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מה די נדמה  דהיינו דבר שנדמה למי טמא שנולד מ הטהור ,לעני אכילה?

לסת מתניתי
לר' שמעו
לר' אליעזר ור' יהושע

אינו דומה לאמו
מותר
אסור
אסור

דומה בדבר אחד
מותר
אסור
מותר

1

דומה בראשו וברובו
מותר
מותר
מותר

הדומה לאמו הטהורה בסימ אחד ,הא נאכל לתנאי דלהל ?
לר' יהושע
לר' אליעזר

כשעיבורו מ הטמא
אינו נאכל
3
נאכל

כשעיבורו מ הטהור
נאכל
נאכל

2

מה די מי רגלי של חיות טמאות הא מותרי בשתיה?
מי רגלי של חמור 
שה עכורי ודומי לחלב
לרב ששת אליבא דר' יעקב :אסורי
אליבא דחכמי :מותרי

ללישנא קמא
לאיכא דאמרי
בכורות ד ז:

לר' יעקב
לרבנ

מי רגלי של סוסי וגמלי 
שה צלולי
4
מותרי
5
דינ כשל חמור

מיני דבש דלהל הא מותרי באכילה?
6

דבש דבורי
מותר
מותר

דבש גזי )מי ארבה( וצרעי
אסור
1
מותר

 1כ ביארו התוס' )בד"ה זה( דאי הכוונה שדומה בסימ אחד של טהרה ,אלא מיירי שדומה לאמו ביד
ורגל או בצמרו.
 2מבואר בגמ' שרק ר' אליעזר ומחלוקתו )גבי אותו ואת בנו( ס"ל שאפשר להיות כזה דבר שבהמה טמאה
תתעבר מבהמה טהורה ,אבל ר' יהושע ב לוי ס"ל ששאר התנאי פליגי וס"ל שלא יתכ עיבור כזה ,וא"כ
קשה אי מיירי כא  ,ומתרצת הגמ' שמדובר שהתעברה מקלוט ב פרה וכר"ש שאוסרו ,דהיינו שאינו מי
טמא אמיתי אלא הוא ב של פרה ,רק היות שפרסותיו קלוטות הוא נקרא טמא אליבא דר"ש.
 3ס"ל שהפסוק הזה "שה כשבי שה עזי"  לא בא ללמד מה שאנחנו כבר יודעי ,כלומר די זה
שעיבורו מ הטהור שמותר הולד הוא פשוט ,ועל כרח בא לחדש שאפי' בעיבורו מ הטמא מותר כדומה
לאמו בסימ אחד.
 4כיו שה צלולי מי נכנסו ומי יצאו.
 5ומה שהגמ' לא איבעיא לה אלא בחמור ולא בסוסי וגמלי ,משו שאי אנשי שותי אלא מי רגלי
של חמור משו שמועילי לרפואת ירקונא ,אבל של סוסי וגמלי לא שותי ,אול איה"נ שדינ כמי
רגלי של חמור.
 6ס"ל לר' יעקב שכל היוצא מ הטמא טמא ,ורק גזה"כ להתיר דבש ,ורק דבש דבורי שאי לו ש לואי
הותר ,אבל שאר סוגי דבש אסורי.
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דג טמא שנמצא בו דג טהור ,הא הדג טהור מותר באכילה?

לרב ששת ,רב פפא ,רב נחמ
לרב אשי

כשנמצא כנגד בית הריעי,
או דר בית הלביעה ,או שהוא של
מותר
מותר

2

כשנמצא בתוכו סת
אסור
מותר

3
4

 1ס"ל שהיתר הדבש הוא משו מפני שמכניסות אותו לגופ ואינו מתמצה מגופ  ,וא"כ כל סוגי הדבש
דינ שוה.
 2שהוא גדול ,ואי דר עובר להיות בכזאת צורה ,ובודאי שבא מבחו ולא השריצו.
 3דחיישינ שמא השרי הדג הטמא מי שאינו דומה לו.
 4לא חיישינ שישרי מי שאינו דומה לו ,וכמי שבלע את הדג הטהור בפנינו.

