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חולי� ד� נג. 
הא� יש דרוסה לחתול ולחולדה במיני� דלהל�? 

 
באמרי רברבי בגדיי� וטלאי� בעופות  

אי% דרוסה יש דרוסה יש דרוסה לחתול 
אי% דרוסה אי% דרוסה יש דרוסה לחולדה 

 
 

עופות דלהל�, למי ה� עושי� דרוסה? 
 

הגס / הגז שאר עופות טמאי� הנ� � בעו� הדק  
ליוני וצפורי ללשו� ראשו� 

שגדולי כמותו 
 לעופות שקטני מה

ליוני וצפורי ג לאיכא דאמרי 
שגדולי יותר ממנו 

 לעופות שגדולי
 כמות

עושה דרוסה אפי' 
 (בתרנגולי (גדולי

 ואווזי

 
 

לרב כהנא משמיה דרב שימי בר אשי, הא� יש דרוסה לגדיי� וטלאי�1 ע"י חיות כדלהל�? 
 

כלב שועל חתול  
אי% דרוסה אי% דרוסה יש דרוסה ללשו� הראשו� 
אי% דרוסה יש דרוסה יש דרוסה לאיכא דאמרי 

 
 

ארי שנכנס לבי� השוורי�, מה הדי� באופני� דלהל�? 
 

נמצא צפור� אחת בגבו  
של השור2 

נמצא מקו� צפור�, או צפור� יבשה,  
או כמה צפורני� כסדר שביד הארי 

חוששי אי% חוששי לרב � ספק דרוסה מותר 
חוששי חוששי לשמואל � ספק דרוסה אסור 

 

                                                            

1 כ% הוכיחו תוס' בד"ה ובא, דמיירי כא% בגדיי וטלאי, דא מיירי באמרי רברבי ללשו% 
הראשו% שאמר אי% דרוסה מאי איריא שנקט שועל הרי באמרי רברבי אפי' לחתול אי% דרוסה.   

2 ובאופ% שנכנס ארי לבי% השוורי ולא נמצאה צפור% בגבו של אחד מה יתבאר להל%?  
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חולי� ד� נג: 
הא� חוששי� לדרוסה באופני� דלהל�? 

 
כשהדורס והנדרסי� שניה�  

שותקי�, או שניה� צועקי�1 
כשהדורס שותק וה� צועקי� 

אי% חוששי אי% חוששי לרב � ספק דרוסה מותר 
חוששי אי% חוששי לשמואל � ספק דרוסה אסור 

 
 

מה ה� החילוקי� בי� ב' הלשונות ברש"י דלהל�? 
 

הא� יש לרב לפסוק במקו� חבירו  
היכא שיש נדנוד עבירה לשיטתו 

הא� רב חזר בו לגבי שמואל 

חזר בו יש לו לפסוק ללשו� ראשו�2 
אי% ראיה אי% לו לפסוק ללשו� שני3 

 

                                                            

1 דא כול שותקי יש לנו לומר שעשו שלו ביניה ולא דורס, וא כול צועקי יש לנו 
לומר שכל אחד מפחד מהשני ולכ- ג"כ לא דרס, ובזה לא נחלקו רב ושמואל דלא הוי דרוסה. 
וכ% א יש לנו ספק א נכנס הדורס לש או לא נכנס, או ספק נכנס חתול שדורס ספק כלב שאינו 
דורס, או שקטע הדורס ראשו של אחד מה, שיש לנו לומר שבזה נח מרוגזו ולא דורס לשאר, בכל 

אלו לכו"ע לא הוי דרוסה.  
2 הלשו% הראשו% ברש"י לא גורס לתיבת "אלא", והכי גרסינ%: "ליסרינהו, אתריה דשמואל הוה", 
 ומזה שלא הורה במקומו של שמואל סימ% שה שוי בדבר ולכ% חלק לו כבוד, דא היו חולקי
ורב מורה להיתר, לא היה חולק כבוד לשמואל כיו% שיש כא% נדנוד חטא של הפסד ממו% של 

ישראל לשיטתו.  
3 הלשו% השני ברש"י כ% גורס לתיבת "אלא", והכי גרסינ%: "ליסרינהו, אלא אתריה דשמואל 
הוה", כלומר וא� שחולק רב וסובר שה מותרי מ"מ לא רצה להורות במקומו של שמואל אפי' 

בדבר שיש בו נדנוד חטא לשיטתו.  


