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נקעיה לא קשה מיד
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האקח עובר חמורו פרק ראשון בכורות

מ ס ר ת חש״ס
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י״״יי ייייי נמי מיגח
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הן דדמו לחלב  :והגי גמי ־ מטמא קאתו שבמך הטנ)א היו ואט״^ ילאי 1דשמא הן שנחזן השמא
מגופיה מימצן אסירי  :שמפניסוה אומן לגופן • שאוכלי] מפרחי האילן מי ץמו לחלב ואע׳ג
ונמןנטשה הדבש במטיהן:ואיןממציםאוהויפו[דובשנומגופו וקשיאלרב י ״י 'P
תורה אור ששת דהא הכא כיון דלאו מגופייהו
*מימצו שרי ) :ב( רב ששת אמר כצ מימצו ושרי ויג ששת

ת נ י ת ל ה סוצא מן הממא ממא • הא כמ״דמשמט לסימן נקעיה לא
קשה מידי כדפרישי׳ לעיל)דף דל״ה למה( :ךן ^ ץין וצרעין
גרהינן ולא גרסינן יזגבים ל[ שזהעון! כמו גזי דכלהא דנדה ילא[)דף
יי■( לפי׳ ר״ח  :ע ן י ך הבא ע ד פניו של חמור • פי׳ לב[ *כדלעיל :
מ א י לאו בין הוא לג[ ואמו מ פ ה•
פי׳ אלמא לא הר הטור לא מן הטמא והגי נמימינאדטמא הוא ואיכאדאמד
הולד ולא  pהאם אלא לד[ הזרט דסוסים וגמליםלא קא מיבעייא ל ת דלא שתו
שנתקדש :ל א בין הוא חי ואמו מתה
בין הוא מת ואמו חיה ־ שהטור בא אינשי בי קמיבעיא להו דחמור רשתו אינשי
לה[ בק שניהם מן האס ומן הולד ומעלו ליררךנאמאי אמר להורבששתתניתוה
ולפיכך טהור טד שימותו שניהם היוצא מןהטמא טמא והיוצא  pה ט תר טהור
ובקונטרס לו[>ירש כך בין הוא ואמו והני נמי מטמא קאתי מיתיבי מפני מה אמרו
חיה בין הוא מת ואמו חיה ]אבל[ צ׳י ,דבשדבוחםמותרמפנישמכלסות אותולגופן
לז[אמו חיה ל טו ל ס ב ט ק וכמו שפיר׳ א[ ואין ממצות אותו מגופן הוא דאמר כר׳

שהיה בתוך הטמאפז[דאמר כר׳ יטק^ ? ’ ftwסס׳ד” ' והי^
בטטמא דדבש לאו משום שמכניסות וארו’ כ ד׳ה הזא דאמר
כר׳י דשעמא מ׳ כצ״ל

אותן לגופן הוא אלא דרחמנא שרייה צ׳ ק

בהדיא וגזירת הכתוב היא  :ש ח
’ ז[הטוןוטמא• ‘הוולד ממש ב ה ד א משמע מלד ממש צ׳ק
כתיב בו)ויקרא ’א{את אלה תשקצו מן
:1אלאשחטון1טמא ’״[*שאמה שאי אתה אוכל להכי
הטון
אין אופל ־ דלהכי דיקא ואי אתה יייקא ר?
דתיהדר ותידוק מיניה אבל אתת אוכל

יעקב דאמר כ[ דובשא רחמנא שרייה דתניא
עוי ש-ע ׳׳י סימ! פא נראה דמדנקכו י׳סי״ ^'1
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ל״[אבל אס האחד חי אין כאן סייטתא :העוף זד ,אתר ,אוכל ואי אתר ,אובל שרץ עיף נ»1א א׳ אחה אונצ• [Pו״אייו קיא
]ההולך על חרנע ש־,ז
ל א ו מ״׳ע׳נעהלכוס ד ג טהור שבלט דג טמא אסור טמא שרץ עוף טמא בהדיא כתיב אלא ג[שרץ
נסיב לה כ[ מכל שרץ הטוך *וגו׳
הוא לנס[
עומאת מה הל' ינ:
הגזין והצירטין• מין ארבה  :ד 5ש
באכילה־ תימה לפ[ במסכת עוףטמא אי אתה אוכל אבל אתה אוכל מה
דבורים• דבש סתמא)הוו( קרו ליה
אהלות )פי״א מ״ז( *תט כלב
שאכל שעוף טמא משריץ ואיזהזהזה"דבש דבורים
,
צ’ל חיו
דבש הגזין הכי הוא ד מי ק רו :ט הו ר •
לב ז מיי׳ ס״א מהלכות בשר המת כמה תשהה במטיו שלשה יכול אף דבש הגזיןד[ והצירעין אמרת לא ומה
אסורות
מאכלות
מלקבל טומאת אוכלין דסתמיה לאו
הלכה ה עושיע ׳*ד סי' ימים מטת לטת ובטופות ובדגים כדי ראית לרבות ה[ דבורים ולהוציא המיןוהצירעין
לאכילה טד שיחשב טליו  :טהור ־
שתפול לאור ותשרןז אלמא חשיב
סג סעיף ; P
מרבה אני דבש דבורים שאץ לו שם לווי
אלמא בטי מחשבה בניחותא  :י ב ש —.־
טכול והכא נמי לישתרי ולא מסתבר
שם
לג ח מ״' שם עוש׳ע לחלק בין בשר המת לשאר דברים ומוציא אני דבש הנזין והצירעין שיש לו
במור שו• כא[ ואכתי לא חשיב טליה
שם סעיף י :
דשלשהימים דכלב משמט בכל דבר לווי כמאן אזלא הא *דתניא *(דבש הנזין שהרי הוא בכוורתו ובדבש דבורים רבינו נרשום
מכשירין ס״ו מ׳ד
הטמא• קאמר בלומד
דמדמייתי טלה במסכת שבת פרק והצירעין טהור ומותר ®באכילה י[ דלא כרבי
מיירי
דאין כוורת אלא לדטריס  :חל׳ חני תפקי דר,וו טין
.
יעקב טהור אלמא בעי מחשבה ׳[ תניא נמי״ יישמורשא-כטי] ביצי זכרכג[שהיחמורו׳ טמא דעכירי מטין חלב
השואל)דף קנה (:יודט הקב״ה בכלב
שמזונותיו מוטטות לפיכךמשההאכילתו
הכי *דבש'בכוורתו מטמא טומאת אוכלין  2מוציאות מרחמן־-ואסורין• משום א נ י י הי סז םי ^ ל ד ״ ר ^
״[ של א במחשבה ״[ הלי דיחמורתא סבור" מן החי שנטקרו מן הזכר ברחם  :טיבעיא לר,י דלא שתו
— במפיו שלשה ימים ויש לחלק בין
—
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שופך זרט הרבה מקרש  :טור הבא דלא חשיבי לפירי ! בי
; מ[משנה זו ח טה שנמצאת בפסח במטי
א[ ו « י נ !
נ[ ד<־.םר דר,ני רווםנא תרנגולת ולפי מה שחלקתי בין איסור ספרא יזרעא דאילא הוא דאזיל בתר אילתא
שליא
כנגד
ד 6^3של
כג[פני מ מו ר• כעי! ! ^
!
לטומאה אין זה ראיה טוד מא[ פירש ואיידי דרחמה צר לא מזדקקא ואזיל בתר
שהחמור טלד בו  :ט הו ר • מלטמא הטור מטמא קא אתר
דכתיב חי ,אשי לא ר״ת דשמא יש להחמיר כר׳ יהודה בן יחמורתא ונתרי אמר רב הונאיעור הבא כננד
כל[ במגט ובמשא ]} :א• ל אן ■ אפילן ואסירי־ להאי לישנא
תאנלזיונו׳שרץזתהנייד
בפיק ב תי ר\ה ד ב טי מ ט ת לטת .
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מפורש בתוספתא
מפני שר,וא ר י ר ^:־לומר דאין חילוק בין איסור לטומאה  8א״ל רב חסדא תניא דמסייע לך *לעור הבא״ :אלמא  [Wיא מ ר שליא לא מ] הולך אותו לנופן ■ שיונקין
מכז
יחיייח^צ״ל
ה[ לרבות יח׳*'
" ^ו ת ״ או ת
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 [tטחשכה מכלל ח־ביידהיכי פריך בגמ׳ כי חזינא דבלט נימא".
ממואמוחיה־שמגון( האס הוא והרי
מתה לא בין הוא חי ואמו מתה בין הוא מת
היא חיהאבל לגבי אכילה ט שדית ליה ללישנא בתרא קשיא
״? 7־ ״ [ ^ " ^  9האי איטכל והאיאשרוציאשריז י״ל*::
גליו! וא׳ת וי,לא במם׳ מג[פטם ממהר להתטכל קודם ולא הוי  Kואמו חיה והתניא בין הוא חי ואמו חיה בין^
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מנשיריןחשיב
הוא מת ואמו מתה *אי תניא תניא*• מ ת נ י '  Jמשמט דידטי ודאי שבלטו  :לפי קמא קשיא דאילו התם
ככלב ד)פולס מד[ ג מ ם ,
בהדי טשקין יי״ל דהב^
ירנ טמא שבלע דג טהור מותר באכילהע שאינו גידוליו• אלא כשהוא חי בלטו קאמר כי עכידי אע׳נ
מיידי בעודו עם השערה ר ו ד דגים במינם משריצים •
דלאו סנופיח טטיצצי
מה[ הלכתא כרב אשי דהוא _^וטהור שבלע דג טמא אסור באכילה לפי^ אבל גידוליו שרי שהיוצא מן ה ט הוי אם ” י ו מ א בדבש^י*ון
ט ה י י • נ ס ׳ א שרוצי א ש רין ־ דג דאין טמצות אותו םגופן
טעמא דחזיניה דבלע הא
עיין בערוך ערך תלי :בתראה ויש להתיר אותן דגים ! שאינו גידולו
שרי ורב ששת א מ ר
סוו ״ ^לא חזיניה רבלע אמרי אשרוצי אשריץ_ טהור זה שנמצא בתוך הטמא נ ש ת לך בדבש שאני דאעיג
־ ־י  :ף » ״ ? ז ; ,י  4״ ו י ח ״ [ •מינ׳ ש
בגופו וטוברו הוא ואסור  :דג ט מ א דמפיק ליה מנופיח שרי
אסר ליע רב טפיא :ס בלינ״ א ואט״ג דלא חזינן דבלט ואין §’ א[*מנלןדתניא*דנ טמ.א משריץ דג ט הו ר|
דהוא דאמר כד׳ יעקב
להקשות ממתני׳ דשריא דג טמא שבלט
יא[ תיבת
משריץ• בגופו טוברו כשאר בהמה דאמר דובשא בו׳ :שרץ
§מטיל ביצים אי הכי כי חזינא דבלע אמי־י׳האי^
וחיה  :דג טהו ר מטיל ביצים ’ ויושב עוף טמא בהדיא בתיב
יג[ נחטןבר יצחק אשד :דג טהור לרב ששת דאסר מי רגלים
יד[טשריעין-ם׳אבם'נ! של חמור דאפי׳ ללישנא בתרא דרב  Jאיעכלא והאי אשרוצי אשריץ אמר רב ששת
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טליהן ומחממן טד שיוציאם מן
איר״א^דתיזינא דבלז! ששתדאסראן! של סוסים וגמל לא ^כנון שמצאו דרך יג[ הריעי רב פפא אמר כגון
תאכלו שרץ
הקליפה כטופות  :א׳ הכי • דדג את זה ־לא ■
עוף טמא אי א ת ה
 ........................י
אפילי לא חיינא
ג[אמר
אלא  3שמצאו דרך בית הבליעה רב נחמן ’
דמי חדא דמיצט׳ לא איירי
אבל ״,״.
אוכל ״.
טמא משריץ האי דבלש
אתה אובל
ה'נ קאטר ביון ררוב
ריטי וזהשנמצא בתוכו אשרוציאשריציה מה שעוף טמא טשריץ
דגים במינן טשריצין נמצאמז[ חו ט דג טהור ואפילו יצאו -כנון שמצאו שלם רב אשי אמר רוב דנים
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טו[ ואין ממצים
ו אי טו ב רו הוא בבית הרחם מיכטי שםלמ^"מלה 7ם 1ע ל
טגוםו/ם׳אםנש״ *אבל מים שהבהמה שותה לחלוחית^ דג טמא משריץ דג טהור מטיל ביצים כל
ליה כו[ לאישתכוחי  :שמצאו שלם ־ שם שרץ האנצר אלא
המוליד מניק ו ^ המטיל ביצים מלקט חוץ
י ^^ ^
טמא ״[
דבש סתטא איקרי
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טמא טמא ושבמטי טהור טהור ״ מ[) מט מא שבמטי הטהור טהור( ^.כדחזיניה דבלט אלא שנמצא בתוט והאי דקתני שבלט כיון
ובדגים אינו כן לפי שאין גדוליוא( ואין ראיה משם לאסור דג ט מ א ״ דרוב דגים במינן משריצים וזה השריץ מין אחר כמו שבלט
שבלט דג טהור אחר שיצא משוס דנקט שבמטי הטמא דלאו דוקא נ[ בפנינו ד מי  :כ ל המוליד • שיולד טובר ממש  :מניק • שיש לו
אלא משום טמא שבמטי נ( טהור דדילמא ההיא דשרינן ביצא דדים וכל המטיל ביצים אין לו דדים כח[ ומלקט פיחרים ומ^רג^
בניו  :טמלן* • קלב״א שורי״ץ דומה לטכבר ויש לו כנפים :
)חוץ משום דחשיב טיכול :
ה״ג
ד ג טמא משריץ דג טהור מטיל ביצים ■ בט״ז פרק אין
מטמידין )דף מ־( מפרש תחייהו מטילי ביצים נינהו זה משריץ מבחוץ וזה משריץ מבפנים :
הדולפינא
יי״׳י
יי׳^^׳^
®י’יז יי'
י( יייייי ’ייייייי
”׳יי °יי יייי^
)יי*’1

