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דאע׳ג דצריכי
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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
עוף הנא נסימן אחד
עמא ואפי׳ אם הסימן
הוא דלא דרים .

עין משפט
נר מצור.
תחייהו בעינן דלא ליתי לממעי  :רנד ,א מיי׳ פ׳׳א מהלכו'

חולין

ב מ י בהן ובשמותיהן •

סב

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*[

]צ׳ ל לטינו[

-----

—

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

]וע*ע חוס' ביבמות 3
ד״ם כי הליני[
]ברכות לג[:

עק ס שפט
נר מצוד•
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רנו  kמיי׳ ס״נו מהלכות
פרה אדומה הלכה
יב סמג ע1ין רלג :
רגז נ מיי׳ פי״א מהל׳
פרה הלכה ה :
רנ ח נ ד מיי׳ >ףא
מהלכות מאכלות
אפויות הלכה יח
פמג עשין סב תוש׳ע
י׳י סי׳ הב סעיף נ :

]מפירוש הרמבים דסוף
נגעים יראה שהוא שם
מקים או מדינה והערוך
ערך כמל ג׳ סי׳ שהוא
אווב שיש גו צבע כמו
כותל[

שיטה מקובצת
א[ לפי שדומין להם
דכל זר .דוחק  :ב[ ויש
להתיר מתוך כך כל
עוף ! ג[ וגם רבינו
הננאלפי׳גבי עוף הבא:
ד[ יש לו אחד מאלו
השלשה והאחר אין לו
סאלו הג׳ כלל :
ה[ לפיכך כתיב נשר
ע״כ וכו׳ »

וסנהדרין כב[:

רש׳ל

]צ״ל עתה[

]וע״ע אריכות במום׳
נדה »[

אלו ט ר פו ת

פרק

ש^יש'

