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

עין משפט
נר מצור.
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למה

אלו טריפו ת

פרלו שלישי
פר ק

חולין

פסורת ד.ש״ס

ליה למיכחב איה ודיה ■ הכי נמי הוה מצי למנקמ מראה מכדי משנה מורה לאוסופי קאשי • כדאמרי׳ לקמן למה נשט בבהמה
רס א מיי' פ׳ נ מהלכות
דעות הלכה ד :
ודאה אלא חדא נקנו וצריך לדקדק ומאי שנא דכתיב בויקרא מפני השסועה שלא נאמרה בויקרא והיא בריה שיש לה ב׳ גבין
רסא נ נ ד מיי׳ פ׳א דאה ובמשנה פורה כתיב ראה ולא כתיב תרוייהו בחד דוכפא ובעופות לא אשכחן מידי לאוסופי אלא כתיב ראה דלא אכתיב
מהלכות מאכלות וגבי איה כתיב בויקרא איה ובמשנה תורה כתיב תרוייהו איה ודיה בויקרא הכי אלא דאה קרייה בויקרא וכדי שלא יבא אדם להכשירה
אסורות הלכה טו סמג
תורד ,אור במקום שקורק אותה ראה ויאמר
עשין  30עוש׳׳ע י״ד סי׳ וי״ל דהיינו מעמא דבשלמא דאה
 3Pס': 3
דאה אסרה תורה ולא ראה הלכך
וראה לא רצה לכתוב שניהם במשנה מכדי משנה תורה לאוסופי הוא דאתא מאי
חזרה וכתב ראה והיא היא  :דאי
לכתוב
לו
היה
הדין
שמן
אע״פ
תורה
פ״ג
מיי׳
רסב ה
שנא הכאדכ תיב דאהומ״ש הנ א דכתיב
ס׳׳ד הרי נינהו• וכי היכי דבהמה
מהלכות מאכלות במשנה תורה כל השמות דאתא
אסורות הלכה יח ועיין לאוסופי ולפרושי משום דא״כ הוה דאה ולא כתיב דאה אלא ש״מ מין ראה
לאוסופי אתא בעופות נמי מוסיף
כמ'מ
ונל־מ י״דסמג סי׳לאויןפו אמינא דדאה וראה תרתי נינהו ודאה אחת היא ואכתי כ״ה הוו אמר אביי
הוה ליה למיכתב הכא תרוייהו ולמה
קל 3טוש׳ע
;
ש׳א
ודיה
איה
כך
היא
אחת
ודאה
שראה
כשם
גרעה לדאה אלא שמע מינה לפרושי :
ולאוסופי קא אתי אבל באיה ודיה
כך איה ודיה• דכתיבא במשנה תורה
אין למטות אע״פ שכתוב שניהם אחת היא דאי ס״ד תרתי אינק מכדי משנה
אחת היא ולא נכתבה אלא כדי שלא
דמדכתיב למינהו אאיה ובמשנה תורה תורה לאוסופי הוא דאתא מאי שנא הכא
תפן פתחון פת לבעל דין לחלוק
כתיב למינהו אדיה ש״מ חדא היא  :דכתיב למינה אאיה ומ״ש התם דכתיב
כדפרישית שלא תהא אתה קורא איה
ע ו פ ל ת עשרים וארבע הויין ■ למינה אדיה אלא ש״מ איה ודיה אחת היא
והוא קורא אותה דיה ויאמר לא זו
׳
כמה מינים יש כדפיר׳ וכי מאחר שאיה ודיה אחת היא למה ליה
אסרה תורה אלא איה  :ומאי שנא
לעיל דילפינן מנשר כפשומה של
ברייתא וכאן היה סובר המקשה למיכתב איה ודיה כדתניא רבי אומר אקרא
ההם ד׳כמיבא למינה אדיה• וגרעה
דדומיא דרישא קתני דז׳ מאות מיני אני איה דיה למה נאמרה כדי שלא תתן
למינה דאיה ; אקרא אני איה • די
דגים וח׳ מאות מיני חגבים מיירי פתחון פה לבעל דין לחלוק שלא תהא אתה
היה לי בקריאת איה שהרי היא עצמה
דיה ולמה נאמרה דיה :.לבעלהדין•
ר.גהות הב״ח נמ מא וה״ה נמי הכא בעופות ממאיס קורא איה והוא קורא דיה אתה קורא דיה
לחלוק עליך ולדון ולהכשירה:
)א( רעו׳י ד׳ה מיני דגיס דרישא ודאי גממאים איירי אפילו והוא קורא איה לכך כתב במשנה תורה למי שרוצה .
