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ולד של ב פקועה למ"ד חוששי לזרע האב ,באופני דלהל מה דינו?

כשיש בו ג פסול יוצא
כשאי בו פסול יוצא

כשבא הב פקועה על בהמה
רגילה
1
אסור
אסור

כשבא הב פקועה על בהמה
כמותו
2
אסור
מותר

ולד של ב פקועה שהוציא אביו הב פקועה את ידו בעת שחיטת אמו )הסבתא( ,מאיזה איסורי
הוא בא?
לר' מאיר ! דאי די ב פקועה בולד גמור
לר' יהודה ! בכל עני הוא ב פקועה

3

מאיסור חלב וד וגיד הנשה
הוא בא
אינו בא

מאיסור יוצא
אינו בא
הוא בא

השוחט את הבהמה ונמצא בה דמות כדלהל ,מה הדי? ]תוד"ה אלמה[.
מצא דמות בהמה
מצא דמות יונה

בפרסה אחת
4
מותרת
&&&&

ללא פרסה כלל
5
מותרת
אסורה

 1הכי אמר רב משרשיא ,לדברי האומר חוששי לזרע האב "ב( פקועה הבא על בהמה מעלייתא &
הולד אי( לו תקנה".
 2אמרה הגמ' דפשיטא דמבלבל זרעיה ,וא"כ כל הולד יש בו מאיסור יוצא שיש ביד של אביו הב(
פקועה מאז שיצאה ידו לחו .ואי( לה היתר בשחיטה] .ובתוס' ד"ה דאתא ביארו שמיירי שג
הא יש בה איסור בחד אבר ,וזהו הכוונה "דכוותיה"[ .והמשיכה הגמ' לומר ,דאולי אי( בזה
חסרו( מה שיש בו פסול יוצא ,דכמו שכל ולד הוא בא מחמת איסור חלב וד  ,ג כא( לא שנא
במה שבא מחמת עוד איסור .או דלמא כיו( שכא( נוס עוד איסור יותר מכל בהמה ודוחה הגמ'
דבזה אי( להסתפק ,דממ"נ אי( כא( עוד איסור יותר) ,וכמבואר בטבלא הבאה( .ולכ( אמרה הגמ'
"דכל מכח לא אמרינ( דשרי" ,והספק לעני( ָחָלב.
 3ר"מ חולק בעיקר די( ב( פקועה ,וס"ל דא נמצא בתו 1הבהמה שליל של ב' ט' חי )היינו ולד
גמור( בזה אי( די( של ב( פקועה בכלל וטעו( שחיטה ,ולפ"ז אי( בו לא את הקולות וג לא את
החומרות של ב( פקועה ,ולכ 1א( בו איסור יוצא הנ"ל & האומר שלא מהני שחיטה ליד באופ(
שהוציא הב( פקועה את ידו קוד שחיטה.
 4וא שהוא "קלוט" מ"מ "קלוט במעי פרה" & כשר ,דאמר ר' שמעו( ב( יוחי "פרסה בבהמה
תאכלו" ,דהיינו אפי' מי שיש לו פרסה אחת & כשהוא בתו 1הבהמה & תאכלו.
 5כתבו תוס' לחדש שזה שאמר ר' יוחנ( שא מצא בה דמות יונה אסור ,הוא דוקא כשנמצא
בדמות יונה שאינו ראוי להתקיי  ,אבל א מצא דמות בהמה אפי' א רגליו כרגלי יונה ,או שאי(
לו רגלי בכלל ג"כ כשר.
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האומר רגלה של זו עולה ,מה הדי?
הא הרגל עצמה קדושה?
1
קדושה
קדושה

לר' מאיר ור' יהודה
לר' יוסי ור' שמעו

הא כל הבהמה קדושה
אינה קדושה
קדושה

באופני דלהל ,הא הולד קדוש בבכורה או לא?

לרב הונא ! דלמפרע הוא קדוש
לרבה ! דמכא ולהבא הוא קדוש
2

3

כשיצא שליש ומכרו לגוי
וחזר ויצא שליש
קדוש
אינו קדוש

כשיצא שליש דר $דופ וב'
שלישי דר $הרח
אינו קדוש
קדוש

הא מותר להטיל מו בבכור קוד שיצא לאויר העול ,כגו גדי באזנו ואימרא בשפתיו?
]תוד"ה רב[.
לרב הונא
לרב יהודה

כשהוציא מיעוט הראש
4
אסור
מותר

קוד שהוציא ראשו כלל
מותר
מותר

 1ותמכר לצרכי עולות ,והיינו ללוקח שאמר הרי עלי עולה בחייה )ע' תמורה יא ,(:והוא יקריבנה
עולה .וכשמוכרה המוכר & מוכרה חו .מדמי אותו אבר.
 2רב הונא ס"ל שכשנולד הרוב מתברר למפרע שולד זה הוא קדוש משעת תחילת הלידה ,ולכ1
אפילו שמכרו לעכו" קוד שיצא הרוב & לא חלה מכירתו ,דהתברר למפרע שכבר היה קדוש
מתחילת הלידה .אכ( א יצא תחילה שליש דר 1דופ( ,אפי' שחזר ויצא הרוב דר 1הרח  ,מ"מ
כיו( שתחילת הלידה לא היתה בקדושה & אינו קדוש ,כיו( שלשיטתו כל בכור צרי 1שיהיה קדוש
למפרע מתחילת הלידה.
 3רבה ס"ל דמכא( ולהבא הוא קדוש ,ולכ 1שפיר חלה מכירתו כל זמ( שלא יצא רוב ,דאי(
הקדושה חלה למפרע .אכ( א יצא שליש דר 1דופ( וב' שליש דר 1רח & שפיר הוי קדוש ,דסו"ס
יצא רוב דר 1רח  ,ואי( צרי 1שיקדש מתחילת הלידה.
 4דכיו( שלמפרע הוא קדוש ,כשיצא רוב הראש מתברר שכבר היה קדוש מתחילת הלידה ,ונמצא
מטיל מו בבכור קדוש ,אכ( קוד שיצא הראש בכלל & שלא התחילה עדיי( שעת הלידה ,ששעה
זו אפי' למפרע לא יכול לחול בה קדושה ,מותר ג לרב הונא להטיל בו מו אז .