תלק

כ ר ץ י לבי חלפי • פי׳ בקונמרס דאיירי בחגבים ולא משמפ ק פוסלין מי סעאה• אם שתו מהן מפני שאין מוצצין אלא מגביהין
ו ס ל ה שמעתין בעופות אייד ועוד אי בחגבים טמאים איירי פיהן לאחר שקולטות את המים והמים נופלים מפיהם ו ה ד הן כמי
פשיטא דלקי עלייהו משום שרץ העון! אלא בעופות קטנים מאד שנעשת בהם מלאכה דקי״ל במסכת גיטין)דף »•( שהמלאכה פוסלתן :
איירי ושורצין על הארץ וקמשמע לן ד מטע ם שרן העון 1אסירי חון מן היונה מפגי שמוצצה • ובאלו הנותרים לא נעשה מלאכה  :ואם
תורה אור אימא • דתסיל מין יונה הוא  :מסיל
דלא מיקרו עון«ולא משום דמחסרי
מוצץ ומקיא• ואפילו הכי מין יונה
סימן טהרה • ס א י ספקייהו עופות ייפוסלין מי חטאת חוץ מן היונה
הוא דהא מוצץ ושאר עופות אין
טהורין קורקבנן נקלף וטמאין אין
שמוצצת ואם איתא ליתני ת ץ מיונה ותסיל
מוצצין אלא שואבין בחרטוס התחתון
קורקבנן נקלף והני קורקבנן נקלף
בסכינא-פי׳ בקונט׳ ופאר ג' הסימנים א״ר זירא זה מוצץ ומקיא וזה מוצץ ואינו
וכיון דתסיל מקיא פוסל מפני הקיאה
מבוררים בהן ומספקא לן אי קילוף מקיא אמר רב ידצדה הני כופשני צוצייני
המעורבת והוה ליה כרוק בעלמא
_________
.
ה
הוא הרי יש לו ד׳ סימני טהרה ויצאו בשרים לגבי מזבח והן הן תורץ ש ל ר ח ב
אי נמי משום מלאכה  :כופשכי
מיתיבי  * °אזו ב ^ולא א ז ו ב יון ולא אזובנמדגיתורין בלשון אר מי :צוצייני• על שם
מספק כל עופות הטמאין ואי לאו
קילוף מ א אין כאן אלא ג׳ ובספק
מקומן:אזוב יון• וכל אלו מין אזוב
*כוחלי ולא אזוב רומי ולא מדברי ולא כל
אלמא שם
הן אלא שיש להן שם לווי
...............................
שאר עופות טמאין הן שיש ל ק ג׳ אזוב שיש לו שם לווי אמר אביי בל שנ שתנה
לווי פסול והאי מקשה סבר דצוצייני
סימנין ויש לדקדק מתוך כך דג׳ שמו קודם מתן תורה והקפידה תורה עליו יש
שם לווי הוא ולא על שס מקומן  :פל
סימנין של טהרה של י״ט עופות הייט
ואי לו שם לווי פםול והני לא נשתנו שמן קודם
שגשהנה שמו קודם מהן הורה • כגון
אצבע יתירה וזפק ואיט דורס
אפשר לומר בענין אחר דאי אמרינן מתן תורה רבא אמר הני כופשני צוצייני
אזוב ובאתה תורה והקפידה כגון
קורקבנו נקלף הוא בי״ט עופות ו ה ^ באתרייהו םתמא קרי להו אמר רב יהודה
אזוב שהזכירתו תורה בכמה מקומות
כגון דאיכא להנך ספקות ב' סימני הני ברזי דבי חילפי שרו *ודבי כרבי אסירי
ולא נשמט לנו מקרא לכתוב אזוב
בשם לווי שמע מינה קפידא הוא :
טהרה והאי דנקלף בסכין והשתא אס אמר רבינא ומלקינן עלייהו משום שרץ
פוסשני• לשון של תורים  :פני פרזי •
אחד מאותן ב׳ סימנין היינו ההיא העוף ואמר רב יהודה צרדא שרי ברדא
חגבין  :דבי חלפי • אורטאו״ש  :דבי
דליתיה אלא או בפרס או בעזניה אפי׳ אסיר וסימניך בר מיניה מררא ספקא *אמר
פרבא • כרוב:זמלקינן עלייהו משום
לא יחשב קילוף ליכא למיחש למידי רב אסי שמונה ספיקות הן חובא חוגא סונא
