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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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
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למקוטטין צ״ר,
]ססתיס ד .וש׳נ[
י נ מיי׳ ה׳ד מהלכות
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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
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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
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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' ^ ^
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יולדת בתוך שנתה נ
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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
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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

עין משפט
נר סצוה
יש מהן  5׳ק

]איוב לש[
יב  kמ״' ס׳ד מהל׳
בכורות הל׳י מוש׳ע
 r vסי' ששו סעיף ז :
י ג ב נ מיי' שם הלי׳ב :
 Tד מיי' שם הל־ש
שושיע יו׳ד סי׳ שנח
סעיף ו :
טו ה מיי׳ סי׳ב מהל׳
שתישה הלכה יד
שוש״ע יויד סי׳ שו
סעי׳ ו :
ט ז ו מיי׳ ס׳ד מהל'
בכורות הלכה יב
סמג עשין ריא שוש׳ע
יו׳ד סי׳ שעו סעי׳ ז :
]וע׳

תיס׳ תמורה יש:
ד׳האף וכו׳[

י ז ו מיי׳ ס׳א מהל׳
אבות השומאה הל׳ שז :
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הלוסה בה מ ה פרס שלישי בכורות
והתכיא  .בניחותא  :והרי הוא  ,כלומר ובדבר זה יש לו דין בכור :
מה בכור קדוש לפגי ומנו .שהרי קדושתו מ ר ח ם :אן* מעשרקדוש
לפגי זמנו  .דמחוסר זמן נ כנ ס לדיר :לילך מקדשים .משלמים שאין

