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ומשקל אחד של כ״ה שיעור מנה של חול רביע מנה של קדש *קודם והא מאען וארבעים דינר גיגהו .אלא כפול היה ובמנה דקודש
שנחוסן! קדש ומשקלו של ש״ו ושלשתן מחזיקוח שיעור מנה של קדש הוו מאתן והנך ארבעים דשפו עלייהו זהו שהוסיפו בימי יחזקאל
וכן מוכח התרגום דמתרגם וסלעא עשרין מעין פלתות מנה והוסיפו עליהן שתות דארבעין הוו שתותא מלבר דבמאתן איכא
עשרין סלעין מנה דכספאעשרין וחמש סלעים רבעות מנה חמש ה׳ פעמים מ׳ והביאו פעם מ׳ ששית מבחוץ והוסיפו עליהן ולא
י״שיה  ot Jdפצהו| שיחץ נ1נה
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רגא מנה דקודשא יהא לכון ולפי פ״ב
והא*מאתןוארבעין הויין אלא ש״ממנה של
אין מתיישב כל כך ]א[ תלתות מנה
חלקים  :בביה מוסבא רבא .בבית
קודש מנה כפול היה ושמע מינה יימוסיפין
רבעות מנה במנה של קודש אחר
המדרש הגדול  :לובים  .מעולים :
ושמע
שתות
על
יתר
מוסיפין
ואין
המרות
על
תהות הב״ח
שנתוסך ומנה דכספא כ״ה סלעים
שריפו יזייסם פו״ .לפיכך בא עליהם
)א( בטשנה כמין ממור :
מינה שתותא "מלבר אמרר׳ תינ א שאלתיך
איירי במנה של חול ולא בשל חול
עמלק  :לא שפגו אבוש אל בנים )ב( רש׳* ד׳ה והא מאמן
אחר שנתוסו! אלא במנה של חול
את ר *אליעזר בבית מותבא רבא מה נשתנו ) tלהציל( מרפיון ידים מכאן שריפן ובו' מלגיו שימלקו מי^ן
לששה) :ב( ד׳ח למס
י
מקמי דאיתוסך איירי וח״ת ומנא פטרי חמורים מפטרי סוסים וגמלים א״ל גזירת!
ידיהם מן התורה  :בדברי שמוה  .וכו' תורוק על המומו
ואת חלגם :
לן שהוסיף יחזקאל כלום דילמא הכתוב היא ועוד שסייעו ישראל ב שעת לזנות את בנות מואב  :ערוסוה
מהחלה היה מנה של קדש ס' י״ל
יציאתם ממצרים שאין לך כל אחד ואחד פגעו בהן  .ותקראן משמע גופן
דמאת ככר של משה מוכיח דתחלתו
בטלי
פולן
שנעשו
היה פוגעבהן:
המודם
תשעים
עמו
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גאיון הש״ם
של קדש לא היה אלא *כחול ;
קריין.ולשוןמקרההוא־מתני׳פעי גט' יא׳ק אך נכור
לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים
חסורפערחסורשניפעמים .כתובים שוי  .לקמן יג פ׳א :
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לשון  .רפירים ואמר לי בתורה חד בקדש לי כל בכור )שמוה
מקצת סימן חייג מנא
בעזרתךילוביס וסשי׳במצעדו״חמרא^^רפידם שמה כתנאי *ר אליעזר אומר רפידים
יג( וחד בראת אתה )שם לד(:היולד  .ליה  .ע' לקמן יג ע׳א
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והנולד המור .
פירש בערוךנב[ חמור מצרי ובירושלמי ׳ תורה וכן הוא אומר"לא הפנו אבות אל בניסיימ-ה לאמו  :ומה הן באפילה .אותן שאין
]גרים[ גרים הבאים מפוכז ולוב מהו
מרפיון ידים ועוד שאלתיו מאי לשון שטים״ חמי! לא״! = גמ׳מקצהסימנין.
ו אמ ר לי שטי ם ש מ ה כ תנ אי ר אליעזר אומר של אמו  :אך בפולשור פו״ .מדמצי רבינו גרשום
לומר
להמתין ג׳ דורות
כפול והאי דקא חשיב
אך חלק .ת־מה תנא דידן דלית ליה הך
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שנתעסקו
-----------ה .רבי י הו ש ע אומרדרשא ®מקצת ]נ[ סימן חייב מגא ליה
עניינא בבכור קמקתעי דכתיב לעיל כר,ו טפי טככר פשוט
רדררי ° nirAWוחדר«> ^יr׳ח י^זו-ח,
בכולהו משוט רפרטא רבא
ונקש די^ה,
וגו׳ ויהיו
רחם ויו׳
תיו^חם
™גייויניה
ר^
יע°
;״ימיניה כל פשר
י'' ”/
ביברי^י  mה ״ ! ״'1
דדי״M
ילא
יי'
בנון ע׳ ככר או ם׳ או
רב אל עזר אומר ערומות פגעו בהן ר
מיסתבר דפליג אסא דסידיקו.
בכור ש״מ עד שיהא הבכור כאמו נ׳ או כ' או י' חשיב