והוא
׳ ׳
׳
‘
עמאים• נ״נ ונמדרש
יייי^.
מיתיבידנססשלא
סוף לפי ספרים דלא כתיב נממאים ״והראה ואת האיה והדיה למינה
פתיסה דאיכה ר3תי איתא
’ י אומר איה אסרה תורה אבל זו דיה נכורוס rt
להדיא דגיס טהורים בברייתא דאילו במהוריס לא נפיק
*למה נשנו בבהמה מפני השסועה ובעופות
היא שמה לפיכך פרע הכתוב בכל
ותגנים טהוריס ואפשר מיניה מידי להאי חושבנא אבל
דהתם
גממאי׳ מפני הראה מאי לאו מדבהמה
דרש׳י פי׳ לפי סנרת
שמותיהם  :מיהיבי • לרב דאמר לעיל
דעופות קמ״ל שהרוצה לאכול דג כלא קשקשת
המקשה
דס״דוה׳ה דנים :אע״פ שאין בקי אס עתיד לגדל אחר לאוסופי עופות נמי לאוסופי לא התם
כ״ד עופות ממאיס הן וקחשיב דאה
היינו טמאים
זמן או משירן בשעה שעולה מן המים לאוסופי הכא לפרושי ופליגא דרבי אבהו
וראה בחד ואיה ודיה בחד :
מדהנך • דבהמה  :הנך נמי לאוסופי•
.
אס לאו אם מכיר ז׳ מאות מיני דגים דא״ר אבהו ראה זו איה ולמה נקרא שמה
ראה שרואה ביותר וכן הוא אומר °נתיב לא איוג וש״מ דאה וראה תרי נינהו ועפו להו
ממאיס ויודע שאין זה מהם יכול
וה״ה דהוה בעי
שמותיה
כל
שי•
רו
״לפ
מז׳
להתירו כי אין כממאים יותר
"
’
ידעו עיט ולא שזפתו עין איה תנא עומדת “ י
טומא קר^ו
למפני מפני האיה ודיה אלא חדא
מאות מינין וכמו כן בא להשמיענו בבבל ורואה נבלה *בארץ ישראל מדראה
מינייהו נקע  :ופליגא הא דרב חשדא
גבי חגבים להתיר בלא קרסולים כי היינו איה מכלל דדאה לאו היינו ראה מכדי
אדרביאבהו• דכיון דא״ר אבהוראה
בכך יתברר שעתיד לגדל לאחר זמן
ולפיכך היה סבור המקשה שגס בעופות משנה תורה לאוסופי הוא דאתא מאי שנא
היא איה ואנן על כרחיך אשכחן
בא לומר שאס יכיר כל אופן הנכתבים הבא דכתיב דאה ומאי שנא התם דלא כתיב
דדאה וראה ואיה ודיה אחת היא
בפרשה לא יכול להתיר שאר עופות דאה אלא לאו ש״מדאה וראה ואיה אחת
מדלא הדר כתבה במשנה תורה
אלמא לר׳ אבהו דאה וראה ודיה ואיה
הבאים בסימן א׳ או בב׳ או בג׳ היא ומדראה היינו איה מכלל דדיה לאו היינו
חדא היא ובצרי להו :ה״ג עומדה ]צ׳ל לטינה[
כיון שאלו סימנים מצויין כמו כן איה מאי שנא התם דכתיב *למינהו אאיה
בבבל ורואה נבלה בא׳׳י• ופרכינן
]'צ״ל לםיגה[ בממאים ואין מספר לאותן שצריך ומ״ש הבא דלא כתיב *למינהו אאיה אלא
לר׳ אבהו מדקאמר דאה היא איה
להכיר כדי להתיר השאר ולכך פריך אדיה אלא ש״מ דאה וראה דיה ואיה אחת
מכלל דדאה לאו היינו ראה דקא ס״ד
הא כ״ד הוויין ותו לא שעל ידיהם אנו
עופות
אין היא תניא איסי בן יהודה אומר מאה
דר׳ אבהו נמי כ״ד עופות עמאין אית
