עין משפט
נר מצוה
 Uא מ ״׳ פ׳ד מהלכות
בנורות הל׳ו סמג
משין ד א מושיע י״ד סי׳
שנה סעי׳ א:
ב נ מיי׳ שם הל׳ י׳ סמג
שס מושיע י׳ד סי׳ שעו
סעיף :1
ג נ מי׳ ס׳י מהלכות
איסורי ביאה הל׳ יד:
ד ר מיי׳ פ״ה מהל׳
בטרות הל׳ ג מושיע
ייד סימן שסו סעי׳ א:
ה ה מיי׳ פית מהלכות
מאכלות אסורות הל׳ יא
מושיע ייד סימן ר,׳
סעיף ג:
ו ו מיי׳ פ״א מהלכות
יגום הלכה סו יז
מושיע אהיע סי׳ קסו
סעיף .א וסי׳ קעב סעיף
יא וסי׳ קעב סעיף יג:

דהא תנן ליק
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בכורות

הלוקח עובר פרתו פרק שני

^ ר ח וחמור בנות שלש ודאי לכהןי אין לפרש דיולדת תוך שתי שנים דאילמעומייצההנקבהלפניו• דרך רחם מפשר רח ם נ פ פ א אלא
אלא דאם איתא שילדה בשנה שניה לא הי פ ה חוזרת ויולדת למעושי יוצא אחר יוצא י [3דרך דופן בין אביי ]לרבינא[ )לרבא( ליכא
בשלישית אע״ג דגדולה יולדת בכל שנהכפניןשפי׳ רש׳׳י בג מ׳ גבי גדייה מידי אלא במשמשותיה דק רא פליגי  :אי&״ד בפור לדבר אהד •
״)משמש( בכור ויוצא אחר יוצא דופן לא ממ שמעותא אימעיש אלא
דאמר יולדת אינה חוזרת ויולדת תוך שנתה ופירש ב קונ מ ר ס א ע״ג
מריבויא תינח היכא דיצא זכר תחלה
שהגדולות חוזרות ויולדות בתוך שנתן
דרך דופן והדר נ פק זכר אחרינא דרך
הקשנות היולדות אין חוזרות ויולדות אי למעוטי לזיכא ליצתל .נקבלו לפניו מפטל
רחם דההוא אימשיט מריבויא דקרא
בשוך שנתן אין לפרש כן דבהדיא אמרי׳ רחם נפקא אלא שמע מינלז בכור למעוטי
ד מסתבר א דקרא אתא למשוטי יג[דהא
בריש אין מטמידין )ע״ז דף כד (:גבי
ואת בניהם כלו בביש אי בפחותה מ ב ת היכא ליוצא אחר יוצא לופן אמר לילו רב
)ד(*דבכור לרחמים הוא דאיכא לבכור
שלש מי קילדה והתנן פ רה וחמור בנות אחא מלפתי לרבינא אי סלקא רעתך בכור
לזכרים וללידה ליכא  :אלא טיכא
שלש ודאי לכהן ש״מ כ[ תוך שתים לא לרבר אחר הוי בכור תינח היכא ריצא
דיצסהנקבפדרךדופן־והדר נ פ ק זכר
ילדה נלל  :ו ב ג ס ה שליא ובאשה זכר)א( א[ יוצא לופןוזכר לרך רחם ללא קלוש
דרך רח ם ליקדוש דהא הוי בכור לשרי
מילי לרחמים ולזכריה )ה( ומריבויא
שפיר ושליא • בפ׳ בה מה המקשה)חולין  [3ראימעוט לירל ,מבכור לבכור לרחמים
דקרא לא מצית למעוטי אלא חד
דף עז־( תנןשליאשיצשה מקצתה אסורה איכא בכור לזכרים )נ( ליכא אלא היכא
יד[ ]ג[ מס ת ב רא דיוצא אחר יוצא דופן
באכילה כסימן ולד באשה כך סימן ולד ריצתה נקבה לרך רופן וזכר לרך רחם
זכר קממ שט ולא יוצא אחר יוצא דופן
בבהמה משמע שפשוש באשה יותר ליקרש רהא איכא בכור לזכרים ובכור
נקבה ואנזאי קתני בברייתא ס ת ם
מבהמה ותימה *דהכי תנן הכא בהמה
לרחם אלא מחוורתא כראביי
טו[ אפילו יוצא אחר יוצא דופן ולא )ו(
כמו אשה ואיש ספ רי ם דלא גרסי ה ת ם
פליגי בין זכר לנ ק ב ה :אלאמחטרהא
כן אלא גרסי סימן וולד באשה סימן
פדאביי־ דמשמשותיה סז[הוי בכור
וולד בבה מה ורבי אומר שיש ליישב
לכלמילי משוס הכי מימשיט כולהו יז[ :
הגירסא דמשום דשפיר אינו סימן ולד
"בהמה מן העובד כוכבים ואינו
לזללן ע ל ל ל ז ל ו ק ח ע ו ב י פ ר ־ ת ן
בבהמה כמו באשה נקש כי האי לישנא
ביכרה
לא
אם
ביכרה
אם
יורע
י '
י ׳ י
דמ"מ שליא היא סימן ולד בבה מה כמו
ה ל ו ס ח בה מה  :עו בה שגסס •
רבי ישמעאל אומר עז בת שנתה ולאי לכהן
כאשה • ב ר ו ב א דאיתיה קמן כמו
שילדה בתוך שנתה :
י
תשע חנויות■ הוי מצי למימר וליסעמיך מכאן ואילך םפק רחל בת שתים וראי
ודאי אוהו הולד לכהן • דקודס
מי פליג ר׳ מאיר ה ת ם כא[ אחרי רבים לכהן מכאן ואילך ספק *פרה וחמור *בנות?
לכן לא ילדה  :ספק • ירשה ויאכל
להכיותכתיב) שמותכג( ומהתם ילפינן שלש ודאי לכהן מכאן ואילך םפק אמר לוC
במומו ל ב ע לי ם)ז( • ס פ ק של פ ט ר
תשע חנויות בפ״ק ד חולין)ד ף יא,,; : (.רבי עקיבא אילו בוולד בלבל הבהמלו חמור מפריש טלה והוא לעצמו:מינוןז־
א י ^ כתב כג[ רחמנא ומקשינןאשה ״נפטרת ק)נ(כדבריך אלא אמרו יםימן*לווולד
מפרש בג מ׳ שמא טנ פ ה בתוך שנתה
לאיש ■ נ מ מ ש הכא דחליצת ״ בבהמה דקל! טינוף ל[ ובגסה שיליא'ובאשה
)ח( והוי יח[ סימן ולד ונפט ר ה P
ק פנ ה פסולה דאורייתא כמו קשן
הבכורה הלכך אפי׳ שז ב ת שנתה ס פ ק
ותימה ה[ שפיר ושיליא זה הכלל כל שידוע
דבמהני׳ מ[ בפרק מצות חליצה )יבמות
הי א:שפיר• שור )ס( צורת הולד :
קד (:בירושלמי גרסינן החולצת כד[ מן שביכרה אין כאן לכל,ן כלום וכל שלא
ג ט׳ ר׳ מאיר הייש למיטומא •
הקשן חליצתה פסולה קשנה שחלצה ביכרה הרי זה לכהן יואם ספק יאכל במומו
כדקתני לקמן קטן ו קטנה  :השש
ספק
תחלוץ משתגדיל ואם לא חלצה חליצתה לבעלים  Jג ט׳ מיכן ואילך י[ אמאי
חנויוש-כולן מוכרות בשר שחוטה ואחת
מתעברות
כשרה וכן יש במקצת ספרי ם שלנו הלך אחר רוב בהמות ורוב בהמות
מוכרת■ בשר נבילה ונמצאת ח תיכ ת
וקאמר בג מ׳ *זו דברי ר׳ מאיר דקאמר ויולדות בתוך שנתן נינהו והא ודאי מילד
בשר לשם ב ק ר ק ע כשרה דכל דפריש
איש כשב בפרשה ומקשינן אשה לאיש אוליד לימא רבי ישמעאל כר׳ מאיר ם״ל
מרובא פריש והייט רובא דאיתיה קמן
שהרי החנויות לפנינו:וסנהדרין • כגון
משמש דמודה ר׳ מ אי ר דחליצתה כשרה *דחייש למיעוטא אפי׳ תימא רבנן כי אזלי ז[
דישבד אלא כה[ לכשחלה אינה חולצת
שנים עשר מזכין ואחד ששר מחייבין
ולרבנן חולצת אפי׳ לכתחלה ובירושלמי בתר רובא ברובא ראיתיה קמן כגון ״תשע
זכאי  :רובא דליתיה קמן • כגון ה ^
נמי מוקים לה כר׳ מאיר וברוב ספ רי ם חנויות וסנלזלרין אבל רובא דליתיה קמן לא
דאמרת הלך אחר רוב בהמות שבכל
שלנו גרסינן חליצתה פסולה אבל קשה אזלי רבנן בתר רובא והא קטן וקטנה דרובא
העולם:פוגעיןבטרוה• דכיון דאינה
דא״כ כו[ ]ה[ ילמדנה בהדי אינך דקתני דליתיה קמן וקאזלי רבנן בתר רובא ח[ *דתנן
ראויה להוליד לא קרינן בהו והיה הבכור
בבבא דלשיל כז[ חרש וחרשת וקשן *קטן וקטנה לא יחולצין ולא מייבמין דברי
א ש ר תלדו פ ק ע ה מ הן תורת ייבום וקיימו
וליתני הכי החרש שנחלץ והחרשת רבי מאיר אמרו לו יפה אמרת שאין חולצין
באיסור)׳( יט[  ) mביי ס ס( א שתאח :
שחלצה והחולצת מן הקשןוקשנה שחלצה איש כתוב בפרשה ומקשינן אשד .לאיש
רובא
חליצתן פסולה ושוד דמאי שנא דגבי ס[ מה טעם אין מייבמין אמר להם קטן שמא ימצא סריס קטנה שמא תמצא
קפנ ה קתני תחלוץ כח[ משתגדל וגבי
איילונית ונמצאו פוגעיןבערוה ורבנן זיל בתר י[נא[)רובא(קטניםורוב קטנים לאו
קטן לא תני הכי ושוד דפ שיפא כיון
דחליצתה פסולה דהחלוץ משהגדיל לכן סריסים נינהו זיל בתר יא[ בקטנות ורובקטנות לאו איילונית נינהו אלא אמר רבא
מחוורתא
נ ראה דגרסי׳ כשרה כמו בירושלמי

:

הדרן עלך הלוקח עובר פרתו
הלוקח

]דף קה :ושם[

שיטה מקובצת

ססורת השים

הוי P'S

גכור לרחמים הוא דאינא
בכור לזכרים ליכא צ׳ק

הגהות הכ׳ח
)א( גס׳ זכר דרך חסן
וזכר דרך רחס דלא קדוש
דאימעוט מבכור כצ׳ל
ותיבת לידה נמחק ;
)ב( שם לזכרים ולולדות
ליכא) :ג( במשנה נפערת
היהכדבריך):ד(רש׳'דה
אי סיד וכו׳ דהא בכור
לרחמים הוא דאיכא
בכור לזכרים ולולדות
ליכא ) :ם( ד׳ ה אלא
ו ט׳ לרחמים
היכא
ולזכרים וכיון דמריבויא
דקראלא וכו׳ ) :ו( שם
ולא פליג בין זכר :
)ז( רשיי דיה ספק וכי<
לבעלים ואם ספק של
סמר חמור הוא מפריש :
)ח( ד' ה טינוף וכי׳ דהוי :
)ט( ד׳ ה בסיר עור שיש
בו צורת הולד ) :י( ד׳ ה
סוגעין וכו׳ באיסור אשת
אח כצ׳ל ותיבת בייבום
נמחק ;

גליון השו׳ם
מ ת נ י׳ רמש שלש ודאי
לכהן • עי׳ פזם' חולין
נזז ע״א ד״ה כל :

]ינמום סא :קיש .גיקין
ב :ע׳ז לד :מ .חילץ ו.
יא :סו .נדה לא :מח.
לקמן מנ:ז

]5״ל ד תד א[
ינמות סא :קיא :קיט.
נדה ילג.

