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חולי� ד� סז. 
א! נדרוש "ַ' ַ% ִי!" "ַ' ַ% ִי!" באופני! דלהל�, הא! נצטר� לקרא "ֶאת ֶזה ֹ� אְכל�  ִמֹ� ל ֲאֶ ר 

ַ' ָ% ִי!" לרבות בורות שיחי� ומערות, או לא? 
 

א! נדו� בריבוי ומיעוט וריבוי א! נדו� בכלל ופרט וכלל  
&&&& צרי%  לתנא דבי רב1 

צרי% לא צרי3% לתנא דבי ר' ישמעאל2 
 

מה די� שר. המי! שאי� לו סנפיר וקשקשת הגדל בחריצי� ונעיצי� כדלהל�? 
 

חריצי� ונעיצי� שאינ! נובעי! חריצי� ונעיצי� הנובעי! מעצמ�4  
מעצמ� 

מותרי5 אסורי לתנא דבי רב 
לרש"י: מותרי אסורי לתנא דבי ר' ישמעאל 

 1לתוס': אסורי

                                                            

1 מבואר בסוגיא דהכללות הכתובי בפסוק "ֶאת ֶזה 8ֹ אְכל6  ִמ1ֹ ל ֲאֶ. ר 5ַ 3ָ ִי 1ֹ ל ֲאֶ. ר ל-  ְסַנִ( יר 
ְוַקְ= ֶקֶ= ת 5ַ 3ַ ִי", מרבי שכל שר> המי בכל מקו שה & צריכי שיהיה לה סימני, ובא 
הפרט "בימי ובנחלי" & לומר שדוקא בה צרי% סימני, ואנו דני בכלל ופרט וכלל לרבות כל 
כעי? הפרט, ויש לנו לרבות כל מי הגדלי על גבי קרקע, ומשמע שג שר> המי הנמצא בבורות 
שיחי? ומערות ג"כ נתרבה לאיסור, ולכ? אנו צריכי לריבוי "את זה תאכלו", לומר ששר> הנמצא 
בבורות שיחי? ומערות & מותר. ודרשינ? לכלל ופרט וכלל כעי? הפרט & מי נובעי, ומרבי דוקא 

   .חריצי? ונעיצי? ולא לשאר דברי
2 תנא דבי ר' ישמעאל ס"ל דכשיש ב' כללות הסמוכות ואח"כ פרט, דורשי לה בריבוי ומיעוט 
וריבוי, ולכ% משמע בריבוי לרבות הכל, ואי? המיעוט ממעט רק לדבר שאינו דומה כלל לריבוי. 
ור"ל, דכיו? שאפשר לומר שכל מקו כינוס מי מתרבה לאיסור אפי' בורות שיחי? ומערות, ורק 
מתמעט כלי, לזה קמ"ל "תאכלו" לרבות ג לבורות שיחי? ומערות, ועל כרח% דרשינ? לרבות 

   .חריצי? ונעיצי? לאיסורא וממעטי בורות שיחי? ומערות & שמותרי
3 פירש"י בסד"ה במי במי, דלתנא דבי ר' ישמעאל א היינו דורשי בכלל ופרט וכלל, היינו 
דורשי מכעי? הפרט רק לחריצי? ונעיצי?, ולא היה ס"ד לרבות לבורות שיחי? ומערות לאיסורא 
שנצטר% ל"תאכלו" לדרוש בורות שיחי? ומערות להיתירא. והטע, דס"ל לר' ישמעאל דכלל קמא 
דוקא, דהיינו שיש לנו לדורשו בעיקר כאילו שיש כא? כלל ופרט, והכלל בתרא בא לרבות רק לדבר 
הדומה לו בכל צד, והיינו שצרי% שיהיה דומה לנחלי וימי ג בזה שה מי נובעי, ולא סגי 
מה שהוא דומה לפרט שה מי הגדלי על גבי קרקע, דמילא א נאמר שכלל בתרא דוקא, 
והיינו שיותר יש לנו לדרושו כאילו הוא פרט וכלל המרבה את הכל, ואהני כלל קמא למעט רק צד 
אחד, היינו דורשי לרבות מכעי? הפרט דימי ונחלי אפי' בורות שיחי? ומערות, ואיצטרי% 

תאכלו למעט, וכדרשת תנא דבי רב. אכ? ר' ישמעאל לא ס"ל הכי וכנ"ל.  
 4 כיו? שה נובעי מעצמ דינ כימי ונחלי שאי? מותרי דגי שבה אלא א יש לה

   .סנפיר וקשקשת, ולכ% שר> המי אסור בה
5 כיו? שאי? המי נובעי בה אינ דומי לימי ונחלי, אלא ה ממש כבורות שיחי? ומערות 

שנתרבו "מכל אשר תאכלו" לומר שכל שר> המי הנמצא בה & מותר.  
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חולי� ד� סז:  

מה די� התולעי! שבפירות או שבאיל�? 
 

כשהתליעו בפירות  
התלושי! 

כשהתליעו בפירות 
המחוברי! 

כשהתליעו באיל� 
בעצמו 

אסורי אסורי מותרי לשמואל 
אסורי מותרי מותרי לחולקי! על שמואל 

 
 

קוקיאני (תולעי! שבכבד ובריאה), מה דינ!? 
 

הנמצאי! בדגי! הנמצאי! בבהמה ובעו�  
לל"ק דרב ששת: מותרי לרש"י 

 לאיכא דאמרי דרב ששת: אסורי
 &&&&

לל"ק דרב ששת: מותרי לרבינו ת!2 
 לאיכא דאמרי דרב ששת: אסורי

 לל"ק דרב ששת: מותרי
 לאיכא דאמרי דרב ששת: אסורי

 

                                                                                                                                                                                                    

1 תוס' פירשו שדי? זה תלוי במחלוקת תנא דבי רב ע תנא דבי ר' ישמעאל, דלתנא דבי רב דדריש 
בכל ופרט וכלל, ס"ל דחריצי? ונעיצי? שאינ נובעי מעצמ מותרי כמו בורות, ואילו מא? 

   .דדריש ריבוי ומיעוט וריבוי, ס"ל שה אסורי, כיו? שאי? מי עצורי בה כמו בכלי
2 רבינו ת מקשה על פירש"י שהעמיד את המחלוקת לגבי קוקיאני בנמצאי בבהמה, והיינו 
שנחלקו הא יש לחוש שמא נכנסו דר% הא� לריאה ולכבד, או שממנה גדלו. וקשה אפי' שממנה 
גדלו הא אי? להתיר כיו? שאי? לה היתר בשחיטה, ולכ% פירש שלכו"ע ה אסורי בבהמה 
ועו�, וכל הנידו? הוא לגבי דגי שאינ צריכי שחיטה, ובזה נחלקו הא מה ה גדלי או 
שנכנסו מבחו>. אכ? תולעי הנמצאי בי? העור והבשר של דגי & מותרי, דלא אתו מעלמא 

אלא גדלו מהדג. ובבהמה & אסורי, דלא מהני לה שחיטה וכנ"ל.  