מכירים האחרים ומשני כי קאמר
]עיין חוס׳ לקמן
מספר אמהורות קאי ולא הוי כעין טמאין יש במזרח וכולן מין איה הן *תני
ליה  :ש״מ וכו׳ • ודר׳ אבהו פליגא
ן׳ ה כלז
אבימי בריה דר׳ אבהו ז׳ מאות מיני דגים הן
אדרב כדאמרן והא פירכא בעלמא
רישאדמיירי בממאים :
ו ד י ל מ א דעוך ממא נינהו■ וא״ת וח׳ מאות מיני חגבים ולעופות אין מספר
מיפריך כי אתמר דר׳ אבהו בבי
מדרשא ומקמי דתיקו לן האי ופליגא
כיון דעופות מהורים עופות כ״ד הוו אלא ולעופות טהורים אין
דאמרן לעיל:מיני דגים■)א( עמאיס:
הוו רובא נזיל בפר רובא ולפי מה מספר תניא רבי אומר גלוי וידוע לפני מי
מנה הכתוב בטהורה• איל וצבי וגו׳:
שפירשתי דמרבה כמה מינים ניחא שאמר והיה העולם שבהמה טמאה מרובה
ישנה דרך קצרה-ואין לך עוד מהורה רבינו גרשום
וא^ לפ״ה דלא מרבינן אלא מין נשר מן הטהורות לפיכך מנה הכתוב בטהורה
ובעופות אין לך עוד עמאה  :מאי )דשרית ראה ויקר^
י״ל מ״מ הא אמרי׳ לעיל מאה עופות
נרם'נ](ם״ש הכא דטזיב
שמאים שהן במזרח וכולן מין איה הן גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם
קמ׳׳ל • הא ודאי פשימא דאי הוו מפי לטינה אאיה כלומר ט׳ש
הלכך אפשר דיש בממאים מיניןהרבה :שעופות טהורין מרובין על הטמאין לפיכך
הוה מני להו  :במסורת • אם זכור בויקרא דכתיב לטינה
אאיה ומ׳ש במשנה
מנה הכתוב בטמאין מאי קמ״ל *כדרב
כודרח
הוא באדם כשר שאכלו או שמסר לו תורה דכת־ב ביה איר,
רבו או צייד חכם שהוא מהור  :ודיה וכת' לטינר ,אדיה
הונא אמר רב ואמרי לה אמר רב הונא
ואאיה לא כתב ביה
אמר רב משום ר׳ מאיר"לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה א״ר יצחק
שבקי בהן• אותו חכם :אלאאינהו לטינה דלטינה לשון
מי ידע בהו• כלום מכירן שלא יהא אוטופי הוא  :ופלינא
^עוף טהור נאכל במסורת נאמן הצייד לומר עוף זה טהור מסר לי רבי א״ר
דר' אבהו כלומר הא
אחד דומה לזה והוא ממא  :משום
דאטרי' דראה ודאה
יוחנן 'והוא שבקי בהן ובשמותיהן בעי ר׳ זירא רבו הכם או רבו צייד ת״ש
נבלות • שמא נמצא בתרנגולת אחת היא ואיה ודיה
דא״ר יוחנן והוא שבקי בהן ובשמותיהן אי אמרת בשלמא רבו צייד שפיר
אחת היא)וזו היא(פלינא
נבלה  :של טוף פלוני טהור •
דר' אבהו סבירא ליה
לחו
אלא אי אמרת רבו חכם בשלמא שמייהו נמיר לחו אלא אינהו מי ידע
מהור
עוף
שאותו
יודעים
ואנו
דראד,זו איה דטדראה
הוא ודבר שאנו יכולין להבחין היינו איה מכלל דאיה
לקמן קטו]:ר1וססחא פיג[ אלא לאו ש״מ ירבו צייד ש״מ *ת״ר לוקחין ביצים מן העוברי כוכבים בבל