 :תלמוד

אי לא פליגי קשה דמייתי על הנ תד סנ א״ אוט־ שנעשו בולן בעלי קריין»
כרב יהודה וכי קאמר מה״מ הוה לי ה ^?׳שילדה )א( מין חמור וחמור שילדה במין
יי ״יי
״®’יז ®ייי
י׳^יי
תנא  |- 3פטורה מן הבבורה
לאיתויי קרא דמחני׳ :
W
פשר פשר גסיב לה לפרה• ו אין״ ־בחמור שני פעמים עד שיהא היולד חמו^^ °ידפ שורה מן הבכורה ק פ ש ר פשר והשקל
לומר מ״מ איצשריך קרא די>חג" § 1והנולדחמור*ומההם ב אבילהבה מהטהורה ט י שי^א יי’ ילי ״ ״ י י י^ילי ״ ״ י י,״עשי״ם ש^^ט
שילדה במין בהמה טמאה מותר באבילה ופרה נמי גמרה מחמור ורב יהודה וחמשה שקל המנח
מקדושת ״^יי ״ ״ י י יי 1.י א
לפשור • ,
,
דהכא לפטור!ה[ מדין שור דפמור מן
היכי שבק קרא דמתגיתין וקנסיש יהיה לבם חשבון דקרא
וטמאה שילדה במין בהמה טהורה אסור
הביייר׳ יי■'״ בקיי’“ " הבכורה דקתני במתני׳ משמע דלגמרי
למודא אחרינא :רב יהודה דאתי י ^ נ ״' י ה ^ ל ב ם י ^ * ^
באבילה ישהיוצא מן הטמא טמא והיוצא מן
קדושה טובח ראו פטר לה לפרה מכלל דפטר פטר
דנב• י
י
כרבי יוסי הגלילי  (* :אך חלה  .דכל דבך ליחוי םנד:.םגת .
־ בהטיה מאתן וארבעים
־
לפוסלו ■ותר מקדושת
הטהור טהור• ג ט׳ הנן התס *רחל שילדה?
נהי
וא״ת
כדלקמן
מהדדי
דילפי׳
גלי
למעשי:
שבתורה
ורקין
אכין
דנרין הוו ם׳ שקלים
דט־סור׳יי הנל־לידריש
פטר חמור לבדלקפן דשמעינן מפטר פטר פרה שילדת
מין עז ועז שילדה מין רחל פטור מן הבבורה ג רסמנא .בחמור דקדושת דמים הוא חיינו ב׳ מנים ומאה
דנדין  :אלא ש׳ם •
רחמנא
נלי
הלכך
דאשתני
היכא
ה״ח
דילמא
סוס
מין
מילי״ שאינו קדוש ]אלא[ )בלא( דמיו
_
_
ואם יש בו ,
סימנין חייב מנא הגי
מקצת
טראטר המנה יהיה לבם
בקדוש־ת הנ-ף ונטר םנ־ה
קדושת דמים ואעינ לדבר שאינו קדוש קדושת הנוף אבל
אמר רב יהודה ®דאמר קרא °אך בבור שור ",3,שיפדהו בשה גלי ביה רחמנא דנדמה רטנה של קדש כפול
היה  .והגי ארבעים
שהיה ראו•
יי! פשור וה״ה לבטר־ בהמה שהורה דהוי טפי טטאתיט היינו
שור רדו-,
ובבורו >״ור
שור וריורר
הוא »לור
לחלק כגון רחל שילדה מין עז דקדוש ^ שיהא הו א
בבור ב ש ב ״
דבקדושת טובח מסתבר
בהמה קדושת הנוף הוה אמינא דקדשא וי״ל
דקדושת הגוף היא  :למה נ א מ״ י ^ סי פו עז ״ ט ר ה ש ״ ת
להפדןע
טפ■
מקדושת דטים אין דמסתבר לנמרי )משמע( דילפינן צ שיהא הוא בשב ובבורו בשב בבור עז שיהא?
אימוריכו׳ .בהאי קרא אך בכור שור מלבר ! ערומות
נטר
אלא
לחלק
נראה
מהדדי קדושת דמיס מקדושת הגוף ״הוא עז ובכורו עז יבול אפי׳ יש בו מקצת ק
אובטרכשב או בסר עז לא תפדה ב 5״לרה ”קרא;
מניה וה״נו טעטא
דקאטר לעיל על הנא כדאמר בסנזוך וקשה דהא אמר !סימנין א[ת״ל *אך חלק והא תנא פטר פטר  5קדש הם ואת דמס הזרוק )ג( ואש הן עצם; כלוטר בשוץ
ר׳י
דידן ה׳ה ועל
ונטר  .אפילו קדושת הגוף מקדושת הגוף
קנסיב לה לפרה הוא דאמר כרבי יוסי הגלילי״* חלבםתקשירדטלסאימוריהםקרביס :יצק ^טרי’״ ”ריפט^
הנלילי אמר
צריך
ועז
וכשב
לשור
דהא
ילפי׳
לא
דתניא ר׳ יוסי הגלילי אומר אך בכור שור עד  eשור גספיו מרובים .חצי ההין וכשב הטור ב׳ פעטים .א׳
תום׳ הרא׳ש  :נ[ תשעי'
ל
וו׳
.
לובים
ומירים
יוסי
קרא לכל חד וחד:
שיהא הוא שור ובכורו שור בכור כ שב עד^ וסרביעיהההין נשב אל״סו קרינה
תוס' חיצוניות פי׳ הקו'
בכור
אך
קרא
ליכתוב
כן
אס
הגלילי
עס אימוריס כדמפרש סיקיא מה התם .באידךפירקק :
לובים טעולים ור״י פי׳
שיהא הוא כשב■ ובכורו כשב או בכור עז
שהם טלוב כטו פוט שור וכשב ועז  .והא דדרשינן מינה
שאין כן בשור ועז  :כשב ועז פסיי א־^יחל “'^'דאסי^יי '
עד שיהא הוא עז ובכורו עז יכול אפי׳ יש בו
ולובים היו בעורתךוכן
כתיב ולובים וכושים עד שיהא ני[ שור ובכורו שור אע״ג
בא מהן דכתיב מן הכבשים ו ק קצת"ס^׳טן׳ש״םהלא ”
מקצת סימנין ת״ל אך חלק במאי קמיפלגי
העזים תקחו :שורוטזגהרבואצל חייב בבכורה ו ה׳ הנ טי
דכתיב
והייני להבים
דאיצטריך לכדר׳ יוסי בר חנינא
לתנא דטתנ' דאע״נ
וטצרים ילד ונו׳)טיבה
תנא דידן סכר גלי רחמנא בקדושת דמים
דקתני משוס ]ז[ דכעין בכור שני ושלישי יש
מבודה פופבים בציבור .פר לעולה דלא קתני ואם יש בו
בירושלמי נבי הא
וה״ה בקדושת הגוף ור׳ יוסי סבר גלי רחמנא
ושעיר לחשאת  :שורופשבישבהן ם קצת סיטנים ראם יש
לנו לדרוש מן הראשון :
והלובדקים בפרוטכיא
בו מקצת ם־טנים דוטת
לובאה
ובו'( וכן חטיא
בקדושת הגוף וה־׳ה בקדושת דמים וגמר
ומה
צד ריבוי אצל מזבה .דכשהן קרבים לאמו חייב דהכי בעי
בריש פרק נטה בהמה
פי׳ בערוך חמור מצרי קדושת דמים מקדושת הגוף ותנא דידן האי בכור בכור מאי עביר ליה_ יש מהן לאשים יותר מעז שור ליה לקטן איבעיא לר\
פרה ]שילדה[ בו׳ :
וכן טובח בירושלמי
בטה מיבעי ליה לבדר׳ יוסי בר׳ חנינא דאמר ר׳ יוסי בר׳ תינ א *למה נאמרו £בנסכים וכשב באליה  :א״פ  .דלא
והא תנא פטר פטר
דנרסי' עלה פרק
בהמה יוצאת נבי הא אימורין בבכור שור אימורין בבכור כ שב אימורין בבכור עז צריכא דאי כתב  nאתיא קרא אלא להכי  :ועדיין אגי פטרקאנםיבלה.טקשי
לרב יהודה מאי שנא
דקתני
והלובדקים רחמנא בבכור שור שבן נתרבה בנסכים כשב שבן נתרבה באליה בעז שבן  Sאומר מנור חמור מפדה בשה  .ולא
דלא יל־ף לה טפטר
כפרוטביא ובו׳ אך תיטה
בדבר אחר ושאר בכורי שמאה בכל פטר טהיכא דיליף תנא
תנא דידן דלית ליה הך
דרשא ובו׳ טנא ליה נתרבה אצל עבורה כוכבים ביחיד חרא מחדא לא אתיא חיתי חרא מתרחיש דבר ולעולם קדושים בבכורה  :דטתניתי; אילו הוה
_ טשכח בייתא דילפא
*(״]דינור וה .
וצ׳לדנפקאליה טדרשא בהי לא ליכתוב לא ליכתוב רחמנא בשור ותיתי מהנך מה להנך שכן נתרבו
ש״ך לעיל ק1,דם ד׳ה והא הנא[
טאך בכור איכא לטיטר
אחריתי א"נ דרשא ראך
חלק ,דריש  .תום' אצל פסחים לא לכתוב בכשב ותיתי מהנך מה לתנך שבן נתרבו אצל עבודת כוכבים בציבור לא ניכתוב דרב יהודר .סבר לה
בוותיהאלא אי טיטדא
רחמנא בעז ותיתי מהנךמה להנך שכן יש בהן צר רבוי אצל מזבח הילכךצריכי ורבי יוסי הגלילי אסכן ליכתוב דנפשיה קאטר מאי שנא
דלא יליף לה מפטר פטר.
חיצונית ואיה ודלטא קרא אך בבור שור כ שב ועז בכור בכור למה לי אלא לאו ש״מ עד שיהא הוא שור ובכורו שור ורבי יוסי הגלילי ^
אין אשכח ברייתא והוא
^אידמ^לפטרטשטע האי פטרחמור פטרחמור מאי עביר ליהמיבעי ליה לכדתגיא ר׳ יוסי הגלילי אומרמתוך שנא׳ °אך פי ה ת פד הןי5אטר"כד^
תנאא
^״^י״אטא יל“ףליהת?
פטר חמור*״פטר
פטר את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה שומע^ אני אפי׳ פטרי סוסים וגמלים ת״ל
פיה p
די,יבא שילדה
סש׳ג » אסמי
»
חמור שלא יפדה
חמור
בכור חמור אמרתי לך ולא פטרי סוסים וגמלים ועדיין אני אומר פטרי חמור ב שה פטרי סוסים וגמלים בכל דבר מפטר פטר ור׳ יוסי
ואך
מאך בכור  :תנא דידן
קדיש
טשטע דלא
י־יייי־-י׳י׳־י'״
״“
תלמוד
קדושה '
סבר  .גלי רחמנא
בכור קדושת
ולא יהא דומה לאחר  :והא הנא  .בככרי אבל פרטא וו א'
פחות טי׳ לא חשיב
ד מ תני תין :פ מ רפ ע ריןנ ם’ ב ל ה ל פ ר ה .בבכר אלא בפרוטרוט

ורבי

כקדושת דמים דקילא רבד פדיון הוא פטר הטור רלא קדיש עד שיהא הוא הטור והולד הטור  :וה׳ה  .כ׳ש
הנוף אלא כשהוא שור ובכורו שור וי״ל ביון דשטעינן טפטר הטור אף כי הוא חמור אין לו פדיון פטר
בקדושת הגוף בכור ]בהמה טהורה[ דלאו בר פליה ]הוא[ דלא קדיש עד שיהא טטש בדמותו ]כאטו[  :ור׳ יוסי
הטור דבעינן נולד שוה כטו כן שמעינן רבעי' למיטר וולדה במותה טרם יהיה קדוש קדושת הגוף כדין בכור
סבר גלי רחמנא בקדושת ד1וף  .ונטר קדושת דטים מקדושת הנוף בטה טצינו דלר׳ יוסי ליכא לטיטר וה׳ה כ״ש
של פרה ואיה ם"ם טאי פריך והא תנא פטר פטר ובו'שפיר צריכי מקראי דטפטר פטר שמעינן פדה שילדר.
דקדושת דטים קילא אלא בטה טצינו ובהבי הוו פלונתייתו דהאי נטר בוע׳ח והאי נטר בטד ,מציגו :לטה נאמרו
טין הטור דלא קדוש בבכורה דהאי קדושת דטים והאי קדושת הנוף דראוי לטובה אבל פרה שילדה טין עו
אימורים בבכור שור ואיטורים בבכור בבש איטורים בבכור עו .דבתיב ]בכולהו[ ואת רטט )דכולוע( תורק על
דחאי קדושת טובח והאי קדושת טובח הו״א דחייב בבכורה קטיל אך בכור שור וי׳ל דהאי תנא אית ליה
הטובח ואת חלבם תקטיר  .אטאי איצטריך לטיכתב בכולהו ליכתוב איטורין בהד וילפי אידך ם־נ־ה  :צריכי .
כ׳ש ואת דכיון דהאי קדושת טובח והא• קדושת דט־ם הוי שנוי ב׳ש דהוי שנוי גדול כשהוא קדושת טובח
לטיכתב בכולהו  .הנך לא אתי משור שכן שור נתדבר .בנפכים דאית ליה חצי הין לפר  .ואי כתב איטורין
אחרת וכן נטי טשטע לקטן דקאטד נלי רחמנא בקדושת דמים כגון פדה שילדה טי; הטור וה׳ה קדושת דגוף
בכבש אידך לא ילפי מיניה דיש בכבש מה שאין בשיור ועו שכן כשב נתרבה באליה  :טחדא לא אתו תרווייד,ו
כנו; פרה שילדה עו דפטורה סן הבכורה ור״י הגלילי סבר גלי רחטנא בקדושת הנוף ונטר קדושת דמים ובו׳ טשטע
אלא תיתי חד טתרתי  .טה להנך בשב ועו דין הוא שנתרבו לאיטורין שכן נתרבו אצל פסח שפסח בא מהם :
ז־סברא הוא יותר לפטור בקדושת הגוף משום דנשתנ׳ מקדושת טובח לקדושת טובח טהיכא דנשתנה לקדושת דם־ם :
טה להנך.שור ועו שכן נתרבו אצל)פםחים ע ]0עבודת בוכבים[ בצבור דטביאין פר ושעיר אבל לא כבשי-טה לרונך.
שור ובשבב שכן)יבול(]יש[בהן צד ריבוי אצל טובח שור בנםכיט וכשב באליר .אבל עו אין בו צד רבו־ לםובח:הילבך איצטריך למכתב דטם וחלבם רטשטע אכולהו :ור' יוסי הגלילי .דטפיק האי קיא לעד שיהא הוא שור ובכורו
שור )א כ דלהא' דרשא דר׳ חנינא לחוד אתא;( א׳ ב.דלהכי לחוד אתא דאטור׳ בכור שור כשב ]ועו קריבין[ ליכתוב קרא אך בבור שור כשב ועו ובד,כי פגיא לאיטורין בבור בבור לטה לי בו׳ :ש״ם  .חרווייוע נפקי מינית :
ה ג ה ל ת צ׳ ק ]א[ דמלמוס מנל ולנבוח מנה איילי נמנה ] :נ[ עלו לנקם ] :ג[ סימנים דח״נ  :נל7 1ןאמל שה׳ש קלא דסנא לנ יהודה הוה ליה  :נה[ שול מדין נטלה דפשול ] :ו[ הוא שוי ] :ז[ זלא נעינן נטל שני הליש׳ 7יש לנו :

