיש לו ק מי ם גרידא
שיש לה ק רני ם• לקמיה מפרש  :מלסים • צפורני הפרסו ת  :אי א ה ה
כקרני חיה חלבו מותר או שיש לו מלפים כמלפי חיה כמו כן אין
צריך לחזור • שאפילו נחתכו רגליה כשרה וחלבה מותר שהקרניס
ימי״מ סייג עפי! סב לספוקי בבהמה רבי דוסא אומר יש לה קרניס כקרני חיה חלבה מותר
סימן מובהק הוא  :קרש • חיה היא ולקמיה מפרש לה  :כ רוכזח •
יייס'״ ׳’ r״י  ® 1” ’°-יש לה מלפים ככולפי חיה אכתי איכא לספוקי בב המ ה דיש מלפי
סעיף : 6
תורה אור גילדי גילדי קליפה על קליפה כעין
כשנפי בהמה והשתא
חיה דומות כשלפי
רנג ב מיי׳ שם הלכה מתני' רפי בא סימן)נדה נא (:דכל שיש להתיר חלבה והכי קאמד אלו הן סימני* חיה קרני השור  :חרוקו ח • מלאות
פגימות וחריצים קרניי״ר בלע״ז :
* א*
צו ק מי ם יש צו מצפים
שחלבה מותר כל שיש לה רךנים וטלפים
והרי עז ד חרו קו ח • דקס״ד הדר ביה
ככולי עלמא דרבנן מודו כל שיש לו
 t »pי :
צריך
אתה
אי
קרנים
לה
יש
אומר
דוסא
רבי
מכרוכות ואוקי סימנא אחרוקות
קרנים יש לו פרסות סדוקות אך קשה
על פירוש זה דכי פריך והרי עז שיש ל חזו ר על ט ל פי סי ש ל ה טלפים צריך א תה
וכרוכות תו לא בעינן  :מפוצלוח •
לו קרניסו שלפיס מ ס ת מ א הוי ההוא לחזור על קרני□ וקרשאע״פ שאין לו אלא
פורקייר״ש בלע״ז  :והרי צבי דאין
ל׳ל י״־ יש׳ל שלפיס *דמו כשלפי דחיה כמו שלפים קרן אחת)א(מותר«׳כללא היא והרי עז דיש לו
מפוצלוה • לא ידענא מאי קאמר
דהא ודאי מפוצלות הן ונראה בעיני
דברייתא ולמה ליה למימר תרתי רךנים וטלפים וחלבו אסור כרוכות בעינן
שמה שאט קורין צבי לא היו ה ס ]גי׳ הערוך נורך מדק ב׳
דאיכא בעז כיון דבחד סגי להתיר והרי שור דכרוכות וחלבו אסור *חרוקות
חדוקות[
קורין צבי אלא אותן הנקראים
חלבה  :ך ך ק ףי עז דחרוקות • פי׳
בעינןוהרי עז דחרורךת וחלבו אסור מפוצלות
שנויינבו׳׳ק וקרנים שלהן אינן מפוצלין:
בקונשרס דסלקא ב[ דעתיה דהדר
בעינן והרי צבי דאין מפוצלות וחלבו מותר
חדו רו ת• עגולות שמעתי ולא כשל
ביה מכרוכות ואוקי סימנא אחרוקות
]גר׳ הערוך הדורות
לא
וז״ל וכרוכות תו לא בעינן ותימה ולישני *חדורות בעינן הלכך “ היכא דמיפצלא
עז שהן רחבות ולא נראה דכרוכות
עגולות
החרוח פי׳
י
בעינן
מיפצלא
דלא
היכא
א
אדיינ
ל
או
דינ
הייט עגולות כדאמר בב״ק )דף נ(:
כיינית ™י! ״ל היי! ליה דתרוייהו בעינן חרותות וכרוכות
י
י
מרן
ייליי יהוד
יייי״י
כהון קר!