בעי טתשבהדשאר דבש
מטמא טומאת אובלין
אפי׳ שלא בטהשבהוהאי
לא טטטא אי לא חישב
עליו • א( הגי הלי
שנטצאין
דיחטורתא
ברעי שלה כעין ביצים

ל^מי

ד מ ספרא
ביצי נ י נ ה ו ואסירי
באכילה דהוו כאבר מן
כג[ כנגד פנים של
החי דלא התירה ]תורה[
החמור  :בו[ טלטטא
שום ביצים אלא דעוף
באר,ל ובמגע ובטשא :
אלו הוטין[
]אבל
כה[ אלטא דאינו לא מן
בביצים של בר,םה שפורשין טטנה בחייה  :אפר לוע רב ספרא לאו ביצים נינתו אלא ורעא דאיילא הוא
הולד  :נו[ ליה לאישבוחי הס׳ד  :נו[ עוברו הוא לא  :נח[ דדים אלא פלקט וריי פי׳ מלקט מאכל כדאטרינן
דאויל בתר אילתא לטיוקיק לה ולא טקבלא ליה אילתא טשום ררתטד ,צר וביון דח1יא דלא מקבלא
במם׳ שבת טהלקטין לתרנגולים ־ תום׳ חיצוניות  :נע[ הא דאטדינן לעיל לס־טן  :ל[ חנבין שזהו הנבין
ליה נ( אזיל בתר שדומה לאיילא יחטורתא וער שהוא הולך אחריה סובל בנופו שכבת זרעו וטתבשל בנופו
ונצן הוא שם עוף  :לא[ דנדר ,בם׳ כל היד לפי׳ ר׳ת והה׳א הוא של שטוש וגזין  :לג[ פי׳ שלוא הם^ ;
הרבה וכשבא על היחטודה אנב תתקרש הורע הרבד ,אינו נבלע בנופה וטוציאתו לחוץ עם הריעי שלה
לג[ הוא חי ואמו חיה בין הוא טת ואטו :לד[ אלא מן הזרע שנתקדש ודחי  :לה[ בא מן שניהם  :לו[ ובקונט׳
ואותו זרע כיון שנתבשל נראה כעין ביצים ואינן ביצים ושרו דלאו כאבר טן החי נימע  :עור הבא
גרים בין הוא חי ואט ; ,לו[ דאטו חיה  :לוז[ מתים דנטצא דד,וי כפרש בעלמא אבל  :לט[ תימה דבטסכת
כננד פניו של הטור טותרין באכילה שכשנולד הוזטור יש לו עור דק על פניו בעין שליא ולאו שליא
אהלות תנן גבי כלב שאבל  :מ[ טתוך האי משנה חטה  :מא[ עוד אטד רית  :מב[ צ׳׳ל דהכא טיירי בלא
הוא ואינו דבוק נטי לפניו אלא כך הוא בריה בפני עצטו ופירשא בעלמא הוא ! תניא דטסייעא לן •
שהה  :מג[ י״ל דפעט־ם מטהר  :מד[ דלעולם בג׳ ימים :מה[ נראה דד,לכתא ברב אשי :מו[ שקורין הארנש
דפירשא בעלמא הוא  :עור הבא כעד פניו של אדם י דרגי נטי יש לאדם עור  pעל פניו כשנולד
הנמצאות תוך דג טטא גדול שקורין  :מו[ נמצא בתוכו של דג טמא ואפילו יצא נטי לא דמי דרג עייל דג
ואותו עור איע לא טן האם ולא פן ■הולד וטהור הוא משום טומאת מת  :לא בץ הוא חי ואפו .טתה•
גפיק אבל  :מיו[ ובת’ כ תניא נבי  :מט[ טוזור הטמא שבמעי הטוער טד,ור ובדנים אינו כן לפי שאין נדוליו
בין הוא טת ואטו מתה טוער אי תניא תניא  :סעטא
דשדינן ליה בתר חי הא לאו הכי טטטא  :והתניא ,
,
ואין לאסור טשים דנ משא  :נ[ דוקא נקטיד ,אלא משום כו׳ טהור נקפדה דהא שרינן ביציאתו לחוץ משום :
רדזזיניד ,לדג טמא דבלע דנ טרור י משום הכי סותר באכילה הא לא חזיניה דבלע אטרינן אשרוצי אשריץ
בלומר דהא דג טטא איעבר לד,אי דג טהור בטעיו  :דתניא דג טטא משריץ ־ טתעבר ומוליד וולדותיו :דג טוער מטיל ביצים וטחטטן עד שיש בר,ן צורה ובוקען דוציאץ :האיך רבלע איעבלא בטעיו והאי דנטצא' בטיעיו
וולד לר,יות שם ־ או שמצאו
בנון שמצאו ־ להאי דג טהור דרך בית לי,רעי רטטאדאם איתא דאשרצי לא משתכח בבית הרעי אלא בשילייתו • או שטצא בבית הבליעה שאין דרכו של
אשרוצי אשרוציה ^ ת ס ר :
שלם ראם איתא דד,וי דולד לא הוד ,שלם נטור אלא ודאי בלעו  :רב אשי אמר כיון דרוב דנים טטאין במינן טשריצין טולידין ולא טין אחר ורזאי כיון דטהור הוא שנמצא בבטנו בטי שבלע בפנינו דוודאי דג טנזא
איע משריץ אלא מינו  :בל המוליד טניק ולדותיו ובל דטטיל ביצים מלקט ביצים ויושב עליהן וטחמטן ובנך פרה ורבה ־ ואיכא דאטר טלקס שאינו טניק אלא מלקט המאכל בפיו חרקו לפני ולרותיו ובכך טפרנסן:
א( עי׳ ערוך כשלם ערך מלי ג׳ ־ נ( נערוך הגי׳ אויל נהר ינזמורתא בדומה לאיליוא .
הגהות הביח )א( רש׳י דיה מעמא ובו׳ של עמא וכני נמי מינא דעמא הן דדמו לחלב ) :נ( ד׳ה שמכנעות ונו׳ ברי הש׳ד ואמ׳כ מ׳ה הוא רב פשה דאמר ונו' הסימא עמא דאמר :

רבינו גרשום

הלוקח עובר חמורו פרק ראשק בכורות

ה״ג הדולפנין פרים ורבים מבני אדס.שאם בא אדם עליהם מסעברוה
מבחיז ״  rמטעיו הימנו  » :י י מ א  .דגים יש בים שמציין צורה אדם ומציין צורח דג
ו^^^^ ״  ,״  ,ץ
חיה וז־היזר!
כנח יזיר!
]א[ז ר י ו ז
הזכרר ו א
יצי ה ז כ
כגון בהטח שביצי'חיץ ובלע״ז שריינ״א :פ ל .מי 1שכיצי
י
.
.
י
י .
שביצי,
•מין j.,.
ם ^ ד ת  ^ :שב™ מוליד עובר ממש :ופל
ח 3פנ ס מננינ ^ הנק בה  3נ ®•
.

