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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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דניצבות ליה לחטא •
כלומר בעינא ליכדה
לו כירה  :פוק צבית ־
כלומר הכן לו הכירה
אגודה דיטא :כנושאי .
כלומר מכברי רחבה
וזולחאי טזלפ'ן הרחבה
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עין משפט
נר מצוה
ת ג א מיי׳ ס׳א מהל׳
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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
I
1
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!

עק מ ש פ ט
נר מצור.
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אלו טריפו ת

פ ר ק שלישי

חולין

מסורת ה ש ש

ירח• בלשון תורה לשון זכר הוא לכתיב)יהושע י פי״ג( וירח
דנ ד א מיי' פ׳א מהל׳
מאכלות אסוחת
עמד  :ו כ י משה קניגיהיה או בליסמרי היה • שהיה
הלכה ו טוש״ע י׳ד סימן
יודע להכיר השסועה וא״ת והא אמרינן בהמפלת)נדה כל•( דשסועה
יג סעיף ו •
באה מבהמה טהורה וליכא מאן דפליג ואס כן יכול להיות שבהמה
טהורה היה לו למשה וילדה לו שסועה
תורה אור יומא• חמה  :תקופות • נמנין לחמה
ועל התקופה מעברין את השנה
ולא אצטריך למהוי קניגי וי״ל דשמא לר׳ חנינא כר פפא מהו כירן דלא כתב בן-ן
בסנהדרין)דן־ יא :{:יעקב הקנון ב[ •
שסועה אינה באה אלא מבהמה שאינה למינהו לא מיחייב או דילמא כיון דהסכים
ע ו י ס מתימן באו
מצויה בינינו
כו׳ • ב׳ מקראות הם בספר יהושע  m 'txבטא! דכתיב בהו למיני׳י י מי א
כתיב ’ ,
רמי כתיב
בן פזי
'ויעש=’ '1נסצמר 1ל' םנ^)נ » ( ^ 5יש 4
פד רמי
שמעון בן
רבי שמעון
)יג( והכי כתיב חמשת סרני פלשתים תיקו  :רבי
העזתי והאשדודי האשקלוני הגתי אלד«ים את שני המאורות הגדולים וכתיב
חטאת אחד ולא כתיב בהו לה׳  :ע ר ס
את המאור הגדול ואת המאור הקטן אמרה
והעקרוני והעויס והדר כתיב מתימן
יהיהבארן־עדיין לא היה בארץ:ועמדו
על פתח קרקע• מתאוים למי גשמים
כל ארץ הכנעני ומערה אשר לצידונים ירח לפני הקב״ה רבש״ע אפשר לשני מלכים
כדכתיב)כראשית ב( כי לא המטיר עד
עד אפקה עד גבול האמורי והשתא שישתמשו בכתר אחד אמר לה לכי ומעטי
שנברא אדם בששי־־ביזרני• זרעים:היינו
מפרשה רב והעויס דכתיב בסוץ! קרא את עצמך אמרה לפניו רבש״ע א[ הואיל
קמא קאיאתימןדבראשקרא דבתריה:
דרבאסי• שהקדוש ב״ה מתאוה לתפלתן
ואמרתי לפניך דבר הנון אמעיט את עצמי
מה
של צדיקים  :שיש לה שני גבין • ולכך
אמר לה לכי ומשול ביום ובלילה אמרה ליה
שיטה מקובצת
נקראת שסועה תאומה  :וכי משה
א[
]שנת סג[.
רבש'עטפניעאםרתה מאי רבותיה *דשרגא בטידרא מאי אהני אמר לה זיל לימנו בך ישראל
רביגו קניגי היה • צד חיות בקניגון :
ב[ יעקב הקטן דכתיב :
דכתיב
תקופותא
ביה
מנו
דלא
אפשר
אי
נמי
יומא
ליה
אמרה
ושנים
ימים
______
____
____
_
ונתעוות
משם
יצאי
נ[
או בליסערי • מורה בקשת לחיות
מקיט; שהרב  :ד[ ארץ
רפאים ודאי היתה °והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים זיל ליקרו צדיקי בשמיך °יעקב הקטן שם ובלעז בלישטדי״ר ומניןי^היה בקי
נחשבת ;
שמואל הקטן °דוד הקטן חזייה דלא קא מיתבא דעתה אמר הקב״ה הביאו^י״״ל׳בחיות הללו שאין אדם בקי
כפרה עלי שמיעטתי את הירח והיינו *דאמר ר״ש  pלקיש מה
י>;ן^וףא יז ב ה ס :כ תו ב קניגיו ב לי ס ט ד • אגדה שטעות •P
של ראש חדש שנאמר בו °לה׳ אמרהקב״ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתיימד,5זה כתוב שיש^ בה תיבות יפין ולשון
לר׳ חנינא ב ר פפא• דאמר מדעתן יצאו •דשאים למיניהם ולא נצטוו
על כך  :מהו • להרכיב זה בזה  :אידיהו • הקב״ה הסכים על ידם :
כתיב הגדולים •דמשמע שניהם גדולים וכתיב הקטן  :לך ומשול
ביוסו ובלילה• נחמה היא :שרג אבעיהרא• נר בצהרים אינו מאיר:

את הירח רב אסי רמי כתיב ״ותוצא הארץ דשא בתלת
שיח ה שדה טרם יהיה בארץ במעלי שבתא מלמד שיצאו דשאים ועמיר
ארונקי
פתח ק ר ק ע עד שבא אדם הראשון ובקש עליהם רחמים וירדו גשמים וצמחי־
מהימן• בן אליפז בן עשו באו ואיוו ]גי' הערוך רב חנינא
]ינמות כדי[ ללמדך *שהקב״ה מתאוה לתפלתן של צדיקים *רב נחמן בר פפא הויא ליה
בר רב פפא ערך כזר א'[
לאלהי פלשתים ויצאו ממקומם ובאו
ההיא נינתא שדי ביה ביזרני ולא צמח בעא רחמי אתא מיטרא וצמח אמר
נדה כד• עי׳ היינו דרב אפי ; *אמר רב חנן בר רבא ״''השסועה בריה בפני עצמה היא שישדנריסלגור ביניהם ולר^כי לא חשיב ששה
לה שני נבין ושני שרראות ובי משה רבינו קניני היה או בליסטרי היה מ ^ ^ן'י סרני פלשתים  :שעיוו את מקומן
יצאו משם ונתעוות ג[ שחרב  :עוית •
תשובה לאומר אין תורה מן השמים א״ל רב חסדא לרב תחליפא בר אבינא
דרי שיני• ^^^ת של^?יטס*:הרבה
זיל כתוב קניגי ובליסטרי באנדתיך ופרשה ״)ואת( חמשת סרני
העזתי והאשדודי האשקלוני הנתי והעקרוני והעוים אמר חמשה ותשיב שיתא
מקראוח• יש שדומה לקוראיהן שהן
]גי׳ הערוך אדנדקי יפי׳
אמר ר׳ יונתן *ארונקי שלהן חמשה א״לרב חסדא לר׳ תחליפאבר אבינאכתוב
ראוין לישרן! שלא היה לו לכותבם
אדונים וכתב עליו המוסף
ארונקי באנדתיך ופרשה ופלינא דרב דאמר רב עוים מתימן באו תניא נמי הכי
שאין להם צורך בתורה וגנאי הוא כנוסחאות דידן גרסינו
אדונקיז
לחברן עם הקדושה  :והן הן גופי
עוים מתימן באו ולמהנרןא שקעוים שעיותו את מקומן ד״א עוים שאיוו לאלהות
הורה • טעמים גדולים פלויין בהם
’“ ’'?,%״״ הרבה ד״א עוים שבל הרואה אותם אוחזתו*עוית א״ר יוסף ואית להו שיתסרי
והשתא קא חשיב ואזיל להו עד סון£
ששמו ק וכ״פ רש׳■׳ דרי שיני לכל חד וחד אמר ר״ש בן לקיש הרבה מקראות שראויין לשרוף
שמעתא:חצריםעדעוה• ארץ ישראל:
בישעיה כא ג[
והן הן גופיתורר ,״והעוים היושבים בחצריב עד עזה טא' נפקאל!
מדאשבעיה אבימלך לאברהם ״אם תשקור לי ולניני ולנכדי אמר הקב״ד׳ניא=’׳אלו היה אלא מקום אחרים ואלו רבינו גרשום
ליתו כפתורים ליפקו מעוים דהיינו פלשתים וליתו ישראל ליפקו מכפתורים
גרשום  :ולניני ולנכדי • ועדיין לא רעת,׳ נבראת שר העולם
כיוצא בדבר אתה אומר °כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי היא ו הו א ״ ^י ע ב ר ו הדורות  :כפתורים • לאו אםרו .מטונה על העולם
אמרו  :שהן ניבורין
נלחם במלך מואב וגו׳ מאי נפקאמינה דאמרלהו הקב״ה לישראל ״ א ל ד ב ?י ס מפלשתים נינהו:ליהווליפקו• ארעא בפירות ’ כלומר ויבוליו
לצאת מהןכל מיני פירות
כ מפלשתים וליפו ישראל וליפקו מינייהו
תצר את מואב אמר הקב״ה ליתי סיחון ליפוק ממואב
בעץ אחר אמר הב״ה
ביסין
סנהדרי] צד :וליפקו מסיחה והיינו *דאמר רב פפאעמון ומואב טיהרו בסיחון ״צידוניםשס ג וקסבר ריש לקיש עויס מפלשתים היו למינהו  :וכת'ב וכל
שיח השרה טרם יהית
בארץ במעלי שבתא־
 Sא 5מ ^ “״ם
ינךאו לחרמון שריון תנא שניר ושריון « ־ י ארץ י;שראל טלמר שכל
כלומר שש־נו ועשב
™ל לע׳ימי יייעלי' לי
אחד ואחד טא-טות העולם הלך ובנה לי
ל ה ס נ מ ת ב מי ע ש ו א מיי ש מ נ א לי ס ו עריץ לא היה בארץ :
זרעים :
ישראל iביורני ־
כפתורים וליפקומעויס וניפו ״ f , -
על
חביבין
ישראל
ארץ
הרי
על ישם הרי ארץ ישראל ללמדך שאפילו
קניני או בלספרי היה •
׳•*׳
האומות העולם כיוצא בו °ואת העם העביר אותו לערים מאי גפקאמינה^יאש־׳וניפקומינייהו ושאר מקראות החמין צי■ או רובה קשת ;
מכאן תשובה י׳אומרים
דלא ליקרו לאחיו נלוותא :סימני העוף לא נאמרו :ולא והתניא ״נשר,,ק^א לזה באלה הדברים כגון ובשעיר ישבו
אין תורה מן השמים •
^^^^^^^א?ס?ני פלשתיס^•
שלהם חשובים שלהם ה׳ :