לאו היינו דיר .כלומר
מקום ואין חוששין לא .משום נבלות ולא משום טרפות ודילמאדעוף טמא
ולהביא ביצי אותו עוף לראות אס )ד א ם ר י נ ן( ]דאי
דומין לאלו לא משקר  :אית ליה אטרינן[ דאת ודאה
טהור
נינהו אמר אבוה דשמואל יבאומר של עוף פלוני טהור ולימא של עוף
אחת היא ואיה ודיה
ע׳ז מ .ט׳ש אי הכי אית ליה לאישתמוטי ולבדוק בסימנין *דתניא כסימני ביצים כך סימני
לאישתמוטי־ולומר של עוף אחר אמרתי אחתהי אוועו כ״ריאבל
לך שאי אתה מכירו והוא עהור  :אי אטרינן דראה היינו
דנים סימני דגים ם״ד סנפיר וקשקשת אמר רחמנא אלא אימא כך סימני
איה ודאי דיה טינא
עוברי
אחרינא)וא'( ראם]לא[כן
עוברי
]אלא[ דארבעתן טין אחד בציר ליה חד ולא הוו אלא עשרים ושלשה אלא ש״ט דאה וראה איה ודיה אחת היאווטדראה איה ודיה אחת היא מכלל דראת טינא לחודה ויהיו עשרים וארנע;ארבעתן טינא חד בצר להו חד אלא ש׳ט
דראה ודאה איה ודיה אחת היא כלומר ואינן אלא כ״נ  :אף עופות נטי לאוםופי כלומר והיכי אמרת דראה ודאה אחת ד,יא:לא משום נבלות ולא משום טרפות כלומר שטא תרנגולו Jנבלה או טרפה היתר • ,של עוף פלוני
טהור א( לא איני אישתטוטי כלומר טתיירא אני אם אני מכזב איכא דטכיר אותו עוף ומכחיש לו • כוררת וענולגולת כלוטר לשון כודדת שצידה אחת כד וצידה אחת חד כדבעינן לפרושי :
א( נראה דצ׳ל שאינו יכול לאשתמוטי כלומר מתיירא הוא שמא איכא דמכיר אוחו עוף וכו׳ ■
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כ ו ל ד ת • פי׳ הקונע׳ כדור פלוע״א בלעז משמע דגרס טד ר ח
עוברי דגים • ביצי הדגים.כמות שהן מחוברים יחד :שכו 1רה •
ברי״ש דכדור שהוא פלומ׳׳א אחרונה ברי״ש כדאמר
עבה ככדור פלוט״א  :כודרה ועגולגולה ־ חדא היא דאי תנא
בחגיגה* )דף ג( דברי חכמ ים כדרבונוח ככדור של בטת ומהא דכסיב ]הך דרשה ) 6נמצא
עגולגולת לחודה הוה משמע עגולה כעדשה וכגבינה להכי תנא
במגינה וע׳תוס׳סנפדיין
סדרת ועגולגולת כעיגולה של כדור שאינה קלושה אלא עגולה
)ישעיה כב(צנו^יצנפך]צנפה[ כדור אל א ת רחבת ידים ופי׳ שם בקונטרס נו .ד״ה נדור וט׳ צייני
טיושלמי
פלוט״א אין ראיה משם דא״כ הוה בדדרשיק
בעובי והדר מפרש ראשה אחד כר תורה אור
פ׳י וע׳ע
דסנהדרין
]ת׳ח מוחק הןותניא נבי וראשה אחד חד דלא ככדור ממש אלא
“עוברי דגים *ותניא גביי בייצים *אלו הן§ ליה למימר ככדור אלא אומר ר״ת תוסטת סונה לו• ד׳ה
ציינו
ונו'
דכך שימוש הוא כגר שהולך וגולה אתרוג
ואלו הן משוכה לארכה ועגולה לרחבה ; הד •
ביצים וה״ג דגים ׳
ה|
ש
א
ר
ועגולגולת
שבוררת