,,
■.
׳
.
.
של זכר טנסג ים
כגון אווז .של שוב ואווז של בר כלא ם תורה אור
עופות נקבווו טסיל'
ביצים  :כלאים  mביר.
החלפנין פרין ורבין א[ כבני אדם מאיי דןלפנין
לענין ת הנ ה  :אלא ביציו מכחיז וזה ביציו מבפנים :
שזכרותו מבחוץ גירו זפרוחו .הגיד ואווז בר זכרותו אמר רב יהודה בני ימא כל שביציו מבחוץ
מוליד  sזכרותו
מפנים מבפנים  :ולממר השפים  .קודם היום מוליד הובל שבפנים מטיל ביציםאיני *והאמר?
מטיל ביצים ואווז בר
טלדה
דצא
מותרת
ביצה
בה
ומצא
נםיאע׳גיב־ציוםנקוץ
שמואל “אווז ואווז בר כלאים זה בזה והוינןן
It
I
I
זכרותו נידו םבפנים ת א —iL i . . 1.1
)הית( ]וסשיה[ מטיל כלילי י״נו אלא מאתמול דסרנגולת בה מ״ט אמר אביי זה ביציו מבחוץ וזה ביציו^
יז[יצתה
לעיל
כדתני
בלילה
יולדת
ביצים ! מותר לאוכלח אינה
מבפנים ותרוייהו מטילי ביצים אלא כל
ה
ב
ח
יציאה
דבחר
מותרה
רובה
; jשזכרותו מבחוץ מוליד מבפנים מטיל ביצים
בל־לוז וראי דאתטול אזלינן  :פל שהשמישו ו טיגו רו שוה .
שתשמישו ביום ג[ יולד ביום בלילה יולד
כגון כשב ועז ששניהם יח[ פנים כנגד
איסור יצתה רובה עורן! וימי עיבורן שוה ששוהין חמשה בלילה כל שתשמישו בין ביוסבין בלילה יולד
מטעי תרנטלת מערב חדשים ויולדי; יש[ אם בא אחד על מין בין ביום בין בלילה ח תשמישו ביום יולד ביום
י' ט וחזרה חילכך לא
מצא כי בדק וביון חבירו :ומגדלין.מניקין:שפינהעמהם .תרנגול בלילה יולד בלילה עטלף תשמישו
שיצאה רובה וחזרה
שחזרה שנאמר)יונה ב( ויאחר ה׳ לדגלמשרים בין ביום בין בלילה יולד בין ביום בין בלילה
אותה ביצה
מן
שנתעברה
לאחר
ם.
יו
ואחד
בלילה
מטילה אפילו
^אדם וכל דדמי ליה למאי נפקא מינה לבדרב
.
בייט
לאובלה
וטוהר לכתחלה אינה התרעול שוהה ביצתה ליגמר עד אחד ?פרי בדיה דרבכהנא *דאמר רב מרי בריה£
אבל
מטילה ביצה
בלילה ו ע ש רי םיו ם :לוז .קורדל״א שגדילים | ד ר ב כהנא״בדק בקינה של תרננולין מערב ז
5דאםר| הילכך סותר ! בו אגוזים קענים ומשעת פרחיו ער
* יו״ט ולא מצא בה ביצה ולמחר השבים ומצא
כל שתשטישו ועיבורו
שעה גמר פריו כ[ ]נ[ שנים ועשרים
שוח כגון כל
בהמה יום :פ ל צ לנ׳יו ם .כא[גמרה צורת  -ב ה ביצה מותרת באכילה ביר׳ט ה["■אימר לא
דקה מתרח שיולדת
עיבורן
לח׳חדש־סהייט
בדק יפה והלא בדק יפה אימר יצתה רובה
שות  .ותשמישן שוח הולד  :ופנגדו באילן מבואם  .כמאן
פנים כנגד עורף .יולדים דאמר)ברכות לף מ ( .ען שאכל אדם וחזרה הוה וכדרבי יותן דא״ר יוחנן'ביצה
יטגדלים זח מזח ״ ח הראשון חמה היחה הרי לתבואה
אילן :שיצתה רובה מערב יו״טי[ותזרת מותרת_
 ,י
י _
 Iי I
רחל מתיש ועז מאיל
יוליי1זר,םזח.וםנדל.ן ד קל .גדילין בו תמרים  :ברדל ס  .לאוכלה ביו״ט *כל שתשמישו ועיבורו שוה|.
וולדותיהן
.
קיפון«
:
בלע״ז
שיניי״א
.
קון*
:
אפא
שטתקיימין י
יולדים ומנרלים זה מזה י[ הבל משמשין פנים q
וכן נטי כל בהמת נסח
שעיבורה ותשמישת כעין קוף הוא ויש לה זנב ובלשון
כנגד עורף חוץ משלשה שמשמשין פנים^
שוח ! תינטלת יולרת אשכנז מרקצ״א:אפטה .מהעבר אחר
לב׳ א ימים מאחר
כנגד פנים ואלו הן דג ״[ ואדם ונחש ומ״ש הני
שנגמר אשכול ביצים שבעים שנה שטלד  :וימי עי בו רו .
תלתא כי אתא רב דימים[אמרי במערבא
שלה וכננדה באילן לוז משעת הפרח עד שעת גמר כנ[פירות:
משעת הנצתו
עדגמר מו פ ס סי ם .מין בנות שוח ולא בנות הואיל ודיברה עמהם שכינה תנא גמל אחור
פריו כיא יום  .יאיבא
כננד א ת ר  :ת״ר תרנגולת לעשרים ואחר יום
דאמריכ׳איוםיושבתעל שוח ממש  :מנ א הני מילי  .דנחש
ביציה.לם׳ד ;.בלב)ניב(
עטרו ע בורו שבע שנים:אםמבהמהנמקלל וכנגדה באילן לוז כלב לחמשים יום וכנגדו
]נ'[ יום פשעת
יותר
שפחותה
]ג[
נג[
.
כ״ש
לא
מחיה
ועד לידתו  :וכנגדו
באילן תאינה חתול לחמשים ושנים ’[ יום
מן חיה שהרי עז ה׳ חדשים וחתול נ״ב
באיל! תאניז
וכנגדו באילן תות חזיר לששים יום יא[ כנגדו
]יום[והאל״ל דהא מכל חיה הייע
יחנו™ איקיי איל! ארי או אפעה דא"כ ליכשוב מכל החיה באילן תפוח שועל וכל מיני שרצים ינ[ ששה
 1לו(לונע’ נ ה » ה  :אל  6ל ה כ  » -צ חדשים וכנגדם באילן תבואה בהמה דקה
י ה ט ג מ » ג טהורה לחמשה חדשים ע[ וכנגדן באילן גפן
ששה חדשים ■משעת ס י ד י מ לומר לן
.״ ” £איי ר הוא מכל הנ ה מה כמה שהיא בהמה גסה טמאה לשנים עשר חודש וכנגדו^
חיייתא  .ייטי עינית ארורה יותר מן החיה כשם שהבהמה באילן דקל *טתרה לתשעה חדשים וכנגדה^
של חרוב הנצמו שלעזח
שנים אחרונים של נתקללה מן החיה על אחת ז׳ ומאי באילן זית הזאב והארי והדובוהנמר והברדלסר]
ז׳
יש
שבשנה
מחתול
חמור
ניהו
.
ע׳ שנים :מוגססי!
והפיל והקוף והקיפוף לשלש שנים וכנגדן
חאנים רעות  :אם .
מבהמה נתקלל דבהטה פעמים נ״ב כך נחקלל הוא מן הבהמה באילן בנות שוח אפעה לשבעים שנה
דקה מאחרת יותר לילד כגון מבהמה גסה  r t oאחד
לא לשבע דבהמה טמאה ג ס ה י״ב יי[ וכנגדו באילןחרוב חרוב זה משעת נטיעתו
מתיה׳־דקה קטנה
חדש וחשוב ז׳ פעמים י״ב חדש היינו עד שעת גמר פירותיו שבעיםשנה וימי עיבורו
S׳ ה Tשימ^ד״
לניב יום נט! התיל אחד לשבע הן ש  3ע שנים  :שלש שנים נחש לשבע שנים ולאותו רשע
m
וכלב  :אלא למת נאמרו
לא מצינו חבר ויש אומרים מוכססים ניה מנא
”
מכל חית אלא לוטד לך
כשם שהבהמה נתקללה הני מילי אמר רב יהודה אמר רב ומטו בה משום דר׳ יהושע בן חנניא שנאמר
מחיה אחד לשבע ומאי
ניהו חמור מחתול ״ארוראתה מכל הבהמה ומכל חית השדה אם
דחתוללנ׳כיום ובהמת
חדש לא כ״ש אלא לומר לך כשם שנתקללה הבהמה מחיה אחד לשבעה ומאי י
נסה טמאה לי׳ב
דחייט שס׳ה יטיס ושי נ ניהו חמור מחתול כך נתקלל ת א מבהמה ט׳[ אחת לשבע ד ת ה ליה שב
יטיס דדינו ז׳ פעטים נ'
נשתיירו מיו הייט ז'פ אימא כשם שנתקללה חיה מבהמה אחת לשלש)כ( שנים ומאי ניהו ארי
נ׳ב לחתול בך הוא
טמאה מחמור כך נתקלל הוא מחיה אחת לשלש)ג( שנים דהוה ליה תשע שנים
נתקלל מבהמה
.
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עין מ שפט
נר טצוה
הדללפניז פרין ורנין מבני אדם .ק גירסת הקונסרס וכן מוכח לד א מיי׳  D׳ 0מסל׳
כלאים הלכה ס
י בחוספחא]פ״א[ כי[יולדין ומנדלין מבני אדם :א י מ ר יצפה
חוז סוש׳ע י׳ד סימן רצו
של.נציות חון
שציו״מ שלג ציוס
רונה וחזרה  .מכאן מהירין
רונ ה
מתירין לקנות ביצים כה 1בליל שני של יו״ש
סמיף : I
משני ימים שובים של ראש השנה לפי שקדושה אח״ ק  :ת ר נ ג ו ל ת כ״א
אגוזים קשנים וריב״א
שגדלים בוט אגוזים
קורדל״א שגדלים
שרס קורדל״א
הקונשרס
לוז  ..פי׳
באילן לוז
קשניסורינ״א לה נ נ)מיי׳ ס׳אמהלי
פי׳ הקונ
יום כעדהבאילן
מסורת הש*ם מפרש ״[שקדיםשקורץ אמנדל״״דדבשנים ׳׳ש(עוש'עא׳נזשי׳

ושקדים)כראשית מג(כז[ מתרגם ירושלמי

תר,׳נ שעין ו

צוזים מקל שקל)ירמיה א( מתרנס חוערא
לצוזא ]י[ וי״מ מקצ שקד אסל צכ״א אף
מי״ז בתמוז צתשעה באב כן וינאץ השקל
)קהצת יב( מתרגם שיגדא ויגמל שקלים
)במדבר יז( ]מתרגם[ וכפית שגלין עוד ___
אמרינן וינאץ השקל זה צוז שצ שדרה ממנה ־

_

^יי ש י ט ה מ ש ב צ ת
 [ftידנין סבני אדם :
תרגום שצ שקל )ויקרא רנה( ־•
באילן תות  .אין ראיה מכא] שמברכין נ[ מוליד טבפנים טפיל
׳ עציהן בורא פרי העץ להכי ביצים  :ג[ ביום מוליד
ביום בלילה מוליד נלילח
כח[אמרינן
)ברכות לף מ (.עץ שאכצ ממנו אלם
הראשון חעה היתה אצמא קרי צתבואה
נש[ איצן וצא מברכץ בהם פרי העץ ומיסן
pg
תותים הנלצים

ת מ ט ל תשטישי''ביום
מוליד ביום בלילה ט׳ :
ס[ בי׳ט והלא בדק
איטר לא בדק יפה יסר.

אבצ צא אתוס׳ אלה לא־ סי1ל״ לס־יא לא מ״דה־ י^זןימזהי׳ונל
הלר גווזא ומפיק ואין מברכי] סר׳ הטץ שאי! תשמיש! ועיטר!
שוה אי!םולדיןוםנדלי!
אצא כ׳ הלר גווזא ומפיק א ( ;
ב ר ד ל ס  .פ״ה אפא צ[ ופ״ק לסנהלרזן זה מזה הבל  :מ( דג
״

ין * /., g
 .ר ׳  /רל

 r ^ 7גי J

ס״ק לב׳ק)לף עז] (.אמרינן[ ניללס ]״[
אפא ואמרינן צנוע זה אפא ]י[ וגיא
הצבועים )ש״א יג( מתרגם מישר אסעיא
מיהו ברלצס להכא משמעו להוא כעין
פופו״ש ויוצל צשצש שנים מלשינה אפעה
צשנעים שנה וב׳ מיני כרלצס הן נ( :
ה ס ו ה והקיסוף.לא[מין תיה הוא מלתשיב
י י צהו בהל׳ פיצ ואמר ס״
)ברכות לףנז (:כצ מיני חיות ‘סיןל״לים
מוץ מן הסיצ  [0והקיסוף וס׳ המסצת
)נלה לף כג (.אמרינן ]ח[ צ״א ר״מ אומר
הואיצ ועיניהם הוצכים צפניהם  j g jא  , ,ן
והוא כוס וינשוף)ויקרא יא( מתרגם קי א
וקפופא ויש קפוף אחר מין עוף פרק אצו
שריפות )חוצין לף » ( .אמר תנשמת
באות שבעופות ואמר באות שבעופות
^
, 5,ף p, ,
 rי

'A

, ,

,

*

קאת וקיפול)ישעיה צל( ואי ניים *!®'p
ותרי גווני קיפוף יש בעופות א״כ כי מפרש
באות שנעופות קסוף והיכי ילענא נקו אי
איירי נינשוף או בתנשמת  :ב נ ו ת ש ו ח .
עצ משנה ]»[ לשביעית שצהן בשניה
)שביעית פ״ה מ״א( פי' בירושצמי צג[ בכצ
שנה חונסיןנה פידות ופירות שחונסיןגשנה
אמת אין נגמרין  ~0שצש שנים ולא /,gj
ר׳ח שפירש גבי ג( צ׳ איצנות לא ״ 1 P
בכל שתא ]י[ אצא לג[ עשרים מנ״הו »'!
בנות שוח צג׳  Wשנים יפ״ק ית״' )לף ’ י(.
גרס מוכססים כנות שוח מין אחל וכן שמן
ן ,ל ״
״״א(
וקשא  3״, j,3p״א,
שבדמאי צא נחשדו עמי הארץ עליק
לצאו פירי חשוב נינהו וס״ק למסכת ע״ז
)לףיל (.מפרש תאיני מיורתא ופרק ג׳
,, p jpןא^ א
לי[ לנלריס )אף א / ,ד(
j

,^p

^א ^ א^ ^,
” , ,
•

‘  ,י' ״

כצכצה הייתי אומי
שבנות שנע גתוך ^
,

ונחש ואדם :נו[רב ריטי
אטד אמרי  :י[ לחטשים
ושנים.ם׳א לחטשים יום
וכלב לחמשים ושנים
יום ובשטעתין משמע
כנירסא הראשונה
יא[ יום וכנגדו באיל!
נ[ שרצים לששה

חדשיסזנננדן ב^זלך!

