עק מ ש פ ט
נר מצור.
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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׳ .
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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 ;

אלו טריפו ת
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דאע׳ג דצריכי
א[
לנופיידצ לא יל!£ינ!
טינייהו דהיינו משום
דאם איתא דילפינן
טינייהו לא ליכתוב אלא
ומשאר כולהו
חד
נישתוק אבל הכא םםאן
לישתוק אי לא כתיב :

דגתח הב״ח

)א( רש׳י ד׳ה מכדי כ׳ד
וכו׳ הנאי! לפניט דלא
סיכליה ) :ג( ד׳ה מהו
דתימא וכו׳ דלית ליה
כלל טמא הא עוף :

ונילף

פ ר ק שלישי

חולין

מסורת ה ש״ס

מעורב • הוי מצי למימר א ס כן למינו למה לי  :א״כ• דחעזניה בעינן למילף למה לי דכהב נשראלאמדכתביהש״מ
כ״ד עופות ממאיס ה ם• ובכולהו איכא ג׳ לא תילף מעזניה ושאר עופות הבאים בסימן אחד ^1ינן מין פרס
סימני מהרה בר מ עו רב ואי אפשר דהאי דאיתיה בפ רס ליתיה בחד ועזניה טהורדמנ שר תילףדלית ליה כלל לאתיכולהאאית ליה חד
מהני והאי דאיתא בעזניה נמי ליתיה בהני וכתב לן תרי זימנין אכול וכ״ש תרי ותלתא'חוץ מעזניה ופרס דלא תכשרינהו בחד ועורב
כל חד וחד דלא תיכליה בהאי סימנא
נמי אע״ג דאית ליה תרי לא תיכול
ושאר עופות המפורשין אע״ג דאית
והוה ליה ב׳ כתובים הבאיס כאחד ולילף מעורב מה התם תרי לא אף כל תרי
להו תלתא לא דלהכי פרט בהו קרא
ואין מלמדיןלשאר עופות הבאין לפניט לא א״כ פרם ועזניה דכתב רחמנא למה לי
דלא תיכליה בחד מ הני תרי סימנים
משוס דאתו מנשר להיתירא  :אלא
איסורא דיטתא דאית ליה תרי לא אבלינן דאית ליה
וכיון דאין מלמדין מנא לן
טעמא דהשב רחמנא נשי • משוס
דאיצטריך גשר למשרייה  pפירש חד מיבעיא וניגמר מפרס ועזניה א״כ גשר
הכי קיס להו דסימן אחד טהור  :הא

מכדי

דכתב רחמנא למה לי השתא דאית ליה
חד לא אכלינן דלית ליה כלל מיבעיא אלא
נשר דלית ליה כלל הוא דלא תיכול הא
דאית ליה חד אכול ואלא טעמא דכתב
רחמנא נשר הא לאו הבי הוה אמינא לילף
מפרס ועזניה הוה ליה פרם ועזניה שני
כתובין הבאין כאחד '’ושני כתובין הבאין
כאחד אין מלמדין גמידי דאיכא בהאי ליכא
בהאי ודאיכא בהאי ליכא בהאי מכדי עשרים
וארבעה עופות טמאים הוו אי אפשר דחד
דאיכא בהנךליכא בהניוהוו להו שני כתובים
הבאים באחד גמירי עשרים וארבעה עופות
טמאים הוו ואדבעה סימנין תלתא הדרי
בכולהו עשרים מהם שלשה שלשה ותרי
בעורב חד בפרס והד בעזניה ראיתיה בהא
ליתיה בהא מהו דתימא ליליף מיניה
בתב רחמנא נשר נשר דלית ליה בלל
הוא דלא תיבול הא איבא ראית ליה חר
אבול אלא חורין דבתב רחמנא למה לי אמר
רב עוקבא בר חמא לקרבן אמר רב נחמן
היה