כל
ביצים
סימני
סימני וכו' כי הוא סיפא
בפסיקתא
נדדרשינן
שאין
במקום
ידים
רחבה
ארן
אל
:
ככדור
אלא
חד
שאינו
בלעז
פלוע״א
דנרייתא דלפיל[
רבתא דברי מבמים ובו׳
אחד כד וראשה אחד חד טהורה ב׳ ראשיה ^ מכירים אותו דור כמו)תהליס פד(
ע״ש ועיין רש״א[
חלבון • אלבו״ן  :חלמון • מויי״ל :
2
*חלבון
טמאין
חדין
ראשיה
ב׳
או
כדין
)גר( מדור באהלי רשע ובסוך פרק
]צ״להלבון מבחוץ והלפון ביצה השרן• צב והלטאה מטילין
ר ס ג אמיי׳פ׳ג מהלנות
ביצים ולקמן מפרש למאי הלכתא מבחוץ וחלמון מבפנים טהורה חלמון
אין מעמידין)ע״ז דףמי( גרים בקונט׳
מבפנים[
מאנלות אסורות
כודדת בדל״ת ופירש עגולה ככד  :הלבה נ סמג לאוין קלנ
וחלבון
חלמון
טמאה
מבפנים
וחלבון
מבחוץ
ליתני
השרץ
ביצח
שהיא
אשמעינן
מוש״עי׳דסי׳סגסעי׳ח:
ס י מ נ י ו לאו דאורייתא • אומר
טמאה ס ת מא :בחהוהות• דליכא מעורביןזהבזה בידוע שהיא ביצת השרץ
י ר״ת דדוקא סימני ביצים רסד ב מיי׳ שם הלנה
למיקס אכודרח ועגולגולת :ב טרופו ס לא צריכא דחתוכות וליבדוק בחלמון וחלבון
יס עזש״ע שם סי'
משוס דאיכא דעורב דדמו לדיונה סו סעיף י וע׳ש נהגה׳ה:
בקערה• שהכל מעורב  :איןמוהרי! בטרופות בקערה וכה״ג מי זבנינן מינייהו
אבל סימני עוברי דגים דאורייתא יש
ןתוספהא ס״נ ע׳ש[ ביצה • של תרנגולה טרפה לעובד והא תניא®*אין מוברין ביצת טרפה לעובד
רסה ג מיי' שם הלנה
לסמוך עליהם כדאמר סוך פרק אין
סכביס דילמא הדר ומזבין לה לישראל
יח ועיין בהשגות
אלא א״כ טרופה בקערה דחו לא זבין כוכבים אלא א״ב טרופה בקערה לפיכך
מעמידין )ע״ז דף מ־ ושם( דאמר רב ובמ׳מ וסמג פס עוש׳יע
קרבי דגים איןנקחין אלא מן המומחה י׳ד סימן סו סעיף א :
לה ישראל מיניה לפיכך הואיל ומותר "אין לוקחין מהם ביצים טרופות בקערה
למכור להם ביצה טרופה בקערה אין אלא אמר ר׳ זירא סימנין לאו דאורייתא דאי
ופריך ל״ל מומחה לבדוק בסימנין רסו ד מ״' שם הלנה
מ סוש״ע שם
דתניא כסימני ביצים כו׳ ומשני
]לעיל סב [:לוקחין ביצים טרופות דלמא דטרפה לא תימא הכי הא דאמר רב אסי *שמנה
סעיף ח :
שנימוחו ולא משני סימנים לאו
הואי וזבנה ישראל ניהליה :ההי ספיקות הן ליבדוק בביצים דידהו אלא ש״מ
דאורייתא וכי תימא משום דמשמע
גרסינןאלא אמרר׳ זירא סימניהלאו סימנין לאו דאורייתא אלא למאי הלכתא
ליה דבכל ענין אין ניקחין אלא מן
דאורייתא• הנך סימני ביצים לאו קתני לה הכי קאמר "ב׳ ראשיה כדין או ב׳
המומחה אפילו אמר של דג פלוני
הלכה למשה מסיני נינהו ולא סמכינן
בעופות ראשיה הדין או חלמון מבחוץ וחלבון