יג[ חדשים ונטר ה
באיל! גם! ט׳ חודש

באיל! דקל הזאב :
יד[ שנה ונננדה באיל!:
שו[ טוכסשי! ובטח שוח
”חד “ ל שבע?יז[?עיל
רובה טעי׳ם וחזרה
ובלילה יצאת טוהרת
דכתר ! יח[ ששניהם
םשםשייפניםניטזייולדי!
סח׳ד וטה׳ר יולדי! אם
בא ; כ[ פריו אחד
ועשרים :נא[ יום ננטר
צורת  :נג[ נטר פירי
הס׳ר  :כג[ שפחות
שבבהמה ר\א יוהד

.
ש״ר,
כד( בתוספתא דקתני
ויולדי! ומגדלי! מבני
^ ב ד ט ע ^ “^1לי4°
^ בשני ^טים ^ובים
של נליות אבל לא בשני
י׳טשל ר׳ה  :נו[ מפרש
איל! שנדלים ט שקרים

וב “ ^ ל שקד ) S S
ושקדים םתרנמינ!לוזים
ירושלמי רק מקל שקר(
םתרגם•' -חוטרא דלוזא
וב! איתא במדרש טקל
שקד אני רואהטה שקר
וצאכ׳איוםטשע׳חנפזה
---------------

טיז״טי ™״^
הן אצאשבנותש1ח רעות כדמשמע במחג’׳
להקצין שבדמאי ובההיא לשביעית כסניי

שקדותא בכהשותא טן

שאין שביעית נוהג בהן ובנות שבע יפות לה[ שנריא ותרגום ויגמול
כלמשמע בשביעית)פ״ה(ובנלריס)לף כז (.שקדים ו כ ט ת שנדי!

א=י ייייי אי ועאץד^ ™ זחילה ד ל
’ ״ ®״״א א ’ ®^’ ^ ״!
טי
מפורש
ובו^רש
שדיה
שבע מן שנעת ימי אבלות וש1ח שגי»י -
אחד לשבע דהוה ליה
______
___ ___
ש בש נ י  :ואימא כשם שוחה ותוצין הקלקלה במקולקלה( :ומאי נינהו חמור מחתול .לחתול צנ״ב יום ותימה צמ״ל כצב מין חיה כלאיתא במסכת ביצה )לף כה;( שלשה נבי וינאץ השקר שטטני
עתיו־ים םת'ם להחיות
עזין הן כלב ]בחיות[ לנקות חמור מכלב למקוצקל ספי שהכלב צג׳ יום י״צ מנין זה מכוון DP׳ להוי ]ל[ שנים :
שנתקללה חיה םניזט״
..^,ן לעתיד לגא והוא
^, !■^5,ן
א( bO׳ pw׳ בלטם מ .ד״ה איפיה[ 3 0ע' ביאול דנליהססוש״ פ״ם 7סנה7ני,ן[ ^
קליבוסת דשבת פרק
'
'
׳*
שואל)דף קננ( אלא שכטדרש קרי לוז על שם השקר  :נח[ דרגי נטי אטריג! באיל! תטאה ואע״פ שפי' הקונטרס נ ט׳ד  :נע[ לתבואה טי!איל! ם'ט לעני! ברנה לא טשתטיט בשום דוכתא שיברט בטסט חטה
טרא פרי העץ ועוד דהא פשיטא שיש באילנות גדולים תותים גדולים מברכי! עליהם טרא פרי העץ שהם איל! גמור אבל יש טהם שנדלים בטי! עשבים ואטריק בברכות כל הינא דאי שקל ו ט' פי' שבאותו טקום
שנלקט טפט והפרי חוזר לשנה אחרת וטוציא פרי אחר מברך פרי )האדמה( ]העץ[; ל[ אפא ובפ׳ק דסנהדר־! פי' הקונטרס פוטייש ובספייק דב׳ק מפרש מאי ברדלס אפעה ואוטר ר׳ת דקהוא ■דפ׳ק דפסחים מקום שחולדה
וברדלס טצוי! שם יבולי! להיות שטא פוייטוש דטשמע חיה קטנה כעי! חולדה אבל ההיא דבב׳ק אי! דומה שיהיה אותו שקורי! פוייטוש בלעיז שאינה עז כ׳ב ובס' אלי מציאות קשמע שהוא עז ביותר דאטר המציל
ם! הארי  pהדוב ם! הנמר ם! דגרדלם וט! הנחש הרי אלו שלו מפני שהבעלים מהיאשים טפט ויוטה שהוא טי! נחש דהא מפרש התם בב׳ק דברדלם זה אפא ואטריג! נטי התם צטע זה אפא וגיא הצטעים טהרגטינ!
מישר אפעייא ואפעה דומה שהוא מי! נחש כדכתיב אפעה ושרף מעופף וברדלס דשטעתא אומר ר׳ת דרדיא פוייטוש כההוא דפסחיס דקאטר שיולד לג' שנים וקחשיב נמי אפעה לע' שנה ומיהו קצה קשה יחשיב ליה
הבא בהדי אדי הזאב ודוב ונטר פטו נב׳ ק ועוד דאפעה ושרף מעופף טתרנטינ! חויי חורט! מפרחי! וגיא הצבועים מתינטיג! אפעייא אלהא אי! רגל אחד ) .והנדפס הוא בשטש(  :לא[ הפיל הקוף והקפוף קיפוף זה
מי! חיה ועא דחשיב בהדי פיל ני ההוא דברנות פ' הרואה דאטרינ! בל מיני חיות יפי! נחלום חוץ ט! רגיל הקוף והק־פוף ועוד יש קופיף שם שהוא טי! עוף בדאמרינ! דהם בל מיני עופות יפי! ה! לחלום חוץ מקריא
וקפופא ובפרק הטפלה לא אסר ר׳ם אלא בקריא וקפופא הואיל ועיניהם הולכות לפניהם כשל אדם ואותו קיפוף הוא תרטם של ינשוף ועור יש בעופות קיטוף אחר ראטרינ! בס' אלו טריפות דתנשטה היא )נאות(
]באות[ שבעופות ואמריג! נטי חתם)דנאות( ]דבאות[ שבעופות זה קיפוף ומיהו יש ספרים דנרם התם קיפוד בדלת וב! נראה דאי נרסי קיפוף א'כ לא פי' כלוט ביו! שיש בעופות שני מיני קיפוף היני ידעינ! הי טינייוע קטיירי
אי בינשוף או בחנשטת וטציט קיפוד גבי עופית דכתיב בישעיה וירשוה קאת וקיפוד ואצל התנשמה והקאת דבתיב בקרא טהרנמינ! ובותא וקאתא  .וימי עטרו Aי שנים פ״ה משעת הפרח של פרי החרוב עד שעת נטר
הפירי ולשו! עיבות לא טשטע דקאי אפירי ומיוע לפי נירסא אחת הכתובה בספרים אי אפשר לפרש בעני! אהר דגרסינ! הזאב והדוב והארי וד1םר והברדלס והפיל והקוף והקיפוף לג' שנים וכננד! באיל! חרוב הרוב
<ה משעת נטיעתו עד שעת נטר פירוהיו ע' שנה וימי עטרו נ׳ שנים ואם לא תפרש ב! במה דומה חרוב לארי דוב ונטר ולפי נרסא זו לא קשה לעיל טאפעה דלא נרסינ! אפעה כלל אבל קשה אטאי לא קחני בננדו
באיל! נ ט ה שוח דהוי מטש כיוצא ט דתנ! במם׳ שביעית רבנות שוח עושי! פ-רות לג' שנים דשביעית שלהט שניה אלא נראה כספרים דגרסי ובננדו באיל! בטת שוח אפעה לע' שנה וכנגדו באיל! חרוב ולגי' זו
1:צינ! לטיטר דאיטי עטרו דאפעה קאי דטחחיל להתעבר לאחר ע' ושוהה לדדליר נ' שנים והשתא אינו דומה טטש לחרוב דגטר פירותיו לע' ז ק טשטע בעובדא רהוט המעגל בתענית ]כג[.לפי' זה הולך וטס' שבוה דומה לחרוב
שער נמר פירותיו של חרוב ע' שנה וימי עטרו של אפעה נ' שנים לאחר שבעים ללידתו )והנדפס הוא בשבוש(  :לג[ בירושלמי שבבל שנה הוגטי! בה! פיחת אלא שפירות שחונטי! בשנה זו אי! ננטרי!  :צג[ אלא עשרד
)בכל( טנייהו בטן בו׳ שנים ונראה לר׳ת רנרם־נן טוכפסי! נ ט ה שוח והוא טין אחד וכן שטו ומיהו קשה טטם' דמאי הקלי! שבדטאי וטייתי לה בם' כיצד טברבי! דהשיב בטה שוח גבי הקלי! שבדמאי שלא נחשדו עטי
ה א ס עליה! טשטע דלאו פירי חשוב נינהו ועוד דפ׳ק דעבודה טכפום טפרש נ ט ה שוח תאנים  :לד[ ופ' ארבע נדרים )דף כז ע" ( 6טשטע בטח שבע ט' מיני! ד& דאטר אילי הייתי ט ' שבע הם בתוך רגלכלה הייתי
אוטר ט' סותרות ונראה דבטת שוח ובטח שנע דגל סיני תאנים  :לה[ י ט ה הם נרמשטע בההיא דשביעית  :לו[ אדם הראשון ם! היפות אכל ולפיכך נקראו בנות שבע על שם שגרמו שבעת ימי אבלות ונזה שנקראו
הרעות בנות שוח על שם שנרטו שותה יותר טסתם תאנים לפי שחולין הקלקלה בטרךלקל :
.
ן,ל p,,
]ו[ ו 5נ מ ז» צעעה !והיי גיא 5זט.עיס :
;ו! ננונז שום לג' פנים ועשה ט' נגיעולהל
דמאי הפיג גנום פווז גני הקלי! פנדהא-
ה ג ת ת ה בי ח )א( גם׳ אם מבהמה נתקלל מנזיה  :שם איזה לשלש ומאי ניהו נציל והינה:ני ם ננזתק וכן נסמוך :