דממזי כקרן
חרוקות וכרוכות כרוכות חדורות וחרורךת והוא דמיבלע
גבי שיחין ומערות ובבכורות )דף מ(:
חלוקו^[ ועוד בסמוך דבעינן
‘
הדוקות דאינן י
נמי גבי *( פיו דומה לשל חזיר והכי ]גל׳ הערוך כרביו סי׳
וחדורות אמאי לא סגי בכרוכות חירקייהר והיינו ספיקא דע^זא *כרכוז ההיא
שס רקום[
חדורות כעין ק ר ט איל וצבי
גרסינן
וחרוקות ומפרש הריב״ם דהאי והרי עיזא כרכוז דהואי בי ריש גלותא דעקור מלא
שחדין למעלה  :הלכך • כיון דאיכא
עז מעיזא כרכוז פריך דכרוכות צנא דתרבא מינה רב אחאי אסר רב
מפוצלות ואיכא דלאו מפו צ לו ת :היכ א
וחרוקות חלבו אסור ל ^ ן דאסר לה
שמואל בריה דרבי אבהו אבל מיניה רדי
כלומר
דיינא• כ ט מ ר
ולאדיי ) ח •
דינאו נ ח
לא די נ ח
דמיפצלאח נ ח
״ש , 1ד מי פ נ נ
בסמוך ואע״ג דלית הלכתא כוותיה אנפשיה °מפרי פי איש ת שבע בטנו
סימן אחר
יח אי .להרהר ולחזר אחר
j
;
פריך אליביה היכי מפרש לה לברייתא
דרדרזד• .
פיצול דהדיי
שאיןMMh
ומשני מפוצלות בעינן ופריך והרי צבי מתם הלכתא כוותיה דשמואל בריה דרבי
ה:ו הי כ א ד ל או
בקרני ב ה מ
אבהו והזדדו ברבינו אחאי שמאיר עיני
מפוצלוח• כגון צ בי :ב עי נן ח דו רו ח
שיטה מרךבצת כו' ע ד היכא דלא מיפצלן בעינן
איני( י כרוכות חרוקות וחדורות דבכרוכות גולה הוא " :וקרש אע״פ שאין לו אלא קרן
כרוכות וח רוקו ה • דניפוק מספיקא
f
דכולהו חרוקות לאפוקי מספיקא
ד^ %דלתי1
וחרוקות לבד לא ג[ סגיא משוס עיזא אחת מותר  :אמר רב יהודה לן ש טביא
דשור חדורות לאפוקי מ עז שהן רחבות
פגי משיט עייא יביכי! דכרכוז ובחדורות וכרוכות נמי לא דבי עילאי טגרם אריא דבי עילאי אמר רב
כרוכות לאפוקי נמי מספיקא דעז ואך
סגי דשל שור נמי כרוכות ועגולות
כהנא תשע אמהתא הוי בק אונא לאונא
על ג ב דשל עז אינן חדורות יש עז
נ תנ ה פי׳ מילה וחדורות ג ס חדין בראשיהן ובחדורות
דאריא דבי עילאי אמר רב יוסף שיתסר
כרכוז ששמו עז וקרניו חדורות
ובחרוקות נמי לא סגיא משום עז
אמר
אמהתא הוי משביה דטביא דבי עילאי
וחרוקות ומספקא לן אי מינא דעז
א חדו חת ולמ׳ד עי ס ת ס הלכך בעינן כל תלתא והאי
ס א למבצע קירק״הו כצומר נ מ ק ליה קיסי־ ל ד י ת ש ע בן חנניה אלהיכם
חירקייהו•.. .........
.