יא החורים ובמואביס ובעמוניס כתיב
מה
רפאים ישבו בה כולהו טעמא אית
בהו דבכולהו כתיב ארן רפאים תחשב לפי שנאמר לאברהם אבינו בין הבתרים לזרעך נתתי וגו׳ וקחשיב ואת הרפאים וכשיצאו ממצרים
ועברו דרך הר שעיר ועמון ומואב שנקראו כבר ארץ רפאים היה עולה על דעתם להתגרות בהם כסבורים זו היא שניתנה לאברהם וילכתובקניניבאנדתיך•
כלומר טעם דרב חנן
ומנעם הקדוש ברוך הוא ואמר להם ארץ רפאים ודאי ט נחשבת שהרפאיס ישבו בה מקדם אבל לא זו היא שנתתי לאברהם אלא לאלו בררבא ופרשה  :פתת
נתחיה שגרשום משם וישבו תחתיהם בשכר אברהם שיצאו בני עשו הימנו ולוט היה קרוב לאברהם וכשהגיעו לחבל ארגוב כתיב )דברים ג( חמשה והשיב שיתא •
כלומר עוים הם הששי!
ההוא יקרא ארץ רפאים זו היא שנתתי לאביכם  :והוא נלחם במלך מואב• למה לו לאשמועינן אלא משוס דכתיב אל תצר את מואב וגו׳  :והיינו א׳׳ר יוחנן אינרוק■
דאמר רב פפא• במסכת גיטין ) ד ף לח : (.ט מו ן ומואב טהרו בסימון • ע״י סיחון טהרו ארצם לישראל במואב כתיב )במדבר כא( והוא נלחם שלהם חמשה • חשובים
הששי אינם השובים •
]צ׳ל פרי[
ארץ הגלעד
יהושע)יג( ויהי להם הגבול יעזר וכל
ובעמון מפורש בנחלת בני גד בספר
וגו׳
וקא חשיב ואזיל וכתיב בסיפיה העוים הייושבים כר'
וחצי*)ארץ( בני עמון י •
,
,
׳ x
^
.
]שופעים יא[ יתר ממלכות סיחון אלמא סימון כבש לארץ בני עמון ועוד מציגו במלך מ י עמון שאמר למלאכי יפתח* כי לקח ישראל את ארצי מארנון ועד ולרשום ויישבו תחתם
י
היבוק אבל מהנשאר
היבוק אלמא ארץ בני עמון הוא והס מסיחון כבשוה דכתיב בו וירשו אש ארצו מארנון ועד
שעלה הן ’":
צידונים יקראו וגו׳• ל״ל :הנא שניר ושריון היי אי ז ישראל הן• וחרמון קרוב לצידונים ולאמורי ובנו עליו כרכים זה קרא לו שריון שאומה
 . qJjj,ופלינא ררב ראמר רב
וזה קרא לו שניר :העביר אוהו לערים• מאי אשמועינן  :כי היפי דלא ליקרו • מצרים לאחיו לאחר זמן גולים בני גוליס
עוים מתימן באו■ והם
י
י
•
!
1
הורישו כפתורי׳ממקומן:
נשר
כלומר שמשה לא היה
לא קניג• ולא בלסטרי
וירע שם של אותה
בריה ברוח הקרש :