רבינתר שום
פו״ר רב אחאי • היהי
טגיתלםעטפיסריםוםים
ונמלים מכל דבר דהא
פטר חמור אחרינא לא
מייתילהכי אלא תתיירא
גריני! דאי כוזב רחמנא
חד חוה אמינא הות
פטר חמור דבר שהית
נבלל ב נ ז ר הבהמה
הטמאה תפדה :ויצא מן
הכלל • דכתב ופטר
חמור תפדה בשה ולא
ללמד על עצמו פו׳ I
א' כ■ דלעולם בכל דבר
א'כ לכתוב ופטר חמור
תפדה בשה וחמור תפדה
בשה פטר פטר תרי
זימני למה לי פטרי חמור
אמרתי לך לפדות ולא
פטרי סוסים ונמלים נו׳:
כל טקנךתוכר כלל שור
ושה וחמור דסמיך ליה
ופטר חמור תפדה בשה
והשיב ליה בפרטא :
ור' יוסי הגלילי • אמר
לך האי חמור לא הוי
טפרטא דפטר הפסיק
העגין ואי אתה לחגו
לוטור עם שור ושה
בכלל ופרט ולאו בלל
וסרט הוא :ורבנן אמרי
אין ודאי חמוד נטי ד 1י
םההוא פרטא דוי״ו
ו פ ט ר הדר וערביה
דמוסף על ענין ראשון
והוי נטי טפרטא :ור'

הלוקח עובר חמורו פרק ראשון
פ״ל־ מ ח רא אפר) ש מות צד( ופסר חמור תפדה בשה א ם אינו ענין
למעש שחר בה מה שמאה משה שהרי מעכון בפסוק ראשון חנהו ענין
למעשן מכל קדושח בכור  :מהקין* לה רב אתא • הא חרוייהו צריכי
דאי כתב חד הוה אמינא הוי פשר חמור דבר שהיה בכלל בכור
הבה מה ה שמאה תפדה :ויצאמן הגלל תורה אור

ב כו ח ת

ן

עק משפם
נר מצוה

*  1מ ח הן באכילה • מ ה הוא מיושב יותר שלא דבר א[ אלא בפ ר ה ]שייך למשנה  q7ה־[.
שילדה מין חמור ולא חמור)*הילד פיה(= ל מ ה לי לחיתט ]שילדה סוס כצ׳ק
שהיוצא-לקמן״רייק מינה מי רגלים של חמור אסורין והכא דייק מדקתני ] q7ז[:

׳ *ורבי

ושייר לננ׳נז
שהיוצא ששתן ש ע ם לדבר הוה ליה לחיהני יהיילא
נפ קא מא ת הגמל • הכא דריש ר״ש ^

תלמוד לומר פטר חמור פטר חמור שגי*
ללמו• ש פדיו ש ב ש ה ל א לל״יננל
עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו
פעמים פטרי חמורים אמרתי לך ולא פטרי
יצא כו׳׳ ולעולם )א( נפדין בשה ת״ל
סוסים וגמלים פריך רב אחאי אי כ ת ב רחמנא
מק רא אחר ופשר חמור תפדה לומר
מייתי עלה ההיא דשמעון ה עמ סוני
חד חוח אמינאדבר שהיחבכלל ויצא מןחכלל
כדמייתי הכא וא״ת דמ שמע הכא
לך זה בשה ולא אחר בשה:מטמיגהו
ללמד לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על
משה • ולעולם בכל דבר וקדושים
מאן דדריש א ת א ס ר קלוש כר״ש
1* I
הכללכולויצא ולעולם כ ש ה כ ת ב רחמנא פטר
ורבי יוסי הגלילי ד רי ש ב פ׳ א ר ב ע ה
ב ב כו ר :א״כלכהוב■ קרא תניינא
ד,גד,ות ה ב״ ח
ח מו ר ב ש ה ת פד הואנא יד ענ א דבפשר
וחמשה)ב״ק מא (:דדריש בעל השור
חמור אחרינא פטרי חמורים ולא פטרי סוסים
)א( רש״י ד״ה זינא ונו׳
נקי מדמי ולדות ואת להנאת עורו זלעולם אץ נפדין אלא
קמישתעי מדהדר כתב פשר ש״מ
כל
ב
ולעולם
משה
מעטינהו
ואימא
וגמלים
נשה ונו' תפדה גשס
מדין פשר רח ם מ מע ש להו לשאר
ובפ׳ בהמה המקשה)חילין י ף ע (:שרי לומר לו ) :נ( ד׳־.
דבר א״כ לכתוב רחמנא פ טרח מור תפדה
בהמות שמאות דאין להם דין בכורה :
קלוש גבי בהמה שמת עוב ר ה ואמר סמור אדום בעלמא הוא
תפדה
חמור
פפד
שה
ב
תפדה
וחמור
שה
ב
ולימייב ;
ר׳ יוסי הגלילי בשחאה שמא בשהורה
כל מקנך תזכר פשר שור ושה ופשר
ב שה פטר חמור תפדה ב שה ל מה לי פטרי
חמור תפדה בשה כלל ופרש בהדרי :
שהור דכתיב וכל הולך על כפיו מהלכי
במיה ממאתי לך  5׳ס
חמורים אמרתי ל ך ולא פטרי סוסים וגמלים
פטר המור הפסיק הפגין • דלא
כפים *שמא לך ופריך קלוש ב מ עי
ותנא די ק למעוטי סוסים וגמלים מנא ליה
תדייניה בכלל ופרש דאי אקרא ק מ א
קלושה לישמא ש״מ פשישאלי׳ לר׳
יוסי בשהורה שהור וי״ל ניחא ליישב
קא מהדר מכדי כתיב לעיל מיניהשמיי־ אמר רב פפא °כל מקנך תזכר כלל שור ושה
מילתיי :דר׳ יוסי אפילו למ״ד קלוש
פשר שור ושה ילכתוב וחמור תפדי:
וחמור פרט כלל ופרט אין בכלל אלא מ ה
בשה ונהדר אפשר דלעיל אלאמדהדר
שרי א״נ בראשו ורובו דמי לאמו איירי
שבפרט'*שור ושה וחמור איןמידי אחרינא לא
דמודה ר׳ שמעון ״רשרי ויש לדקדק ]וע׳ע תוס׳ ב׳ק מא:
כתב פשר ש״מ לאו אקרא ק מ א
ורבי יוסי הגלילי פטר הפסיק הענין ורבנן וי״ו
דיה נפקא ותוס' מנחות
קמהדר  :וי״ו• דכתב ופשר הדר
מהכא דהכי הלכתא דלא דרשינן א ת יי^ דיה וריש[
הדר ערבי׳ קרא ור׳ יוסי הגלילי לא לכתוב לא
ע דני ה ו א ה ד רי פ א ק ר א ק מ א ד ו א
דקיימא לן כרבנן דשרו קלוש כדמוכח
לא וי׳ו ולא פטתפס־ק מוסך על ענין ראשון :ור״יוסי• א מר וי״ו ולא פטר ורבנן איידי דהא קדושת דמים
פ רק בה מה המק שה) שס עה (:דאמר
ליה • ופטר והדר ו'
והא קדושת הגוף פסיק לחו והדר עריב ל ת
הכל מודים בקלוש בן קלושה ק פ קו ע ה
חד׳ לך אי אקרא קמא קאי לא לכתוב
"־יי ’
־‘ " ־
ועריב להו רועו
איבעיא להו פרה שילדה מין חמור ויש בו
שמותר תרתי תמיהי דכירי אינשי
פרטאור׳יוסילא משמע פשר לאפסוקיה ולא נצשרך וי״ו
ליה האי ור.דר עריב  :ל ע ר בי ה; ו ה ד ר מ רי ב צ הז • למימר
ש״מ קלוש שרי״ואיכא לאוקמא בראשו ויש לדחות דאיכאלאוקמי
מקצת סימנין מהו עז שילדה מין רחל ורחל
ויש גו מקצת סימן ■
 fורובו דמי לאמו א ם כן נתיר קלוש בראשו ורונו דמי לאמו
פיון
שדומה לפרה :או דלטא דלידייניהבכלל ו פ ר ש :או ד ל מ א
שילדה מין עז דכי יש מקצת סימנין חייבת
א״נ נמיר קלוע מהוא
כיון דמין ממאה הוא ד ה רויי הו שוו ד מין ב ה מ ה ט מ א ה
בבכורה דהא טהורה והא טהורה הא קדושת •  * 2מ ה א שעמא ואת יעמיד לאסור טמא ואת נעמיד לאסור
האם והכן וד,אם קדוש
“ חלבו וגמל נשנה מפני שסועה כמו חלבו וגמל נשנה מפני
בבכורה קדוש נם ה ב ן נינהו.לאו שישיא יתירא הוא וכי אית
שסועה כמו שפן וארנבת
הנוף והא קדושת הגוף הבא דהא טמאה והא
הואיל ויש בו מקצת
א
מ
ה״נני
ו
לקמן
כדאמר
וארנבת
שפן
3
מגין
סי
:
חייב
דאם
סימניס
מקצת
וח:יר כדאמרינן לקמןצ׳ק
סיטן  :לא אפרה שילדה
הטור • _ני יש _נו מיל סא ח שובה הי א• ד אע״גדאי שתני
^סין _
טהורה הא קדושת הגוף והא קדושת דמים ^ילר׳ יוסי הגלילי אבל יש לדקדק
לא אודל מ א כיון דאירי ואידי בני מ ק ד ש
מדאמר פ רק בנות כותים )נדה
ט קצ ת^יטן ’א׳ ח״ ב כולי האי מחייבי ליה מקצת סימנין
בבכורה קדוש ואת״ל כיוןדאידי ואידי מיקדש
דףלז•( נק שיק אין קושי סותר בזיבה
ג בכו ר ה  ' 6 » :צ א  6 1פ י׳ פי » ש  -ל ו ר
ואי משכחת תנא דאמר סותר ר׳
ברייתא _בהםת טהורה »>ן  p m ■ 1ש " מ ס י ח נ ח מי צ ת א ! ז ח
בבכורה קדוש חמורשילדה מיןסוס מהו הב א
ואבתי וכ״שכולהו אינך  :לא אפרה שילדה
שילדי .מין סם™ י^י*
אליעזר היא ו ה ת ם) ד ף לה־( מפרש
ודאי לא ב ת מיקדש בבכורה הוא או דלמא
שילדה טין סוס
שעמא דר׳ אליעזר משוס דדריש א ת
לא ידעינן לא בחמור מין סמור • דהואיל ותרוייהו בני
כיון דמין טמאה ת א קדוש אם תמצא לומר
ולא
סום
שילדה מין
ובכתובות פ׳ הנו שא;ד!׳ קג•( דא מר
קדושת א(בהמה נינהו כי אית מקצת
כיון דמין טמאה הוא קדוש"פרה שילדה מין
בפרד ,שילרה מין סום:
מאי לאו ■ אתרוייוצ סימנין חייב ולא תפשוש מינה אלא
הזהרו בכבוד א מכ ם! ק א מ ר אשת אב
סום מהו הבא ודאי הא טהורה והא טמאה הא
)קם'ל(קא“ האי אם יש ח ד א ; מ א י ל א ו א מ ר ד י ה ו  -ק אי האי
הואי ופריך אשת א ב נמי דאורייתא
כו מקצת ם־טנין ו ש׳ם
מיקדש
ב ת מיקרש בבכורה והא לא ב ת
היא את אביך לרבות אשת אביך י״ל
דפרר .דילרת טין סוס ואס יש מקצת סימנין ותפשוש מינה
בבכורה או דלמא סימנין מילתא היא ת א
ניחא לי׳ ליישב דברי רבי ככולי עלמא
דתייב בבכורר : ,לא ׳ תרתי  :לא אפרה שילדה סין ח מו ר■
אפדה שילדה טין הטור
ב[ עוד נ ר א ה דאין זה ראיה מנד ה
שמע ב ה מ ה טהורה שילדה מין בה מה טמאה
לת ומשום דתרוייהו קדשי בכורות:אבל
קאי  :לטאי קחני
דמה הוא זקוק לומר נ[ אי משכחת
לפטורא • דפטורה מן המור שילדה מין סוס למאי הלכהא
פטורה מן הבכורה אם יש בו מקצת סימנין
מקצת
הבכורה כ־ אין בו
תנא דא מר סותר ר׳ אליעזר היא ה א
קהני לה הפא לפטורא * לאשמעינן
חייבת בבכורה מאי לאו אפי׳ פרה שילדה מין
סימנים ואפילו נסיטנים
דיס
איכא כל הני תנאי דדרשי את* ] :ועי׳ תוס׳ נדה
פשיטא השתא ומד ,פרר ,דנד מה הוי ופשור מן הבכורה כי לית
סו ס ל א פ ר ה שילדה מין חמור ת״ש פרה
נקנוית[
ובו'  :הטור שילדר .טין ביה מקצת סימנין דחשוס רישא
וא״ת לוקמא *בכבוד אב במורא אב ואם להושוו
סוס דבי אין בו טקצת
סום
שילדה מין חמור וחמור שילדה מין
ואס דמשווה כבודן לכבוד ה מקו ס מוראמן למוראת המקום
סיטנין מבעיא דפטור קחני חמור שילדה מין סו ס אבל סי פ א
צ״ק
סימנין
מקצת
בו
יש
אם
הבכורה
מן
פטורה
קאי
אלא לאו אתרוידע
קידושין)דף ל (:ולעבור עליו בשני
לאו עלה מ ה ד ר :חמוראדום)ב(•
וש״ם דתטור דילדח טין
כדאמרי' מנחות מד.
חייבת בבכורה מאי לאו אתרוייהו לא אפרה
עשה(
ושיחה
תפילה
)*כדאמר
עשה
סים
סו
ם
ת
ס
קמ״ל
בבכורה
וליחייב
סוס דחייב דכי יש בו
כל שאין מניח תפילין
שילדה מין חמור אבל חמור שילדה מין סום
מקצת סימניט • לעולם אדומים ה ן  :סימגא בטלמא■ דלא
י״ל דמ שמע ליה דוחיא מורא של שובר בשמונה עשה ט׳
אפרר ,קאי ולא אחטור
מקום וזה אי אפשר ורבי ע קי ב א דומיא למורא כו׳ צ׳ק
ואי אטרת א׳יב חמור תחליך לך גירסתך במשנה ותימא
למאי קתני לה לפטורא פשיטא ה שתא ומה
מרבה תלמידי חכמים דתנן )אנות
שילדד ,טין סום למאי שהורה שילדה מין שמאה אשור
פדה שילדה מיןחמור דאידי ואידי בני מיקדש
פ״ד מי״נ( מורא רבך כמורא שמיס :
:
קתני לר ,לפטור פשיטא ושמאה שילדה מין שהורה מו ת ר
בבכורה נינ ת אמרת אם יש בו מקצת סימנין
לאופשים׳ היאדאיצטר׳
א(נכורה נינהו משיה כי צ״ק
השמאים
לטיתני לר ,לפטורה דלא
מיבעיא
מין סום
 .שיטדו מקובצת
,
.
חמור שילדה ,
אין ואי לא לא ,
, ,
ילפינן לה ספרה שילדה
תטור דסד׳א התם הוא איצטריךס״ד התם הוא דיש ל ה קרנים והא אין ל ה קרנים הא פרסותיה סדוקות והא פרסותיה קלוטות אבל א[ אלא בפרה שילדה
מין חמור ולא הטור
בפרר ,שילרה חמור דכי
אין לח מקצת סיטניט הבא דאידי ואידי אין לה קרנים אידי ואידי פרסותיה קלוטות אימא חמור אדום בעלמא הוא קמשמע לן  :ומה שילדד ,פ ר ד  ,־ וראיתי
ספרים שכתוב בהם
לה
דפטודה דהא יש
הן באכילה בו׳  :למה לי למיתני שהיוצא סימנא בעלמא הוא דלא תיחלף לך דלא תימא זיל בתריה דידיה
וחמור שילד כעין פרה
קיני םו בו'! אבל הכא•
בחטור שילדה טין סוס והאי טהור מעליא הוא והאי טמא מעליא הוא אלא זיל ב תר איטיה מנא הגי מילי דתנו רבנן (°אך א ת זה לא ונירפא נ כ ו נ ה היא
דפפי הוי הדוש דפטור
דאידי ואידי אין לה
קרגים אידי ו א י ד י תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה יש לך שהוא מעלה גרה ומפריס פרסה ואי אתה אוכלו ואיזה זה סן ד,נבודד .טחטור
שילדה כעין סוס דאין
פיסותי׳ קלוטות ממאי טהור שנולד מן הטמא או אינו אלא טמא הנולד מן הטהור ומאי ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה
בטינו קדוש בבכורר.־
דהאי מין סוס דלטא
(0ויקרא יא
ע״כ תוספת הראיש :
הכי
לאו סוס הוא אלא חמור