חריציהן
..........מיבל ע
הוא  :ד
כאריה מתיל דכתיב °אריה שאג מי לא יירא"™® תכופות ו ס מו טן ומובלעים ז ה' ב ז ה' :
טסבת כתובית וחיינן אחר אין החריקה סימן והיינו ספיק א
והיינו ספי ק א ד עי ו א נ ר כ וז • שקרניו
“ ״ ד עו דנ ר נ ח צאו אמיבצע חי רק״הו מאי רבותיה פרשא קטיל אריא אמי־ ליה
ספקא ■לן כיון
'
קאי אלא אחדורות ד[דלמאן דאמר לאו בהאי אריא מתיל כאריא דבי עילאי חדורות וחלוקות ומ ׳
דחדורות וחדוקות חיה יטא או דילמא
עז כרכוז חיה היא לא בעי כלל מתיל אכד ליה בעינא דמיחזית ליה ניהלי
כיון דשמו עז מין בהמה הוא  :ד ע קו ר
חדורות וקשה קצת דהוה ליה לפרש אמר ליה לא מצית חזית ליה אמר ליה
מלא צנ א ד ח ר ב א מינה■ לאחר שחיטה
]גר׳ הערך א ב ר אונ הנ
בהדיא והרי עז דכרכוז כיון דמעז *איברא חזינא ליה בעא רחמי אתעקר
סציאוהו מ מ עי ה  :מפרי פי איש • המוסף שהוא טלשון גרי[
כרכוז קא פריך וג ס הלשון משמע
שבא לפסוק הלכה היכא דלא מיפצלי מדוכתיה כי היה מדחיק ארבע מאה פרסי
בשכר ששמעתי וקבלתי שהוא מותר
■
1י״צ ד ש שום מי! עו ד קיני ם כ רו ס ת ניהם חד קלא אפילו כל מעברתא ושורא
בטני שבע מ מ ט  :והז הרו ב ר ביגו
״ ״ ״
) ( 6גם׳ יקיש יכי׳ קרן וחרוקות ומההיא פריך ולא מעיזא דרומי נפל אדמרחק תלת מאה פרסי ניהם
אחאי■ לנהוג בו כבוד ולדון לפניו
כהלכה ע ד שיחזור בו ולא להתירה
א״״ ״לני ”יחי
נסמוך; נצ״ל כרכוז והשתא קאי שפיר ספיקא קלא ארדינא נתור כבי ושיני דגברי ואף
וכן
דעיזא כרכוז אמיבלע חירקייהו :
בפניו מה שהוא אוסר שמאיר
הוא נפל מכורסייא לארעא א״ל במטותא
עיני גולה הוא  :קרש • דיי״ן בלע״ז :
 1ה ר י צבי שאין מפוצלות כו׳ •
מינך בעי רחמי עליה דלהדר לדוכתיה בעא
דבי עיל אי• שס י ע ר  :טג רי ס •
פירש בקונשרס צבי אין זה שאש
רחמי עליה ואהדר ליה לאתריה אמר ליה
לא איתפרש לן היכא איירינן ביה :
קורין צבי דהא ודאי מפוצלות הן אלא
דאיחזי
צבי זהו אותו שאט קורין אותו קיסר לר׳ יהושע בן חנניה בעינא
א[משכיה ■ ארכו  :א רי ה שאג מי לא רבינו גרשום
אששנבו״ק דקרניה שלו אינם מפוצלות לאלהיכו א״ל לא מצית חזית ליה א״ל איברא
כרוכות בעינן • כלומר
יירא• כך ה׳ אלקיס דבר מי לא
י 'רנשבורג
סדק על סדק כשור
חזינא
״ וי ״ ס אומר וו ה; אוהו שאט קי דן
בתוך
ינבא הדי שנמשל לו  :פרשא קמיל דמיחוי כקרן
אריא אדס ג בור הורג את הארי  :ד מ חזיח ניהליה • לאריא דבי קין  :חדוקות בעינן •
וכללא הוא כצ״לנב[ דש׳י צבי דהא חזינן שאין עורו מחזיק את בשרו וצבי ק הוא ה[ כדאמר
דאינן חלוקות :טופצלות
ד ה תחרות זכו׳ והכי ב מ סכ ת כחובות )דף קיג (.בסוך ותזיק נמי דבשעה שהוא ישן עי ט
עילאי  :אי ב ר א • אמת אני רוצה לראותו ועל כרח ך צריך אתה בעינן י שנים ושלשת
גרסי׳ מדודות כעין וכו׳
להראותו לי  :אפילו כל מ ע ב ר ח א • הפילו כל הנשים המעוברות ; בקרן אחת  :הדורות