ח[ זכר דרך דופן :
נ(תיבותדאיםעוט לידה
םבבירנמחק :ג[נפטרת
היה כדבריך  :ד[ טינוף
)עי׳ בתום׳ דף ט ע׳ א
ותום׳ נד ה דף כה ע׳יא(:
ה[ ובאישה עי׳ תום'
אי למעוט• יצתת נקבה
ביק דף יא ע׳ א :
לפניו דרך רחם מפטר
משמש
וכן
יבוס
אטו
חניצה
גזרינן
נמי
אי
איש
אטו
אשה
דגזרינן
משום
שמא
וט
היא
בשלמא
אסנזכתא
לאיש
אשה
דמקשינן
דהכא
דדרשא
וצ״ל
ו[ ואילך ספק אמאי
דחם נפקא  :אלא ש׳ ם
זיל בוזר רוב ; ז[ אולי בירושלמי דקאמר בג מרא דההיא משנה דגרסי׳ ה ת ם חליצתה כשרה רבי שמשון ברבי יוסי בשא קומי רבי מ ה בין קטן מה בין ק טנ ה א מ ר ליה בכור למעוטי יצא אחר
רבנן בתר  :ח[ רובא
יוצא דופן • זכר דלא
דתניא  :ש[ לאיש אלא איש כ ת ב בפרשה ברם הכא ונגשה יבמתו אליו לשיני הזקנים מ״מ ר׳ מנא אמר לה כט[ ס ת ם רבי יצחק בריה דרבי חייא נו[ פהנא בשם ר׳ יוחנן קדיש דבעינן בכור
מ ה :י[ רוב קטנים  :דרבי מאיר היא דאמר אין חולצין ואין מיבמין את ה ק טנ ה שמא תמצא איילונית משמש דכולה חד ט שמא היא ומיהו אין נ ראה דהא רבנן אמרי ליה לרחמים ולזכרים • אבל
יא[ בתר רוב קטנות ;
אי יצתה נקבה לפניו
אבייאמרת שאין חולציןל[ כו׳ ]ז[ואין מיבמין את
יב[ יוצא דופן ביןיפה
ה ק טנ ה שמא תמצא איילונית לא[ ובירושלמי אין מזכיר כי א ם ט ע ם יבום אבל ט שמא דאין חולצין א ם דרך דופן אפי' הכי הוי
האי
לרבינא ליכא  :יג[
הוא מדרבנן הוי גזירה אשה אטו איש ולמאי דגרסינן בספרי ם שלנו פסולה יש לפרש דלא שריב ליה בהדי חרש וחרשת וקטן משום דהנהו ככו״ש בכור אע״ג דלא הוי
לרחם ים
דבכור
בכור ללידה • אלמא
דבכור לדבר
ל ״ ״י
הוא דאיכא ובכור וב קטנה איכא פלוגתא והא דהנא תחלוץ משתגדיל לאשמועינן דדוקא למ״ד פסולה תחלוץ משתלייל
חד
יד[
:
וללידה
לזכרים
ותחלוץ ושוד י״ל דלמ״ד בריש כל הגט)גיסין כה־(קטן נהואנפליא פסולין ואין פוסליןאיצטריך לאשמושינן גבי ק טנ ה תחלוץ לאשמושינן דחליצה פסולה דסחוסרדבר אחד ןלבד
ומםתברא דיוצא :
’י‘
ל״ "י
®י’®'
י־
סו[ סתם יכול אפילו ! ופוסלת של האחים ל [3וש״מ אינ^
בשלמא ^'טאי
םז[דטםשםעותיה דקרא ניחזי אי משתין ]מ[עושה כיפה וי״ל דהיכא דלא הביא י לג[ סימנין שד רוב שנותיו חשיב סריס בלא סימני סרי ס כדאמרינן ב פ׳ הערל *()(: 0C
הוי  :יז[ כולהו ויש
דאטרתדה־באדיצאזבר
ו בנדה )דף מז (:וכי לא לד[ שלו סימני סרי ס שד כ מה שד ח ב שטהץ .
לשון אחר אבל זה
דרך דופן ו:כר הבכור
- jj•, j j f tjף j-_,5
(+
עיקו•  :יה[ ספק ולד
דרך רחם דלא קדיש
׳•.׳■ •'111י•‘׳■•
j
ו1 1
תיבת סיטן נמחק :יש[ באיסור אשת אח תיבת ביבום נמחק :כ[ התוך שתים :כא[ התם הא אחרי :כנ[כתב בפרשה
דקא ממעטת ל•' מבכור הא• ניחא לי דאגן בעינן בכור לכל דבר  :אלא • מאי דאסרת דהיכא דיצתח נקבה דרך
ומקשינן  :כג[ דבטתני׳ בפ׳ מצות חליצה בירושלמי עי' בתום׳ )דף כב ע״ב(  :כד[ החולצת לקטן חליצתה :
דופן וזכר כבור דרך רחם מ( דליקדוש משום דהא איכא בכור לזכרים ובכור לרחמים אטאי ליקדוש )הא
כה[ אלא דלכתחילה אינה  :כו[דא׳׳כ ליערבח בהדי  :כז[דלעיל מינה חרש  :כח[ קתני תחלוץ טשתנדיל ונכי :
כתב רחמנא כל הבכור אשר יולד אלמא רבעי נם• בכור לל־דה(  :אלא מחוורתא כדאביי • כדתר־ץ לניולם
כש[ אמר לה םתם רבי יצחק בריה דר׳ חייא ומטי בה בשם ר' יונה דר׳ם  :ל[ חולצין ואכתי לא קים להו
בכור לדבר אחד לא הוי בכור ורישא דגי ]קאמר כו׳[ וכלל הכי גטרינ! ) :א״ל דג אחא טד־פתילרבינא תינדז
טעמא רשמא תמצא איילונית  :לא[ איילונית דירושלמי אינו מזכיר כי אם על טעם  :לג[ האחים ושוב אינה :
היכא דיצא זכר דרך דופן וזכר דרך רחם דלא קדוש דאימעוט ליה מבכור דככור לרחמים איכא בכור לזכר ליכא
לג[ רגיא סימני סרים עד  :לד[ לא נולדו בו סימני :
אלא איכא דיצתה נקבה דרך דופן וזכר דרך רחם בתם־הא ל;ר,רוש דהא איכא בכור לזכר ובבור לרחמים אלא
בדאביי( ט^יק פי־רקא
־
לו
מחוורתא
) א ם ( עז בת שנתה לקח וילדה כסוף שנתה י .ודאי לכהן י דבכור הוא דבתוך שנתה לא ילדה קודם השתא  :מיכן ואילך י אם קנאה יתירה מבת שנה וילדה  :ספק י ’ הוא א׳ם ילרה קודם אי לא וספק הוי ב ט ר
וירעה ויאכל במוטו  :וכן רחל בת שתים ודאי לכהן י דקודם אינה יולדת  :ופרה וחמור בני שלשה ודאי לכהן מיכן ואילך ספק י וספק דחמור במקים רעייה דבהמד ,טהורה יפריש טלה תחת זה ספק פטר הטור
והוא לעצמו  :אילו בולד ■ ממש דבהמה נפטרה מן הבכורה היה כדבריך דעז בת שנתה ודאי לכהן וכו'  :אלא אמרו סיטן ולד בבהמה דקה טינוף י אם הפילה דם מרחמה אותו דם הרה ולד אלא שהפילה ולההיא
דם קרי טינוף ובמקום ולד הוא ונפטר מן הבכורה  :וכן בהמת גסה * אם בהמה הפילה שיליא בלבד היינו סימן ולד דאין שיליא )מן( בלא ולר ונפטרה מן הבכורה  :וסימן ולד באשה שפיר ושיליא י ושיפיר היינו דם
שבתוך השיליא ואיכא למיחש שמא טינפה בתוך שנתת ואח׳ב ילדה לסוף ה' חדשים משום הבי הכל ספק אפי' בת שנתת  :כל שידוע שביכרה • או בטינוף או בלירה אין באן לכהן  :ושירוע שלא ביכרה ודאי לא
בטינוף ולא בלידה  :ואם ספק י היינו הלוקח ואפילו בתוך שנתה  :ששפעה חרדת דם קשה דחררה היינו נטי סימן וולד ותיקבר בדין בכור ונפטר שוב מן הבכורה  :ואמאי ספק י בלומר דאינו נאכל אלא במומו ;
ליטא הלך אחר וכו' והא ודאי מילד אוליד י בתוך שנתה והאי דקא ילדה השתא אחר שנתה ליהוי חולין גמורין ויאכילנו בלא מום  :כרבי מאיר י דחייש למיעוט כדאכזר לקמן איכא נטי מיעוט בהמה דלא ילדה בוזוך
שנתה הילכך הוי ספק  :אפי' תיטא י ר׳ ישמעאל כרבנן ם״ל דאזלי בתר רובא  :וכי אזלי בתר רובא ברובא ראיתיה לקמן כנון תשע חנויות כולן מוכרות בשר שחוטה בו' ■ דכיון דאיכא ם׳ חנויות לקטן אמרי' כל דפריש
מהיבא פריש וסנהדרין דאזלי בתר רוב  :אבל רובא דליתיה לקמן׳)לא ילוד לקםן(]כםו דוכא דבחםר[.אזלי נטי כתר מיעוט דלא ילדי הילכך ספק :קטן וקטנה ררובא דליתיה לקמןידלא הזינא רובא רעלמא אי ועיסריסיסאי איילונית
אי לאי ואפי' הכי אזלי בתר רובא  :דתנן כו׳ איש כתיב נבי חליצה ולא גבי יבום דבתיב אם לא יחפוץ האיש :ונמצא פוגע בערוה ולא מיקיימא מצות יבום  :ורבנן י סברי מייבמין דזיל בתר רוב קטנים )כלל( ואף על גב דליתא קטן :
אלא
.
ה ג ה ו ת צ׳׳ק נא[ לוג ] :נ[ יונ ] :ג[ ומססניא  :נל[  5׳ ן מ׳ז ] :ה[ לעינינהו וליסגנהו נהדי  :נו[ ממי נה נשם י׳ יונה דר׳מ  :נז[ ווירושלעי אין מזכיר ני אס פ1ס ינוס ואין עינפין אש הקשגס שונא סמ5א א»;ו5יס !זנל :
י נת[ ואנשיליא  M :ועושה :
א( נראה דצ׳ל דלא קדוש אמאי ליקדוש דהא איכא ככור לזכרים וגכור לרחמים אלא מחוורתא נואכיי וכו׳ :