״ויש כא[ מ ח ט שילדו עכשיו פירוש שילדו למקומעין ויש מהן שילדו
לאחר זמן ואח״כ כב[ אומרים כאן בבהמה ט מאה כאן בבהמה
טהורה כלומר לא פליגי ופריך הא כתיב *הידעת ע ת לדח יעלי
סלע חולל אילות תשמור תספור ירחים תמלאנה וידעת ע ת לדתנה יכול להקדישן מחוסר זמן שאין קדושה חלה עליהן כדאמרינן בתורת
ת ספו ר ירחים תמלאנה
ופירוש
כהניס ומיום השמיני והלאה ירצה
מ[ דאינה יולדת למקוטעין ומשני חיה
לקרבן אשה לה׳ אין לי אלא לאשה
והתניא רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי
מנין אך להקדיש תלמוד לומר לקרבן:
טהורה כבהמה ט מ א ה כלומר דאינה
שמעון *מחוסר זמן נבנם לדיר להתע שר א[
יולדת למקוטעין אבל בהמה טהורה
שכן גואל מום המורה אכילה  .בכור
והרי הן כבכור מה ב ט ר קדוש לפני זמנו
ומעשר אין נפדין דבבכור נאמ ר
יולדת למקוטעיןובשמעתיןכד[פלוגתא
וקרב לאחר זמנו אף מ ת ס ר זמן קרוש לפני
)במדבר יח( לא תפדה ובמעשר )ויקרא
בבהמה טהורה  :א ה מחוסר זמן
זמנו ורךב לארד זמנו ואדיליף מבכור ניליף
קדוש לפני זמנו  .ו ה איד א מ רב ת מו ר ה
כז( לא יגאל אבל קדשים נפדין
״במומן )א( וקדושין במומן קךןקה
מקדשים מסתברא מבכור הוד ,ליה למילף
פרק אלו קדשים )דף יס (:הרי
גמורה מה שאין כן בקדשים כדאמרינן
מחוסר זמן דלא חזי ואמר רבי שמעון
שנן גואל מום תמורת אכילה אדרבה
בפירקין דלעיל)דף יד (.כל הקדשים
קדוש הייט במעשר בה מה כדמוכח
מקדשים הוד .ליה למילף שכן ב[ זכר קדוש
שקדם מום ק ס ע להקדשן כו׳ חוץ
הכא דפליגי ר׳ שמעון ורבנן אבל
במחנות פשוט אלא רבי שמעון העברה
בשאר קדשים מודה אפילו ר׳ שמעון״:
מבכור ומעשר ובכור ו מ ע שי א’!
העברה גמיר היכי דמי טינוף אמר ג[ *רבא
תמורתן קריבה דכתיב לא תפד ה קדש
ש כ ן גואל מום כו׳  .הא דלא
כדאמרי רעותא דצלתא אצר חיותא ושמואל
ה ס א ת ד מם תזרוק וגו׳ ואמרינן הן
׳ קאמר נמי ואין באים מחוצה
אמר בעבועי דדמא "וצריך לרדאותו לחכם
קריבין ואין תמורתן קריבה ב מסכ ת
לארץ כשאר קדשים כה[ משום
חכם מנא ידע אמר רב פפא רועה חכם אמר
תמורה בפרק אלו קד שים)דף נא(.
דפלוגתא היא התם בגמרא תמורה
ר ב ח ס ד א הרי אמרו *יצירת הוולד באשד,
אבל שאר קדשים תמורתן קריבה
 .פירש בקונט׳
)דף כא•(■
כדאמרינן בפירקין דלעיל)ד׳ יד (:רק
שנאכלין במומן בלא פדיון וקצת קשה
ארבעים יום בעי רב חסדא "בבד,מד ,בכמד,
קדשיך אלו התמורות  :אכילה  .בכור
הא לו[ מכלל גואל הוא ונראה לפרש
אמר ליה רב פפא לאביי לאו היינו דזעירי
ומעשר נאכלין במומן זה לישראל וזה
פסולי
אכילתה משאר
דמשונה
דאמר *זעירי אין טינוף פחות משלשים יום
לכהן אבל קדשים שנפל בהן מו ם
המוקדשין דאין נשחטין באיטליז
'ההוא לקבל איתמר מצינו לוקח מעובד
כז[ ונמכרים באיטליזונשקלים בליטרא
נפדין :פשוגו וכר קדוש במהנוה.
כוכבים לוקח מישראל מאי אמר רב בכור
מעשר וקדשים נוהגין בפשונו ואינם
ומדאורייתא הואכדמ שמע בפרק קמא
ודאי דאם איתא דבכרה אישתבוחי הוד,
צריכין להיות זכרים וצריכים ל הקד ש ס
דתמורה)ד׳ ח(.ובסוך חלק)סנהדרין ד׳
מי שתבח ליד ,ושמזאל אמר בכור ספק סבר
מ מחנו ת כהונה
ואינם
בידים
קיב (:גבי עיר הנדחת ד מ מ ע ט בכור
ה[ *ומעשר ושלמים נאכלין לבעליס
לשחיטה קא בעי ליה ורבי יוחנן אמר חולין
ומעשר מדכתיב בהמה מי שנאכל
כדמפרש בפרק מעשר ב ה מ ה )לקמן
בתורתבהמחךיצאו בכור ומעשר שאין
ודאין מאי טעמא אם איתא דלא בברד ,כיון
דף נו (.דמעשר ו[ הוי שלמים אבל
נאכלין בתורת בהמתך דתנן כל פסולי
דאיכא יאיסורא אודועי הוד ,מודע ליד ,תניא
בכור לאו פשוש הוא ואינו נוהג אלא
המוקדשין נמכרין באיטליז חוץ רזן
כוותיה דרבי יוחנן דאמר חולין *אם לא
בזכרים ואין צריך להקלישו ד מ רחס
ה עב ר ה
הבכור ומעשר:
הודיעו ״הולך ושוחט ואינו נמנע לימא תיהוי
קדוש וממחנות כהונה הוא:העברה
כח[ גמירי  .ואך ע״ג דאיכא למילך
תיובתא דרב ושמואל התם במוכר תליא
העברה .והעברת כל פ ע ר רח ם
נמי תחת תחתמקד שיסא( כדאמר בפ״ק
מילתא הבא בלוקח תליא מילהא*י
הזכרים כל אשר יעבור תח ת השבע :
)צעיל ד׳ יב (.כס[ בהמה שיש בה מקצת
*רבי אליעזר בן יעקב אומר יבהמה נ ס ה
ז[ אצר מיומא  .נעצר רחמה ונימוק
סימנין הכא לענין קידוש שייך למילך
העובר  :בעבועי ח[ דמא  .פוצעת
טפי מ ה ע ב ר ה דמשמע כל אשר
ש שפעהחררתדם הרי זו תקבר ל[ ופטורה מן
הבכורה  :ג ם׳ *תני רביחייא'אינה מטמאה אבעבועו ת של דם  :להראומו לחכם.
יעבור תחת השבט לשון קידוש ל[ :
לידע אם עובר היה ותיפער מן
משתבח ליה  .פירש
לא במגע ולא במשא ומאת* דאינד,
הבכורה :ארבעים יום  .דהמפלת
בקונטר ס שכבר
מטמאה לא במגע ולא במ שא אמאי תקבר
 [pיום ארבעים צריכה לישב ימי
ביכרה ולא תסתכן בלידה עוד אבל
_כדי
עובד כוכבים אי נחי א״ל הכי אין בדבריו אמת ויש ללמוד מפירושו עומאה *ועהוריבציר מהכא מיא בעלמא הוא :בבהמה בהמה .
דעובד כוכבים אפילו מסיח לפי תומו איט נאמן דלהשביח מקחו י[ שהתה משקבלה זכר ע ד העינוך דנימא ולד הוא ומיפערא מן
הבכורה  :לאו היינו דזעירי  .יא[ דסד״א דהכי אמר דשלשים יום
אומר כן ועוד יש לפרש דאישתבוחי דהכא היינו שכבר נ פ ט ר ה מן
הבכורה לא[ ^ ר ב י יוחנן אמר חולין ודאי  .בהלכות גדולות פ ס ק יג[ *שהוה הולד להבראות וביום ל״א נימוק ויוצא)והכי קאמר זעירי
כר׳ יוחנן ובביצה )דף ד (:אמרי׳ רב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן אין עי ט ך מ עכ ב בלידה יג[ שאינה נזתעברת ולד אחר פחות משלשים
ובפ׳ מי שהוציאוהו)עירוכין ד׳ מז(:אמרינן שמואל ור׳ יוחנן הלכה כרבי יום(  :לקבל איחמר  .יד[ משהפילה את עובר ראשון אינה מחבלת
יוחנן • ה ת ם בנזוכר תליא מילתא • שיודע המוכר בלוקח שקונה זכר ע ד שלשים יום אבל בימי יצירת הולד לא איירי  :מציגו לוקח
לשחוט ועובר לב[ בלאו דולפני עו ר א ס אינו מודיעו דלוקח לא מן העובד כוכבים  .מה דינו כדתני מתניתין  :אישמבוחי משמבס
בלוקח ליה  .ה מו כ ר אומר קחנה שכבר ביכרה פו[ ואין צ ד ך עוד ליתן ולדה
איבעי ליה לאסוקיה לדעתיה שמכר א מה או בתה :
תליא מילתא  .שעליו לחקור בבהמתו א ס היא חייבת בבכורה  :לכהן  :ספק  .והאי דלא אשבחה מוכר בהכי דסבר לשחיעה בעי
ב ה מ ה ג ס ה ששפעה חררת דם הרי זו תקבר  .א ע״ פ דתנא לה  :אם לא הודיעו  .בא רבעה פרקים בשנה מוכר שמכר פ רה
לשחוע ובו ביום מכר בנה לאחר לשמוע צריך להודיעו אמה מ כ ר תי) ב(
בפרק בהמה המקשה )חולין דף עז (.המבכרת שהפילה
שליא ישליכנה לכלבים כדמפרש הת ם משוס לג[ דנ ס מוך מיעו ט א לשחוע ואם לא הודיעו הולך לוקח ושוחע לבן ואינו צריך לחזור
דנדמה למחצה דנקבות הכא שאני כדמפרש בג מרא כדי לפרסמה ולשאל אם היום נ שמעה ה א ס  :החם במוכר מלא מז[ רחמנא .
שנפטרה מן הבכורה ומה שאינו דוחק בגמרא לומר כן אלא משום שצריך להודיעו כדאמרינן בשחיעת חולין )דף נג (:יום אחל י
דרביחייא דקאמר וכי מאחר דאינה מ ט מ אה לא ב מג ע ולא במשא אמאי המיוחד ע עון כרוז דהיינו יום המיוחד א רב ע ה פרקים בשנה מיוחדי]
תקבר ומשני כדי לפרסמה כו׳ בלאו הכי לד[ צריך היה ט ע ם דפרסו ם לכך יז[ שיעעון מוכר להכריז אמה מכרתי לשמוע  :הפא נלוקיי
אלא לה[ אדאמר ר׳ חייא לא ניחא ליה כל כך שתקבר מ ט ע ם פרסום מליא מילמא .דכתיב )דנריס סו( בבקרך ובצאנך דמי שהבהמה
כיון דאפי׳ לו[ יודע שילדה דבר הקרוש לא בעיא קבורה משום דבטלי  :שלו עליו להפריש בכורותיו ’• מ ת נ י ׳ הרי זו מקבר  .החררה
ר 3י
 (6כדאמרי׳ בפ״ק גבי בהמה "5ק
דאסורה בי\ א ה דשמא ולד זכר היה שנימוק וקדוש בבכורה

