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        עח, אעח, אעח, אעח, א .1

  ַמְתִניִתין
נוֹ " ין ּבָ   :נֹוֵהג (ויקרא כב, כח) 305305305305"אֹותֹו ְוֶאת ּבְ ין ּבֵ    ,חּוָצה ָלָאֶרץּבְ ָאֶרץ ּבֵ

ִית ְפֵני ַהּבַ לֹא ּבִ ִית ְוׁשֶ ְפֵני ַהּבַ    ,ּבִ
ין ׁשִ ין ּוְבמּוְקּדָ חּוּלִ    .ּבְ

יַצד    ?ּכֵ
ֹוֵחט  נוֹ 'ַהׁשּ ין :'אֹותֹו ְוֶאת ּבְ    ,חּוּלִ

חּוץ  ִרים   -ּבַ ׁשֵ ֵניֶהם ּכְ    .ׁשְ
ִני  ֵ ִעים -ְוַהׁשּ    .סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרּבָ

  

ים    ,ָקָדׁשִ
ֵרת  -חּוץ ּבַ  יב ּכָ    ,ָהִראׁשֹון ַחּיָ

סּוִלים ֵניֶהם ּפְ    ,ּוׁשְ
ִעים ֵניֶהם סֹוְפִגים ֶאת ָהַאְרּבָ    .ּוׁשְ

  

ין    ,חּוּלִ
ְפִנים  סּוִלין    -ּבִ ֵניֶהם ּפְ    ,ׁשְ

ִני  ֵ ִעים -ְוַהׁשּ    .סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרּבָ
  

ים    ,ָקָדׁשִ
ְפִנים  ר  :ָהִראׁשֹון    -ּבִ ׁשֵ    ,ּכָ

   .ּוָפטּור
 ֵ ִעים  :ִניְוַהׁשּ    ,סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרּבָ

   .ּוָפסּול
  

ים ין ּוָקָדׁשִ    ,חּוּלִ
חּוץ  ר :ָהִראׁשֹון  –ּבַ ׁשֵ    ,ּכָ

   ,ּוָפטּור
ִני ֵ ִעים  :ְוַהׁשּ    ,סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרּבָ

   .ּוָפסּול
  

ין ים ְוחּוּלִ    ,ָקָדׁשִ
חּוץ  ֵרת :ָהִראׁשֹון  -ּבַ יב ּכָ    ,ַחּיָ

   .ּוָפסּול
ִני ֵ ׁשֵ   :ְוַהׁשּ    .רּכָ

ֵניֶהם ִעים :ּוׁשְ    .סֹוְפִגים ֶאת ָהַאְרּבָ
  

ים ין ְוָקָדׁשִ    ,חּוּלִ
ְפִנים  סּוִלין    -ּבִ ֵניֶהם ּפְ   ׁשְ

ִעים ִני סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרּבָ ֵ    .ְוַהׁשּ
  

ין ים ְוחּוּלִ    ,ָקָדׁשִ
ְפִנים  ר  :ָהִראׁשֹון    -ּבִ ׁשֵ    ,ּכָ

   .ּוָפטּור
ִני ֵ ִעים   :ְוַהׁשּ    ,סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרּבָ

   .ּוָפסּול
  

ין    ,חּוּלִ
חּוץ ּוִבְפִנים  ר :ָהִראׁשֹון    –ּבַ ׁשֵ    ,ּכָ

   .ּוָפטּור
ִני ֵ ִעים  :ְוַהׁשּ    ,סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרּבָ

   .ּוָפסּול
  

ים    ,ָקָדׁשִ
חּוץ ּוִבְפִנים  ֵרת    -ּבַ יב ּכָ    ,ָהִראׁשֹון ַחּיָ

ִעים ֵניֶהם סֹוְפִגים ֶאת ָהַאְרּבָ    ,ּוׁשְ

                                                        
יֹום ֶאָחד 305 ֲחטּו ּבְ נֹו לֹא ִתׁשְ ה אֹתֹו ְוֶאת ּבְ   ְוׁשֹור אֹו ׂשֶ

 רש"י
  מתי' 

. משום דבעי למימר אותו ואת בו
ולין ובמוקדשים דאצטריך בח

למילף מקראי כדילפין בגמרא 
תא מי בארץ ובח''ל דלא 
איצטריך דהא חובת הגוף היא 
וחובת הגוף והגת בין בארץ ובין 

   בח''ל:
. בזמן הבית בפ' בתרא בפי הבית

(לקמן דף קלח:) מפרש אמאי 
   קטיהו:

. משום דבעי שיהם כשרים
למיתי סיפא שיהם פסולין 

   רא מפרש אמאי קטיהו:ובגמ
. משום לאו דאותו והשי סופג

ואת בו ולא שא שחט את האם 
תחלה ול''ש שחט את הבן תחלה 
לא שא שחטיהו חד גברא ולא 
שא תרי גברי יליף בגמרא 

   דחייב:
. משום שחוטי הראשון חייב כרת

חוץ אבל השי פטור מן הכרת 
דכיון דשחטה אמו שוב איו 

ט בפים דפסול ראוי הבן לישח
משום מחוסר זמן ואיו חייב 
משום שחוטי חוץ אלא א''כ ראוי 
לפים דכתיב (ויקרא יז) ואל פתח 
אהל מועד לא הביאו הראוי 
לפתח אהל [מועד] חייבין עליו 

   בחוץ ואי לא לא:
. הראשון משום ושיהם סופגין

לאו דשחוטי חוץ דכתיב (דברים 
יב) בהעלאה השמר לך פן תעלה 

ים (דף קז.) ילפין בהיקש ובזבח
שוחט ממעלה שם תעלה ושם 
תעשה מה מעלה לא עש אלא 
א''כ הזהיר אף שוחט לא עש 

   אלא א''כ הזהיר:
. חולין בפים שיהם פסולין

משום חולין ששחטו בעזרה 
דילפין להו בקדושין בפרק האיש 

   מקדש (דף ז:):
. משום אותו ואת בו והשי סופג

ששחטו בעזרה אבל משום חולין 
אזהרה דילה היא (דברים יב) כי 
ירחק וזבחת ברחוק מקום אתה 

   זובח ולא בקירוב מקום:
. השי סופג משום קדשים בפים
   אותו ואת בו:

   . משום מחוסר זמן:ופסול
. דוקא קט חולין וקדשים בחוץ

הראשון חולין והשי קדשים וכן 
כל השויים במשה דוקא קט 

   להו:
. משום אותו ואת גוהשי סופ

   בו:
. בתחלה ואחר כך קדשים בחוץ

   חולין בחוץ פסול:
. באכילה ואיידי והשי כשר

   דתא פסול תא כשר:
. ראשון משום ושיהם סופגין

שחוטי חוץ ושי משום אותו ואת 
  בו:

חולין וקדשים בפים שיהם 
. ראשון משום חולין פסולים

ששחטו בעזרה ושי משום 
   מחוסר זמן:
. משום אותו ואת והשי סופג

   בו:
. הראשון חולין בחוץ ובפים

   בחוץ והשי בפים:
קדשים בחוץ ובפים הראשון 

  . משום שחוטי חוץ:בכרת
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סּוִל  ֵניֶהם ּפְ    .יםּוׁשְ
  

ין    ,חּוּלִ
ְפִנים ּוַבחּוץ  סּול  :ָהִראׁשֹון    -ּבִ    ,ּפָ

   .ּוָפטּור
ִני ֵ ִעים  :ְוַהׁשּ    ,סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרּבָ

ר    .ְוָכׁשֵ
  

ים    ,ָקָדׁשִ
ְפִנים ּוַבחּוץ  ר  :ָהִראׁשֹון    –ּבִ ׁשֵ    ,ּכָ

   ,ּוָפטּור
ִני ֵ ִעיםסוֹ   :ְוַהׁשּ    ,ֵפג ֶאת ָהַאְרּבָ

  .ּוָפסּול
  

ָמָרא    ּגְ

נ ָנןּתָ    :ּו ַרּבָ
ִין ְל " נוֹ "ִמּנַ ין (ויקרא כב, כח) "אֹותֹו ְוֶאת ּבְ ׁשִ מּוְקּדָ ּנֹוֵהג ּבְ    ?ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר ֵלד" :תַּ י ִיּוָ ב אֹו ֵעז ּכִ ׂשֶ    ,(ויקרא כב,כז) 306306306306"ׁשֹור אֹו ּכֶ
ְתֵריּה  יֹום ֶאָח " :ּוְכִתיב ּבַ ֲחטּו ּבְ נֹו לֹא ִתׁשְ ה אֹותֹו ְוֶאת ּבְ    – (ויקרא כב,כח) "דְוׁשֹור אֹו ׂשֶ

ד ַעל נוֹ " ִליּמֵ ין "אֹותֹו ְוֶאת ּבְ ׁשִ מּוְקּדָ ּנֹוֵהג ּבְ    ."ׁשֶ
  

ין     :ְוֵאיָמא ׁשִ מּוְקּדָ    ,יןִא  –ּבְ
ין  חּוּלִ    !לֹא –ּבְ

  
   .ִהְפִסיק ָהִעְנָין - (ויקרא כב, כח) "ׁשֹור"
  

ין     :ְוֵאיָמא חּוּלִ    ,יןִא  –ּבְ
ין  ׁשִ מּוְקּדָ   לֹא  -ּבְ

  
ִתיב    .ו מֹוִסיף ַעל ִעְנָין ִראׁשֹון"ָוי - "ְוׁשֹור" :כְּ

  
ְלַאִים לֹא  ים כִּ ָדׁשִ נוֹ 'ַאף  -ִאי ַמה ּקָ ְלַאִים 'אֹותֹו ְוֶאת ּבְ    .לֹא כִּ

ְנָיא ה ּתַ ּמָ נוֹ '" :ַאּלָ ִכְלַאִים ּוְבכֹוי 'אֹותֹו ְוֶאת ּבְ    !"נֹוֵהג ּבְ
  

   ,ְועֹוד
ה" ִתיב (ויקרא כב, כח) "ׂשֶ    ,כְּ

  : ָבאָר ְוָאַמר 
   ,ֶזה ָבָנה ָאב   ב,עח

ֱאַמר  ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ה"כָּ ְלַאִים - (דברים יד, ד) 307307307307"ׂשֶ א ְלהֹוִציא ֶאת ַהכִּ    !ֵאינֹו ֶאּלָ
  

ְלַאִים - "אוֹ "ָאַמר ְקָרא     .ְלַרּבֹות ֶאת ַהכִּ
  

ק - "אוֹ "ַהאי  ֵעי ֵליּה ְלַחּלֵ    !ִמיּבָ
ךְ ּדְ  ְעּתָ ִחי :ֲאִמיָנא ַסְלָקא ּדַ ׁשָ    ,ט ׁשֹור ּוְבנוֹ ַעד ּדְ

ה ּוְבנֹו  יב -ׂשֶ    ,לֹא ִמיַחּיֵ
ַמע ָלן    !ָקא ַמׁשְ

  
ק ִמ  נוֹ "ְלַחּלֵ    .ַנְפָקא (ויקרא כב,כח) "ּבְ

  
ֵעי ֵליּה  י ִמיּבָ ּתִ    ,ְוַאכַּ

ְנָיא    :ְלִכְדּתַ
ה ּוְבנוֹ " :ִאיּלּו ֶנֱאַמר" ה ּוְבנ :ָהִייִתי אֹוֵמר "ׁשֹור ְוׂשֶ חֹוט ׁשֹור ְוׂשֶ ׁשְ ּיִ    ,וֹ ַעד ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר נוֹ " :תַּ ה אֹותֹו ְוֶאת ּבְ    ."(ויקרא כב,כח) "ׁשֹור אֹו ׂשֶ

                                                        
ִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ְלָקְרבַּ  306 ְ ַחת ִאּמֹו ּוִמּיֹום ַהׁשּ ְבַעת ָיִמים תַּ ֵלד ְוָהָיה ׁשִ י ִיּוָ ב אֹו ֵעז ּכִ ֶ ׁשֹור אֹו ֶכׂשֶ הן ִאׁשּ   ה ַליהֹוָ
ים 307 ה ִעּזִ ִבים ְוׂשֵ ה ְכׂשָ ר ּתֹאֵכלּו ׁשֹור ׂשֵ ֵהָמה ֲאׁשֶ   זֹאת ַהּבְ

 רש"י
. ראשון ששחט ושיהם פסולין

   בחוץ ושי משום מחוסר זמן:
. ראשון משום ושיהם סופגין

שחוטי חוץ ושי משום אותו 
   ואת בו:

. השי ם ובחוץקדשים בפי
סופג משום אותו ואת בו 
ומשום שחוטי חוץ לא לקי 
דמחוסר זמן הוא ואיו מתקבל 

   בפים:
  

  גמ' 
. וסמיך ליה ירצה לקרבן אשה

   אותו ואת בו:
. דאי אקמאי שור הפסיק העין

קאי שתוק מייה וכתוב ואותו 
ואת בו דהא בשור ובשה איירי 

   לעיל:
   :. דהא אפסקיהבמוקדשין לא

. רחל שילדה מן התייש כלאים
   שחטה ואת בה:

. קשיא לי עלה דהא דקתי ועוד
   והג בכלאים האמר רבא כו':

. איו אלא להוציא את הכלאים
דילפין כולהו משה כשבים ושה 
עזים מדלא כתיב שה כשבים 
ועזים ש''מ דלא מיקרי שה עד 
שיהו אביו ואמו כבשים או 
שיהם עזים אבל אחד כשב 

   עז לא הוי שה: ואחד
. ותפשוט או לרבות את הכלאים

   מהכא תרתי קושייתא:
. לחייב על אחד מהם לחלק

שישחוט או שור ובו או שה 
   ובו:

   . דחד משמע:בו
. של עד שישחוט שור ושה ובו

  א' מהם ת''ל שור או וגו':
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   .ַנְפָקא ֵליּה  "אוֹ "ַמאי ָלאו ֵמ 
  

   ."אֹותוֹ "ֵמ  ,לֹא
  

ר ְלהּו  ְמַייּתֵ ָנן ּדִ    ,"אֹותוֹ "ָהִניָחא ְלַרּבָ
ר ֵליּה  לֹא ְמַייּתֵ א ַלֲחַנְנָיה ּדְ    ,"אֹותוֹ "ֶאּלָ

ק     ?ְמָנא ֵליּה  -ְלַחּלֵ
  

ק לֹא ָצִריְך ְקָרא    ,ְלַחּלֵ
ָסַבר ָלּה כְּ  יּדְ    .יֹוָנָתן ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ל ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמוֹ "" ר ְיַקּלֵ א ָאִביו ְוִאּמוֹ  - (ויקרא כ,ט) 308308308308"ִאיׁש ֲאׁשֶ    ,ֵאין ִלי ֶאּלָ

לֹא ִאּמוֹ     ,ָאִביו ׁשֶ
לֹא ָאִביו  ִין –ְוִאּמֹו ׁשֶ    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ל" :תַּ ל - (ויקרא כ,ט) "ָאִביו ְוִאּמֹו ִקּלֵ ל ,ָאִביו ִקּלֵ    ,ִאּמֹו ִקּלֵ
ְבֵרי  הּדִ ּיָ י יֹאׁשִ    .ַרּבִ

י יֹוָנָתן    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֶאָחד ֵניֶהם ּכְ ַמע ׁשְ    ,ַמׁשְ

ְפֵני ַעְצמוֹ  ַמע ֶאָחד ּבִ    ,ּוַמׁשְ

תּוב  ְפרֹוט ְלָך ַהּכָ ּיִ ו'ַעד ׁשֶ    ."'ַיְחּדָ
  

                                                        
ָמיו ּבוֹ  308 ל ּדָ ל ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו מֹות יּוָמת ָאִביו ְוִאּמֹו ִקּלֵ ר ְיַקּלֵ י ִאיׁש ִאיׁש ֲאׁשֶ   ּכִ

 רש"י
. וה''ק מאי לאו מאו פקא ליה

אילו אמר שור ושה ולא אמר 
   אומר כו':או הייתי 
. פקא ליה וה''ק אילו לא מאותו

אמר שור ושה ובו ולא כתיב 
אותו ה''א עד דשחיט תרי ובריה 
דחד מיייהו ת''ל אותו ואת בו 
חד אב וחד בן אבל או לכלאים 

   אתא:
. לקמן בעי מאי היחא לרבן

   חיה ומאי רבן:
. דאמר אע''ג דלא כר' יותן

כתיב או כמאן דכתיב או דמי 
וכל היכא דכתיב פלוי ופלוי או 

   האי או האי משמע:
דתיא איש אשר יקלל את אביו 

. קלל ואת אמו אין לי אלא
   שיהם אחד מהם מין:

   . בסיפיה אביו ואמו קלל:ת''ל
. כלומר אביו קלל ואמו קלל

בתחלת המקרא סמך קללה 
לאביו ובסוף המקרא סמך קללה 
   לאמו למימרא דאו האי או האי:

. אביו ואמו משמע ותן אומרר' י
מי או האי או האי וסיפיה 
דקרא לדרשא אחריא להביא 
   את המקלל לאחר מיתה שחייב:

  . כלומר או זה או זה:בפי עצמו
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   ?אי ֲחַנְנָיהַמ 

ָנן    ?ּוַמאי ַרּבָ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
נוֹ "" ְנֵקבֹות –נֹוֵהג     - (ויקרא כב, כח) 309309309309"אֹותֹו ְוֶאת ּבְ    ,ּבִ

ְזָכִרים –ְוֵאינֹו נֹוֵהג     .ּבִ
   :אֹוֵמר ֲחַנְנָיה

ְנֵקבֹות -נֹוֵהג  ְזָכִרים ּוֵבין ּבִ ין ּבִ    ."ּבֵ
  

ָנן ַמאי ַטְעָמא ַרּבָ    ?ּדְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
נוֹ " ָיכֹול ְיֵהא" ְנֵקבֹות "אֹותֹו ְוֶאת ּבְ ְזָכִרים ּוֵבין ּבִ ין ּבִ    .נֹוֵהג ּבֵ