א״ ' “׳ ק״א

)יו׳'« 0גגי ״

לבונה א מר ר״ש את לא דריש וצ״ל א ת עשץ ריא
״ ך ל א סימן שמו סעיף ו :
ל א ך ך ,ש

פירש־

אדום בעלמא הוא־דסתם
סוס אדום וחמור שחור■ והאי דלמא אע׳נ דאדום הוא אימא חמור אדום הוא וליחייב בבכור להבי אצטריך
לטתני ל־ לפטורר .ואכתי לא ילפינן דליחייב בבכור כי יש בו מקצת סימן אלא כפרה שילדה מין חמור אבל
הטור שילדה טין סוס ופרה שילדה טין סוס אכתי לא ידעינן :ומה הן כאכילה■ .ולדות של בר,טד ,טהורה ,שהוא
בטין בר,טה טמאה טותרין הן באכילה ,שהיוצא טן הטהור טהור וד,יוצא מן הטמא טמא  :סיטן בעלטא הוא •
לנירס' דלא תיחלןש לך איזה מותר באכילר ,דיכיל איניש למיטעא ביה  :דלא תימא זיל בתריח דידיר ■,דנולד
אי הוי טין טרור ליחוי טהור טעליא הלבך קאטר שהיוצא מן הטהור חי ל בתר איטיה אי איטיה טהורה היוצא
מטנד ,אע’ נ שהוא טין טטא טהור  :או אינו • אפילו טטאד .ד,נולדה  pהטדודד ,לא וזאבלו ומאי סטעלד.
וענדה

ב[ עוד נדאת דאין זה
ראיה וכו'• וניל דאין זה דיחוי דניחא ליד ,למנקפז כר׳א לפי שדבר בקושי עצטו־ תום' הרא׳ש :ג[ אי משכחת
תנא דאטר סותר ר' אליעזר היא הא אינא כל הני דדרשי ארז כיון ובו' וא״ת לוקטה על מוראה אג ואם
דהשוד ,כבודן לכבוד הטקום זכו׳ ולענוד בתרי עשה ובו׳ )עי׳ תום' קטא עא ע׳ב( כדאמר גבי תפילין שיש
ח׳ עשה וזיל הרא״ש זיל וייל דלא משמע ליה לד,שוות מורא כשר ורם למורא הטקום עד שבא ר״ע וכו׳
ת״ח־ לפי שטצינו בהם לשון זה ומורא רבךכטורא שמים אבל ואהבת את ה׳ א,לר.יך לא הוה ק׳ל לרבות אב ואם
לעניןאהבה)דםי(]כיון[שד,שוד ,הכחוב]כבודם[לכבודועיכ טצאתי וניל דפזעות נפל בהגד ,וגיל טאי דכתבו וא״ת
קאי על דבור הוזום' שקביעוהו על מאי דאטרו בנם' כיון שהגיע לאת ה' אלר,יך Tnא פירש וכו' ורזוא בע״ב !
פדיא

עין משפט
נר מצוה
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הלוקח עובר חמורו פרק ראשון

ה ט מ א י ם לאסור צירן ורוטק-אי מהממאים דריש קשה דבהעור
^
והרועב)חולין קכב (:מוקמינן ליה לעורו כבשרו ובה״כ
 ,jם•״ ”,״
J
סעיף ג וסי׳ פא סעיף א :לא דריש ליה גבי שרציס אלא גבי בהמה ממאה דכתי׳ ממאיס הס לכס
כא ב  yפ'» שס הל׳ ומיהו ע״כ מהממאיס דשרציס דדש כדמוכח פ׳ העור והרומב )שם
®’”י קב• ושם(בשמעתין דהמחה חלב וגמעו מסורת ר,ש״ס

בבורות

רבינו גרשום

דבר הבא ממעלי גרה •כגון האי ממא שנולד מן המהורה :גמלמייא אינ^טעלר .י “״  n״
הוא • וסתם גמלים מלדים מן הגמלה וכתב הוא דמשמע שהוא סמא קאטר דבר הבא ונו׳
ואין אחר שהוא נמל טמא וכגון שנולד מן הפרה  :ג״ליייל■ ^ייי
בתורת כהנים ואחד במשנה תורה:לאסורמלבה• של גמלה :אההגמל• מן טהורה  :ד' ׳
שטעון
תורה אור משמע את המפל לגמל והיינו חלבו  :אומרגמלנטלב׳פעטים■
דתורת כהנים ובמשנה