רבינו גרשום

 nTYCQה ש ׳ ס

הלו ס ח ב ה מ ה

פרס שלישי

עין משפט
נר מצודי

ב מ רו ת

מ ח ו ו ל ת א רבי ישמעאל כ ר״ מ ס״ל דחייש ל מי עו מ א .ו מ מ ע ס ז  kמיי׳ ס׳ד מהלמת
יובא דהלי כמעשס .כגון עיבור ה ב ה מ ה דחלי ב ה ר ב ע ה ואיכא למיחש
בכורות פלכה י גתש׳ע
שמא לא עלה עליה זכר הילכך ס פ ק  :ואניאיגי אומר בן .איני חולק
ס מוך מי עו מ א דאין מ ת ע ב רו ת לחזקה דבחזק ת שלא ייי סימן פגזו סעיף ; I
ילדה ואיתר ע ליה רובא אין לחושבו ודאי בכור דלא הוי אלא פלגא
עליך בלשון שמועסי אלא בלשון אח ר ולקמן מפרש מאי איכא בין
סבריה לנמריה:במאיקמיפלגי .ר׳ ישמעאל וג מריה דר׳ יהושע דק תני ופלגא כדא מ ר ב ר״ פ ב ת ר א דיבמות )דף ק־מ (.ושם הארכתי והא
ד מ מהרינן ב ס פ ק מו מ א ה ב פ ר ק כסוי
אבל אמרו  :ה[ בנוינוף פומר פליגי .
הדס)חולין דף פו (.היינו משוס דילפינן
דרבי ישמעאל דמשוי ליה ודאי בכור
מחוורתא ר׳ ישמעאל כרבי מאיר סבירא ליה
מ סו ע ה יא[ ציעהר ב ד ב ר שאין ט ד ע ת
סב ר דאי נמי עני ך בפוך שנתה לא
דהייש למיעוטא רבינא אמר אפילו תימא
לישאל ולהכי קא מ ר ה ת ס א ס אמרו
מיפערא:לחומרא .כגון גבי רישא
ר בנן כי אז לי רבנן ב ת ר רו ב א ברובא דל א
ס פ ק מו מ א ה למהר יאמרו ס פ ק איסור
ד שמעפא דאי מ ה אזלינן ב ח ר רובא

5״ק 1מ׳ז
5״ק מ׳ז

צ׳ל דמנין

היכא ולא P’S

5תון ששה צ׳ק

צ׳ל דטנ־ף

רבינו גרשום
אלא טחוורתא

כו׳

............
...........
... .
תלי במעשה.
ברובאדלא
בנו]סרים ואיילונ־ת
”m

’K

באחר לא אזל׳

תלי ב מע שה א בל רובא דתלי ב מע שה ל א
הוה משוינן ליה פשוע ודאי )דהא(
ת״ר עז ב ת שנ ת ה ודאי לכהן מיכן ולהלן
מכאן ו[ ו אי ל ך) הו ה( הילכך חייש
ספק רחל ב ת שתים ודאי לכהן מיכן ולהלן
למיעוע לחומרא ומשוי ליה ס פ ק אבל
הכא אי חייש למיעוע קולא הוא דאפילו
ספק פרה ב ת של ש ודאי לכהן מיכן ולהלן
ב ת שנתה משוי ליה ס פ ק  :גמריה .
ספק חמורה כפרה ר׳ יוסי ברבי יהודה אומר
אבל אמרו ז [) אי ת ליה דזעירי( :
חמורה ב ת ארבע שנים עד כאן דברי רבי
סבריה .ואני איני או מ ר כן כו׳ :
ישמעאל כשנאמרו דברים לפני רבי יהושע
*דפינו qבסון* ששה  .שראינוה
אמר להן צאו אמרו לו א[ לר' ישמעאל טעית
שהתחילה לענך בתחלת חדש שביעי :
אילו בוולד ב ל ב ד ה ב ה מ ה נפטרת חיה
אין נוינוף פחוה מל׳ יוס  .ד אינה
כדבריך נ[ *)אלא( י׳סימן הוולד ב ב ה מ ה דקה
מקבלת זכר ע ד ל׳ יום:לגמריה .
טינוף ובגסה שליא ובא שה שפיר ושליא
*דלא ח[ ידעינן ששינפה ב ת ששה אדר׳
ישמעאל פליג דא מר ב ת שנפה ודאי
ואני)א( נ[ אק אני אומר כן אל א עז שטינפה
לכהן וקא׳׳ל איהו אפילו ילדה בתוך
ב ת ש שה יולדת ב תוך שנתה רחל שטינפה
שנתה ס פ ק דלמא מנין* בתוך ג׳
ב ת שנתה יולדת ב תוך שתים אמר ר׳ עקיבא
חדשים או ד׳ משנולדה וחזרה וילדה
אני לא באתי לידי מד ה זו אלא כל שידוע
בתוך שנתה והיכא דחזינן דלא מניך
,
שביכרה אין כאן לכהן כלום וכל שלא ביכרה
"עד סון* ששה ועינ פה בסון* ששה
הרי זו לכהן ספק יאכל במומו לבעלים במאי
כדאמר רבי יהושע בסב ריה ההוא
קמיפלגי ר׳ ישמעאל ור׳ יהושע לימא בטינוף
בכור מעליא הוא דההוא מינון* לאו
מינון* גמור הוא ד א ס מינון* היה לא
פוטר קמיפלגי רבי ישמעאל ס ב ר טינוף אינו
הוה ילדה בתוך שנתה ע ד יום אחד
פוטר ורבי יהושע סבר טינוף פוטר אי דחזינן
כשנה שניה דמינון* הוי כל חדש שביעי
*דטינוף דכולי עלמ א לא פליגי דטינוף פוטר
כזעירי וה׳ חדשים [p .ימי העיבור הרי
והכא בחוששין לטינוף קא מיפלגי רבי
כלתה שנתה ולא תלד ע ד למחר דכל
ישמעאל ס בר אין חוששין לטינוף ור׳ יהושע
חדשי עיבור בעינן שלמים ואחר כך
סבר חוששין לטינוף ולא חייש והאמר רבא
יולדת למחר כדאמרינן ב מ ס כ ת נ ד ה
מחוורתא רבי ישמעאל כר״מ ס״ל דחייש
)דף ל ח(:וי תן ה׳ לה הריון י[ בגי מ מ׳
ר ע״ א ו מ׳ חדשים של ל׳ יוס הוו ר ״ ע
למיעוט כי חייש לחומרא לקולא ל א חייש
ימים וביום ר ע״ א כתב ק רא דיולדת :
ואיבעית אימא בין לקולא בין ל ת מ ר א חייש
לסבריה .ואך על ג ב דחזינא דלא
ו ה כ א ב מ טנ פ ת וחוזרת ויולדת ב תוך שנ ת ה
מנין* ע ד סון* ששה נמי ספי ק א
קמיפלגי דרבי ישמעאל סבר מ טנפ ת אינה
הוא דלית ליה דזעירי :
חוזרת ויולדת ב תוך שנ חה והא מדאוליד
לגמריה
ודאי לא טניף ור׳ יהושע סבר מ טנ פ ת חוזרת
רולדת בתוך שנתה ואני איני אומר כן אלא עז שטינפה ב ת ש שה יולדת
תוך שנתה רחל שטינפה ב ת שנ ת ה יולדת ב תוך שתים מאי איכא בין גמריה
ל ס ב ה ה ת שטינפה בסוף ש שה ואיכא בינייהו דזעירי דאמר זעירי *אין
טינוף פ ת ת משלשים יום לגמריה אית ליה דזעירי לסבריה לית ליה דזעיד
ואיבעית אימא דכולי עלמ א איח להו דזעירי והכא ביולדת למקוטעין קמיפלגי
לגמריה

רבינא

א מ ר אפילו תימא
להיתר :
רבנן  .תי מה דלא משני הכי בר״ פ
בתרא דיבמות )דף קיש .ושם( אמתני׳
דלא תנשא ולא תתייבם ע ד ש תדע
שמא]מעוברת[היא צרתהוי״לדתשמיש
ד אד ס לא חשיב פלי במע ש ה כמו
תשמיש ד בה מה יג[ ד פ ע מי ס ד ב ה מ ה
צריך להרביע כדא מר בהשוכר א ת
הפו עלי ם) ב״ מ דף צא (.מותר להכניס

 :ורב;

יהושע
כמכחול בשפופרת
סב ר חוששין למינון*  .וא״ת ה א יג[ ק א
מסקינן לקמן דרבי יהושע לא חייש
למיעומא כדדייק ממתני׳ דיצתה מצאה
ר׳ יהושע אומר אינ ה חוששת וא״כ