אןִחיֵּ  :ְוִדין הּוא יבוְ  ,יב ּכָ ִנים"ּבְ  ִחּיֵ    ,(דברים כב, ו) 310310310310"ֵאם ַעל ַהּבָ
ׁשֶ  יבַמה ּכְ ִנים ִחּיֵ ֵאם ַעל ַהּבָ ְזָכִרים - ּבְ ְנֵקבֹות ְולֹא ּבִ    ,ּבִ
ׁשֶ  יבַאף ּכְ אן  ִחּיֵ ְזָכִרים -ּכָ ְנֵקבֹות ְולֹא ּבִ    ."ּבִ

  

ִנים"ִאם ָאַמְרתָּ ּבְ  !לֹא ן "ֵאם ַעל ַהּבָ ֵאינֹו ְמזּוּמָ ׁשֶ ן ּכְ ּה ְמזּוּמָ ה ּבָ ן לֹא ָעׂשָ ּכֵ    ,ׁשֶ
נוֹ "ּתֹאַמר ּבְ  ן "אֹותֹו ְוֶאת ּבְ ֵאינֹו ְמזּוּמָ ׁשֶ ן ּכְ ה ּבֹו ְמזּוּמָ ָעׂשָ    .ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר ַנִיםלֹא וְ  ֶאָחד "אֹותוֹ " :תַּ    .ׁשְ
ין תּוב ָזִכיִתי ַלּדִ ק ַהּכָ ִחּלֵ אן :ַאַחר ׁשֶ יב ּכָ יב ּבְ  ,ִחּיֵ ִנים"ְוִחּיֵ    ,"ֵאם ַעל ַהּבָ

יב ּבְ  ִחּיֵ ׁשֶ ִנים"ַמה ּכְ ְזָכִרים - "ֵאם ַעל ַהּבָ ְנֵקבֹות ְולֹא ּבִ    ,ּבִ
ׁשֶ  ַאף יבּכְ אן  ִחּיֵ ְזָכִרים -ּכָ ְנֵקבֹות ְולֹא ּבִ    .ּבִ

  

נוֹ " :ְך לֹוַמרְוִאם ַנְפׁשָ  רּוְך ַאֲחָריו  - "ּבְ נֹו ּכָ ּבְ רּוְך ַאֲחָריו -ִמי ׁשֶ נֹו ּכָ ֵאין ּבְ    ."ָיָצא ָזָכר ׁשֶ
  

ְך לֹוַמר"ָמה     ?"ִאם ַנְפׁשָ
  

יָמא ַמע "אֹותוֹ " :ְוִכי ּתֵ    – ָזָכר ַמׁשְ
נוֹ " :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר רּוְך ַאֲחָריו - "ּבְ נֹו כָּ ּבְ    ,ִמי ׁשֶ

רּוְך ַאֲחָריוָיָצא ָזָכר ׁשֶ  נֹו כָּ    .ֵאין ּבְ
  

   ?ְוַלֲחַנְנָיה   א,עט
  

ִתיב ַמע ָזָכר - "אֹותוֹ " :כְּ ַמׁשְ    ,ּדְ
נוֹ " :ּוְכִתיב רּוְך ַאֲחָריו   - "ּבְ נֹו כָּ ּבְ    ,ִמי ׁשֶ

ַמע ְנֵקָבה ַמׁשְ    .ּדְ
ךְ  ְנֵקבֹות :ִהְלכָּ ין ּבִ ְזָכִרים ּבֵ ין ּבִ    .נֹוֵהג ּבֵ

  
ר ִחיָּ ָאַמר  מּוֵאלָאַמר  יאַרב הּוָנא ּבַ    :ׁשְ

ֲחַנְנָיה :ִהְלְכָתא    .כַּ
  

מּוֵאל ְלַטְעֵמיּה  א ׁשְ    ,ְוַאְזּדָ
ְתַנן    :ּדִ

י ְיהּוָדה"    :אֹוֵמר ַרּבִ
יַהּנֹוָלִדים ִמן ַהּסּוס  ֲאִביֶהן ֲחמֹור  ַאף ַעל ּפִ ֶזה -ׁשֶ ִרין ֶזה ּבְ    ,מּותָּ

  . (כלאים ח, ד) "ֲאסּוִרין -ן ַהּסּוס ֲאָבל ַהּנֹוָלִדין ִמן ַהֲחמֹור ִעם ַהּנֹוָלִדין ִמ 
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר     :ׁשְ

ְבֵרי  יזֹו ּדִ ָאַמר ַרּבִ ין ְלֶזַרע ָהָאב :ְיהּוָדה ּדְ ׁשִ    ,ֵאין חֹוׁשְ
ֵרדֹות ַאַחת ֵהן :ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים ל ִמיֵני ּפְ    .כָּ

   ,ֲחַנְנָיה הּוא ?ַמאן ֲחָכִמים
ָאַמר ין ְלֶזַרע ָהָאבחֹוׁשְ  :ּדְ    ,ׁשִ

ר סּוְסָיא ְוַחְמָרא ר ַחְמָרא ְוסּוְסָיא  ,ְוַהאי ּבַ הּו ָחָדא ִמיָנא ִניְנהוּ  -ְוַהאי ּבַ    .ּכּוּלְ

                                                        
יֹום ֶאָחד 309 ֲחטּו ּבְ נֹו לֹא ִתׁשְ ה אֹתֹו ְוֶאת ּבְ   ְוׁשֹור אֹו ׂשֶ
ָכל ֵעץ אֹו ַעל ָהָאֶרץ ֶאְפרִֹחים אֹו ֵביִצים ְוָהֵאם רֶֹבֶצת ַעל ָהֶאְפרֹ  וווו 310 ֶרְך ּבְ ּדֶ ֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶניָך ּבַ י ִיּקָ ִניםּכִ ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ יִצים לֹא ִתּקַ   . ִחים אֹו ַעל ַהּבֵ

ח ָלְך ְלַמַען  זזזז ּקַ ִנים תִּ ח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהּבָ ּלַ ׁשַ ַח תְּ ּלֵ   ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכתָּ ָיִמיםׁשַ

 רש"י
   . האם ובה:בקבות

. דאין חוששין ואיו והג בזכרים
לזרע האב ואם שחט זכר מותר 

   לשחוט בו ובתו:
. שלוח הקן באם על הבים

וזהר (דברים כב) שלא ליקח שה
   שיהם:
. דכתיב (שם) והאם בקבות

   רובצת ולא האב רובץ:
. דתיא לא עשה בה מזומן

(לקמן דף קלט:) כי יקרא פרט 
למזומן כלומר עוף שלו איו 

   חייב בשילוח:
. תאמר באותו ואת בו כו'

והואיל וחמור הוא יהוג 
   בשיהם:

. באחד הוא אותו אחד ולא שים
ולא בשים ומעתה שחלק  והג

הכתוב וא''א לומר שיהוג 
בשיהם אלא או בזכרים או 

   בקבות:
. מעתה אי רשאי זכיתי לדין

ללמוד מדין הראשון באי זו 
יהוג דהשתא ליכא למיפרך 
תאמר באותו ואת בו שעשה בו 
מזומן כשאיו מזומן לפיכך 
יהוג בזכרים ולא בקבות דמאי 

מה לי חומרא היא זו לומר כן 
   זכרים ומה לי קבות:
. ולהשיב ואם פשך לומר

תשובה על דין זה יש לי טעם 
אחר הרי הוא אומר בו משמע 

   שראה לו כבן:
. ודבוק תמיד לילך אחריו שכרוך

ודרך הולד להיות כרוך אחר 
   האם:

. מה היה לו מאי אם פשך לומר
  להשיב על בין אב הראשון:

. דאית ואזדא שמואל לטעמיה
   ה חוששין בבהמות לזרע האב:לי

   . קבה:הולדים מן הסוס
. אע''פ שאביהן חמור מותרין

פרד זכר בן סוס קבה עם פרדה 
קבה בת סוס קבה ולא אמרין 
אתי צד סוס ומשתמש בצד 
חמור שצד סוס וחמור יש 
בשיהם להא לא חיישין ממה 
פשך אי חוששין לזרע האב 
שיהם שוין שבשיהם יש צד 

וחמור ואי אין חוששין הרי סוס 
   כולן מין סוס:

. פרדים הולדים מן הסוס אבל
קבה אסורים עם פרדים 
הולדים מן החמור קבה דשמא 
אין חוששין לזרע האב והוי האי 

   כוליה סוס והאי כוליה חמור:
. דאמר (שמא) זו דברי ר' יהודה

   אין חוששין לפיכך אסורים:
. כולן אבל חכמים אומרים

שבשיהם יש ב' צדדין  מותרים
ומדקרי שמואל לחיה בלשון 
חכמים ש''מ סבירא ליה 

  דהלכתא כחיה:
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ְעיָ     :א ְלהוּ ִאיּבָ

יט טְפׁשַ ִמי ׁשִ יֵליּה לְ  311311311311ּפָ ין ְלֶזַרע ָהָאב ַרּבִ ׁשִ ֵאין חֹוׁשְ    ,ְיהּוָדה ּדְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ָקא ֵליּה ַסּפּוֵק     ?י ְמַסּפְ
  

ּה     ?ְלַמאי ַנְפָקא ִמיּנָ
  

ִרי ִעם ָהֵאם ָרא ּפְ    .ְלִמיׁשְ
  

יָטא ֵליּה  :ִאי ָאְמַרּתְ  ׁשִ ט ּפְ ֵרי -ִמיְפׁשַ ִרי ִעם ָהֵאם ׁשָ    .ּפְ
ָקא ֵליּה  :ָאְמַרּתְ  312312312312ִאיוְ  ִרי ִעם ָהֵאם ָאסּור -ְספּוֵקי ְמַסּפְ    .ּפְ
  

   ?ַמאי
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י יְ "    :אֹוֵמר הּוָדהַרּבִ

ל ַהּנֹוָלִדים ִמן ַהּסּוס  יּכָ ֲאִביֶהן ֲחמֹור  ַאף ַעל ּפִ ֶזה -ׁשֶ ִרין ֶזה ּבְ    ."מּותָּ
ֵמי    ?ֵהיֵכי ּדָ
ַהאי ֲחמֹור  :ִאיֵליָמא ַהאי ֲחמֹור ַוֲאבּוהַּ ּדְ ֲאבּוהַּ ּדְ    ?!ְצִריָכא ְלֵמיַמר -ּדַ

ַהאי סּוס ַוֲאבּוהַּ  ֲאבּוהַּ ּדְ א ָלאו ּדַ ֵניֶאּלָ ַהאי ֲחמֹור ְוָקּתָ ִרים ֶזה ִעם ֶזה" :ּדְ    ,"מּותָּ
יָטא ֵליּה  :ַאְלָמא ׁשִ ט ּפְ    .ִמיְפׁשַ

  
ַהאי ֲחמֹור !לֹא ַהאי ֲחמֹור ַוֲאבּוהַּ ּדְ ֲאבּוהַּ ּדְ    ,ְלעֹוָלם ּדַ

ֵתיָמא  - ?!"ְצִריָכא ְלֵמיַמר"ּוְדָקַאְמָרת  ַצד   :ַמהּו ּדְ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ סּוס ִמׁשְ    ,ֲחמֹורָאֵתי ַצד ּדְ
ַצד סּוס  ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ    –ְוַצד ֲחמֹור ִמׁשְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י ְיהּוָדה"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְבָעה  תָּ ה ׁשֶ ְרּדָ יִעין ָעֶליָה  -ּפִ א ִמיָנּה  :ֵאין ַמְרּבִ    ."לֹא סּוס ְולֹא ֲחמֹור ֶאּלָ
יָטא ֵליּה " :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ׁשִ ט ּפְ ּה ַלְרּבַ  - "ִמְפׁשַ ִאּמָ    .ע ֲעָלּה ִמיָנא ּדְ

  
ּה ַמאי ִניהוּ  ִאּמָ לֹא ַיְדִעיָנן ִמיָנא ּדְ    .ּדְ

  
א ִמיָנּה "ְוָהא  ֵני "ֶאּלָ    !ָקּתָ

  
ִמיָנּה  :ָהִכי ָקָאַמר ֵאין יֹוְדִעין ּבְ יִעין ָעֶליָה לֹא ִמין סּוס ְולֹא ִמין ֲחמֹור ְלִפי ׁשֶ    .ֵאין ַמְרּבִ

  
ִסיָמִנין    !ְוִליְבדֹוק ּבְ

יָאַמר ּדְ  ּיֵ ר ַחְמָרא -ָעֵבי ָקֵליּה   :ַאּבַ    ,ּבַ
ר סּוְסָיא -ְצִניף ָקֵליּה     .ּבַ

  

אְוָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
יּה  ,ַרְבְרָבן אּוְדֵניּה  נּוְבּתֵ ר ַחְמָרא -ְוזּוְטָרא ּגְ    .ּבַ
יּה  ,זּוְטָרן אּוְדֵניּה  נּוְבּתֵ ה ּגְ ר סּוְסָיא -ְוַרּבָ    !ּבַ

  
ַמאי ַעְסִקינָ     :ןָהָכא ּבְ

ֶמת ֶמת ְוִגיּדֶ ִאּלֶ    .ּבְ
  

   ?ַמאי ֲהֵוי ֲעָלּה 
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָאַמר  ַע ּדְ ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ    :ַרב הּוָנא ּבְ

                                                        
יט) מסורת הש"ס. גירסת וילא: 311 ׁשִ  (ִמי ּפָ

א ִאי) מסורת הש"ס. גירסת וילא: 312     (ֶאּלָ

 רש"י
. ומשום מיפשט פשיטא ליה

   הכי אסר:
. ומשו''ה או ספוקי מספקא ליה

   אסר:
פקא מייה למישרי פרי עם 

. פרד בן סוס קבה להרביע האם
   על סוס קבה:

. משום דלמא פרי עם האם אסור
   :חוששין

אלא לאו דאבוה דהאי סוס 
. והכי קאמר ואבוה דהאי חמור

ר' יהודה דמרביעים סוס גמור 
על פרד בן סוסיא ומאי שאביהן 

   חמור אביו של פרד קאמר:
. אימא לך ספוקי לא לעולם

מספקא ליה ומשום הכי 
הולדים מן הסוס ומן החמור 
מותרין זה בזה כדפרישית לעיל 

   ממה פשך:
. ד סוס וכו'מהו דתימא אתי צ

מהו דתימא ליתסרו הולדים מן 
הסוס או מן החמור מי זה עם 
זה משום דדלמא חיישין לזרע 

   האם ואתי צד סוס וכו':
. דהא לא אמרי' שאין כאן קמ''ל

צד סוס מיוחד וצד חמור מיוחד 
הילכך אין מזכירין כאן צדדים 
דהא מבלבל זרעיה ומיא באפי 
פשיה הוא דמקרי והוא מין 

   י עצמו מעין סוס וחמור:בפ
   . פרד:אלא מיה

. ואי לא והא אלא מיה קתי
ידעין אי בת סוסיא ואי בת 
חמורה מאי פרד מרבעין עלה 
האמר ר' יהודה הולדים מן 
הסוסיא אסורין בולדין מן 

   החמורה:
. לא סוס גמור ולא לא מין סוס

   פרד בן סוסיא:
. כלומר עד שיודע לך אלא מיה

   ין הוא:מאיזה מ
   . אמו היתה חמורה:בר חמרא

. צלול והוא לשון צעקת ציף
   הסוס:

   . זבו:גובתיה
  . מזב ומאזים:גידמת
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ְפִרי ִעם ָהֵאם  ָאסּור –ַהּכֹל מֹוִדין ּבִ    .ׁשֶ
ּה  ַמע ִמיּנָ ָקא ֵליּה  :ׁשְ    .ְספּוֵקי ְמַסּפְ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
  

אָאַמר ֵליּה  י ַאּבָ ְמֵעיּה  ַרּבִ    :ְלׁשַ
ק  ִריְסּפַ ַדְמָיין ַלֲהָדֵדי -ִאי ְמַעְייַלּתְ ִלי ּכּוְדַנְייָתא ּבְ ְך ּדְ ין ְלַהּנָ יל ִלי ,ַעּיֵ    .ְוַעּיֵ

  
ין ְלֶזַרע ָהָאב  :ַאְלָמא ָקָסַבר ׁשִ    .ֵאין חֹוׁשְ

אֹוַרְייָתא                       ב,עט    .ְוִסיָמִנין ּדְ
  
  
  

 רש"י
   . עגלה שהיה רוכב בה:בריספק

. באזים ובזב דדמיין להדדי
   משום מהיג בכלאים:

. והוי כלאים קסבר אין חוששין
בי החמורה ובי הסוסיא דאי 

ן שבכולן יש ב' חוששין כולן שוי
  צדדים:

. מדסמיך וסימין דאורייתא
אסימין ושרי איסורא עלייהו 
ש''מ הא דסמכין אסימין 
בחזרת אבדה כדאמרין באלו 
מציאות (ב''מ דף כז.) דאורייתא 
היא דאי דרבן הי דעבוד רבן 
תקתא בממוא באיסורא מי 
מצו מתקי אלא ש''מ דאורייתא 
היא והתם באלו מציאות 

יבעיא לן סימין דאורייתא או מ
  דרבן:
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        פ, אפ, אפ, אפ, א    ––––    עט, בעט, בעט, בעט, ב .4
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

נוֹ "" ִכְלַאִים  נֹוֵהג – (ויקרא כב, כח) 313313313313"אֹותֹו ְוֶאת ּבְ    ,ּבְ

   .ּוְבכֹוי
י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמר ַרּבִ

א ִמן ָהֵעז ּוִמן ָהָרֵחל ְלַאִים ַהּבָ נוֹ " - ּכִ    ,נֹוֵהג ּבוֹ  "אֹותֹו ְוֶאת ּבְ
נוֹ " ֵאין -ּכֹוי     ."נֹוֵהג ּבוֹ  "אֹותֹו ְוֶאת ּבְ

  
אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

י ֱאִליֶעֶזר ַוֲחָכִמים "ּכֹוי"יֶזהּו ֵא  ְחְלקּו ּבֹו ַרּבִ ּנֶ    ?ׁשֶ
יה ִבּיָ ִייׁש ּוִמן ַהּצְ א ִמן ַהּתַ    .ֶזה ַהּבָ

  
ֵמי    ?ֵהיֵכי ּדָ

יה ִבּיָ א ַעל ַהּצְ ַתִייׁש ַהּבָ    ,ְוָיְלָדה ,ִאיֵליָמא ּבְ
ִחיט ָלּה ְוִלְבָרּה  אְוָהָאַמר    -ְוָקא ׁשָ    :ַרב ִחְסּדָ