בקונטרס וא״ת והא אכתי איצטריך
נשר להתיר אותו סימן שלישי דליתיה
בפ ר ס ולא בעזניה אלא בי״ט
לחודייהו דה״א דאסור דהא השתא
בתצתא לא אכלינן באותו סימן לחודיה
מיבעיא נהי דלא הוה אסרינן בחד
מהני תרי סימנים דאיתנהו בפ רס
ועזניה משום דהוו ב׳ כתובין הבאין
כאחד כיון דאיתנהו בי״ט עופות
מ״מ באותו סימן שלישי הייתי אוסר
ואי ה״א דאותו שלישי הוא בעורב
הוה ניחא דהשתא נמי הוו ב׳ כתובים
עו רב וי״ט עופות ומיהו בלאו הכי
לא קשה מידי דמנין היה לי לאסור
באותו סימן שלישי דמי״ט עופות לא
ילפינן כלל לא במה מצינו ולא בק״ו
דהוו להו י״ט כתובין הבאין כאחד
ואין מלמדין ומסיק דחד מהנך תלתא
דהדרי בכולהו איתיה או בפ רס או
בעזגיה והרביעי ישגו בחבירו נמצא
שסימן זה לא נאמר אלא פ ע ס אחת
מהו דתימא דנילף מיניה לאסור
עוף הבא בסיחן אחד באחד מן
הסימנין הללו דהא לא ידעינן מאי
ניהו ההוא סימן דאיכתיב לחודיה למילף מיניה להכי אתא נשר
למימר האי הוא דלית ליה כלל ט מא הא בעוף הבא בסימן אחד טהור

לאו הכי הוה אמינא לילף מ פר ס
וטזניה■ דלא תכשריה בסימן אחד :
אין מלמדין • דאי בחד סימן אתי