דפרס ועזניה אין להס אלא סימן
שרץ העוף • דלאו ספק נינהו אלא
אחד ואלו יש להם שנים ותשעה עשר והרנוגא תושלמי ו מיד א כוחילנא ובר נפחא
ודאי טמאין  :צרדא • ברדא  :בר
מאי ספי^יהו'עופו ת טהורים קורקבנן נקלף
מיניה• מבלעדיו כלומר סור מעלינו :
עופות ועורב אין להם סימן חדש ואס
אותן ב׳ סימנין הן מהנך דהדרי וטמאין אין קורקבנן נקלף והני קורקבנן
חובא וחוגא הרנוגא וסוגא כוחילנא
נקלף בסכינא והא ההיא בר אווזא דהוה בי תושלמי:והני קורקבנן נקלף בספינא•
בכולהו א״כ כשיחשוב קילוף נמי
ושאר שלשת השימנין מ בו רד ס בהן
דילמא מתשעה עשר עופות נינהו ולא מר שמואל דלא הוה קא מקלף קורקבניה
ומספקא לן אי קילוף הוא הרי יש להן
מסתברא לומר דיודעיס היו שאינם ואותביה בשימשא וכיון דרפי איקליף התם
ארבעה סימנין ויצאו מספק כל עופות
מתשעה עשר עופות אלא שהיו יכי רפי איקליף בירא הבא אע״ג דרפי לא
טמאין ואי לאו קילוף הוא אין כאן אלא
מסופקין בעורב הלכך אם הקילוף
קילוף יצאו מי ד עורב ואי לאו יש מקליף אלא בסכינא אמר אביי תרנגולא
שלשה ובספק שאר עופות טמאין
דאגמא חד מ שמונה ספיקות הוא והיינו מרדו שיש להם שלשה סימנין  :דלא הוה
לספק בעורב אי נמי סימן אחד יש
להם ע ם זה הקילוף ויודעים היו שאין *אמר רב פפא תרנגולא דאנמא אסירא
מיקלף קזרקבניה• אלמא עוף טהור
מין עורב אלא שהיו מסופקין בפרס תרנגולתא דאגמא שריא וסימניך *עמוני
נמי זימנין דקשה לקלפו  :עמוני ולא
עמוניה •הלכה רווחת בישראל דכתיב
ועזניה והא דאמרינן בפרס ועזניה לא ולא עמונית דרש מרימר תרנגולתא דאנמא
)דברים כג( על דבר אשר לא קדמו
שכיחי כיישוב היינו אותם הידועים אסיראחזיוה דדרסה ואכלה והיינו גירותא
אתכם ואין דרכה של אשה לקדם :
והמבוררים ובאלו היו מסתפקין לפי אמר רב שבור אנדרפטא שרי פירוז
מזיוה דדרסה ואפלה• ראוה חכמים
שדומין להם א[ וכל זה דוחק וגם אין אנדרפטא אסור וסימניך פירוז רשיעא אמר
לפרש שהיה להם סימן אחד ע ם זה
שדורסתואוכלת והיינו גירותא דאמרי׳
והיו מסתפקין דאי קדקבנו נקלף ^רב הונא בוניא שרי פרוא אסיר וסימניך
לקמן בפ׳ כל הבשר )דף קס (:אסר
................
גירותא .......
שמא עורב הוא שיש לו שני סימני ! *פרו אה א מנו ש אאמר רב פפא מרדו זגיר לן...........
דכוורא
שרא לן לישנא
טהרה ואס אין קרקבט נקלף אז ^ואכיל שרי סגיד ואכיל אסור וסימניך °לאשמוי .שטעמו כ ט ע מו' ו מ תז ^ ש אין' אט
בקיאין בהם נראה לי דעון! הבא
ליכא לספוקי אלא או בפרס או בעזניה תשתחוה לאל אחר אמר שמואל שתיא
לפנינו יש לומר שמא ידרוס דהא
ושרו משום דלא שכיחי בישוב דאין חמרא אסירא וסימניך *שתויי יין פסולין
הך תרנגולתא דאגמא היו מחזיקין
ךן^ףא אסיךא
הלשון משמע כן מדקאמר עופות לעבודה ואמר שמואל
טהורים קורקבנן נקלף משמע דאי
כטהורה ולאחד זמן ראוה שדורסת
״
ואין עוף נאכל לנו אלא במסורת
קרקבנו נקלףטהור הא לאו הכי אסור