אבל אמרו סימן P’S

—

—

הג הו ת ה כ ״ ח
היכי חייש ה כ א ל מיעו מא ד מ מנ פו ת
ו עו ד דבכי האי גוונא ד הכא אפילו ר״ מ )א( נם׳ ואני י/יני אומר
’י ־
לאחייש כדאמר בריש פ רק ב ח ר א
די ב מו ת)ד ף קיש (:דהיכא דאיכא רובא
וחזקה הוי ה מי עו ע מי עו מ ד מי עו ע א
והכא איכא רובא דאין מ מנ פו ת וחזקה
שהיא ב חזק ת שלא ילדה וי״ל ד מ״ מ
לא הוי ודאי בכור יל[ שניתן לכהן
דאיכא חזקת ממונא ד ע די פ א והמוציא
מחבירו עליו הראיה ואפילו לרב דאזיל
בממונא אח ר הרוב בההיא דהמוכר
שור לחבירו ונמצא נגחן)ב״ר ,דף מו(.
הייט משוס דא מ ר קי ם לי בנפשאי
שאני מן הרוב א״נ יש לחלק בין ממון
שאין לו חובעין לממון שיש לו חובעין
ומיהו היא קצת תימה דלענין ללקות
בגיזה ו עבודה ולענין ליקרב למזבח
חשיב ודאי בכור דאזלינן ב ת ר רובא
וחזקה ולענין נתינתו לכהן יחשב ס פ ק
ונראה לתרץ דלהכי חיישינן למיעוט
ב ה מו ת
משוס דרו ב
ד מ מנ פו ת
מ ת עב רו ת כשמגיעות לזמן שראויות
להתעב ר סו[ בו) מ ת ע ב רו ת ( :
לא חייש  .ואפילו לכהן
ינתן כיון ד קר ב למזבחסז[
י
ומיהו ג בי ח מורה קשה דהוה לן
להעמיד ממון ביד בעלי ם ולא ניזל
______
בתר רובא דאפילו ר ב מוד ה ה כ א דאין
הולרן בממון א ח ר הרוב כדפי׳ לעיל וי״ל דגזר חמור ה אטו ב ה מ ה טהור ה ■ ל א י ב ע י ת אימא בין לקולא בין לחומרא חייש  .מעי ק ר א נמי שיטח מקובצת
דהוה ב עי למימריז[ לקולא לא חייש מ שמע דהיינו לר׳ ישמעאל אבל ל ר״ מב כ״ מ חייש ומכ״מ אין לדקדק מכ אן דהא דר״מ חייש ל מי עו ט א הי עו א[^לו לישמיזאל ®י״

לסולא

מדאורייתא מדחייש הכא אפילו להקל דהיינו א( שלא יח[ נותנו לכהן דלא אזלינן בממון אחר הרוב א״נ משום דאיכא רוב '  [pמ ת עב רו ת כשמגיעות נ[' 5א אטרו “םיםן I
ב תי לזמן הראויות להתעבר שמסייע למיעוט ובפ׳ אין מ ע מידין) ע״ז דף לד (:גבי גבינת בית אונייקי א מר דר״מ חייש למיעוטא וגזר ח ב א א עו מי עו ^ א ג[_ ואני איני אומר כן :

םאי**ם  5ה' ^ ט א' א °
עלה עליה׳ זכר אי לא
כפרד . .דבת שלש ודאי
לכהן  :עד כאן דברי
ר׳ י שמעאל .היינו כמו
דברי ד' ישמעאל  :עז
שטינפה בת ששד. ,
חדשים יולדת בתויך
שנתד ,דסינוף הוי
בחדש שביעי ומתעברת
____
לסוף שביעי וטוענת

ד[

לסבריהכנון שטינפה:
ה[ מר,׳ד ליטא בטינוף :
ו[ טכא; ולרלן הלכך י,
תיבותאיתליהדזעירא
נטחק  :ח[ דלא נקט
שטינפה בת ששה אית
ליה דזעירא ואדרבי
שמעאל  :ס[ חדשים
שלמים ימי  [ ' :הריון

ולאיגזר שאר מקומות אטו אותו מקום משמע דבאותו מקו ם נמי כ[ לאו מדאורייתא אלא מדרבנן מ ט ע ם גזירה אטו מיעו ט א ובפ״ק דחולין)דף יב(.
כמי דפריך לר״מ פ ס ח וקדשים מאי איכא למימר דשרא רח מנ א ולא ק א מ ר בשר תאוה מאי איכא למימר דשרא ר ח מנ א מ ש מע דמדרבנן חייש
ז[
למיעוטא ואפילו גזר בבשר תאוה ב פ ס ח וקדשים לא גזר דלא אפשר ואן* על פי שלא יכלו להעמיד שם גזירתם ה ע מידו ה היכא דאפשר ה״נ
בדאורייתא היכא דאפשר כא[ אפשר היכא דלא אפשר לבדוק לא אפשר דא ם איתא דבדאורייתא אין חילוק בין אפשר ללא אפשר לא היה
לחכמים לחוש ולגזור היכא דאפשר כיון שראו כנ[ שוס מ קו ם שלא חשו כגון היכא דלא אפשר ומיהו היכא דחזקה מ סיי ע ת למיעוט נ ר א ה
דחייש ר״מ למיעוט מדאורייתא מ [ ב( מד ט ה ר גבי תינוק ג( ועוד רוצה להתיר בפ ר ק כיסוי הדם)חולין דף סו (:לשחוט אותו ואת ב ט אחר
שחיטת חרש שוטה וקטן ד( דאן* על ג ב דאין רוב מעשיהן מקולקלין כד[ וא״ת דבפרק הזהב ) ב ״ מ דף נ ה (:גבי חמשה חומשין הן מ שמע דד מ אי והריון

בנימטריא

;

הוי מדרבנן אפילו לר״מ דקאמר עשו חיזוק לדבריהם ולמה אינו טבל דאורייתא ד ס מוך מי עו ט דאין מעשרים לחזקת טבל וי״ל דאין זה י [3ל פ ^י ם דבבהמה

]ה׳[חדשי’ם'ויולדת ל«ף חז ק ה ד ד ל מ א כרבי אושעיא כה[ ע ב ד ה שהכניסה ב מו ץ)כרכות דף לא (.ו עו ד דאין להחזיק שום אד ם ברשע בשביל מי עו ט שאין מעשרין  :צריך  :יג[תיבת קא
שנתה

וט־נוף

פוטר

א( קעמא שלא י מן לכהן צ׳ק נ ( מדמטהר צ״ק נ( עי׳ רש׳א ד ( »׳ ש נגנזרא וצ׳׳ע

ין ל ״

נ ט ח ק :יד[ בכור שינתן

דטמונא דעדיפא  :טו[ להתעבר הס״ד ותיבות בו מתעברות נמחק  :טז[ למזבח טטעם רוב ומיהו  :יז[ לטיטר
דלקולא לא  :ייז[ שלא ליתנו לכהן  :יט[ דאיכא רוב דטתעכרות כשמניעות  :כ[ לא אפר מדאורייתא :
כא[ דאפשר לבדוק אפשר ; כנ[ שיש מקום תיבת שום נמחק  :כג[ מדאורייתא טדמטהד ז בי תינוק ועוד
דרצד ,לד,תיר  :כד[ מקולקלין אלמא חייש למעוטא מדאורייתא היכא דאיכא חזקה בהדה דבהמר ,בחייה
בחזקת איסור עומדת ואם תאמר  :כה[ אושעיא עכר שהכניסה במוץ שלה ועוד :

ל  Tי מדר ,זו  ,דאיני יודע אם מטנפת בסוף ששד ,אם לא  :אלא כל שידוע כו׳ ואם ספק ר׳ עקיבא מחמיר
שהוא נוד,נ ספק בכל אפילו בת שנוזה  :ר' ישמעאל סבר טינוף אינו פוטר  .ומשום ה׳ ק ודאי לכד,ן דלא ילדד,
עדיין ואפילו אם טינפה קודם לא נפטרה בכך  :ר' ישמעאל םבר]אין חוששין לטינוף[.כיון דלא חזינא אין חוששין
לטיניף הואיל דבתוך שנתד ,ילדה דתרתי לא עבדה :והאמר רבא טחוורתא ]ר׳ ישטעאל[כר׳ם סבירא ליה דחייש
למי שע  .אפילו היכא דליר״יה קטן דלא חזינא הכא נטי ניחוש לטינוף אע־נ דלא חזינא  :כי חייש לחומרא .
לחייבה בבכורה דטיעוט בד,םה אין יולדת בתוך שנתה והך גטי איטר לא ילדה וטיתייבה בבכורה  .אבל
הכא אנו חייש למיעוט דטנפו היינו נךלא ופטור מן הבכורה  :ואני אין אני אומר כן  .מפרש הברייתא כנון אטד מר  :מאי איכא בין נטריד ,לסבריד . ,אלא אמרו היינו נטריה מה שלמד מרבו  .סבריה היינו ואני
איני אומר כן  .ולדברי שניהם משמע דטנוף פוטר  :כנון שטינפה בסוף ששה  .חדשים שנולדה כשמתחיל חדש השביעי  :ואיכא בינייהו דזעירי ד א מד .דטיניף ל׳ יום ד^י  :לנמריה  .שלא נאמר בר .יולדת בתוך שנתה
משמע שיום ראשון בתחלת שנד ,שניה יולדת  :אית ליה דזעירי  .דל׳ יום שלמים מטנפ ת ומתעברת ה' חדשים שלמים )שבו( שהוא עכור בר,טד ,דקר ,נמצא יולדת יום אחד בשנר ,שניה  :לטבריה דאטר  .יולדת בתיך שנ תה
ודאי

עין מ ש פ ט
נ ר מצור.
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הלופח בהמה

פרה שלישי

בכורות

חלב

ח א מיי׳ ס׳ד מהלצוה
בכורות הל׳ ח טוש״ס
י׳ד ם’ ׳ *6ז סעיף ד ־.