לאורויי ולמילף מיניה דטמא ליכתוב
חד וליתי אידך מיניה  :דאיכא בהאי
ליכא בהאי• אותו סימן שישט בזה
אינו בזה הלכך לאו שני כתובין
הבאין כאחד נינהו דהא מיצרך צריכי
דאי כתיב פרס הוה אמינא בהאי
סימנא הוא דלא תיכול אבל בסימנא
דעזניה אכול להט איצטריך עזניה
ואי כתב עזניה פרס לא אתי מיניה
וכיון דתרוייהו צריכי הוה אמינא נילף
מיניייט דבסימן אחד לא תיכול כתב
רחמנא נשר  :מ כ די כ׳ידעופושטמאין
הן • ובכולהו איכא ג׳ סימני טהרה
בר מעורב ואי אפשר דהאי דאיתיה
בפרס ליתיה בחד מהני והאי דאיתיה
בעזניה ליתיה בחד מהני וכתב לן
תרי זימני בכל חד דלא תיכליה
בההוא סימנא והוו להו ב׳ כתן3ין
הבאין כאחד ואין מלמדיןלשאר עופות
הבאין )א( לפניו דלא תיכליה בחד
מהני תרי סימני וכיון דאין מלמדין
מנא תיתי לן איסורא דאיצטריך נשר למישרייה  :חל ח א הדרי בכולהו•
השלשה חוזרין בכולן כלומר כולן בין מין שיש לו שלשה דהיינו עשרים
כך פירש בקונטרס ובחנם פי׳ ד ל אי ד ע ק לי ה מאי ניהו'ההוא סימן | מיניי הו ובין עורב י דיש לו ב׳' אותן ב׳ מאלו שלשה הן והרביעי
דאיכתיב לחודיה למילף מיניה דאפילו ידעינן ליה כדפרישית שהיו ^ אינו *כאחד מכל שלשה סימנין המטיין החוזרים בהס וחד מהנך
מכירים שלך ותנשמת וכוס וינשוף מ״מ איצטריך נשר למימר דלא ’שלשה איתיה אי בפרס אי בעזניה והרביעי ישנו בחבירו ונמצא שסימן
ילפינן מיניה לאסור בההוא סימן וא״ת והיכי הוה מצי למילף מהאי זה לא נאמר אלא פעם אחת  :מ הו דתיסא גילף מיניה• לאסור עו ף
דאית ביה ס מן החדש לאסור בסימן אחד כזה א״כ למה לי דכתב הבא בסימן אחד באיזה מכל הסימנים הללו דהא לא ידעו מאי ניהו
רחמנא ההוא דאית ביה חד מהני ג׳ סימנין דהדרי בכולהו השתא ההואסימנאדאיכתב לחודיה למילף מיניה להכי אתא נשר למימרא האי
בתלתא לא אכלינן בחד מיבעיא אלא ודאי להכי כתיב סימן הישן הוא דלית ליה כלל)ב( הא עוף הבא בסימן אחד טהור  :ה׳׳ג אלא
בחד מהנך לומר דלא תילף גס מן החדש ולעשות שני כתובין דלגופיה הורים דכחב רחמנא למה לי• הואיל ולאו מינייהו ילפינן ואי לגופייהו
לא איצטריך דאתי מק״ו מי״כי עופות לאו פירכא היא דמהנהו לא לא איצטריכו דהא אפילו בסיחן אחד טהור  :לקרבן • שהן לבדן
ילפינן כלל דכולהו חשיבי מי״ט כתובים הבאיס כאחד כדפרישית כשרים לקרבן ולא עוף אחר והאי דקתני להו תנא לעיל וקאמר
ולהכי פרטיה רחמנא לההוא דאית ביה חד סימן מהנך ג׳ סי מ ק של אף כל לא איצטריך למילף מינייהו מידי סימני טהרה דהא בסימן
י״ט עופות ולהט נמי פרט לעורב דלא ילפינן מיניה כלל ואכלינן אחד נפקא לן מנשר וכל שכן בד׳ אלא סימנא בעלמא אורי לן שאלו
בכל חד מהנך ג׳ סימנין וא״ת ומאחר דמי״ט עופות לא גמרינן ולכך הן סימני טהרה אותן שהנשר והתורין חלוקין בהן ואית דגרסי אלא
צריך למיכתב חד דאית ביה חד מסימנייהו א״כ נילף מיניה מההוא אחד חורין דקתני תנא למאי הלכתא ולא יתכן דהאא״כ מאי תירוציה דרב