לכך'נראה כפירוש הקונטרס ויש להתיר ב[ כל עוף שקרקבט נקלף  3עוף שמסרו לנו אבותינו בטהור ושלא מסרו לנו יש לחוש ובמסורת
וסימן אחד עמו דפרס ועזניה אין להס אלא סימן אחד ועורב ״י ש לנו לסמוך כדאמר לקמן )דף סג (:שעוף טהור נאכל
ושאר עופות אין קורקבנן נקלף וגס )רבי חיים( ג[ ]רביט חננאל[ ו ב מ סו ר ת :שבור אנדרפמא • שס ה עו ף :פירוז רשיעא• שם
פירש גבי עוף הבא בסימן אחד טהור קבלה בידיט מאבותינו שזה | א ד ס שהיה מוחזק רשע בעיניהם  :מרדו זגיד ואכיל• שם
הסימן קורקבט נקלף משמע שר״לדההואדלא משכחת אלא או בפרס ^־עוף אחד וכן כולם שס עופות הן  :יפרואה אמגושא ■ שם
או בעזניה זהו קורקבט נקלף אע״פ שפי׳ ר״ח לעיל גבי תלתא מכשף והוא עשה לשכת בית הפרוה במסכת יומא )דף צה: (.
בת
הדרי בכולהו עשרים מהם ג׳ ג׳ עורב יש לו שנים ופרס ועזניה יש
להן אחד נשר אין לו כלל כגון שיש באלו עשרים זפק וקרקבנן נקלף ואצבע יתירה אבל דורסין ואוכלין והעורב יש לו שנים מאלו ג׳
הנזכרים למעלה ופרס ועזניה אחד מהם יש לו אחד מאלו הג׳ ד[ והאחר אינו מאלו הג׳ כלל לא זפק ולא אצבע יתירה ולא קרקבן
בסימן האחד שהוא טמא לפיכך כתיב נשר ה[ עכ״ל כל זה לא כתב ) h f
נקלף אבלאינו דורס והוה אמינאנלמוד מזה לעוף הבא
לסימן בעלמאולא היה סבור שכך הוא האמת אלא כמו שפי׳ שקרקבן נקלף היינו ההוא דלא הדר בכולהו ולפי מה שפירשתי שיש
להתיר כל עוף שקרקבט נקלף וסימן אחר עמו א״כ אותו עוף שקורין קוונ״א בלע״ז עוף טהור הוא שהרי קרקבנו נקלף ויש לו
אצבע יתירה אבל אין לו זפק וזה תימה דמסתברא שהוא כוס או ינשוף שהרי יש לו לסתות כאדס ואמרינן בפרק המפלח )נדה
דף כג (.דקריא וק־פופא יש להם לספות כאדם והיה נראה מתוך כך לומר דזפק הוא סימן הרביעי דלא משתכח אלא או בפרס או
בעזניה ואותו עוף שקורין קווץ דדומה לכוס וינשוף שהן מתשעה עשר עופות שמא אינו דורס ויש לו ״עמה ג׳ סימני טהרה ולפי זה
אין סברא לומר דאותו עוף שאט קורין קורבי״ל בלע״ז שיהא זה עורב דהא יש לו זפק ואצבע יתירה ונמצא דמשכחת להו כולהו סימני
טהרה בשאר עופות ועורב בלא פרס ועזניה אלא עוף טהור יהיה ומיהו יש לישב ההיא דנדה דר^כי קאמר ואף ר״מ לא אמר אלא בקריא
וקיפופא כלומר או כיוצא בהם אף בשאר עוף שאינו קריא וקיפופא ואפשר דאותו קוו״ן טהור הוא או שמא מין עורב הוא אם יתברר לנו
שהוא דורס ואותו קורבי״ל לא יהיה מין עורב ומיהו לעיל פירשתי דעורב אינו דורס והמדקדק יכול להבין אוחו ותן לחכם ויחכם עו ד:
ת ר ג ג ל ל ת א דאגמא שריא תרנגולא דאגמא אסירא • אין לפרש שהנקבה מותרת והזכר אסור דכל היוצא מן הטהור טהור אלא שני מיניס
הס הקרואיס כך ובין בזה ובין בזה הזכר והנקכה שייר • ח ז י ו ה רבנן דדרסה ואכלה • מתחלה היו ס ט רי ס דלא דרסה
ואכלה ובהאי סימנא לחודה היו אוכליס אותו דלא חיישינן לפרס ועזניה דלא שכיחי בישוב או קיס ליה בגויה דלאו ממק פרס ועזניה הוא :
הא