אכילה

הגהו ת ה ב״ ח
)א( רש׳י דיה שכן
גואל וכו׳ אבל קדשים
נסדין במומן בכור ומעשר
קדושין במומן) :ב( ד׳ ה
אם לא וכו׳ אמה מכרתי
היום לשחוש ) :ג( ד׳ ה
אינה מעמאה וכו׳ נימוק
ולהכי פריך אמאי תקבר :

העברה

שיטה מקובצת

ססורת ה ש׳ ס

מתני׳

תמורה יע :לקמן נו .מ;

מוס דקדישן במומן 5׳ר,

]ביא׳ש איתא רב[

]נדהל.ע׳ש[

]לעיל כ[.

דמעשרצ׳׳ק

חולין סג.

א[ להתעשר והרי הוא
כבכור.עי׳ בתום׳ זבחים
דף קיד ע׳ב  :ב[ שבן
פשופז זכר קדוש במתנות
אלא ר׳ש  :ג [ א מדד ב
]שם[
בדאמדי דעוותאדצלתא
עצד חיותא  :ד[ תקבד .
עיין בתום׳ לקמן דף לב
ע׳ב  :ה[ בח׳נה דמעער
ושלמים  :ו[ דמע־מר
בחמה הוי  :ז[ עצר
וטמיה ובציר צ׳ק
חיוחא  :מ[ בעבוע'
:
פולבזת
דדמא
לאור
 [pדהמפלת
ארבעים בו׳ פז ו מ א ה
]שוהה[
ומהרה בציר מהכי :
י[ בכמה כמה שהתה :
יא[ דזעירי דם’ ד דהכי
אות א׳ נמחק  :יב[ יום
שוהה הולד ; יג[ בלירה
:
שאינה
?אתרינא
יד[ אתמר משד,תחילה
רבינו גרשום
למנף אינה בו׳ והשאר
יום אם נכנם לדיר
נמחק  [ ip :ביכרה ולא
להתעשר ט־פלני  .לתנא
תםתבן בלידה עוד אבל
קמא אין נכנסין לד'
עובד כובביםא"נ אמר
שטעון נכנסות :והתניא.
ליה הכי אין בדבריו
סיועא  :מר ,בכור
כלום הסיד ומהיד בכור
קדוש לפני ומנו .
םפק ויאכלנו במומו
בשעת יציאהו מרחם :
דשמא בכרה והאי.תיבות
ואין צריך עור ליתן
ו ם מ ח ו ס ר
ולדה לכהן ליש ;
 [rpתלא מילתא שצריך:
ומן קדוש לפני ומנו ,
יז[ לכך שטעון המוכר
זמנ?ללילףיםקד^ם?
לרגריז  :יר [1ביציאתו .
שאינן קדושיו עד יום
ואי קשיא הא תנן
ח׳  :שכן נואל מום
םתמא המבכרת שהפילד,
תמורת אכילר . ,בכור
שליא ישליכנה לכלבים
אין נגאלין
ומעשר
ומשנרז ראכ׳י קב ונקי
דכתיב אך בכור שור
תריץ הכי היינו טעמא ביציאתי ' ״ [ • ג ס ׳ אינה מעמאה יס[ במגע ובמשא .כנבילה השתא ס ״ ד מ שו ס ד ל א חיי ש ק ש מ א ולד כ[ נימוק )נ( *(א מ אי תקבר
לא ה פי ה  .ובמעשר
כרילפרסמה לכל אבל
ומשני
*( וקא פייר צ׳יח
כתיב לא יגאל אבל
חתם אין לפרסם דכיע
קדשים נפדין  .בכור ומעשר קדשי אפילו בעלי מומי; דנתיב במעשר טוב ברע  .ובכור שנולד בעל מום קדוש .
ידעי דפטורה הואיל ושליא הפילר ,רשליא כולר לפטור דאין של א בלא ולד וטעמא דמותרת בר,נאה ולא
קדשים אין דינן להתקדש אלא תט־םים א( בכור ומעשר)ליכא( המורד ,דבכור יליף ד,עברר ,ממעשר ובמעשה׳
בעי קבורה מפרש התם  :יע[ מטמאה החררה במגע  :כ[ ולד היה שנימוק ופרכינן אמאי  :כא[ ויש־ מהן
כתיב לא ימיר ואין תמורתו קרבד . ,קדשים תמורתן קרבה  :בכור ומעשר נאכל־ן לבעלים במומן בלא פדיון
שילדו  :כב[ ואח׳כ אומר שם כאן  :כג[ תמלאנה משמע דאינה  :כד[ ובשמעתין היא פלונתא  :כה[ קדשים
וקרשים אץ גאכלין אלא בפדיון:שכן פשוט זכר קדוש במתנות.מעשר וקדשים אץ נוהגין אלא בפש־וט ונורגיז
כדתניא בתמורה בם׳ אלו קרשים משום ; כו[ הא בכלל גואל  :כז[ באיטליז ואין נמירין באיטליז ואין נשקלין
בזכרים ובנקבות  .ומעשר וקדשים צדיך להקדישן מד ,שאין כן בבכור  .ומעשר וקדשים קלים איגד ,טתנד ,לכהן
בלטרא ; כח[ העברה נמוד ; כס[ בפ״ק נבי נדמה שיש  :ל[ קידוש רכל אשד יעבור והעברתו איירי בתפישת
כוי ] .בבור[ מתנה לכהן כדתניא בפ' ]הזרוע )דף ק׳ל( כ׳ד[ מתנות כהונה ותני כי תני  :אלא ר'
קדושה  .לנזון הרא״ש ז׳׳ל  :לא[ הבכורה אבל עובר כוכבים לא דאינו יודע מזח הדבר כלום  .לשון הרא׳ש
שמעון העברד ,העברד ,גמר  .מר ,בכור קדוש מחוסר זמן אף מעשר נטי  :עצר ח־ותא כשחיה עוצרת רחמה
ז׳ל  :לב[ ועובר על לפני עור ; לג[ משום קושיא דנסמוך  :לד[ הכי נטי צריך היה לטעם  :לה[ אלא
ומוציאה טינוף  :בעבועי רמא  .שפולטת דם  :להראותו לחכם  .אי הוי טינוף גמור אי לא ; בבהמה ככת .
דאדאמר רבי חייא  :לו[ דאפילו ידוע שילדה :
טינוף פחות מל׳ יום  .וטיפטע דדרינו יצירת הוולד  :ד,ד,יא
אין
:
מבכורה
נפטרה
אם
לידע
כשהפילה
כלומר
.
אומר
דזעירי לקבל איתמר  .דטאחר שמתחלת לטנף אין מקבלת זכר עד ל' יום  .וטיהא לא ידעינן בכטח נוצרה ואית דאמר ההוא לקבל איתמר דקודם שמקבלת העיבור מטנפת ל' יום אבל יצירה לא ידענא  .לט׳׳ר : ,טצינו לוקח
סעובד כוכבים  .כבר פסק דין לוקח בהמה מעובד כוכבים  :אשבוחי ודה מישתבח ליה  .שהיה אומר לו הוי יודע שבת ולדות היא ועוד כבר נפטרת מן הבכורה  :בכור ספק  .דסבר המוכר האי לוקח לשחיטה בעי ליה
לד,כי לא משבח ליה בולרות ואיכא למיחש דילדה והוי בכור ספק  :כיון דאיכא איסורא  .אי אכיל ישראל לבכור  :תור ,מודע ליה  .הוי יודע שעדיין לא ביכרה  :א 1:לא הודיעו  .כדתנן בד׳ פרקים בשנה המיכר בהמה
לחברו צריך להודיעו אמר ,מכרתי לשיחום כו׳  .אם לא ודדיעו שוחט ואינו נמנע דאסאיתא דמבר אטה אודועי היה מורע ליה משום אסור אותו ואת בנו  :לימא תיהוי תיובתא דרב ושמואל  .דםר,כא שמעינן דוראי חולין  :אמרי לך
רב ושמואל לא דמי  .התם  .אמא־ שוחט ואינו נמנע משום דבמוכר תליא מלתא לודדיעו  :הכא  .בלוקח תליא טלתא לטישייליה אי בכור אי לא וכיון דלא שייליח להבי ספק ודא  :אטאי תקבר  .מדאיגה מטמאה אלטא דלא
חיישינן
א( דברי רבינו צריכים באור דהא באמת גם בבכור ומעשר מהג תנערה ורק דאינה קרובה ונאכל במומו לבעלים ואולי דסש׳ה וצ׳ל ככור ומעשר אין תמורתן קריבה ונכקא ליה נז־כתיב גבי בכור קודש הס ודרשינן
הם קרינין ואין תמורתן קרילה ומעשר נמי ילפינן העברה מבכור .