אחת פתוחה ואמרינן במדרש שיר השירים דומה דודי לצבי מה צבי
כצ״ל:
בעינן • עגולות  :מפרי
להדי
*( ' י "
זה בשעה שהוא ישן עי ט אחת פתוחה כך הקב״ה בשעת גלותן
פי איש דהוא שריוה
נפשו דקנה
וצרתן של ישראל נותן עי ט עליהם לשומרם וה״ג ר׳׳ת מבוצלות כלומר זקופות וראשיהם כפופות ושל צבי אינם כפופות כלל ומבוצלות תשבע
ואבל  v :הtד,רו ברכינו
לשון כפיפה כדאמר בקדושין פר ק האומר )דף סנ (:מאי מ שמע דהאי אג ם לישנא דבוצלנא הוא דכתיב הלכוך כאגמון ראשו ואפילו אחא נו׳ .כלומר אע'פ
]1שס א’״א ייאנ׳יל גרסינן מפוצלות אין לחו שדכמו מבוצלות הוא כדאשכחן פ ר ק ב כ ל מ ע ר בין)עימבין כס*(:דאפציל זירתא דהוי כמו דאבציל ובמשניות יש בכמה דהלכחא כות־הדשנזאל
דשרי הוהרו ברבינו
מקומות הבקר במקום הפק ר )סאה ס״י ״ ® ״ א( = ו ס ר ש א ע״ פ שאין לו אלא קרן אחת חלבו מותר • וא״ת בפרק במ ה מדליקין
אחא דאפר  :טביא דבי
)שבת דף כ ח (:א מ ר תחש קרן אחת היה לו במצחו וטהור י הי ה מדא מר רב יהודה דאמר שור שהקריב אד ם הראשון קרן אחת היתה עילאי ־ צבי של אותו
יער ששטו עילאי  :בין
צו במצחו והיכי דייק מדרב יהודה שהיה תחש ט הור והלא כל אותן שיש להן קרן אחת אינן שוין דהא איכא קרש שהוא חיה ושור שהוא
אונא לאונא ’ כלומר
בהמה וי״ל דסמיך אמתניתין דבא סימן )נ ד ה דף נא (:דכל שיש לו קרנים יש לו טלפיס ומסתמא אפילו בקרן אחת איירי מדאשכחן שור בין אוזן לאוזן  :פרשא
שהקריב אד ס הראשון שקרן אחת היתה במצחו וטהור ומיהו כמו ק היה ו[ לדקדק מקי ש ד הא חזינן שאין לו אלא קרן אחת והוא קטיל אריא • לשון
פרשים  :א״ל איברא■
]צ׳ל אמהתא הוימשכה[ מעלה גר ה ומפריס פ ר ס ה:
ה כ י ג ר סי ק שיחסר *)הוי משכה אמהתא( דטביא דבי עילאי ולא גרסינן אריא דאפילו בק אונא לאונא כלומד ודא• אני רוצה :
אי ת לי ה תשע א מ ה ת א א ״ כ מ ש כי ה ט פי מ שי ת ס ר  :נ ת ל ר ככי ושיני ־ מכאן משמע ד כ כי ל א הוי החניכיים שקורין יינציב״ש שאותן אין
דרכן ליפול כדאשכחן בע רבי פ ס חי ם )דף קיג (.א״ל רב לבריה לא תשתי ס מ א ולא תעקור ככי אלא ככי ה ם השיניס האחרונים הטוחנים
ה מ מ:ל ושינים ה ס השיגיס שלפנים ו כן) איו ב יג( על מ ה אשא בשרי בשיני מ ת רג מי ק אטול בסרי בככי• ]וע״ע תוס׳ ע״ז כח .ד״ה ככי[ :
בקומתן

מסורת הש״ם

אלו טריפו ת

פ ר ק שלישי

חולין

להדי יומא• נגד השמש  :דאיצבית ליה נהמא ־ אתקן לו סעודה :
ב ס ו מ ת ל נבראו • לא בעי למימי שנבראו בעמידה דהא א מ דנן
לגידא דרביהא• על שפת נהר ששמו רביתא  :דרויח עלמא • להתקבץ
׳ בפרק אחד דני ממונות )סנהדרין דף לח (:גבי אדם
י
שס חיילותיו והוא נתכוין למקום שתהא רוח שולעת בו  :כנשיה הראשון רביעית נזרקה בו נשמה חמישית ע מד על רגליו אלא בקומתן
לימא• עאימו ליס :כנו שאי • מכבדי הבית  :ולוחאי• מרביצי הבית היינו שנגמרה כל קומתן מתחלתן  :א ל תיקרי צבאם אלא צביונם ״