דצריך למיכתביה ביה דעתה אינן ב׳ כתובים כיון דצריך למיכתביה וי״ל עוקבא דקאמר לקרבן דמי איכא למימר אף כל מרבי תרנגולין לקרבן
דלאשייך למילף מיניה כלל דהא לא גמרינןמי״טעופות מכל אותן היתרים הואיל ויש בהן ד׳ סימנים והלא כמה פעמים שנה בהן הכתוב
על שטס הראשונים הכתובים משוס דאצטריך קרא למכתבינהודלאמצינו ותניא בהורת כהניס יכול כל עוף יהא כשר לקרבן תלמוד לומר
למילפינהו מש;ים הראשוניסדהוו ב׳ כתובים הבאים כאחד הכינמיליכא והקריב מן התורים וגו׳ אין לך עוף כשר אלא תורים ובני יונה :
למילף מיניה והרי הן מ ת א ב׳ כתובים הבאים כאחד שאותו סימן כתוב
היה
עשרים זימנין ועוד יש לומר כל הסוגיא בענין אחר דמתחלה חישב פרס ועזניה ב׳ כתובים הבאים כאחד כלומר משוס דאי מינייהו ילפינן
לטמא בסימן אחד א״כ לישתוק או מפרס או מעזניה ומחד הוה ילפינן דעוף הבא בסימן אחד טמא וה״ה לחבירו וכי תימא אי לא כתיב אלא
פרס הוה אמינא באותו סימן שישנו בפרס טמא אבל בעזניה שיש בו סימן אחר אימא דאותו סימן הוי סימן חשוב וטהור באותו סימן
גרידא הא כיון דאותו סימן הוי בשאר י״ט עופות א״כ אינו חשוב לטהר בפני עצמו דכי איכא תרי בהדיה )הדדי( הוי טמא כל שכן
הוא בפני עצמו ולא היה צריך למכתב עזניה וילפינן לי; מפרס אלא להכי כתביה למימר דהוו ב׳ כתובים הבאים כאחד ואין מלמדין
ומשני דאיכא סימן אחד בפרס או בעזניה דליתיה בי״ט עופות והשתא לא הוו ב׳ כתובים דכי ילפת לטמא בסימן אחד מאותו סימן
שיש בי״ט עופות לא מצי למימר אידך דכתב רחמנא למה לי דאיצטריך משוס אותו סימן חדש דה״א שהוא סימן חשוב יותר לטהר
דליתיה בשום עוף טמא אבל מההוא ודאי שיש בו סימן החדש לא הוה ילפינן לטמא בסימן אחד דא״כ אותו שיש בו סימן שבי׳׳ט עופות
למה לי דאותו אינו חשוב יותר לטהר ומיהו קשה דאי מאותו שיש בו סימן אחד של י״ט עופות ילפת לטמא עוף הבא בסימן אחד
לא ליכתוב כלל אלא סי ק החדש והוה ילפינן מיניה דכל עוף הבא באותו סימן טמא וכ״ש באחד משאר ג׳ סימנין דלא מהני בשאר עופות
ופי׳ הקונטרס עיקר ומיהו קשה לפי׳ הקונטרס דלמה חשיב ב׳ כתובים אותו שסימן טהרה שלו מי״ט עופות ושבחד מהנך ומה בכך
דילמא אתי ללמד על עצמו ועל כיוצא בו שיש לו אחד מג׳ סימני טהרה דטמאיס דמי״ט עופות לא הוה אתי דכולהו כי״ט כתובים
הבאים כאחד ולא דמו כלל לאותן היתרים על שנים הראשונים של י״ט עופות דאע״ג דצריכי לגופייהו א[ דלא ילפינן מינייהו היינו
משוס דאס איתא דילפינן מינייהו לא ליכתוב אלא חד ומשאר כולהו לישתוק אבל הכא מאי לישתוק אי לא כתיב חד דאיתיה בפרס
 iבעזניה לא יליף מי׳׳ט משוס דהוו י״ט כתובין הבאין כאחד ואי כתיב חד דאיתיה בפרס או בעזניה ולא כתיב הני י״ט א״כ הוה אמינא
ח ק א בחד סימן אסירא אבל שנים או שלשה שרו ולהכי צריכי תרוייהו ולעולם נילף מסימן היחידי דאיתיה בפרס או בעזניה ולא דמי
כלל לאותם י״ט גופייהו היתרים על השנים דהס שויס כולם ואס איתא דילפינן מינייהו לישתוק מכולהו ולא ליכתוב אלא חד :
בתי