ִייׁש ִה ים ּבְ ַהּכֹל מֹוִד  יה ּוְבָנּה ּתַ טּור -יא ְצִבּיָ ּפָ    ,ׁשֶ
ה ּוְבנוֹ "    ,ָאַמר ַרְחָמָנא "ׂשֶ

   .ְצִבי ּוְבנוֹ  :ְולֹא
א ה :ֶאּלָ ָייׁשָ א ַעל ַהּתְ ְצִבי ַהּבָ    ,ְוָיְלָדה ,ּבִ

ִחיט ָלּה ְוִלְבָרּה  אְוָהָאַמר    -ְוָקא ׁשָ    :ַרב ִחְסּדָ
ה ָייׁשָ ִהיא ּתְ יב -ּוְבָנּה ְצִבי  ַהּכֹל מֹוִדים ּבְ ַחּיָ    ,ׁשֶ

ה" הוּ  "ְבנוֹ "ָאַמר ַרְחָמָנא וּ  "ׂשֶ ל ּדְ    !כָּ
  

יה :ְלעֹוָלם ִבּיָ א ַעל ַהּצְ ַתִייׁש ַהּבָ ת ,ּבְ    ,ְוָיְלָדה ּבַ
ן    ,ּוַבת ָיְלָדה ּבֵ

ִחיט ָלּה ְוִלְבָרּה     :ְוָקא ׁשָ
ָנן ַסְבֵרי ין ְלֶזַרע ָהָאב :ַרּבָ ׁשִ ה" ,חֹוׁשְ הַוֲאִפי "ְוׂשֶ    ,ּלּו ִמְקָצת ׂשֶ

י ֱאִליֶעֶזר ָסַבר ין ְלֶזַרע ָהָאב :ְוַרּבִ ׁשִ ה" ,ֵאין חֹוׁשְ ה  "ְוׂשֶ    .לֹא ַאְמִריָנן -ַוֲאִפיּלּו ִמְקָצת ׂשֶ
  

ין ְלֶזַרע ָהָאב ׁשִ חֹוׁשְ    ,ְוִליְפלֹוג ּבְ
ָנן ֲחַנְנָיה ְוַרּבָ א ּדַ ְפלּוְגּתָ    .ּבִ

  
ַהִהיא ִליֵגי ּבְ    ,ִאי ּפְ

ָנן מֹודּו ּדְ  :אֲהָוה ֲאִמינָ  ָהא ֲאִפיּלּו ַרּבָ ה""ּבְ ה לֹא  "ׂשֶ    ,"ַאְמִריָנןַוֲאִפיּלּו ִמְקָצת ׂשֶ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
ְתַנן    :ְוָהא ּדִ

יֹום טֹובּכֹוי ֵאין ׁשֹוֲחִטין אֹותֹו "    ,ּבְ
ֲחטּו  מוֹ  -ְוִאם ׁשָ ין ֶאת ּדָ    .(חולין פג:) "ֵאין ְמַכסִּ
ַמאי ַעְסִקיָנן    ?ּבְ

יה ְוָיְלָדה :יָמאִאילֵ  ִבּיָ א ַעל ַהּצְ ַתִייׁש ַהּבָ ין לְ  ,ּבְ ָנן ּבֵ ין ְלַרּבָ י ֱאִליֶעֶזרּבֵ י - ַרּבִ ּסֵ חֹוט ְוִליכַּ    ,ִלׁשְ
   !ַוֲאִפיּלּו ִמְקָצת ְצִבי "ְצִבי"

  
ה ָייׁשָ א ַעל ַהּתְ ְצִבי ַהּבָ א ּבִ    ,ְוָיְלָדה ,ֶאּלָ

ָנן  י -ִאי ְלַרּבָ ּסֵ חֹוט ְוִליכַּ    ,ִלׁשְ
י ֱאִליֶעֶזרי לְ ִא  י - ַרּבִ ּסֵ חֹוט ְולֹא ִליכַּ    !ִלׁשְ
  

ה ָייׁשָ א ַעל ַהּתְ ְצִבי ַהּבָ    ,ְלעֹוָלם ּבִ
ָקא ְלהוּ  ָנן ְספּוֵקי ְמַסּפְ ין ְלֶזַרע ָהָאב   :ְוַרּבָ ׁשִ    ,ִאי חֹוׁשְ

ין ׁשִ    .ִאי ֵאין חֹוׁשְ
  

ָנן  ְלַרּבָ ָקא ְלהוּ  -ּוִמּדִ    ,ְמַסּפְ
י ֱאִליֶעֶזר  יָטא ֵליּה ּפְ  -ְלַרּבִ    .ׁשִ

ַתְנָיא    :ְוָהא ּדְ
                                                        

יֹום ֶאָחד 313 ֲחטּו ּבְ נֹו לֹא ִתׁשְ ה אֹתֹו ְוֶאת ּבְ   ְוׁשֹור אֹו ׂשֶ

 רש"י
. מן התייש ומן הצבייה כוי

ואע''פ דשור או כשב כתיב 
(ויקרא כב) ולא כתיב צבי ואיל: 
ה''ג רבי אליעזר אומר כלאים 
הבא מן העז ומן הרחל אותו ואת 
בו והג בו מן הכוי אין אותו 
ואת בו והג בו וכן הוא 
 בתוספתא ולא גרסין מן התייש
ומן הצבייה אין אותו ואת בו 
והג בו דא''כ מאי אתא רב 

   חסדא לאשמועין:
. איזהו כוי שחלקו בו כו'

לאפוקי ממאן דאמר כוי בריה 
   בפי עצמו הוא:

   . שילדה מן התייש:ובה תייש
. על שה אמר רחמא ובו כל דהו

האם הקפיד שתהא בהמה אבל 
על הבן לא הקפיד ואפילו הוא 

   חיה:
. האי בן לאו דוקא ילדה בןובת 

   דה''ה לבת:
. ויש באם חוששין לזרע האב

הזאת מקצת שה ושה דאמר 
רחמא אפילו במקצת שה 

   משמע:
. ורבי אליעזר סבר אין חוששין

הלכך שה ואפילו מקצת שה לא 
   אמרין כלומר ליכא למימר בה:
וליפלגו בחוששין בפלוגתא 

. וימא רבי אליעזר איו דחיה
   כרים וימרו רבן והג:והג בז

. ה''א בהא אפילו רבן מודו
דאע''ג דחוששין ליכא אלא 
מקצת שה ושה אפילו מקצת שה 

   לא אמרין:
. לפי אין שוחטין אותו ביו''ט

שאין יכול לכסותו ולדחות יו''ט 
   מספק אם שחטו:

. דהא מצד האם לשחוט וליכסי
הוא צבי והכל מודים דחוששין 

לאב מקצת  לאם ואי מי חוששין
צבי מיהא איכא והא אמרן 
דדברי הכל כי איכא מקצת 
מיחייב במצות דשייכי ביה כיון 
דאמר רחמא צבי חייב בכסוי 

   אפילו מקצת צבי במשמע:
. דלית ביה צד אלא בצבי הבא כו'

צבי אלא מן האב אמאי אין 
   שוחטין:

. דאמרי חוששין בר אי לרבן
   כסוי הוא:

גמורה . בהמה ואי לרבי אליעזר
   היא ואין כאן ספק:

לעולם הא בצבי הבא על 
. ורבן היא ואע''ג התיישה

דמחייבי לעיל משום חוששין 
לזרע האב לאו מיפשט פשיטא 
להו אלא מספקא להו הילכך גבי 
אותו ואת בו בתייש הבא על 
הצבייה לחומרא ואמרין 
חוששין ואיכא מקצת שה וגבי 
כסוי מי לחומרא בצבי הבא על 

ה מי לא ישחוט ביו''ט התייש
שמא חוששין ואן צבי ואפילו 
מקצת צבי קים לן וצריך כסוי 
והוא איו יכול לכסות שמא אין 
חוששין ומחלל יו''ט: ופרכין 
מדלרבן מספקא להו מכלל 
דרבי אליעזר דאמר אין והג 
אפילו מספקא קאמר דפשיטא 
ליה דאין חוששין והא דתיא 

   כו':
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ָבה " ָחַיִים ְוַהּקֵ רֹוַע ְוַהּלְ כֹוי    נֹוֲהִגים –ַהּזְ    ,ּבְ
   .ּוְבִכְלַאִים

י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמר ַרּבִ
א  ְלַאִים ַהּבָ נֹות -ִמן ָהֵעז ּוִמן ָהָרֵחל   ּכִ ַמתָּ יב ּבְ    ,ַחּיָ

נֹות -ִמן ַהּכֹוי  תָּ טּור ִמן ַהּמַ    ."ּפָ
ַמ     ?אי ַעְסִקיָנןּבְ

יה :ִאיֵליָמא ִבּיָ א ַעל ַהּצְ ַתִייׁש ַהּבָ    ,ְוָיְלָדה ,ּבְ
ָפַטר י ֱאִליֶעֶזר ּדְ ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ ה"" :ָקָסַבר ,ּבִ ה לֹא ַאְמִריָנן "ׂשֶ    ",ַוֲאִפיּלּו ִמְקָצת ׂשֶ

ָקַסְבֵרי ָנן ְנִהי ּדְ א ְלַרּבָ ה"" :ֶאּלָ ה "ׂשֶ    ."ַוֲאִפיּלּו ִמְקָצת ׂשֶ
ׁשְ  א  :ָלָמאּבִ ְלּגָ    ,לֹא ָיִהיב ֵליּה  -ּפַ

א  ְלּגָ קֹול :ֵליָמא ֵליּה  -ִאיָדְך ּפַ ין ְלֶזַרע ָהָאב ּוׁשְ ׁשִ חֹוׁשְ    !ַאְייֵתי ְרָאָייה ּדְ
ה ָייׁשָ א ַעל ַהּתְ ְצִבי ַהּבָ א ּבִ    ,ְוָיְלָדה ,ֶאּלָ

ָנן ָלָמא ְלַרּבָ ׁשְ יב"ַמאי  ,ּבִ נֹות ?"ַחּיָ ֲחִצי ַמּתָ    ,ּבַ
א לְ  י ֱאִליֶעֶזר ֶאּלָ נֹות -ַרּבִ ִהי ַמּתָ כּוּלְ יב ּבְ    !ִליַחּיֵ

  
ה ָייׁשָ א ַעל ַהּתְ ְצִבי ַהּבָ   ְוָיְלָדה  ,ְלעֹוָלם ּבִ

י ֱאִליֶעֶזרוְ  ין ְלֶזַרע ָהָאב אֹו לֹא ַרּבִ ׁשִ ָקא ֵליּה ִאי חֹוׁשְ י ְספּוֵקי ְמַסּפְ    .ַנּמִ
  

ָקא ְלהוּ  ָנן ְמַסּפְ ְלַרּבָ    ,ְוֵכיָון ּדִ
ָקא ֵליּה ּוְלַרּבִ     ,י ֱאִליֶעֶזר ְמַסּפְ

ִליֵגי ַמאי ּפְ    ?ּבְ
  

ה וַ   א ,פ ׂשֶ ה ֲאִפיּלוּ ּבְ    :ִמְקָצת ׂשֶ
ָנן ַסְבֵרי ה וַ  :ַרּבָ ה ֲאִפיּלוּ ׂשֶ    ,ִמְקָצת ׂשֶ

י ֱאִליֶעֶזר ָסַבר ה :ְוַרּבִ ה ְולֹא ִמְקָצת ׂשֶ    .ׂשֶ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
ְך ְלִעְנַין      :ִהְלכָּ

ם ּסּוי ַהּדָ    ,כִּ
נֹות  ה   -ּוַמּתָ ָייׁשָ א ַעל ַהּתְ ְצִבי ַהּבָ א ּבִ ַחת ֶאּלָ כַּ    ,לֹא ַמׁשְ

ָנן ּוֵבין לְ  ֵבין ְלַרּבָ יּדְ ָקא ְלהוּ    -ֱאִליֶעֶזר  ַרּבִ    :ְמַסּפְ
ין ְלֶזַרע ָהָאב אֹו לֹא ׁשִ    ,ִאי חֹוׁשְ

ה :ְוָקא ִמיְפְלֵגי ה ַוֲאִפיּלּו ִמְקָצת ׂשֶ ׂשֶ    ,ּבְ
נוֹ אֹותֹו וְ "ְלִעְנַין  ַחת ָלּה  - "ֶאת ּבְ כַּ יה   :ַמׁשְ ִבּיָ א ַעל ַהּצְ ַתִייׁש ַהּבָ ין ּבְ    ,ּבֵ

ה ָייׁשָ א ַעל ַהּתְ ְצִבי ַהּבָ    .ּוֵבין ּבִ
יה ִבּיָ א ַעל ַהּצְ ַתִייׁש ַהּבָ    ,ּוְלִאיּסּוָרא ,ּבְ

ָנן ַסְבֵרי ַרּבָ ין ְלֶזַרע ָהָאב   :ּדְ ׁשִ יְלָמא חֹוׁשְ    ,ּדִ
ה וַ  ה ִמְקָצת  ֲאִפיּלוּ ׂשֶ    ,ַאְמִריָנן  -ׂשֶ

   .ְוָאסּור
י ֱאִליֶעֶזר ָסַבר ין ְלֶזַרע ָהָאב   :ְוַרּבִ ׁשִ חֹוׁשְ י ּדְ    ,ְנִהי ַנּמִ

ה  ה ַוֲאִפיּלּו ִמְקָצת ׂשֶ    .לֹא ַאְמִריָנן -ׂשֶ
  

ה ָייׁשָ א ַעל ַהּתְ ְצִבי ַהּבָ    ,ּבִ
   :ּוְלַמְלקּות

ָנן ַסְבֵרי ין ְלֶזַרע :ַרּבָ ׁשִ חֹוׁשְ י ּדְ ה  ,ָהָאב ְנִהי ַנּמִ ה ַוֲאִפיּלּו ִמְקָצת ׂשֶ    ,ַאְמִריָנן   –ׂשֶ
   .ּוַמְלִקיָנן ֵליּה 

י ֱאִליֶעֶזר ָסַבר א -ִאיּסּוָרא   :ְוַרּבִ    ,ִאיכָּ
א –ַמְלקּות     .ֵליכָּ

  
א –ִאיּסּוָרא " ין ְלֶזַרע ָהָאב - "ִאיכָּ ׁשִ ְלָמא ֵאין חֹוׁשְ ָיא הּוא ,ּדִ ה ְמַעּלְ    .ְוַהאי ׂשֶ
אלֵ  –ַמְלקּות " ין ְלֶזַרע ָהָאב   - "יכָּ ׁשִ ְלָמא חֹוׁשְ    ,ּדִ

ה  ה ַוֲאִפיּלּו ִמְקָצת ׂשֶ    .לֹא ַאְמִריָנן -ְוׂשֶ
  

 רש"י
. אם שור אם שה כתיב בהו וקבהזרוע ולחיים 

  (דברים יח) ומשמע דאין והגין בחיה:
. דאי אין אי ימא בתייש הבא על הצבייה וילדה

   חוששין לזרע האב אפילו מקצת שה ליכא:
בשלמא לרבי אליעזר דפטר קסבר שה ואפילו 

. ביה בהאי כדאמרן דפשיטא מקצת שה לא אמרין
ילו מקצתו ליה דאין חוששין לזרע האב הילכך אפ

   ליכא:
. אלא לרבן הי מי דקסברי שה ואפילו מקצת שה

אמרין היכא דצד שיות מן האם מיהו הכא דאין צד 
שיות אלא מן האב ואוקימא דלרבן מספקא להו 

   אי חוששין אי לא:
. כלומר בשלמא בשלמא פלגא לא יהיב ליה גרסין

פלגא דמתות לא פרכין עלייהו מידי דודאי פשיטא 
יה דלא יהיב ליה דאי מי חוששין ושה ואפילו ל

מקצת שה לא מיחייב אלא פלגא דצד שיות דכיון 
דאפשר למיפלגיהו יהיב פלגא דשיות ומעכב פלגא 
דצד צבי דאיכא למ''ד הכי בפרק הזרוע (לקמן דף 
קלב.) והאי דקתי לרבן והגין בפלגא מתות 
קאמרי ומשום דילמא חוששין אלא הא קשיא לן 

דך פלגא גופיה דקא מחייבי רבן למיתביה לכהן אי
אמאי והא כהן מוציא מחבירו הוא וקי''ל בכל דבר 
ספק המוציא מחבירו עליו הראיה וימא האי 
ישראל לכהן אייתי ראיה דחוששין לזרע האב ושקול 
פלגא דצד שיות וכל כמה דלא אייתית ראיה אפילו 

   פלגא לית לך דאפילו מקצת שה ליכא:
   . דאיכא צד שיות מן האם:בי הבא כו'אלא בצ

. אף על גב דמספקא לן שמא חוששין בשלמא לרבן
ולא הוי כוליה שה ואיכא למיפרך אמאי יהיב ליה 
כוליה איכא לתרוצי מאי חייב דקאמרי רבן חייב 
בחצי מתות משום צד שיות דאם ואידך פלגא 
אמרין ליה אייתי ראיה דאין חוששין והוי כוליה 

   ול:שה ושק
. דהא פשיטא ליה דאין חוששין ליחייב בכולהו

   וכוליה שה הוא: הכי גרסין לעולם בצבי הבא כו':
. ולקמיה מתרץ רב פפא ספוקי מספקא ליה כו'

לכולהו מתייתא בין דאותו ואת בו ובין דכסוי ובין 
  דמתות:

   . וכדמפרש רב פפא ואזיל:בשה ואפי' מקצת שה
. כלומר הואיל ואוקימא הילכך לעין כסוי הדם כו'

דלתרוייהו מספקא להו ובשה ואפילו מקצת שה 
   פליגי:

. דקתי אין שוחטין דמשמע ודאי לעין כסוי הדם
   חייב בכסוי ספק פטור ולעין מתות דפליגי בה:

. לא משכחת לה אלא בצבי הבא על התיישה וכו'
והא דקתי אין שוחטין רבן היא ומשום שמא 

סוי דאית להו צבי ואפי' מקצת צבי חוששין וחייב בכ
ושמא אין חוששין ופטור מן הכסוי דאפילו מקצת 
צבי ליכא דבתייש הבא על הצבייה ליכא לאוקומה 
דתיתוקם כרבן דהא ודאי איכא מקצת צבי 
ולישחוט וליכסי לרבן ולרבי אליעזר ודאי הוה מצי 
לאוקמא בתייש הבא על הצבייה שמא חוששין 