א( וררי שקרא הבי וירשום השבו תחתם עוים הורישו לכפתורים וישבו תחתם :אוחותו עוית■ חולי )בסיפרי מירס• טין הוא ושמו מירם(  :דעוים היינו פלשתים ׳ כלומר דמצינו דפלשתים היו יושבים בעזה שכן מציני
ושמשון שנאמר וילך שמשון עזתה ויאהב אשה בנחל שורק  :עמון ומואב טיהרו בפיחון־ כלומר מעיקרא כשהיה המלכות ביר בני עמון ומואב היה אסור לישראל לצור עליהם כרבר טומאה רכתי׳ אל תצר את סואב וכתיב
יש
הרבה טקראוח.
לישראל כדבר סהרה  :כיוצאבו ואת העם העביר אותו לערים ־ כלומר אמרנו לעיל
בקרבת טול בניעמון אל תצורם כיון דאפיקו סיחון מיניהו מיד נטהרו בסיחון שהיה מותרין
גדול ליכתב  :דלא ליקרו ליה לאחווה גלוותא בני גלוותא • )בלומר( :
ויש צריכות
שהן דומין שראוין לישרף בו׳ ■ הפסוק חוה דומה כמה שאינו צריך ליכתב
א״כ
א( נראה דצ׳ל ופי׳ דקרא הכי וכו׳ .