וקדושץ כ  nמ״נן

_ _

רבינו גרשום
א׳ב פרם ועוניה דכתב
רחמנא למה לי ־ שהן
יש בהן חד פיס! ומהו
הסיטן אחד יש בו אחד
טנ' סיטנין שבשאר
עופות טטאין ואחד יש
בו סיטן רביעי שאינו
בכולן שאינו דורם :
הוו לחו שני כתובים
הבאין כאחר ־ כלומר
דטעיקראסברינן דשניהן
יש בהן סיטגין שווין
וועו לוע שני כתובים
הבאין כאחר ; סוף סוף
ראיתיה בפרס איתיה
בחד טחני כו' • בעשרים
ואחד עופות ; עורב
אית ליה תרתי תרתי .
כלוטר טאותן סיטנין
עופות
בכ'א
דיש
טמאין יש בעורב תרי
פרם ועזניה אית לחו
חד חד םיטן אחד יש
בו טיטן אחד טחני
םיטנים דיש בב׳א
עופות טטאיו והםיטן
הרביעי שאינו דורם
אי בפרם איתיה אי
בעוניה איתיה דלית
בטלוע אחריני ומיניה
טצינן לטינטר דודא
אינו דומה לא לחברו
ולא לעשרים ואחד :
אי אפשר דליכא חד
מיניהו דרסי לחבריה
כו'• כי^ימר טחני עשרים
ואחד אי אפשר דליכא
חד מינייהו דדטי לשרם
ועזניה תעו ליה האי
דדטי לפרם ועזניה
שני כתובים הבאים
ולא נטרינן
כאהד
מיניהו  :נטירי עשרים
וארבע כו׳  .ואי פרכינן
מקשה
אינו
למה
כמעיקרא א( דאמר ליד.
נמירי הלכה לטשה
טשיני ליכא פירכא :
לקרבן ה; כשרין • ולא
עיף אחר  :בב' םיטנין
מהורין :

א( נראה דצ׳ל דהא ד6מר
ליה גמירי ה״ט הלכה
למשה מסיני וליכא
פירכא .

מסורת הש״ם

אלו ט ר פו ת

פ ר ק שלישי

היה בקי בהן• בפרס ועזניה ויודע מי קרוי פרס ועזניה :עון«
הבא בסימן אחד מהזר• אס יודע שאין דומה ל ק ואין שמו פרס
ועזניה אבל אס שמו פרס חיישינן שמא מינו הוא  :בסימן אחד
ממא• שמא פר ס ועזניה ה ס  :ב ב׳ סימנים מהזר־ דנפקא ליה

זל״ל
]ילק»1

]עירוני! י,ג :ושיי[

גינד! »» :־ה ס׳ט מ-ג

רבינו גרשום
והוא שיכיר עורב •
בלוטר דאית ליה תרי
וטטא ; אטר אטיטר
הלבחא עוף הבא בסים!
אחר טהור־כלומר בעינן
שלא יהיה דורם ועוד
סי׳ אחד שהן ב׳ סיטנין:
הא דרב נחמן מאי .
כלומר דרב נחמן לא
בע א( אלא חד סי'שלא
יררא דורם • ואיבעית
תיטא .משום ד 6רם
ועזניה לא שכיח בישוב
כלומר פרם ועזניה חד
טיניהו לא דרים ואף
על פי כן טמא ]ומכל
מקום[ כיון דלא שכיחי
בישוב עוף הבא בסיטן
דורם טתוד
שאינו
דליכא לספוקיה בפרט
לאפוקי הני
ועזניד.
כלוטר
דבתי דאוכמי
הכל
לדברי
דהיא
אסורה ־ כל העופות

א( נראה דצ׳׳ל דרג
מומן הא ס״ל דאם לא
היה נקי נהן ונשמותיהן
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מאכלות אסורות
ב ס י מ ל אחד מריא • הוה מצי למימר טהור והוא שיכיר הלכה  P rpילו סמג עשין
אליעזר אומר להביא את סב נווס׳׳ע י״ד סימן פג
׳ פרס ועזניה :
נעיף נ :
הזרזיר • בזרזיר הוא דפליגי רבנן עליה אבל מודו דלמינו אתא