בי ומקצת לית ליה ושמא אין וליכא אלא מקצת צ
חוששין וכוליה צבי הוא ובעי כסוי אבל יחא ליה 
לאוקמא כדרבן ולעלין מתות מי בצבי הבא על 
התיישה ולר''א פטור לגמרי דשמא חוששין וליכא 
אלא מקצת שה דאם ושה ואפי' מקצת שה לית ליה 
וכיון דמספקא לן המוציא מחבירו עליו הראיה וא''ל 

דאין חוששין וכוליה שה הוא ושקול  אייתי ראיה
ולרבן חייב מיהא בחצי מתות ממה פשך דאי אין 
חוששין כוליה שה הוא ואי חוששין מקצת שיות 
דאם מיהא איכא ורבן אית להו שה ואפילו מקצת 
שה ושקיל פלגא דשיות ואידך פלגא אימא ליה 
אייתי ראיה דאין חוששין וכוליה שה הוא ושקול 

על הצבייה ליכא לאוקומיה דא''כ ובתייש הבא 
לרבן מי ליפטר דהי מי דאפי' מקצת שה אמרין 
מי לימא לן דאיכא מקצת שה דלמא אין חוששין 

   וכוליה צבי הוא המוציא מחבירו עליו הראיה:
. לפלוגתייהו דלעיל לעין אותו ואת בו משכחת לה

   בין בתייש כו':
קאמרי  . בעלמאבתייש הבא על הצבייה ולאיסורא

רבן דוהג ואסור לשוחטה לקבה הבאה מן התייש 
והצבייה עם בה משום שמא חוששין ואיכא מקצת 
שה ורבן אית להו מקצת שה אבל מלקות ליכא 
דשמא אין חוששין ואפילו מקצת שה ליכא הילכך 
הויא לה התראת ספק ולא שמה התראה ואין 
 ''מלקות בלא התראה ולר''א מותר לכתחלה דא

   שין ואיכא מקצת שה לית ליה מקצת שה:חוש
  . איכא מקצת שה דאם:הי מי דחוששין
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        פ, אפ, אפ, אפ, א .5
   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ְפֵני ַעְצָמּה ִהיא -ּכֹוי  ְרָיה ּבִ    ,ּבִ
ּה ֲחָכִמים ֵהָמה ִהיא    :ְולֹא ִהְכִריעּו ּבָ    ,ִאם ִמין ּבְ

ה ִהיא    .ִאם ִמין ַחּיָ
  

   :ָאַמר ַנְחָמן ַרב
ר -ּכֹוי     .ֶזה ֵאיל ַהּבָ

  
ֵאי ַתּנָ    :כְּ

ר -ּכֹוי "    .ֶזה ֵאיל ַהּבָ
   :ֵיׁש אֹוְמִריםוְ 

יה ִבּיָ ִייׁש ּוִמן ַהּצְ א ִמן ַהתַּ    .ֶזה ַהּבָ
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְפֵני ַעְצָמּה ִהיא   -ּכֹוי  ה ּבִ ִרּיָ    ,ּבְ
ּה ֲחָכִמים הִאם     :ְולֹא ִהְכִריעּו ּבָ    ,ִמין ַחּיָ

ֵהָמה    .ִאם ִמין ּבְ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ

ֵהָמה ִהיא    ,ִמין ּבְ
אי  ית ּדּוׁשַ ל ּבֵ ִלין ֵמֶהן ֲעָדִרים ֲעָדִרים -ְוׁשֶ    ."ָהיּו ְמַגּדְ

  
  

 רש"י
. ולא מכלאי בריה בפי עצמה

בהמה וחיה הוא בא דס''ל אין 
חיה מתעברת מבהמה ולא 
בהמה מחיה וה'' אמרין בב''ק 
(דף עח.) ומיהו רב יהודה לאו 
אליבא דר' אליעזר ורבן קט 

רא להו מילתא דאיהו ודאי סבי
דמכלאי בהמה וחיה הוא בא 
והכי מי אמרין בב''ק חוץ מרבי 
אליעזר ומחלוקתו שהיו 
   אומרים חיה מתעברת מבהמה:

. איל זכר הגדל איל הבר
   ביערים:

. משפחה קראת על בית דושאי
  שם אביה:
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        פ, אפ, אפ, אפ, א .6
י ֵזיָראָאַמר  יָאַמר  ַרּבִ     :ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר  ַסְפָרא ַרּבִ

י  י ִעּזֵ ַבאָלא ַהּנֵ ַח  -ּדְ י ִמְזּבֵ רֹות ְלַגּבֵ ׁשֵ    .כְּ
  

ָאַמר  י ָהא ּדְ י ִיְצָחקָסַבר ָלּה כִּ תּוב :ַרּבִ ֵהמֹות ָמָנה ַהכָּ ר ּבְ    .ְותּו לֹא ה)-(דברים יד, ד 314314314314ֶעׂשֶ
ֲהֵדי ַחּיֹות יב ְלהּו ּבַ לֹא ָקָחׁשִ י ִמּדְ    ,ְוַהּנֵ

ּה  ַמע ִמיּנָ ֵעז ִניְנהוּ  :ׁשְ    .ּדְ
  

ר ַיֲעקֹבַר ַמְתִקיף ָלּה     :ב ַאָחא ּבַ
ל ּוְצִבי" :ְוֵאיָמא ָרט – (דברים יד,ה) "ַאּיָ    ,ּפְ

ֵהָמה" ל ּבְ ָלל – )ו(דברים יד, 315315315315"ּכָ    ,כְּ
ָרט ּוְכָלל  ָרט -ּפְ ָלל מּוָסף ַעל ַהּפְ ה כְּ א טּוָבא ,ַנֲעׂשָ    !ִאיכָּ

  
ן    ,ִאם כֵּ

ה ִלי ָרֵטי ָלּמָ י ּפְ ל ַהּנֵ    ?כָּ
  

ַרב ִאיָקאַרב ַאָח ַמְתִקיף ָלּה  ֵריּה ּדְ    :א ּבְ
   !ִניְנהוּ  "ַאּקוֹ "ְוִדְלָמא ִמיָנא ּדְ 

  
ָרָבאָאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ ילְ  ַרב ַאָחא ּבְ ִ ַרב ַאְוָיאְוַאְמֵרי ָלּה  ַרב ַאׁשּ ֵריּה ּדְ ילְ  ַרב ַאָחא ּבְ ִ    :ַרב ַאׁשּ

ְלָמא ִמיָנא ּדִ     !ִניְנהוּ  "ֶזֶמר"אֹו ִמיָנא ּדְ  "ְתאוֹ "ּדִ
  

ילְ  ַרב ָחָנןיּה ָאַמר לֵ  ִ    :ַרב ַאׁשּ
ְייהוּ  ֲאֵמיַמר ְרּבַ ֵרי ּתַ    .ׁשָ

  
  
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ יאּבָ ר ִחּיָ ַרב ִמְנָיִמין ּבַ ֵריּה ּדְ א ּבְ יאֵמ  ַאּבָ ר ִחּיָ    :ַרב הּוָנא ּבַ
ַבאָלא  י ּדְ י ִעּזֵ ַח  -ַהּנֵ י ִמְזּבֵ    ?ַמהּו ְלַגּבֵ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

י ִליֵגי ַרּבִ אן לֹא ּפְ ר ַעד כָּ ׁשֹור ַהּבָ א ּבְ ָנן ֶאּלָ    ,יֹוֵסי ְוַרּבָ
ְתַנן    :ּדִ

ֵהָמה הּוא" ר ִמין ּבְ    ,ׁשֹור ַהּבָ
י יֹוֵסי ה :אֹוֵמר ַרּבִ   . (כלאים ח, ו) "ִמין ַחּיָ

ָנן ַסְבֵרי ַרּבָ ִמיָנן :ּדְ ְמַתְרּגְ ָלא" :ִמּדִ ְבֵהָמה הּוא - "ּתֹוְרּבָ    .ִמיָנא ּדִ
יוְ  ָקא :יֹוֵסי ָסַבר ַרּבִ ֲהֵדי ַחּיֹות  ִמּדְ יב ֵליּה ּבַ ה הּוא -ָחׁשִ ַחּיָ    .ִמיָנא ּדְ

י  ְבֵרי ַהּכֹל -ֲאָבל ַהּנֵ ֵעז ִניְנהוּ  :ּדִ    .ִמיָנא ּדְ
  

ַרב ִאיָקאַמְתִקיף ָלּה  ֵריּה ּדְ    :ַרב ַאָחא ּבְ
   !ִניְנהוּ  "ַאּקוֹ "ְוִדְלָמא ִמיָנא ּדְ 

  
ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה  ִ    :ַרב ַאׁשּ
   !ִניְנהוּ  "ֶזֶמר"אֹו ִמיָנא ּדְ  "ְתאוֹ "ָנא ּדִ ְוִדְלָמא ִמי

  
ילְ  ַרב ַנְחָמן ָאַמר ֵליּה  ִ    :ַרב ַאׁשּ

ְייהוּ  ֲאֵמיַמר ְרּבַ ֵרי ּתַ   .ׁשָ
  
  

                                                        
ים דדדד 314 ה ִעּזִ ִבים ְוׂשֵ ה ְכׂשָ ר ּתֹאֵכלּו ׁשֹור ׂשֵ ֵהָמה ֲאׁשֶ ל ּוְצִבי ְוַיְחמּור ְוַאּקֹו ְוִדיׁשֹן ּוְתאֹו ָוָזֶמר הההה .זֹאת ַהּבְ   ַאּיָ
ֵהָמה אָֹתּה ּתֹאֵכלוּ  315 ּבְ ָרה ּבַ י ְפָרסֹות ַמֲעַלת ּגֵ תֵּ ַסע ׁשְ ְרָסה ְוׁשַֹסַעת ׁשֶ ֵהָמה ַמְפֶרֶסת ּפַ   ְוָכל ּבְ

 רש"י
. עזי הלבון. באלא עזי דבאלא

   יער:
. דלאו חיות כשרות לגבי מזבח

   ת:יהו אלא בהמו
. להיתר עשר בהמות מה הכתוב

אכילה שור שה כשבים ושה 
עזים איל וצבי ויחמור ואקו 
ודישון ותאו וזמר (דברים יד) 
ואין לו עוד בהמה וחיה כשרה 
בעולם והשתא לההו עזי 
דבאלא ליכא לספוקי שמא מין 
חיה הוא שלא הוזכרה כאן דהא 
תו ליכא ומדלא מיהו להך 

עז הן ועז  בהדי חיות ש''מ בכלל
   בהמה הוא:

. הי מי מתקיף לה רב אחא
דאין עוד מין חיה שלא הוזכרה 
כאן אכתי מא לך דמיא דעז 
הוא דלמא מיא דאקו יהו ולא 
ידעין מאי יהו או תאו או זמר 
הך דלא בקיאין בהו ודלמא 

   הי יהו:
. לאכילה דס''ל שרי תרבייהו

   חיות יהו:
. שור אתאו מתרגמין תורבאל

   הלבון:
. דלא מיהו בהדי חיות אבל הי

   דברי הכל מין עז יהו:
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יַצד    ?ּכֵ

ֹוֵחט  נוֹ 'ַהׁשּ ין ':אֹותֹו ְוֶאת ּבְ    ,חּוּלִ
חּוץ  ִרים   -ּבַ ׁשֵ ֵניֶהם ּכְ    .ׁשְ

ִני  ֵ ִע  -ְוַהׁשּ    .יםסֹוֵפג ֶאת ָהַאְרּבָ
  

ים    ,ָקָדׁשִ
חּוץ  ֵרת  -ּבַ יב ּכָ    ,ָהִראׁשֹון ַחּיָ

סּוִלים ֵניֶהם ּפְ    ,ּוׁשְ
ִעים ֵניֶהם סֹוְפִגים ֶאת ָהַאְרּבָ    .ּוׁשְ

                                    ...  
  

ְעָיאָאַמר  י אֹוׁשַ    :ַרּבִ
לֹא כְּ  ּה ַמְתִניִתין ּדְ יּכּוּלָ ְמעֹון ַרּבִ    .ׁשִ

אי    ?ִמּמַ
ֵני ָקא ּתָ    :ִמּדְ

יםָק " חּוץ ,ָדׁשִ ֵרת -ָהִראׁשֹון  :ּבַ יב ּכָ    ,ַחּיָ
ֵניֶהם  סּוִלים –ּוׁשְ    ,ּפְ
ֵניֶהם  ִעים -ּוׁשְ    ."סֹוְפִגים ֶאת ָהַאְרּבָ

  
ָאַמר ְמעֹון ּדְ י ׁשִ ְמִעיָנן ֵליּה ְלַרּבִ ִדי ׁשַ ֵאיָנּה ְראּוָיה  :ִמכְּ ִחיָטה ׁשֶ ִחיָטה -ׁשְ ָמּה ׁשְ   .לֹא ׁשְ

א    ב,פ    ,ַקְטֵליּה ִמיְקַטל  -ַקּמָ
ִני  ְפִנים הּוא -ׁשֵ ל ּבִ    ,ִמְתַקּבֵ

יב י ִליַחּיֵ ֵרת ַנּמִ    .כָּ
  
ין" ְפִנים ,חּוּלִ ֵניֶהם     :ּבִ סּוִלין -ׁשְ    ,ּפְ

ִני  ֵ ִעים -ְוַהׁשּ    ."סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרּבָ
ָאַמר ְמעֹון ּדְ י ׁשִ ְמִעיָנן ֵליּה ְלַרּבִ ִדי ׁשַ ֵאיָנּה ְראּוָיה  :ִמכְּ ִחיָטה ׁשֶ ִחיָטהלֹ -ׁשְ ָמּה ׁשְ    .א ׁשְ

א     ,ִמיְקַטל ַקְטֵליּה  -ַקּמָ
ִני  ִעים -ׁשֵ אי סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרּבָ    ?!ַאּמַ

  
ים" ְפִנים ,ָקָדׁשִ ר   –ָהִראׁשֹון   :ּבִ ׁשֵ    ,ּכָ

   .ּוָפטּור
ִני ְוַה  ֵ ִעי  -ׁשּ    ם,סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרּבָ

   ."ּוָפסּול
ְמעֹון  י ׁשִ ְמִעיָנן ֵליּה ְלַרּבִ ִדי ׁשַ ָאַמרִמכְּ ִחיָטה :ּדְ ָמּה ׁשְ ֵאיָנּה ְראּוָיה לֹא ׁשְ ִחיָטה ׁשֶ    ,ׁשְ

ֵאיָנּה ְראּוָיה ִהיא ִחיָטה ׁשֶ י ׁשְ ים ַנּמִ ִחיַטת ָקָדׁשִ    ,ׁשְ
ר ׂשָ ֵרי ּבָ ּתְ ם לֹא ִמיׁשְ לֹא ָזִריק ּדָ ה ּדְ ַכּמָ    .ּדְ

ִני  ִעים -ׁשֵ אי סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרּבָ    ?ּוָפסּול ,ַאּמַ
א ַמע ִמי ,ֶאּלָ ּה ׁשְ ְמעֹון :ּנָ י ׁשִ ַרּבִ לֹא כְּ    .ּדְ

  
ָהֵכי ִאיָתא יָטא ּדְ ׁשִ    !ּפְ

  
ים ִאיְצְטִריָכא ֵליּה  ִחיַטת ָקָדׁשִ    ,ׁשְ

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ִחיָטה ְראּוָיה ִהיא :ַסְלָקא ּדַ ים ׁשְ ִחיַטת ָקָדׁשִ    ,ׁשְ
ָהא ם  ,ּדְ ר -ִאי ָנַחר ְוָזִריק ּדָ ׂשָ ֵרי ּבָ ּתְ ַחט ,לֹא ִמיׁשְ ר ְוִכי ׁשָ ׂשָ ֵרי ּבָ ּתְ ִחיָטה ְראּוָיה ִהיא ,ִמיׁשְ    ,ּוׁשְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  
  
  
  

 רש"י
. שמעין ליה במתיתין ר''ש

(לקמן דף פא:) שחיטה שאיה 
ראויה לא שמה שחיטה ולא 
מחייב עליה משום אותו ואת בו 
דקתי ר' שמעון פוטר בשוחט 

  שור הסקל:
. דשחיטת קמא מיקטל קטליה
ה שאיה קדשים בחוץ שחיט

ראויה היא והי דלעין שחוטי 
חוץ להתחייב כרת הויא שחיטה 
דגזירת הכתוב היא אבל לכל 
מילי לאו שחיטה היא כדאמרין 
בפ' כסוי הדם (לקמן דף פה.) 
דגמר מטבוח טבח והכן וכיון 
דלאו שחיטה היא מותר לשחוט 
את בה ולא מחוסר זמן הוא 
דבאותו ואת בו שחיטה כתיבא 

   יחייב כרת:ושי מי 
חולין בפים כו' קמא מיקטיל 

. לאו דוקא דה''ה קטליה
   לבתרא:

   . משום מחוסר זמן:ופסול
שחיטת קדשים שחיטה שאיה 

. דכל כמה דלא זריק ראויה היא
דם כו'. כלומר לא מיבעיא לעין 
מלקות דלא בעי למילקי משום 
שחיטת שי דאי אית ליה אותו 

ה ואת בו והג בקדשים הויא לי
שחיטת שי שאיה ראויה דהא 
מחוסר זמן הוא ופסול אלא 
אפילו אותו ואת בו מי לר''ש 
לא היגא בקדשים דהא שחיטת 
ראשון איה ראויה דאיה 
מותרת בלא זריקה ושי אמאי 
פסול להקרבה ומאי סופג מי 

  :דקאמר
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ים"[  ְפִנים ,ָקָדׁשִ ר   –ָהִראׁשֹון   :ּבִ ׁשֵ    ,ּכָ

   .ּוָפטּור
ִני ְוַה  ֵ ִעי  -ׁשּ    ם,סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרּבָ

  ]."ּוָפסּול
  

ר ְזַמן ְמחּוּסַ ּום ָלאו ּדִ י ִמׁשּ    ,ְוִליְלֵקי ַנּמִ
ַתְנָיא    :ּדְ

הּוא ּבְ " ה ׁשֶ ׂשֶ ּבְ ׁשֹור ְוׁשֶ ּבְ סּוִלין ׁשֶ ִין ְלָכל ַהּפְ    ?"לֹא ֵיָרֶצה"ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר רּוַע ְוָקלּוט" :תַּ ה ׂשָ    – כג) (ויקרא כב, 316316316316ְוגֹו' "ְוׁשֹור ְוׂשֶ