לג מ רי ה ל א א מ רי גן יולד ס ל מ קו ט עין  .הלכך לא נ ק ט סון 1ששה :
פונור איפא נינייר\  .פ ס ק ר״ פ דחלב אינו פונור דלקמן
ל ט ב רי ה א מ ריגן .ד ל א ג מ ר בה מה *מאשה מקצת יום אחרון של חדש
בפי רקין)ד ף נד (.מ ס קינן כרשב״ג דאמר בלוקח בה מה מניקה
מעובדכוכבי ם ו פ עו ר ה מן הבכורה דלאמרחמאאא״כילדה אבל מנועם חמישי לעבורה ככולה ויולדת בו ביום הלכך אפילו אית לן ח ע י ד
ונ ת עב ר ה במרחשון יולדת ביום אחרון של אד ר דהוי שנתו  :מקצס
חלב לחוד לא מיפ ע ר א אי לאו דאיכא ולד בהדה דחזינא דמרחמא ליה
היו ם • שגמר חדש חמישי או של טי טף:
ומניקהו ומחוך כך מד קד ק ר״ת דהכי
ה״ג לגמריה לא אמרינן מקצת היום
הלכתא דחיישיקלמיעועא היכא דאיכא
לגמריה לא אמרינן יולדת למקוטעין ל מ ב ד ה
ככולו  :מ אי אי פ א בין ר׳ ע קי ב א ל ר׳
חזקה בהדה כי הכא שהיא בחזקח שלא
אמרינן יולדת למקוטעין ואיבעית אימא ל א
יהו שע .דבבציר מ ה ט מי ילדה  :חלב
ילדה ואפילו לא קיימא לן כרבי מאיר
ככולו
היום
מקצת
כ
א[והכא
יולדת)אך
אמרינן
פו ע ר  .א ס חוצבת אפילו בתוך שנתה
ד מע ה ר בההיאדרוב תינוקות מ ע פ חי ס
קמיפלגי  [3למכדיה אמרינן *מקצת היום
או שנולדה בבית ישראל) ( 3צא ר אי ט ה
)נדה דף יח (:מכיעם סמוך מי עו ע א
ככולו לגמריה ל א אמריגן מקצת היום ככולו :
יולדתעדלאחר שנתה והרי היא חולבת:
לחזקה להחמיר מיהא חיישינן ו א ע״ג
אמר־ ר׳ עקיבא אני לא באתי לי ד מדד .זו
ר׳י הו ש ע ס ב ר טי טןי פו מ ר.ו ל א חלב:
דבפ״ק ד חולין)ד ף יא (:מ שמע דאין
הי ה ה לה ח מו ש ה .אשה שהלכה היא
הלכה כר״מ אפילו להחמיר דקאמר
אלא כל שידוע כו׳  :מאי איכא בין ר עקיבא
ובעלה למדינת הי ם ו מ ת בעלה בלא
לר״מ דחיישלמיעועא היכי אכיל בשרא
לר׳ יהושע אמר ד׳ חנינא מסורא חלב פוטר
בנים ואח אין לו ויש לה חמו תה
משמע דאין הלכה כן דלא קא מר היכי
איכא בינייהו ר׳ עקיבא ״סבר חל ב פוטר ה לך
במקומה שיצאת משם  :אינ ה חוששח .
אכלינן בישרא מכל מקום היכא דחזקה
אחר רוב בהמות ורוב בה מות אין חולבות
שמא טלד בן לחמיה והויא זקוקה
מסייעתו חיישינן והכא איכא חזקה
איכא
אלא אם כןיולדות ג[ ור׳ יהושע סבר ה א
ליבס  :יצאה מלי א ה  .שהיסה חמו תה
ד ה ע מד בה מה בחזקת שלא ילדה
מיעוטא ד ת ל בו ת אע״פ שאיןיולדות ומי חייש
מ עוב ר ת כשיצתל :זן משם חוששת :
וסמוך מי עו ע א דחולבות ו אע״פ שאינן
ר׳ יהושע למיעוט והתנן *"רדתה ל ה *המותר.
ומחצה נ קי בו ח .שאינה זוקקת ליי ט ם:
יולדות לחזקה והא דאמרינן פ״ק
אלא אי פו ן  .תרצתא דר׳ יהושע ס ב ר
אינה חוששת יצאה מליאה הוששת ר׳ יהושע
דחולין)דף ג (:דרוב מצויין אצל שחיטה
טינוך פוע ר והוא הדין לחלב ואתא ר׳
מומחין הן ולא אמרינן סמוך מיעו ס א
אומר אינד .חוששת ואמרינן מאי טעמא דר׳
דאין מומחין לחזקה דבהמה בחזקת
עקיבאלמימרכל שידוע שביכרהואפילו
ידדשע קסבר רוב מעוברות יולדות ומיעוט
על ידי טינון £אין כאן לכהן כו׳ ס פ ק
איסור עו מד ת ע ד שלא נ שחטה ההוא
מפילות יוכל היולדות מחצר .זכרים ומחצה
ואפילו חולבת  :ו ה חני א  .בניחוחא :
רובא מצוי הוא ושכיח סובא כענין
נקבות סמוך מיעוטא דמפילות למחצד.
שמצינו בריש גי טין ) ד ף  (; 3ח[ ואפילו
ו ן ג ד יי ה .נ ק ט מ שו ס ד ד ר כ ה לילד
דנקבות והוו להו זכרים מיעוטא ולמיעוטא
לר״מ דחייש למיעוט׳ ס ת ם ספרי דדייני
וולדות הרבה בעיבור אחד  :אני
לא תישינן אלא איפוך י[והתניא חל ב פוטר
מג מר גמירי והמיעוט לא שכיח ולא
ר אי חי ג דיי ה ש עי ש ר ה ב חוו ש נ ש ה .
דברי ר׳ יהושע רבי עקיבא אומר ח ל ב אינו
חייש ליה ר״מ כדאמרינן בריש בנות
כלומר בתוך אותה שנה שילדה
כו תי ם)נ ד ה דף ל (. 3וכן י״ל בההיא
השלש בנות חזרו הבנו ת וילדו
פוטר'ת״ר* יגדייהשילדד .שלש בנות וכל
די ב מו ת)ד ף קנא (:דמים שאין להם
ע ד שנכנסו כולן לדיר להתעשר
בנותיד .ילדו של ש שלש כולן נכנסות לדיר
סו ך ד די ע בד אשתו מו ת רת ולא אמרינן
באותה שנת הן ו ב ט תי ה ס ולקמן
להתע שר א״ר שמעון אני ראיתי מ שעישרה
ס מו ך מי עו ט א דנ מ ל טי ם לחזקת אשת
בעי מאי נ פ ק א מיני ה)נ( ז[ לת״ק :
בתוך שנתד .למד .לי למיתני שלש שלש
איש ט[ ומה שהחמירו שם לכתחלה
לימא
תוליד חד מינייהו ת ל ת ואינך תרתי חרתי
מ שוס חו מ רא דא שתאיש וגו ס ס נמי
איידי דאיכא חרא דלא סגיא בל א של ש תנ א כולהו דילדו של ש שלש ולמד.
לא אזלינן ביה בתר רובא להעיד עליו
לי למיתני שלש כלל לילדו כולהו תרתי ותיהדר אידד ותוליד ב ה ד הן
להשיא א ת אשי« י[ וג ם באתרא דרובא
ליטא
מקדשי ו מיעו ט _
מסבלי והדר _
מקד שי
והדר מסבלי דאיכא רובא וחזקת להתירא חיישינן למיעוטא לתחמיר לפי גיר סת רביט חננאל בקדושין ב פ ר ק שני)לף נ (:ויש לחמורי א ה א דפריך
הכא לר׳ יהושט דא מ ר חלב אינו פוטר מה א דא״ר יהושע ביבמות )דף קיע (.׳צתה מליאה אינה חוששת כד מפ ר שדל א חייש למיטוטא דזכריס
ודוחק מחוך כך לומר איפוך ומאי יא[ קשה בההיא דיבמות ליכא חזקי :בהדי מי טו ט א אבל בהדי מי עו ט א דמולבות איכא חזקה ולפיכך חייש
ועל כרחין מתניתין ד ה ת ס נמי מוכחא דיש חילוק דרישא דלא תנשא ולא תתייבם ס ׳ מפרש ה ת ם מ ע ע ס ס מו ך .מי עו ט לחזקה ולא פליג טליה ר׳
יהושע דאין לומר דפליג ב פ פ א וה״ה ברישא דאדרבה הוה ליה לאשמועיק דפליג ברישא ו א ע״ג דאיכא חז קה וכ״ש ב סיפא וי״ל י [3כיון דמשכח
ברייתא איפכא לא חש מלתרן מיהו תימה דלמאי דמפיך כ״ש דתקשי לן דכאן א״ר יהושע חלב פוטר אלמא לא חייש ל מ עו ט א ו א ע״ג דאיכא חזקה
בהדה ובהתיא  1יבמות מ שמע ד ל א פ ליג ר׳ יהושע אלא ב סיפא אבל ברישא מודה ואי הוה אמרינן דלא ח שי ג מי עי ט דאיכא חזקה ב הד ה מ ה
שהיא בחזקת שלא ילדה שאדרבה ה ע מ ד ולד בחזקת שאיט קדוש בבכורה יג[ שהוא חולין ב מ עי אמו אז הוה אה* שפיר וג ם ה א ד צי ^ לומר איפוך
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דלא חייש למיעוט ולא גזר שאר מקומות א טו אותו מקו ם כדגזר ר״מ מ ט ע ם דחייש למיעוט ועוד קשיא דבסון £אין מעמידי} ) 00לף לס (:מ שמע
י מיל’1
דר׳ יוחנן ]א[ סב ר כר״מ יל[ בגבינות בית אונייקי ד ס ת מא כ ר׳ מאיר ו ע ע מ א דר״מ משום דחייש למיעוט כדמפרש
)לףה (:סו[ ד ר׳ יוחנן אכל משחישח כותי ולאחייש למיעוט החשודים כ ד ק א מ ר ר״ מ ה ח ם גבי יינם א ע״ג ד איכ א חזקת בהד ה דלא נ שחטה וי״ל
דאיכא סת מי טובא דלא סז[ חיישינן למיעוטא ועוד ד ה ח ם ס ת ס ואח״כ מחלוקת בריש כל הצלמים פלוגחא ד ר״ מו ר בנן אבל עו ד ק׳ דלקמן)לף
להרשע
להחזיק כל הכותים כרשעים
כרוך יאחר רחל ויש
בן גמליאל גבי ההוא דראה חזיר
מ שמע דר׳
.
לתרןדאין .
.
,
יוחנן אי ח ליה הלכה כר״ש ,
.
אלא יז[-----------
אי} ב ה ס
שני דברים
דקתני שני
בנן דקתני
כרבנן
סברר כר
יוחנן סב
דר׳ יוחנן
שמע דר׳
חיםם ממשמע
תינוקות ממטטפפחי
רוב תינוקות
גבי רוב
פ (.גבי
דף פ(.
יוחסין)קדושין לף
עשרה יוחסין)קדושין
דבפ׳ עשרה
קשה דבפ׳
ועוד קשה
לבדו ועוד
לבדו
דברים ■
לישאל;מיהו מציט למימר דלעולם ייו[ ] [3כדאמר דמילתיה דר״ש נ ן pגמליאל יט[ סב ר ר׳ יוחנן סו תי ה
לישאל ועשאום חכמים כמו שיש ברs
בהןן ד ע ת לישאל ומיהו
י•
.
.
.
. . . . . .
..
׳
 wחלב קו ד ם לידה ]אם אח״כ ר אי ט ה
בההיא דמשמע ]ג[ ד מד פ ט ר מ ט ע ם דלא מר ח מא להניק אא״כ ילדה כ[ ונפ קא מינ ה היכא דחזינן דהוה לר
מניקה[ דההיא לא מיפ ט רא מ ט ע ם חלב אי לאו ט ע מ א דלא מרח מא ולפי זה אפשר ]ל[ דהוי רבן שמעון בן גמליאל סב ר חלב פו ט ר ואין
ל^איה השתא לר״ת למיעוט היכא דאיכא חזקה בהדה מ ה א דפסקינן כא[ הלכה כרבן שמעון ג ן גמליאל ומיהו קשה דר״ש בן גמליאל
ארי ח נ מ ח
מו ח רי
חו ל ז
•מן ה ג ג
נפל מ ן
אפילו ג ע ג
כלומר ח פ׳ גו
לאו ה גו מ ל
 loאח םס נ חו
הוי ® Lו מ פ ל ש
א סו
פי ק ח
שהה סס פ
לא ש ה ה
א גח
נפל ה ח
אינו ג פ ג
באדם חי גו
יוםס ה ח  7ס
ששההל׳ יו
כלג ש ש ה ה ג
ר ה
כj[ 37ד iאח מח ל
?
אלמא
אכלו
הגג או
®[ומפרש [0]j
חייש למיעוט נפלים ובריש כל הצלמים לא חייש למיטוט ובלאו קשיא דרשב״ג קשיא נמי הלכתא אהלכתא סז ד צ א חיישינן למיעוט כדמ שמע
בחולין דלא פריך היכי אכלינן בישרא ובההיא ד ש ב ת)ד ף קצו•( קיימא לן כרשב״ג כדמוכח ה ת ם וי״ל ד מן הדין היה לנו לפסוק כרבנן ואדרבנן