רבי

מספק פרס ו שניה ומספק כל שאר
לרבויי שאר עופות הדומין להן :
עופות ממאין דאית להו חלתא חון
מ פ ג י שיש להם זפק • מפני
היה בקי בהן ובשמותיהן עוף הבא בסימן
מעורב:הורויר• הוא אישמורני״ל :
שקורקבנו נקלף משמע
אחד טהור לא היה בקי בהן ובשמותיהן
מפני שיש לו זפק • ואין זה מאותן
דהנך סימנין ליתנהו בעורב ורבי
שני סימנים שבעורב ומ״מ אין לו אלא בסימן אחד טמא בשני סימנין טהור והוא
אליעזר סבר דאפילו הכי אפשר דהוו
שנים ולרבי אליעזר מפני שרגיל לשכון שיכיר עורב עורב ותו לא והתניא עורב זה
מין עורב ואין לחוש אס אין שני
עורב למינו ד אליעזר אומר להביא את
ע ם העורבים מחזיקו *מנננו וכדתניא
סימני מהרה של עורב ומינו שוין
״]החובל[)ב״ק צב (:רבי אליעזר אומר הזרזיר אמרו לו ל ד אליעזר והלא אנשי כפר
ורבנן סברי כיון דאיק שוין א״כ אינו
מינו וה״ר יצחק בה״ר מאיר בדק
לא על חנם זרזיר הולך אצל עורב תמרתא שביהודה היו אוכלים אותן מפני
אלא מפני שהוא מינו  :סנוגיח ■
בעורב שאנו קורין קורבי״ל בלע״ז
שיש להן זפק אמר להם אף הן עתידין ליתן
ארונדייל״א  :עוף הבא בסימן אחד
ומצא שיש לו אצבע יתירה וזפק ומתוך
את הדין דבר אחר ''למינהו להביא סנונית
טהור■ ואפילו אין בקי ברsן ובשמותיהן
כך היה רוצה לפרש שמעתתא דהכא
דלא חיישינן דלמא פרס ועזניה הן לבנה דברי ר״א אמרו לו והלא אנשי גליל
והלא אנשי כפר תמרתא אוכלין אותן
כדמפרש לקמיה דלא שכיחי בישוב העליון אוכלים אותו מפני שקרקבנו נקלף
א״כ מכירין בהן שאינן מין עורב ולא
אלא במדברות:והני מילי דלא דריס■ אמר להם אף הן עתידין ליתן את הדין אלא
מייתי טע מ א דיש לו זפק לאפוקי
"־הלכתא
עורב וכל מ־ין עורב אמר אמימר
כי משכחינן ביה סימן אחד מחזקינן
מעורב דעורב נמי יש לו זפק אלא
ליה במהור כל כמה דלא חזינן ליה עוף הבא בסימן אחד טהור והוא דלא דרים
מפרש ה מ ע ם למה אוכלין אותו
שרואין בו סימני מהרה שיש לו זפק
דדריס ונראה לי שכל עוף הנותן רגלו א״לרבא שי לאמימר הא דרב נחמן מאי
שהוא סימן מהרה וגס אינו דורס אבל
על האוכל כשהוא אוכלו ומחזיקו א״ל *לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי מאי
זה לא הוצרך לפרש דפשימא דכל עוף
ברגלו שלא ינוד ולא ינמל כולו אצל איכא משום פרס ועזניה ליתנהו בישוב אמר
פיו הוא דריסה וכן דרך העורבים
הדורס ממא וממילא מייתי ראיה
שגדלין בבתים שקורין קוקוא״ה  :הא רב יהודה עוף המסרט כשר לטרדת מצורע
מדאכלי ליה א״כ מכירין בו שאינו מין
דרב גחמן מאי •דאמר לעיל דבעינן וזו היא סנונית לבנה שנחלקו בה ד אליעזר
עורב וקשה לפירוש הריב״ם דאס
בקי ואי לא חיישינן לפרס ועזניה  :וחכמים אמר אמימר בחיורא כרסה כולי