אשתבוחי

הכא

מסורת ה ש״ם

אהלות פ׳ו מ׳ד

דגוומאה

נוקעת הוא
והדין 5״ק

]תוספתא יאהלות פ׳ג
ע״ש[

תוספתא דכליס נ׳׳מ פיו
אהלות סי׳ז מ*ה

הלוקח בד ס ה

פרק שלישי

בכורות

כב

ומשני כדי לפרםמה.לאס שפסורה מן הבכורה דמדקברינן צחררה
ל ב י אליעזר ורבי שמעון אמרו דבר אחד  .אע״ג דרבנן יז[ מודו
כיון דפכורת ציה מבכורה למימרא דולד
מחזקינן ל;ה כולד :
לר׳ שמעון דבעלכשהוציאוהו בספל לביה החיצון כדאמר בנדה
וקפריך . .
.
..
מעליא הוא ואמאי אינה מ ח מא ה  :בי עול ב רו ב .להכי אינה משמאה  § :פ׳ המפלח )דף כז (.מ״ מ לא אשכח אמרו דבר אחד א ל א מ ר׳ אליעזר
שבטל הבשר ברוב ד ם )א( וגנונים
הא ‘ בן י ע ק בו ר׳ שמעון דלשניהם בחל בתחלת לידה יח[ ואע״ג ״דמילתא
שיוצאין ע מו נגעו בה  .׳
׳
י
דאמרן דלא מ ט מ א ב מג ע משום ביטול
דר׳ אליעזר בן יעקב לא דייקא כלל
ברוב:השליאבבית .שהפילה האשה
דבחל אלא דרבי חייא הוא דקאמר
כדי לפרסמה י׳שנפטרה מן הבכורה למימרא
שליא ואין ולד ניכר י[ בה  :הבית
הכי י״ל דשני ר׳ חייא דקאחר היינו
דולר מעליא הוא ואמאי אין מטמא לא במגע
טמא  .כדקתני ט ע מ א דאין שליא
שהיה שונה בו במילתיה דרבי אליעזר
ולא במ שא אמר רבי יוחנן משום ביטול ברוב
שנימוק ואעפ״כ
בלא ולד אלא
בן יעקב דאינה מ ח מ א ה ב מג ע ולא
נגעו ב ה ואזרא רבי יוחנן לטעמיה דאמר ד
ז[ מ ט מ א:רבישממון אומר ח[ הולד
במשא והכי איתא בהדיא בתוספתא :
יוחנן רבי אליעזר בן יעקב ורבי שמעון אמרו
נימוק  .ומוקמינן התם ד ט ע מ א דר׳
ע ל שיעגילו ראש כפיקה  .הא
דבר אחר רבי אליעזר בן יעקב הא דאמרן ר׳
שמעון דאמר הבית טהו ר משום ביטול
ד תנן ב פ׳ ה מ ק ש ה) חו צין ד׳ ע;(
^
ברוב נג עו בה ב מסכ ת נד ה בפרק
שמעון מאי היא ד תנן'’ השליא ^בביתהבית
בה מה שמת עוב ר ה ב מעיה והושיח
המפלת ש[ )דף כז ) (.נ (  :פתיחת
הרועה ידו ’  [pחהור כשלא העגיל
טמא לא שהשליא ולד אלא 'שאין שליא
הקבר  .אשה שמת עוב רה ב מעיה
כפיקה וכן אידך דקשני ה ת ם *אשה
בלא ולד רבי שמעון אומר א[ ולד נימוק עד
רשבה על המשבר ונפתח קבר
שמת ולדה ב מעיה ופשחה החיה כו׳
שלא יצא  :תנן ד ^ ם *יאין לנפלים פתיחת
ה רחס בבית זה ולא יצא הולד
האשה חהורה ע ד שיצא הולד ומשמע
הקבר עד שיעגילו ראש כפיקה מאי כפיקה
והוציאוה לביש אחר ט מ א הביש
בגמ׳ דחהורה משום דהויא חומאה
אמר רב הונא כפיקה של צמר אמר ליה חייא
הראשון כאילו נולד שם ״דטומאה
בלועה והחיה ח מא ה שמא יוציא ולד
בר רב לרב הונא רבי פריש של שתי או של
ט ק ע ה י[ והוא הדין פתיחת הקבר
ראשו חוץ לפרוזדור ולאו אד ע ת ה
אינו לנפלים אלא לנפל שהעגיל ראשו
ערב אמר ליה תניא *פיקה של שתי דברי רבי
כשלא העגיל ראש כפיקה נחי איירי
כבר שעב ראשו  :יא[ פיקהשל צמר .
דאין לומר דלעולס הוי כ[ כפיקה
מאיר רבי יהודה אומר של ערב רבי אליעזר
למושי״ל  :רבי פריש  .דצריך פיקה
וקודם פתיחת הקבר דהא ל א מ ח מ א
ברבי צדוק אומר משיראו טפיפיות מאי
של שתי שפטנה או פיקה של ע ר ב
אלא גזירה שמא יוציא ראשו חוץ
טפיפיות אמר רב יהורה אמר שמואל משום
שגדולה  :חמר ליה שגיא  .דפליגי
לפרוזדור משמע דקודם לכן מהורה
ר׳אליעזרברבי צ ח ק כךהיו מפרשין בירושלים
בה  :משיראו מפיפיות  .ר״א בר
אע״ג דפתיחת הקבר הוא קודם לכן
כפרידהנ[שכורעתלהטילמימיהונראיתפיקה
צדוק פליג אשנא ק מא ואמר א ע״ג
דהא ביציאת ראש חוץ לפרוזדור הוי
מתוךפיקה:אמר רב הונא שמעתי שתי פיקות
שלא העגילו ראש כפיקה יש פתיחת
ב צ ד העליון של
כילוד לגיייי =
אחת של שתי ואחת של ערב ואין לי לפרש
הקבר משיפתח רחמה כל כך שיראו
מגופ ת החבית  .יש באושה מגו פ ה
בתוך רחמה טפיפיוש  :פפרדה וו
בי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן שלש פיקות
כעין בית יד שעושין כא[ לאוחזה והוא
שפורטת להטיל מים .וכורעת יושר
עגול כעין אותה שקורין פיל חיי״ל
שמעתי אחת של שתי ואחת של ערב ואחת
בלע״ז ־• ה נ ך מיעו ח א דמיא בחילן
מבה מה וחיה ומתוך כריעה נ פ ת ח ג[ של פיקה גדולה של סקאין ואין לי לפרש
