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צ.
תנו רבנן:▀◊

פרות המרכסות בתבואה והדשות בתרומה ומעשר ־ אינו עובר משום בל תחסום אבל מפני מראית העין 

מביא בול מאותו המין ותולה לה בטרסקלין שבפיה.

מביא כרשינים ותולה לה, שהכרשינים יפות לה מן הכל.רבי שמעון בן יוחאי:▀◊צ.

ורמינהי:▀¿◊צ.

פרות המרכסות בתבואה ־ אינו עובר משום בל תחסום, והדשות בתרומה ומעשר ־ עובר משום בל 

תחסום, ונכרי הדש בפרתו של ישראל ־ אינו עובר משום בל תחסום, וישראל הדש בפרתו של נכרי ־ 

עובר משום בל תחסום.

קשיא תרומה אתרומה, קשיא מעשר אמעשרִ ¿צ.

בשלמא תרומה אתרומה לא קשיאֹ כאן ־ בתרומה, כאן ־ בגידולי תרומה.!◊צ.

אלא מעשר אמעשר קשיאִ ¿צ.

וכי תימא: מעשר אמעשר נמי לא קשיא: כאן ־ במעשר, כאן ־ בגידולי מעשר.!צ.

בשלמא גידולי תרומה ־ תרומה, אלא גידולי מעשר ־ חולין נינהו.¿צ.

ִ דתנן:▀¿צ. גידולי טבל וגידולי מעשר שני ־ חולין

אלא, לא קשיאֹ הא ־ במעשר ראשון, הא ־ במעשר שני.!צ.

ואיבעית אימא: הא והא במעשר שני, ולא קשיא: הא ־ רבי מאיר, הא ־ רבי יהודה.!◊צ.

הא רבי מאיר:!צ.

מעשר ממון גבוה הואדאמר:[רבי מאיר]♦▀!◊צ.

הא רבי יהודה:!צ.

מעשר שני ממון הדיוט הוא.דאמר:[רבי יהודה]♦▀!◊צ.

היכי דמי?¿צ.

כגון שהקדימו בשבלין.!◊צ.

ולרבי יהודה ־ והא בעי חומהִ ¿צ.

כגון שדש לפנים מחומת בית פאגי.[רבי יהודה]!◊צ.

איבעית אימא: לא קשיאֹ כאן ־ במעשר ודאי, כאן ־ במעשר דמאי.!◊צ.

השתא דאתית להכי, תרומה אתרומה נמי לא קשיא: כאן ־ בתרומת ודאי, כאן ־ בתרומת דמאי.!◊צ.

בשלמא מעשר דמאי ־ איכא, אלא תרומת דמאי מי איכא?¿צ.

והתניא:▀¿◊צ.
אף הוא ביטל את הוידוי וגזר על הדמאי, לפי ששלח בכל גבול ישראל וראה שלא היו מפרישין אלא 

תרומה גדולה בלבדִ 

אלא, לא קשיא: כאן ־ בתרומת מעשר ודאי, כאן ־ בתרומת מעשר דמאי.!◊צ.

בעו מיניה מרב ששת:^◊צ.
היתה אוכלת ומתרזת, מהו? משום דמעלי לה הוא ־ והא לא מעלי לה, או דלמא דחזיא ומצטערא, והא 

חזיא ומצטערא?

תניתוהאמר להו רב ששת:!צ.

מביא כרשינים ותולה לה, שהכרשינים יפות לה מן הכל.רבי שמעון בן יוחי:▀!◊צ.

שמע מינה: משום דמעלי לה הוא, שמע מינה.!צ.

איבעיא להו:^◊צ.
מהו שיאמר אדם לנכרי חסום פרתי ודוש בה, מי אמרינן: כי אמרינן אמירה לנכרי שבות ־ הני מילי 

לענין שבת, דאיסור סקילה, אבל חסימה דאיסור לאו ־ לא. או דלמא לא שנא?
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נכרי הדש בפרתו של ישראל ־ אינו עובר משום בל תחסום.תא שמע:▀¿◊צ.