דמ״שי •ננל סך ד ר ש א ד ה מ * ס ^ הכי קאמרדבר הבאממעלי הגרה וממפריםי פירש• מכל דרשות שדרש דכל אתין
ג^םוש״ע
Llff’f
סעיף מי׳ד סימ! ופריך לכתוב רחמנא בשרציס וליתו^ הפרסה לא תיבול ת״ל °גמל טמא הוא ד׳יא
פא
הנך וליגמרו מיניה משמע דמינה^״‘
כג ד מיי׳שם פ׳אסל׳ו; דריש ל[ וצ״ל דמה״א יהירא *דהממא§ טמא ואין טמא הנולד מן 1TO־ טמא אלא ''  p wה״א יתירא;לאסורציר-1שומ
דריש עורות שלהסכבשרסשלהןתדע| טהור רבי שמעון אומר °גמל גמל שגי פע^ם ״-מהדג  :קיפה • ריסוקי כשי יקפלינייח
___ולא כתב ״ אחד גמל הנולד מן הגמלה ואחד גמל הנולד ’ י שבשוליקדירה:דאמרמר• במסכת נמל מאיי עברי'ליה חד
דגבי ___
_____ממא
בהמה דכתב
״ ״ ״ ״  2ר ״ ה ל ס •'יי 4ש
ורבנן האי גמל גמל מאי עבדי ליה = סנדה ) ל ף  (•pד0
מן הפרה
הטמאדריש"בת״כ’ לאסור
שיטה מקובצת ורוטבן ומיהו אכתידריש מן הטמאים  Gחד לאסור עצמו וחד לאסור חל ^ ור׳ שטעי[ ^ gהלידה ונעשה חלב הלכך  PTDהוא )איטר( טנ׳ל■ לאסיר
קכו (:לאס? § לאסור חלבו מנא ליה נפקא ליה מאת הג מלו ^דמעיקרא הוה  01והאוכלי כפי״ נפקא^ה״טפל"לבשרו:
״רםח״ף'^;^ה פרק Iהעור
iד1
\
)שם י
והרוטב /
־ ׳
ו ש ריי
 •*tnט ו ו י
רחמנא וכו׳־טתוך
2והשתאמישתרי  :אבריה מספרקין ־ ורבנן • אתים לאדרשי
הלכי ,ביצת השיז ולשס פ״ה ה׳ יתירא חורבנן *אתים לא דריצ^י בךןץ^ויא
1ו תמצא פרבא אחרת
תורה אחד לאסור נטל
הנולד מן הנטלה ואחר
לאסור נטל הנולד מן
הפרה • דלא סבירא ליה
שהיועאטןהטהורט״ר־

דבס' אלו טרפות אסרי'
מנין לביצת ט מ א ה
שהיא אסורה שנאמד
ואת בת היענה והשתא
למה לי קרא תיפוק ליה
דהיוצא טן הטמא טטא
דטהאיטעיטאנטי אפרי'
לקטן מי ר ג ל י מ של

נדרשת לאסור צירו ורוטבו ולעורו
 ,בבשרו ולביצתהשרץ:

ל א ם ן ? צירןורוטבן■ משמע הנא
דציר דאורייחא מדסריךמינה
מאי שנא חלב מציר ש״מ דרשה גמורה היא
ובפרק העור והרוטב)שם קכי( נמי אמר
צריכי וקשה דבסרק אין מעמידין)ע"ן מ(.
גבי דג טמא מפליג בין מטבל בצירו לגופו
ופרק גיד הנשה)חולין צט;( א״ר יהודה ציר
דגים רביעית בסאתים ופריך והאא״ר 5

דאצטריך קרא לדקדק
על ביצת עוף טהור
שהיא טוהרת שפירש
בהלכות ]גדולות בם׳[ יהודה מין במינו לא בטיל *שאט

הנשר.
דש!■''׳'’ טיד^^״^יירחם״
ואת בת היענה דביצת
ע.יף טסא אסור מכלל
דטהור טותרואוןריל׳טו!
משמע כן אלא טשמע
דלאיסור
אצטריך קרא
הטעם טשום דחימש
הוא הא דבי™ טר׳ייי■
״בי^לבירנדאי ,י'=י
החי הוא ושרי
אפילי בטטאה נטי
וביצת עו ף ם הי י

ס6

וי״ל ציר דגים דרבנן ציר שרצים דאורייחא
ואע״ג דבתורת נהנים נמי דרשי׳ שקז הוא^■
לנס גבי דגים אסמכתא בעלמא הוא וא״ת
בפרק כל הבשרלחולין קיב (:גבי רב מרי
״ - - ,-
י-״ -״״״ _,י
דא.נלח בשר שחוטה ב.יד סר פ Vואסר
ליה רבאמהסמאיסופריך ליה מדג טהור
שמלחו עם דג טמא היפי פריך מדג לבשר
ה[ וי״ל דקים ליה דאסור ציר מדרבנן
ובמס׳ תרומות)פ״י מ״ח(נמי תנן ובש׳ גיד
הנפה )חולין צס (:מייחי לה דג טמא צירו
אסור ש״מ הא דשרינן לה משוס דלא בלטו
ומה שכתוב בספרים ש״מציר מוחר לא
גרס ליה וקצת מימה כיון דצריך קרא
בשרץ ובבהמה ממאה ודגים דליכא קרא
לא אסר מדאורייתא היכי מייתי רבא
ראיה המם מהטמאים לאסור ציר טריפה :
וקינה שלהן־ וא״ת תינוק לי'
ממשרת ליתן טעם כעיקר

- 2תמחמת הלידה  :ואיןגפשא • אי] דמה כשטעוןהעטסוני דפירש
‘,ידיי״ י•^  nwי״ ד׳
י;;! ־־ ״ __ -,שחור בו טנל האתים
י ? ״ ״ ״ ״ ל י ״ ״י י
;ךהעמסוני הי ה דור ש בל א ת ו א ת ש ב תו ר ה
 ,י ״ -חוזר עליה עד עשריס וארבעה חדש שדרש שאינן באין
,
^,
 ׳/^ ש ה ג ע ל א ת ה א ל ה ך ת ר א פ ר ש א מ רו לושס ^ולפיכך מנימה אינה רואה דם נדה לרבות הואיל ולא טצא
וצאו משוסרלם «שי־ חלנהשמא
^ ת ל טי דו ר׳ ב ל א תין ש ד ר ש ת ט ה ת ה א ע לי ה ס
כיון ללאו מחמת  07קאתי לאו חימש לאוטעמא דרבנןדאסירי
אמ ר ל ה ם כ שם ש ק ב ל תי שכר ע ל הד רי ש ה
ישי’ גהיאה *
הוא  :ולר״ש
כ ך אני מ ק בל שכ ר ע ל הפ רי ש ה ע ד ש ב א רבי

עקיבא ולימד את ה׳ אלהידתירא לרבות  ,לקק בפירקי} )דף  (-ר״ש אומר ס׳ טאתיגטל הו׳אדשרי
תלמידי חבמים אמר ליה רב אחאבריהדרבא ״משכחת לה דאיצטריך למ?תפ!שי ™
ם לאסור צ י ר ן

״ בחלב ואע״ג דחלב ג ד 7א א מ ר *נמי וטהנא נילף נטי לחלב:
איצטריך• לטילףטן
 3איצטריד ל מי ר חכ
לרב א׳צי אלא מעתה טעמא דרבקמנמל גמל
ד1םל םד״א ה ו א י ל
י
ו ר ׳ ש ט ע ק ט א ת ה ג ט ל ה א ל א ו ה כ י ה ו ה א מ י נ א ר ק נ כ ל א ו ס • נ פ ש ו

תזבח ואכלת בשר בפסולי המומדשין
ח ל ב ד ב ה מ ה ט מ א ה ש ר י מ איי ש ג א מ ^ ^
ד ת נ י א * ה ט מ א י ם ״ ל א ס ו ר צ י ר ן ו ר ו ט ב ן ו ק י פ ה  #לאחי פדיונן הכתוב מדבי  :ח י י צ י ־ ל ? בי « ק ה ? ר אי ם ר ?
שלהן איצטריר א[ סלקא דעתך־ אמינא הואילה ג[ גבינים וקא״ל ישי לחד שיוליכם ד׳ נשים דיין שעתן
דבהמה טהורה נמי חידוש הוא דאמר מר דם ־־ במלחמת לשר האלך:ייןוסלב• וכתיב לא^ “ nק K
לעיל מיניה לס שברו ואכלו ; אלא מעת לעת • ואלו הן
נעכר ונעשה חלב וכיון דחירוש הוא בבהמה
הדוש הוא דחלב שרי

