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   ַמְתִניִתין

  יֹוֵצא ּדֹוֶפן, 
א ַאֲחָריו,    ְוַהּבָ

י   אֹוֵמר:  ַטְרפֹון ַרּבִ
ֲאבּו.  ְסתָּ ּיִ ֵניֶהם ִיְרעּו ַעד ׁשֶ   ׁשְ

ָעִלים. ְוֵיָאְכלּו ּבְ    מּוָמן ַלּבְ
י   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ

כֹור,  ֵניֶהן ֵאיָנן ּבְ   ׁשְ
ֵאינֹו  -ָהִראׁשֹון  ֵני ׁשֶ ֶטר ֶרֶחם'ִמּפְ   , 'ּפֶ

ִני  ֵ ָדמֹו ַאֵחר -ְוַהׁשּ ּקְ ֵני ׁשֶ   .  ִמּפְ
   

ָמָרא    ּגְ

ְלִגי ַמאי ָקִמיּפַ ְלִגיּבְ ַמאי ָקִמיּפַ ְלִגיּבְ ַמאי ָקִמיּפַ ְלִגיּבְ ַמאי ָקִמיּפַ             ????ּבְ
        

י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ָקא ֵליּה     ַרּבִ ָקא ֵליּה ַטְרפֹון ְמַסּפְ ָקא ֵליּה ַטְרפֹון ְמַסּפְ ָקא ֵליּה ַטְרפֹון ְמַסּפְ כֹור ְלָדָבר ֶא         ::::ַטְרפֹון ְמַסּפְ כֹור ְלָדָבר ֶא ּבְ כֹור ְלָדָבר ֶא ּבְ כֹור ְלָדָבר ֶא ּבְ   ָחד, ָחד, ָחד, ָחד, ּבְ
כֹור כֹורִאי ָהֵוי ּבְ כֹורִאי ָהֵוי ּבְ כֹורִאי ָהֵוי ּבְ כֹור.     ,,,,ִאי ָהֵוי ּבְ כֹור. ִאי ָלא ָהֵוי ּבְ כֹור. ִאי ָלא ָהֵוי ּבְ כֹור. ִאי ָלא ָהֵוי ּבְ         ִאי ָלא ָהֵוי ּבְ

יוְ וְ וְ וְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יָטא ֵליּה     ַרּבִ ׁשִ יָטא ֵליּה ֲעִקיָבא ּפְ ׁשִ יָטא ֵליּה ֲעִקיָבא ּפְ ׁשִ יָטא ֵליּה ֲעִקיָבא ּפְ ׁשִ כֹור ְלָדָבר ֶאָחד     ::::ֲעִקיָבא ּפְ כֹור ְלָדָבר ֶאָחד ּבְ כֹור ְלָדָבר ֶאָחד ּבְ כֹור ְלָדָבר ֶאָחד ּבְ כֹור.     ----ּבְ כֹור. ָלא ָהֵוי ּבְ כֹור. ָלא ָהֵוי ּבְ כֹור. ָלא ָהֵוי ּבְ   ָלא ָהֵוי ּבְ
  

 רש"י
  מתי' 

. בכור שיצא דרך דופן יוצא דופן
הבא אחריו בכור (לזכרים ולא) 
לרחמים ולא ללידה שכבר יצא 

   קודם לו: אחר
. דספק בכור הן שיהם ירעו כו'

דמספקא לר' טרפון בכור לדבר 
אחד אי הוי בכור אי לא הוי 

   בכור:
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ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ

ִריְך ִלְפָרט" ָלל ַהּצָ ִריְך ִלְכָלל,  ,ִמּכְ ָרט ַהּצָ   ּוִמּפְ
יַצד?    ּכֵ

כֹור" ל ּבְ ׁש ִלי ּכָ ַמע?  , ב)(שמות יג    161"ַקּדֶ ַמׁשְ   ָיכֹול ֲאִפיּלּו ְנֵקָבה ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר:    .(דברים טו, יט)    162ָזָכר"" תַּ

  ָיכֹול ֲאִפיּלּו ָיְצָתה ְנֵקָבה ְלָפָניו?  - "ָזָכר"ִאי 
ְלמּוד לֹוַמר:  ֶטר ֶרֶחם"תַּ   . (שמות יג, ב)    "ּפֶ