מסורת ה ש״ם
 5׳ק ועי' רש״י בע׳י

גע״י תמנא כמס וכמה
הושפות בביאור ר\מכ
קתנו מפס

ס׳א שדי בה ס׳ב־םתרקי

נ־׳ל

א״ל

הב לי יישר

דדויותא א״ל אנא רישא

א -בע״

״׳ ס״א[

נהמא
]איכלו
גי׳ מ׳י[

]דכדיבי כך הגי׳ בע״י
ונעיו! הגי׳ דכדי[

שיטה מקובצת
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הלומח עובר חמורו פרק ראשון בכורות

מי כ הי ב מכל ה חי ה ומכל ה ב ה מ ה .דנידרוש מכל החיה שנתקללה יותר מ ב ה מ ה :יח[ *]מכל ה ב ה מ ה פ הי ב .משמט מבה מה המקוללת יוהר
כך נתקלל ואין לך מקוללת בבהמה ג ס ה יותר מחמור[  :כ ן נחקלל הו א מ ב ה מ ה א ח ד לשלש  .כגון בהמה דקה טהו ר ה דטיבורה לה׳
חדשים ובג׳ זימני )תלתא( הוי ט״ו  :אי ב עי ה אי מ א מכל ה ב ה מ ה  .דמשמט מכל הבה מה המקוללת יותר  :ו אי ב עי ח אי מ א  .לשם קללה
נאמר הלכך קללה חמורה שתוכל לדרוש מן הפסוק שדי טילויה והכי נמי איכא לאקשויי ואימא כשם שנתקללה בהמה מחיה אחד לשנים ומאי
ניהו חמור משוטל כך נתקלל הוא
מחמור אחד לשנים דהוו להו ב׳ שנים
טז
א ח ד לשלש ומ 6י כינהו
מי כתיב מכל החיה ומכל ה ב ה מ ה מכל
אלא איכא לחרוצי קללה שדי עילויה
מחתול  ,כח[ הכא ניחא טפי
הבהמה ומכל החיה כתיב ארור הוא
ועוד מכל הבהמה ומפל החיה כתיב
למנקט טז מכלב למ״ד )כלאים נ׳׳ח א[ מב ה מ ה שנתקללה מחיה ואימא בשם
דמשמע דמשום בהמה שיפירה קללתה
מ״ו( כמ[מין חיה לפי שהחשבון
שנתקללה בהמה מהיה אחד לשלש ומאי
על שום חיה ומצינו חמור מקולל
שלהן מכוון טפי אחד לשלש אצא
ניהו עז מחתול כך נתקלל הוא מבה מה אחד
מחחול אחד ל ש בע :ל ב מ ה מי ע ב ר
ניחא ליה למיפרך ל[ ככולי טלמא :
לשלש דהוה ליה חמיסר ירחי איבעית אימא
ומוליד .כ מה שוהה עיבורו במעיו :
בי
ד בי א סונ א .מקום:והאמ שמ שי שמושי.
מכל הבה מה כתיב אי בעית אימא קללה
ואי הוו מעברי לא הוו משמשי שדרך
הוא קללה שדי עילויה *א״ל קיסר לרבי יהושע בן חנניה נחש לכמה מיעבר
חיה ובהמה מאח ר שנתעברה אינה
ומוליד א״ל ל שב שני והא סבי דבי אתונא ארבעינהו ואוליד ל תל ת הנהו
מקבלת זכר  :ו ה א ה כי מי  .ה נ ס סבי
מיעברי הוו מעיקרא ד׳ ]שנין[ והא קמשמשי שמושי אינהו נמי משמשי 5יק
^וירדו לסון{ ה מ ע שה:זילוכינ הו.נצ ח ם:
כאדם והא חכימי אינהו אנן חכימינן מינייהו אי נ[חכימת זיל זכינ ת
 Jבי ס ה ר קי .כסאות  :כי מגוא ל ה מ ם .
ואיתינהו לי אמר ליה כ מ ה הוו שיתין גברי אמר ליה עביד לי ספינתא §לכרך שלה ם :ע בידחיו ה א .ינ* [1מחתך
דאית ב ה שיתין בתי ובל ביתא *אית ב ה שיתין ביסתרקי עבד ליה כי מטא § ב ה מ ה  :ו אנ א יי ש א ד חיו ה א א מ רי
להתם ] pעל[ לבי טבחא אשכחיה לההוא גבדא דקא)א( פשיט חיותא א״ל ״ ל ך  .ב ת מי ה :ס גי .צ ע ו ד ולך ל פני:
ד רי כ רי כ א ד ק ני .עול חבילה של קנים
רישך לזבוני א״ל אין א״ל בכ מ ה א״ל בפלגא דזוזא יהב ליה לסוף *א״ל ל[ אנא
וכי מ עי ת ה ת ם נג ד הפ ת ח זקוך
רישא דחיותא אמרי לך אמר ליה אי בעית דאישבקך סגי אחוי לי פיתחא דבי
החבילה ל א ר ץ :כ מ אן ד מי ה פ ה .כאדם
אתונא א״ל מסתפינא דכל דמחוי)נ( מ קטלי ליה א״ל דרי כריכא דקניא ובי
העומד לפוש  :אזל.ר׳ י הו ש ע :א שכ ח
מטית להתם זקפה כמאן דקא מתפח אזל א שכח דרבנאי מגואי ודרבנאי
ו י ב ג א י  .אורבים  :מ בי אי  .שלא יצא
מבראי דאי חזו כרעא דעיילא קטלי להו לבראי ודנפקא קטלי להו לגואי אפכה
אחד מן הזקנים ל חון :מ גוו אי .שלא
לסנדליה קטלי להו לגואי אפכה לסנדליה י[ קטלי להו לכולהו ]אזל[ א שכח
יניחו אד ם ליכנס וכי חזו הנך סבי
ינוקי מלעיל סבי מלת חת אמר אי יהיבנא שלמא להני קטלי לי הני סברי
כרעא דעיילא קעלי להו ]לבראי[
שהיתה אסקופת החדר ע ב ה כ[ושופכין
אנן עדיפינן)ג(דאנן ׳[ קשינן טפי ואינהו דרדקי אמר שלמא לכו אמרו ליה מאי
סוביןאו עפרעליהוניכרו ת ב ה פ סי עו ת
עבידתיך אמר להו )אנא( חכימא דיהודאי אנא בעינא למיגמר חכמת א
האדם וכי חזו כ ר עא דעיילא קעלי
מינייכו אי הכי ניבעי לך אמר להו לחיי אי זכיתו ]לי[ כל דבעיתו עבידו בי
לשומרי ]בראי[ כא[ כי הניחו לבא וכי
ואי זכינא בכו *איכלו)ד( נבאי בספינתא א״ל ההוא נברא דאזיל ובעי אתתא
חזו כ ר ע א דנפ קא קעלי להו ]לגוואי[
דצה
ול אי ה בולי ה מאי חזי ליה דאזילהיכא דמדלו״[ מיניה שקל סיכתא
שהניחוהו לצאת והשומרים לא היו
דאוזיף
לתתאי לא עאל לעילאי עאל אמר האי נמי מיתרמי ב ת מזליה נברא
הורגים שום אדם אא״כ נ כנ ס כולו
וטריף מאי חזא דהדר אוזיף אמר להו נברא אזל לאנמא קטל קמא טונא ולא
לפנים על כרחן או אחד יוצא כולו
לחיז  :א פ כי ה  .רבי יהושע לסנדליה
מצי ביה ) ה ( מ[ קטיל ומנח עילויה עד דאיתרמי איניש מדלי ליה אמרו ליה אימא
וע מד על האיסקופה ונראית פ סי ע ה
לן מילי * vדבדיאי אמר להו הוה ההוא כודניתא דילידא והוה תלי ליה פיתקא
אחת נ כנ ס ת ופסיעה אח ת יוצאה
וכתב ביה דמסיק בבי אבא מאה אל^א זוזי אמרו ליה וכודניתא מי ילדה אמר
ודחפוהו השומריסויצאוכשבאוהזקנים
להו הי ניהו מילי דבדיאי מילחא כי סריא כמאי מלחי לה אמר להו בסילתא
ראו כן ודימו ששני בני אד ם הן אחד
דכודניתא ומי איכא סילתא לכודנתא ומילחא מי סרי בני לן ביתא באוירא
נכנ ס ואחד יוצאוקעלינהו לכולהו
דעלמא אמר שם יא[ תלא בין רקיעא לארעא אמר להו אסיקו לי ליבני וטינא)י(
שומרים ואח״כ נ כנ ס רבי יהושע :
מציעתיה דעלמא היכא זקפה לאצבעתיה אמר להו הכ א א״ל ומי יימר יג[ אייתו
ינויוי מ ל עי ל .בעלייה ולהרע נתכוונו
אשלי ומשחו אית לן בירא בדברא עיילא למתא א״ל אפשילו לי חבלי
שהנותן שלום לעליונים תחלה הורגים
אותו התחתונים ואומרים אנו הזקנים
מפארי ואעייליה אית לן ריחיא דתבירא חייטיה)׳( אמר כרובו לי מיניה נרדי
ולט היה לך ליפן שלום תחילה והנותן
ואיחייטיה משרא דסכיני במאי קטלי יג[ בקרנא דחמרא ומי איכא קרנא
שלום לזקנים הורגין אותו הבחורים
לחמרא ומי איכא משרא דסכיני אייתו ליה תרי ביעי א״ל הי דזנחא אוכמתי
ואומרים הלא אנו חשובים מ ה ם
והי דזנתא חיוורתי אייתי להו איהו תרי נביני אמר להו הי דעיזא אוכמתי והי
שאנחנו למעלה וה ם למעה  :מ אי
דעיזא חיוורתי ורצוצא דמית )״( יל[ מהיכא נפיק רוהיה מהיכא דעל נפק אחוי
 .טביד שיך .מאי בעית הכא  :אי ה כי.
לן מנא דלא שוי חכיליה טי[ אייתו)כל חד וחד( בודיא פשטוה לא הוה עייל^ דחכימא את ניבעי אנן מינך  :אי
בתרעא אמר להו אייתו)ט(מרי טי[ סיתרוה היינו מנא דלא שוו חביליה איתינהו “ זכיהו בי .א ס תנ צ חוני :ד מי דלו מינ ה.
יי[ כל חד וחד כי חזי שיתין ביסתרקי אמר כולהו חבראי להכא אתו
שמיוחסת מן הראשונה ושואל אופה
ה ר י ק לו ללמד הואיל ולא נתנו לו
אמר ליה לספונא שרי ספינתך בהדי דקאתו שקל עפרא מעפרייהו
את הראשונה כל שכן זו  :סי כ ה א .
כי
קביליי״א  :כ] [3דצה[ לסהאי דצה
השפיל ידו ונעצה בכותל במקום שאין חור ולא על דלי דצה הגביה כג[ ]ידו[ ודצה במקום שיש חור ועל  :ג נ י א  * ? .י י ד' נ ו י י י • י י [ שי >י' ״ ? י ז
לחבירו ולא נ פ ר ע ממנו אלא בקושי שערך לקוחות  :מ אי חזי ד ה ד ר אוזין* .לאחריני ולא נתייסר מן הראשון  :ל אג מ א .ליער  :ק מי ל ק מ א מו ג א .
חתך חבילה ראשונה ולא מצי ביה להרימו על ש כ מו :ס ל ר ק טיל ז מג ח ה ע לי ה  .הואיל וצריך סיו ע אחרים ע ד דמיתרמי׳ איניש ו מ ^ו ליה והאי
נמי הואיל והפסיד בא מנה ראשונה חוזר ומאמין לאחרים ע ד שמזדווג לו לאדם נאמן ומשתכר בו  :מילי ד כ ד  .כה[ דברי רוח ל״א מילי א(דכזיב
דברי כז ב :כו ד נ ח א  .פרידה  :ו הז ה סלי פי פ ק ח .שער בצוואר הוולד  :הי גינ הו מי לי ד כ די  .אלו הן דברי רוח  :סילי מא  .שיליא  :מ פ א רי  .עשו
לי חבלים מסובין ואם אינכם עושין שאילתי אך אני לא אעשה ש אי ל ת כ ם :חיי מי ה .תפור אופ ה  :כ רו כו לי כו[ג רוי מי > ה .הוציאו לי מ מנ ה
חועין כדרך נשים שמוציאין חועין מן הבגד ופופרין אותו ב הן :ג ר די .בל ע״ז פי רנ" ש :מ ש ר א ד םכי >י ב מ אי ק מלי ליה  .ע רוג ה דסכיני במת
קוצרין אותה  :זג ה א  .תרנגולת  :ורצוצא ד מי ה  .אפרו ח שמת בקליפתו  :א חזי לן מנ א דלא שזי חב לי ה  .הראנו כלי שאיט שוה ה ה פ ס ד
שהוא מפסיד  :בודי א  .מחצלת  :לא ע ל ב ח ר ע א  .שהיה ארוך ורחב יותר מן הפת ח  :איי מו מ רי  .פשויי״ר בלע״ז  :ו סי ה רו  .פ ת ח
הבנין והכותל ע ד שיכנס  :איי חינ הו  .כז[ כ(למיעל בספינתא הואיל וזכינהו היה מביאם אחד אחד בפני עצמו ומכניסו לחדר  :וכי
חזיי ה שיחין בי ש סר קי .סב ר כל חבירי יבואו ג ( כ א ן  :א מ ר ליה  .רבי יהו שע :ל שפוגא .רב החובל  :ש רי ס פי נ ח ך .התר ספינ תך ולך:
 Mד מיני[ ב( צ ׳ 3צמיב} ג( צ״) צחדר זה
א( ]נישי׳י נ ע'׳
לבי