»»ה» ■

־ ק לי נ ־ ן

ניו לי ש ״ ־ ״ן

י-רטמאה נמי לישתרי קמ״ל הניחא למאן דאמר
״דם *נעכר ונעשה חלב אלא למאן דאמר
דריש בי ה:ל מ הנ ש מ ב פ ה מ ה -ע מ אי ס ״ ™י « ״ ל ט ט ט ? ה
חוזרת
לאיבריה מתפרקין הימנה ואין נפשה
ומהורים»:פ>י פשסופה•  3ריה שיש למפרע וכיון דחלב טרם
עליה עד עשרים וארבעה חדש מאיאיכא
לה שני נבין ושני שדראןת ן ל א ; א י ן ך אתי בדין הוא ד לי ^ ר
דשרייה נ ם ק א לן
למימר איצטריך סד״א הואיל וליכא מידי
ב ש וי ס כ ה ד ס  :לצ - 9צ ־  -נ נ ק פ ר ה
טדדרשינן בפרק שלוח
לכלביך
הקן לך ולא
שילדה מי]  0 Pד פ א ס ר ר 3י ש מ עןן רחמנא כדבעינן לט׳טר
דאתי מחי ושרייה רחמנא והאי חלב כי אבר
דםםעט־נןםינהעוףטוער
לקטן וכיון דחדוש הוא
בטי
מי
פעמים:
שני
מל
לג
מ
תניג
ק
ד
כ
רובץ על ביצת עוף
מן החי הוא ושרי והילבך אפי׳ בבהמה טמאה
בבהמה ט מ א ה נטי
טמא וניחא נטי השתא
רבי שממון• )א( דלא מישתרי לישתריה להביאיצטריך
לישתריקמ״לב[וחלב דבהמה טהורה מגלן
הא דאטרינן בסוף אלו
באכילה במקצת סימק ע 7ש;הא לטאזי 2י=-ר^יקד:
טרפות גבי ביצת השרץ
דשרי אילימאמדאסר רחמנא בשר בחלב הא
שאש רקטה ואכלה לוקה
חו לא
נחמו או
רחשו ורובו דומה לאמו
ראשו
נח ־ :טשו׳ה דיה שעתה דאינה
,
טטטאה למפרע אלא
אישתני
באכילהה
אסורר ב א כ י ל
ואימאחלבלתדיהה א ס ו
לחודיהשריי ו א י מ א ח ל ב ל ח ו ד י
עליה משוםשרץהשורץ1י-ססחיס )ד׳ מד (.י״ל עיקר קרא צצירן.י? ל ח ו ד י ה ש ר
נמי אסיי
?^׳ומותר בהנאה בבשר בהלב בהנאה גט'
יק ואורתא דהש״ס בהכי־י והתעלמת פעמים ^ומותר
אסור
? ולי״ש *רשיי בהנאי ,משבחת לה למילקי על בישוליה אלא מדגלי רחמנא ^,רירית יבלת למיטר
״^שה^ןרבי2ת״דחגיגה)דף ד•( נמי אמר רגלים פלט .ןדבפסולי המוקדשין י*^°תזבח ולא גיזה ב שי ולא חלב “ הא דחולין שרי ואימא|א"צ^ד,ך י«,״ך ק״י.
לט׳ד • טשום הכי
דחולין אסור באכילה ושרי בהנאה דקדשים בהנאה נמי אסור אלא
^דחולין
״יי וסומא
® לחגי
פלס
לבעלי’ קבין ואמל
השרץ לא ילפא
מדכתיב״אלא 2
מדכתיב
יסיי׳״
קניזיאייי סי
י״״ טביצת לכ״ג
דיה שעתה דאיבריה
>
>
>
י .
»*
• .
יי
מחטת הלידה
״ודי חלב עדם ללחמך ללחם ביתך וחיים לנערותך ויילטא לםחירהאלא
“ J־א,
הם ניקוה ואין
פשה ככל
וי>א(דילפינן
וקינה לאשמועי׳  ( *.ד ה ו י ש׳ א י י מ ד כ ת י ב °ואת .
טטוטאה^דאיצסריך לרוטב .
.
_
לו מ ר אין דם
עשרת חריצי החלב ודלמא לסחורה אטו דרכה של מלחמי׳ “____
ו-ירשינ! «יק הע>;כממש אם המסה השלץ דהוי כפתיה וא;טש״וי*גלםחורה ואיבעית אימא מהבא °ארץזבת חלב ויב ש'ואי לא ישרי משתבחלן ווסתה חוור עליה עד
;™.קרד .כ ם־ ד דלא חד ואב־א ט ה כ ^ כ ו שברו ואכלו ולכו שביובל א נסףובל א
״ ״f f ,
ביצת השרץ שרי ק סח/המ ת ה חלב חמץ ונבלת עוף טהור וגמעו “ מ ה ד  pוהלב אלא מעתה שפן שפן ארנבת ארנבת חדר חדר להני הוא דאתו
יאיצמייו ■׳
הנא ■ ■
׳
דשפיר ילפינן
לציינ״יל’! אלא *לכדתניא למה נשנו בבהמה מפני יהשסועה ובעופות מפני הראה נמל^חרש א׳ויכ לטעטא דהא
איסורי" מיהו קשהדמשמע
כדאשכחן
מטומאה
׳כאלטיטרדחידוש
בפרק
מעילה
במסכת
שילדהז״אוטאי
רחל
*ת״ר
דרשינן
למיררש
דאיכא
היכא
כל
דאתא
הוא
להבי
נמי
נמל
שיב^
^מ
^מיעיק
לאנ
וטאי איצטריךאידך
קדשי טובח דטשוי להו
לעני! כעדשה ואע״ג הן ומיהו מציר לחודיה לא הוה שמעינן מין עז ועז שילדה מין רחל פטורה מן הבכורה ואם יש בו מלןצת סימנים" אכ^חתשתיאל^
דהשתא אינא תרתי דליהוי פתיה כאכילה דהוה מצי לאוקמא
מירי דאתי טחי
חייבת ר׳ שמעון אומר עד שיהא ראשו ורובו דומה לאמו איבעיא להו לאכילה
J .דשרי והא'חלב כי אבר
.
_ ___ ______ __
_ __ ___ ____
_ ______
®™®ימי בעי ר״ש ראשו ורובו או לא לענין בכורה כתיב °אך ב מ ר שור ע י *שיהא•״  Pה^ז^א״שמ^'נרי
״™’יביצלם ט״!חשיב
הוא שור ובכורו שור אבל לאכילה נמל הוא דאמר רחמנאיאסיר ד״ א ^״ ה ט ה למאה^יי׳נ^
' ק ד ( אמי מאי'קינה פרמא
^י " ש1יהט “ «יס^י? r

7שום^^

דדרשי לעיל גמל גמצ שפן שפן מאי להן רטים הרבה דטניקה

נ״ב״רי״שר"^^;״

מטישיתריי לחכי איציטריך
אי ש תני
א(]לקמן נוו .תמורה לא[.
בענין אחד וכן י״לנבי וסריך הוא עצמו לטמא טומאת אוכלים
דבשדבורים^דלקטןילא אלא מאי קינה תבלין אבל הכת יכול לקרות ביןפרמא בין תבלין דלא אסא לאשמועינן אלא *שתיהן כאכילה וכן משמע בס״ה שפירש רסוקי בשר וקפלוס שבשולי קדירה; ״ קי א :ולר׳ש • נטי דשרי
דמי לחלב א״נ כיון רכל
£לבשר בחלב בהנאה
*(דמיחוי נממש נו' קמ״ל דגכלל אכילה הוא
שאר אבר מן החי אסור
^ במם׳ חולין אפי׳ לטעמא
מיקרי הני חידוש ועוד היינו יכולים לומר דבל ביצים מותרים בין דטטא בין דטהור מההוא טעטא דשריה לקטן
דידיה לא מצית לטימר דשרי דאע״נ דשרי לבשר בחלב בהנאה אי בשיל ליה בחלב לקי ואסור באכילה
הני יאלי דיחמורתא לפי שהוא ורע ראם וכן עור הבא כננד פניו של חמור רטסתבר דהיינו טעמא דשרי
ואיבשיל לחלב לחודיה לא לקי אבל אסור באכ־לה ואבתי מנ״ל דשרי באכילה  :אלא מדגלי רחמנא נבי פסולי
משום דאתו טשכבת זרע של הטור ונקרש מעצמו ונעש־ עורולאשייךליצירת הולדטידי ולכךמותר דטתחלתו
הטוקדשין היכא דנאכלץ בטוטן דכתיב תזבח דבספ רי טיקיס לה בפסולי הטוקדשין תזבח ואכלת ולא גיזה דכתיב
בא מחטת השכבת ורע דהוי כנבילה טסרחת ושרי ולבסוף אע'פ שנקרש ונעשה עור ט״ט סוחר הוא כמו לא תנוז • ואכלת בשר ולא חלב דנתיב ולא העבד דחולב בקדשין היינו עבודה מכלל דחלב בבהמה דחולין
אפרוח ביצת טריפה שהוא טוהר דכי קא נביל פרשא בעלמא הוא וכלהו ביעי נטי טש״ו קאתו ושרו מההוא
שרי באכילה ז ודלמא לסחורה • ומוכרו להרויח בי כדי שיתפרנס  :חריצי החלב נבינה • ודלמא לסחורה כדי
טעמא חוץ מביצת טמאה שאסר הכתוב ולהכי אצטריך קרא וביצת טריפה ילפינן טינה כדפרשי' ומיהו אין
שימכרם שר האלף לעובדי כוכבים וכי דרכת של מלחמה לסחורה הם רוצים להרוג את העוברי כוכבים וימכרו
מתיישב.טעםזהנבי ביצים דכולהו מתחלתן מעורות בנירין וחשובים כבשר כדמוכח בפרק קמא רביצה כך
להם דבר מחיה אלא ש״ם לאכילת שר האלף עצמו הביאום :אלא טעתה■ לרבנן דאמרי דנמל גמל לדדשא אתי
מצאתי בתום' כ״י ג( והוא חסר בדפוס ולקמן דף ו ע״ב גבי עור הבא כנגד פנ־ו של הטור כתבו בתום׳ כרפי'
לאסיר חלב בהמה טמאה הבא נטי דשפן שפן ובו' דנתיבי הרי זמני להבי נטי הוא דאתי נו' הני למה לי אלא
לעיל ולא נמצא כתום׳ שפי' לעיל דבר מות ובכאן היינו פירושו  :ג[ וחלב בהמה טהורה טנ״ל דשרי וא״ת
לא אתי אלא לכדתניא למה נשנו וכו׳ מפני השסועה רכל פרשה שנאמרה ונשנית לא נשנית אלא בשביל
אמאי לא ילפינן טדכתיב נבי אברהם ויקה חמאה וחלב ובודאי לא האכילם איסור דקיים אברהם כל התורה
דבר שנתחדש בה  :נסל נמי להבי הוא דאתא־ ולא לאסור חלב אתי :לא אע׳ג דאיכא למיטר הגי דנשנו מפני
כולה ואומר ר'י ו׳ל דהוי סכור שהם בני נח ולא נצטוו על כן כי אין זה טו' מצות בני נח שקבלו עליהם ואף
השסועה ט״ם כל היכא דאיכא למידרש מידי דמשום הכי כתב דרשינן• ואטאי דרש לה מנמל נמל יותר דטשפן
בירושל׳ ג(טשמע דאכלו בשר בחלב דקאמר שא״ל הקב׳ה כשבקשו שתנתן להם התורה אץ אתם ראו־ם לקבלה
שפן וארנבת ארנבת משום ד מההוא דנאטר תחלה דרשינן דהיינו נטל  :איבעיא להו לא.כילה י נבי טמא שנולד
שמיד שתינוק בא מבית הספד טביאין לו חלב ואוכל מביאין לו בשר ונוטל ידיו אבל אתם אבלתם בשר בחלב
מן הטהור דאסר ר' שטעון באכילה כי אין בו מקצת סימנים כדאטרינן ר' שטעון אומר נטל ב' פעמים כו׳ אבל
כדכתיב ויקה חטאה וחלב ־ תום' חיצוניות  :ג[ חריצי גבינים וקאמר ליד ,ישי לדוד שיוליכם במלחמת לשר
כי יש בו טקצת סיטנים דו מה לאמו שרי באכילה־ טי בעי ר׳ שטעון עד שיהא ראשו ורובו דוטה לאסו או בציר
האלף ודלטא שימכרם שר האלף לעובדי כוכבים וכי דרכה של מלחמה לסחורה אם רוצים להרוג את העוברי
טהכי  :ובכורו שור • היינו כי ראשו ורובו דומה לאסו • אכל לאכילה נטל ממש הוא דאטר רחמנא אסור הא
כוכבים וימכרו להם דבר מחיה אלא ש׳׳ם לאבילת שר האלף עצמו הביאום  :ד[ ונ״ל דמה״א יתירא דהטטא
דריש וגו' דריש כת״ב לאסור צירן ורוטבן ולא מרבה שעורות־הן כבשרן דרשא אחריתי וכו׳ ומיהו אכתי דריש וכו׳ ולשם פ׳ה ה׳א יתירא נדרשת לכמה דרשות וזה לשון הרא׳ש ז׳ל ולשם פירש׳י ז׳ל דה׳א יתירא
בפיק אלו עוביין והוט׳ל
מכאן אתה דן לכל איסורי שבתורה וי׳׳ל עיקר קרא כדאיתא
דריש וכולהו תרי דרשות שקולים הם ומרבה כל המחובר לו ופ־׳ מטנו  :ה[ עיין בהשטטות בסוף המסכת  :ו[
דעיקר קרא לצירן וכן דרך להביא כמה דברים על פסוק אחד ואף על גב דלא נפקי כלהו מניה כדאטרינן באלו מציאות :
א(צ׳ל וי׳ל דמסתכרא דעוף מעוף ילפינן אע"פ שזה מין היתר אבל ניצת השין אדרבא מסתנרא דילפינן מטומאה וכו׳ וכ׳ה הלשון נאנזת בתוספות תולין ]דף סד ע׳א[ ד׳ה שאם • ב( כל דבריהתוספות כת׳י 6לו
ג( בירושלמי לפנינו לא נמצא וה אבל כ׳ה במדרש )שומי טוב ס( ונפשיקתא רבתי נס׳ עשר סע  xמ״ש •
שהביא רנינו בכאן נמצא בתוספות בתולין ]דף סד ע״א[ ד*ה שאס ע׳ש ־