ֶטר ֶרֶחם"ִאי    ן? ָיכֹול ֲאִפיּלּו ָיָצא ַאַחר יֹוֵצא ּדֹוֶפ  - "ּפֶ

ְלמּוד לֹוַמר:  כֹור"תַּ   . . . . ""ּבְ
  

ֵרְבָיאָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ֵיילְ לְ לְ לְ     ַרב ׁשֵ         : : : : ַאּבַ
א אֵריׁשָ אֵריׁשָ אֵריׁשָ ְלמּוָדא  ,ֵריׁשָ ְלמּוָדא לֹא ָקָנֵסיב ָלּה ּתַ ְלמּוָדא לֹא ָקָנֵסיב ָלּה ּתַ ְלמּוָדא לֹא ָקָנֵסיב ָלּה ּתַ כֹור"לֹא ָקָנֵסיב ָלּה ּתַ   , "ּבְ
כֹור ְלָדָבר ֶאָחד    ::::ַאְלָמאַאְלָמאַאְלָמאַאְלָמא כֹור ְלָדָבר ֶאָחדּבְ כֹור ְלָדָבר ֶאָחדּבְ כֹור ְלָדָבר ֶאָחדּבְ כֹור'''', ָהֵוי , ָהֵוי , ָהֵוי , ָהֵוי ּבְ כֹורּבְ כֹורּבְ כֹורּבְ         . . . . ''''ּבְ

ְלמּוָדא  ְלמּוָדא ֵסיָפא ָקָנֵסיב ָלּה ּתַ ְלמּוָדא ֵסיָפא ָקָנֵסיב ָלּה ּתַ ְלמּוָדא ֵסיָפא ָקָנֵסיב ָלּה ּתַ כֹור"ֵסיָפא ָקָנֵסיב ָלּה ּתַ   . "ּבְ
כֹור ְלָדָבר ֶאָחד     ::::ַאְלָמאַאְלָמאַאְלָמאַאְלָמא כֹור ְלָדָבר ֶאָחד ּבְ כֹור ְלָדָבר ֶאָחד ּבְ כֹור ְלָדָבר ֶאָחד ּבְ כֹור''''ָלא ָהֵוי ָלא ָהֵוי ָלא ָהֵוי ָלא ָהֵוי     ----ּבְ כֹורּבְ כֹורּבְ כֹורּבְ   ! ''''ּבְ

  
  : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 

כֹור ְלָדָבר ֶאָחד  כֹור ְלָדָבר ֶאָחד ְלעֹוָלם ּבְ כֹור ְלָדָבר ֶאָחד ְלעֹוָלם ּבְ כֹור ְלָדָבר ֶאָחד ְלעֹוָלם ּבְ כֹור,     ----ְלעֹוָלם ּבְ כֹור, ָלא ָהֵוי ּבְ כֹור, ָלא ָהֵוי ּבְ כֹור, ָלא ָהֵוי ּבְ         ָלא ָהֵוי ּבְ
א ָהִכי ָקָאַמר: ִאי ָזָכר, ָיכֹול ֲאִפיּלּו יֹוֵצא ּדֹוֶפן?  א ָהִכי ָקָאַמר: ִאי ָזָכר, ָיכֹול ֲאִפיּלּו יֹוֵצא ּדֹוֶפן? ְוֵריׁשָ א ָהִכי ָקָאַמר: ִאי ָזָכר, ָיכֹול ֲאִפיּלּו יֹוֵצא ּדֹוֶפן? ְוֵריׁשָ א ָהִכי ָקָאַמר: ִאי ָזָכר, ָיכֹול ֲאִפיּלּו יֹוֵצא ּדֹוֶפן? ְוֵריׁשָ         ְוֵריׁשָ

ְלמּוד לֹוַמר:  ְלמּוד לֹוַמר: ּתַ ְלמּוד לֹוַמר: ּתַ ְלמּוד לֹוַמר: ּתַ ֶטר ֶרֶחם"ּתַ   . . . . "ּפֶ
  

        ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ָרִביָנא
כֹור ְלָדָבר ֶאָחד  כֹור ְלָדָבר ֶאָחד ְלעֹוָלם ּבְ כֹור ְלָדָבר ֶאָחד ְלעֹוָלם ּבְ כֹור ְלָדָבר ֶאָחד ְלעֹוָלם ּבְ כ    ----ְלעֹוָלם ּבְ כָהֵוי ּבְ כָהֵוי ּבְ כָהֵוי ּבְ         ֹור, ֹור, ֹור, ֹור, ָהֵוי ּבְ