מסורת הש״ס

אלו טריפו ת

פ ר ק שלישי

חילק

סא

מ ה נשר מיוחד ט' אף כל כיוצא בו טמא • פירש רש׳׳י דהאי אף
נשר• הוזכר בטמאים ודנין בנין אב הימט דמה נשר מיוחד דאין לו
כל לא מרבינן אלא מין נשר שאין עוף טמא בטולם אלא כ״ד
אחד מכל הסימנין הללו וטמא אן! כל שאין לו אחד מכל הסימנין הללו
מין נשר הוא וטמא אבל טון! שיש בו אחד מכל אלו טהור וכל שכן האמורין בתורה כדקתני לקמן)סג (:לפיכך מנה הכתוב בטמאין והנך כ״ד
שנים או שלשה או סלם חוץ מטופוה המפורשים בפרשה שגזירה האמורין דאיכא בכולהו סימן טהרה חוץ מן הנשר ואין זה ראיה
דדלמא ה״ק לפיכך מנה הכתוב
הכחוב הוא שאע״פ שיש בהן סימן
בטמאיס משוס דעל ידי כ״ד אלו
טהרה כדאמר לקמן טמאים והאי אן! מה נשר מיוחד שאין לו אצבע יתרה וזפק
וסימניהון נוכל להכיר כל הטמא
לא מרבי אלא מין נשר דאץ טוף ואין קורקבנו נקלף וחרס ואוכל טמא אף
שבעוצם אבל אס היה בא למנות
טמא בטולם אלא כ״ד האמורין כאן
מנה כל כיוצא בו טמא חורין שיש להן אצבע
בטהורים היה צריך למטת יותר ו ק
וכדחניא לקמן )דף » (:לפיכך
הכחוב בטמאים ובהנך כ״ד אמרינן יתרה וזפק ורךרקבן נקלף ואין דודסין
כי קאמר ולעופות אין מספר ופרץ
דאיח בהו בכולהו סימני טהרה חוץ ואוכלין טהורין אף כל כיוצא בהן טהורין
עו ט ת טמאין כ״ד נינהו אלא לעופות
מן מ ש ר :הורים• מנה הכחוב אמר אביי לא נאמר פירושן מדברי תורה
טהורין אין מספר התס בעי למימר
אין מספר שטכל להכיר על ידיהם
לטהרה ומהן אפה ק בנין אב לכולן אלא מדברי סופרים תני רבי חיי אעוף ה ב א
כל האחרים ומשני דאין מספר
ואט״ג דקשיא סיפא לרישא דרישא בסימן אחד טהור לפי שאין דומה לנשר
לטהורים קאמר ושפיר קא מרבה הכא
מכשר אפילו בחד סימן וסיפא לא נשר דלית ליה כלל הוא דלא תיבול הא
אפילו שאר מינין שאינן מק נשר :
מכשר עד דאיכא כולהו רישא דוקא איכא דאית ליה חד תיבול ולילף מתורין מה
 .ן א״,ן
וסיפא לקמן מפרש לה:פירושן • לא
נחפרשו הסימנין ממש בחורה אלא חורין דאיכא כולהו ארבעה אף ה״נ עד
והיכי קים להו לרבנן הך
מדמנה תורין בטהורץ והני איחנהו דאיכא כולהו ארבעה אם כן שאר עופות
מילתא וכי קניגי או בליסטרי היו
בהו ומנה נשר בטמאין ובארבטה טמאין דכתב רחמנא למה לי ונילף מינייהו
שבדקו כל העופות טהורים ואין שום
עוף טהור דורס הא אמר לקמן )דף
מ ה ה ת ס תל ת אול א אכלינן אף כל תלתא
סימנין הללו הן חלוקין ש״מ הן הן
סג (:דלעופות טהוריס אין מספר
סימני טהרה :עון«הבא לפגיגו בסימן ולא ניכול וכל שבן תרי וחד אם כן עורב