נליון ה ש״ ם
וטהור דאז היה ראוי לסמוך עליו
עלייהו  :ח׳ ספיקוה הן •
גט' אין מוכרים ניצת כדאמרן לעיל בשמעחא  :ליבדוק מבפנים ודאי טמאה רישיה חד חד רישיה
דעל כרחך לא איירי בכל ענין דבאומר
פריסה • ביי׳ף הנייסא
בביצים דיד הו-ו מ הס הוא ניכר אם חד כד וחלבון מבחוץ וחלמון מבפנים ואמר
מלחתיס נקחיס אך שלא מן המומחה
ננילה :
עוך טהור הוא  :ודאי טמאה • ואי לך של עוף פלוני וטהור הוא סמוך עליהם
ועל זה אנו סומכים לאכול אותן
דגים שקורץ ברבט״א בלע״ז ואפילו
אמר לך עובד כוכבים של עוך פלוני בסתמא לא תסמוך עליהם דאיכא דעורבא
לא ידעינן אם נשרו הקשקשין בשעה
טהור הוא ודאי משקר:אבל ראש אחד דדמי לדיונה אמר מר חלבון וחלמון מעורבין
שעולה מן המיס סמכינן אסימני
פד פו׳ • סייעתא הוו הנך סמנים זה בזה בידוע שהיא ביצת השרץ למאי
עוברי דגים ומיהו בירושלמי משמע
שאם
לעובד כוכבים לדבריו אי חמר לך של הלכתא אמר רב עוקבא בר חמא לומר
דאין לסמוך על סימני עוברי דגים
]צ׳ל טטמאה בכערש״[ עוך פלוני טהור סמוך עליה
דקא דקמה וניקבה )*בכעדשה מטמא( מתקיף
דגרסי׳ התם נתן בר אבא קם קמיה
מסייעי ליה סימני ואי לא לא תסמוך
עליה :ה״ג דאיכא דעורבא דדמי לה רבינא ודלמא דנחש היא אלא אמר
דשמואל אמר ידענא מפרשא בין
לדיונה  :ריקמה • נוצר השרץ בתוכה  :רבא ישאם ריקמה ואכלה לוקה עליה
עוברי דגים טהורים לעוברי דגים
טמאים עוברי דגים טמאים עגולים
וניקבה *שיוכל ליגע בד קו ם  :של משום שרץ השורץ על הארץ אי הכי
עוברי דגים טהורים ארוכים אחזי ליה
נחש דומה לשל שרץ וטומאה אין מאי איריא דטמאה אפילו דטהורה נמי
*)דהדר בקליפתה( אמר ליה כזה מתו ]צ״ל הדא שלסותא ונן
יי״ י :בה :השורץ על הארץ-ואי לא אשמעינן י’ קיא*דתניא  °כ ל ה ש ר ץ השורץ על הארץ
העתיקו התום' נע״ז מ.
שהיא ביצח השרץ אלא טמאה ספ ם ’א
א״ל טמא אמר ליה לא ביש לי דאמרת ד׳ה אמר רבא ע״ש
לרבות
על טהור טמא אלא סופך לומר על ורש׳אגריס הדאקלוסתא[
ה״א משום פוך טמא הוא דאסירא
ובעי לאתרויי ביה משוס שרץ העוך ואי אתרו ביה משוס שרץ הארץ טנוא טהור אלמא אין בודקין בסימנין כדהדר ליה שמואל לנתן בר
]שייר
לא לקי  :״מדרבנן • הא דרבי אליעזר בן יעקב מדרבנן הוא אבא ומשמע אפי׳ על סימני הברייתא אין לסמוך מדלא אמר לו
דקאסר בטהורין אבל טמאין שרץ גמור הוא ולוקה לדברי הכל שיבדוק בסימני הברייתא וגם מה שאמר נתן בר אבא הן סימני
___ ו כ י לא ריקמה איסורא איכא מלקות ליכא דלאו שרץ הוא • הברייתא והש״ס דידן הוה מצי לשנויי הכי אלא דשפיר קא משני
ומה שאנו לוקחין מן העובדי כוכבים ביצים אע״פ שאינם אומריס
גיעולי
רבינו גרשום של עוף פלוני וטהורים הם אנו סומכים על רוב ביצים שמצויין בינינו דשל עופות טהורים הם ומה שאנו לוקחים מן העובדי כוכבים
הלבין זהר ליבן של
אובליא״ש וקנטיא״ש שנילושו בביצים אע״ג דאסרי׳ הכא ליקח מהם ביצים טרופות בקערה לא דמיא דהכא איכא ריעותא מדזבין להו
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בתר רוב ביצים שאינן של טריפות ולא חיישינן שמא היה בהם דם דרוב ביצים אין בהם דם ונועשיס בכל יום שאט אוכלין ביצים א[ וכן בסמוך דדריש
ס-םנ^ וילבי-וק בחלבי! מגולגלות אע״פ שאין יכולות ליבדק ומיהו א( ר״ת היה אוסר ליקח מן העובדי כוכבים אובליא״ש וקנטיא״ש משוס בשולי עובדי כוכבים ביצת טטא דאסירא
טדכתיב ואת בת היענה
אע״ג דאמר בירושלמי דפת נמנו עליו והתירוהו שאני הכא שנילושו בביצים ונאסרו מטע ם שלקות שלא היה בכלל ההיתר דשתי גזירות לטה לי ובהלכות גדולות
יכיל להכיר בקערי ,אם היו דגזרה דפת מי״ח דבר דגזור תלמידי שמאי והלל אבל גזרה דשלקות קדמה הרבה תדע מדבעי למימר בסוך פרק אין מעמידין בהלכות גיד הגשה
טשטעדקדאדבת היענה
)ע״ז דף לז (:דהויא מדאורייתא מדכתיב אוכל בכסך תשבירני ואכלתי ומיס בכסך תתן לי ושתיתי מה מיס שלא נשתט אך אוכל שלא לא איצטדיך לנופיה אלא
^התנ־אאץםוכרי'’1ביצת נשתנה ולבסוך מסיק דקרא אסמכתא בעלמא הוא ואי מי״ח דברים היתה לא היה טועה בה הש״ס שידועות לכל היו כדאמר בפרק לטידק מ י נ י ה ובו'
ונ׳ב וז׳ל תום' חיצוניות
סרפה לעיבר כירב^ °אין מעמידין)שם דף לי•( שפשט איסורן בכל ישראל ומיהו נראה דאע״ג דאמרינן הלכה כמאן דאסר ביצים משום בישולי עובדי כוכבים בפ׳
פ׳קדבכודות קשה לד’ י
״אץ^ייל^ח?)*
 umאין מעמידין דתניא כוותיה מכל מקום עיסה שנלושה בביצים אין לאסור משוס דקמחא עיקר כיון דמברכין עליה המוציא לחם מן הארץ ואט טאי קאטד טנין לביצת
ב-צים טריפות יאיז^״ץ סומכץ על היתר דירושלמי דפת ואמרינן בפרק אין מעמידין)שם לח•( גבי ב()קרבי דגים( אין בהם משוס בישולי עובדי כוכבים ואי עבדינהו טמאה שהיא אסודה
וכו' ת״ל דבל היוצא מן
א'^
עובד כוכבים כסא דהרסנא יש בהם משוס בישולי עובדי כוכבים ופריך פשיטא ומשני מהו די^מא הרסנא עיקר קמ״ל קימחא עיקר הטטא וכוי וי׳ם דה׳ק
לאי ראירייתא • כליטי משמע דאי הוה הרסנא עיקר היה מותר ואע״פ שהקמח מעורב בו ומטעם זה אין להתיר עיסה של פשטיד״א שאפאו עובד כוכבים מני! לביצת טמאה שהיא
אסורה וביצת טהודר.