במים מפני אבק העולה וכבר הם תורה אור
*פירש בערוך דכולהו נפקי מצביונס
שהוא לשון יופי כמו )ישעיה ד( לצבי
כלו לאכול כל ז ה :אי הכי • דנפישי חזינא ליה אזל אוקמיה להדי יומא בתקופת
חיילותיו כ״כ לא מצינא  :מסתוריתא •
ולתפארת ומאחר שהן ביופיין זהו
תמוז א״ל איסתכל ביה א״ל ל א מצינ א א״ל
דיוושלעייק״שבלע״ז :דוללי• אשקניי״ש
בקומתן ולדעתן שהיופי לא יבא אלא
וסימן זה היה למצורעים :ס ח ר דוללי • יומא דחד משמשי דקיימי קמי דקודשא
אס כן  [3נגדל כל הצורך ועוד יש
ביה
דישבוויריי״ד  :משקל לא שקיל • בריך הוא אמרת לא מצינא לאיסתבלא
לומר דקומתן נפיק מלשון הצבה :
המובה משנתנה  :שו ר• דר ס להיות שבינה לא בל שבן אמר ליה קיסר לרבי
זה שר העולם אמרו •
א[ כרסתן ופרסתן בעל כרס רחבה יהושע בן תני ה בעינא דאיצבית ליה נהמא
לפי מה שמפרשין דחנוך
זה מנוערון מלו שיסד הפייע *תקיך
ופרסות רחבות  :גנובתיה • זנבו  :לאלהיבו אמר ליה לא מצית אמאי נפישי
ממערון *שנהפך לאש מבשר ואומר
שור שהקריב אדם הראשון-כדאמרינן חילוותיה א״ל איברא אמר ליה פוק צבית
דהוא שר העולם כמו שיסד הפייע
בלפני אידיהן במסכת ע״ז )דף ח•(  :לגידא דרביתא דרויחא עלמא טרח שיתא
מקרין מפריס •בשור של אדס הראשון
שר המשרת נער נקרא הוא מעמרון
קאי  :קרניו קודמין לפרסותיו ־ שכל ירחי קייטא אתא זיקא בנשיה לימא טרח
הנכבד והטרא ואמרינן בפרק קמא
שיתא ירחי דסיתוא אתא מיטרא טבעיה
שוורים פרסותיהם נולדות עמם
דיבמות )דף מז :ושם( נער הייתי גס
בנושאי
בימא א״ל מאי האי אמר ליה הני
וקרנותיהס גדליס לאחר זמן אגל של
זקנתי ולא ראיתי פסוק זה שר העולם
מעשה בראשית בקומתם נבראו זלוחאי דאתו קמיה א״ל אי הבי לא מצינא
אמרו ג[ וקשה מכאן דמשמע דשר
הארץ ראשו
מן
א״לב תקיסר לר׳ יהושע בן חנניה אלהיבון
,
ובקרניהן וכשיצא ,
.
העולם היה בששת ימי בראשית
תחלה נמצאו שקדמו קרנותיו לפ רסו תיח ת הלכנג רא הוא רכתיב °המקרה במים עליותיו
ושמא אגדות הם שחלוקות זו על זו
ומי שסובר דמטטרון הוא שר העולם
ב קו מ הן נני או־ו ל פי ב ך קר״ו קיני ״יי ייי אימא ליה דנעביד לי חרא מסתוריתא אמר
שהרי עמו נוצרו ויצאו תחלה והיינו
ליש ליה דחנוך זה מטטרון א״נ מה
לחיי בעא רהמי עלה ואינגעהאותבהב שוקא
שור פר ביוס שהיה שור היה גדול
שקרא הפייט למטטרון נער לא בשביל
כפר שור בן יומו קרוי שור כדכתיב דרומי ויהבי לה מסתוריתא דהוו נהיגי דבל
הפסוק של נער הייתי אלא לפי שכתוב
)ויקרא כג( שור כי יולד פר קיימא דמנגע ברומי יהבו ליה מסתוריתא ויתיב
בספר״יוסיפוןדלנלטטרון ישלו *(שבע
לן בן שלש )פרה פ״א משנה ב(  :בשוקא וסתרדוללי ביהיבי דליחזו אינשי
שמות וחשיב נער וגס מצינו דנער
מקרין חרתי משמע • שכן סתם וליבעי רחמי עליה יומא חד הוה קא חליף
שם מלאך הוא כדכהיב )זכריה כ(
שווריס  :לדעתם ־ שהודיעם שיבראם התם הות יתבא וסתרה *דוללי בשוקא