מסורת הש״ש

]סוכה יג• פרה פי׳׳א
מ׳ז נגעים פי״ד משגה ו[

]גי׳ הערוך דבי כירי
ע׳ש ערך כר י׳ב[

]לר,מ) סד־[

נדה נ:
]יבמות סמ־ וש׳נ[

רבינו גרשום
פוסלין בטי חטאת כו'
כלומר אם שתו טהש
פוסליןמשוסמים שאובין
ספני שדרכן כששותין
טקיאין  :חוץ טן היונה
ספני שהיא טוצצת •
כשהיא שותה ואינה
מקיאה ואם איתר .ליתני
חוץ טן היונה כו' כלו׳
איתה דתסיל
ואם
דטיא ליונה ליתני חוץ
סן היונה ותסיל :
כופשני דצוצייניכשרה
שטייהו
ח כי
כו׳
א!וב כוהלי פירש ולא
כל אזוב שיש לו שם
לווי כלומר הכא נםי
ביון שיש לו שם לווי
כופשני דצוצייני ליהוי
םםוליםכראוי)גרםי׳(דבי
נו׳ כלומר
חילופי
חילפי
דדיירי ביני
שקורי; אורטייש בלע׳זי
דביני

כורכי

טולש

ברדא אסיר ופיטני׳
בר מיניה א( כלומר ב'
דברדא וסימניך פרווה
אטנושא כו׳ במם׳ יומא
לשכת בית הפרוה זו
היא פרות אטגושא
שטכשף עשאה  :מרדו
)מורג שרי( ]זגיד ואכל
כך[ שטו של עוף ז סניד
ואכיל אסיר )עזף( ;

א( נראה דצ׳ל כלומר
בר מיניה דברדא שאסור
לאוכלו .

אלו טריפו ת

מסורת הש״ס

פ ר ק שלייסי

סג

חולק

עין פשפט
נר מצווז

ח א  .באתרא דשכיחי פרס ועזניה • פירש הקונערס דבאתרא דשכיחי רגט אמיייס״אמהלטת
מאכלות אסורות
חיישינן משום דדמו לפרס ועזניה שמא מינם הוא וקשה דאס
הלכה : T

]לעיל ממ:

בה מ!גא חסרא• זה שמה  :יפה כש הב! • הלכה היא בפרק כל
הנשבעין בשבועות )דף מח*(  :שקימנא • שס העון! ויש בהן שני
ק בכל דוכתא ליתסרו אלא
מינין אותם ששוקיהן ארוכין וגופו אדום שרי  :מורזמא • שס עון{
שהיה מוחזק להם במהור ושוקיו ארוכין וגופו אדום  :מוס פסול • אלא באתרא דשכיחי חיישינן
במומי כהנים בבכורות )דף מה־•(  :תורה אור
שטעות מס■[ ירוקי! פסולי! • גבי כחמרו מעיה בת מזגא המרא שריא *וסימניך יפ הכח הבן
תנן ליה במתניתין)לעיל דף נו : (.זה מכה האב אמר רב י ת ד ה שקיטנא אריכי
השולה דגים מ! הים • אינהו הוו שקי וסומקי שריא וסימניך מורזמא טצי
בקיאי ביה והוא עורב המ?ס  :שהודו
בפוה• כרבלתו עבר sודומה כמי וסומקי אסירי וסימניך ננוס פסול אריכי שקי
]לעיל מ•[ שכפולה לשוך הראש וכפותה שם והוא וירוקי אסירי וסימניך *ירוקין פסולין אמר
עוך גדולכתרנגולנא[ וקורי! לו פואו״ן רב יהודה שלך זה *השולה דגים מן הים
שלביי״א;וזהו שהביא שמיר למקדש־ דוכיפת שהודו כפות תניא נמי הכי דוכיפת
דהא נגר מורא מתרגמינן ליה והוא שהודו כפות וז ת שהביא שמיר לבית
תרנגולאברא ובגימין בפרק מי שאחזו המקדש ר׳ יוחנן כי ת ה חזי שלך אמר