עורב יש לו אצבע יתרה וזפק א״כ אין
מאי איבא• למאי ניחוש :המסרט• עלמא לא פליגי ד שד א כי פליגי בדירוקא
קרקבנו נקלף ודורם ואי אפשר לומר
אשגרמנ״ר בלע״ז:לטהרה מצורע•
כן מדאמר רב נחמן עוף הבא בשני
כרסה ר״א אסר ורבנן שרו והלכתא כר״א
סימנין טהור והוא שיכיר עורב ועל
שהוא צפיר האמור בשורה :מר זוטרא מרזוטרא מתני הכי בדירוקא כרסה כולי
כרחך חד מהנך שני סימנין אינו דורס
מחני הכי־ להא דאמימר ללישנא עלמא לא פליגי דאסיר כי פליני בדחיורא
קמא דאמימר דפסק הלכתא כרבי
דכל עוף הדורס ממא ומדאיכא
אליעזר דאסר לית ליה דרב יהודה כרסה ר״א אסר ורבנן שרו והלכתא כרבנן
לספוקי בעורב ש״מ דעורב איט
דמכשר ליה למהרת מצורע דהא דשרו בשלמא למ״ד בחיורא כרסה פליגי
דורס ואפשר דאותו שאנו קורין
מהורות כתיב  :הכי גרסינן היינו היינו דקתני)א( זו היא סנוניתלבנהאלא למ״ד
קורבי״ל שיש בו אצבע יתרה וזפק
דקחני סנוניח לבנה • ולא גרסינן בדירוקא פליני *מאי זו היא סנונית לבנה
כמו כן אינו דורס והוי מי״ט עופות
אבל אס נתברר לט שהוא רק כלומר
שנחלקו בה דלאו אדרב יהודה קאי לאפוקי דבתי דאוכמתי אמר רחבה אמר
שמוציא הזרע דרך הפה א״כ זהו עורב
אלא אמתני׳ דקתני למינהו להביא רבי יהודה תסיל פסול משום תורין וכשר
ודאי כדאמרבחלק )סנהדרין קח(:שמא
סנונית לבנה ; לאפוקי דבחי• הגדלות משום בני יונה דאציפי ותורין של רחבה
והדח ת בקירות הבתים
משלשה ששמשו בתיבה ולקו ונצטרך
ושחורות כשרין משום תורין ופסוליןמשום בני יונה
הן  :חסיל • מין יונה הוא :
לדחוק ולפרש דה״ק בא בב׳ סימנין
״(ופסול משום חורין־אם בא להביאו מתיב רב דניאל בר רב קטינא *כל העופות
טהור פירוש שאנו מוצאי! *לשם שני
פוסלין
משיזקין בתורת תורין כדאמרינן
סימנין והשלישי אינו בא דלית ביה
בפרק'קמא)לעיל »  ( .גדולים כשרים קמניס פסולין וכשר משום יונה מלי שי בודאי ולא בדקנו אם הוא דורס או לאו ואם נכיר שאין זה
בקענה  :דאציפי • מין תורין  :חורין של רחבה■ כך שמן  :עורב אין לחוש שמא דורס הוא שאין עון! בשני סימנים דורס אלא
עורב ומינו בלבד ואס היה דורס א״כ היה העוך ממא דכל עוך הדורס
פוסלין
*( צ׳ל פסיל
ממא ועורב ומינו אינו שמכירו א״כ מה היה לו להיות אם היה לו שני סימני מהרה ושני סימני מומאה אלא ודאי אינו דורס ומ״מ לא נסתפקו
בתשעה עשר עופות דהדרי בכולהו תלתא סימנין כי נאמר דכולסדורסין והג׳ סימנים האחרים הוא שיש בהסונפק א מינה לפי׳ זה כפירוש
הקונמרסדהא דקהני כל שיש לו אצבע יתרה וזפק וקרקבן נקלף בידוע שהוא מהור דארישא סמיך דכבר אשמועינן דכלעון! הדורס ממא
ולא כפירוש ר״ת ולא נתיר בג׳ סימנין הללו שוס עוך עד שאינו דורס כי הג׳ הדרי בכולהו ומיהו אין הלשון משמע כן דהא בב׳ סימנים משמע