ואי הלכה למשה מסיני הוא א״כ ל״ל
אחד • של טהרה טהור וכל שכן אס דכתב רחמנא למה לי ה שתא דאית ליה
דכתב רחמנא פרס ועזניה תחייהו
בא בשנים או שלשה ובלבד שיכיר בו תלתא לא אכלינן דאית ליה תרי מיבעיא
לא לכתוב אותו שדורס דממה נפשך
שאיט מעשרים וארבעה הכתובים :
ולילה
חד מינייהו דורס שאין בכל אחד אלא
אם ק■ דמחורין ילפינן :שאר
עופוה ממאין למה לי • דכפבינהו והא ליה חד ,ב הו דליהוו ביה חד סימן של טהרה ואותו שבזה אינו בזה כדמוכח בגמרא וי״ל דשמא
כולהו ארבעה סימנים דהכי אמרינן לקמן דבעשרים מינייהו איכא קבלה היתה מימות נח שהקריב מכל עוף טהור ובדק את כולס
ג׳ סימניס ובעורב הרין ובפרס ובעזניה חד חד  :ה״ג ולילף ומסר לדורות שאין עוף טהור דורס אבל בשסועה* לא שייך למימר
מינייהו מה התם תלתא ולא אכלינן אף כל חלחא ולא ניסל וכ״ש הכי דאין זה מין בפני• עצמו אלא ולד בהמה כדאיתא בהמפלת
• * ה ל ו ר ס • פי׳ בקונטרס שאוחז בצפורניו ומגביה
הרי ו ח ד :א״כ• דאפילו בפלתא נפקא לן מעופוח המפורשין )ניה
דלא מהכשר למה לי למיכתב עורב דליה ליה אלא הרי  :מן הקרקע מה שאוכל וקשה לר״ת דהא אפילו תרנגולת עושה כן
ההיא
שתמות
ממתין לה עד
מחייס ואינו
ומפרש ר״ת דורס ואוכל
______________________
א״כ
,
____כי . .
_______
______ ___
^’ םי?ם* שם^'?[ דפרק אלו עוברין )פסחים מס (*:המשיא את בפו לע״ה כאילו כופתה לפני ארי מה ארי דורס ואוכל ואינו ממתין עד שתמות אף ע״ה מכה
ובועל ואיט ממתין עד שתתפייס וכן בסוף פ״ק דב״ק)דף מז (:ארי בר״ה דרס ואכל פטור פירוש מחייס דהייט אורחיה והוי שן טרף ואכל
חייב פירוש לאחר מיתה דלאו היינו אורחיה והוי ליה קרן ופריך והא כתיב ארי טורף בדי גורותיו ומשני בשביל גורותיו שהן קטניס דרט
להמית ומחנק לצבאותיו בשביל צבאותיו  * :כ ל שיש לו אצבע יתירה וזפק וקורקבנו נקלף טהור • בגמרא* קתני בברייתא ר״ג אומר
ןג״ז שיז
כל שיש לו אצבע יתרה וזפק וקורקבט נקלף בידוע שהוא טהור ופי׳שס בקונטרס דארישא סמיך דתני כל עוף הדורס טמא ואם אינו
דורס טהור ואפא למימר רבן גמליאל ואס אינו דורס ויש לו עוד שלשה סימנין בידוע שהוא טהור ואין לשון הברייתא משמע ק ומפרש
ר״ת כקשיש לוג׳ סימנין הללו של טהרה בידוע שאינו דורס וטהור וא״צ לבדוק בסימן של דריסה ויש ללמוד מתוך כך דהא דאמרלקמן
בגמרא דג' סימנין הדרי בכולהו פי׳ בי״ט עופות ע״כ חד מינייהו אינו דורס דאי יש להם אצבע יפרה וזפק וקורקבן נקלף א״כ אינן
