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חולי� ד� עט. 
פרדות דלהל�, הא� מותרי� זה בזה או לא? 

 
בנולדי� מ� החמור ואביה� סוס בנולדי� מ� הסוס ואביה� חמור  

הנולדי� מ� הסוס 
ואביה� חמור 

 לר' יהודה: אסורי מותרי
 1לחכמי: מותרי

הנולדי� מ� החמור 
ואביה� סוס 

 לר' יהודה: אסורי
 לחכמי: מותרי

  מותרי

 
חולי� ד� עט: 

הא� אותו ואת בנו נוהג בכלאי� ובכוי? 
 

כוי (תיש וצביה � בהמה ע� חיה) כלאי� (עז ורחל � ששניה� מי� בהמה)  
נוהג נוהג לרבנ� 

אינו נוהג נוהג לר' אליעזר 
 
 

לרב חסדא באיזה כוי נחלקו ר"א ורבנ� ובאיזה לא לעני� אותו ואת בנו? 
 

כשהא� באה מתיש כשהא� צביה  
הבא על הצביה2 

כשהא� תישה 

נוהג נוהג אינו נוהג לרבנ� 
נוהג אינו נוהג אינו נוהג לר' אליעזר 

 

                                                            

1 וביאר שמואל מחלוקת דר' יהודה ס"ל דאי( חוששי לזרע האב ולכ* הנולדי מ( הסוס א� 
שאביה( חמור חשובי כסוס, ולכ( אסורי בסוג השני של הפרדות . דהיינו בנולדי מ( החמור. 
(אמנ אינ כסוס גמור להתיר בסוס הנולד מסוס וסוסה . פרי ע הא . כיו( דרק מספקא 
ליה אי אי( חוששי לזרע האב, ואולי כ( חוששי ולכ* אי אפשר להתיר). אכ( חכמי שס"ל שכ( 
חוששי לזרע האב, לשיטת כל מי( פרדות אחד הוא ומותרי זה בזה, כי כל אחד יש בו חצי 

חמור וחצי סוס.   
2 הנה אמר רב חסדא, הכל מודי כשהא צביה שאינו נוהג בה אותו ואת בנו, דהיות שהיא חיה 
ובנה בהמה לא שיי* בזה אותו ואת בנו, דקפדינ( שהא תהיה בהמה דוקא, ולכ* בלהיפ* כשהיא 
תישה והב( צבי כ( נוהג. ונחלקו ר"א ורבנ( בכה"ג של כוי הבא מ( התיש שבא על הצביה, ואותו 
כוי הוליד ולד, ושחט לכוי ולולדו, רבנ( סברי שחוששי לזרע האב (דהיינו לסבא שהיה תיש) 
ואמרינ( שה ואפי' מקצת שה, והכוי (שהוא האמא כא() חשוב בכלל בהמה לאיסור אותו ובנו. ור' 
 אליעזר ס"ל דאי( חוששי לזרע האב ולא אמרינ( שה ואפי' מקצת שה, וא"כ הכוי שהוא הא

חשוב מ( חיה, וכששוחט לכוי ע בנה לא עבר על אותו ואת בנו.  



  óãä ïåéò ììåë é"ò ïëåä
ת. ד. 43087, הר נו�, ירושלי  •  מיקוד 91430 

           daf@dafyomi.co.il  (אחה"צ) טל/פקס 6515004
 

חולי� ד� עט: 
כוי ביו� טוב, הא� מחללי� יו� טוב לעני� מצות כיסוי הד� הנוהגת דוקא בחיה, או לא? 

 
בהבא מ� הצבי הבא על התישה בהבא מ� התיש הבא על הצביה  

שוחט ומכסה לכתחילה  לרבנ� 
. צבי אפי' מקצת צבי 

להו"א: שוחט ומכסה 
למסקנא: אינו שוחט1 

שוחט ומכסה לכתחילה  לר' אליעזר 
. דהוא חיה גמורה 

שוחט ואינו מכסה  
. דהוא בהמה גמורה2 

 
 

הא� יש חיוב לישראל לתת מכוי מתנות כהונה של זרוע לחיי� וקיבה הנוהגי� דוקא בבהמה? 
 

בהבא מ� הצבי הבא על התישה בהבא מ� התיש הבא על הצביה  
חייב בחצי מתנות  פטור3 לרבנ� 

. שה ואפי' מקצת שה 
פטור  לר' אליעזר 

. דלא אמרינ( שה ואפי' מקצת שה 
להו"א: חייב בכל המתנות 

למסקנא: פטור מכל המתנות4 
 

                                                            

1 בהו"א הבינה הגמ' דלרבנ( דס"ל שחוששי( לזרע האב וג ס"ל דצבי ואפי' מקצת צבי, א"כ 
שפיר צרי* כא( כיסוי מצד זרע האב שבו, ושוחט ומכסה לכתחילה ביו"ט. ודוחה הגמ', דלרבנ( 
ספוקי מספקא להו אי חוששי( לזרע האב, וא"כ יש כא( צד שלא חוששי והוא בהמה טהורה, 

ולכ* אי( שוחטי( אותו ביו"ט.  
2 ובפשטות הטע דר"א משו דאי( חוששי( לזרע האב, והיא בהמה גמורה. אכ( למסקנא אמרינ( 
דג ר"א מספקא ליה אי חוששי( לזרע האב, אלא שהדי( לא ישתנה, וכדמתר/ לה רב פפא לקמ( 

  .((ד� פ. וע' בטבלאות ש
3 דהנה בחצי הראשו( הוא פטור כיו( שאמו צביה, ועל החצי השני של צד האב, כיו( שרבנ( מספקא 
להו (לפי המסקנא הנ"ל) אי חוששי( לזרע האב, על הכה( להביא ראיה שחוששי, וכיו( שאי( לו 

ראיה . המוציא מחבירו עליו הראיה.  
4 בהו"א סברנו בדעת ר"ע דס"ל בודאי שאי( חוששי( לזרע האב, ולפ"ז היה צרי* להיות די( הכוי 
הזה שאמו תישה כדי( בהמה גמורה שנוהג בה מתנות כהונה. אכ( למסקנא אמרינ( שס"ל לר"א 
דספק הא חוששי( לזרע האב, וכיו( שהוא ספק בכולו שמא הוא מקצת חיה . וס"ל דלא אמרינ( 
שה ואפי' מקצת שה, הרי שהכה( הוא מוציא מחבירו ועליו להביא ראיה שלא חוששי( לזרע האב.   