נראה לפרש דודאי לאו ממינייהו הם
משוס דדמו לפרס ועזניה ומיתלפא
בי^ם אבל באתרא דלא שכיחי ליכא
למיחש למידי ושרו :
ב א ל ת שבעופות קיפוןי • שלשה
מיני קיפוך הס האי שהוא
באות שבעופות זהו תנשמת כדקאמר
דתנשמת הוא באות שבעופות ועוד
יש כוס וינשוך דמתרגמינן קריא
וקיפופא והוא ניהו דאמרינן בהמפלת
)נדה דף כג (.דעיניהם הולכות לפניהם
כשל אדם כמו קריא וקיפופא ובברכות
פרק הרואה )דף ני (:אמרינן כל מיני
עופות יפים לחלום חיז מקריא
וקיפופא ועוד יש קיפוך אחר שהוא
חיה כדאמרי׳ נמי בפרק הרואה
)ג״ז שם ע״ש( כל מיני חיות יפין לחלום
חון מן הפיל והקוך והקיפוך וכן
בפ״ק דבכורות)דף ח•( הארי והדוב
הנמרוהקוך והקיפוך לשלש שנים :
ה נ ץ זה הנץ • הכא לא שייך
י למיפרך אעו קמן קאי
דקאמר זה הנן *דהא קאמר זה הנץ
זהו אותן שקורין נץ א ^ לעיל דעורב
העמקי נמי קרוי עורב שייך למפרך
מה זה מפורש יושר מזה :
נ ץ • פירש בקונע' אשפרוי״ר ואי
י אפשר לומר כן דהא נץ הוא
מי״ט עופות ואינן דורסין כדפירש
לעיל וחזינן ליה דאשפרוי״ר דרים
בין לפירוש הקונערס בין לפירוש
ר״ת שלוכד העוך ואוכלו מחיים וכמו
כן עועין גבי נשר שקורין אייגל״א
ואינו דנשר יש לו ד׳ סימני מומאה
ואייגל״א יש לו אצבע ישירה וכן אמר
דקורא הוא קוק״ו בלעז ואיט דאושו
קוק״ו בחזקת טמא מחזקינן וקורא
טהור הואכדמוכחבפ' שילוח הקן)צקמן
קציג קמ (:דר׳ אליעזר מחייב כשילוח
מפני שהוא טהור ורבנן לא פליגי אלא
מפני דרובץ על ביצים שאינן שלו אבל
סלהו מודו דגופו טהור :

