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חולי� ד� כב. 
 ?תורי ובני יונה, מתי ה כשרי לקרב� ומתי ה פסולי

 

כשה קטני � לא  
התחלו נוצותיה להצהיב 

בינוני � התחלו 
נוצותיה להצהיב 

 גדולי
 כשרי ) כשיזהיבו נוצותיה פסולי פסולי תורי

פסולי פסולי כשרי1 בני יונה 
 

חולי� ד� כב: 
"האומר הרי עלי עולה מ� התורי� או מ� בני היונה � והביא תחילת הציהוב שבזה ושבזה" 

� (בעיא דר' זירא), מה הדי�? [תוד"ה והביא]. 
 

הא מותר להקריב? לעני� לצאת ידי נדרו  
לצד ש"תחילת הציהוב" הוא ספק גדול 

לתוס': אי אפשר יצא2 ספק קט� 
ליש מפרשי: בבמה מותר3 

לצד ש"תחילת הציהוב" הוא בריה 
אחרת 

אי אפשר לא יצא 
 

 .[�הא� אצטרי� קרא למעוטי ספיקא? [תוד"ה אצטרי
 

כשבא הכתוב למעט  
בתורת ודאי4 

כשבא הכתוב 
למעט בתורת ספק 

איצטרי+ איצטרי+ בספק שלא ידוע מה היה ופעמי כ  ופעמי כ 5 
לא איצטרי+ איצטרי+ בספק שאפשר לבררו � בכל הספקות שבמי� זה 

 

                                                            

1 ובגמ' בעמוד ב' אמרינ� (לגירסת רש"י) "מאימתי בני יונה כשרי	", פי' דודאי אינ	 כשר	 מיד שנולדו 
דהא מאוסי	 ה	. ומשני, "משיעלעו". ופירש"י שיהיה ד	 מצוי בבשר	 שא	 תשמט כנ� מה	 יצא ד	. 

ותוס' (ד"ה יעלעו), פי' דהיינו צלע. ובש	 מחברת מנח	 הביאו, שיבלע בה	 הד	.   
2 פי', דכיו� שלא קבע נדרו בתורי	 או בבני יונה דוקא, אלא באיזה מה	 שיביא. א"כ א	 נאמר שתחילת 
הציהוב  הוא ספק גדול ספק קט�, יצא ידי נדרו ממה נפש", דא	 ה	 קטני	 ! יצא בבני יונה, וא	 ה	 
גדולי	 ! יצא בתורי	. וא� שלכאורה א"א להקריב	 מחמת ספק זה על המזבח, תירצו תוס', דמיירי 

בעבר הכה� והקריב	, או שעצ	 מה שהגיע ליד כה� ! סגי לצאת ידי נדרו.   
3 כ� הביאו תוס' דהכא מיירי בבמה (קטנה) שיכול להקריב בה לנדרו, וכשרי	 בה כל המיני	 הטהורי	 
אפי' תרנגולי	, וכ"ש בני יונה גדולי	 או תורי	 קטני	. [אול	 לצד שתחילת הציהוב הוא בריה בפני 
עצמה, לא יצא ידי נדרו דהא הביא מה שלא נדר]. אכ�, דחו תוס', דמה שכשר להביא בבמה אפי' 

תרנגולי	 הוא דוקא בבמת בני נח.  
4 פי', שא	 בא הפסוק לברר בספק מסוי	 לצד אחד, שנדו� אותו בתורת ודאי, בזה שפיר אמרינ� 
דאיצטרי" קרא למעט ספק. וכגו� בקפ% אחד מ� המנויי	 חזרה לתו" הדיר, שהדי� שכול	 פטורי	 
בודאי, לזה צרי" קרא לומר ל� שא� שהדבר ספק תדונו כודאי. אול	 א	 ג	 אחרי הפסוק הדבר רק 
ספק, כגו� כא� דדרשינ� "מ� תורי	" ולא כל התורי	 "מ� בני יונה" ולא כל בני יונה ! לפסול תחילת 
הציהוב שבזה ובזה, ונאמר כצד של ר' זירא שא	 הביא שניה	 יצא, ומשו	 שג	 אחר הפסוק ה	 ספק, 

בזה קשה דלא אתא קרא למעט ספק.   
5 בזה שפיר צרי" פסוק לספק, כיו� שכל פע	 הוא ספק אחר, כגו� ספק קדמה בהרת לשער לב� או שער 
לב� לבהרת. אול	 ספק שיכול להתברר, כגו� בתחילת הציהוב שאפשר לקבוע שכל תחילת הציהוב הוא 

גדול או קט�, בזה לא אתי קרא למעט ספיקא.  