הגהות

הב״ח )א( רש״י ד׳ה מי בעי ר׳ש וכו׳ כיון דלא קדוש בבכורה עד שיהא ראשו ורובו דומה לאמו ה״נ לא מישתיי באכילה

גליון הש״ס גטו״א הא דתולין שרי • עיין לקמן דף כס ע׳א תוספות ד׳ה שער :

הלוקח עובר חמורו פרק ראשיז

מסורת הש״ם

בכו ת ת

אישהרמגמל■ שדומה לאמו במקצת סימני! :אסורבאמילה י ומאן
שמעת ליה הך סברא ר״ש)נ( ואם ראשו ולובו כו׳*וקס״ד דמדקתני
להו בהדי הדדי ש״מ דאפי׳ לאכילה בעי ר״ש ראשו ורונו:מישנקה
לאכילה• דאיירי ברישא וקס ליה אבכורה ולא ס[ אמר אס ראשו ורובו
דומה לאמו מוהר באכילה ש״מ תורה אור
לאכילה )ג( סגי במקצת סימני!  :אישתני מגמל שפיר דמי או דלמא לא שנאא[
לבכורה אצשריך ■ולעולם בתרוייהו ת״ש בהמה טהורה שילדה מין בהמה טמאה
בעינן ראשו ורובו  :זה אי אהה
אוכל • גמל אפי׳ טלד מן הפרה  :אגל אסור באכילה ואם דומה ראשו ורובו לאמו
אהה אוכל אחר הבא בסימןאחד• חייב בבכורה שמע מינה לאכילה נמי בעי ר׳
שמעון ראשו ורובו לא לבכורה דוקא דיקא
של אמו כלומר שדומה לאמו במקצת
נמי דקא שבקה לאבילה וקסליה אבבור ש״מ
כגון עמא שנולד מן העהור ודומה
לאמו במקצת:שה כשבים ־ שה הבא
לבכורה הוא רבעי ר׳שמעון ראשו ורובו אבל
משני כבשים  :לההיר אה המוהר •
לאכילה לא לעולם אימא לך לאכילה נמי
דכיון דאניי יאייי נוהירים ל^נממיבעי ובכו ר ה איצטריך סד״א הו איל ו כ תי ב °אד

ז

עין מ שפ ט

נר מצוה

ש מ ד מינה לאכיצה נמי בעי ר״ש ראשו ורובו • דמשמע שאין בו
^ כי אס שני חלוקין מדלא קתני חלוק שלישי ולימא אס יש
בו מקצת סימני! מושר באכילה והדר ליתני ואס ראשו ורובו דומה
לאמו חייב בבכורה והשתא *רישא יא[ וסיפא רבותא קמשמע לן רישאיותריטתא מכיסא
ן5|^.ןך קמ׳־צ צ״ד,
,ן,ן
ק,ןן,

_
הגתת הב״ח
)א( גטרא וממפריס׳
הסיסה את הגמל זה אי
אהה ) :נ( רש’ י ד ה
אס 1י ונו' י׳ש וקתני
ואם דומה יאש) : 1ג(ד*ד,

מדשבקה וני׳ לאיילה לא

יאפו ורונו אלא
נמקצה סימני!

חולין נח .תמורה ל:
]זנחים טו[:

רבינו גרשום
אישתגיטגמלאפי׳טקצת
שפיר דטי באכילה ■
או דלטא לא שנא דלנבי
אכילה בעי נטי ראשו
ורובו :ת׳ ש ב ה ט ה
טהורה שילרהטיןבהטת
טטאה אפור באכילה •
הא ברייתא ר׳ שטעון
היא דאיהו אסר דאסור
באכילה וקהני אם דומה

“תבזג׳לב“;;!

כד א מיי' פיד מהל׳
תמ1רה הל' ט ופ׳ג
מהל^א׳פרימזנח הל׳’:5

אך באכילה וסיפא דקשני יב[ ראשו
ורובו דומים לאננו חייב אך בבכורה :
? ח אי אתה אוכל■ גמל ושפן יג[כתיבי
*בקרא אבל אתה אוכל הבא
בסימן אחד לאו בסימני נןהרהיד[איירי
דממעלה גרה וממפריסי הפרסה אלא
בדמי למקצת סימני! לאמו ביד וברגל
ובצמרו מו[)*ולד( סימני שהרה בעי:

נקיא הס׳ד  1אח״כ ד ה
אנצ אתהכו׳ צ׳׳ק

צ׳צ וצאו דוקא צ׳ק

׳ בה ב מיי׳ פ׳ד מהצ׳
ע ל שי^א
מאכלות אסורות
מדכשיב כבשים ועזים ולא כתיב
כבש ועז דרש ר׳ יהוש״ יי׳ אלי״? סי»? /א״ייסע? א״י:
סי[ מדכשיב שה שה תרי זימני והשתא
דרשות דר׳ יהושע לאסור לאו *הןא מקרא זה דר׳ אציעזד

בכורשור עד*שיהא הוא שורובכורושור ולא
תיהני ליה בראשו^ורובו עד דאיבא כוליה
ולאמצדהאב:יןריליהגןמא-צקלןין1ירןמ,קמשמע לן ת׳ש אך את זה לא תאכלו
שנולד מן העהור :כר״ש • דאסר ליה ’א ממעלי הגרה וממפריסי הפרםה)א(זה אי אתה
דאמר ר״א מגומגם קצת דמשמע
אוכל אבל אתה אוכל הבא בסימן אחד ואי
היכא דאין בו מקצת סימני! וקאמר
יש הלשון דמקרא זה שדרש ר׳ יהושע
שמא שטלד מן שהור ועיבורו מן
דאם ישלו סימןאחד של מהרה שדומה זה זה הבא בסימן אחד זה טמא הנולד מן
השהור אמר ר״א יח[ דבא להוסיך על
״ל*® הטהור ועבורו מן הטהור יכול אפילו עבורו
^ייי1ל״ ״י^י־
המותר ולהתיר שמא הנולד מן השהור
^^! 55יי!״ 1דנריסמן הטמא ת״ל°שה כ שביסו שהעזיס
ועיבורו מן השמא ויש לפרש יב[ לא
שיהא אביו כב ש ואמו כב שה דברי ר׳ יהושע
^
ומתוך הקושיא ‘
^ ^דבר לשואל אי
משיב
בא הכתוב כמו לא באתה התורה עוד
את
להתיר
הכתוב
בא
לא
אומר
אליעזר
ר׳
בעי ר׳ שמעון ראשו ורובו לאכילה או
י״ל דברי רבי אליעזר כ[ וה״פ משה
לא  :מי מיטברא • מהורה מממא
המותראלאלהוסיףעל המותר ואיזה זה טמא שה נפקא לן עיבורו מן השהור לכך
הנולד מן הטהור ועבורו מן הטמא או אינו
דקתני ועבורו מן הממא  :חח
אייתר זה להוסיך על המושר ועיבורו
מר׳ אליטור ומחלוקהו־ שחולקין
אלא עבורו מן הטהור תלמוד לומר  [3שור
מן השמא  :ח ו ץ מדרבי אליעזר
בכוי בפ׳ אותו ואת בט בשחימת
ומחלוקתו• הא דלאיקאמר חון מן
שה כשבים ושה עזים מכל מקום קרי ליה
חולין)דף עט (:אס אותו ואת בנו
הדולפנין שפרים ורבים מבני אדם
טמא כרבי שמעון וקאמר אבל אתה אוכל
נוהג בו וקתני כוי הבא מן התייש
כדאמר לקמן נא[ לא קשה מידי דלא
הבא בסימן אחד האי תנא סבר ליה כוותיה
ומן הצבייה אלמא חיה מתעברת
איירי רבי יהושע בן לוי אלא
בחרא ופליג עליה בחרא ואיכא דמקשי
מבהמה לדבריהם  :ואמר ר׳ ירמיה■
בבהמה וחיה ולא בבני אדם והנהו
והאמר
האי עבורו מן הממא דקאמר ומותיב עבורו מן הטמא מי מעברא
 .בני ימא נינהו :
היינו שנתעברה מן הקלוע שפרסותיו
ר׳ יהושע בן לוי לעולם אין מתעברת לא  1פ ל י ג עליה בחדא • מה שיוכל
קלומות כגמל ובן פרה הוא ואליבא
טמאה מן הטהור ולא טהורה מן הטמא ולא
לדחות דחי כן משום
דר׳ שמעון קרי ליה ממא ובנו מותר
דבמסקנא לאכילה כב[ פששינן נחי
גסה מן הדקה ולא דקה מן הגסה ולא בהמה
דבעי ר״ש ראשו ורובו :
אם דומה לאמו בסימן אחד אלמא מן חיה ולא חיה מן בהמה חוץ מר׳ אליעזר
לאכילה לא בעי ר״ש ראשו ורובו :
ומחלוקתושהיואומריםחיהמתעברתמבהמה  1ה א איפכא שמעינן להו ולד
זה וזה גורם • ההיתר והאיסור
שריפה• למ״ד שריפה יולדת כג[
וא״ר ירמיח דאיעבר מקלוט בן פרח ואליבא
גורמי! לזה שיבא מ[ הוא ממא ואמו
ניחא דפליגי בזה וזה גורם אלא
דרבי שמעון קאמרג[ וקאמר אבל אתח אוכל
מהורה  :ולד טריפה • ואביו תמים
למ״ד אינה יולדת מוקמי פלוגתא
הבא בסימן אחד האי תנא סבר לה כוותיה
הרי זה וזה גורם 1 :א״כ־ דעבורו
פרק אלו שריפות)חולין נח•( בעובר
בחרא ופליג עליה בחרא למימרא דרבי
מן הממא אסור לכתוב שה כשבים
ירך אמו כל[ ונתעברה ולבסוך נשרפה
ועזים  :מיא טול מיא גפוון י[ והאי
ומיהו אשכחן בעלמא *דר׳ אליעזר
אליעזר סבר זה וזה גורם מותרור׳ יהושע
דטכירי הבלא דבישרא הוא •
סבר זה וזה גורס אסור ורבנן סברי
סבר זה וזה גורם אסור והא איפכא שמעינן
מחמת חמימות וסרחון הבשר :
כה[ מותר גבי שאור חולין ותרומה
להו ח *ולד טריפה רבי אליעזר אומר ה[ לא
מממא
ושלהי כל הצלמים)ע״ז מח•( גבי נשל
יקרב לגבי מזבח *ורבי יהושע אומר “ירךב
ממנה כו[ עצים אלא לרבי יהושע
לגבי מזבח בעלמאסבר ר אליעזר זה וזה גורם אסור ושאני הכא דאסכן נכתוב
אייתיה ואע״ג דלאו דברי הכל הוא
קרא י[ שה כשבים ועזים שה ושה למה לי שמע מינה שה מכל מקום ורבי
ומה שמזכיר כאן זה וזה גורס כז[ופר׳
שור
יהושע אמר לך בעלמא זה וזה גורם מותר והבא אם כן לכתוב קרא
אותו ואת בט)חולין עת (:נקש לישנא
׳[ כ שב ועז כשבים ועזיםלמה לי ש״מ עד שיהא אביו כב ש ואמו כב שה ת״ש
דחוששין לזרע האב כח[ משום דהכא
איירי בדבר הבא מהיתר ואיסור
רבי שמעון אומר גמל גמל שני פעמים אחד גמל הנולד מן הגמל ואחד גמל
כס[]שייך שפיר[זה וזה גורם ומיהו קשה
הנולד מן הפרה ואם ראשו ורובו דומה לאמו מותר באכילה שמע מינה
כיון דאין חוששין לזרע האב מאיזה
לאכילה נמי בעי רבי שמעון ראשו ורובו שמע מינק ; שהיוצא מן הטמא
שעם שחשבולד שריפהזה וזה גורם
וכו׳  :בעו מינה מרב ששת מי רגלים של חמור מהו ותיבעי )*ליה(
ל[לא יחשב ״(שאור גורם ולישסר :
דסוםים וגמלים דסוםים וגמלים לא מיבעיא להו דלא עכירי ולא דמו
תניתוה
י׳י* ® 'י 'י®
לחלב מיא עול מיא נפוק כי קמיבעיא ’י׳י י ^ י י י
מאי 'מגופיה קא מימצצי ואסירי או דלמא מיא עול מיא נפוק והאי דעכירי הבלא דבישרא הוא
אמר להו רב ששת תניתוה שהיוצא מן הטמא טמא והיוצא מן הטהור טהור מטמא לא קאמי אלא P
הטמא