דורסין ויש להם ארבע סימני טהרה אלא איט דורס חד מינייהו מהתלת וכן יש לדקדק מדקאמר בגמרא עו ף הבא בב׳סימנין טהור והוא
שיכיר עורב ועל כרחךחד מאותן שני סימניס אינו דורס דכלעוף הדורס טמא ומדצריך להכיר עורב אלמא עורב לאו דורס ושני סימני
טהרה של עורב הדרי בכולהו י״ ט עו ט ת ד סי מן הרביעי דליתיה בי״ט עו ט ת ליפיה אלא או בפרס או בעזניהכדמוכח בגמרא וא״ת ולמה
ליהלמנקט הכא כל ג׳ סימני טהרה בפרי מינייהו היה יכול לומר בידוע שהוא טהור כגון באותו סימן דליתיה בי״ט עופות וסימן אחר
עמו דתו ליכא לספוקי בשוס עוף טמא דנשר לית ליה שוס סימן טהרה ופרס ועזניה לית להו אלא חד ועורב וי׳׳ט עופות לית בהו אותן
תרי ס מני טהרה אלא חד מינייהו וכי תימא דלא הוי ידעינן מאי נינהו אותן סימני טהרה דליתיה בי״ט עופות והלא היו מכירין שלך
®*  fכדאמר רבי יוחנן *לדידי חזי לי שלך ו ט׳ לדידי חזי לי רחס ועביד שרקרק וכן התנשמת שהיא באות שבעופות ובפרק המפלת )נדה דף ע(:
קריא וקיפופא דעיניהם הולכות לפניהם כשל אדס והייט כוס וינשוף והואיל ומכירין אותן ליבדקו בהן והיו יכולין להתיר עוף הבא לפניט
באופו סימן רביעי שאין בכולן סימן אחר עמו דהשתא ליכא לספוקי בשום עוף טמא וכן עורב היו מכירין כדאמר בפ׳ מפנין) שנח קנח•(
מטלטלין את הלוף מפני שהוא מאכל לעורביס ומפרש התס דכל ישראל בני מלכיס הס ולקמן לא לחנם הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני
שהוא מינו ובפרק השולח )גינוין דף מה•( אמרינן דאתא עורב ואמר עיליש ברח ובסוף פרק במה אשה )שבת דף ס! (:האומר לעורב
צרח וא״כ לבדקו שני סימני טהרה דעורב ובאותן שני סימני טהרה דליתנהו בעורב ליתכשרו טלהו עופות וגם מתוך ההלכה יש קצת
לברר מדקאמר בגמרא והלא אנשי כפר תמרתא אוכלין אופה מפני שיש לה זפק וגבי סנונית לבנה קאמר והלא אנשי גליל אוכלין אותה
מפני שקורקבנו נקלף אלמא הנהו ב׳ ליתנהו בעורב וכי תימא דמתניתין לאו כל שלשה סימני טהרה בעיא אלא או או קתני וארישא
קאי דקתניכל עוף הדורס טמא ואס אינו דורס ויש לו אצבע יתירה או זפק או קורקבטנקלף טהור אי אפשר לומר כן כלל שהרי הוכחתי
דחד משני סימני טהרה של עורב היינו איט דורס א״כ באיט דורס ובאידך חד סימן דבעורב היכי אכלי להו ניחוש דלמא עורב הוא
ונראה לפרש דכל עיקר משנתנו לא באת אלא לאשמועינן ד׳ סימנין של טהרה וממילא ידעינן דבהנך סימני טהרה דליפנהו בעורב מחזקינן
נאמר פירושן מדברי תורה אלא מדברי סופריס • פי׳ בקונטרס מדמנה תורין בטהודן והכהו איתנהו בהו ומנה נשר