י>קםה וד״הא{• נרב °ג( שהשמנונית הוא בעין על העיסה וגם מתחילתו הוא נאסר משום בישולי עובדי כוכבים ולא דמי לעיסה שנלושה בביצים שהביצה נתבטלה מותרת דסד׳א דאסורה
הציור בתיכח ז־טי מתחלה ולא נאסר מעולם י ( י• ש א ם ריקמה וניקבה מטמא בכעדשה • דווקא ניקבה כדתנן בפרק העור והרוטב)לקמן קט (:ביצת שרן משום אבר ם! החי ול'נ
דא׳ב ה״ל לטיטר מנין
“ ;  /״ ץ ״  ,״“ ״״ המרוקמת טהורה ניקבה כל שהוא טמאה  :ש א ם ריקמה ואכלה לוקה עליה משום שרץ כו׳ • וא״ת לאכילה ולמלקות ל״ל ריקמה הא קיי״ל לביצת טהורה שהיא
בכעדשה שכן חומט כל היוצא מן הטמא טמא ה( כדתניא בפ״ק דבכורות)דף ה (:ומהאי טעמא אסרינן התס מי רגלים של חמור א[ וכן בסמוך דדריש ביצת טמאה סותרת ועוד דנפקא לן
ביצת טהורה שמותרת
י ™ ״ י א דאסירא מדכתיב ואת בת היענה ל״ל ו()וכי האי גוונא( מ שמעבפ׳ גיד הנ ש הדקרא דבת היענה לא איצטריך לגופיה אלא למידק מניה הא טתקח לך ולא לכלביך
כלימ^וגחש^! טטטא דעוך טהור שריא דס״ד אמינא דאסירא משוס דלא אשכח מידי דאתי מחי ושריא כדאמר בפ״ק דבכורות)דף ו (:גבי חלב של בהמה טהורה דטטעטינן טיניה עוף
)טהור(]טס'[ונראה לריי
שאי! מטטאיןאלאשמני■ דבעי התם קרא למשרי ואין הלשון משמע כן דקאמר מנין לביצת טמאה שאסורה ולא קאמר מנין לביצת טהורה שמותרת ונראה לפרש דביצת
לפרש ובו' ככתוב בתום׳
עוך טהור נפקא לן דשרי מדדרשינן לקמן )דף קמ•( גבי שלוח הקן תקח לך ולא לכלביך דממעטינן מיניה עוך טהור רובץ על ביצי עוך טמא ועוד פי' הר׳ם דקבעי
 kS״לטא
שייקמי■ ולהכי אצטריך בת היענה לאסור ביצי עוך טמא דס״ד דשרו משום דליכא מידי דאתי מחי ושריה רחמנא והך ביצה ט אבר מן החי פני! לביצה שאסורה
ביצת
וחשובה בדיה שלא
היא ושריה רחמנא הלכך הויא שריא אפילו בעוך טמא ודיוקא דלך ולא לכלביך הוה אוקמינן אאפרוחים טמאים אבל,ביצים לישתרו להתבטל ברוב ולהכי
»>* הארץ מדאורייתא דכה״ג קאמר בפ״ק דבכורות )דף ו (:גבי חלב בהמה טמאה והשתא ניחא הא דנקט ביצת שרץ דוקא ריקמה אסירא ואי לא טייתי קרא דקרי ליה
בת היענה ׳ ולפי׳ ר׳׳י
™“מדרב^ ריקמה שריא מ טע ם חידוש כמו דעוך טהור שבעופות הוא דכהב קרא דבת היענה ולא בשרץ ומיהוקשה כיון דביצת
ניחא דקאטר שאם
* npדקרא' אסמכתא השרץ לא ילפי מביצת עוך טמא כל שכן ביצת מרפה ובריש מסכת ביצה )דף ג (:משמע דאסירא מדאורייתא וי״ל דמסברא רקטה ואכלה לוקה

וקשה לטה לי רקטה
תיפוק ליה רכל היוצא
פשרז^מוכה דמי ? toא( ]נט׳ז ליד ד׳הקמ׳ל קימתא איתא להי^■ וצ׳ל באח׳ י׳ח[ נ( ]דנים קטנים מלוחיס[ נ( במיז איתא שהשומן דנים ד( ]וע״ע תוספות ע׳ו מ• ד׳ה אמר רנא ותוספות בי5ה סן הטמא ו ט' ולהאי
טז :ד״הקא משמט לן[ ה( ]צ׳ל כדתנן[ ו( ]צ״ל ובה״; ני כך איתא בהלכות גדולות ס* ניד הנשה[
.
י
דפי' ר״י ניחא ראי לא
♦ n t pמדינן דלא לקי עלה ועאיל ואף ביצה טהורה הויא אבר טן חחי ושריא כי נטי הוי רשרץ שרי דדווקא בביצת עוף מטא חוינן איסור מבת היענה אבל בביצת nש  pלא שטקינן ע׳ב שם :

