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חמורה אחת או שתי שלא ביכרו ,וילדו כדלהל ,מה הדי למשנתנו?
חמורה אחת
נות טלה לכה
1
מפריש טלה לעצמו


ילדו ב' זכרי
ילדו זכר ונקבה
ב' זכרי ונקבה
ב' נקבות וזכר אחד,
או ב' זכרי וב' נקבות



אחת ביכרה ואחת לא
נות טלה א' לכה
מפריש טלה א' לעצמו
מפריש טלה א' לעצמו

ב' חמוריו שביכרו
נות ב' טלאי לכה
נות טלה א' לכה
נות טלה א' לכה,
ומפריש טלה א' לעצמו
מפריש טלה א' לעצמו
מפריש ב' טלאי
וה לעצמו

חמורה שלא ביכרה ויצאו שתי זכרי כאחד מה הדי?

לר' ירמיה והברייתא
לאביי

אליבא דר' יוסי הגלילי
שניה קדושי
2
רק אחד מה קדוש

אליבא דתנא דמתניתי
רק אחד מה קדוש
רק אחד מה קדוש

בכורות ד ט:
למסקנת סוגיי דמשמע דבעינ כוליה רח לקדש ,באיזה מקרי הוי חציצה? ]תוד"ה אמר[.
לתי' א'

מי במינו
אינו חוצ

לתי' ב'

אינו חוצ

אחותו
א כרכתו כולו :חוצ
א מקצת פנוי :לא חוצ
חוצ

דבר אחר
חוצ
חוצ

כיצד דורשי ר' יהודה ור"ש שנחלקו בדי פטר א אסור בהנאה חמור את הפסוקי דלהל?
לא תעבוד בבכור שור
3
שאי בכור אד אסור בהנאה
לר' יהודה אסור
לר' שמעו מותר )קוד עריפה( שאי בכור אד אסור בהנאה

4

לא תגוז בכור צאנ
אבל אתה גוזז בשותפות הגוי
6
אבל אתה גוזז פטר חמור

5

 1הוא צרי להפריש טלה כדי לחלל עליו את הקדושת בכור ,אבל יכול לעכב אותו לעצמו ,כיו שהכה
הוא מוציא מחבירו  שעליו להביא ראיה בעדי שהזכר יצא תחילה .וכא אי איסור אצלו ,דאפי' פטר
חמור גמור שפדאו בשה אי קדושה לא בו ולא בפדיונו ,אלא רק ממונא אית לכה עליה ,והכא דספק הוא
ליכא גזל ומעכבו לעצמו.
 2דיש מיעוט "הזכרי לה'" שרק בבכור בהמה טהורה שניה קדושי לר' יוסי הגלילי ,אבל בבכור
בהמה טמאה לא קדשי שניה ,אלא רק אחד מה קדוש.
 3דס"ל שאי ל דבר שצרי פדיה והקפידה עליו תורה שא אתה פודה שלא בשוויו תפדה דוקא בשה
שאינו אסור בהנאה.
 4וכתב שור  ב'' אטו מה שכתב בצאנ  שבא למעט של ולא שותפות גוי ,אבל לר"ש באמת קשה.
 5ר' יהודה לטעמו דס"ל דבכור שיש ל בו שותפות ע גוי קדוש בבכורה ,ורק נתמעט מגיזה.
 6דמכא שמותר בהנאה ,וס"ל שבשותפות עכו" אינו קדוש  ולא צרי לזה קרא להתיר גיזה.
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לרבנ
לר' שמעו

דברי דלהל הא מטמאי טומאת אוכלי?
1
דברי שאסורי רק באכילה
דברי שאסורי ג בהנאה
מטמאי טומאת אוכלי
3
מטמאי טומאת אוכלי
לא היה לו שעת הכושר :לא מטמא
4
היה לו שעת הכושר :מטמא

2

 1כגו :ערלה ,כלאי הכר ,שור הנסקל ,עגלה ערופה ,ציפורי מצורע ,פטר חמור ,בשר וחלב )בבשר
וחלב פליג ר"ש וס"ל שמותר בהנאה  כדלהל(.
 2אבל מותר אתה ליהנות מה ולהאכיל לאחרי  דהיינו עכו".
 3דכתיב "מכל האוכל אשר יאכל"  אוכל שראוי להאכילו לאחרי )עכו"( מטמא טומאת
אוכלי ואוכל שאי אתה ראוי לאכילו לא מטמא .והג ששור הנסקל ועגלה ערופה  בחייה ה
מותרי בהנאה אליבא דר"ש ,לא נקרא שמחמת זה יש לה שעת הכושר ,דהרי ה אסורי
באכילה משו אבר מ החי.
 4וזה הטע שבבשר וחלב מודה ר"ש שמטמא טומאת אוכלי ,דהרי היה לו שעת הכושר קוד
שבישלו .אכ בהמש הסוגיא מבואר שלר"ש יש עוד טע שבשר וחלב מטמא טומאת אוכלי,
דהוא לשיטתו ס"ל שאי בשר וחלב אסור בהנאה.