]וזה כזונת התרגום
ושלי טנא רש׳י בתומש[

רבינו גרשום
דאפי׳ם ליש פ ט' ך תרדם רבה כי הוה חזי נטלה אמר
אל י־  fד
כהררי ^
מוריא :צלקסך . ' Z l
™i;^,
שתיא חטרא ובת שתיא ביה
°צדקתך כהררי אל אמר אמימר לקני ובטני
חטרא .שטן של
עופות .נמלה איח ליה חיותא כגדולה
שהודו בפות שיש לו
ונפות :ומשפעיך א!« בההוס רבה• שזמנתה שריין שקנאי ובטנאי מקום שנהנו לאכול
בראש בעין טווס
בי דעה חזי נטלה אמר שלך לשפוכו ולעשות נקמחך בדגת אוכלין מקום שנהנו שלא לאכול אין אוכלין
*רקתך בהררי אל בלו'
שנושא משאוי עליו גדול הים להמית המזומנים למות • לשון אטו במנהנא תליא מילתא אין ולא קשיא
מטנו  :ני הוה חזי שלך
תהום מורי• לישנא אחרינא .לנמלה הוא הא באתרא דשכיחי פרס ועזניה הא באתרא
אטר טשפטיך
רבה בלוטר שמביא אומר צדקתך כהררי אל ״שמזונותיה דלא שכיחי פרם ועזניה אמר אביי קואי
מזונותיו מתהום
רבה  ::מזומנין לה בלא מורח ועם מי שאתה וקקואי אסירי קקואתא שריא במערבא מלקו
לקני ובטני שם עופות
]5״צ דהכי קאמר[
הא באתרא דשביחיפרס
^ ב ה ״ ה ויקראעילוה וקרו לה ת תו ת א ת״ר ״תנ שמת
ועזניה בו' בלוטר פרם
"=באותשבעופותאתה אומר י ־ ״ ״
’א *ו^-זדיץ» 4יד^רר־ז^ויזז-
שם מזוטחיי*
«ד״^לבקש
שלך,״שעורת
ועזניה אית בוע חד
באות שבעופות
חהראי
U
,
]בילקוט איתא בארות
ובעני שריא שקנאי ובמנאי מקום
סימן וטמא והבי
וגערוךאיתאבואתוגיש״ל
קאטר שנהגו כו׳  :דשכיסי • שראינום או אינו אלא באות שבשרצים אמרת צא
דשביחי פרם
חיני
גייס באות סי׳ מאוס[
ועזניהאיןאובליןםשקנאי שהוחזקו שם פרס ועזניה אסירי ולמד מי״ג מדות שהתורה נדרשת בהן דבר
ובטנאי דהן יש להן םי'
אחד שאין דורםין דהני נמי בחד סימן אתו ושמא ממינם הלמד מענינו במה הכתוב מדבר בעופות
וגזרינן בהו משום
פרם הן באתרא דלא שכיחי פרס ועזניה אף כאן בעופות תניא נמי גבי שרצים כה״ג
ועזניה:בםערבא םננדין
להו
מחזפינן
לא
מסתמא
דהא
שרו
עליידע על קקיאתא־ביון
תנ שמת באות שבשרצים אתה אומר באות
הגהות הב״ח
שבאה]רחם[ באו רחמים
)א( גם׳ אנסה שמאנסת
לעולם אלו נשמיט  :דלא שכיחי בישוב ; )תתותא( באות שבשרצים או אינו אלא באות שבעופות
עם חברותי׳ כצ׳ל וכן
ההוא בראה הוה
בלומר שבעוסוה • עוך הצועק בלילה אמרת צא ולמד מי״ג מדות שהתורה נדרשת
ברש׳י :
לא היתד .רהטה ממש :צואימ״הבלע״ז :באות שבשרציס•
במראה חטה עמוקה עלפ״א תרי תנשמתכפיבי חד בעופות בהן דבר הלמד מענינו במה הכתוב מדבר
מן העל:א(בן ח'
ההדיא וחד בשרצים :דבר הלמד מענינו • בשרצים אף כאן בשרצים אמר אביי באות
באות
נקא
שאיר
כלע׳ז
א
שבעופות יי ? ט
אחד מי״ג מדות היא:קיפו!* • ציאי״ע שבעופות קיפוף באות שבשרצים קורפדאי
]ניר׳ הערוך קיק כיאיתא
שפורחת בלילה ולא וצי נראה שקורין קלב״א שורי״ז אמר רב יהודה קאת זו *הקוק רחם זו שרקרק
שבת כא■ עוף אמד יש
ביום• אי שברתי'טלפא:
וט׳ ע״ש ערן קק א׳[
שדומה לעלפא שבשרצים  :קורפדאי • א״ר יוחנן למה נרךא שמו רחם כיון שבא
שטנאפת על חברותיה
לשון אף וחרון • טלפ״א :רחמים• מ ע ר :אמידי• רחם באו רחמים לעולם אמר רב ביבי בר
א( נרי(ה ד5״ל מfiי נר על שום דבר  :ועביד שרקרק • אביי והוא דיתיב אמידי ועביד שרקרק
חיריא שורינקא :נאות כשהוא מצפצך נשמע כאומר שרקרק  :וגמירי דאי יתיב אארעא ושריק אתא משיחא