ט ב מיי' ס׳ג מהלכות
ינום הלכה י 1יח
נווש״ט אה׳ע סימן קגו
סעיף ט :

למקוטטין צ״ר,
]ססתיס ד .וש׳נ[
י נ מיי׳ ה׳ד מהלכות
נכויות הל׳ י טוש״ע
י׳ד סי' שטו סטיף ז :
י א ד מיי' שם  r'Dהל׳ ו:

ינמות קיט.

הגר״ות ה ב״ ח
)א( גם׳ יולדת למקוטטין
והכא כמקצת :
)נ( רש׳י ד׳ה חלב וכו׳
ולא) :ג( ד׳ ה אני ראיתי
וכו' מאי נ»ןא מיניה בין
י״ש לת׳ק :

שיטה מקובצת
א[ יולדת לטקוטעי;
ב[ קטפלני
והנא :
לגסריה לא אטרינן
היום ככולו
מקצת
לסברייה אטרינן מקצת
היום ככולו :ג[ יולדות
והא טדקא חלבה מילד
ילדר.ורבי יתי שעסבר

ח״שינ!
ש א?

עליהם

י״ל
להורות

לפ׳ד ראוי למחקו :
י [ איסוך א־םא רבי
יהושע סבר תלך אחר
רוב בהמות ורוב בהמות
אא׳ב
אינן חולבות
■ולירות והא טדקא חלבה

“

יי^ע ™
™

רא׳תי גדיה
והתניא :ה[ ראיתי
.׳התניא:
.
. ... ........

 n w wבתוך^ שגתת

מסורת ה ש״ם

הס׳ד ו מ פ׳י
מאשם
מקצת יום אמיון של גמר
תדש יומישי לעינורה או
של נדנוף ויולדת גו ניום
הם׳ד ו מ ס׳י ה׳גלגמיי ס
לא וכו׳ ככולו פלכו
אפילו אית וכו׳ שנתו
הס״ד ומה׳ד מאי א י ^
^׳ק

]שם איתא חםות[

]תוספתא ה״ו[

רבינו גרשום
אבל' ם ב ר ^ ם חוי ת' ^ ^

טטנפת ומתעברת קודם
י

י

יולדת בתוך שנתה נ
ש ד סי ^ ל ט ת ״ ? ^ ?'
ט-ו ם ל ^ * :ם ^ ? ? ^
אמר נ^נתרי_;^ל<»
״ יום ל׳ ד » ףי■'״■
ט־נוף
ככולו

כלומר

דכבד

גי ״
ותלד ביום אחרון של

שנתה אלא בעינן ל׳
עד ”^^• .ודתניא^דף
של טינוף שלטים מעת
נ׳א^ ע״א אינו מפי;
לעת ואינה יולדת אלא
בתחילת שנה שני ה.
יה ומקצה
הרנמ׳דל^^טקצת"ט^!'
ולסבריר .אטרינן מקצת
רש׳י ואין אדם יכיל־
ד.יום ככולו  :טאי איכא
לעמוד
בין ר׳ עקיבא לרבי
בין ' ריש לתיק
לנטרית
יר.ישע .
מאיר
לרבי
דאפילו
ח[
דלתרוייהו ועי ספק
אות ו׳ נמחק  :נו[ איש ארי שמא ישתקע הדבר ויאמרו העולם שפיהק ומת ויבא לידי לעז וקלקול ולכך עשאוהו כ ס פ ק ג ם לענין אבילות שלא יבא להקל היכא דלא יריע  :חלב
משום דטיעום דנטלטיס
פוטר איכא בינייוע .אם
תיא נ תוך
לא שכיח  :י[ אשתו כד[ בעדו ת וטוד שבכל מקו ם הלכה כדברי המיקל באבל ובלא שהה ח׳ ימים בבה מה העמידו כרבן שמעון בן גמליאל דאי לא ה א לא ועלבת
מיעוט
טשום דםטניינן
שנתה  .ר' עקיבא אמר.
קיימא
דתיים לחיקת אשת איש
.כל שידוע שביכרה
,
,
,
!
^
וגם  :יא[ ומאי קישיא בההיא  :יג[ דכיון דא שנת ברייתא  :ינ[ בבטרה שהיה חולק במעי אמו והך חזקה
לדבריו כיון דהולבת פטורה דד־דיט ידוע דאינה ועלבת אלא א׳כ ילדוז  :ור׳ יהושע  .דחייש לטינוף דדדינו
עדיפא טםי דאיבא כהדה חזקת מטון דלא טפקא ליה מיד הבעלים אז  :יד[ כר׳ט דאטרינן לר׳ יוחנן למעוטי
מיעוט דטיעוט טטנפת חייש נטי למיעוט דתולבות אע׳נ דלא יולדת וחייבת בבכורח  :היתת לח חמות .
טוריים ונב־נות בית  :טו[ דחולין אטיינן דרבי יוחנן  :סז[ דלא חיישי לטיעוטא  :יז[ אלא הרשע לבדו :
במדינת הים  .לאשת שר.לך בעלה וצרתה לטדינת חים אינה חוששת שמא ילדד .בן וזקוקה לו  :אבל יצאת
יח[ דלעולם כדקא* דטילתיר : .יט[ גפליאל לא סבר  :כ[ ילדה טכלל דחלב אינו פוטר אלא בעיקר טילתיה
מלאה  .כלומר מעוברת חוששת ור׳ יועשע אומר איט חוששת ותינשא  :אלא איפוך  .וי' יהושע אמר חלב
הוא דפסיק כוותיה דלא טרחטא אא׳ב ילדה ונפקא  :נא[ דפסקינן לקטן הלכה  :נג[ דרשב׳נ אדרשיב׳נ
פוטר ני היכי דפטר טינוף  :רבי עקיבא אוסר לא פטר  .אלא כל שידוע שודאי ביבררי ולא קשיא חא
דאטר  :כג[ וטפרעז בפ׳ ר׳ אליעזר דטילת ותיבות אט לאו בלומר נמחק  :כי[ להקל בערוה ועוד כו׳ הטיקל
דרבי יועשעאדרבי יהושע ; ותחניא  .סיועא  :נדייח שילדד.ג׳ ב ט ת .בבת אחת בסוף שנ ת ת :וכל בנות
באבל וגם בלא שהת ח' יטיס בבחמר .תחמירו בר׳ש :
ילדה ג׳ נ׳  .בהשלטת שנתן  :בולן נ ט פו ת לדיר  .ביתד להתעשר ועץ  pחנדייח * .תכי קתני כולן נכנסות לדיר
טעזום ראטרינן לקטן דאין מעשרין משל אשתקד על של שנח זו  :אני ראיתי  .גרייה שעישרת בטתיח  :בתוד
שנתה  .שבאחת ט שטתיה נולדו ולא משתכח דועיין הבטר .וולדיהןיבשנה אחת אלא בשנד .מעוברת לדזעשר בנות  .בנון שחיא ילדה בתחילת שנה ובטתיח בסוף שנתן ; וחיחדר איהי  .הגדייח ו ^ לי ד בחדיוע וחויץ י׳ בץ
ד ז ג ת ת צ׳ ק ]א[ לאים ליה הלכה כסמס ]נ[ נעיקר מילחיה ]ג[ דסטר ]ד[ די שנ׳ג סונר חלג ]ה[ נס׳ י׳ א אם לא הניא אפילו ]ו[ דקי׳ל כרננן דלא חיישי למיעוט ]ז[ דרגק