רוץ אל הנער הלז • ה ר כ י ב שני
דשאין זה על גב זה מהו • ואס תאנלר
והס ניאותו :לצביונם• בדמות שבחרו דרומאי אמר לה שפירתא מסתוריתא דיהב
מתניתין היא במסכת כלאים בפרק
להס  :שר העולם• מלאך הממונה  :ליך אלהי אמרה ליה אימא ליה לאלהיך
באילנות נאמר למינהו עושה פרי
קמא )משנה ז( אין נומעין אילן באילן
למינו אבל בזרעים לא נאמר בצוואתם לשקול מאי דיהב לי אמר לה אלהא דידן
ולא ירק בירק ועוד תנן)שם משנה ח(
למינו אבל ביציאתם נאמר מזריע *מיהב יהיב משקל לא שקיל אמר רב יהודה
אין נותנין זרע דלעת בתוך החלמית
זרע למינהו :שאין דרכן לצאת שור ברמתן ופרסתן רב רישיה ורב גנובתיה
מפני שהוא ירק בירק וי״ל דמבעיא
בערבוביא■ שהרי גדולים הן וענפיהן וחילופא בחמרא למאי נפקא מינה *למקח
ליה בחוצה לארץ דשרו כלאי זרעים
מרובין ואין ראויין ליגדל רצופים וממכר ואמר רב יהודה *שור שהקריב אדם
ואסירי הרכבת האילן כדאיתא בסוך
פרק קמא דקדושין )דף למ•( דדריש
ותכופים כי אס מפוזרים  :א מר הראשון קרן אחת היתה לו במצחו שנאמר
שדך למעוטי כלאי זרעים שבחוצה
הקכ״הלמינהו-שיצא כל אילןבעצ״וש 0כ ״  °ו ת י ט ב ל ה ׳ משור פר מררין מפרים מקרין
לארץ והרכבת האילן אסורה מדכתיב
תרתי משמע אמר רב נחמן מקרן כתיב
־ י
שרבים אנו ודרכנו לצאת תכופין
)ויקראינו( את ]וגו׳[ בהמחך לא תרביע
ואמר רב יהודה שור שהקריב אדם הראשון
ומעורבבין ואס אין נזהרים לצאת
כלאים שדך לא חזרע כלאים מה
כל עשב לבד הרי אין אנו ניכרין *קרניו קודמות לפרסותיו שנאמר ותיטב לה׳
בהמה בהרבעה אך שדך בהרכבה
משור פר מקרין מפרים מקרין ברישא והדר
זה מזה על אחת כמה וכמה  :ישמח
ומה בהמה בין בארץ בין בחוצה לארץ
מפרים מסייע ליה לר׳ יהושע בן לוי *דאמר
ה׳ במע שיו-שכולן זהירין במצותיו :
אך שדך בין בארץ בין בחוצה לארץ
לר׳
ומבעיא ליה אי חשיבא ליה הרכבת
ריב״ל כל מע שה בראשית בקומתן נבראו
זרעים כהרכבת אילן משום דכפיב
*בדעתן נבראו בצביונם נבראו שנאמר °ויכולו השמים והארץ וכל צבאם אל
ד[ בהן למינהו או לא אי נמי אפילו
תקרי צבאם *אלא צביונם דרש רבי חגינא ברפפא °יהי בבוד ה׳ לעולם ישמח
בארץ ®מיבעיא ליה לר׳ *אושעיא
ה׳ במעשיו פסוק זה שר העולסאמרוב שעה שאמרהקב״ה *°למינהו באילנות
דאגור* עד שיזרע חטה ושעורה
נשאו דשאים קל וחומר בעצמן אם רצונו של הקב״ה בערבוביא למה אמר
וחרצן במפולת יד דדילמא מתניתין
למינהו באילנות ועוד ק״ו ומה אילנות שאין דרבן לצאת בערבוביא אמר הקב״ה
דכלאים כרבנן אי נמי בשאר כלאי
למינהו אנועאכ״ומיד כלאחד ואחד יצא למינו פתח שר העולם ואמר יהיכבוד
זרעים ו א לי ^ דרבנן איירי הכא
דאמר בהקומץ זוטא )מנחות דף מו(:
ה׳ לעולם ישמח ה׳ במעשיו בעי רבינא ''הרכיב שני דשאים זה על גב זה
קנבוס ולוך אסרה תורה שאר זרעים
לר׳
־
קמיבעיא ל
לא א נמי ־לבני נח
דשרו בכלאי זרעים ואסירי בהרכבת האילן כדאיהא פרק ארבע מיתות )סנהדרין ס (.ונפקא לן מדכתיב )שס( אח חוקופי תשמורו חוקים