]ב׳ק טח[.

פסחים נו■

]נמשנה דתמורה ל :צא
לזכר ר' יהושע אכ!
ני״ תא היא כמ׳ש תות׳
הוצין ד ה אצא הא[

צ׳ק
נלהו[
י

■

שיטד טרובצת
א[לאשנא־םיטןנהם״ר.
שה)“«שי?נ1ח?(

סיא שה שת ט״ט
דוקא כלל  :זה אי אתה
ג[ קאמר וכרבי שמעון
אוכל את הנמל ונו׳
וקאמר ; ד[ להו דתנן ולד  :ה[ לא יקרב לגבי מזבח־והיה דאף להריוט אסור כיון דזה וזה נורם אסור ונקט
אבל אתר ,אוכל הבא בסימן אחד דהייט דאם יש בו מקצת סימן דומה  :ת״ל שה כשבים ושה עזים ־ ריבה
למזבח לרבותא דלר' יועשע שרי אף ליקרב • תום׳ חיצוניות  :ו[ קרא שור כשבים ועזים שה לטה ל' :
עד שיהא אביו כבש ואמו גבשה  :לא בא הכועב לרAיר את המותר • כשיהא אביו נטי כבש אלא להוס־ף
ז[ שור שה כשב ושה עז כשבים ועזים תיבת ועז נמחק:ח[ ולא תאני אם ראשו :ט[ שיבא שאביו טמא :
על המותר ואיזה זה זד ,תאכלו  :או אינו • דבעי נמי קרא אלא עבורו על הטהור והייט לועסיף על המותר
י[ נפיק ושרי והאי  :יא[ רישא רבותא קם'ל וסיפא  :ינ[ דקתני כשראשו ורובו דומים לאטו דחייב אף
לרזחמיר דולד הוי טמא ולעולם בעינן נטי קרא עיבורו מן הטהור ת׳ל שד ,כשבים מכל מקום וכיון דאטו
בבכורו־ : ,יג[ ושפן רכתיבי בקרא  :יד[ סהרה דמעלה גרה וטפריסי הפרסה איירי אלא בדמי במקצת סימניו
כבשה אע״ג דלאו אב־ו כנש  :קרי ליה טמא כר' שטעון ־ כלומר טדקיזני בהאי לישנא ואיזה זה זה טמא
לאסו ביד וברגל ואפילו בצטרו  :טו[ תיבת ולר הוא ר״ת ולאו דוקא  :טז[ אליעזר דריש מרכתיב שה שה
שטלד מן הטיער ולא קתני זה היוצא מן הטיער ש״ט דלר' שטעון קאמר דלר' שמעון הוי טמא נטור
חדי זימני כדאיתא לקטן בשטעתין והשתא כבש דד׳ יהושע ושד ,דד' אליעזד  :יז[ תיבת הלשון נמחק :
וקאטר אבל אתה אוכל בם־טן אחד הייט מקצת סיטן וש״ט דלא בעי ראשו ורובו  :האי תנא סבר ליה כותית
יס[ ר׳א רההוא שה דבא  :יט[ לפרש דד,אי לא בא הכתוב ועי כמו  :כ[ דה״ק ת״ל שה שיה דנפקא לן
בחדא ־ שטמא שטלד מן הטוער טמא ; ופליג על־ה בחדא ־ דאילו ד׳ שמעון סבר דאינו מותר באכילד ,עד
מיניד ,עיבורו מן הטוער הלכך אייתר לן זה לועסיף על המותר לר,תיר אף עיבורו מן הטטא  :נא[ לקטן
שיר,א ראשו ורובו דומה לאטו כדאטרינן נבי בכורה ור,אי תנא סבר אפילו מקצת סימן שרי באכילד : ,ואיכא
טשום דלא ותיבות לא קשה טירי נטחק:ננ[ לאכילה נטי פשטיה דבעי  :כג[ יולרת כו' ניחא רפליגי בזת וזה
דמקשי ’ לברייתא ומותיב ומן פירוקא דטפרק טיפשט בעיי!  :הוץ מר' אליעזר ומחלוקתו • נכי כוי כדאטר
נורם אבל למ׳ר  :כד[ אטו ועיברה ולבסוף  :נה[ מברי זה וזה נורם מותר גבי שאור של חולין ושל תרוטח :
אתהי כוי שנחלקו זט ר׳ אליעזר וחכמים זה תיש הבא על הצביר ,אבל שאר רבנן לא אמרי דטיעברא ומפריק
כו[ טמנה כרכר)תיבת עצים ל״ש( אלא טשום רר' יהושע ועזכר תיבת לרבי נטחק :נז[ טרם ובפ' אוא״ב :
מאי עינטרו מן הטמא לא טמא ממש אלא א׳ר ירמיה דאיעבר מקלוט שאין פרסות סדוקות בן פרד• ,
נח[ האב גבי פלוגתא דרבי יהודה משום  :נט[ ושייך זה וזה גורם והיכא דהאיסור רבה ע״י תעתבות נקט
ומדקרי להא‘ קלוט טמא דאמר היינו עיבורו  pהטמא שיט כר׳ שטעון קצ.מר דטמא היוצא מן הטר,ור טמא
לישנזז דחוששין לזדע האב דכל חד וחד לועדיה שרי ומידע  :צ[ גודם להוי יחשב כחד גודם וליתסר ;
וקאמר אבל אתה אוכל הבא בסימן א׳ ש"מ דלא בעי ר' שמעון ראשו ורובו דומה לאמו לעולם בעי והאי תנא
ואינן
_
,
מעיקרא  :למימרא ־ מאי דר' אליעזר דשרי עזטרו מן הטמא משום
כדאטרינן
סבר לה טו תי ה בחרא ו ט׳
דסבד כיון דאמו טדעדד ,אע׳ג דאביו טמא כיון דזה וזה גודם הולד יש בו הגדמד ,דטרעד ומותד  :וד' יהושע סבד זד ,וזה גורם אסור ־ עד שידוא אביו ואמו טהורים דדגורמים שניהם טהורים  :והא איפכא שטעינן לוע ולד
טרפה • א ע/דאביו לאוטרפד ,אלא טוער שלם  :ר׳ אליעזר אומר לאיקרב • למזבח אלטא דסבר ר'אליעזר זהוזה גורם אסור ור׳ יהושע סבר דמותו־ • לעולם בעלמא כגון לגבי טזבח סבר ר' אליעזר דזה וזר ,נודם אפוד
שאני הכא לנכיאכילר ,א ’ כ ועא דזה וזה נורם אסור לכועב קרא שורכבשיסועזים דהוי משמע עד שיהאאביו ואמו כבש שה שת למה לי ש׳׳ם שה מ״מ דזה וזה גורם מותר  :טי רגלים של חפור • מה הן בשתיה •
פ־א עול מיא נפקיכלומר מים צלולים שתה מים צלולין מוציאי! לפיכך מותרי!  :מאי י האי דעכירו נימא משום הכי דמגופיה מאבריו קא טיטצצי ואסירי דהוו בחלב שטתמצין מן הגוף ואסירי או דלטא אין מתמצצין אלא על
מיא עול מיא נפיק והאי דעכירי משום הבליה מחטת חמימות הבשר הוא ומותרין שאינן מתמצצין מגופו  :מטמא לא קאמר ־ דאי אטר הכי דער ,משמע כל מה שיוצא מטמא בין עכירי בין לא עכירי  :אלא מן
הטמא