הּוא ּבְ  ה ׁשֶ ׂשֶ ּבְ ׁשֹור ְוׁשֶ ּבְ סּוִלין ׁשֶ ד ַעל ַהּפְ    !""לֹא ֵיָרֶצה"ִליּמֵ
  

י יב  כִּ נוֹ "ַלאֵוי ּדְ  -ָקא ָחׁשִ    ,(ויקרא כב, כח) 317317317317"אֹותֹו ְוֶאת ּבְ
יב -ַלאֵוי נּוְכָרֵאי     .לֹא ָקא ָחׁשִ

  
ַלאֵוי נּוְכָרֵאי ִניְנהוּ  ?!ְולֹא חּוץ ּדְ ים ּבַ יב ,ְוָהא ָקָדׁשִ    !ְוָקא ָחׁשִ

ֵני ָקּתָ ים" :ּדְ חּוץ ,ָקָדׁשִ ֵרת -ָהִראׁשֹון  ,ּבַ יב ּכָ ֵניֶה  ,ַחּיָ ִעים -ם ּוׁשְ    ,"סֹוְפִגין ֶאת ָהַאְרּבָ
ָלָמא ׁשְ ּום ָלאו ּדְ  :ּבִ ִני ִמׁשּ נוֹ "ׁשֵ    ,"אֹותֹו ְוֶאת ּבְ

א ִראׁשֹון  אי סֹוֵפג -ֶאּלָ חּוֵטי חּוץ ?ַאּמַ ׁשְ ּום ָלאו ּדִ    !ָלאו ִמׁשּ
  

א ָלאו ּדְ  ֵליכָּ ל ֵהיָכא ּדְ נוֹ "כָּ יב ַלאֵוי נּוְכָרֵאי - "אֹותֹו ְוֶאת ּבְ    ,ָחׁשִ
א ָלאו ּדְ ְוכָ  ִאיכָּ נוֹ "ל ֵהיָכא ּדְ יב ַלאֵוי נּוְכָרֵאי - "אֹותֹו ְוֶאת ּבְ    .לֹא ָחׁשִ
  
  

י ֵזיָרא    :ָאַמר ַרּבִ
תּוב    פא,א ַהכָּ ר ְזַמן ּדְ ְמחּוּסַ ח ּלִ ה^ַהּנַ קֹו ַלֲעׂשֵ    .ִנּתְ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ָאַמר ְקָרא ִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה" :ּדְ ְ    ,כז) כב, (ויקרא 318318318318"ִמּיֹום ַהׁשּ

ִמיִני" ְ    ,יןִא  – "ִמּיֹום ַהׁשּ
ָרא     .לֹא –ֵמִעיּקָ

ה  ַלל ֲעׂשֵ א ִמכְּ ה –ָלאו ַהּבָ    .ֲעׂשֵ
  

י ַאְפטֹוִריִקי ְעָיא ֵליּה ְלִכְדַרּבִ    ,ְוָהא ִמיּבָ
י ַאְפטֹוִריִקיּדְ     :ָרִמי ַרּבִ

ִתיב ַחת ִאּמוֹ ":כְּ ְבַעת ָיִמים ּתַ    .ָחֵזי –ְיָלה ָהא לַ  כז) (ויקרא כב, "ְוָהָיה ׁשִ
ִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה" :ּוְכִתיב ְ    – כז) (ויקרא כב, "ִמּיֹום ַהׁשּ

ִמיִני ָוָהְלָאה" ְ    ,יןִא  – "ִמּיֹום ַהׁשּ
   !לֹא –ַלְיָלה 

יַצד    ?ָהא כֵּ
ה –ַלְיָלה  ָ    ,ִלְקדּוׁשּ

   !ְלַהְרָצָאה –יֹום 
  

ִתיב ְקָרא ַאֲחִריָנא ה ְלׁשֹוְרךָ " :כְּ ֲעׂשֶ ן ּתַ    .כט) (שמות כב, 319319319319" ְלצֹאֶנךָ ּכֵ
  

                                                        
ה אֹתֹו ּוְלֵנֶדר לֹא ֵיָר  316 ֲעׂשֶ רּוַע ְוָקלּוט ְנָדָבה תַּ ה ׂשָ   ֶצהְוׁשֹור ָוׂשֶ
יֹום ֶאָחד 317 ֲחטּו ּבְ נֹו לֹא ִתׁשְ ה אֹתֹו ְוֶאת ּבְ   ְוׁשֹור אֹו ׂשֶ
ִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ְלָקְרבַּ  318 ְ ַחת ִאּמֹו ּוִמּיֹום ַהׁשּ ְבַעת ָיִמים תַּ ֵלד ְוָהָיה ׁשִ י ִיּוָ ב אֹו ֵעז ּכִ הׁשֹור אֹו ֶכׂשֶ ה ַליהֹוָ ֶ   ן ִאׁשּ
ה ְלׁשְֹרָך ְלצֹאֶנָך  319 ֲעׂשֶ ן תַּ נֹו ִליּכֵ תְּ ִמיִני תִּ ְ ּיֹום ַהׁשּ ְבַעת ָיִמים ִיְהֶיה ִעם ִאּמֹו ּבַ   ׁשִ

 רש"י
. האי שי דקדשים ולילקי מי

   בפים:
משום לאו דשוחט מחוסר זמן 

. דאף על גב דלא אקרביה לגבוה
מיחייב אשחיטה מיד דגבי כל 
פסולים ילפין בתמורה (דף ו:) 
עובר משום חמשה שמות משום 
בל תקדישו ומשום בל תשחטו 
ומשום בל תזרקו ומשום בל 
תקטירו כולו ומשום בל תקטירו 

  מקצתו:
. דמשמע בתוך זמו תקו לעשה

בלא ירצה כדמרבין (תמורה דף 
מולדר לא ירצה אלא ז: ע''ש) 

היחו לאחר זמו וירצה דעל 
כרחך עשה זה לאו מעיקרא 
משמע כי ההיא דשלוח הקן 
דאמרין (לקמן דף קמא.) 
מעיקרא משמע שלח האם ולא 
תקחה ולא הוי לאו היתק 
לעשה ולוקין עליו אבל כאן 
הלאו קודם לעשה שהלאו בתוך 

   זמו והעשה לאחר זמו:
. ריקימיבעי ליה לכדר' אפטו

   ולאו לעשה אתא:
. שמיי כשעבר הא כיצד לילה

   שביעי:
. מותר לקדשו לקדושה

משחשכה ואיו עובר משום בל 
  תקדיש פסולים:
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        בבבב----פא, אפא, אפא, אפא, א .9
   :ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר 

ְמעֹוןאֹוֵמר ָהָיה  י ׁשִ נוֹ "ֵאין " :ַרּבִ ים (ויקרא כב, כח) 320320320320"אֹותֹו ְוֶאת ּבְ ָקָדׁשִ    .נֹוֵהג ּבְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ְמעֹון י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ יָון ּדְ ֵאיָנּה ְראּוָיה  :כֵּ ִחיָטה ׁשֶ ָמּה  -ׁשְ ִחיָטה לֹא ׁשְ    ,ׁשְ
ים  ִחיַטת ָקָדׁשִ ֵאיָנּה ְראּוָיה ִהיא -ׁשְ ִחיָטה ׁשֶ י ׁשְ    .ַנּמִ

  
   :ָרָבאֵמִתיב 

נוֹ "" ים – (ויקרא כב, כח) "אֹותֹו ְוֶאת ּבְ חּוץ ,ָקָדׁשִ    :ּבַ

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִני  ה -ׁשֵ ֲעׂשֶ לֹא תַּ    ,ּבְ

ָהָיה  ְמעֹוןׁשֶ י ׁשִ ל ָהָראוּ  :אֹוֵמר ַרּבִ ה  -י ָלבֹא ְלַאַחר ְזַמן ּכָ ֲעׂשֶ לֹא תַּ    ,ֲהֵרי הּוא ּבְ
ֵרת    .ְוֵאין ּבֹו ּכָ

ה :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ  ֲעׂשֶ לֹא תַּ ֵרת ֵאינֹו ּבְ ֵאין ּבֹו ּכָ ל ׁשֶ    ."ּכָ
ָיא ָלן חּוץ" :ְוַקׁשְ ים ּבַ ה ,ָקָדׁשִ ֲעׂשֶ לֹא תַּ ִני ּבְ    ?!"ׁשֵ

א     ,ִמיְקַטל ָקַטל -ַקּמָ
ִני  ל -ׁשֵ ְפִנים הּוא ְמַקּבֵ    ,ּבִ

יב י ִליַחּיֵ ֵרת ַנּמִ    !כָּ
ִדי ָרָבאְוָאַמר     :ְוַאְמֵרי ָלּה כְּ

ֵני    :ֲחסּוֵרי ֶמיְחְסָרא ְוָהֵכי ָקּתָ
ים"    :ָקָדׁשִ

חּוץ ֵניֶהם ּבַ ָנן   :ׁשְ ֵרת -ִראׁשֹון  :ְלַרּבָ ִני  ,ָענּוׁש כָּ סּול –ׁשֵ חּוֵטי חּוץ ,ּפָ ׁשְ או ּדִ    .ּוָפטּור ִמּלָ
ְמעֹון ְלַרּבִ  ֵרת -י ׁשִ ים כָּ ֵניֶהם ֲענּוׁשִ    .ׁשְ

  
ְפִנים חּוץ ְוֶאָחד ּבִ ָנן  :ֶאָחד ּבַ ֵרת -ִראׁשֹון  :ְלַרּבָ ִני  ,ָענּוׁש כָּ סּול –ׁשֵ    .ּוָפטּור ,ּפָ

ְמעֹון י ׁשִ ִני  :ְלַרּבִ ר –ׁשֵ ׁשֵ    .כָּ
  

חּוץ ְפִנים ְוֶאָחד ּבַ ָנן  :ֶאָחד ּבִ ר –ִראׁשֹון   :ְלַרּבָ ׁשֵ    .טּורּוָפ  ,כָּ
ִני  סּול –ׁשֵ    .ּוָפטּור ,ּפָ

ְמעֹון י ׁשִ ה :ְלַרּבִ ֲעׂשֶ לֹא ּתַ ִני ּבְ    ".ׁשֵ
  

ךְ  ְעּתָ נוֹ "ֵאין  :ְוִאי ַסְלָקא ּדַ ים "אֹותֹו ְוֶאת ּבְ ָקָדׁשִ    – נֹוֵהג ּבְ
ה ְותּו לֹא ֲעׂשֶ לֹא ּתַ אי ּבְ ִני ַאּמַ יב ?ׁשֵ י ִליַחּיֵ ֵרת ַנּמִ    !כָּ

  
א ָאַמר     :ָרָבאֶאּלָ

   :י ָקא ָאַמר ַרב ַהְמנּוָנאָהכִ 
נוֹ "ֵאין ַמְלקּות  ים "אֹותֹו ְוֶאת ּבְ ָקָדׁשִ    ,נֹוֵהג ּבְ

ר ׂשָ ֵרי ּבָ ּתְ ם לֹא ִמיׁשְ לֹא ָזִריק ּדָ ה ּדְ ַכּמָ יָון ּדְ    ,כֵּ
ִחיט ֲהָוִאי ַהְתָרַאת ָסֵפק ָקא ׁשָ ָנא ּדְ    ,ֵמִעיּדָ

ָמּה ַהְתָרָאה -ְוַהְתָרַאת ָסֵפק     .לֹא ׁשְ
  

   ,א ָרָבא ְלַטְעֵמיּה ְוַאְזּדָ 
ָאַמר     :ָרָבאּדְ

ין ָלִמים ,ִהיא חּוּלִ    :ּוְבָנּה ׁשְ
ין  ַחט חּוּלִ ךְ ׁשָ ָלִמים  ְוַאַחר כָּ ַחט ׁשְ טּור –ׁשָ    .ּפָ

ָלִמים  ךְ ׁשְ ין  ְוַאַחר כָּ יב –חּוּלִ    .ַחּיָ
  
  

   :ָרָבאְוָאַמר 
ין   , ּוְבָנּה עֹוָלה ,ִהיא חּוּלִ

ְעָיא ַחט  :לֹא ִמיּבָ ין ׁשָ ךְ חּוּלִ ַחט עֹוָלה  ְוַאַחר כָּ ָפטּור –ׁשָ    ,ּדְ
ַחט עֹוָלה   ב,פא א ֲאִפיּלּו ׁשָ ין  ,ֶאּלָ ַחט חּוּלִ ְך ׁשָ טּור –ְוַאַחר כָּ    ,ּפָ

                                                        
יֹום ֶאָחד 320 ֲחטּו ּבְ נֹו לֹא ִתׁשְ ה אֹתֹו ְוֶאת ּבְ   ְוׁשֹור אֹו ׂשֶ

 רש"י
. דשחוטי חוץ שי בלא תעשה

ואע''פ שאיו בכרת דלאו 
מתקבל בפים הוא מ''מ בלא 
תעשה הוא הואיל ורצוי לאחר 
זמן ולאו דידיה מפרש בפרק 

(דף קיד.) מלא  בתרא דזבחים
תעשון ככל אשר אחו עושים 

   וגו':
. לר' שמעון קמא מקטל קטלה

דהא שחיטה שאיה ראויה היא: 
   ואמר רבא גרסין:

. דאמרי שחיטה שאיה לרבן
   ראויה שמה שחיטה:

. מכרת דלא שי פסול ופטור
   מתקבל בפים הוא:

לרבי שמעון שיהם עושין 
. קמא מקטל קטליה ושי כרת
בל בפים הוא ולעין מתק

שחוטי חוץ אף על גב דאיה 
ראויה מיחייב דאפילו אהך 

   שחיטה חייביה רחמא:
. תחלה ואח''כ אחד אחד בחוץ

   בפים:
. מכרת ובלאו שי פסול ופטור

דאותו ואת בו לא מיירי התם 
דגבי שחוטי חוץ קאי והא פטור 
לא איצטריך אלא איידי דתי 

   ראשון חייב תא שי פטור:
. דקמא לר' שמעון שי כשר

מיקטל קטליה ושי לאו מחוסר 
זמן הוא כל הך פטורי דהכא 
משחוטי חוץ קאמר ולא איירי 

   בלאו דאותו ואת בו כלל:
. דלאו מתקבל שי פסול ופטור

   בפים הוא:
. ולא בכרת שי בלא תעשה

דלאו מתקבל בפים הוא דהא 
   קמא שחיטה ראויה הואי:

לא אתי . דלמא התראת ספק
לידי זריקה והויא ליה שחיטה 
שאיה ראויה הלכך לר' שמעון 
איסורא איכא מלקות ליכא 
ומ''מ לאו מתקבל בפים הוא 
שהראשון ששחט וזרק הדם 
כבר קודם שחיטתו של שי 
שחיטה ראויה הוה כך שמעתי 
וקשיא לי מאי התראת ספק 
דקאמר הא ודאי שחיטת שי 

ו איה ראויה דכיון דאיסור אות
ואת בו והג בקדשים הוה ליה 
שי מחוסר זמן ואין שחיטתו 
ראויה ואין כאן התראה כלל 
וראה בעיי דלא גרסין ליה 
להאי מ''ט אלא אין מלקות 
אותו ואת בו והג בקדשים ותו 
לא מידי וטעמא משום דאין 
שחיטת השי ראויה מכיון 
ששחט ראשון וזרק דמו הויא 

דלית  לה שחיטת הראשון ראויה
לן הא דלעיל דר' אושעיא ודשי 
איה ראויה דהויא ליה מחוסר 
זמן ואין דמו זרק ופי' משובש 

   הוא מאדם חריף ומפולפל:
. דאמר ואזדא רבא לטעמיה

שחיטת אותו ואת בו התראת 
   ספק הוא:

 . בו ביום:ואח''כ שחט שלמים
. דהתראת ספק הוא פטור

ואליבא דר' שמעון קט 
   מילתיה:

. בפים ואח''כ חולין שלמים
   בחוץ:

. דהתראת ודאי היא שכבר חייב
זרק דמו של ראשון והשי איו 

   מחוסר זריקה:
. וזרק אלא אפילו שחט עולה

דמה ואחר כך שחט חולין פטור 
  לרבי שמעון:



  ""אֹותֹו ְוֶאת ְּבנֹו –מסכת חולין פרק ה' 
403

ְייָתא  ִחיָטה ַקּמַ ת ֲאִכיָלה ִהיא -ׁשְ ִחיָטה ּבַ    .ָלאו ׁשְ
  
י ַיֲעקֹבוְ  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ַח ׁשְ     .ֲאִכיָלה –ָמּה ֲאִכיַלת ִמְזּבֵ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ָאַמר ְקָרא ָלָמיו" :ּדְ ר ֶזַבח ׁשְ ׂשַ ר - (ויקרא ז,יח) 321321321321"ְוִאם ֵהָאכֹל ֵיָאֵכל ִמּבְ תּוב ְמַדּבֵ י ֲאִכילֹות ַהכָּ ּתֵ ׁשְ    ,ּבִ
   ,ֲאִכיַלת ָאָדם -ֶאָחד 

ַח  -ְוֶאָחד   .ֲאִכיַלת ִמְזּבֵ
  
  
  

                                                        
ב לוֹ  321 ְקִריב אֹתֹו לֹא ֵיָחׁשֵ י לֹא ֵיָרֶצה ַהּמַ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ָלָמיו ּבַ ר ֶזַבח ׁשְ ׂשַ אְוִאם ֵהָאכֹל ֵיָאֵכל ִמּבְ ָ ׂשּ ּנּו ֲעֹוָנּה תִּ ֶפׁש ָהאֶֹכֶלת ִמּמֶ ּגּול ִיְהֶיה ְוַהּנֶ    ּפִ

 רש"י
. בשתי אכילות הכתוב מדבר

לעין פגול שאם שחט ע''מ 
לאכול חוץ לזמו או על מת 

  מו פגול:להקטיר חוץ לז
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        פב, אפב, אפב, אפב, א    ––––    פא, בפא, בפא, בפא, ב .10
   ַמְתִניִתין

