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חולי� ד� מז. 
ריאה שיש בה שינויי� כדלהל�, מה דינה? 

 
חסיר (ד' אונות במקו� ה'), חלי�1 יתיר (ו' אונות במקו� ה')  

טרפה טרפה לרבא ורב אחא בר יעקב 
טרפה כשרה2 למרימר 

 
מה די עינוניתא דוורדא בבהמות שלנו באופני� דלהל? [תוד"ה כל]. 

 
יש לה שני� יש לה אחד אי� לה בכלל  

טרפה כשרה כשרה לרש"י 
כשרה כשרה טרפה לרבינו אפרי� 

 
חולי� ד� מז: 

עינוניתא דוורדא שנמצאת במקומות דללה� מה דינה? 
 

אגבה (סמוכה לצד דפנותיה) מגואי (סמו! לקנה)  
טרפה4 כשרה3 בצד ימי� 

טרפה טרפה בצד שמאל 
 

ריאה שנשפכת כקיתו� מה דינה? 
 

כשנימוח ג� מהסימפונות כשהסימפונות קיימי�  
טרפה כשרה לעולא, ר' יוחנ�, ר' חנניה 

טרפה טרפה לר' אבא 
 

                                                            

1 פי', דר, הבהמה שבצד ימי+ שלה יש לה ג' אונות, ובצד שמאל ב' אונות (וזה חו) מב' האומות 
הגדולות של הריאה בתחתיתה), וא נמצא שבצד שמאל יש לה ג' ובימי+ ב' - טרפה, וזהו חילו�.  

2 אמנ אמרה הגמ' "והני מילי דקיימא בדרא דאוני, אבל ביני ביני טרפה". פי' דכל צד של ריאה 
(שבו יש את האומות והאונות) נקרא ערוגה, וא נוספה עוד אונא על גב הריאה כגו+ במקו של 
עינוניתא דוורדא (אבל היא גודלה הרבה  - תוד"ה כל) ומשתפלת על הערוגה היא טרפה. או שנוס� 
בי+ ב' הערוגות, דהיינו שנוספה אונא בי+ ב' האומות למטה. או שיש על גב האומא איזו אונא, בכל 

יתירות אלו לכו"ע הוי טרפה.  
3 וכתבו תוס' (ד"ה אבל), שא נמצאת בצד ימי+ סמו, לקנה אבל לא במקו הרגיל - כשרה. אבל 

הביאו בש "מורי הרב דודי" שהיה מקובל לאסור.   
4 ואפי' שהיא קטנה כמו גודל עלה של הדס. אול א ג אחר נפיחה אי+ גודלה כעלה של הדס, 
הביאו תוס' (ד"ה אפילו) בש אבי העזרי דכשרה. עוד כתבו ש שא האונא הימנית העליונה 
הסמוכה לצואר מתפצלת לשני (ורגיל דבר זה להיות באופ+ שנצמדת לקנה והקנה גור לה 

להתפצל לשני) - כשרה.  