 mvxiהש״ם

הלוהה בהמה פרה שלישי בכורות

בא

לימאקסבר מגונפשכו׳ נסור שנסה  .כלומר בתוך שנתהלמינופה
אבל האי בתוך שנפה דלעיל גבי פלוגתא דרבי ישמעאל ורבי יהושע
לא הוי אלא בתוך שנתה ללידה שהיא עצמה נולדה כדפרישית בריש איכא ריעותא ואין לדקדק דר׳ שמעון בן גמליאל לא חייש למיעוט מהא
ד[ הלכתא  :איפא בינייהו הא יזעירי .וקמיירי כגון שטינפו הב טת דחיקי למיעוט רבי עקיבא ור׳ טרפון בפ׳ קמא דמכות )דף ז .ושם
ביום אחרון של ששה חדשים ללידתן
ד״ה דילמא( שמא במקוםסייך הוה נקב
וצא ביום תחלת חדש שביעי דהשתא
ורבי שמעון בן גמליאל קאמר אך הן
לימא קסבר מטנפת אינה חוזרת ויולדת
ל׳ 5״? כיי ה ב ת ה[) א(״ ל׳ ד טינו ךו ה׳ חדשים
מרבים שופכי דמים בישראל דדילמא
בתוך שנתה אם תימצי לומר־ מטנפת חוזרת
התם הוא דלא חייש משום יד[ דחשבינן
דעיבור נמצא דילדו ביום אחרון של
שנתן ונכנסות הן ובנופן לדיר ויולדת בתוך שנתה יולדת ודאי אינה חוזרת
כלא איפשר שאס  pלא *יהרג אד ס נהרג אדם מעולם 5׳ר,
ויולדת בתוך שנתה  :אמר רבי שמעון אני
לעולס ואפילו ר׳ מאיר מודה כדקאמר
להתעשר דבשנה אחת נולדו  :ורבי
שממון ליה ליה חעירי .ולהכי קאמר ראיתי גדייהכו׳זמאי איכא בין תנא קמא לרבי
בפ״ק דחולין)ד׳ יא (:והא דבעי למימר — ״*־יי״׳׳י‘'‘
לרבי עקיבא דחלב פוטר ולא חייש הגהות הב״ח
שמעון*איכא בינייהודזעירי א[ תנא קמא אית
שעישרה בתוך שנתה כ לו מ ר)נ( יום
־ )א( רש׳י ד׳ה איכא
־־
או יומיס או עשרה ימים בתוך שנה
ליה דזעירי ור׳ שמעון לית ליה דזעירי ואיבעית
י ™ ״ ® ״ י  :י א ק ® ״ ” ™’ א
דמכות דחייש שמא במקום סייך נקב דעינוף  (3) :ד׳ ה ו י
שטלדו שלא עיכבו לילד ע ד יום
אימא דכולי עלמא אית להו דזעירי והבא
וכו׳ כלומר
שמעו!
 p״p
,p P P־! ן y /p p p
אחרון של שנתן אע״פ שטינפו לסוך
קמא
לתנא
1
ב
מיפלגי
קא
למקוטעין
ביולדת
עדייו היה יום או
,
,
 z. T ^ £.1י
ששה  :פי׳ אחר אני ראיתי גדייה
דלא רצה להאריך ועוד אין נראה יומים ) :ג( ד׳ר ,ת״ק
יולדת
שמעון
לרבי
למרךטעין
יולדת
אינה
לרבינו תם לפרש כלל טעמייהו משוס אית ליה וכו׳ ממש הוא
שעישרה בתוך שנתה כלומר בפוך
ואיבעית אימא דכולי עלמא אינה יולדת
אותה שנה שהיא עצמה נולדה כיצד
דחיישי למיעוטא דבהדיא חשיב ״׳[ לא הד^ גדי ה ’ נמי ifwS
למקוטעין והבא במקצת היום ככולו קמיפלגי
אפשר בפ״ק דחולין ) ד ף יא :ושם( אלא וכו׳ בתוך שנתה הס״ד
דלאחר שהיה לה חדש נתעברה וילדה
לתנא קמא לא אמרינן מקצת היום ככולו
לסוך ה׳ חדשים שלשה הבנות וחזרו
אמרי רבנן דכשהיו שואלים לעלים ש ל ש ו ד ה ׳ ״ ה ת ט ^
]ססחיס ד .וש׳נ[
ראיתם אם במקום סייך נקב הוה נמחק ) :ד( ד׳ ה כולן
לרבי שמעון אמרי׳ *מקצת היום ככולו ואב״א
הבנות ונתעברו לסוך חדשן וילדו
וי ס או מ מ ס  f -1.אני ®t o OOTV
קסבר
לימא
שנה
הרי
חדשים
ה׳
לסוך
דכ״ע אמרינן מקצת היום ככולו והבא
עדותם אע״פ שאם לא היו שואלין נשנה אחת כגון וכו׳ :
מ טנ פ ת וכו׳ בתוך שנתה כלומר בתוך
במחוסר זמן נכנם לדיר להתעשר קמיפלגי ג[
השנה שהיא עצמה נולדה דמה
היה נהרג מידי דהוה זה או מי ד״ד,
והתניא
ומשני וכו׳ כשילדה ודאי
שילדה לסוך ששה הוי כטינוך ולהכי אינה יולדת עוד ע ד חדש בסייך הרגו וזה אומר בארירן הרגו דאין זה נכון אע״ג דאי
נהרג ולא חיישק דלילמא אי pיולוJן אינה חוזרת ויולדת דנרי:
להו הוה
או ע ד חדשיים בשנה שניה ות״ק מיירי כגון שעישרה בתוך לא שיילינן
שנתה שנולדה כר׳ שמעון ולקמן מפרש במאי פליגי והאי בתוך
מינייהו הוי מכחשי אהדדי ומיהו אין זה קישיא למושכי כלא ה ש״!’" ואח^■ ’’ מ ל ה
מחוקרי ;
שנתה מפרשים כההוא דלעיל גבי פלוגתא דרבי ישמעאל ורבי איפשר דאיפשר כגון שנתגלה קרוס של מוח וראוהו עדיין שלס
יהושע דאמרינן בריש הלכתא ב מ טנפ ת וכו׳ קמיפלגי :ס׳׳קאיהליה ובחולין דחשבינן ליה לא איפשר לפי שדוחק להעמיד בו הפסוק ומאן
חעירי .אין לך טינוך גדול מלידה ולהכי לאמציא היא למיהדר דפטר סבר שבקיה לקרא דדחיק ומוקיס אנפשיה  :ל י מ א ק סב ר
וליילודי בתוך שנתה ע ד לאחר יום או יומים ורני שמעון דלא נחית מ טנ פ ת אינה חוזרת ויולדת תוך שנתה  .וכל שכן זו שילדה וולדות
—
—
להכי סב ר דמשכחת לה דהדרא וילדה בתוך שנתה דלית ליה הא גמורים ובתוך שנתה לאו דוקא אלא נ ם אחר שנפה מ ע ט דהאלאו
דזעירי והשתא מצינן ל מי מ ר ד ת״ ק ס ב ר דאפילו יולדת חוזרת ויולדת
שי ט ד מ רו רןי ת
בתוך שנתה דהאי בתוך מפרשים לעיל בריש פירקין דלאו תוך לא חשיב לה אלא כלומר בת שנתה יום שאחר שנתה ופירש ב קונ טר ס א[ ד ^ 7י ד  £ר? .י ד
מ מ ש)ג( דוקא אלא בסוך יום או יומים לשון זה אינו עיקר דאיכא דהוי כר׳ ישמעאל ועדיפא מרבי ישמעאל והדין ע מו  [Vדהא לרבי אץ טינוף פחות טשלשי׳
יום תנא  :ב[ ם־פלגי
'
^
שנייה דהא אית ליה
ישמעאל, /חוזרת ויולדת ביום ראשון של שנה
פירכא למאן דדייק ביה דבנות היכי משכחת להו דילדו בתוך שנתן
תנא קפא סבר אינה
,
■<
מכאן ואילך ס פק יח[ והקשה בקונטרס כיון דאינה נ כנ ס ת ע מ הן יולדת לטקוטעין ור׳
כגון שעיברו ביום שלשים ללידתן וילדו לאחר ה׳ חדשים ביום אחרון
ה?ד 2כמס!ו,ל״״א אי ה כי נ מי משכחת לה דתיהדר* ותלד בתוך שנתה :ו[ והסניא .לוקמה כגון שנולדה היא בניסן וילדה לה באלול דאפשר לה לחזור ״“״יי ™ ^רינן :
שלש לילד ע ם בנותיה קודס אלול הבא ולא דק בלישניה דהא בסמוך
שלש . ,
ש נגוס .בכרס אחד וכל בנותיה ילדו .
של .
ז[*(גיייה .
אחרינא גד״ה שילדה בניחותא. _ :
’™ת להכי נ ק ט שלש לשון נקבה דאי הוו זכרים לא הוו מתעשרי דאיכא ■^אמרינן ד תנ א ק מ א אית ליה דזעירי והוא הלין שאין בהמה מ ת עב ר ת ור״ש סבר נכנס^לריר
שלש״'
י ג׳ בכורות ותו לא פיישי עשר  :כולן ח[ נכנסים לדיר לההעשר ^ א ח ר שנולדה בפחות משלשים יום א״כ צריך שלשים יום לבד מ ה׳ ?[?״^!’שמיד״^ת״ד!
ה['הבתלהו ל׳ :ו[ תיבות
יסד  .דכולן יכולין להיות נולדין מאלול לאלול השלש בנות ותשע צ חדשי העיבור והוה ליה למימר שנולדה יה[ *בכ״ה באדר :
קמא אית ליה דזעירי  .ג ס כאן פי׳ בקונטרס דימי ע י ט י ^ ז[’ ^י7ה  7ט׳  7ו^7 “ ,
בנותיהן דאי לא הוו נולדים בשנה אחת לא הוו מיעשרי אהדדי דבאחד
ה׳ חדשים שלמים משמע שרוצה לומר של שלשים יו ס כ מו גדייה ליאשטעינןידאפל׳
באלול ראש השנה למעשר ט[ ואין מצטרפין אותן שנולדו לאחר אלול ^
כדמפרש בפרק מעשר בהמה )לקמן דף נה( ו הנ ך) ד( יכולין להיות  Jכ[ שפירשנו לעיל ואי אפשר לומר כן כלל ולמאי דמוקי פלוצתייהי ™לת א י ^ ר n f
מלדים טס ננוח צ׳ק י[ *בנות שלה בשנה אחת כגון שנולדו הבנות באחד באלול ונתעברו | במקצת היום ככולו דצריך *למנות הכל מאחד באלול של שנה זו ליכנם עם בנות בנותיה
יולדו ’ " 7
לסוך ששה חדשים וילדו קודם אלול יא[ ולמה לילמיתנא של שבנו ת לאחד באלול של שנה הבאה לשנת
כול״ »י״צ'ק דילדו ״כולהו הג׳ בנות כו׳  :לימא קסבר מטנפס אינססוזיס למעשר בהמה ולא משכחת לה בשום ענין אלא א ם כן היו חלשי שנת? ''’.עד 7ום"א׳
ויולדס בסוד שגסס  .משעת טינוך ע ד סוך שנה והאי נמי אינה ^ ה עי בו ר כפי חדשי הלבנה והשתא לתנא קמא לא אמרינן מקצח בשנה שנייה כדלקטן
יכולה לילד הואיל וילדה שלש בנות בתחלתה שנה ולהכי נ ק ט מ טנ פ ת ״ן היו ס ככולו וכשנולדה באחד באלול לא כא[ קבלה זכר ע ד מלאת ב ^י׳ ^ ^י כיו ^ ד א ^ כ א
רבינו גרשום
)ה( דסד״א ד מ טנפ ת נמי שוהא לילד כיולדת ובעי למיפשט נ מי מינ ה | שלשים יום שנולדה דכיון דאמר זעיריאין טינוך פחות מל׳ יום כצ הדאדלא סגיבל א של ש
הבנות ו ה א י ט ה ו ת :
_______ת “ ^י 7
שק *בתה והשתא שלמי אינהו צ׳ יום ביום ב׳ של תשרי דכ מיק נדלקטן ^נ פ
=שכן
ת:ו מ,שני t
כתנא קמא א י כ ר׳
מא ,אי
___
יהושעדפליג לעיל ב ,מ טנ פ ,
,
,
ליטא מדלא תנא הכי סת ,
ל׳ יום מ ע ת לעת כיון דאין מקצת היום ככולו ואלול חסר הוא ו ט חוזרת ויולדת בתוך
ותיהדר א-הי אלא וכל אפילו אם תימצי לומר מ טנ פ ת חוזרת ויולדת )י( שילדה ודאי אינה
חוזרת דבריהכל היא  :איכא ביגיי סו דז מי רי  .יב[ וכגון שטינפו
״ בד'" ם טע '7א?ת 7כ”
^ י י ^לדות  “’. f f Sז ^ו
ביום אפשר ע [ להתעבר וה׳ חדשים של עי ס ר שלמי יו 0
ובו ביום ילדה חשוב שלשים יום מ ע ת לעת לבנותיה קודם שיקבלו זכר שנתה לאו דוקיא דהא
ה ב ט ת לסוךששה ללידתן בתחלת חדש שביעי תנא קמא דלא נ ק ט
האם ודאי טינפה לסוף
לישנא דפוך אית ליה דזעירי דתו לא מקבלי זכר עד ראש חדש
י'
ויכלו ביום שלישי של ניסן ובו ביום נתעברו ונמצא שכלו ה׳ חדשי
עיבורן ביום שלישי של אלול ובו ביום ילדו ורבי שמעק סבר היאתצטרף אלא בתוך
שנתי ,אלא בשנה שניהשמיני וימי עיבורן ה׳ חדשים שלימין אישתכח דלא ילדו עד יום
וברייתא טשטע י מיייי אחד בשנה שניה ומשכחת לה אפילו הכי נכנסות יחד לדיר אימהות דאמרי׳ מקצת היום ככולו וכלים שלשים יום ביום אחד של חשךי שומה עם שאחר שנתה
ובנות חוץ מן הזקינה כגון שהיתה שנה מעוברת דיוס אחד ובו ביום נ תעב רה ונמצא שכלו ה׳ חדשי ה עי ס ר ביום א ח חן םדרבי'^'^'ישםעאל’ ^fד
של שכט דמקצת היום ככולו ו ט ביום ילדה ח ט ב שלשים יום לבטת קשיא כיון דאינהנכנסת
כלומר דלא טיטנפה בשנה שנייה שלהן עדיין ראש חדש אב ורבי שמעון דנק ט תוך
ודאי’י‘בתחלת שנה אינה שנתן ביום אחרון של שנה ט ל דו )ז ( ומחוסרי זמן הן ע ד שבעת ויכלו ביום אחרון של אדר שהוא חס ר ובו ביום נתעבלו ש^דההיא^“”ם 1וי “ה
ונמצא שכלים בכ״ט באב ה׳ חדשי העיבור ואין לתמוה על באלול דאפשר לה לחזור
הן ע ד דמתעשרי
חוזרת ויולדת בתוך ימים ור׳ שמעון סב ר מחוסר זמן
שנתה הילכך :ידיך
והתניא
״( שייך לעיל
............ד°נא ™^'יי?
א?ו?
שפירש דחדשי העיבור של בהמה דקה לפי חדשי הלבנה
שיאטר וכל בנות ילדו
ג“׳ ו״םאי'איכ»דבין ת ^ בירושלמי בפרק קמא דנדה דחמורה אע״ פ שאינה יולדת למקוטעין פעמים שי״ב חדשי כג[ עיבורן לפי שנת החמה פעמים לפי שנת הלבנה דקאמר בנ מי ה ילדו תרתי
לאו פרכא
התם ר׳ חייא ב רא שי הוה יתיב ק מי ה ד ר ב חמתיה מבעית א״ל מ ה כן א״ל חמרתי כד[ א( בעיא מילא דאנא ב עי) מ ר ב ענ א( שלא תצעק ה"א'מדני־ט ״,,נ ד ״ ״
^ ה ! שוי!
מתע)־ורת עטה! ' :תנא א״ל אימתי עלה עליה זכר א״ל ביום פלן ו ח ט ב א״ל בעיא היא ע ד כדון ותני כן כה[  (3שפיחת אינה פוחתת מימות הלבנה המוספת אינה מוספת ולא נק־ט עז לאפוקי
ר כי מ מנ ה  pןןך,ס טד^שאתאלאשמועינ;
ל״ יי״יי' על ימות החמה ואח״כ אמר שם כו[ וכל מיל טה דרבי יהושע פליג ד א מ ר ר בי יהושע בן לוי בקרות ג( של ביס
קיימא הא ועוד דמשום היא גופה שאם נתיר לשוחטו לאוכלו כשהוא
■^,ן