ֹוֵחט    ,ְוִנְמָצא ְטֵרָפה ַהׁשּ
ֹוֵחט ַלֲעבֹוָדה ָזָרה    ,ַהׁשּ

ֹוֵחט  את  ְוַהׁשּ ַרת ַחטָּ    ,ּפָ
ְסָקל    ,ְוׁשֹור ַהּנִ

   –ְוֶעְגָלה ֲערּוָפה 
ְמעֹון י ׁשִ    .ּפֹוֵטר :ַרּבִ

יִבין :ֲחָכִמיםוַ     .ְמַחּיְ
  

ֹוֵחט ָידוֹ   :ַהׁשּ ָלה ּבְ    ,ְוִנְתַנּבְ
   ,ְוַהּנֹוֵחר

ר  ַעּקֵ טּור -ְוַהּמְ ּום ּפָ נוֹ " :ִמׁשּ  .(ויקרא כב, כח) 322322322322"אֹותֹו ְוֶאת ּבְ
  

ָמָרא    ּגְ

ן ָלִקיׁש ָאַמר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ
א נּו ֶאּלָ ַחט  :לֹא ׁשָ ָ ׁשּ    ,ִראׁשֹון ַלֲעבֹוָדה ָזָרה  ׁשֶ

ְלָחנוֹ  ִני ְלׁשֻ    .ְוׁשֵ
ְלָחנוֹ    :ֲאָבל    ,ִראׁשֹון ְלׁשֻ

ִני ַלֲעבֹוָדה ָזָרה  טּור    –ְוׁשֵ    ,ּפָ
יּה ּדְ  ה ִמיּנֵ ְדַרּבָ    .ָקם ֵליּה ּבִ

  
י יֹוָחָנןָאַמר ֵליּה     :ַרּבִ

ן יֹוְדִעין אֹוָתּה  ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ    !זֹו ֲאִפיּלּו ּתִ
ִני ַלֲעבֹוָדה ָזָרה  ְלָחנֹו ְוׁשֵ ַחט ִראׁשֹון ְלׁשֻ ֲאִפיּלּו ׁשָ ָעִמים ׁשֶ א ּפְ יב –ֶאּלָ    ,ַחּיָ

יּה ִמׁשּ  ַאְתרּו ּבֵ גֹון ּדְ נוֹ " :ּוםכְּ ּום ֲעבֹוָדה ָזָרה "אֹותֹו ְוֶאת ּבְ    .ְולֹא ַאְתרּו ּבֹו ִמׁשּ
  
ְמעֹון וְ  י ׁשִ ן ָלִקיׁש ַרּבִ    :ָאַמר ּבֶ

יּה  ִכי ַאְתרּו ּבֵ יָון ּדְ טּור –כֵּ    ,ּפָ
יּה  י לֹא ַאְתרּו ּבֵ טּור -כִּ י ּפָ    .ַנּמִ

  
   ,ְוַאְזּדּו ְלַטְעַמְייהוּ 

ִכי ָאָתא  יִמיּדְ    :רָאַמ  ַרב ּדִ
   ,ַחְייֵבי ִמיתֹות ׁשֹוְגִגין

יֵבי ַמְלקּות ׁשֹוְגִגין    ,ְוַחּיָ
   :ְוָדָבר ַאֵחר

י יֹוָחָנן יב :אֹוֵמר ַרּבִ    .ַחּיָ
טּור :אֹוֵמר ֵריׁש ָלִקיׁש וְ     .ּפָ
  
י יֹוָחָנן" יב :אֹוֵמר ַרּבִ ָהא לֹא ַאְתרּו ּבוֹ  - "ַחּיָ    .ּדְ
טּור :אֹוֵמר ֵריׁש ָלִקיׁש וְ  כֵ  - "ּפָ טּורּדְ יּה ּפָ ִכי ַאְתרּו ּבֵ טּור ,יָון ּדְ י ּפָ יּה ַנּמִ י לֹא ַאְתרּו ּבֵ    .כִּ
  

   .ּוְצִריָכא
ָהא  מּוִעיָנן ּבְ ִאי ַאׁשְ ן ָלִקיׁש  -ּדְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָהא ָקָאַמר ַרּבִ    ,ּבְ

ָהא  י יֹוָחָנן -ֲאָבל ּבְ    .ֵאיָמא מֹוֵדי ֵליּה ְלַרּבִ
ָהא  ַמר ּבְ ָהא  -ְוִאי ִאיּתְ י יֹוָחָנןּבְ    ,ָקָאַמר ַרּבִ

ָהא  ן ָלִקיׁש  -ֲאָבל ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    .ֵאיָמא מֹוֵדי ְלַרּבִ
   .ְצִריָכא

  
  
את"וּ  ֵאיָנּה ְראּוָיה ִהיא - "ָפַרת ַחטָּ ִחיָטה ׁשֶ    ?!ׁשְ

   :ְוָהַתְנָיא
ְמעֹון" י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

                                                        
יֹום ֶאָחד 322 ֲחטּו ּבְ נֹו לֹא ִתׁשְ ה אֹתֹו ְוֶאת ּבְ   ְוׁשֹור אֹו ׂשֶ

 רש"י
  מתי' 

. פרה אדומה השוחט פרת חטאת
   דלאו לאכילה היא:

. לאחר שגמר דיו ושור הסקל
דקיימא לן דאסור בהאה אפילו 
שחטו בקדושין (דף ו:) ובפסחים 

   (דף כב:):
. דסבירא ליה דאסרת ועגלה ערופה

   מחיים ואפילו שחטה אסורה:
. דשחיטה שאיה רבי שמעון פוטר

   היא:ראויה 
   . שלא מדעת:ותבלה בידו

. סימין מדעת פטור והוחר והמעקר
ואפילו לרבן דהא ליכא שחיטה כלל 
ולא דמיא לשחיטה דלעיל כלל 
דהתם שחיטה מעלייתא איכא ודבר 

   אחר גורם לה ליפסל:
  

  גמ' 
. דשוחט לעבודה זרה חייב לא שו

   משום אותו ואת בו לרבן:
. האלא ששחט ראשון לעבודה זר

וחזר ושחט את השי לשלחו לאכול 
דדייין ליה ברישא אהתראה דשי 
דאותו ואת בו ומלקין ליה והדר 
דייין אהתראה דשחיטה קמייתא 
לעבודה זרה וקטלין ליה אי מי 
בשי בי אדם אבל שי לעבודה זרה 
דבהך שחיטה בתרייתא דמיחייב 
עלה משום אותו ואת בו אתי מי 

   ויה:דין קטלא עיל
. ממלקות כדקיימא לן פטור

בכתובות באלו ערות (דף לה.) 
   מקראי דתרתי לא עבדין ביה:

זו אפילו תיוקות של בית רבן 
   . דתרתי לא עבדין ביה:יודעין

. אם היה לך להשמיעו דבר אלא
   טעם על משתיו כך היה לך לומר:

. שמלקות של משתיו אפילו פעמים
בודה זרה בראשון לשלחו ושי לע

ולא אתרו בו משום עבודה זרה ולא 
מיקטל ולריש לקיש כיון דאילו 
אתרו ביה הוי מיקטיל ופטור 
ממלקות כי לא אתרו ביה מי אע''ג 
דלא מיקטיל הואיל ובהך איסורא 
איכא צד מיתה לא לקי ובכתובות 
(שם) יליף טעמא מקראי באלו 

   ערות:
חייבי מיתות שוגגין או חייבי 

. אתרוייהו גין ודבר אחרמלקיות שוג
קאי חייבי מיתות שוגגין ודבר אחר 
עבר עבירה בלא התראה דהייו שוגג 
ויש בה דין מיתה אם היו מתרים בו 
ויש בה עוד חיוב דבר אחר כגון 
מלקות שהתרו בו למלקות כי הא 

   דאמרן או יש בה חיוב ממון:
. באותו דבר רבי יוחן אומר חייב

יו הרג אחר שעם המיתה הואיל וא
וכן חייבי מלקיות שוגגין ודבר אחר 
שעבר עבירה שיש בה מלקות וממון 
כגון אכל מעשר שי של חבירו 
בגבולין או בלה וטרפה של חבירו 

   ולא התרו בו למלקות:
. דפטור בהא קאמר ריש לקיש

ממלקות הואיל ויש בשחיטה זו צד 
מיתה פקע ליה תורת מלקות מייה 

ליה הילכך דתרתי בגופא לא רמו ע
אפילו לא אתרו ביה למיתה ליכא 
מלקות אבל חייבי מיתות שוגגין 
ודבר אחר כגון ממון דחדא בגופא 
וחדא בממוא אימא תרוייהו רמו 
עליה ומיהו היכא דמיקטיל לא 
משלם משום דקם ליה בדרבה מייה 

   אבל היכא דלא מיקטיל משלם:
אבל בהך דלעיל אימא מודי ליה 

יא תורת . דלא רמלריש לקיש
   מלקות בעבירה של מיתה כלל:
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ָאה טּוְמַאת אֹוָכִלין הֹוִאיל ְוָהְיָתה ָרה ְמַטּמְ ר ּפָ ַעת ַהּכֹוׁשֶ  ."ָלּה ׁשְ

ְמעֹון ְוָאַמר    א,פב י ׁשִ ן ָלִקיׁש ַרּבִ          :ּבֶ
ְמעֹוןאֹוֵמר ָהָיה  י ׁשִ ּה  :ַרּבִ י ַמֲעַרְכּתָ ּבֵ ית ַעל ּגַ ָרה ִנְפּדֵ    .ּפָ

  
אָאַמר  ר ַאּבָ ֶמן ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ׁשֶ    :ַרּבִ

את  ַרת ַחּטָ ָנה -ּפָ    .ֵאיָנּה ִמׁשְ
  

ִחיָטה ְראּוָיה ִהיאְוֶעְגָלה ֲערּוָפ     ?ה ָלאו ׁשְ
   :ְוָהְתַנן

ֵעֶדר" ֵצא ְוִתְרֶעה ּבָ ָעֵרף ָהֶעְגָלה תֵּ לֹא תֵּ   !(סוטה מז.) "ִנְמָצא ַההֹוֵרג ַעד ׁשֶ
  

ְמעֹון ָאַמר  י ׁשִ ן ָלִקיׁש ַרּבִ ּום  ּבֶ איִמׁשּ י ַיּנַ    :ַרּבִ
ָנה - ֶעְגָלה ֲערּוָפה    .ֵאיָנּה ִמׁשְ

  
י ַינַּ     ?!אי ָהִכיּוִמי ָאַמר ַרּבִ

איְוָהָאַמר  י ַיּנַ    :ַרּבִ
י ַכְחּתִ ּה ְוׁשָ י ּבָ ַמְעּתִ בּול ׁשָ    ,ּגְ

א לֹוַמר ּה  –ְיִריָדָתּה ְלַנַחל ֵאיָתן  :ְוָנְסִבין ַחְבַרּיָ    .אֹוַסְרּתָ
ֵני ,ְוִאם ִאיָתא    :ִליׁשְ

אן     ,קֹוֶדם ְיִריָדה -כָּ
אן     !ְלַאַחר ְיִריָדה -כָּ

  
יָאַמר  ְנָח  ַרּבִ יּפִ ַרב ַאּמִ ֵריּה ּדְ ֵמיּה ּדְ  ס ּבְ ְ ן ָלִקיׁש ֲאַנן ִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַמְתִניָנן ָלּה  ַרּבִ

ָנה -ֶעְגָלה ֲערּוָפה     .ֵאיָנּה ִמׁשְ
  

יָאַמר  י ַרּבִ ִ    :ַאׁשּ
י  י ֲהִויָנן ּבֵ יכִּ ּפִ ָיא ָלן ַרב ּפַ    :ַקׁשְ

ן ָלִקיׁש ִמי ָאַמר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    ?ָהִכי ַרּבִ
ַמר ְוָהא    :ִאיּתְ

   ?ִצּפֹוֵרי ְמצֹוָרע ֵמֵאיָמַתי ֶנֱאָסִרין
י יֹוָחָנן ִחיָטה :ָאַמר ַרּבִ ַעת ׁשְ ְ    .ִמׁשּ

ן ָלִקיׁש וְ  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַעת ְלִקיָחה :ָאַמר ַרּבִ ְ    .ִמׁשּ
ן ָלִקיׁש  ַמאי ַטְעָמא :ְוַאְמִריָנן ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ    ?ּדְ

ַמר     !ֵמֶעְגָלה ֲערּוָפה (דברים כא, ג) 324324324324"יָחהִק " (ויקרא יד, ד) 323323323323"ִקיָחה"ּגָ
  

א ָאַמר  אֶאּלָ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ָנה   .ֶעְגָלה ֲערּוָפה ֵאיָנּה ִמׁשְ

  
 

                                                        
ִני תֹוַלַעת ְוֵאזֹב 323 ִרים ַחּיֹות ְטהֹרֹות ְוֵעץ ֶאֶרז ּוׁשְ י ִצּפֳ תֵּ ֵהר ׁשְ ּטַ ה ַהּכֵֹהן ְוָלַקח ַלּמִ   ְוִצּוָ
ָכה בְּ ְוָהיָ  324 ר לֹא ָמׁשְ ּה ֲאׁשֶ ד ּבָ ר לֹא ֻעּבַ ָקר ֲאׁשֶ רָֹבה ֶאל ֶהָחָלל ְוָלְקחּו ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ֶעְגַלת ּבָ   עֹלה ָהִעיר ַהקְּ

 רש"י
. פרה מטמאה טומאת אוכלין

דאע''ג דאמר רבי שמעון בפרק 
קמא דבכורות (דף ט:) דאיסורי 
האה כגון שור הסקל ופטר 
חמור אין מטמאין טומאת 
אוכלין ופקא ליה מכל האוכל 
אשר יאכל אוכל שאתה יכול 
להאכילו לאחרים קרוי אוכל 

אדומה מקבלת  מודה הוא דפרה
   טומאת אוכלין לטמא אחרים:

. הואיל והיתה לה שעת הכושר
להאכילה אף לעצמו מששחטה 

  ומהו שעת הכושר שלה:
ואמר ריש לקיש אומר היה רבי 

. אם מצא שמעון פרה פדית
אה הימה אפילו על גב 
מערכתה אפילו שחטה כהלכתה 
על מערכת של עצים שהיא 
שחטת עליה כדאמרי' במס' 

ה (פ''ג מ''ט) וקסבר ר''ש כל פר
העומד לפדות כפדוי דמי וקריא 
ביה שאתה יכול להאכילו ואי 
קשיא למה לי קבלת טומאה 
היא גופה מטמאה אדם ובגדים 
מפרשין כה''ג בכריתות בפרק 
דם שחיטה (דף כא:) כגון בשר 
שחפהו בפחות מכביצה בצק אי 
משוית ליה אוכל מצטרף בהדי 

טומאה בצק ומקבל האי בצק 
אם יגע בטומאה ומטמא שאר 
אוכלין ואי לאו אוכל הוא לא 
מקבל האי בצק טומאה דלית 
ביה שיעורא וכי געו ביה אוכלין 
אחריי טהורים הן שאים וגעין 

   בבלה אלא בבצק:
. לא שית איה משה

   במשתיו:
. כשאר חולין ותרעה בעדר

אלמא איה אסרת מחיים וכי 
רסין אמר שחטה מותרת: הכי ג

ריש לקיש א''ר יאי עגלה ערופה 
   איה משה:
. בקדושין ובכריתות והא''ר יאי

   בפרק בתרא (דף כה.):
   . מאימתי אסרת:גבול

   . בי הישיבה:חבריא
. קי''ל בקדושין צפורי מצורע

בהאיש מקדש (דף ו:) דאסורין 
   בהאה:

. ואסרת שחוטה משעת שחיטה
אבל המשולחת מותרת דכתיב 
(ויקרא יד) ושלח את הצפור 
החיה וגו' ולא אמרה תורה שלח 

   לתקלה:
. ושתיהן אסרות משעת קיחה

   עד שישלח:
. מה עגלה גמר קיחה קיחה כו'

ערופה שאמר בה קיחה (דברים 
כא) ולקחו זקי העיר ההיא 
עגלת בקר אסורה מחיים אף 
ולקח למטהר שתי צפרים חיות 
(ויקרא יד) אסורות מחיים 

עגלה ערופה יש לה גבול ומיהו 
ליאסר בירידתה לחל איתן אבל 
אלו אין בהן מעשה מלקיחה ועד 
שחיטה וכיון דאסרות מחיים 
על כרחיך משעת לקיחה ריש 
לקיש אמרה אלא ר' יוחן אמרה 
דלר''ש בן לקיש מיתסרא מחיים 
והא דתן תצא ותרעה בעדר 

   מקשין לה בכריתות ו:
. הא תירוצא דמתרץ איה אלא

   משה לאו מוקמין לה כתאי:
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        פב, אפב, אפב, אפב, א .11
   ַמְתִניִתין

ָרה ּוְבָנּה  ְקחּו ּפָ ּלָ ַנִים ׁשֶ    ,ׁשְ
ַקח ִראׁשֹון  ּלָ חֹוט ִראׁשֹון -ֵאיֶזה ׁשֶ    ,ִיׁשְ

ִני וְ  ֵ  .ָזָכה -ִאם ָקַדם ַהׁשּ
  

ָמָרא    ּגְ

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
יָנא  ַנן –ְלִעְנַין ּדִ    .ּתְ

  
ָנא    :ּתָ

ִני " ֵ ר -ִאם ָקַדם ַהׁשּ ּכָ    ."ֲהֵרי ֶזה ָזִריז ְוִנׂשְ
  
לֹא ָעַבד ִאיּסּוָרא - "ָזִריז"    .ּדְ
ר" ּכָ ָרא - "ְוִנׂשְ ׂשְ ָקָאִכיל ּבִ  .ּדְ
  
  

 רש"י
. הא דקתי מתי' לעין דיא תן

מי שלקח ראשון ישחוט ראשון 
לאו לעין איסור והיתר שאם 
רצה השי לשחוט ראשון 
והראשון ימתין עד מחר מותר 
אבל דין הוא אם באו לב''ד שבא 
האחד לשחוט וחבירו אומר אי 
צריך יותר ממך או אומרים 

ראשון ישחוט שעל להם הלוקח 
מת כן לקח שאילו לא מכרה 
בעל הבית לשי ועכב לעצמו היה 
הלוקח שוחט וכן שיו 
בתוספתא פ''ה הלוקח מבעה''ב 
הוא קודם לבעה''ב שעל מת כן 