רחמה מאד ונראין קמטים ברחם :
להו ברובא  ’.ו ל א דמי לשאראיםורין
כי אתא רבין פירשה משמיה דרבי יוחנן של
פיקה מתוך פיקה .והיינו טפיפיות
» [ שהוא בנותן ח ע ס דלא א ת מ ר
אשד .כ של שתי של בה מה כ של ערב פיקה
תרי זימני פיפי היינו פיקה יב[ :
מ ע ם כעיקר לענין חו מא ה וכן נבילה
גדולה של סקאין *כדתנן "גוש הב א מבית
ואין לי לפרש .איני יודע לפרש :של
בחילה בשחומה לענין מו מאה אפי׳
הפרס מארץ העמיסשיעורו כפיקד .גדולה של
אשה ) .ג( דין להיות לה פתיחת
חזר ונתבשל הכל כ י ח י ^ ב ט י ד י להו
סקאין שהוא כחותם המרצופין וישנו בצד
הקבר יג[  :של בהמה  .שלא תהא
ברובא-ואפי׳ היו מחצה על מחצה מ״מ
מ ח ע ם דלא במל סלקא ל הו ה ש ק ה:
כטומאה בלועה לטומאת מ ג ע העליון של מגופת החבית הלחמית אמר ריש
יד[ משום נבילה של נפל אם הושיט
לקדירה לא מצא מין א ת
לקיש משום רבי יהודה גשיאה יהלוקח ציר
הרועה יד ונג ע בו להוציאו חן הר ח ם :
מינו וניעור  .לא דמי כג[
מעם הארץ משיקו במים וטהורל[ ממה נפ שך
להא דאמרינן בפרק גיד הנשה)חולין
כשל טרב  .משהעגיל ראש כפיקה
אי מיא רובא נינד.ו כיון דעביד להו השקד.
של ע ר ב ואי לאו)ד( ט מ א בלועה היא
דף ק :ושם( ובפרק הקומץ רבה
בר
טהרי להו ואי רובא ציר נינהו מ ציר לא
)מנחות דף כג (.ובפ׳ בשרא דע׳׳ז
ולא מטמיא כדתנן בה מה שמש
קבולי טומאה הוא מאי איכא משום הנך
עוב רה בתוך מעיה והושיט הרו עה
)דף עג (.סלק א ת מינו כמי שאיח
מיעוטא דמיא הנך בטלו להו ברובא אמר
את ידו ונג ע ט טהור בפרק בה מה
ושאיט מינו רבה עליו ומבחלו דה ת ם
המקשה )חולין דף ע : (:גוש  .ע פ ר
אין מי ט נ א ס ר אלא מכח האיסור
רבי ירמיה לא שנו אלא לטבול בהן פיתו
שנתערב כד[ ואי אפשר להבדילו
שיעורו לטמא באהל ולשרון( עליו
אבל לקדירה לא *מצא מין  a sמינו
ובכ״מ שישנו היתר הוא לפיכך שייך
רב דימי וקאמר להא
תרומה וקדשים  :כפיקה גדולהשל *וניעור יתיב
לומר סלק אבל היכא דמיח עצמו
סקאין .מרצופין סו[ סקאין גדולים
שמעתא אמר ליה אביי וכי טומאה
מ ט מא מחמת מ ג ע מים הטמאי ם אין
של גמי וכשנועלין אותן חותמין אותן :
שבטלה חזרה וניעורה א״ל ואת לא
שייך לומר בו סלק :
וישט בצד הטליון של מגופת חבית
תסברא *והתנן סאה תרומד .טמאה שנפלה
הלחמים .כלומר שישנו לאותו חותם
פירש הקונח׳ שהמים כה[
למאה
חוז ד ם ורבים על הציר
^
בצד העליון של כיסוי שעושין לחביות
של ח ר ס רחב מלמטה לכסות החבית והולך ומתקצר למעלה כדי שיאחז ומטמאין אותו ולא דק דציר לאו בר ק ט לי טומאה הוא אלא זהו ניעור
בידים ואותו צד שהולך וכלה קרי צד העליון  .הלחמית שעושין בבית דמקמי הכי בטל הציר מן המים טו מאת משקין מחמת רוב ציר ועכשיו
רב
שהמים ניעורו לכמו שהן תחלה קודם שנתערבו בציר :
לחם  :משיקו במים .שמא נ ט מא מחמת מ ג ע ע ם הארץ:וטהור.
דימי וקאמר להא שמעתא כו׳ .הקשה הרב רבי אפרים דהכא אית
מ חה נפשך דודאי מים מעורבים בו ואי מיא רובא ובטיל הציר
ברוב ומקבל טו מ אה מיזמת המים ומיא סלקא להו שבילה בהשקה ליה לרב דימי דאפילו ט ה רה עוררת טומאה ובפ׳ בתרא דע״ז
)דף עג (.איש ליה דאפי׳ א י פ ר אין עורר איסור דקאמר ה מ ע ר ה
שנותן הכלי במקוה ע ד שעוברים מי המקוה על פיו וטשקין מ ם
המים שבתוך הכלי ואע״ג דאוכל ומשקה לית להו ט ה רה במקוה
מיא סלקא להו השקה דהוי כמי שזרען וחוזר ונוטלן דזריעה מטהרים מ טו מא ה ד תנן) ח מ מו ת פ״מ מ׳׳ז( שתילי תרומה שנטמאו ושתלן טהורין
בתשובת רבינו גרשון מצאתי כך  :ציר לאו בר קבולי טומאה  .דזיעה בעלמא הוא שיוצאה מן הדגים כשמולחין אותן  :משוס הן
מיעומא דמיא  .דמקבלי טו מאה והשקה לא מהניא להו הואיל ורובא ציר ובאוכל לא סלקא השקה בטלי להו ברובא ולא הוי הציר ט מ א :
לא שגו  .דבטלו ברוב ומותר הציר אלא לטבל פיתו  :אבל לסקן אה הקדירה אסור  .שהמים שבתוך הציר מוצאין מים שבקדירה
ו מצ טר פקיחד ו ר בין על הציר ומטמאין או תו :מצא מין אה מיגו וניטור  .מתורת ביטול וחוזר מז[ לטומאה:להאישמעהא .דרבי ירמיה :
למאה

