עין משפט
נר מצור.
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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
■
ב' 5ת
ואזלינן
חיישינן
לא
בביצים
שנלושה
עיסה
אבל
טרפה
של
שהיו
לפי
לו
מכרם
דישראל
מילתא
דמוכחא
ש״מ
בקערה
טרופות
כוכבים
עובד
כלומר
לסקינן בחתיכות
שיטה מקובצת
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 :

עין משפט
נד טצוה
רסן א מיי׳ פ׳ג מהלכו׳
מ׳& הלכה י סמכ
לאדן ר,לנ נווש׳׳ט ׳ו״ד
סימן סו ספיף ם וסי׳
סו סעיף ב :
י ס ח ב )מיי׳( סמג
שם גווש׳׳ע י׳ד
י
סי׳ פו סעיף ה :
רסט נ מיי* שס הלכה
ע סטג שם עוש״ע
י׳ד סי' סו סעיף ז :

ער

ד ה מיי׳ שם עוש״ע
שם סעיף ג :

דעא ו מיי' שם הלכ' ו;

שיטה מ^בצ ת
א[ שהאפרוח נוצר
ממנו ותא דשרי במסכת
בריתות ; ג[ ואותו
 cnאינו בא ליצירת
האפרוח אלא מחמת
נשיכת תרנגול בתרננולת
ומה S

מ ה ו ת ה ב״ ח
)א( תום׳ ד׳ה גיסולי
ניצים וכו׳ אוכל אדס
דגים או »ביס גין חיים
בי) מתיס־נ״ב ע״ל בסוס׳
ד׳ה במאיקננפלגי בדף סיו
פ״א):ב( ד״חוהוא שנמצא
וכו׳ ואותו דם אינו בא
אלאמיומסנשיכס תרנגול:
)ג( בא׳ד דוקא במקום
זכרותו כי במקום כצ׳ל
וחיבח גם נמחק :

ה ג ת ת פ ה ר׳ ב
רגשבורג
א[ תד״ה והוא וכו׳
»)וך ללידת הביצס
^ותו דם איט מלת אינו
נמחק :
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מסורת הש״ם

דעוף מ עוף ילפינן אט״פ שזה מין היחר אבל ביצה השרץ אדרבה גיעולי ביצים• ביצה ט מ א ה שנתבשלה ע ס הטהורה  :מוהרוה •
מסתב רא דילפינן ממומאה כדדרשינן פר ק העור והרוטב)לקמן קכו (:הטהורין דמיא בעלמא הוא ולא יהבי ט ע מ א באחרנייתא  :ביצים
לטומאה בעינן ריקוס כדכתיב השרן מה שרן ריקם אף ביצת שרן מוזרות• שאינן של זכר ואין אפרוח ק לו ט ב ה ס ל עו ל ם :גפשיפה
שריקם ושפיר ילפינן איסור מטו מא ה כיון דאשכחן במסכת מעילה האבלם• שאיט א סטניס ואין דעתו קצה בהם תאכלס ואע״פ שישבה
הורה אור עליהם תרנגולת ימים רבים  :והוא
פרק קדשי מזבח )דף מז (:דמשוו
שנמצא הדם טל הקשר שלה • הוא
להו לטנץ בכעדשה ואע״ג דהשתא לרבות אפרוחים שלא נפתחו עיניהס