   לקח:
. שהקדים דלא עבד איסורא

   בעצמו שלא יבא לידי איסור:
. יש לו ריוח שאוכל היום שכר
  בשר:
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        בבבב----פב, אפב, אפב, אפב, א .12
   ַמְתִניִתין

ָרה ׁשָ  ךְ ַחט ּפָ ֶניָה  ְוַאַחר ּכָ ֵני ּבָ מֹוִנים - ׁשְ    .סֹוֵפג ׁשְ
ָחָטּה  ְך ׁשְ ֶניָה ְוַאַחר ּכָ ֵני ּבָ ַחט ׁשְ ִעים -ׁשָ    .סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרּבָ
ּה  תָּ ת ּבִ ּה ְוֶאת ּבַ תָּ ָחָטּה ְוֶאת ּבִ מֹוִנים -ׁשְ    .סֹוֵפג ׁשְ

ּה  תָּ ת ּבִ ָחָטּה ְוֶאת ּבַ ְך ׁשָ  ,ׁשְ ּה ְוַאַחר ּכָ תָּ ִעים -ַחט ּבִ    .סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרּבָ
ּום  סּוְמכּוס י ֵמִאיראֹוֵמר ִמׁשּ מֹוִנים :ַרּבִ  .סֹוֵפג ׁשְ

  

ָמָרא    ּגְ

אי   ?ַאּמַ
נוֹ "    ,ָאַמר ַרְחָמָנא (ויקרא כב, כח) 325325325325"אֹותֹו ְוֶאת ּבְ

נֹו ְואֹותוֹ     !ְולֹא ּבְ
  

ךְ לֹא  ְעּתָ    ,ַסְלָקא ּדַ
ַתְנָיא    :ּדְ

נוֹ אֹותֹו ְוֶאת "" א - (ויקרא כב, כח) "ּבְ נוֹ " ֵאין ִלי ֶאּלָ    ,"אֹותֹו ְוֶאת ּבְ

ִין –אֹותֹו ְוֶאת ִאּמֹו     ?ִמּנַ
הּוא אֹוֵמר ׁשֶ ֲחטוּ " :ּכְ ַנִים - (ויקרא כב, כח) "לֹא ִתׁשְ אן ׁשְ    .ֲהֵרי ּכָ

יַצד    ?ָהא ּכֵ
ָרה ֹוֵחט ֶאת ַהּפָ    ,ֶאָחד ַהׁשּ
ּה  ֹוֵחט ֶאת ִאּמָ    ,ְוֶאָחד ַהׁשּ

יִביןְוֶא  ַנִים ָהַאֲחרֹוִנים ַחּיָ ָנּה ׁשְ ֹוֵחט ֶאת ּבְ  ."ָחד ַהׁשּ
 

ֵעי ֵליּה ְלגּוֵפיּה    ב,פב    !ַהאי ִמיּבָ
  

ן חֹוט' :ִליְכּתֹוב ִאם כֵּ ֲחטוּ "ַמאי  'לֹא ִתׁשְ    ?"לֹא ִתׁשְ
  

ֵעי ֵליּה  י ִמיּבָ ּתִ    ,ְוַאכַּ
ַתב ַרְחָמָנא ִאי כָּ חֹוט' :ּדְ ֵרי  ,יןִא  – ַחד :ֲהָוה ֲאִמיָנא ',לֹא ִתׁשְ    ,לֹא –ּתְ

ַתב ַרְחָמָנא ֲחטוּ " :כָּ ֵרי - "לֹא ִתׁשְ   !ַוֲאִפיּלּו ּתְ
   

ן ִלְכּתֹוב ֲחטוּ ' :ִאם כֵּ ֲחטוּ "ַמאי  - 'לֹא ִיׁשְ ׁשְ    ?"לֹא ּתִ
י ְרּתֵ ּה ּתַ ַמע ִמיּנָ   .ׁשְ

  
  
  

                                                        
יֹום ֶאָחד 325 ֲחטּו ּבְ נֹו לֹא ִתׁשְ ה אֹתֹו ְוֶאת ּבְ   ְוׁשֹור אֹו ׂשֶ

 רש"י
  מתי' 
שחטה סופג את  ואח''כ

. דאין כאן שחיטת הארבעים
איסור אלא אחת ובגמרא יליף 

   דבו ואותו מי חייב:
שחטה ואת בתה ואחר כך את 

. יש כאן שי אותו ואת בת בתה
   בו:

. אין כאן שחטה ואת בת בתה
עדיין איסור ואח''כ שחט את 
בתה ויש בשחיטה זו שי 
איסורין אותו ואת בו משום 

ו משום בתה של אמה ובו ואות
   זו שכבר שחטה:

. דחד לאו הוא סופג ארבעים
   וחדא התראה וחד מעשה:

. וטעמא דסומכוס שמוים
   מפרש בגמ':

  
  גמ' 

   . לשון רבים משמע:לא תשחטו
. הזהיר את הרי כאן שים

שיהם בין אם שוחט האם ובין 
אם שוחט הבת ולא משכחת לה 
שים עוברין אלא בשלש בהמות 

ת ואם ובת דאי אם והא כיצד ב
ושי ביה למה לי קרא פשיטא 
מה לי חד ומה לי תרי דכי היכי 
דמחייב אהאי מחייב אהאי ואי 
בפרה ובתה ובת בתה פשיטא 
תרוייהו אותו ואת בו יהו 
אלא על כרחך באחד שוחט פרה 
והשי את אמה והשלישי את 
בתה קאמר לאשמועין דאבו 

  ואותו מי מחייב:
חט אחד האם . שאבל תרי לא

ואחד הבת אפילו אחרון פטור 
   קא משמע לן:

. דמשמע לא על ידי לא ישחטו
אחד ולא ע''י שים לא יהיו 

   שחטין:
. דמשמע מאי לא תשחטו

   דתרוייהו עבדי איסורא:
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        פג, אפג, אפג, אפג, א    ––––    פב, בפב, בפב, בפב, ב .13
ּה " תָּ ת ּבִ ָחָטּה ְוֶאת ּבַ ּה  ,ׁשְ תָּ ַחט ּבִ ְך ׁשָ ִעים - ְוַאַחר ּכָ     .סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרּבָ

ּום  סּוְמכּוס י ֵמִאיראֹוֵמר ִמׁשּ מֹוִנים :ַרּבִ    ."סֹוֵפג ׁשְ
  

י ָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ
סּוְמכּוס    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ

ֶהְעֵלם ֶאָחד  :ָקא ָסַבר סּוְמכּוס ֵני ֵזיֵתי ֵחֶלב ּבְ אֹות -ָאַכל ׁשְ י ַחּטָ ּתֵ יב ׁשְ    ,ַחּיָ
ַעְלָמאוּ  ְמִעיָנן ּבְ ִליׁשְ    .ְבִדין הּוא ּדְ

ָהא  ַמע ָלן ּבְ ָקא ַמׁשְ ָנן ּדְ  -ְוַהאי ּדְ ַרּבָ בְלהֹוִדיֲעָך ּכָֹחן ּדְ ָנן ַאף ַעל ּגַ ְטִרי ַרּבָ גּוִפין מּוְחָלִקין ּפַ    ,ּדְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ֶהְעֵלם ֶאָחד  :ָקָסַבר סּוְמכּוס ֵני ֵזיֵתי ֵחֶלב ּבְ א ַאַחתֵאינֹו  -ָאַכל ׁשְ יב ֶאּלָ    ,ַחּיָ
   ?ְוָהָכא ַהְיינּו ַטְעָמא הֹוִאיל ְוגּוִפין מּוְחָלִקין

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ֶהְעֵלם ֶאָחד  :ָקָסַבר ,יןִא  ֵני ֵזיֵתי ֵחֶלב ּבְ אֹות -ָאַכל ׁשְ י ַחּטָ ּתֵ יב ׁשְ    .ַחּיָ
  

אי    ?ִמּמַ
  

ְתַנן    :ִמּדִ
ְלַאִים לֹוֶקה" ְלַאִים ּכִ    ?"לֹוֶקה" ַמאי - "ַהּזֹוֵרַע ּכִ

יָטא –לֹוֶקה ַאַחת  :ִאיֵליָמא ׁשִ    !ּפְ
  

ְלַאִים"ְועֹוד ַמאי  ְלַאִים ּכִ    ?"ּכִ
  

יָטא  ׁשִ א ּפְ יֶאּלָ ּתֵ    .ַמְלִקּיֹות ׁשְ
  

ַמאי ַעְסִקיָנן    ?ּבְ
  

ֶזה ַאַחר ֶזה    :ִאיֵליָמא    ,ּבְ
י ַהְתָראֹות  ּתֵ ִניָנא –ּוִבׁשְ   !ּתָ

ָהָיה ׁשֹוֶתה ַיִין ּכָ " א ַאַחת -ל ַהּיֹום ָנִזיר ׁשֶ יב ֶאּלָ    .ֵאינֹו ַחּיָ
ה ְוהּוא ׁשֹוֶתה  :ָאְמרּו לוֹ  תֶּ ׁשְ ה ְוהּוא ׁשֹוֶתה  ,ַאל תִּ תֶּ ׁשְ ל ַאַחת ְוַאַחת –ַאל תִּ יב ַעל ּכָ    !"ַחּיָ

א ַבת ַאַחת :ֶאּלָ יָטא ּבְ ׁשִ    .ּוְבַהְתָרָאה ַאַחת ,ּפְ
  

י    ?ַמּנִ
  

ְפִליֵגי ֲעֵליּה  :ִאיֵליָמא ָנן ּדִ סּוְמכּוס ַרּבָ א ּוַמה  - ּדְ ּתָ ָנן  ַהׁשְ ִרי ַרּבָ ּטְ גּוִפין מּוְחָלִקין ּפַ    ,ָהָתם ּדְ
ןָהָכא  כֵּ ל ׁשֶ    ?!לֹא כָּ

א ָלאו סּוְמכּוס ִהיא    .ֶאּלָ
  

ָנן !לֹא    ,ְלעֹוָלם ַרּבָ
ב אּוְרֵחיּה  ָתא ַאּגַ ַמע ָלןּוִמיּלְ    ,ָקא ַמׁשְ

ְלַאִים וֵני כִּ ּוְ ֵרי ּגַ א ּתְ ִאיכָּ    ,ּדְ
ה ּיָ י יֹאׁשִ ַרּבִ    ,ְוַלֲאפּוֵקי ִמּדְ

ָאַמר  הּדְ ּיָ י יֹאׁשִ    :ַרּבִ
ַמּפֹוֶלת ָיד עֹוָרה ְוַחְרָצן ּבְ ה ּוׂשְ ְזַרע ִחּטָ ּיִ    ,ַעד ׁשֶ

ַמע ָלן יב :ָקא ַמׁשְ י ִמַחּיֵ עֹוָרה ְוַחְרָצן ַנּמִ ה ְוַחְרָצן ּוׂשְ ִכי ָזַרע ִחּטָ    .ּדְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ַזיִ " ה ּכְ ַזִית ָאַכל ִמּזֶ ה ּכְ מֹוִנים -ת ּוִמּזֶ    .סֹוֵפג ׁשְ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
א  ִעיםֵאינֹו סֹוֵפג ֶאּלָ    ."ַאְרּבָ

ֵמי    ?ֵהיֵכי ּדָ
י ַהְתָראֹות  :ִאיֵליָמא ּתֵ ֶזה ַאַחר ֶזה ּוִבׁשְ י ְיהּוָדה ַמאי ַטְעָמא -ּבְ ַרּבִ    ,ַהְתָרַאת ָסֵפק ִהיא ?ּדְ

י ְמִעיָנן ֵליּה ְלַרּבִ ָאַמר ְוׁשַ ָמּה ַהְתָרָאה -ַהְתָרַאת ָסֵפק  :ְיהּוָדה ּדְ    .לֹא ׁשְ
  

 רש"י
. שלא ודע לו בהעלם אחד

בתים שחטא ובשוגג חייב שתי 
חטאות וה''ה מי דמחייב 

י בהתראה אחת ובלאו אחד ש
   מלקיות:

. היכא דאין דלישמעין בעלמא
גופין מוחלקים כגון בשי זיתי 

   חלב:
. שעל דאע''ג דגופין מוחלקים

ידי שתי פרות באין לו שי 
מלקיות הללו ופליג סומכוס 
בסיפא וה''ה לרישא דקתי שחט 
שי ביה ואח''כ שחטה סופג מ' 
לסומכוס סופג פ' וכך מצאתי 

יה בתוספתא (פ''ה) שחט ה' ב
ואחר כך שחטה סומכוס אומר 
משום רבי מאיר חייב משום 

   חמשה לאוין:
. משמע הזורע כלאים כלאים

   שזרע וחזר וזרע:
. חדא ועוד מאי כלאים כלאים

   זריעה מי מחייב חדא:
. בידו אחת חטה בבת אחת

   וחרצן ובידו אחת שעורה וחרצן:
. ושמע מיה אלא לאו סומכוס

אחד אכל שי זיתי חלב בהעלם 
   חייב:

. ובב' התראות לעולם רבן
ודקשיא לך פשיטא הא קמ''ל 
דאיכא תרי גווי כלאים דבין 
חטה וחרצן ובין שעורה וחרצן 
הוו כלאים ולאפוקי מדרבי 

   יאשיה דבעי שלשתן כאחד:
. משי אכל מזה כזית ומזה כזית

גיד השה של שתי ירכות של 
   בהמה אחת:

. ר' יהודה לטעמיה ארבעים
בפ' גיד השה איו והג דאמר 

   אלא באחת:
. דאמר מאי טעמא דרבי יהודה

איו סופג אלא ארבעים לא הוה 
ליה למילקי כלל כל חדא וחדא 
התראת ספק הוא דהא מספקא 
ליה לר' יהודה באיזו מהן והג 
בשל ימין או בשל שמאל דקתי 
התם והדעת מכרעת שהוא של 
ימין ואיבעיא להו פשיטא ליה 

אי דעת דעת תורה או של ימין ומ
ספוקי מספקא ליה ומאי דעת 
דעת וטה ומדלא פשטיה מהא 
דמיפשט פשיטא ליה ש''מ לאו 
בשתי התראות קאמר דהא 
שמעין ליה דאמר התראת ספק 

  לא שמה התראה:
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ַתְנָיא    :ּדְ
ה ֶאת ֶזה" ה ֶאת ֶזה ְוָחַזר ְוִהּכָ    ,ִהּכָ

ל ֶאת ֶזה ל ֶאת ֶזה ְוָחַזר ְוִקּלֵ    ,ִקּלֵ
ַבת ַאַחת ֵניֶהם ּבְ ה ׁשְ ִהּכָ    ,אֹו ׁשֶ
ַבת ַאַחת  ֵניֶהם ּבְ ל ׁשְ ּלֵ ּקִ יב –אֹו ׁשֶ    .ַחּיָ

   :אֹוֵמר י ְיהּוָדהַרּבִ 
ַבת ַאַחת  יב –ּבְ    ,ַחּיָ

ֶזה ַאַחר ֶזה  טּור -ּבְ    ."ּפָ
  

יָטא ׁשִ א ּפְ ַבת ַאַחת  :ֶאּלָ    ,ּבְ
   .ּוְבַהְתָרָאה ַאַחת

  
א א ַקּמָ ּנָ    ?ּוַמאן ּתַ

  
סּוְמכּוס :ִאיֵליָמא ְפִליֵגי ֲעֵליּה ּדְ ָנן ּדִ    ,ַרּבָ

גּוִפין מּוְחָלִקי א ּוַמה ָהָתם ּדְ ּתָ ֵרי -ן ַהׁשְ ּטְ ָנן ּפַ    ,ַרּבָ
ן -ָהָכא  כֵּ ל ׁשֶ    ?!לֹא כָּ

א ָלאו סּוְמכּוס ִהיא    .ֶאּלָ
  

ֶזה ַאַחר ֶזהלְ  !לֹא    ,עֹוָלם ּבְ
ָנן    ,ְוַרּבָ

י ְיהּוָדה ַרּבִ א ּדְ ּנָ ִאיָדְך ּתַ א ָסַבר ָלּה כְּ ּנָ    ,ְוַהאי ּתַ
ָאַמר ָמּה ַהְתָרָאה -ַהְתָרַאת ָסֵפק " :ּדְ    ".ׁשְ
ַתְנָיא    :ּדְ

רֹופוּ "" ׂשְ ֵאׁש ּתִ ּנּו ַעד ּבֶֹקר ּבָ ּנּו ַעד ּבֶֹקר ְוַהּנֹוָתר ִמּמֶ   .(שמות יב,י) "לֹא תֹוִתירּו ִמּמֶ
ה   א,פג ה ַאַחר לֹא ַתֲעׂשֶ ן ֲעׂשֵ תּוב ִליתֵּ א ַהּכָ ֵאין לֹוִקין ָעָליו - ּבָ    ,לֹוַמר ׁשֶ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    .ַרּבִ
י ַיֲעקֹב    :אֹוֵמר ַרּבִ

ם הּוא ֶזהלֹא ִמן  ֵ    ,ַהׁשּ
ּום  א ִמׁשּ ֲהֵוי ֵליּה ֶאּלָ ה ּדְ ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ    ,ָלאו ׁשֶ

ה  ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ    ."ֵאין לֹוִקין ָעָליו -ְוָכל ָלאו ׁשֶ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ֵהמֹות " י ּבְ תֵּ ְ י ְיֵרכֹות ִמׁשּ תֵּ ְ יִדין ִמׁשּ ֵני ּגִ מֹוִנים -ָאַכל ׁשְ    .סֹוֵפג ׁשְ

י ְיהּוָדה    :ֵמראוֹ  ַרּבִ
א  ִעיםֵאינֹו סֹוֵפג ֶאּלָ    ."ַאְרּבָ

ֵמי    ?ֵהיֵכי ּדָ
ֶזה ַאַחר ֶזה    :ִאיֵליָמא    ,ּבְ

י ַהְתָראֹות  ּתֵ י ְיהּוָדה ַמאי ַטְעָמא -ּוִבׁשְ ַרּבִ ָאַמר ,ּדְ ִעים" :ּדְ    ?ְותּו לֹא "ַאְרּבָ
א ַבת ַאַחת :ֶאּלָ יָטא ּבְ ׁשִ    ,ּפְ