חול ה ן ק ךן  3ל פי הן ק

ך  p p pא ׳נואצ׳ק

לגמ ת־די''אי* אפשר
ויש
א( מענרתא והיא נעיא מילד ואנא נטי צ״ק כ( הפומתס אינה פוחתת וכו׳ והריזשפת 5״ק ג( של חנעונירס היתה עונרה והרניטי של בית צ״ק
בתחילת
לכולן להוליד בשנה אחת שתהא הזקנה נכנסת עטהן לריר ת־לכך בכל כטה דטצי לקרובי בהו טקרב־נן  :טאי
ללידתן וטינפו ל'יו ם שלימין ולא מצי .ילדי בהוך שנתן אלא בתחלת שנה שניה הילכך ל אאטר תנ א
בינייהו כלומר פלוגתייחו הוו בטא■'; דזעירי כיון דלא קבלה זכר כל ל' שאחר הטינוף או אחד לידה כ״ש דבתה
קטא בתוך שנה  :וד׳ שטעון  .דאטר בתוך שנתן ודאי לית ליה דזעידי אלא טינפו פחות טל׳ וילדו בתוך
אינה מקבלת זכר עד מלאת לה ל' יום ואי עיבורה ל׳ יום שליטים הרי ששה וכן לבנותיה הרי י״ב חדש שלים־ם
שנתן רלתנא קטא אינה יולדת למקוטעי׳ להכי לא אמר ברזוך שנה  :ואית דטפרש ר׳ שטעון דאטר אני ראיתי
ויולדת למחר  :ליה ליה דזעירי וכן הבת טתעברה תוך הדשה טקצת היום של נמר חודש הטינוף  .ה״ג ואי
גדייה )בשעושה( ]שעישרה[ בתוך שנתה קסבר דהגדייה והבנות בנות שנה אחת הן ונכנסות עטהן להתעשר
בעית אימא דכ״ע מקצת היום ככולו והכא בטחוסר זטן ו ט' ת״ק דלא תנא תוך סבר אע׳ג דאפשר להן להוליד
בנון שנולדה גרייה בר״ח אלול ולסוף ל' יום נתעברה ולסוף שבט ילדה ג׳ בנות ולסוף ל׳ יום בר״ח גיסן
תוך שנתן דביוםאחרון שלשנה נולדהמ׳טטחוסרים זמן הן ער ז׳ ימיםור״ש סבר מחוסר  p .מתעשריוהתגיא
נתעברו אותן נ׳ בנות ולסוף אב ילדו כל אחת ב' בנות הוו לה שיתא וג׳ אמהות והזקנה הרי י׳ כולן בנות שנה
בניחותא וכו׳ כן נמצא בכל הספרים כ״י שבידי וזה תוסח של התוס' בפירוש רש״י דל  :ח[ כולן נכנסות
אחת וטתעשרין בנות שנתן  :ולא טיסתבר הבי חדא דקשיא טאן דאמר מאי איכא בין תנא קטא לר' שטעון
לדיר להתעשר בנותיה ובנותיהן יחד  [P :למעשר בהמה ואין כו׳ שנולדו קודם אלול עם אותן שנולדו
דהא קא חזינן דר' שטעון בעי זקנה בד,דייהו ותנא קטא לא בעי  .ועוד קשיא לי שטעתא דלעיל סברי דר'
לאחר אלול  :י[ להיות בני שנה אחת  :יא[ אלול שעשרה תוך שנתה והיא נכנסת עמהן דתוך שנתה ילר!
יהושע  :בזלי עלטא אטרינן מקצת היום בכולו  .ודאי יולדות בתוך שנתן  :ובטחוסר זטן פחות טח'
היא ובנותיה הס״ד ומה״ד ולמה לי למתני ג׳ כלל בלידת הבנות הס״ד מתיבת ולמה עד סוח העמוד מוקף
בחצי לבנה כי אינו טפי' רש׳י  :יב[ דזעירי .ובקונטרס פי׳ כגון שטנפו הבנים לסוף ששה ללידתן בתחלת חדש שביעי ולת״ק דלא נקט לישנא דתוך אית ליה דזעירי דתו לא מקבלה זכר ער ראש חרש שפיני וימי עיבורן
ה׳ חדשים מלאים אשתכח דלא ילדו עד יום אחד בשנה שניה ומשכחת לה דאפ״ה נכנסות יחד לדיר האמהות והבנות חוץ מן הזקינה כגון שהיתה שנה מעוברת דיום אחד בשנה שניה שלהן עדיין ר׳ח אב דעא ור״ש דנקט תוך
שנחה ממש לית ליה דזעידי עב׳ל וצריך פי׳ לפירושו ונראה דטשיו״ה נקט לסוף ו׳ ללידתן דבציר טהכי אינן יכולות לטנף הזקינה אינה יכולה להתעשר עטהן אפילו בשנה מעוברת שהרי צריכה שתהא בת שלשים קודם
שתתעבר אבל לר׳ש דלית ליה דזעירי ומקצת היום ככולו ומשכחת שפיר שהבנות ובנות הבנות יתעשרו תוךהשנה טטשואפילו תהיה פשוטה אבל אין רצה לומר שעשרה עטהן הגרייה אלא ה"פ שעשרה שיצא םטנהםתעשרין
תוך שנתה אפילו בשנה פשוטה ולהכי לא משכחת לה לפי שיטת הקונטרס ופי׳ התום׳ עיקר :יג[ בריא יבא לשוחטוגיד[ דחשיב כלא; טו[ נקב הוה אלא דלא רצה והשאר נמחק; טז[ חשיב ליה לא אפשר כו׳ אלא אומר ר׳ת
דכשהיו  :יז[ עטו דלר׳ ישמעאל תיבת דהא ל׳׳ש  :יח[ ספק ואפילו ביום ראשון של שנה שניה  :יט[ בכ׳ה באדר  :נ[ שפי' נטי לעיל  :כא[ לא מקבלה זכר כו׳ משנולדה דכיון  :כ [3אפשיר לה להתעבר ו ה׳ חדשי
היויבור שלטי ביום שני של אדר  :כג[ חדש עיבורה לפי  :כד[ המרתי מעכרא והיא בעיא מילד בעיא מעברתא שלא  :כה[ כן הפוחת אינה  :פו[ תיבת וכל נמחק  :כז[ בית מלכות היתה עוברת והרביעי של בית רבי :
להתעשר