חבמיתו זיל  :ג[ להתם
^
על לבי כו' גברא דהוה
קא עביד חיותא :
ד[ א' ל הב לי רישך
יה־ב ליה רישא דהיותא
איל אנא רישא דהיותא
אטרי לך אנא רישך
אמרי לך אי בעית :
ה[ זיטהוי קטלו ליה :
ו[ לסנרליה קטל־נהו
לכולהותיבת לתו נטהק:
ז[ דאנן קשי ספ־ ואינהו
דררק־ ואי יהיבנא
שלטא להני קטלי לי
הני אמרי אנן עדיפנא
דאנן עילאי וא־נון התאי
אטר להו שלמא לכולוע
חביטאי  :ח[דםידלו
ם־נה שקל שיבתא
התא דצה לא עאל דלי
דצה ועאל אטד :
 [ Pביה הדר קם־ל :
י[ ט־לי דכדי אטר לוע
ד 1ה ל[ ההוא בו' טילי
דברי טילחא ו יא[ שם
ס'א שם הטפורש
איתליה גרטיה באוירא
תלא  :יג[ייטר אמר
לר 1אייתו ; יג[ קטלי
ליה בקרנא • :ד[ דמית
בגו ב־עיתא טהיכא :
טי[ חב־ליה אייתו כל
הד והד בודיא לא גרטי'
כל חד וחד דרכי יהושע
טז[ מרי
הביאה :
וחצ-נא  :יז[ אייתנהו בספינתא כל הד וחד כי הוא שיתין טיטן בת  .מדלי  .טילי .דכדיבי  .אויד ; ירז[ מבהמה
הס׳ד וט ה׳ד מכל הבהמה כתיב'  .משמע בהמה המקוללת יותר הס״ד והשאר ל׳ש  :יט[ היותא מנתח הנהמה :
כ[ עבה צרה ושופבין  :כא[ שהניהו לבא תיבת כי נטהק  :כג[ םה״ר תתאי דצי : .כג[ ת בי ה ידו ונעצה
נטכךם ; נד[ וטריף שמלוה טעות  :כר [.טילי דנדי נ דנ די ; נז[ לי מינה גרדי  :נז[ אייתינדע למיכל :
כח[ מחתול הוה ניתא תיבת הבא נמחק  :כט[ לט״ר בלב טין  :ל[ לטיפרך אליבא דכולי עלטא :

הגהו ת ה ב״ ח
) ( 6גט׳ דקאעניד מיותא
א׳ל )רישך לזנוני(
הא״מ ונ״נ ס״א יישא
אית לך לזמני ) :נ( שם
דמחוילהוקטלי) :ג(שם
קטלי לי הני סברי אנן
עדיפינן דיתכינן לעיל
ואינהו להחת ואי יהינגא
להני קטלי לי הני סנרי
אנן עדיפינן דאנן קשינן :
)ד( שם וכינא בכו אינלו
נהמאגגאי דידי גספינתא
א׳ל האי גברא ונו' מאי
חזי דאזיל להינא כל׳ל
ותיבת ליה נמרזק) :ה(שם
ולא מצי ביה הדי קטל :
)ו( שם אשיקו לי ליבני
וטינא מהתם אמרי ומי
איכא דמצי לאשוקיהתם
אמי ומי איכא דמצי
למיבני ביתא ביו שמיא
לארעא אמרי ליהמציעתיה
דעלמא ובו' ומי יימר
אמי אייתו ) :ז( שם
ייחייא דתבייא חייטיה
שקל פיסקא מינה שדא
להו אמר כרוני לי :
)ח( שם ורצוצא דמית
בביעיתיה מהיכא :
)ס( שם אייתו מי א ;

רבעו גרשום
אדי מחמוד בו'  :וא־טא
כשם שנתקללד .בהטה
מחיה אחד לשלש וטאי
ניהועו מחתול  .דחתול
)לנ'(]לנ״ב[*וםועו לח׳
חדשים דהיינו נ׳פעטים
ביב  :איבעית תיטא
טבל הבהמה נתיב .
טבהטה שטקוללת יותד
מחיה דהיינו אחד
לשבע כדאטרן :איבעית
!יויטא קללה תוא כיק
דטתקללדטינן ליהב תד
בהמה דנתקללה טפי
מחיה :שדי עליה .
קללה טפי ; אדבעינהו .
נחש וכר על הנקבה
ושמום במשמר ואוליד
לתלת שני  :הנהו .
דאולידלתלת שני ודאי
מעברא הוו מעיקרא
קורם
שני
ארבע
שהרביעום  :והא קא
שמושי ,
משמשי
בשהרכיעום ואי הוה
הנקבה מעוברת וודאי
לא הוה מקבלה ובר
שנן דרך כל הבהמות
שלאחר שמתעברות אינן
מקבלות ובר :אינהו נטי.
הנחשים משמשי כאדם
פנים ננד פנים וכיון
דטשטשי באדם משמשי
נטי לבתר דטתעברי
באדם  :והא הכימי .
סבי דבי אתונא בשאר
טילי והביטי נטי בהאי
דאטרי לתלת שני :
אנן חביטינן טנייהו .
ואנן ידיעינן לכל מילתא
שפיר מנייתו  :ויל
וכנוע  .כלומר התערב
עטדט כדכרי חנ ט ה
ועשת תנאי עטהם אם
תנצחם שילכו עטך
ואיתיניהו לי  :א״ל כמת
הוו הנהו סבי א״ל
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בי טטא להתם.לאתרירע
על לבי טבחא כו' :
וקפה .בננד פיתחיהן
טתפח
נמאן דקא
ויראה לבני אדם כמו
בדי לנוח
שתעשה
טטשואך ולא ירגישו
בך ובכך אדע פיתחן :
אשכת דרבוני מגואי .
שהיו טובין טושלנין
שם מבפנים חפתת
ומבחוץ  .ואית דאמרי
דרבוני שומרים מבראי
וממאי :דאי חזו  .רושם
כרעא דעיילא קטלי
דאבראי
לשומרים
דשבקי גברא לטיעל  .ואי חוו רושם כרעא דנפקא קטלי לשומרים דגואי  :אזל ר' יהושע עיין בשעת שישנו
השומרים ואפכיה לסנדל חדא העקב לפניו והאחד הניח כמו שהוא ונראה האחד כנכנס והאחד כיוצא .
)ונכנס( וכיון שראו שהפסיעות כך קטלינהו לבולהו שוטרים  :אשכח ינוקי מלעיל וסבי מלתחת כדי להעליל
על האדם אם יקדים שלום לאלו או לאלו  :סיכתא  .יתד  :דצר . .נעצה בכותל לתתאי במקום )שלא( כנגד
אבן שלא היה נקב לא עאל .דצה לעילאי במקום בין אבן לאבן שהיה נקבועאל הכי נטי פעמים כשישאל
מיוחסת מן הראשונה שמא היא תהיה מולו  :גברא דיו־ף וווי לאיניש וטריף  .וכשבא לנכותן טרף לוע
בצער ע׳י ב״ד  .מאי הוי דר,דר יזיף לאיניש אחרינא  .אטד להו נברא אזיל לאנמא קטיל טונא קמא דקני והוד ,כל כך נפיש דלא מצי ביה לטיטעניה וקא מוסיף וקטל ומנה עילייה ההוא טונא אלא להבי מוסיף וקטיל ומנת
עליה דסבר ער דמיתרטי לי איניש דטסייעי לי דאידלי על כתפאי  .אף האי הרד ויויף דסבר הא בעל חוב בתרא הוא נוח מן הראשון  :טילי דכדי  .משלים של כוב  :אטד שם ותלא נפשיה בין רקיעא לארעא  .אטד לרו אסירך לי
ליכגי וטוגא כאוירא ולא יבלי  :אמר כרוכו לי גרדי טיגיה  .כלומר הוציאו לי פתילים טמגד .ואתפדנד : ,טשדא דסכיני  .ערוגה של מכינין  :ורציצה  .אפרוח שמת בתוך ביצתו  :אחוי לן טאנא דלא שוי הביליה .כלוטר הראה
לנו בלי שאינו שור ,הר,פסד שהוא עושה  :אייתי בודיא הביא מחצלת ופשטה ולא היר.ה יכולה ליכנס בפתח כשהיא פשוטה  :אמר לרו אייתו טרי והציגי וסתרו לבבא כדי שתהא יכולה לצאת בו אמר היינו טנא בו׳ :
הרי

תהות הב״ח
^אית^יירה
תלתא צלמי ונו׳ כדאיתא

)נ( עם

בתוספות :
אייתי הנהו מיא).-ג( שס
במשנה אי; כאן לכהן
כלום ונו' וילוו שני כו׳
ופודה ) :ד( תום' ד׳ה
בי בליעי ונו' ואי הוה
מפרש וכו׳ ויתכן שמו בי
בליעי הס׳ד ומשאר
שייך לגמרא ;