שנעופות ׳וטא נלע׳ז דאי יתיב אארעא• ואיע עומד אלא
-.
™שנאמר ״אשרקה ל הסו א קב צ ם א־לרב אד א
צמה
נאזת שנשרלים טלפא .
]נילקוט איתא בראה אארעא• שאין דרכו כן  :בי בר3א .בר שימי למר בר רב אידאי והא ההוא דיתיב בי כרבא ושרק ואתא גלל
אפסקיה למוחיה א״ל ההוא *ביידא הוה ת״ר־*עורב זה עורב את כל *(העורב וגי׳ הרי״ף כך עורב זח
זע״ן פרשי׳ דסכא דיה חרישה  :גללא • אבן גלל מן המרום :
עורב אובטא את בל
בדייא[
בלייא ־ כמו בדאה ' בדאי ושקרן להביא עורב העטקי למינו להביא עורב הבא בראשי יונים אמר מר עורב
לרגיא עורב
עורב
עורב זה עורב אוכמא וכן הוא אומר העסקי והבא בראשי
ולפיכך לקה:העסקי וראשי ימים• זה עורב אטו קמן קאי אלא אימא
יונים למינו להביא את
]פיק תום' כהונות מט:
ד׳ה הא נחיורא וכו'[ לקמיה מפרש ־• אמי ק» 1קאי ־ כייןשיל י״קווצותיו תלתלים שחורות כעורב העמקי *חיוורא וכן הוא אומר °ומראד\ הזרויר למינהו לר״ביא
סנונית ל בנ חו כ׳ג יש״ל
♦( ]נ׳ב פד־ ושינ[
״^י^^ין ^״יץ׳ייעמוקמן העור *כמראה חמה העמוקה מן הצל ועורב הבא בראשי יונים
אוחזו״ אמר רב פפא לא תימא דאתי בריש יוני אלא דדמי רישיה לדיונה ת״ר הנץ
התנא® ״
בידו היה ^ ^
ה״א ילא
הי ניהו וכי
ומראה זה עורב סתם היה לו לומר זה הנץ למינהו להביא את בר חיריא מאי בר חיריא אמר אביי שורינקא אמר
רב יהודה החסידה זו דיה לבנה למה נקרא שמה חסידה שעושה חסידות הגהות מהדי
עורב זה עורב פלוני  :חמה אצל צל
לנדא
^
עם חברותיה האנפה זו דיה רגזנית למה נקרא שמה אנפה)א( שמנאפת עם ]ח[ רש׳י ד׳ה שהודו
נראית עמוקה וכן כל לבן ושחור
כסות וקות לו סואו״ן
בבשר נראה הלבן עמוק כך בהרת
חברותיה אמר רב חנן בר רב חסדא אמר רב חסדא אמר רב חנן בריה שלביי׳א ־ נ׳ב דוקא זה
תהות מהר״ב
שיש לו שם לף סואו״ן
לבנה היא-:בריש יוגי • לפני היונים :
רגשבורג
הפרא
רב
בר
חנן
רב
א״ל
הן
טמאין
עופות
וארבעה
ייעשרים
רב
אמר
דרבא
שלביי׳א היינו סואו׳ן
א[ נם' ת״י תנשמת
אותיא• זה הגז* אשפרוי״ר :ברחיריא•
לרב חסרא דהיכא אי דוירךא עשרים הוו אי דמ שנה תורה עשרים וחד היער אבל סואו׳ן התם
נ״נ נערוך ערך
גלי שם לף הוא עוף
כתנשהואתרנום ירושלמי שרינקא והכא ליכא.לאקשויי אטו קמן
הוו וכי תימא דאה דכתיבא בויקרא ולא כתיבא במ שנה תורה שדייה טהור כמו שסי׳ יש״י
של תנשמת וכן מצאתיו קאי דהא לא קאמר למינהו זה נץ
לקמן קטז ט״א עווסא
נהרגום יונתן פ' שמיני
ותרין ’הוו L.אמר ליה הכי אמר אבוה דאמך מ שמיה
עשרץ
עלייהו_ 0אכתי
טאו׳ן :
L
’ L0
1
יפו׳ש ועיין כאןנמהרש׳ל פלוני ש״מ אין לך קרוי נץ אלא אחד :
״למינה ׳למינה ׳למינו ״׳
.דקיאדרב ״ ׳
.ויקראדרב
״למינהו הרי כאן ארבע אי הכי עשרין ושית
פירש באות מלשון מאוס :חסי״מ .
שמנאסה־כמוהתאנךבי)דבריםד(:ד;?יםדצו אמר אביי דאה וראה אחת היא דאי סלקא דעתך תרתי אינון
מכדי
*(
בספר ויקרא כתיב ואת הדאה ואח יי
—

^

—

האיה למינה ובמשנה חורה .כתיב והראה ואת האיה והדיה למינה  :אבוהדאמך• רב חנן בר ״רבה שהיה תמוה דרב חסדא בעשרה ]צ^ל יבא[
חיוסץ )קדושין דף פא : (:דהאנפהלמינה ראיה דויקרא למינה למינו דעורב למינהו ד נן :דאה• דויקרא וראה דמשנה תורה אחת היא :
מכדי