עץ

ם שפס

נר מצוד!
יח hמיי׳ ס׳ד מסל'
גכוחת הלי״ג סוש״ע
יו׳ד סימן שטו סעיף : I
יט ב מיי׳ פנ״ה סהל׳
טומאת מת הל״י :

כ

נ מיי׳ פ״י מהל׳
איסורי כיאה הלי״ד:

כ א ד מיי׳ פכ״ה מהל׳
טומאת מת הל׳׳ט :
«' א
כב ה מיי׳
מהל' טומאת מת
הל*ג:
כ ג ו מיי׳ פט׳^ סהל׳
טומאת אוכלי; הל׳׳ה :

]דף עא(.

— ■« 0 1a.e

הגהות הב״ח
)א( רש׳י דיה ניטול
נרוג וכו׳ דם וגנינים נ׳ב
ל׳ משנה פ' יש נכור דף
מו ) :נ( דיר ,ר׳ שמעון
וכו' המפלת הש׳ד ואת־כ
לנפלים
אין
מ׳ה
פתיחת וכו' וה״ה פתיחת
הקני וקאמר דפתיחת
אינו לנפלים ונו' כבר
כלומר שענ ראשו :
)>{ ד״ח של אשה להיות
לה דין פתיחת ) :ד( ד״ת
כשל עי נ וכו׳ טומאה
נלועה:

»*^ >0 1>£ין -----

שיטד .מ ^ב צת

א[ אומר נימוק הולד
עד  :נ[ כפדדר .וו
שטרעת  :ג[ תיבת של
נמחק  :ד[ ופהור מאי
פעמא מטה נפשך אי
רובא מיא נינד.ו:ה[נינד.י
]עירוני; « .ע׳׳ז עג[.
ולא קא נגע ר.שקה
בטיא ציר  :ו[ ניכר
]בט׳ז עג .האריו יש׳׳’
ט הפ׳ד  :ז[ ואעפ׳כ
נניאור מלה 1ו[
טטא דשטא
הבית
לא נימק עד שיצא
וקודם שבטל טמא את
הבית הה״ד  :ח[ אומר
ניטק ר ^ ד עד שלא
תרומות ס״ה מ׳נ פ׳ש
יצא  .וטוקטינן :
ט[ הטפלת  .ואע״נ
דלדבנן נטי אית לרוו
בטל בדוב כדכןזני התם
אי אתם טודים שאם
הוציאו את הסת לבית
החיצון שבית החיצון
רבינו גרשום
מהוד טיהו ד אב״יוד׳ ש
אטרו דבד אחד דאע״ב
בה
חיישינן דאית
דלא הזיוותו מטקוטו
?מד^^יכדי^י^ליפיי״טה
אטרו בטל ועד שלא
יצא כטו כן כדתני ר׳
שנפטרר .מן הבכורה 1
חייא בדאב״י אינת
טסטא לא בטגע ולא
בטשא :׳[בוקעת ויוצאה
אינה מטמאו־ :.משוט
וההיא פתיחת תי ט ת
בטול ברוב ננעו בר.
והוא הדין נטחק ;
ודאי יש בד .צורת ולד
יא[ ט ה׳ ד כפיקה של :
ומר .טעם אינה טטטאה
ינ[ היינו פיקד .פיקה :
לפי שטתבטלת ברוב
יג[ הקכד כשל שתי
בדם  :השליא בבית .
הס׳ד וט ה׳ד של בהטה
שהפילה שליא בלבד
פתיחת הקבד של  :יד[ טגע של נבלה  :טו[ שקין של נטי  :טז[ ותווד וטטטא הה׳ד  :יו[ דדבנן נטי
בבית  :ולד נימוק עד שלא  rא  .דבטל הוא ברוב דם וננינים וט־ם שבשליא וטהור הב־ת  :אין לנפלים
טודו  :יח[ לידה בלא שום טעשה ד אע׳נ דלא הויא )הן( ]בהן[ ט״ם סבר בטל בדוב אבל דבנן לא הבירי
פתירת קבר.ביון שנפתח א( דולד שכלו לו חדשיו ומת במעי אמי כנין שיושבת האשה על המשבר היינו פתיחת
ליד .ביטל ברוב אלא ע״י מעשה שהוציאו לבית חחיצק וט ש׳ה לא טייתי להו ואע׳ג  :יט[ ידו ט ' טהוד כשלא
קבר כיון שנפתח הקבר איפת דמאהיל על הבית בפותח טפח מאותה שעה הבית סטא ואע״פ שלא נולד כולו
העגיל ראש :כ[ הוי כשהעגיל כפיקר : .כא[ שעושין כדי לאוחוה ט ' שקורין פיטייל אות ל׳ נטחק  :כנ[ איטרץ
עד למחר אבל נפלים שלא כלו חדשיו אין להן פתיחת קבר לטמא את הבית עד שיד.א ראשו ענול כפיקה
שהן בנותן טעם דלא אתרבי טעט כעיקר  :כג[ לא דטי  .עיין בתו' דף כב ע׳ ב  :נד[ שנתערב ט
בלומר שתהא נטורר .צורתו ופרצוף פניו ושיהא ראשו נדול כפקעיות של צמר  .ואית דטפרשי בפיקה כאבן
ואי  :כה[ שהטים רבו חוורים :
שר.נשים מתחילות לכרוך עליה את הסיסין  :של שתי קטן ושל ערב גדול :פיקה מתוך פיקה  .ענול מתוך ענול
ותרקב
של _ .
מקרקע ^ ,
_________ .
השק ,.
שחוטי _
נדולה :של הקאין _ _ .
_______ ___
_________ ___
___ __
בית
הן עבין _ :נוש הבא .
נדולה .פקעית
בנקבה :פיקה
בנראד.
הפרם:וםארץ העםים.בבית הפרס דמי)ביון( שיעורו כפיקה נרולה]חיישינן[ שיטא יש )בו(]באות'ו[עםר עצם כשעורה :וישנו.אותו שיעור:כצד העליון של מטפת חבית .הקצר של טעלה הוד .בפיקר.נדולר.־.ד.לחםית שעושין בכית
לחם  .טכךם הוא  :כיון דעבדו לר,ו השקה טהור טסה שנטטא בידי עם הארץ  :ציר לאו בר קטלי טומאה  .דויעה בעלטא הוא  :טאי איכא  .לטיחש  :אי טשום הנך טיעופא דטיא דאית ביה דבעי השקד .ולא טועיל
לוע דמיעוטא הוא ועביד לד\ טיא לציר ואייתו ליה טוטאה ליכא לטיטר דר,נך טיא בטיל להו ברובא  .ולא יבלי לאיתויי להו טוטאד : .לא שגו  .לבטלי להו ברובא אלא אם רוצה לטבל בהן באותו ציר פיתו  :אבל
לקדרה  .שאם רוצה ליתן הציר בקדרה לא בטלי טיעוטא דטיא לנבי ציר  :דטצא טין את טינו ונעור.כלוטר מיעוט המים שבציר מטטאין המים שבקדרה ונתחברו ונעשו רוב וניעור טתורת ביטול.האי ניעור הוא כמו נסתלק :

וניטלר•

יתיב

א( נראה דצ׳ל טון בנספח הקבר והוולד כנר כלו לו חדשי! וכו׳ .