הלוקח עובר חמורו פרק Iראשון

בכורות

?A

עץ מ שפ ט
נר מצות

לבי נ לי עי• מים שבאוקיינוס שבולעים כל מימוח שבעולם שנופלין בו
ומביאין אושם ע ד שהום ופולמוש אוחן והייט דכשיב)קהלת א( והים
אושןדרך שהום דכשיב והים איננו מלא וקשה דבסחוך קאמר עשי
אינע מלא  :ס ט גי׳ מעונים ושפלים לפי שלא היו בארצם  :איקשו •
שדינהו בשיגרא כ[ שם כלי ושוב היאך יורדן לשהוס וא’ )ד( מפלש גומא סימן ‘ שנא סעין־ יג :
העיזו ודברו קשוש י[ אש המלך כשהריחו ריש ארצם סבורים להיוש
או חריץ ניחא וישפן מי בליעי שם מקום מדאמר ״שם בי בליעי איש ]נך איתא בשוגיא דהכא
ביה שלשא צלמי חד  5ן^י י7־ /1א ר קו,ן בגייסת הע׳י[
קרובים ל ארצם:ב שיגדא • בכלי ל״א תורה אור
חד אליביה בשרא דפולהו מחוי בידיה לו ב מיי׳ שס הל׳ כ
בשינארא שביח לדשמומכשפייהו
בי מטי לבי בליעי)א( מלא כוזא דמיא מבי
נשמעו יא[ שכמם :זבלוואזול• בלו
לאחוריה :מ א ן שנא א״ר ירמיה
בליעי בד אתו אוקמינהו קמי קיסר חזנהו דהוו
דלא פר׳ יוסי׳הגלילי ■ פ״ה מאן
והלש לאכיי! ל מ ת נ י׳ נושןטלה
מעני א״ל הני לאו נינהו שקל מעפרייהוושדא
אחד לכהן■ בפדיון דממה נפשך חד
שנא כא[ *ד א מ רק שילדה שני זפרים וחמורה שילדה צ׳יק
בל
ליה
אמר
מלבא
לאפי
אקשו
עילוייהו
מינייהו ב ס ר שפער אש הרחםל וכר
אינו עשן אלא חד עלה ל פ ק וקשה לח ג מיי׳ שם הל׳ כא
דבעית עביד בהו)נ( א[ אייתינהו מיא דאייתי
מוש׳ע שם סעיף
לפי׳ כב[ דהפא אפי׳ ר״י הגלילי מודה
מקבה■ ואין ידוע אם יב[ זכר שחלה
מבי בליעי שדינהו בתיגדאאמר להו שמליוה
והרי הוא בכור או נקבה יצאשה
’■'י■
מדלא קשני במשנישין ויצאו שני
שחלה ואין כאן יג[ בכורזמפרישטלה•
—
ראשיהן פאחד פדקשני בפרק שני —
להו ואיזילו לבו מלו ושדו ביה קמאי קמאי
)לקמן יז■( ופיון דלא ראיט שיצאו בבת שיטה מקובצת
משוס ס פק ומפקיע עליו קדושש פ ע ר
ובלע להו מלו עד דשמיט בתפייהו ובלו לדד
חמור  :והוא לטצמו ־ שהוא בעצמו
אחש מ ס פק לא אמרי׳ בבש אחש ’צאי  2אלב[ טליהו להא״
ואזול״ימתני׳''חמורה שלא ביברה וילדה שני
יאכל העלה ולא ישננו לכהן דכהן הוי
אפי׳ לר״י הגלילי דלא שפיחא וצריך ג[ שתי הטוריות שלא:
זברים נותן טלה אחד לבהן זבר ונקבה מפריש
ד[ אין באן לכהן ־.
מוציא מחבירו ועליו הראייה להביא
כג[ לפרש דנהי דמספק מודה ר׳ יוסי
ה[ בינרה וילדו שני :
טלה אהד לעצמו שחי נ[ חמוריו ^שלא ביברו
עדים שהזכר יצא שחלה ואיסורא
הגלילי דאין נושן לפהן אלא חד עלה ו[ ופודה בו [ I :טת ־
וילדו שני זכרים נותן שני טלאים לכהן זבר
מ״מ בספק מו ע ע עוב להחמיר בד 3ך עיין תוספות טנחות)דף
ליכא דאפי׳ פע ר חמור גמור שפדאו
עובד
סו ע׳א(
, ,
״ . 1לוית'־ו '.י .
™ .
ד׳ר [..׳ .
בשה אין קדושה לא בו ולא בפדיוע
___ביימ-זז ת
ליילדזו  •:״ .־ ו ה
הדת.׳־ודו לעצמו
יולד! כי[ שני
ולהפייש 1עלה
ונקבה או שני זכרים ונקבה נותן טלה אחד _
כדקשני במשנישין ואם מש נהנה
לכהן שתי נקבות וזכר או שני זכרים ושתי ^ ־ * א ט ף רב )אשי( מין  3מינן אינו^עיץ בתוספות לקטן)דף
בו אלא גזל הוא דו^כא אם איע
חוצץ ■ שימה בפ׳ בהייה־ס[ כ ^ ר יאיף״עלינב
נקבותאין)ג(ד[ לכהן כלום ’ אחת ביכרה ואחת "
עשן אש העלה לכהן יד[ ד מ מונ אהוא
שלא ביכרהה^וילדה שני זכרים נותן טלה אחד "המקשה)חולין ״■( בעיפרפ שו*אחותו דטצטצטי חד הו א
שני
והכא ליכא גזל
לכהן זכר ונקבה מפריש טלה אחד לעצמו  1והוציא שומהוי״לכה[הפאמקצ ש פטי
דספק הוא ל .
•
^ ^
■
חמורים
ביאיפא למימי עפי במיע איט חוצץ פרקי שבטם; יב[אם
ב י בליעי • פ״ה מי אוקיינוס יט[שבולעוש פל מימוש שבעולם ופוצעות לו א מיי׳ סי׳יב מהל*

רבינו נרשום
״ * f־ " ,f״^'״;־שנאטר  fפטר הטור ת פ הז ב שה מן דבבשים
הרי החויר לתס תשובה
בל ששאלוהו ונצהם « •»!.מורא ילדה ה™ ,א ילדה ומן ה ^ ם זכר ונקבה גדול ור^םן תמים ובעל
ואייתינהו לספינתא כל זפר ונקבה  :גוחן עלה אחי לפהן ;:מום י[ *פודה בו פעמים הרבה נכנם לדיר
בניתיה :
חד והד
כי מטא לבי בליעי י דהא איפא שד זכר ודאי בפור ואידך ^■להתעשר ואם ׳[ מת נהנין בו* .ג ס ׳ מאן
הוא י מ ס פ ק א לן ייי ל מ א הייא יח[ כר׳ יופי הנלילי :
שבולעין
בים
שיש
מקום
שבולעים
דהוי ספק דשמא הנקבה יצאשה
ט[ אוקייטם ■
חציצר sאבל אם לא סייעה להוציאו ■
תנא אמר ר׳ ירמיה דלא כרבי יוסי הגלילי
מים אחרים ו א י כ א
כל מיטות שנופלין בו
דאטרי היינו בארה של ששלה מפריש עלה והוא לעצמו :
*(דאי רבי יוסי הגלילי האמר אפשר לצמצם
_פשיעא דלא הויא חציצר sוא״ש ומביאין אותןעד התהום
אמר אביי אפילו תימא רבי יוסי הגלילי ג:כו[ ]לאביי[ ימוקי מחני׳ פר׳ יוסי ופולטוו^! אותן דכתיב
מרים  :דהוו טעני ■ שני ופרים ושהי גקבוה■ ספק הן
בטי שגלה טמקוטו ולא
ונקביז
היה להם טענה לשון  :דשמא פל חד וחד ילדה זפר
הגלילי דאפשר לצמצם ואפ״ה א’ ״ דהיינו“
שם שאני התם דכתיב ״[ ״הזכרים לה׳ וליגמר
■
אקשו ל א פ י טלכא ושמא מז[ נקבוש יצאו שחלה הילפך
עשן פי אם עלה אחד לפק משוס בתוך כ לי השליכום
כשהרגישו עפרם גבה
מיניה הא מיעט רחמנא הזכרים איכא דאמרי
לבן על עפרתן ואקשו אין פאן לכהן פלוס אלא מפריש
 ; ידפשיב הזכרים אמאי לא כ׳[ אמר פל  -ז ;
יוסי
רבי
דאי
הגלילי
יוסי
כרבי
דלא
לימא
עלאים לאפקועי
שני
לאפיטלכא והיו טשיבין עליהן
שאיט בזה א חי  Wבבש אשש איע נח[ מפרש בתיגרא נוטא
דברים לפגי ה מ ל ך
אפי׳
אביי
אמר
לצמצם
אפשר
האמר
הגלילי
כיפרה
אחה
לעצמו:
והן
איסוריהן
בנאוה :א׳ל• לר׳ יהושע
י ל ילא ר^־ףביייבג;;; “ ‘‘:
^ו ל א ק ח ש ל א ״ ילא
בל רבעיה עביר כהו :
דכתיב
התם
שאני
הגלילי
יוסי
רבי
תימא
והוא
נולה
מפריש
ונקבה
ופר
ופו״
״ מ ס שב ר למימר הפי אלא ב ד בי השלוי טקוטברטשטע בטדרש
שרנהו בתינרא ' בכלי
הזכרים לה׳ בשלמא לר׳ ירמיה דלא מוקי  Sבמעשה פההוא *דקדש  >ppא,ןץח בי בליעי אית ביה כו׳
בכד גדול  :עד דשטים לעצמו ■ דשמא אושה שלא ביכרה
^ ! _5 ,ארישיה וחד מחוי
Sי
1
כתפיהו • טינייהו ובלו ילדי :אש הנקבה ־• שנאמר ופער
לה כרבי יוסי הגלילי היינו דלא קתני ויצאו ^ושודה שנשמעה על שמונים חלות !אליביה דבתרא דכולהו
אבל קדושה הבאה מאליה לא אמר״טחוי  :נא[ תנא
ואזיל  :חטורו ש ל א חמור ספדה בשה ■ ארישא קאי
שני ראשיהן כאחד אלא לאביי ליתני ויצאו
ככרה • שמעולם לא
ילדה אלא עכשיו וילדה כלומר מנא לן דפדיון פער חמור
הפי ואע״ג דשייך למימר הי מינייהו";■־™’  :נניילפיתשו'
שני ראשיהן באחד ם[ ועוד תניא חמורו
מיישיש הי מינייהו מפקח ואם שאמל דבהא אפילו ריה׳ג
ב׳ זכרים  :גוחן טלה א׳ בשה שנאמר ופער חמור שפדה
לבד,ן • בשביל פדיון
שלא ביכרה וילדה שני זכרים ויצאו שני
אותו שיצא תחלה :ואם בשה  :ופר ונקבה■ בין שה זכר ביןיז[
מדקאמר נהי דא״א לצמצם חציצ״ ™צר?״סיא^ראת
ראשיהן כאחד רבי יוסי הגלילי אומר שניהן
מיהא איפא משמע דה״ק נהי דא״א לפרש :נד[ טלה אחד
ילדה זבד ונקבה ואינו א(נקבה  :ופודה בו פטמים הרבה■
יודע איזה יצא ראשון
לכהן שנאמר הזכרים לה׳ והא כי כתיב האי
אי הזכר שהוא קדוש שאס חזר כהן ונשע לו לישראל ויש
ל צ״ צ פו דן הו א ש קי ש ״ א ״ י ל י «1
בבכורה טפריש טלה לו פערי חמורים יכול לפדושן בו
חציצה מיהא איפא ולא היה לו להיוש מפריש והוא לעצמו
בקדושת הגוף הוא דכתיב אלא משום
א ח ד כ די
א ״י
קו,ש מ ש ® י א’
להפקיעק נפנספו׳■ מ פ ר ש ב ג מ׳ :ג ט׳ מאן
שנאמר הזכרים לה׳ תיובתא דאביי תיובתא
קדושת בכור ס פ
ורבנן
*(]לקמן יז .יח .שבועות לב .יבמות ינ .1נח[.
איסורו  :הנא■ דחמורה שלא ביכרה וילדה שני
להפקיע
?’ Ppp Sל| הי  6ך קלוש כל  O rp 6בסיפא דקתני שני זכרים
 א ; נ י י א״יי״ ״ י א א־״ י י ״מאחיו עוד יש לומר ח ק א משו  0הוא  :סו[ טלר ,את־
יהוציאשו שסייעה אחושו בהוצאתן לכהן:מו[ ושמא הנקבות