ליה בטהורה:
בטמאין ובארבעה סימנין הללו הס חלוקין ש״מ •הן הס ס מני טהרה וקשה לפי׳ דקאמר בסמוך ונילף מפרס ועזניה א״כ נשר דכתב רחמנא
למה לי .השתא דאית ליה חד לא אכלינן דלית ליה כלל מבעיא האאיצטריך נשר לאורויי לן סימני טהרה ומיהו מפרסומעזניה לחודייהוהוה
 Tעידבכל מה שפרס חלוק מתורין הייתי עושה סימן טהרה וכל מהשעזניה חלוק מתורין הייתי עושה סימן מהרה ובין שניהם הס חלוקק
מפורין מכל ד׳ סימנין אבל קשה מתורין דקאמר דלא אצטריך למכתב אלא לקרבן הא צריט למכתב משוס דמיצייהו ילפינן ס מן סהרה
ועוד אי לא כתיבי'תורין ה״א איפכא דד׳ סימני טהרה דהשתא ג׳ מהם יהו סימני טומאה שיהו בי״ט עופות ד׳ סימני טומאה ובנשר חד
ומיהו ה ט לא הוה מצי למיחר דהא פרס ועזניה ההוא דאית ביה סימנא דלא הדר בכולהו לא יהא ט שום סימן טומאה שהוא ממש
איפכא מי״ט עופות אבל הייט יטלץ לעשות כל סימני עורב ס מני טומאה ונראה לפרש דס״ד שיש שוס תורין מיותר לאורויי לן
ס מני טהרה לכך פריך ההוא תורין למה לי דלאורויי לן סימני טהרה זה הייתי יודע מתורין דאתא לגופיה ומנשר ומשני דאין שוס
חורין מיותר וכולהו אתו לקרק • מ ה התס תלתא ולא אכלינן כו׳ • ה״מ לשנויי ד סו ליה י״ט כחוביס הבאיס כאחד אלא דעדיפא
קא משני ומיהו קשה דזה הדבר עצמו היה רוצה ללמוד מתורין דבתלתא לא אכלינן עד דאיכא כולהו וכיון דמשני אס כן שאר עופות
טמאים דכחב רחמנא למה צי א״כ מאי הדר פריך ונילף מהחם מה התם תלתא ולא אכלינן כו׳ וי״ל דפריך ונילף מינייהו דבאוחן ג׳
סימנץ לא ניטל אלא ב ת ד מינייהו ובחד דלית בהו אכלינן דהיינו תלתא דהא לא הוה ידעינן מתורץ עד דאיכא טלהו ומשני א״כ
עורב דכתב רחמנא למה לי דכיון שאינך מטהר אלא בשני סימנין ואחר דליתיה בי״ט עו ט ת א״כ לעורב דלית ביהאלאתרי לחה לי :
ונילף

ושיין לעי 5כמשנה[

]למיל ס[:

]ג״( שייו שם[

]לקמן סס•[

רבינו גרשום
א״כ שאר עופות טםאין
למה לי • כלומר אי
אסרינן מר .תורי! ראית
בוע ארבעה אף כל
דאית כדע ארכעה ואי
לית ליה ארבעה לא א'כ
שאר עופות טמאין לכר
מנשר וטפרם ועזניה
ומעורב דכתב רחמנא
למה לי דאית להו תלתא
תלתא סימנים ואעפ׳ב
הא אשדינן
טמאי!
ונמרינן מתוריןמהתורין
דאית בר 1ארבעה ולא
פחות אף כל עופות
לישתרו בארבעה ולא
פחות  :אלא מדכתב
רחמנא עשרים ואחד
עופות־ש׳ם דלא נטדינן
מתורין :ונילף מהתם י
כלומר משאר עופות
טמאי!  :החם כו' תדי
מיבעיא ־ כלומר עורב
אית ליד .תרי סיטנין
ואף על פי  Pטמא ;