   .ּוְבָחָדא ַהְתָרָאה
  

א ַק ַמאן  ּנָ אּתַ    ?ּמָ
סּוְמכּוס  :ִאיֵליָמא ְפִליֵגי ֲעֵליּה ּדְ ָנן ּדִ ָנן    -ַרּבָ ְטֵרי ַרּבָ גּוִפין מּוְחָלִקין ּפַ    ,ּוַמה ָהָתם ּדְ

ן כֵּ ל ׁשֶ    ?!ָהָכא לֹא כָּ
  

א    .ָלאו סּוְמכּוס ִהיא ,ֶאּלָ
  

ֶזה ַאַחר ֶזה ,ְלעֹוָלם    ,ּבְ
י ְיהּוָדה ַמאי ַטְעָמא :ּוְדָקַאְמָרת ַרּבִ    ?ּדְ

ַזִיתכְּ  יּה כְּ ֵלית ּבֵ    .גֹון ּדְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ַזִית " יב –ֲאָכלֹו ְוֵאין ּבֹו ּכְ    ,ַחּיָ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ַזִית ֵהא ּבֹו ּכְ ּיְ   ."ַעד ׁשֶ

 רש"י
. מי שלא הכה זה וחזר והכה זה

שהתה אחר גיטה שלשה חדשים 
ויסת וילדה ספק בן תשעה 

עה לאחרון לראשון וספק בן שב
וכשגדל הכה את האחד וחזר 

   והכה את חבירו:
. דקסבר התראת ספק שמה חייב

   התראה:
. הרים שתי ידיו והכה בבת אחת

   זה באחת וזה באחת:
   . דהתראת ודאי היא:חייב

. דהויא התראת ודאי בבת אחת
   וקאמר ת''ק סופג שמוים:

. דלא אלא לאו סומכוס היא
 אשכחן תא דאית ליה הא סברא

   אלא הוא:
. עשה הוא ולאו באש תשרופו

שיתק לעשה אין לוקין עליו 
  והמותיר בפסח פטור:

. טעמא בא הכתוב ליתן עשה
דבא הכתוב הא לאו הכי לקי 
אע''ג דהתראת ספק היא דכל 
אימת דאתרו ביה מצי אמר 

   אכתי ליליא הוא:
. לא מטעם לא מן השם הוא זה

   זה הוא פטור:
ולא אכל . ישב לו שאין בו מעשה

   ומאליו עשה ותר:
. של שתי בהמות משתי ירכות

ומדקט שתי בהמות שמע מיה 
בימיות קאמר ות''ק דהכא 
כרבי יהודה ס''ל דאין והג אלא 
באחת ומהא פשטין בפרק גיד 
השה (לקמן דף צא.) דפשיטא 

   ליה לר' יהודה דבימין:
. בקמא או דלית ביה כזית

ק בבתרא אלא בחד מיייהו ות''
מחייב דקסבר בריה הוא ובריה 
[אין] צריכה שיעור כדתן 
במסכת מכות (דף יג.) אמר להם 
רבי שמעון אי אתם מודים לי 
באוכל מלה כל שהוא [שהוא] 
חייב אמרו לו מפי שהיא 
כברייתה ואית דמפרשי דלית 
ביה כזית בחד מיייהו אלא 
בתרוייהו ואין ראה בעיי שיהו 

אי שתי התראות מצטרפות ד
אכיל ליה לבתרא בתוך כדי 
אכילת פרס הייו בבת אחת ואי 
לאחר כדי אכילת פרס תו לא 

   מצטרפי:
. דקסבר לאו עד שיהא בו כזית

בריה חשיב אלא כחתיכה מן 
  הבהמה:
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   ַמְתִניִתין

ֵהָמה ַלֲחֵבירֹו ָצִריְך ְלהֹוִדיעוֹ  ָנה ַהּמֹוֵכר ּבְ ָ ׁשּ ָרִקים ּבַ ָעה ּפְ ַאְרּבָ חֹוטִאּמָ "  :ּבְ י ִלׁשְ    ",ּה ָמַכְרתִּ
חֹוט" י ִלׁשְ ּה ָמַכְרתִּ תָּ    ".ּבִ

ל ַחג  :ְוֵאּלּו ֵהן    ,ֶעֶרב יֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ׁשֶ
ַסח ל ּפֶ    ,ְוֶעֶרב יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ

   ,ְוֶעֶרב ֲעֶצֶרת
ָנה ָ    .ְוֶעֶרב רֹאׁש ַהׁשּ

ִליִליּוְכִדְבֵרי  י יֹוֵסי ַהּגְ    :ַרּבִ
ִלילַאף ֶעֶרב יֹום ַה  ּגָ ּפּוִרים ּבַ    .ּכִ

  
י ְיהּוָדהָאַמר     :ַרּבִ

   ?ֵאיָמַתי
ֵאין לֹו ֶריַוח ְזַמן ׁשֶ    ,ּבִ

   .ֵאין ָצִריְך ְלהֹוִדיעוֹ  -ֲאָבל ֵיׁש לֹו ֶריַוח 
י ְיהּוָדהּומֹוֶדה     :ַרּבִ

מֹוֵכר ֶאת ָהֵאם ְלָחָתן    ,ּבְ
ה ת ְלַכּלָ ִריְך ְלהֹוִדיעוֹ  ,ְוֶאת ַהּבַ ּצָ    ,ׁשֶ

ָידוּ  יֹום ֶאָחדּבְ ֵניֶהם ׁשֹוֲחִטין ּבְ ְ ׁשּ    .ַע ׁשֶ
  

ְרחוֹ  ַעל ּכָ ח ּבְ ּבָ ִחיִטין ֶאת ַהטַּ ָרִקים ֵאּלּו ַמׁשְ ָעה ּפְ ַאְרּבָ    ,ּבְ
חֹוט יָנר ּכֹוִפין אֹותֹו ִלׁשְ א ּדִ יָנִרים ְוֵאין לֹו ַלּלֹוֵקַח ֶאּלָ ֶוה ֶאֶלף ּדִ    ,ֲאִפיּלּו ׁשֹור ׁשָ

   ,ְלִפיָכךְ 
   ,ֹוֵקַח ֵמת ַללּ  -ִאם ֵמת 

ָנה  ָ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ׁשְ    ,ֵאינֹו ֵכן -ֲאָבל ּבִ
 .ֵמת ַלּמֹוֵכר -ְלִפיָכְך ִאם ֵמת 

  

ָמָרא    ּגְ

ָנא    :ּתָ
   ."ְוֵאינֹו ִנְמָנע ,הֹוֵלְך ְוׁשֹוֵחט - ִאם לֹא הֹוִדיעוֹ "
  
  
  
י ְיהּוָדהָאַמר "    :ַרּבִ

ְזַמןֵאיָמַתי  ֵאין לֹו ֶריַוח ּבִ    ,ׁשֶ
   .ֵאין ָצִריְך ְלהֹוִדיעוֹ  -יַוח ֲאָבל ֵיׁש לֹו ֶר 

י ְיהּוָדהּומֹוֶדה     :ַרּבִ
מֹוֵכר ֶאת ָהֵאם ְלָחָתן    ,ּבְ

ה ת ְלַכּלָ ִריְך ְלהֹוִדיעוֹ  ,ְוֶאת ַהּבַ ּצָ    ,ׁשֶ
יֹום ֶאָחד ֵניֶהם ׁשֹוֲחִטין ּבְ ְ ׁשּ ָידּוַע ׁשֶ    ."ּבְ

  
ה ִלי ְלִמיְתֵני ת ְלַכּלָ " :ָלּמָ    ?"הֶאת ָהֵאם ְלָחָתן ְוֶאת ַהּבַ

  
ַמע ָלן ב אּוְרֵחיּה ָקַמׁשְ ָתא ַאּגַ    :ִמּלְ

ָתא ּלְ י כַּ י ַחְתָנא ְטֵפי ִמּבֵ אֹוַרח ַאְרָעא ְלִמְטַרח ּבֵ   .ּדְ
  
  
  

 רש"י
  מתי' 

. דרך בארבעה פרקים בשה
ישראל לעשות סעודות וסתם 
הלוקח בהמה איו לוקח אלא 
לשוחטה מיד לפיכך המוכר 

המה לחבירו ומכר תחלה אמה ב
או בתה בו ביום צריך שיאמר 
לשי דע לך שהיום מכרתי אמה 
לשחוט או בתה מכרתי לשחוט 

   שמא כבר שחטה:
. היו ביום טוב האחרון של חג

מרבין בשמחה מפי שרגל 
   לעצמו הוא וחביב עליהן:

. הפסק ביתים שאין לו ריוח
   שמכר האם היום:
ת . שמכר אאבל יש לו ריוח

   הראשוה אתמול והשיה היום:
. שאי אומר אין צריך להודיעו

   אתמול שחט הראשון:
. אע''פ ומודה רבי יהודה כו'

   שלקח זה היום וזה למחר:
. משחיטין הטבח בעל כרחו

כדמפרש ואזיל שאם קבל דיר 
   מלוקח ליתן לו בדיר בשר:

. שוחטו אפילו שור שוה אלף זוז
קחין על כרחו אף על פי שאין לו

   לשאר ובגמרא מפרש טעמא:
. שתן ואין ללוקח בו אלא דיר

   דיר לטבח:
   . ומפסיד הדיר:מת ללוקח

. דבעין משיכה וכל זמן איו כן
   שלא משך חוזר בו הטבח:

  
  גמ' 

. למה לי למיתי את האם לחתן
ליתי במוכר זו לחתן וזו לכלה 
ומאי פסקה דקט לחתן אם 

   ולכלה בת:
. ולעשות אלמיטרח בי חת

   סעודה טפי מכלתא:
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ָרִקים ֵאּלוּ " ָעה ּפְ ַאְרּבָ ְרחוֹ  ּבְ ַעל ּכָ ח ּבְ ּבָ ִחיִטין ֶאת ַהטַּ    ,ַמׁשְ

יָנִרים ְוֵאין לֹו ַל  ֶוה ֶאֶלף ּדִ חֹוטֲאִפיּלּו ׁשֹור ׁשָ יָנר ּכֹוִפין אֹותֹו ִלׁשְ א ּדִ    ."ּלֹוֵקַח ֶאּלָ
  

ךְ     ?!ְוָהא לֹא ָמׁשַ
  

   :ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר 
ךְ  ׁשַ ּמָ ׁשֶ    .כְּ

  
ן" :ֵאיָמא ֵסיָפא ,ִאי ָהִכי ָנה ֵאינֹו ּכֵ ָ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ׁשְ    ,"ֵמת ַלּמֹוֵכר -ְלִפיָכְך ִאם ֵמת  ,ֲאָבל ּבִ

ךְ     !ְוָהא ָמׁשַ
  

ר ַרב ִיְצָחק ָאַמר מּוֵאל ּבַ י ׁשְ    :ַרּבִ
ךְ  לֹא ָמׁשַ    ,ְלעֹוָלם ׁשֶ

ה לֹו ַעל ְיֵדי ַאֵחר יכָּ ּזִ    ,ּוְכגֹון ׁשֶ
ָרִקים ֵאּלוּ " ָעה ּפְ ַאְרּבָ ְזכּות הּוא לוֹ  - "ּבְ ָפָניו - ּדִ לֹא ּבְ    ,ָזִכין ְלָאָדם ׁשֶ

חֹוב הּוא לֹו  ָנה ּדְ ָ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ׁשְ ָפָניוֵאין ָחִבין לְ  -ּבִ לֹא ּבְ    .ָאָדם ׁשֶ
  

י ֶאְלָעָזר י יֹוָחָנןָאַמר  326326326326ַרּבִ    :ַרּבִ
ין ּתֹוָרה ְבֵריֶהם ַעל ּדִ ָרִקים ֵאּלּו ֶהֱעִמידּו ֲחָכִמים ּדִ ָעה ּפְ ַאְרּבָ    ,ּבְ

ָאַמר  י יֹוָחָנןּדְ ַבר ּתֹוָרה ָמעֹות קֹונֹות :ַרּבִ    ,ּדְ
יָכה קֹוָנה ַעם ָאְמרּו ְמׁשִ    ?ּוַמה ּטַ

ֵזיָר  א יֹאַמר לוֹ ּגְ ּמָ ה" :ה ׁשֶ ֲעִלּיָ יָך ּבָ ְרפּו ִחּטֶ   ".ִנׂשְ
  
 

                                                        
  אֹוֵמררבו הגירסאות והשמות. וילא:  326

 רש"י
. המוכר הזה שזיכה לו ע''י אחר

מסר את השור לאדם אחר שלא 
בפי הלוקח ואמר לו זכי בשור 
   זה לפלוי להיות לו בדיר בשר:

. מסירה זו זכות דזכות הוא לו
היא לו דהא לא סגי ליה בלא 

   בשר:
. להוציא הוצאות חוב הוא לו

   הפסד הוא לו:
. דאין אדם עשה לו אין חבין

שליח לחבירו שלא מדעתו 
להפסידו אבל להרויחו אן סהדי 
דיחא ליה לפיכך זכין ואין 

   חבין:
. שקוין לו מעותיו על דין תורה
   בלא משיכה:

. מכיון דבר תורה מעות קוות
שתן מעות למוכר אין אחד 
מהם יכול לחזור דגמרין 
מהקדש דכתיב ותן הכסף וקם 

   לו:
ם אמרו משיכה קוה ומה טע

. דאי מוקמת להו לפירי כו'
באחריות הלוקח משתן מעות 
אי מתרמי דליקה בבית המוכר 
שהפירות שם לא טרח 
לאצוליהו אבל סתם מושך 

  ממטי להו לביתיה:
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   ַמְתִניִתין

נוֹ "ָהָאמּור ּבְ  (ויקרא כב, כח) 327327327327"יֹום ֶאָחד" ְיָלה - (ויקרא כב, כח) "אֹותֹו ְוֶאת ּבְ    .ַהּיֹום הֹוֵלְך ַאַחר ַהּלַ
ַרׁש  ן זֹוָמאֶאת זֹו ּדָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ

ַמ  :ֶנֱאַמר יתּבְ ֵראׁשִ ה ּבְ    ,(בראשית א,ה) 328328328328"יֹום ֶאָחד" :ֲעׂשֵ
נוֹ "ְוֶנֱאַמר ּבְ     ,"יֹום ֶאָחד ... אֹותֹו ְוֶאת ּבְ

ְיָלה  "ּיֹום ֶאָחד" ַמה ית ַהּיֹום הֹוֵלְך ַאַחר ַהּלַ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ    –ָהָאמּור ּבְ
נוֹ "ָהָאמּור ּבְ  "יֹום ֶאָחד" ַאף ְיָלהַהּיֹום הֹוֵלְך  "אֹותֹו ְוֶאת ּבְ  .ַאַחר ַהּלַ

  

ָמָרא    ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ַרׁש " ְמעֹון ֶאת זֹו ּדָ י ׁשִ ן זֹוָמאַרּבִ    :ּבֶ

ים ָקָדׁשִ א ּבְ ר ֶאּלָ ל ָהִעְנָין ּכּוּלֹו ֵאינֹו ְמַדּבֵ ּכָ    ,ְלִפי ׁשֶ
ים ַלְיָלה הֹוֵלְך ַאַחר ַהּיֹום    ,ּוְבָקָדׁשִ

ן    ?ָיכֹול ַאף ֶזה ּכֵ
אן ית ,"ָחדיֹום ֶא " :ֶנֱאַמר ּכָ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ    ,"יֹום ֶאָחד" :ְוֶנֱאַמר ּבְ

ית  "ּיֹום ֶאָחד" ַמה ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ְיָלה -ָהָאמּור ּבְ    ,ַהּיֹום הֹוֵלְך ַאַחר ַהּלַ
נוֹ "ָהָאמּור ּבְ  "ֶאָחדיֹום " ַאף ְיָלה "אֹותֹו ְוֶאת ּבְ  .ַהּיֹום הֹוֵלְך ַאַחר ַהּלַ

י   ב,פג    :אֹוֵמר ֶרּבִ
רֹוז - "ם ֶאָחדיוֹ " יּוָחד ָטעּון ּכָ    ,יֹום ַהּמְ

ֵהָמה ַלֲחֵבירֹו ָצִריְך ְלהֹוִדיעוֹ  ָנה ַהּמֹוֵכר ּבְ ׁשָ ָרִקים ּבְ ָעה ּפְ ַאְרּבָ אן ָאְמרּו ּבְ   ."ִמּכָ
 

    הדרן עלך אותו ואת בנוהדרן עלך אותו ואת בנוהדרן עלך אותו ואת בנוהדרן עלך אותו ואת בנו
  
  
  

                                                        
ה אֹ  327 יֹום ֶאָחדְוׁשֹור אֹו ׂשֶ ֲחטּו ּבְ נֹו לֹא ִתׁשְ   תֹו ְוֶאת ּבְ
ְך ָקָרא ָלְיָלה ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ֶאָחד 328 ְקָרא ֱאלִֹהים ָלאֹור יֹום ְוַלחֹׁשֶ   ַוּיִ

 רש"י
  מתי' 

. שחט היום הולך אחר הלילה
האם משחשכה לא ישחוט הבת 
כל הלילה וכל היום המחרת אבל 

שוחט הבת שחט האם ביום 
בלילה דאין הלילה הולך אחר 

   יום:
. משום דבעייא את זו דרש

דקדשים כתיב אותו ואת בו 
איצטריך למדרשה כדתיא 

   בגמרא:
. ויהי ערב ויהי מעשה בראשית

   בקר ברישא ערב והדר בקר:
  

  גמ' 
. הפרשה הזאת לפי שכל העין

סמוכה לקדשים דכתיב ירצה 
לקרבן אשה וסמיך ליה אותו 

   ת בו:וא
. בקדשים לילה הולך אחר היום

דכתיב (ויקרא ז) ביום קרבו 
יאכל לא ייח ממו עד בקר 
אלמא לילה שלאחריו קרי יום 

   קרבו עד הבקר:
רבי אומר יום אחד יום המיוחד 

. ימים מיוחדים יש טעון כרוז
בשה דהייו ארבעה פרקים 
שאתה מוזהר להכריז אמה 
מכרתי לשחוט קרי ביה לא 

יטו לא תגרום לה לישחט תשח
בימים הללו היא ובה אי מי 
מדכתיב יום אחד דמשמע יום 
מיוחד למאי יחדיהו אי לאו 

  להטעין כרוז:


