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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אלו טריפו ת

פ ר ק שליש־

תלין

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
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ואין ראשו ארוך ניבעי ב ה ד הנך שלשה סימנים משום דסברא הוא ציפורה ברמים• מין ארבה שלשניהם אין ג ב ח ת :ואין לי אלא• מין
לרבויי סימן דגרוע מכולהו וריב״א מפרש שאין שוס מין חגב שהוא חגבים הבא לפנינו ואין לו גבחת יש לנו להביאן מארבה שיש כאן
תסר מהנך ארבע ה סימניס דחתני׳ שלא יהא ח סר כמו כן או ראשו כלל ופרע וכלל כדמפרש לקמיה אשר לו כרעים תאכלו כלל ארבה
פ ר ע למינהו חזר וכלל ויש לך לרבות בכעין ה פ ר ע הח מין לו בכל
ארוך או סימן אחר בהדיה אבל אפשר שחסר סימן של ראשו ארוך
תור ה אור סימנין שיש לו ארבע סימנין דמתניתין
ויהיה לו א רבע ה סימנים דמתניתין
ועוד חמישי  :שאין לו גבהה■ שאין
ציפורת כרמים אין לי אלא הבא ןא.ין
וא״ת דהשתא משמע דלתנא דכי רכי
שיו ה ; הגא ל»•״  6•.ל)
; ש״עאלולת־א ’ ״ ״ ־’ ״ ח שי’ יא שי גבחת הבא ויש לו
יא גבחת• שאינו דומה לארבה אלא
״
ארוך ובמסכ ת שבת בשלהי פרק רבי
בארבעת סימנץ האמורין במשנתנו :
ז ה נ פול לם נהו להב א את האושכף
P
^
כהנא מ ע ב ר שושיפא אפומא א״ל רב
קא
שקליה כי הי^י  7צ א;י מ ל !
אכיל ליה וקא ע ב ר משוס אל תשקצו
את נפשותיכם מ שמע דליכא איסור
משום חגב ע מ א ולא אסר ליה אלא
מפני שהוא חי ושושיפא שיא ראשי
ארוך כדאיתא פרק אין מעמידין

^

איל קמצא ד ק שמפרש
קמצא הוא שושיפא ופליגי ץ^י ,3
יועזר ורבנן בראשו ארוך ורב חייא
בר אמי אמר סוסבל ופליגי בכנפיו
חו פין א ת רו בו אי ב עינ א רו ב א ד מ נ כ ר
אבל בראשו אריך לכ״ע לא פליגי
ידל
י א ״י ^'״='
דראשו ארוך שרי אמאי ק א מ ר ה ת ם
רב חייא בר אמי דאסור

נבמס׳ ע׳ו לו :ד״ה נראשו
ארוך כו' סיימו וגירסא
וו נמצאת כפי' ר״ס[
♦( וגמל המאור גרס הכי
לא ראי ארבה כראי
סלעם ולא ראי סלעם
כראי ארבה לא ראי
שניהם כראי חרגול ולא
ראי חרגול כראי שמהם
וכתב על גי' שלפנינו
ששיבוש הוא דהא אסיקנא
דסלעס קרא יתירא הוא
דמארגה וחרגול אחו
ומכלל ופרע וכלל דרבי
ישמעאל איימו וכו׳ ע׳ש
ועיי! גס׳ת׳ס

עלמא ונראה לר״ת דג רס ה ת סדכוצי
עלמא לא פליגי דשרי וכן מצא  3ס  5ך
ישן*  :״( ל א ראי ארבה כראי
חרגול ולא ראי חרגול כראי ארבה
ולא ראי שניהם כראי סלע ם ולא
^־אי סלע ם כראי שניהם • מה
״ י ז ״ ״ ״ לי'
סלעם■ ע ד

לבסוך

™
™ ' ל ״,
אך על פ

לי אלא הבא וא;ן לו גבחת הבא ויש לי
גבחת הבא ואין לו זנב הבאא ויש לו זנב מלן
ת״ל חרגול זה רשון למינהו להביא את
הכרספת ואת השחלנית ואין לי אלא הבא
ואין לו גבחת הבא ויש לו גבחת הבא ון{,ין
^ ףן ך
לו זנב הבא ד ש לו זנב הבא
 .״ ״ ״ .ן .

י

י

^ א רן מג ן אמרת י רי ™ה C
הבא
בנן אב משלשתן לא רא ארבה כראי
חרגול ולא ראי חרגול כראי ארבה ולא י א'
שניהם כראי סלעם ולא ראי סלעם כראי
שניהם הצד השוה שבהן שיש לו ד׳ רגלים
וארבע כנפים וקרצולים וכנפיו חופין את
רובו אף כל שיש לו ארבע רגלל□ וארד;ן
בגפים וידצולים וכנפיו ת פ ר את רוב,
הצרצור הזה יש לו ארבע רגלים וד׳ כנפים
וקרצולים וכנפיו
מותר ת״ל חגב ששמו חגב אי שמו חגב יכיל
אין בו כל הסימנין הללו ת״ל למינהו עד
שיהא בו כל הסימנין הללו *פריך רב אחאי
מ ה ל הנ ך שכן אין ראשן ארוך וכי תימא
כיון דשוו בד׳ סימנין מייתינן ולא פרב^ק א ,
ד,מ ת־גול נטי דשוו ל ת לא לי כ ת ב ו ח ״י
''^ייל '' י׳ ^

ה־ל שלעה וה » 0ל •ול 1ה יש גב ת ת
והכשירו הכתוב והדר כתב למינהו
להיות כלל ולידון ע ס אשר לו כרעים
בכלל ופרע וכלל ומביא בכעין ה פ ר ע
את הדומה לו דהיינו אושכך וה״ה
ליוחנא ירושלמית וחדא מינייהו נ ק ע
דיש לו ג בחת ולקמיה פריך הא אמרן
לעיל סלעם  '6pרשון יתכא משרש
ליה זה ני פו ל :ואין לי■ להכשיר
כשני דינין של כלל ופרע הללו  :אלא
הבא לפנינו ואין לו גבהה• דאיתרכי
מלמינו דארבה  :והבא ויש לו גבחה•
דאיתרבי מלמינהו ד ס ל ע ס :והבא

ואין לו זנב•

כלומר ובלבד שיבא

לפנינו ונראה שא■! לו  1נ ב דצאיבת
וסלעס אין זנבו אכ תי חמשה סימנין
נינהו :הבא ויש לו זנב מנין־ שאינו
צריך לחזור אלא אחר א רבע ת הסימנין:
ה׳׳ל חרגול • דיש לו זנב ולמינהו חזר
וכלל להכי לידון כעין ה פ ר ע ולהביא
הכ רספת והשחלנית וה״ה לערצוביא ]קדושין יג .וש׳יק
ואי נמי היא היא מר קרי ליר^ הכי
ומר ה כי :ואין לי אלא הבא לפנינו

,It״

W
לו זנב וכין שיש לו דהח כונהו חייזרבו.

שהוא כחן^

מ א ר ב הו ס ל ע ם א ל א א כ א ל מ פ ר ך מ ה ל הנ ך

והבא ואין ראשו ארוך-כלומר ובלבד

חרגול זהו לפי שארבה וחרגול חלוקים
זה מזה יותר ממה שחלוק כל אחל
מ הס מ סלעס כי כל אחד מ ה ס אין

שכן אין להן זנב ה״נ איכא למיפרך
ל ה נ ך שבן אין ראשן ארוך אלא אמר רב
אחאי סלעם יתירא הוא לא ליבתוב רחמנא
סלעם ותיתי מארבה ומהרגול דמאי פרבת

שיהא בא לפנינו ואין ראשו ארוך
דהיינו חמשה סימנין דהנך סלהו
אין ראשן ארוך :הבא וראשו ארוך

חלוק מ ס ל ע ס אלא מדבר א חי או
מגבחת או מזנב אבל ארבה ותרגול
חלוקים זה מזה כשני דברים שארכה

מ ה ל א ר ב ה ד אי ? ל ו ג ב ח ת ה ר י ח ר ג ו ל ד י ש ל ן

מנין • ובלבד שידמה בארבעת
ה סי מנין :ה רי א ח ה דן בו׳ לא ראי

גבחת מה לחרגול דיש לו זנב דדי ארבה
דאין לו זנב סלעם ד־ ת ב י ^ נ א ל י ל אם
יש כאן אין לו וכשר ויש לו וכשר :
א נו ענין לגופו תנהו ענין לראשו
 .הצד השוה שבהן בו׳ אך בל בו׳ •
במאי
הו׳• שיש בזה מה שאין בזה ועל

רבינו גרשום
טאי נבחת שמטורט
בפניו  :הבא ואין ראשו
ארוך כלומר דנובאי
וסלעסוחרנולשלשת! אין
ראשן א ח ך  .לא ראי
כראי סלעם
שניהם
דארבה אין לו גבהת
וסלעם יש לו נבהת
)וחרנול( לא ראי חרגול
כראי סלעם דהרנול יש
לו ונב וסלעם אין לו ונב
לא ראי ארבה כראי
חרגול כלוטר דארבה
אין לו גבחת והדגול יש
לו נבחתא(ואתי כל רדפי
ליה משגי צדדין כלומר
דטותר ' ו1ר] .שראשו
דמי
ארוך[ ל א
אלא מצד אחד כלומר
בד׳ סימנים לא בראשו
שיהא שוה לחן לכל צד
שיהא לו ד' סימניו ולא
יהא ראשו ארוך • ואתי
כל דדטי ליה מצד אהד
כלומר אם לו ד׳ סימני!
זהו צד אחד אף על
דלא דמי ליה בצד אחר
שראשו ארוךטרבינ!ליה■