והוא ■ אותו טלה
של
לעצמו
יהיה
י ש ר א ל ויהיה חולין
גמור ומותר לאוכלו טיט
טשומדאמרינן המוציא
מחברו עליו הראיה וכיון
שהכהן אינו יכול להביא
ראיה שהזכר י צ א
ראשון הלכך הוא לעצמו
של ישראל :זכר ונקבה־

זפריס דאינו עשן לכהן אלא חד עלה  :דלא פר׳ יוסיהגלילי■ דאמרינן
לקמן בפ׳ הלוקש עובר פרשו)דף יז■( רחל שלא ביכרה וילדה שני זכרים
ר׳ יוסי הגלילי אומר שניהם לכהן דאפשר לצמצם ששניהן יצאו כאחד
ושניהן בפורוש:שאניההםדפסיב■ גבי רחל:הזפריסלה׳■ דמשחע
שנים אבל בפע ר סמור דלא פשיב ביה הזכרים א״נאפ שר לצמצס לא
קדשי  :וליגמרמיניה■ בכור בהמה ע מאה מבהמה עהורה  :הא מימע
רחמנא■ הזכרים ה״א ישירה משמע זו ולא אשרש:בשלמאלר׳ ירמיה

חציצה ומה קשה והאי כס[)פריך( ]פרישיש[ דלא אמר פלשאיט]©׳[ ונקבה נותן טלה אחד
בבש אשש פו׳ אלא בדבר השלוי בדבור וי״ל דה״פ נהי דא״א לצמצם ^ ^ א3׳ג דלז*1קת?
ולהפי ניחא לרבנן שאין ששיק קדושין מ ע ע ס הזכרים פמו לרבי יוסי ואין לפרש נטי דדייק
הגלילי דלא אפשר ל[ למידרש להו הזכרים פיון דסבירא להו אי אפשר
ונקבה מפריש עלה לא[ לעצמו■ וא״ש קדוש משום דאי לאו
מפל מקום ליהוי חציצה :
לר׳ יוסי הגלילי לב[ דאמר אפשר לצמצם א ס יצאו שניהם בבש א ח ״ א’! עניניט^׳קתט^טתדת?
הזכר קדוש לפי מה נ( שפי׳ לעיל לג[ נקבה חוצצש ו ש ד שק לקמן £>3׳ דלא קט״ל מידי ונראה
כר׳ יוסי

ים™ דלאמוקילה פרגי יוסי יח[■ דקמפרש עעמא דמשנישין משום)עעמא(
..........
שני)ד ף יז (:זכר ונקבה אין לכהן פלוס משליט י ק א’ א’ ^ ^
י א ^י ^ הגלילי מדלא הנא התנא
אחד לכהן• בשביל אותו דאי אפשר לצמצם שלא יצא ראש האחד שחלה דהוי פע ר רחם הייע דלא § פאחש דרישא שהנקבה מבעלש בפורש זכר שגם היא צל[ פ ע ר ה ב טר ש שניהם כאחד נותן שני
קחני במשני׳ יצאו שני ראשיהן פאחש פי היפי דשני לקמן בפירקין ) ד ף  3רשם וא״פ סמוך מיעוט דבבש אשש למחצה דנקבוש קודמוש והוו להו
”י
״; לי ה ׳
לכ^ז
 m " 3 * .שנ^
_ !11
^ ^ ^
^ ^ ^1
!1
..
י __ _
שכל ^ »
^ש^ נ׳«ןכ^^
אחד יליה זכר ונקבה יז■( גבי מילשיה דרבי יוסי הגלילי דהא לא אפשר  :אלא לחביי • :צ זכרים קודמים מיעועא וי״ל *פדפריך לעיל ל מבספק מו ע ט החמירו הוי ליה לסיתני כדקתני
ואיט יודע איזה יצא דאפשר לצמצם ו ע ע מא משום מי ש ע ד מ פ רי ם לישני ויצאו ס להפריש עלה לטצייי = ש ^ י חמוריוישלא ב פ ח וילח'שני זכרים ע ק שאר עניגים־ותיבת;סני
ראשק  :אין כאן לכהן
פינ^"
כלום • אבל י&ריש ב' ראשיהן פאחש דשמעינן מינה ר ט ש א :ושד סגיא ב ה ד א ■ דאפי׳ צ שני טלאים לכהן • הפא ניחא דאצעריך לאשמועינן צו[אין ש ד ה וחוזר דטקצת
ו שדה פל זמן שלא נישן ליד כהן ג(פדפריך לעיל בפירקא)דף ד־.״(אבצ איכא ל ט י ט ר טפי
טלאים לעצמו  :אחת בבהמה ע מאה אמר נ ש רבי יוסי שניהן לכהן  :בקדושההגון:
שנכרה בבר ואחת שלא
“שה א טאי״ ^
בכרה מעולם אלא עכשיו בבהמה טהורה  :אלא משום שגאמר הוגרים ■ בבכור בהמה לקמן פ״ב דקשני פי האי גוונא גבי בפורוש בהמה עהורה לי^א
וילדו ב׳ וכרים בו׳ ; טהורה דשמעינן מינה דאפשר לצמצם אמר ה״ה לפער חמור  :למימרהפיי״ללז[ קמ״ל לא שלינן להעמיד הממון בחזקש בעלים התם במתו אחותו הא'
שנאסר ופטר הטור וגו'•
אפילו כרכו אחיו נמי
לימא
הא■ שנאמר לא טשטע
שהאחש ענ פ ה ונמוח הוולד ואחש ילדר sשני זכרים ומיהו לקמן פרק וכ״תדנקט אחותו משום
עלה דמלתא דקאטר יש בפור)דף מח (:קחני פה״ג גבי נשים ליפא למימר הפי שפל אשש יודעש בעצמה מה שילדה וי״ל אגב דשנייה הפא שנייה השם א״נ דאז ליכא קדושה כלל
אבל באחיו קדוש או
אלא בבא לחודה קאטר
ניחא ליה לפרש פל גווני ואע״ג דלא צריפי פדקשני זכר ונקבה ד(עשן אחד ל פ ק דלא צריפא פלל :
האי או האי לא אפשר
כלוטר האידכתיב ופטר
כן דהא ,
הטור תפדה בשה לא ש ב י זכרים ונקבה עשן עלה אחד לכהן■ לכאורה ה(מפריש עלה אחד מ ס פק לעצש ופן מוכח לקמן פרק שני )דף ייז (:דגבי שני זכרים ״,לומר .
הנן בם׳
שנא בשה לחוד אלא
־^שניהט^אי^^בכור ?א
ונקבה לח[ אחד לו ואחד לכהן )דמופח( משוס דקדושש בכור חלה על ששיהם ופן פי׳ לס[ בקונערס
אפי׳ בעז או בזכר או
"לנחלה ולא[ לכהן והאי
לאפקועי
ב( שפירשתי לעיל תקינה צ׳ק נ( כדפירשתי לעיל נפירקין דף ד ע ׳ 3צ׳ק ד( נופן הזכר לכהן 5׳ק ה( רזוכיז דמסייש
יק
5
נקנה
שה
א(
.,.
.
בנקבה או בנדול או
כו׳ וכן לקננן כצ׳ל צ׳ק
בקטן או בתם אן
נטי לההוא דטי אלא
דפליג התם ר״ש ועור בילדה ב׳ זכרים אטאי נותן טלה אחד לכהן איטא האחד כרך את חבידו ויצא דרך
מום כשר לפדות :ופורה בו פעמים הרבה כלומר אם בא לידו אותו שה שנתנו לכהן בפדיון פטר חמור אחד
טרנלותיו ואע׳ג דטובא לאו הכי נפקי דר,א קי׳ל אין הולכין בהםון אחר הרוב והול׳ל טלה והוא לעצםו וצריך
וחזר הכד,ןופכרו לואונתנו לו יטל לפרוח בו באותו שד ,פטר חמור אחרבנלע ת שיבאלידו יטללחזור ולפדות
לתרץ דאחותו הויא הציצה והא הוי איני מינו כו׳  :כז[ לאביי דטוקי  :נו[ לא אטרי׳ כל  :כח[ אינו ובכת
ט או שאם היה כן שהפרישו לעצמו כראנזרן ונולד לו פטר הטור אחר ודאי יכול לפדותו באותו שה עצמו ואותו
אחת לא יקדש לא זה ולא זה :כט[ והא פרישית דלא בו' שאינו בזה אחר זה אפילו בבת  :ל[ אפשו לצמצם
טלה שהפרישו לעצמו הוי הולין נמורין ונכנם לריר להתעשר עם שאר כבשיו  :ואם מת נהנה ט ישראל
לטידרש  :נא[ טלה והוא לעצמו ; לג[ על תיבת דאטר ועל תיבת לצמצם נרשם קו למעלה להורות כי לפ׳ד
שהפריש שה ליתנו לכהן בשביל פטר הסיר ודאי ולא הספיק ליתנו לכהן עד שטת נהנה בו בהן בעורו
ראוי למחקו  :לג[ לעיל שהנקבה חוצצת  :לד[ היא פוטרת את הרחם וא׳ב  :לה[ לעיל דבספק מועט •
ובנבילתו דטעידנא דאפרשיה זכה בו כה! וברשותיה קאי :דאי ריה׳ג׳ הא אמר באידך פירקין דאפשר לצמצם
לו[ לאשמועינן דאין פודה :לז[ י׳ל דקמ׳ל לא:לח[ ונקבה דקתני אחד :לט[ פי׳ שם בקונם׳ דטפריש עוד טלה :
כדאמרי׳ ריה׳ג אומר שניהם לכהן שנאמר הזכרים לה׳ הבא נטי אי.ר׳ יוסי הוא טתן ב׳ טלאים לכהן טיבעי
בד,סר ,טהורה הזכרים לה'
רב
לה׳
ליר ,דר,א אית ליה אפשר לצמצם דיצאו שניהם כאחת  :שאני דמם י• נבי בכור בחסה
משטע שניהם אבל הנא בפדיון ,פטר חמור לא כתיב הזכרים :הא טיעט רחמנא הזכרים• דכתיב הזכרים אהרינא רטייהר כל פטר רחם הזכרים למעט אחריני דהני דקדושת הגוף נינהו הזכרים לה׳ תרוייהו אבל בקדושת דטים
לא  :בשלטא לר׳ ירמיה • דפפיק ואטד דלא כר׳ יוסי היינו דלא קתני הבא בחמור שלא בברה דצאו ראשיהם כאחד כדחני נטתניתין דאידך פירקא דאיירי בה ד׳ יופי אלטא דהא מתני׳ לאו ר׳ יוסי היא  :אלא לאביי •
רבעי לאוקטה כר׳ יוסי ליתני הבא ויצאו.ב' ראשים נאחד ואע׳ג דטצוםצטין אינהו דאפשר לצמצם חד הוא דקדוש דהא מיעט רחטנא הזכרים • ועוד הא אשכחן בברייתא דתני ויצאו ב׳ ראשים באחד ריה'נ אמר שניהם
לכהן שנאסר הזכרים לוז׳  :ור,א כי נתיב האי הזכריס לה׳ בקדושת הנוף כתיב והיכי פצי לטילף לפטר הטור מיניה אלא טשום שנאמר הזכרים לה׳ גני בטר בהטה םדערה ילפינן נטי מיניה לפטר הטור ואם איתא דטתני'

