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   א"ע ז"נ דף  
  

 ,שבתורה יןִת אֶ  כל דורש היה ,העמסוני נחמיה א"וי העמסוני שמעון .א
 דבר שום לרבות יראשהיה , פירש 'תירא יךקאל' ה את'ל שהגיע כיון

 מה רשתשד אתין כל רבי ,תלמידיו לו אמרו. םהמקו למורא להשוותו
 על קבלתי כך הדרישה על שכר שקבלתי כשם להם אמר ?עליהם תהא

 לרבות ,תירא יךקאל' ה את ,ולימד עקיבא רבי שבא עד .הפרישה
 .חכמים תלמידי

והמשולחת , לרבי יוחנן השחוטה אסורה משעת שחיטה, מצורע ציפורי. ב
כעגלה ערופה  ולריש לקיש שתיהם אסורות משעת לקיחה. מותרת

, והשחוטה עומדת באיסורה גם לאחר שחיטה, חייםשאסורה מ
  . המשולחת ניתרת משעת שילוחהו

שהיא פסולה  טריפה ונמצאת ,שחט את הציפור שעמדה לשחיטה. ג
. ואין צריך להביא שתים אחרות ,יקח זוג לשניה, לטהרת מצורע

לריש לקיש עומדת באיסור הנאה , שחיטהאם נטרפה בשעת , והשחוטה
ואם נמצא שהיתה . ולרבי יוחנן מותרת,  שהיה עליה משעת לקיחה

ומותרת , לא חל עליה קדושה כלל, כגון בבני מעיה, התטריפה מתחיל
   .בהנאה

  .איתן לנחל ירידתה עגלה ערופה נאסרת משעת. ד

, עתתול בשני ושלא ,ארז בעץשלא  ,באזוב שלא שחט את הציפור. ה
 א שלא"וי .ונאסרת, שמה שחיטה למצותה ראויה שאינה ששחיטהא "י



 

אבל . שחיטה אוסרתשה ושניהם סוברים. ולא נאסרתשמה שחיטה 
  .אסורה גם אם לא שמה שחיטה, מחייםלסובר שאסורה 

 תאכלו לא אשר וזה ,המשולחת את לרבות תאכלו טהורה צפור כל. ו
שלא מצאנו רוב בעלי  ,להיפך דורשיםואין . השחוטה את לרבות מהם

 ,כשדה ',השדה פני על ושלח' למדים ממה שנאמר ויש. חיים שאסורים
  .לתקלה שלח תורה אמרה לאש ,א"וי .מותרתזו  אף מותרת שדה מה

     

   ב"ע ז"נ דף  
  

 לאו ,למדבר ויזרקנה בגבת ,ליםציפור את ה ויזרוק ביפו יעמוד אל. א
 חוץ ויזרקנה בעיר עומד אלא ,ירהע בתוך ויזרקנה לעיר חוץ יעמוד

   .לחומה

 ',ראשו שער פרע גדל יהיה ָקדֹשׁ 'שנאמר  ,שיער נזיר אסור בהנאה. ב
, כהקדש לחולין ויוצא דמיו את תופס אבל אינו .קדוש יהיה גידולו

 .'קודש'ולא  'קדוש' שנאמר

 שמעון ולרבי ,בהנאה אסורלרבי יהודה , קודם עריפה חמור פטר. ג
 .הכל דבריאסור בהנאה ל, עריפהלאחר ו. מותר

 איסורל אחד ',אמו בחלב גדי תבשל לא'שלשה פעמים אמרה תורה . ד
 אסורולרבי שמעון  .בישול איסורל ואחד ,הנאה איסורל ואחד ,אכילה

 .בהנאה ומותר באכילה
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