שחקקתי לך כבר בהמתך לא הרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים והיינו בהרכבה דומיא דבהמה ושחקקתי לך כבר היינו לבני נח
דכתיב בהו למינהו באילנות ובבהמה דלמינהו איסור כלאים משמע כדמוכח בסוך שור שנגח את הפרה )נ״ק נה•( ה[ דבעי התם הרביע
שני מינים שביס מהו מי גמרי למינהו למינהו מיבשה או לא ומבעיא לן אי הוי הרכבת ירק בירק כמו הרכבת אילן באילן והוי בכלל שדך ואע״ג
דכתיב למינהו איצטריךאתחוקותי![שחקקתי לךכב ר דל א הוה ידעינן דלמינהו חתא לאיסור כלאים אי לא כתיב חוקותי ואי לא למינהו
מאת חוקותי לחוד לא הוה נפקא לן דה״א חוקותי שחקקתי לך כבר במרה וא״ת הא ז[ פריך התם אלא מע תה ושמרפס את חוקותי מאי חוקות
שחקקתי לך כבר איכא ומאי קשיא הא לא מוקמינן האי חבני נח חלא משוס דאשכחן נמי דכתיב לכזינהו במעשה בראשית וי״ל דמ״מ פריך שפיר
דכי היכי דהאי לא קאי אבני נח האי נמי לא פאי אבני נח ומשני דהתס כתיב חוקותי בתר ושמרתם אבל הכא כתיב חוקותי קודם תשמרו :
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לאוץ רעע עוש׳ע י״ד
סי׳ רצה סעיף : i
]זזהלשו]הערוו]ערו5נא׳[
כל מעשהגראשיה לקומהן
ננראו לצניונן ננראו
פירוש לקומתן גדולים
מלאים ולא קטניה
שצריכין לגדל לדעתן
ולא כדעת
ננראו
התינוקות ופי׳ לצביונן
לשון יופי כמו לצבי כו׳[
]כיוצר לשממת תורה[
]צ״ל ושר הנהסן[

]עיין תום׳ יבמות שכתמ
בשם פסיקתא שמונה
שמות וכי׳[
*( ס׳א שכעים]וכן איתא
נספר היכלות הניאו
השל׳יהדףמו :דפוסאמ״ש
ד׳ה הכלל העולה[

]פי׳ כשתנא לקנות ה«ר
בדוק אם יש לו כיס
גדולה כו׳ עיין ערוך
בעלו כרס א׳[

גליון הש״ם
נ ם׳ אלא צביונם • עיין
בפרש״י על התורם
בראשית א כה־• תום׳ ד׳ה
הרכיב וכו׳ מכעיא ליה
לר׳אושעיא■ עיין לקמן
סב ע״ב תיס׳ ד״ה
ולאפוקי :
]צ״ל יחשיה[
]לקמן פב[:

שיטה מקובצת
א[ שור דרכו להיות
כרסתן ופרסתן  [ 3 :אלא
א׳׳כ נתנדל כל הצורך :
נ[ שר העולם אמרו
קשה  :ד[ משום דכתיב
למינהו בעשייה או א'נ
אפי׳ בארץ מיבעיא ליה
לר׳ יאשיה דאמר :
ה[ נרשם על מלות
רבעי התם הרביע ועל
מלות מהו טיונ״בדאמר
]שני
המרביע
ר״ל
שב־ם[ א־קה
מינים
דגטרינן  :ו[ איצטריך
את חיקותי לחוקים
שחקקתי לך כבר :
ז[ ואי״ת הא דפריך
החם :

יr
י
י
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כלומר טל
וממכר
ח ט׳ ^
שור לחברו
שמוכר
כרםתן ופרסתן איבעי ליה למיהב:םםייע ליה לריב״ל־כלוטר מה דאמר רב יהודה שור שהקריב אדם הראשון קרנותיו קודמות לפרסותיו מסייע ליה לריב׳ל דאמר כל מעשה בראשית בקומתן נבראו כל טה שעתיד להיות לו לאחר
זמן נגרא עמו וכשנברא בין בהמה בין אדה״ר נברא תחלה ]הראש[ וכשנברא רראשו; היו קרנים בראש ואח׳ב נבראו הפרסות  1לצביונם נבראו  .כלומר הקב״ה ישאל להם רצונכם שאברא אתכם  :לדעתן נבראו • בכלל
דעה!