יש לו ג ס גבחת כשיבא לפרש דסצן^^
קרא יתירא הוא ועוד י״ל דלכך
ת פ ס ארבה וחרגול לפי שהם עיקר הדרשה כדמוכח בסמוך דמסיק ואפילו ראשו ארוך ולקמיה פריך מה להצד השוה ש כ ק שכן אין ראשן
ארוך וקרצולין גרסינן ובין האי תנא לתנא דלעיל ליכא אלא הך
ד ס לע ס קרא יתירא הוא ואתא למשרי דראשו ארוך  :ו כ י תימא כיון
דרשה דהאי מרבה ראשו ארוך ותנא דברייתא דלעיל לית ליה :
דשוו בארבע סימנין מייתינן ולא פרכינן • דסבירא ליה כללא בתרא
דוקא כמו שפי׳ ב קונע רס ולהכי לא איצעריך להו לכולהו צדדין הצרצור■ מין חגב ע מ א :ח״ל חגב• דלא איצעריך דהא איתרבו
כדאמר בפ׳ בכל מערבין )עירובין כח•( דלמאן דאית ליה כללא ב ת ^ כל השוין להו ב ארבע ה סימנין  :ששמו חגב • וכל האמורין למעלה
שמס חגבים:יבול אין בו בל הסימנין הללו־ ולקמן פריך מנא פיפי
דוקא מ ר ב ק כל דדמי ליה בשני צדדין אבל מאן דאית ליה כללא
קמא דוקא לא מרבינן ע ד לדמי ליה משלש צדדין אי הכי חרגול והא ארבה וחרגול כתיבי  :ח׳׳ל למיגהו• דחגב והייע כללי כללות
דאית ליה זנ בנ מי לא ליכתוב כו׳ אלא ע ל כ ר ח ך מדאיצעריך למכתב ופרעי פרעו ת דאמרינן לעיל דהאי חגב ולמינהו יפירי נינהו לדרשה
וסלעס נמי מייתדינן ליה לקמן  :ה״ג פריך רב אחאי ע ד תנהו
חרגול משום דלא הוה ילפינן ליה מארבה וסלעס לפי שיש לו זנב א ס
ענין לראשו ארוך והדר גרסינן במאי קמיפלגי ע ד כי האי גוונא
כן סבירא ליה דכללא קמא 1דוקא ולהכי מצריך שיהא דומה בכל
הצדדין הואיל ובו ג ם צד 1שאין ראשו ארוך נצריך שיהא בו וא״ת מהכא והדר ג רס אמר מר אי שמו חגב וכו׳  :מה להצד השוה
ואפילו יסבור דכללא ק מ א ^ו ק א לא יצריך יותר משלשה סימנין דהא שבהן ובו׳■ דהא ע״כ ע ד דד מילי ה לפרע בכל צדדין בעינן לתנא
דבי רבי ישמעאל  :וב״ח ־ ס״ל דכיון דדמי ליה במקצת מרבינן ליה
בפרק בכל מערבין )שם כח•( לא מצרכינן אלא רק שלשה צדדין
בכעין הפ ר ע כדפליגי פנאי בעלמא בכל כלל ופרע וכלל דאיכא למאן
אפילו למאן דאית ליה דכללא קמא דוקא והוה מצי לשנויי דהכא נמי
לא ילפינן מ פ ר ע אלא שני סימנים ד ארבעה כנפיס וכנפיו חופין את דאמר כללא קמא דוקא והוה ליה כלל ופרע ואין בכלל אלא מה א( ^יך לדף כאחי וה
שבפרע ואהני כללא בתרא שהוא מוסיך על ה פ ר ע מידי דדמי ליה
רובו אבל סימן דקרצוליס ורגלים כתיב בהדיא אשר לו כרעים ממעל
לפרע בכל צדדין ואיכא למאן דאמר בפרא דוקא והוה ליה
לרגליו ולא אתו מפ רע א הלכך אי אמר כללא קמא דוקא מצריכי נמי
או זנב או אין ראשו ארוך והשתא לא ילפינן מן הפרעות רק שלשה כלל מוסיך על ה פ ר ע ואיתרבו כל מילי ואהניא כללא קמא
צדדין כמו שעירובין )ג״ז שם( ומיהו לא צריכינן לשנויי הכי אלא למהוי ״בכלל ופ רע למעועי מידי דלא דמיא ליה לגמרי אבל צ׳ל ככלל
אפי׳ יהיו קרצולין כאן בחשבון הג׳צדדין ונאמר שלא נכרלבו כדי להוסיך מידי דדמי ליה במקצת לא מצי למעועי דהא בפרא דוקא ותנא
דבי רבי ישמעאל כמאן דאמר בתרא דוקא ס״ל  :אי הבי •
שלשה
חרגול לא ליכתוב דאתי מארבה וסלעס ואע״ג דלהן אין זנב ולו יש זנב  :אלא• מאי ע ע מ א לא אייתי מינייהו משום דאיכא
למיפרך כו׳ וה״ג איכא למפרך  :וחיתי מארכה וחרגול • בהצד השוה שבהן דארבע ה סימנין  :דמאי פרבח • להצד השוה אי
פרכת מ ה לארבה שכן אין לו גבחת תאמר בסלעם הרי חרגול יוכיח ומה לתרגול דיש לו זנב הרי ארבה דאין לו זנב וחזר הדין
הצד השוה ש ב ק ששוין בא רבע ת סימנין ואין ראשן ארוך  :תנהו עגין■ זו מדה בתורה דבר שאינו ענין לגופו תנהו ענין לדבר אחר :
במאי

פפורח ה שי ם

אלו ט ר פו ת

פ ר ק שלישי

חואן

סו

במאי קא מיפלגי .תנא דבי ר' ישמעאל דמייפי ליה סלע ם לרטיי שלשה צדדין) א( מכל א[ צדדיהן אלא לרבות העתיד לגדל אחר זמן
ראשו ארוך ואייתר ציה חגב למעועי צרצור ותנא דברייתא קנ)ייפא לא יקשה כלום דעל כרחך שני צדדין דמצריכין בעירובין )דף כח (.למ״ד
דמיבעי ליה כולהו לגופייהו  :הנא דבי רב  .קרי לברייתא קמייתא דכללא בתרא דוקא ושלש צדדין שמצריך לנ)אן דאמר כללא קמא
ששטיה בתורת כהניס דמקרי ספ רא דבי רב לפי שהיה שגור בבית דוקא לאו דוקא אמר שנים ושלשה דלמאן דאמר כללא ק מ א דוקא
אפי׳ בה׳ צדדין צריך לדמות דא״כ
המדרש בפי מ ל ס אבל ברייתא דתנא
תיקשי עלה דההיא דעירובין הא
דבי ר״י לא היתה שגורה אלא בפי במאי קטיפלגי תנא דבי רב ותנא דבי רבי
דאמר בנזיר פ׳ שלשה מינין )דף צה;(
תלמידיו  :הנא דבי רב סבר .למינהו ישמעאל בראשו ארוך קטיפלגי תנא דבי רב
דכל היכא דאיכא תרי כללי ופרסי
דכל חד לא מ שתמע כללא למהוי כלל סבר אשר לו כרעים בלל ארבה סלעם
ופרס וכלל דלתרבי ס ל ע סו חג ב בכעין
מרבינן כל דדמי ליה מחד צד וכל
ה פ ר ט דניהוי קראי יתירי משוס רדגול חגב למינהו פרט כלל ופרט אין בכלל
היכא דאיכא תרי פרסי וכללי מרבינן
דקסבר דלא דיינינן בתרי כללי אא״כ אלא מה שבפרט דמיניה אין דלאו דמיניה
כל דדמי ליה משני צדדין אלא ודאי
דבי
דמי כללא בתרא לכללא קמא והכא לא ומרבי דדמי ליה משני צדדין תנא
מסתב רא דשני צדדין דעירובין וחד
לא דמי דכללא קמא לא קפיד אלא
ארבה
ד ישמעאל סבר אשר לו כרעים כלל
צד דנזיר חרא מילתא היא ומיירי
בעירובין כגוןשיש לו שני צדדיןחשובין
אכרעיס ולמינהו אי כללא קרינן ליה סלעם רדגול חגב פרט למינהו חזר וכלל
שוין וצד שלישי שאינו חשוב כל כך
קפיד דלהוי דמי לארבה דאית ליה כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט
דכה״ג איכא גבי כלל ופ רס דבקר
]כריהות כא[.
זכמים ד! א רבע ה סימנין  :דלאו דמיניה לא .ומרבי כל דדמי ליה בחד צד *והא לא דמי
מ ביק סד.
הלכך חד מחבריה לא אתי  :בל
וצאן ויין ושכר בשמעתא דעירובין
אשר
קמא
כללא
בתרא
לכללא
קמא
כללא
)דף כח (.ובנזיר )דף לה (:מיירי כגון
דדמו ליה .הלכך סלע ם אתי מארבה
וחרגול כדאמרן ואייתרא ליה לראשו לו כרעים אמר רחמנא דאית ליה אכול דלית
דליכא אלא חד צד חשוב כגון כלל
ארוך  :הנא דבי ר׳ ישמעאל בי האי ליה לא תיבול בללא בתרא עד דשוו
ופרס וכלל דההיא שמעתא ואיכא
]שם[ גוונא דאין  .ומהכא שמעינן ליה בארבעה סימניךתנא דבי ר׳ ישמעאל בכללי
נמי צד שני שאינו חשוב כל כך וכענין
זה אמר בנזיר דלא מצרכינן אלא חד
דהא קחזינן דדריש לההארבה ותרגול ופרטי כי האי גוונא דאין ודאמרי׳ נמי בעלמא
צד היינו הצד החשוב האחד שאין
בהיב  .וכעין הפ ר ס בעינן  :בל דהו .דדאין תנא דבי ר׳ ישמעאל בכללי ופרטי כי
חשוב כמותן וה״ה א ס היו שניהם
ואפי׳ לא דמו ליה אלא בחד סימן האי גוונא מהבא  :אמר מר אי שמו חגב יכול
חשובין ושוין וצד שלישי שאינו חשוב
דהא שמעינן ס ל ע ם דלא בעינן דמי אין בו כל הס־מנין הללו ת״ל למינהו עד שיהו
כמותן הוו שני צדדין החשובין כצד
לפרס בכל צדדין מדאיתרבי ראשו
ארוך :ומר בי אחריה .רשון ד תנא בו כל הסימנין הללו אין בו כל הסימנין
אחד כיון שהן שוין ונצריך שיהא כעין
דבי רב הוא ניפול דתנא דבי רבי הללו מהיכא תיתי ארבה וחרגול כתיב אי
הפ ר ס דומה לפרס באותם שני צדדין
דכתיב
ישמעאל ורשון ד פנ א דבי י ׳ ישמעאל לא כתיב םלעם כדקאמרת השתא
החשובין דהי מינייהו מפק ת וזהו מ ה
הוא ניפול דתנא דבי רב ובין למר םלעם לרבויי ראשו ארוך אימא לירבי נמי
שמצריך בעירובין דומה לפרס מ ב׳
צדדיך אפי׳ למ״ד כללא בתרא דוקא
ובין למר ס ל ע ס אין לו זנב וחרגול כל דהו קמ״ל מאי שנא התם דאמרת
דהוו להו תרוייהו כצד אחד דנזיר
יש לו זנב וחגבים הללו אין סעונין סלעם זה רשון חרגול זה ניפול ומאי שנא
כדפירשנו ומה שמצריך שלשה צדדין
שחיטה שהרי אחר דגיסהזכירןהכתוב הבא דאמרת םלעם זה ניפול חרגול זה
למ״ד כללא קמא דוקא י״ל שבא לומר
]הססים וש'נ[ זאת תורת הבהמה כמשמעו והעון £רשון *מר כי אתריה ומר כי אתריה  :ובדגים
דלא סגי ליה בשני צדדין החשובים
כמשמעו עוך ולא שרץ העו ך דהיינו
מינים ק סני ס וכל נפש החיה הרומשת כל שיש לו סנפיר וקשקשת * :תנו רבנן י׳אין
ושוין כמו למ״ד כללא בתרא דוקא
במים אלו דגים ולכל נפש השורצת לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן כגון
אלא ג ם בצד השלישי הג רו ע צריך
על הארץ אלו חגבים  .בהלכות הסולתנית והעפיאן ה״ז מותר יש לו עכשיו
שיהא דו מ ה) ב( לכולן וה״ה א ס יש
]שייך לטיל במשגה נס [.גדולות * :הפורח בהן • שס בהן ועתיד להשירן ב שעה שעולה מן המים כגון
ה' צדדין צריך שידמה לכולן והשתא
];׳ rשייך שם[ על פני המים * :הקבומין בו .יותר
אתי שפיר כי מצרכיקנמי ספי משלשה
אמונם
מן הסנפירין שאין זזין מאליהן אלא בידים אבל כל הסנפירין צדדין בכעין ה פ ר ס כי בכל הצדדין בין החשובין בין הגרועין הרבה
כמו השלישי צריך שיהא דומה לפרס למאן דאמר כללא קמא דוקא
הוא יכול לכשכשן :הסולחניה .מין דגים ק טני ם בלע״ז סונינ״ א:
ולמאן דאמר כללא בתרא דוקא נמי לא יקשה כלום כשנצריך יותר
אפונס
משני צדדין במקום שיהיו ב [ ) ג ( יותר משני צדדין שוין ולפי דברי אלה נצריך בכאן יותר משלשה צדדין למ״ד כללא ק מא דוקא אפי׳ אין
כאן אלא ב׳ צדדין חשובין שוין )ד( לו ויש צדדין אחרים גרועים מהן כי כולם יש להצריך ולמאן דאמר כללא בה רא דוקא לא נצריך אלא
שנים החשובין ולכך לא היה לנו להצריך אין ראשו ארוך למאן דאית ליה כללא בתרא דור^ כמו שפי׳ ג[ רש״י ) ה( שם ולפ״ז נצטרך לומר
רבינו גרשום
טהיבא תיתי ארבה דאין לו זנב ואין ראשו ארוך הס צדדים גרועין,יו תר מאותן שאנו מצריכין בברייתא בהצד השוה ולכך לא היינו מצריכין אותם א ס היינו
וחרגוצ כתיב  .ובעינן אומרים כללא בתרא דוקא ובכך מתיישב ׳ ג ס מ ה שאנו מרבים ראשו ארוך מסלע ם ואין א ס מרבים אותו שאין ׳לו א רבע כנפים או שאין
דיהא שוה צארבה
וחרנוצטהארבה וחרנוצ כנפיו חופים את רובו כיי אותם י ה ס סי מ ס ם חשובים יותר מאין ראשו ארוך ומיהו בלאו האי ס ע מ א ניחא כמו שפי׳ ריב״א לאין לך שוס
דיש צר,ן ד׳ סיטנין אף חגב ח סר סימן אחד ד א ר ב ע כנ פי ס או כנפיו חופים את רובו שלא יהא עוד חסר סימן או סימן אחד דאין ראשו'ארוך או סימן אחד מן
כצ )ונרבי( ]וצא נדבי[ הארבע דמתניהין אבל הכא בראשו ארוך,משכחת ליה שאינו ח סר אלא סימן דאין ראשו ארוך בלבד ולפי מ ה שפירשנו הנהו דעירובין ינייי
אצא שיש בו ארבעת
סימני;  :וט׳ש התם קשיא אמאי איצסריך למימר פ׳ הגוזל בתרא )ב׳׳ק דף קיז (:דר״א דריש ריבויי ומיעוטי דאפי׳ דריש כללי ופרסי אתי שפיר וסבר כמ״דכללא
סצעם זח רשון כו׳ תנא
קטא דר׳ ישמעאצ טר
כי אתריה כו׳  .כצוטר
באתריה דטר קרו הכי
ובאתריה דטר קרו הכי:
]כתוב בגליו;[ פירוש
נבחת גבהות בשדרה
שצו בעין נ ט צ .ארבה
אין צו גבחת וצא זנב .
סצעם יש צו גבחת ויש
צו זנב  .חרנוצ יש צו
גבחת ויש צו זנב .ארבה
זה גובי אין צו גבחת .
סצעם זה רשון יש צו
גבחת  .חרגוצ זה נפיצ
יש צו גבחת ויש צו זנב.
הגב זה נדיין .ד' פעכים
צטינהו צהביא צפורת
)בדודי( ]כרמים[ ויוהנה
וערצוביה
ירושצטית
יהרזבגית  .ואצו הן
ד' םיטנין  .ד׳ רגצים
וד׳ כנפים וקרסוצים
וכנפיו הופות רוב עוביו
ורוב אורכו ]אחרת[ .
כצצא קטא אשר צוא
כרעים כצצא בתרא
צטינהו צהכיא את •סיש
צו ד' סימני; :

עין טשפם
נר מצור.
ערה א מיי׳ פ׳א מהל׳
מאכלות אסורות
הל׳ כד ם»ג טשי; מג
סוש׳ט י׳ד סי׳ סג
סעיף א :

שיטה מקובצת
א[ שלשה צדדים )סכל
עדיהם( אצא צרבות :
נ[ כשנצריך יותר משני
צדדי; במקום שיחיו
הצדדי; שוי; וצפי דברי
אצה נצריך כאן יותר
משצשד .צדדי; צטאן
דאטר כצצא קטא דוקא
אפי' אין כאן אצא שני
צדדין חשובין ושוי!
אחרים
ויש צדדין
נרועים טהם ! ג[ כטו
שפי' גם רש״י וצפי זה:

ע׳ז לט] ,ט׳ש נס
בהום׳ ד׳ה אין לו
דכהכו נשם ר״י דדריש
אין לו עיין עליו אם יש
לו עכשיו או עתיד לנדל
לאמר זמן וכו׳■!

הג הו ת ה ב״ ח
)א( תום׳ ד״ה וכ׳ת)נדף
הקודם(ומ׳ כדי להוסיף ג׳
ותימה מכל צד ? קנ מ ^
)ב('בא׳ר צדך שירא
ה ”’'צדח ונה^ין^יכנו?
השלו י צריו שידמה לכולן:

היותרמ^יוכו^/ד(^
״" *1ל
יצאו שטרות אבל דבר המיטלטל לא צריך ולא אי מעו ס קרקעו ת כי זהו צד גרוע יותר ת ד ע שהוא צד גרוע יותר דהא כי דריש ליה בריבה חשוכי; שוי; ויש צדדיו
'’ r w wכמו ?פירש
ו מיעט וריבה אינו מ מ ע ט קרקעות אלא שטרות וי״ל דמשוס ד מוכ ח א מ ל ת א ד שמעתא דפ׳ נג מ ר הדין )סנהדרין דף מה(:
שלשה מינים דנזי ר) ד ף לה (.דר' אליעזר דריש ריבויי ומיעוטי קאמר נמי ה ת ם הכי וצ״ע ב שמעתא דשן ועין בקדו שין)דף כד (:ואו פ ס ח n״’ ולפ׳ז כצ׳ל ותיבת
כס נמחק ;
ק5ןא ךןקא
או עור דבכורות )דף לז (.ובכל הש״ס ב מקום שאמר מה ה פ ר ס מפורש דבר המיטלטל וגופו ממון אס יהיה זה ךןקא למ״ך
או שמא נאמר כי גס למ״ד כללא בתרא דוקא אפי׳ לא יהיו השני צדדין החשובין שוין לגמרי כיון שקרובין להיות שוין חשובין כשוין וכחד
צד דמו ומה שלא נצריך אלא חד צד זהו כשהשני ג רו ע הרבה יותר ממנו כי כן נראה יותר כדי שיהא דברי הכל במ ה שמצריך בכל הג מ'
דבר המיטלטל וגופו ממון כי שני צדדיןהאלו קרובין להיות שוין וגם יתיישב בכך מ ה שצריך לומר בהגוזל ב ת ר א)ג ״ ק דף קיז(:דר׳ אליעזר דריש
קמיפלגי  .וא״ת אמאי לא מפרש דאיכא בינייהו שאר חגבים
ריבויי ומיעוטי ולא נצטרך לתרץ בדוחק כאותו תירוץ שכתבתי •
שאינן ממין אותם הכתובים שיש להם א ר ב ע ה סימנים הכתובים במתני׳ ואין ראשו ארוך דלתנא דבי ר ב אסירי א ע״ פ שיש להם ד׳ סי מני ם
דמתני׳ דאין בכלל אלא מה שבפרט וי״ל דשמא ליכא שוס חגב שיהא בו ה׳ סימנים שלא יהא ממין אותם הכתובים במתני׳ א״נ רבותא
נ ק ט דאפי׳ בראשו ארוך שרי תנא דבי ר' ישמעאל  :בסוך שמעתא פי׳ בקונט רס
הכתוב וזאת תורת הבהמה כמשמעו והעוך כמשמעו ולא שרץ העוך דהייט מינים קטנים וכל נפש החיה הרומשת
נפש השורצת על הארץ אלו חגבים בהלכות גדולות כך פי׳ בקונט רס ולא הוצרך להביא בקונט רס מה״ג אלא משוס דדריש ליה מקרא
דבכמה מקומות בש״ס מוכח דשרו בלא שחיטה בסוך פ׳ ר׳ עקיבא )שבת דף צ (:חגב ט מ א אין מצניעין לקטן דלמא מיית ואכיל ליה
אבל חגב טהור אין לחוש ובריש פ׳ דם שחיטה )כריתות דף כא (.קאמר אוציא דם דגים וחגבים שכולם היתר ומפרש דאין טעונין שחיטה לבפ'
אין מ ע מידין) ע״ז דף לח .ושם ד״ה לעולם( דאמר רב עובדי כוכבים שהציתו את האור ב אג ס כל החגבים אסורים ומפרש ט ע מ א דלא ידיע הי
ט מ א והי ט הו ר אבל לשחיטה צא חיישינן ועוד התם בסוך פירקא חגבים הבאים מן ההפתק ומן האוצר מותרים ליקח מן העובד כוכבים
וכן הבאין מן הסלולה ולפני חנוני אסורין מפני שמזלך עליהם יין ולעיל « [ הבאתי ברייתא ד תו ספ תא דקתני אוכל אדם דגים וחגבים בין
חיים ובין מתים ואיט חושש ואע׳׳ג דאוכל לאו דוקא דבחייס איכא משוס בל תשקצו כדמוכח בפ׳ ר׳ עקיבא בשבת )דף צ (:מ״מ נ ק ט
אוכל למימר דליכא איסור אבר מן החי דלא בעי שחיטה ] .וע״ע תוס׳ ע״ז לח .ד״ה לעולם[ :
כל

הג הות מהר״ב
רג שבורג
א[ תום׳ ד״ה במאי וכו׳
מפני שמ^לף פניהם יין
ע ? נתז^ ד ? גימו5
ביצים וכו׳ .־

