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  אליעזר ר'  רבנן      
  להו אי חוששין לזרע האבמספקא       
  ולא מקצת שהשה   ואפילו מקצת שהשה       

  ובכויבכלאים אותו ואת בנו נוהג   רבנןתנו 
אותו ואת  כלאים הבא מן העז ומן הרחל

 אין אותו ואת בנו נוהג בו כוי נו נוהג בוב

אותו 
 בנות וא

 כלאים
  הבא
  מן העז
  ומן הרחל

  ייבח
  בהמההוי כך כך ובין בין 

  חייב
  בהמההוי כך כך ובין בין 

  כוי

  הבאצבי 
 *על התיישה

  מלקותייב ח
   ייבחרק חוששין לזרע האם אם נ "ממ

  נהי נמי דחוששין לזרע האבו
  ומלקינן ליה -שה ואפילו מקצת שה אמרינן 

  ממלקות פטור 
  איכאאיסורא 

שין לזרע האב, דלמא אין חוש -איסורא איכא 
דלמא חוששין  קות ליכאמל והאי שה מעליא הוא

  מקצת שה לא אמרינן 'רע האב, ושה ואפילז

הבא תייש 
 *על הצבייה

  איכאאיסורא 
  טורפרק חוששין לזרע האם אם 
  חוששין לזרע האב אםו

  ואסור -שה ואפי' מקצת שה אמרינן 

  טורפ
  טורפרק חוששין לזרע האם אם 
  נהי נמי דחוששין לזרע האבו

  שה ואפילו מקצת שה לא אמרינן

  כוי אין שוחטין אותו ביום טוב  דתנן

כסוי 
  הדם

 כלאים
  הבא
  מן העז
  ומן הרחל

  טורפ
  יהחאינו כך כך ובין בין 

  טורפ
  יהחאינו כך כך ובין בין 

  כוי

  הבאצבי 
 על התיישה

  מספק ייבח
  כוי אין שוחטין אותו ביום טוב

הו צבי דאית לוחייב בכסוי לאב חוששין שמא 
ואפי' מקצת צבי ושמא אין חוששין ופטור מן 

  לו מקצת צבי ליכאהכסוי דאפי

  טורפ
  טורפרק חוששין לזרע האם אם 

 בדא ביצליכא אלא מקצת לאב חוששין  גם אםו
  ופטורא "לר לית ליה ביצואפי' מקצת 

הבא תייש 
  על הצבייה

  חייב
  דהא ודאי איכא מקצת צבי

  אית להו צבי ואפי' מקצת צביו

  מספק ייבח
  כוי אין שוחטין אותו ביום טוב

שמא חוששין וליכא אלא מקצת צבי ומקצת לית 
  ליה ושמא אין חוששין וכוליה צבי הוא ובעי כסוי

  תניאד
  הזרוע והלחיים והקבה

  ובכלאיםנוהגים בכוי 
חייב  -לאים הבא מן העז ומן הרחל כ

  פטור מן המתנות -מן הכוי במתנות, 

  תנותמ

 כלאים
  הבא
  מן העז
  ומן הרחל

  ייבח
  בהמההוי כך כך ובין בין 

  חייב
  בהמההוי כך כך ובין בין 

  כוי

  הבאצבי 
 על התיישה

  חצי ייבח
  ב מיהא בחצי מתנות ממה נפשךחיי

  כוליה שה הואלאב דאי אין חוששין 
  מקצת שיות דאם מיהא איכאלאב ואי חוששין 

ורבנן אית להו שה ואפילו מקצת שה ושקיל 
פלגא דשיות ואידך פלגא אימא ליה אייתי ראיה 

  דאין חוששין וכוליה שה הוא ושקול

  טורפ
  רק חוששין לזרע האם חייב לתת כוליהאם 

וליכא אלא מקצת שה דאם לאב חוששין  גם אםו
  לגמרי ופטור ושה ואפי' מקצת שה לית ליה

  וכיון דמספקא לן המוציא מחבירו עליו הראיה

הבא תייש 
  על הצבייה

  פטור
  וחייב חצידאפי' מקצת שה אמרינן דנהי נמי 

  מי לימא לן דאיכא מקצת שה
  וכוליה צבי הואלאב דלמא אין חוששין 

  המוציא מחבירו עליו הראיהו

  טורפ
אם ו גמריל טורפרק חוששין לזרע האם אם 

 בליכא אלא מקצת שה דאלזרע האב וששין ח
  פטור לגמריוושה ואפי' מקצת שה לית ליה 
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