מעבר הוא דלא עבר, הא איסורא ־ איכא.¿צ.

!◊צ.
בדין הוא דאיסורא נמי ליכא, ואיידי דתנא סיפא דישראל הדש בפרתו של נכרי עובר, תנא רישא אינו 

עובר.

^¿◊צ.
תא שמע, דשלחו ליה 

לאבוה דשמואל:
הלין תורי דגנבין ארמאי ומגנחין יתהון, מהו?

צ:
הערמה אתעביד בהו, אערימו עלייהו ויזדבנון.שלח להו:[אבוה דשמואל]!¿◊

בני מערבא סברי לה כרבי חידקארב פפא:!◊צ:

בני נח מצווין על הסירוסדאמר:[רבי חידקא]▀!◊צ:

וקא עברי משום (ויקרא י"ט) ולפני עור לא תתן מכשל.!צ:

ימכרו לשחיטה.סבר רבא למימר:▀◊צ:

דיין שקנסת עליהם מכירה.אמר לו אביי:▀◊צ:

פשיטא, בנו גדול ־ כי אחר דמי, בנו קטן מאי?^צ:

רב אחי אסר[רב אחי]♦!◊צ:

ורב אשי שרי.[רב אשי]♦!◊צ:

מרימר ומר זוטרא, ואמרי לה הנהו תרי חסידי מחלפי אהדדי.Оצ:

הושיב לה קוץ בפיה, מהו?בעי רמי בר חמא:^◊צ:

הושיב לה? חסימה מעלייתא היאִ ¿צ:

אלא: ישב לה קוץ בפיה, מהו?^◊צ:

הרביץ לה ארי מבחוץ, מהו^צ:

הרביץ לה? חסימה מעלייתא היאִ ¿צ:

אלא: רבץ לה ארי מבחוץ, מהו?^צ:

העמיד בנה מבחוץ, מהו?^צ:

היתה צמאה למים, מהו?^צ:

פרס לה קטבליא על גבי דישה, מהו?^צ:

פשוט מהא חדא¿צ:

דתניא:▀¿◊צ:
רשאי בעל פרה להרעיב פרתו כדי שתאכל מן הדישה הרבה, ורשאי בעל הבית להתיר פקיע עמיר לפני 

הבהמה כדי שלא תאכל מן הדישה הרבה.

שאני התם דקא אכלה.!◊צ:

!◊צ:
איבעית אימא: רשאי בעל הבית להתיר פקיע עמיר לפני בהמה מעיקרא, כדי שלא תאכל הרבה מן 

הדישה.

^◊צ:
בעא מיניה רבי יונתן 

מרבי סימאי:

חסמה מבחוץ, מהו? שור בדישו אמר רחמנא ־ והא לאו בדישו הוא, או דלמא לא תדוש בחסימה אמר 

רחמנא?

אמר לו:[רבי סימאי]!◊צ:

מבית אביך אתה למד (ויקרא י') יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך בבאכם, בבואכם הוא דאסור, הא 

מישתא ומיעל ־ שרי? (ויקרא י') ולהבדיל בין הקדש ובין החל אמר רחמנִא אלא, מה התם ־ בשעת 

ביאה לא תהא שכרות, הכא נמי ־ בשעת דישה לא תהא חסימה.
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החוסם את הפרה והמזווג בכלאים ־ פטור, ואינו לוקה אלא דש ומנהיג בלבד.תנו רבנן:▀◊צ:

חסמה בקול והנהיגה בקול, רבי יוחנן אמר: חייבאיתמר:[רבי יוחנן]♦▀◊צ:

פטור.ריש לקיש:♦▀◊צ:

חייב, עקימת פיו הויא מעשה.רבי יוחנן:▀◊צ:

פטור, קלא לא הוי מעשה.ריש לקיש:▀◊צ:
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