שבדקנו שאין לו יותר דומיא דבא בסימן אחד דכולה שמעתא דמשמע דברור לנו שאין לו אלא סימן אחד דאי מספקא לן א״כ הוי ספק עורב
ומשמע דלא בעינן שיכיר עורב כשבא בסימן אחד וא״ת דלעיל משמע דסימן רביעי לאהדרבכולהו דליתיה אלא או בפרס או בעזניה ולרבי
אליעזר משכחת לה כולהו סימני מהרה בעורב ומינו לפי פשמ ההלכה דמשמע דזפק וקורקבנו נקלף שהם סימן מהרה בזרזיר וסנונית לבנה
ובעורב ב׳ סימני מהרה האחרים וא״כ בעורב ומינו איכא ד׳ סימני מהרה ובסמוך פסק הלכה כר׳ אליעזר ומשמע דהלכה כרבי חייא
*דאמר עוף הבא בסימן אחד מהור לפי שאינו דומה לנשר ואסיקנא לדידיה דחד לא משכחת לה אלא בפרס או בעזניה ואפילו לפירוש
הריב״ס דאמר שעורב יש לו אצבע יתירה וזפק מ״מכיון דרבי אליעזר חשיב סנונית מין עורב וקורקבנו נקלף כדקתני ומדרס נמי לא
דריס מדאכלי ליה אנשי גליל אלמא משכחת להו כולהו סימני מהרה בעורב ומינו ונראה לפרש דבהכי פליגי רבי אליעזר ורבנן דזפק
של זרזיר קמן הוא וקורקבנו של סנונית לא מבזרא לקלפה בידים ולא חשיב ליה רבי אליעזר זפק וקליפה  :ל ה ו א דלא דרים ־ פירש
בקונמרס כדמשכחת ביה סימן אחד מחזקינן ליה במהור כל כמה דלא חזינן ליה דדריס וקשה אמאי מהור שמא עורב הוא שיש לו שר
סימני מהרה ועוד דמשמע דאי הוה פרס ועזניה שכיחי בישוב הוה מספקא בהו ואמאי כיון דמחזקינן בהו דאינו דורס ונראה לי דהוא
דלאדריס כלומר באותו סי ק אחד הייט דאין דורס ״דחו ליכא לספוקי אלא או בפרס או בעזניה ולא שכיחי בישוב אבל אם היה
דורס התנן *( עוף הדורס ממא • א מ ר רחבה אמר רבי יהודה• היינו רב יהודה סתמא ולפי שהיה רבו מובהק קאמר רבי וי״מ דקאמר רבי
משום דספק ליה אי שמע מרבי יהודה תנא או מרב יהודה אמורא והיינו דאמר בעלמא *דייק וגמר שמעתיה מפומיה דרביה כרחבה
דפומבדיתא דאמר רחבה א״ר יהודה הר הביתסמיו כפול היה ואין נראה דא״כהוה ליה למימר דאפילו ספק דגברי גריס כדאמר לעיל
בפ״ק)דף יח (:גבי רב יהודה ספ ק מ ש מייזד ר ב ספ ק משמיה דשמואל ועוד דכימייתי התם ההוא דסמיוכפול היה הוה ליהלאתויינמי הך
דשמעתין אלא היינו דיוקא דידיה ממה שהיה אומר בלשון רבו ולא היה רוצה לשנות הלשון אע״פ שהוא לשון משונה דקאמר םמיו כפול היה
סטיו לפנים מסמיו והוה ליה למימר אצמוונית היתה כדאמר בפ״ק דפסחיס )דף יג :ושם( ] :וע״ע תוס׳ ביצה יא :ד״ה אמר[ :
כרזי
*( נלייל»י*[
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הגהות הב״ח
)א( נט׳ הייט דקתני
סנורית כצ״ל ותינוח וו
היא נמחק :

צ״ל טאי סנונית רש״ל

ציג להם

צ״ל דתני
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ד״ם כי הליני[
]ברכות לג[:

