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דקו? עי' רשב"א אינו חושש לשקר דהרי אי אפשר לב א"כ הרי וקשה בטרופות בקערה,ו

 ור"ן.

 

ג: מה שרוצה להוכיח מכאן שגם גוי נאמן עי' רמב"ן לעיל ס וכהאי גוונא מי זבנינן מינייהו,

לומר על עוף פלוני שהוא טהור, עי' בלחם משנה על הרמב"ם מאכ"א ג' יט', פלתי פו' ב', 

 ותפארת יעקב.

 

ופרש"י דיש לחשוש שמא ישראל מכר לו והיא טריפה,  לפיכך אין לוקחין מהם וכו',

יש לחשוש שמא  א זהלמה החשש הוא דווקא שמא מכר לו ישראל, בל ןוהקשה הרמב"

 ביצי טריפה הם? עי' תי' וכן בפלתי פו' ב'.

 

ובע"ז מ. גבי ביצי דגים לא תי' כן, עי' שם תוד"ה אמר, וברי"ף )כאן(  סימנין לאו דאורייתא,

וכ"כ הריטב"א שם, ועי' רמב"ן ור"ת )שם בתוס'( שכתבו  למד שהוא מחלוקת הסוגיות

 י' ר"י שם בתוס', וע"ע צל"ח לעיל סג:.לחלק בין ביצי עוף לביצי דגים, וע"ע ת

 

 ובפשוטו בעי אמירת טהור עם סימנים,, ואמר לך של עוף פלוני וטהור הוא סמוך עליהם

ועי' לח"מ מאכ"א ג' כ', וש"ך פג' כד', דמהני אמירת טהור בלי סימנים, ובתפארת יעקב 

שסימניה כביצה ובענין ישראל האומר טהור על ביצה תמה עליהם, ועי' פר"ח פג' כב', 

עי' תוד"ה  ומה שלוקחים היום ביצים מכל אדם?עי' לבוש פג' ח', וש"ך פג' כו, טמאה, 

 סימנין, שו"ע פו' ב' ובש"ך סק"ו.

 

, ועי' רמב"ן ורשב"א אי יש עוד ביצי טהורים הדומים דאיכא דעורבא דדמי לדיונה

 לטמאים.

 

מה לא יהיה עליה איסור שרץ? למה בלא ריק ונחלקו הראשונים, שאם ריקמה ואכלה וכו'

 .עי' רש"י ד"ה מדרבנן, ותוד"ה שאם ריקמה )השני(, ועי' רשב"א ובתפארת יעקב

 

 

 

 ע"ב
 

וברשב"א הביא ספר התרומה שכתב שמ"מ יהיה אסור  מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא,

, ועי"ש מה שהבין בדבריו וחלק עליו וכן בתוה"ב ב"ב משום איסור נבילהלאכלה מה"ת 

, עי' פרישה ס"ק ומה שאין בה איסור דםשער ד', ועי' פרי תאר פו' יב' ופר"ח פו' כא', ריש 

 יט' ובש"ך ס"ק כג'.

 

פי' ות, עי' איירי שנתבשלו ביצים טהורות עם הטמא לרש"י וסייעתו גיעולי ביצים מותרות,

, ובירושלמי תרומות י' ו' כתב דזה דווקא בביצים עם מותרתמאירי הטעם למה הרמב"ן ווב

ועי' בשם הערוך שהכוונה לביצה שלא נגמרה עי' רשב"א ורמב"ן,  ודעת התוס' קליפה,

ו -לקו למה לגבי בב"ח כבר אינה כבשר, ועי' שו"ע פו' היד"ה ושוין מה שח תוס' לעיל נח.

 .ובאור הגר"א שם ס"ק יא'

 

 עי' רש"י ר"ן ורשב"א אי הוי ביצים שאינם מזכר, ועי' ש"ך סו' יד'. ביצים מוזרות,

 

שלה האם כל הביצה על קשר  שלא נמצאשאי כ ויל"ע א שנמצא על קשר שלה,והו

 עי' רש"י ותוס' ד"ה והוא, ועי' רשב"א ורא"ש ופרמ"ג משב"ז סו' ב'. מותרת או אסורה?

 

עי' רש"י ד"ה והוא, ועי' גאונים ? בא לחלוק על דברי רב ירמיה האםו תני דוסתאי וכו',

 עת הגאונים, והרמ"א כתב להחמיר כדברי רש"י.בשו"ע פסק כדולהלכה בטור סי' סו', 

 

והטעם שהוצרך לזה ולא אסר מדין היוצא מן הטמא? עי' תוס'  מנין לביצת טמאה וכו',

 לעיל בע"א, רמב"ן, ובחוו"ד פא' ב'.

 

וידוע האבן עזרא שמות כג' יט' שלכן כתבה התורה 'בת' משום  וכי בת יש לה ליענה,

 .יו"ד עח', ותפארת יעקב ס? עי' חת"י הכאא"כ מאי קבעקשה ושבשרה קשה, 
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