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 .קלב �ד חולי�

 ?הא� נותני� לה מתנות כהונה, כהנת הנשואה לישראל

 

 תרומה האסורה לזרי� זרוע לחיי� וקיבה 

 לא נותני� לא נותני� ישמעאל' לתנא דבי ר

אליעזר ב� יעקב' לדבי ר
1

נותני� 
2

 לא נותני� 

 

 ?הא� זרוע לחיי� וקבה נוהגי� בדברי� דלהל�

 

 הנולד משני�בכלאי�   )צבי ותישה( הנולד מבהמה וחיה �מכוי 
אמו חיה �תיש וצביה מ אמו בהמה �מצבי ותישה )עז וכבש(ת  מני בהמו

חצי מתנותב נוהג :לרב הונא נוהגלתנא קמא
3

 נות� הכל:יוחנ�' לרבי� אמר ר
 לא נוהג

 )משו� שיש בו צד חיה(לא נוהג  נוהגאליעזר' לר

 

 ?דרכי� שנאמרו בכויהמה ה� 

 

 ?מה ה� הדיני� דרכי�מה ה� ה 

 אחר שחיטה צרי� לכסות דמו כחיה שוה לחיה.א

 חלבו אסור באכילה כבהמה שוה לבהמה.ב

 דמו וגיד הנשה שלו אסורי� כבהמה וחיה שוה לחיה ולבהמה.ג

 

 ?מה דינ� במתנות כהונה, מה די� בכור שנתערב במאה בהמות

 

חט כול�ששו' הכל של ישראל א כל בהמה שייכת למשהו אחר 

הגיע לכה� ומכרו לישראל
4

 פוטרי� לו אחד ממתנותבכור'  שמא כל א�כול� פטורי� 

 נ או ת� לי כולו או מתנותיו" דהכה� בא ממ�חייבי� במתנות  לא הגיע הבכור ליד כה�

 

                                                           
1

דהא כתיב וזה , רק גבי מתנות יש מיעוט אחר מיעוט לרבות, סברתו שבעלמא כה� ולא כהנת 
דמשמע נמי דוקא " ונת� לכה�"ומזה שכתב שוב ,  דמשמע כהני� ולא כהנות�יהיה משפט הכהני� 

 .מיעוט אחר מיעוט ומרבה לכהנתהוי , כה�
2

וג� הבעלי� . רב אידי בר אבי�, רב יימר, רב פפא, רב כהנא, עולא: וכ� נהגו הרבה אמוראי� 
 .הישראלי� יכולי� לאכול בשביל נשותיה� הכהנות

3
יאמר הישראל לכה� תביא ראיה שאי� חוששי� לזרע , שיש ספק שמא חוששי� לזרע האבדכיו�  

 .החצי השניהאב ותשקול ג� את 
4

ולכ� יכל הכה� למוכרו , ז יצא הבכור לחולי� ומותר לזרי�"דהיינו היה בו מו� קבוע שעי 
 �וכגו� שבכל הבהמות היה אותו מו� , י מומו בתערובת"ומדובר באופ� שלא ניכר ע. לישראל

 .ה בזמ�"תוד
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 :חולי� ד� קלב

 ?הא� חייבת הבהמה במתנות, היה השוחט כה�

 

 כשיש לו שותפות בה כשאי� לו שותפות בה 

 כ חייבת"שבועות פטורה ואח' וג' ב חייבת כשלא קבע חנות

 מיד חייבת חייבת כשקבע חנות

 