זרע של תרנגול הקשור בראש הכד
"מררבנן וקרא אסמבתא בעלמא תנו רבנן
של ביצה ומשם יצירת האפרוח מתחלת )תוספתא פרוטות ס״ס[
*"גיעולי ביצים מותרות 'ביצים מוזרות
וכיון דעדיין הוא שם לא נתפזר בשאר
נפש יפה תאכלם ינמצא עליה קורט דם
הביצה הלכך אוכל השאר אבל נמצא
זורק את הדם ואוכל את השאר אמר רבי
על חלמון שלה כולה א ס ל ה כדמפרש
ירמיה והוא שנמצא על קשר שלה תני
לקמן דשדא תיכלא בכולה נתפ שט
הקלקול בכולה  :על חלבון־ על הקשר
דוסתאי אבוד ,דר׳ אפטוריקי יילא שנו אלא
כדאמרן:הפלא• לשק שיכול וריעותא :
שנמצא על חלבון שלה אבל נמצא על
איפבא תני תנא קמים דאביי• תנא
חלמון שלה אפי׳ ביצה אסורה מאי טעמא
אחד היה שונה אותה לפניו איסכא לא
ד שדא תכלא בכולה א״ל רב גביהה מבי
שנו אצא שנמצא על חלמון שלה:ואביי
דאביי
כתיל לרב אשי איפכא תני תנא קמיה
הוא דתרצה הפי• כדאמרינן לא שט
ואביי הוא דתרצד ,ניהליה הכי אמר חזקיה
אלא על חלבון:פיענים • אלמא יענ ה
ימנין לביצת טמאה שהיא אסורה מן התורה
_____
_______
ואבל פבנות
_ הי ענ ה :
___בת
,שמה ולא
שנאמר °ואת בת היענה וכי בת יש ל הי ץי אי ע נ ה • ואי ביצים נינהו כלום י של ה
פ ה  :פ י ע נ ה זו פו׳■ והכי משמע כאבל
ליענד ,אלא איזו זו ביצר ,טמאד ,ודלמא היינו
שמייהו לא סלקא דעתך דכתיב °בת  ,א י נ ה העשוי על בני י ענ ה  :ת פ ב מי וגו׳ •

דאיכא תרתי דאתי מחי ושרו כמו
חלב וביצים מ״מ חשיב להו חידוש
שסיר משום דאין שניהן באין מן החי
בענין אחד וכן יש לפרש גבי דבש
של ד ט רי ס דדריש מקרא בפרק קמא
ד בכו רו ח)ד ף ז (:ד,שרי דלא דמי לחלב
אי נמי כיון דכל שאר אבר מן החי
אסור מקרי הנך חידוש ועוד היינו
יכולים לומר דכל ביצים מותרות בין
לט מא בין דטהור מההיא ט ע מ א
דבפ״ק ד ב ט רו ת )דף ז (:ד שרינןהט
יאלי דיחמורתא לפי שהוא זרע האיל
שנקרש וכן עו ר הבא כנגד פנים של
חמור ד מ סהב רא דהיינו ט ע מ א דשרי
משוס דאתי משכבת ז ר ע של חמור
ונקרש מעצמו ונעשה עו ר ומותר ולא
שייך לצורס הולד מידי ולכך מותר
כיון דמתחלתו בא מ ח מ ת השכבת
לאכזר כיענים במדבר ולא והא כתיב °אעשהמיכהואי ט צי ס מאי כבוד ידעי למעבד :
בתרתי
זרע להויא כנבלה מוס רחת ושרי מספד כתנים ואבל כבנות יענה כיענה זו
ולבסוף אע״פ שנקרש ונעשה פו ר
מ״מ מותר הוא כמו אפרוח ביצת שמתאבלת על בניה והא כתיב °ושכנו שם בנות יענה כיענה זו
ששוכנת עם בניה והכתיב °תכבדני חית ה שדה תגים ובנות יענה ואי
ט רפ ה שהוא מותר דכי גדיל פירשא
בעלמא הוא וכולהו ביעי נמי משכבת סלקא דעתך ביצה ביצה בת מימר שירה היא אלא כתיב היענה וכתיב
ב ת היענד ,ושאני הבא דפסק ספרא לשתי תיבות ומדפסיק להו ספרא
ז ר ע קאתו ושרו מהאי ט ע מ א חון
בתרתי
מביצת ט מ א ה שאסר הכתוב להכי
איצטריך קרא וביצת טריפ ה ילפינן מיניה כדפירשנו ומיהו אין מתיישב ט ע ם זה גבי ביצים דכולהו מתחלתן מעורות בגידין וחשובים
כ  3שי *• ל ל ב ו ת_ אפרוחים שלא נפתחו עיני ה ם • לא גרסינן ביה ד ב ד רבי אליעזר בן יע קב דעלה א מ ר ב פ״ ק דביצה )דף ו (:מני
ראב״י היא  :ש י ע ו ל י ביצים מותרות • פירש בקונט רס ביצה ט מ א ה שנתבשלה ע ם הטהור ה מותרין הטהורים דמיא בעלמא הוא ולא
יהבי מ ע מ א כלל ^ ח ר ניי פ א ולקמן בפרק ג ד הנשה )דף צח■( ודאי איירי שם בהכי וג ם מחלק שם בין שלקו ע ם ביצים שיש שם
אפרוח לשלקו ע ס הט מאים א ב ל הכ א לא מס תב רא לר״ת לאוקמי בהכי דלא שייך האי דינא הכא ונראה לי כמו שפירש בערוך* שהכו
התרנגולת על בית ר חמ ה ומפלת ביצים שלא ע מ רו ולא איירי מידי בבישול ולשון גיעול שייך עליה כמו ) איו נ כ א ( שורו עיבר ולא יגעיל והוי
השתא מעין ביצים המוזרות דמיירי השתא בהיתר ביצים גופייהו ואשא לאשמועינן דלא חשיב אבר מן החי א ע״ פ שלא נגמרו לגמרי
ובירושלמי ד מ סכ ת תרומות ״לענין ביצים ששלקן ונמצא בהן אפרוח דאיירי בהו ה ת ם גרסינן לעיל מ הא מילתא שמעון בר אבא אמר רבי
חנינא מעשה ב א לפני רבן גמליאל ברבי ואמר אבא ס ר ה בארבעי ם ושבע ואנא מורינא במ״ה ואמר רבי חייא בר חנינא מע שה בא
לפני רב הונא ואמר קליפי איסור מעלין את ההיתר הדא ד תי מ א הו א ״ששלקן בקליפיהן או קלופות בקלופות אבל אי שלק ביצים קלופות
כשאינן קלופות או שאינן קלופות בקלופות צריך שיעור אחר מפני גיעולי ביצים שורו עיבר ולא יגעיל ביצים שהרקימו אסורות ביצים מוזרות
נפש יפה תאכלם מצא ב ה ם דם קולף מקום הד ס ע ד כאן לשון הירושלמי מ שמע כפי׳ הקונ ט׳ דאיירי בביצים שלוקות אבל תימה דמייתי
ה ת ם ק רא דשורו עיבר ולא יגעיל ודומה שאינו מסוגי ת הירושלמי ושום תלמיד הגיהו וב תו ספ תא ב מסכת תרומה בס׳ דג ט מ א משמע
כמו שפירש הערוך והכי תניא התם ביצים ]טהורות[ ששלקן ע ם ביצים ט מאים אם יש בהן בנ״ט אסורין ואס לאו מותרות גיעולי ביצים מותרים
באכילה ביצים ששלקן ומצא בא׳ מ ה ם אפרוח א ם יש בהן בנ״ט אסורות ואס לאו מותרות ביצים מוזרות נפש היפה תאכלס ו א ס מצא בא׳
מהן דם זורק הד ם ואוכל את השאר אוכל) א( דם דגים או חגבי ם בין חיים בין מתים ואינו חושש משמע בהדיאדגיעולי ביצים וביצים ששלקן
ת רי מי לי ני נ ס  :ל ה ו א שנמצא בקשר שלה• פירש הקונט רס דכה״ג אוכל השאר כיון דנמצא על הקשר והוא ז ר ע תרנגול הקשור בראש
הכד של ביצים ומשם יצירת האפרוח מתחיל וכיון דעדיין הוא שס ולא נתפזר בכל הביצה הלכך אוכל השאר אבל א ס נמצא על חלמון שלה
הביצה כולה א מ ר ה כדמפרש לקמן דשדא תיכלא בכולה פי׳ נתפ שט הקלקול בכולה והא דלא נ ק ט בלשון לא שנו כדנ קט אבוה דרבי
אפטוריקי ולימא הכי לא שט אלא שנמצא על הקשר שלה אבל יצא הין לקשר שדא תיכלא בכולה מצינן למימר דאין לשון כל חכמים שוין בענין
אחד ומיהו קשה לפירושו מדא מר בפרק דם שחיטה בכריתות )דף כא•( דקתני בברייתא יצא ד ם ביצים שאינן מין בשר יצא ד ס חגבים שכולו
היתר ומשמע דכי היכי דשרי דם חגבים ודגים כל זמן שישנו עליהם וניכר שהוא מהן הוא הדין נמי ד ס ביצים וי״ל דמדרבנן החמירו בדם
ביצים גזירה אטו ד ם עו ף שהביצה בא ממנו ו מ ד או ריי ^ שרי אע״פ שהאפרוח נוצר משם דהיינו על קשר שלהואע״ג דהוי אפרוח לבסוף
השתא מיהא לא ס ו מין בשר שאין כאן עדיין בשר כלל ועוד י״ל דד ם שעל הקשר א מ ר  pההורה דחשיב מין בשר כיון שהאפרוח נוצר
מ מ ט א[ דהא דשרי ב מסכ ת כריתות )גס זה שם( ד ם ביצים היינו כשאין ד ם בקשר אלא במקום אחר שמאותו דם אין האפרוח נוצר ולא
חשיב מין בשר ומצוי הוא פ ע מי ם רבות אפי׳ לאלתר סמוך ללידת הביצה ואותו ד ם א[ איט בא )נ(  [3מח מ ת נשיכת תרנגול לתרנגולת ומה
שפי׳ ב קונ ט ר ס ד ס ש ס א פון לקשר הכל א מ ר ה זהו כשישנו בקשר ונתפזר ע ד ש ס א חוץ לקשר אבל כשאין דם כלל על הקשר אלא
במקום אחר מותר כדפרישית ואין להקשות לפ״ז בתר הכי דמפליג א ט ה דר׳ אפטוריקי בין חלבון לחלמון הוה ליה לאפלוגי בחלבון גופיה
בין על הקשר לשאין על הקשר כמו רבי ירמיה דלאו פירכא היא דהא נזפליג בין נמצא על הקשר של חלבון לנמצא על הקשר של
חלמון ועוד י״ל הך שמעתא דהכא שרי ד ס ביצים לגמרי כי ההיא דכריתות )גם זה שם( והכי קאמר והוא שנמצא על הקשר שלה אז זורק
א ת ה ד ס ואוכל את השאר אבל אם אין הד ס על הקשר אלא במקום אחר מופ ר אפילו הד ס ואין צריך לזורקו וכן משמע בירושלמי
דתרומות דקאמר בתר ההיא שהבאתי לעיל מביצים מוזרות מצא ב ה ם דם קולף הד ס ובירושלמי איט מזכיר כלל מאכילת שאר הביצים
אלא מזריקת ה ד ס מ שמע דכל החילוק שאומרים אמוראים א ח ריכן על הדס עצמו כדפי׳ בשמעתין ר׳ זירא סליק למבקרא ל ר׳ חיי א ב רי ה
דר׳ יצחק אשכחיה די תיבוקא מר לא שט אלא חלמון אבל חלבון מותר והוא סבר דהוא גמיר מן דאבהתי׳ אתא ר׳ א ב ס בשם ר׳ יוחנן
בין ב חל טן בין בחלמון א פ ר תני ר׳ חלפתא בר׳ שאול חלמון מותר אמר רבי זעירא הא דאמר חלמון אסור בשנמצא במקום זכרותו של חלמון
ואפילו חל טן ו ס א שנמצא ב מקום זכרותו של מופו שממט נולד ע״כ לשון הירושלמי מ שמע דחמאי דקתני בברייתא קולף מקום הד ס קאמר
ב תר הכי ל״ש אלא חלמון אבל חלבון מותר ומשמע מופר וא״צ לקלוף ובתר הכי מייתי דר׳ יוחנן דאמר בין חלבון ובין חלמון אסור ובתר
הכי מייתי ברייתא דר׳ חלפפא בר׳ שאול דאומר חלמק פ ת ר ודומה בזה שהוא ט עו ת ס ו פי ויש לגרוס חלמון אשור וחלבון מותר ובדם
גופיה קאמר הכי כדפרישית ועלה קאי דר׳ זעירא דאמר הא דאמר חלמון אסור כשנמצא במקום זכרותו של חלמון פירוש זכרותו קשר
שלו כי ג ס בחלמון ישנו הקשר אבל שלא במקום הקשר מותר אפילו ה ד ם ובא ר׳ זעירא לסתור מה שאמר בברייתא חלמון אסור
חל טן פ ת ר ולומר שגם ח ל פן שאסור זהו דוקא במקום זכרותו כי ) ג ( ג ס במקום אחר דם ביצים מותר אפילו בחלמון וכה״ג אפילו
ב חל טן א פ ר ה ד ס וק ס ליה ר׳ זעיראב שיטתי ה דר׳ יוחנן דלעיל מיניה וברייתא דר חלפ חאב רבי שאול כשיטתיה דרבי חייא בר׳ יצחק :
י ס
■

ישעיה יג
שם מג

]ערך געל[

]סוף סרק י[
גייסה רש״א ששלקן
בקליסיהן אנל אי בלק
ביצים קלופות בקלוסוה
או קלופות כשאינן ט׳
כצ״ל

רבינו גרשום
בעלמא  :ניעולי ביצים
מאבל שנתבשלו בו
ביצים טמאין > ביצים
הסוורות קיבדיץ והוא
שנמצא דם על קשר
שלו כלומר מה שאני
זורק את הדם
א׳
ואוכל את השאר שנמצא
דם על קשר שלו '
דשדא תיכלא בבולה •
בבר מפוזר
כלומד
הדם על כל הביצה כולה
ודמי בסו שיש בו
אפרוחזא״ל תנא איפכא
תנא קמיה דאביי כלומר
הכי תנא קמיה לא שנו
אלא שנמצא דם על
חלמון שלו אבל נמצא
דם על חלבון שלו
ואביי תירצת
אטור
הבי:לא!ם״דדכתי'כיענים
במדבר • כלומר יראי
לית שמה בת יעצה
דקא חזינן דכתיב יענים
ולא כתב בת :

סה

עין משפט
מ מ ר ת הש״ם
נר טצוה
* ר ב י יוסי אומר ושמו חג ב • אומר היה הריב״ם דרבי יוסי מפרש שייך למתניתץ לעיל נ».
בהרהי • בשתי תיבות  :בשני שימין • ב ת מכאן ויענה מכאן  :הכי
גרסינן יש לו אצבע יתירה וזפק וקורקבט נקלך בידוע שהוא ט הור •
מילתא ד חנ א קמא ולא פליג כדמוכח בג מ רא דתנא דבי רבי רעב א ב ג מיי' ס״א
מהלכות מאכלות
וארישא סמיך דתנא ליה כל עו ך הדורס ט מ א ואס איט דורס ויש לו ישמעאל דדריש כלל ופרכו וכלל ומרבה כעין הפרש כל דאית ליה ד׳
אסורות הלכה כ סמג
עוד שלשה סימנין דהוו להו ארבעה בידוע שהוא ט הור  :אה רגליו • סימנין ודריש חג ב לשמו חג ב ותנא דבי רב לא דריש חג ב לשמו עשץ סב תוש׳ע י׳ל סי'
זה / J׳jW
חגב אלא קאמר חג ב 1׳^
גדיאן ולא
פב סעיף ב :
אצבעותיו  :הקולט מן האויר ־ תור ה אור
מרבה מידי מכעין ה פ ר ט ובעי ה׳
אלא
ת
ע
נ
שמות
תרי
ש״מ
ת
בו
ת
בתרתי
שכשזורקין לו מאכל קולטו לתוך פיי
רעג ד ד .מיי׳ שם
סימנין הנך א ר ב ע ואין ראשו ארוך
הלכה כב כג סמג
ספרא
להו
דפסק
לעומר
כדר
י*יי*^'״^יחגראשי׳מעתה°את
״ז^^ייי־^’
ופסיל ראשו ארוך ותנא דמתניתין שס מוש׳ע י״ד סי׳ פה
היו שהיא מהורה וזה שמה  :קולט יד
סעיף א :
אמד־
ת
נינ
שמי
דתרתי
נמי
הכי
בתרי
"־
־
™
י״
דקתני א ר ב ע ה סימנין ולא קתני אין
ואופל־ שאינו מניחו לארץ ע ד שלא
לא
שימין
בשני
ת
ל
פסיק
תיבות
בשתי
התם
ראשו א מ ך ש״מ ד ס ב ר כתנא דבי רעד ו ו מיי׳ פ׳א שם
יבלענו  :שפן • כמו שוכן  :ונדמה •
הלכהכא :
דומה להס במראיתו  :הלפו • הואיל פסיק ל ת אבל הבא אפי׳ בשני שימין נמי
רבי ישמעאל דמכשיר אפילו ראשו
ארוך וא״ת ל״ל דכתב רחמנא חג ב
ואמרינן הכי בעינן תרוייהו  :וחל • פסיק להו  :אבל אמרו הכמים כל עוף ]וט׳[ :
^
לשמו חגב תיפוק לי מכעין ה פ ר ט
מין חגב בלשון ארמי  :איסקרא • ואין תניא *רבן גמליאל אומר דורס ואוכל בידוע
כמו הנך ד סימנין וי״ל לפי שאין
לו קרצולים בקמנותו וגדליס לאחר שהוא ממא יש לו אצבע יתירה וזפק וקרקבנו
סימן זה דשמו חגב חשוב כשאר סימנין
זמן ־•אשר לא פרטים • כתיב ואשר נקלף בידוע שהוא מ ת ר ר״א בר׳ צדוק אומר
ולא הוה מצרכינן ליה כי היכי דלא
לו קרי  :לשון ניפול גדיאן יוחנא “ מותחין לו חומ של משיחה אם ת ל ק את
בעינן אין ראשו ארוך ומרבינן אע״פ
ירושלמיה• כך שמס  :צפורה פרסים•
מין ארבה דאין לו ג ב ח ת וכן לארבה רנליו שתים לכאן ושתים לכאן ממא שלש דראשו ארוך ו מ מfי ט ע מ א נמי רבינו גרשום
בשתי
אפילו
הכא
כדלקמן  :יוחנא• מין ס ל ע ם דיש לו לבאן ואחת לכאן מ ת ר ר״ש בן אלעזר אומר
איצטריך לאשמועינן בק ר א כרעי ם
שיטות פסיק לה •
ג בחת  :ערצוביא ־ מין חרגול דיש לו "כל עוף הקולמ מן האויר ממא ציפרתא נמי
אי נמי כ רעי ם איצטריך כלומר דבתבינן ב ת
בהדיא
בסוף שיטה אחת ויענה
לכדדרשינן בגמ רא אין לו עכשיו
זנבול שניסהראשוניסאיןזנב:הרובניה• מקלמ קלמה אמר אביי "קולמ ואוכל
בתחילת שיטת אחרת :
ונרמה להן
ועתיד לגדל אחר זמן א״נ לכלל ופ ר ט בשוכן
מין חגב ואיט דומה לאלו במראה  :קאמרי׳ אחרים אומרים שכן עם ממאים ממא
כדקאמר בג מ רא אשר לו כרעים קאמרינן בלומר רהתם
ב״ק דבי ר׳ ישמעאל הנא־ הנך למינהו עם מהורים מ ת ר כמאן כר׳ אליעזר *דתניא
רבנן טורתאשרלוא כלום׳
כלל אבל אין לפרש שיש באחד ממיני לא לו עכשיו ועוטר לגדל
עורב
לאו פרמי נינהו כדאמרת דלא מרבי ר״א אומר לא לחנם הלך זרזיר אצל
ארבה או ממיני ס ל ע ם וחרגולשאין לאחר זמן לפיכך כתב
אלא מינא דכל חד אלא כללי נינהו
לוא מלא • איסקרא
אלא מפני שהוא מינו אפי׳ תימא רבנן שכן
ויש כאן כללי כללות ופרמי פרמות
והדביינות
שמו חג ב ואין להם כרעי ם ואי לאו גרסינן !
כלומר כללות הבאין אחר כללות שלא ונדמה קאמרינן  :ובחגבים כל שיש לו ט׳ :
דכתבינהו קרא בהדיא הוה מכשרינן נרסינן :אלו כללי כללות
ואלו פרטי פרטות כללי
ארכו
מאי רובו אמר רב י ת ד ה אמר רב רוב
לצורך ואתו לדרשה ופרטין הבאין
להו דבכלל ארבה וסלעסוחרגול נינהו כללות ציפורת כרמים
דא״כ כי קאמר בגמרא דתנא דבי זה כלל אחד אושכף
שלא לצורך אחר פרמות ולדרשה באו על ואמרי לה רוב הקיפו אמר רב פפא יהלכך
זה בלל אחד כרספת
ר״י ותנא דבי רב איכא בינייהו
]מססתא ס׳ג[ כרחך ולקמן מפרש להו ואזיל דסלע ס בעינן רוב ארכו ובעינן רוב הקיפו ת״ר *^אין
ושיחלנית זה כלל שלישי
ראשו ארוך לימא דאיכא בינייהו דאין ראשו ארוך זה כלל
וחגב הן הפרטו ת שלא הוצרס ולמינהו לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן כגון הזחל
שמו חגב דלתנא דבי רב שרי ו ל ת ^ רביעי ־ פרטי פרטות
ה כ תו בין ע ח ה ס ה ס ה כ ל לו׳ ש ל א הו צי ט ־ ד תי א מו ת ר ר ״ א ב ר׳י ו סי אומר °אשר לא כרעים
)פרטות( פרט ראשון
דבי ר׳׳י אסור וכן מכרעים קשה ארבה זה ,נובאי • סרט
אף על פי שאין לו עכשיו ועתיד לגדל
דקאמר בג מ ר א אשר לו כרעי ם כלל שני סלעם זה נפול
פרם שלישי חרטל זה
 cnלאחר זמן מאי זחל אמר אביי אסקרין ת״ר °יאת אלה מהם תאכלו
ארבה סלע ם וחרגול פ ר ט אדרבה
מזון :
. .... .......
^..........
את הארבה וגו׳ ארבה זה גובאי סלעם זה רשון חרגול זה ניפול חגב _הני פרסי ..
דכללא
מן הכלל
מרבה יותר
]גי׳ הפרוך נדיין וכהכ
ל מינ ת ד׳ פעמים 'להביאזיקיא מ מ ע ט כל ארבה ^ ע סי ו ח ר ג ו ל שאין
מוכח זה *גדיאן מה ת״ל °למינו למינהו למינהו
המזסף דכך
מהרגום ירושלמי ע־פ ציפורת כרמים ויוחנא ירושלמית והערצוביא ות־זבנית דבי ר׳ ישמעאל ’א להס כ רעי ם ופרטי מ רב ה ו ט האי
בערו נדיין[
גוונא לא אשכחן דעביד כלל ו פ ר ט :
תנא אלו כללי כללות ואלו פרמי פרמותארבה זה גובאי למינו להביא
א ^ ״ פ שאין לו עכשיו ועתיד לגדל
ציטרת
אחר זמן • מדכתיב לא
^
באלך קדריש ולא מציל מי מרלא שאין לו כ רעי ם כלל קאמר דאדרבה ס ל ע ם ארבה וחרגול יש להם קרצולים כדקתני בהדיא בהצד השוה
]צ׳ל לא[ שבהן וכו׳ וכן א שר)״אין לו( חומה דגבי ערי חו מ ה ד רי ש א ע ״ פ שאין לו עכשיו והיתה לו קודם לכן בפ׳ ק מא דמגילה )דף ג (:ולא מצי
למימר שאין לו כלל קאמר דבערי הומה מישתעי קרא וכן אשר לא יעד ה והפדה ומתרגמינן דקיימי ליה פי׳ שהיה לו לקיימה וליעדה דמצות
יעידה קודמת ומהאי קרא דרשי׳ ליה בפ״ק דבכורות )דף יג•( דמצות יעידה קודמת למצות פדייה שנאמר אשר לא יעד ה והפדה ואע״ג
דכתיב באל״ך דרשינן כאילו כתיב בוי״ו כלומר שהיה לו ליעדה ואינו רוצה והפדה והיינו ט ע מ א דלמה ליה למכתב אשר לא יעד ה טשיטא
דבלא יעדה מישתעי קרא דאס יעד ה היתה צריכה ג ט וגם לא היתה צריכה פדיית אב שבשעת ייעוד פ ק ע ש ע ט ד שפחות מינה וא״ת
בפרק כשם )סוכה לא־( דפריך וכל היכא דכתיב לא באל״ך ממש הוא והא כתיב בכל צרתם לא צר ומלאך פניו הושיעם ואמאי לא מייתי
מכל הנך קראי ויש לומר דבכל הני איכא הוכחא מגופיה דקרא שרוצה לומר אשר לו בוי״ו א ע״ג דכתיב באל״ך ״דאדרב ה ס ל ע ם וחרגול ]צ׳׳ל לארבה[
יש להם קרצוליסוערי חומה ביש ל ה ס חו מ ה מיי רי וגבי יעד ה כדפרישית מדכתיבכלל אבל צרתם לא צר לא מוכח מגופיה דקרא שהקב״ה
כביכול מיצר בצרתס של ישראל אלא מקרא אחר *דכתיב ע מו אנכי בצרה וא״ת והיכי דרשינן הכא וגבי ערי חומה מדכתיב לא באלן £דבעי עיין רש׳א
למימר קרא אע״פ שאין לו עכשיו והא מסקינן בפרק כשם )גם זה שם( דאל״ך מ שמע הכי והכי הן או לאו ויש לומר דמ״מ דרשינן מדשני
למכתב באל״ך יותר מכל אותם לו שרוצין לומר הן שכתובין בוי״ו ש״מ לדרשה ולא צר נמי דרשינן במדרש דכתיב באל״ך דכל צרה שאינה
לישראל נזאומות א־נה צרה  :א ל ן כללי כללות ופרטי פרטו ת • כדדרשינן בסמוך דאשר לו כ רעי ם כלל ארבה ס ל ע ם וחרגול פ ר ט למינהו
חזר וכלל ולאו דוקא נ ק ט תנא דבי ר׳ ישמעאל ס ל ע ס לכלל ופרט וכלל דסלעס קרא יתירא למישרי ראשו ארוך כדמסקינן בסמוך ולמינהו
דסלעס מפרש הריב״ס דאיצטריך דאי לא כתיב למינהו הוה אמינא דוקא במין ס ל ע ס שרי ראשו ארוך אבל בשאר לא להכי כתיב למינהו
לרבויי בכולהו אי׳׳נ הוה אמינא דסלע ס אתא לאסור מינו קמ״ל ולא קאמר כללי כללות למימר דכל אלו ראויין לדונם בכלל ופ רט וכלל אלא ה״ק
»w 0feאלו כללות הבאין אחר כללות ופרטות הבאין אחר פ ר טו ת וצריך לדורשם כולם כפי הראוי וארבה וחרגול בלבד ה ס דבאיס בכלל ו פ ר ט
הגהות מהר״ב
כדמוכח ב שמעתא וסלעס למישרי ראשו ארוך כדמסקינן וחגב להצריך ששמו חגב ולמינהו דחגב להצריך « [ כדמפרש בהדיא בברייתא ולמינהו
רגשבורג
דסלע ס כדמפרש ליה מסב רא דנפשיה כדפרישית וא״ת למה הוצרך לכתוב למינהו בכל אחד בארבה וסלעס וחרגול לכתוב ל מיני ק ףר sיה די א[ תום' ד׳ה אצו וכו׳ •
ולמינהו למגב להצריך
בכל אחד לשלשתן בסוך ויש לומר משוס דארבה ותרגול ה ס ה ס לבדס שבאין ,בכלל ופרט וכלל כדפרישית וראויין היו ליכתב זה אצל זה והפסיק כלהסימנין הללוכלמפרש
ב ס לע ס וכתבו באמצע בין ארבה וחרגול לשוס דרשה דלא על חנ ם הוא שכתבו שלא במקומו וכיון שהוצרך לכותבו באמצע בשביל שום דרשה
וט׳ כלל :
שוב אינו יכול לכתוב למיניהן לבסוך כי זה לא יתכן שלמיניהן יהיה עו מד על ארבה וחרגול להיות להן כלל אחרון בפני עצמם ועל סלע ם לא
יהא עו מד לכלל אלא לדרשה אחרת כמו שאנו דורשים עכשיו למינהו דסלעס ולפי שיש לארבה וחרגול לכל אחד כלל בפני עצמו ואין שניהם
נידונים יחד בדין אחד של כלל פ ר ט וכלל אלא בשניס שכל אחד ואחד נידון לבדו בכלל ופרט צריך לעשות בנין אב משניהם מארבה וחרגול וללמד
משניהם בהצד השוה בשניהם ומה שאומר הרי אתה דן בנין אב משלשתן זה לפי שלא פירש עדיין ד סלע ם קרא יתירא הוא והכי פירושא דברייתא
לפי המסקנא הרי אתה דן בנין אב משלשתן בהצד השוה והואיל וכן הוא לא מצריך רק א רבע ה סימנין דכי מעיינת ביה שפיר בארבה וחרגול סגי
לעשות בנין אב משניהם ואייתר ליה סלע ם לרבויי ראשו ארוך והא דמרבינן ראשו ארוך ולא אמרינן דמרבינן ואע״ג דלית ליה חד מהנך ד׳ סימכק

אלו ט ר פו ת

פ ר ק שלישי

ת לין

ואין