ְך ָיָצא ַאַחר יֹוֵצא ּדֹוֶפן     ::::ָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמר, ְוֵסיָפאְוֵסיָפאְוֵסיָפאְוֵסיָפא ְעּתָ ְך ָיָצא ַאַחר יֹוֵצא ּדֹוֶפן ִאי ָסְלָקא ּדַ ְעּתָ ְך ָיָצא ַאַחר יֹוֵצא ּדֹוֶפן ִאי ָסְלָקא ּדַ ְעּתָ ְך ָיָצא ַאַחר יֹוֵצא ּדֹוֶפן ִאי ָסְלָקא ּדַ ְעּתָ   ָקדֹוׁש, ִאי ָסְלָקא ּדַ
כֹור" ה ִלי?      "ּבְ ְכַתב ַרֲחָמָנא ָלּמָ ה ִלי?  ּדִ ְכַתב ַרֲחָמָנא ָלּמָ ה ִלי?  ּדִ ְכַתב ַרֲחָמָנא ָלּמָ ה ִלי?  ּדִ ְכַתב ַרֲחָמָנא ָלּמָ         ּדִ

ָיְצָתה ְנֵקָבה ְלָפָניו   יט,ב ָיְצָתה ְנֵקָבה ְלָפָניוִאי ְלַמעּוֵטי ֵהיָכא ּדְ ָיְצָתה ְנֵקָבה ְלָפָניוִאי ְלַמעּוֵטי ֵהיָכא ּדְ ָיְצָתה ְנֵקָבה ְלָפָניוִאי ְלַמעּוֵטי ֵהיָכא ּדְ ֶטר ֶרֶחם" ָנְפָקא    ----    ִאי ְלַמעּוֵטי ֵהיָכא ּדְ ֶטר ֶרֶחם" ָנְפָקאִמ"ּפֶ ֶטר ֶרֶחם" ָנְפָקאִמ"ּפֶ ֶטר ֶרֶחם" ָנְפָקאִמ"ּפֶ   ! ִמ"ּפֶ
ּה  ַמע ִמיּנָ א ׁשְ ּה ֶאּלָ ַמע ִמיּנָ א ׁשְ ּה ֶאּלָ ַמע ִמיּנָ א ׁשְ ּה ֶאּלָ ַמע ִמיּנָ א ׁשְ             ::::ֶאּלָ

כֹור"         יֹוֵצא ַאַחר יֹוֵצא ּדֹוֶפן. יֹוֵצא ַאַחר יֹוֵצא ּדֹוֶפן. יֹוֵצא ַאַחר יֹוֵצא ּדֹוֶפן. יֹוֵצא ַאַחר יֹוֵצא ּדֹוֶפן. ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְלַמעּוֵטי ֵהיָכא ְלַמעּוֵטי ֵהיָכא ְלַמעּוֵטי ֵהיָכא ְלַמעּוֵטי ֵהיָכא     ----    "ּבְ
        

יֲאַמר ֵליּה ֲאַמר ֵליּה ֲאַמר ֵליּה ֲאַמר ֵליּה  ְפּתִ         : : : : ָרִביָנאלְ לְ לְ לְ     ַרב ַאָחא ִמּדִ
ךְ  ְעּתָ ךְ ִאי ָסְלָקא ּדַ ְעּתָ ךְ ִאי ָסְלָקא ּדַ ְעּתָ ךְ ִאי ָסְלָקא ּדַ ְעּתָ כֹור,     ::::ִאי ָסְלָקא ּדַ כֹור ְלָדָבר ֶאָחד ָהֵוי ּבְ כֹור, ּבְ כֹור ְלָדָבר ֶאָחד ָהֵוי ּבְ כֹור, ּבְ כֹור ְלָדָבר ֶאָחד ָהֵוי ּבְ כֹור, ּבְ כֹור ְלָדָבר ֶאָחד ָהֵוי ּבְ         ּבְ

יַנח ֵהיָכא  יַנח ֵהיָכא ּתֵ יַנח ֵהיָכא ּתֵ יַנח ֵהיָכא ּתֵ ֶרְך ָזָכר ָזָכר ָזָכר ָזָכר                 ::::ָיָצאָיָצאָיָצאָיָצאּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּתֵ ֶרְך ּדֶ ֶרְך ּדֶ ֶרְך ּדֶ         ּדֹוֶפן, ּדֹוֶפן, ּדֹוֶפן, ּדֹוֶפן, ּדֶ
ָלא ָקדֹוׁש  ֶרְך ֶרֶחם ּדְ ָלא ָקדֹוׁש ְוָזָכר ּדֶ ֶרְך ֶרֶחם ּדְ ָלא ָקדֹוׁש ְוָזָכר ּדֶ ֶרְך ֶרֶחם ּדְ ָלא ָקדֹוׁש ְוָזָכר ּדֶ ֶרְך ֶרֶחם ּדְ          ,,,,ְוָזָכר ּדֶ

ִאיְמעוּ  ִאיְמעוּ ּדְ ִאיְמעוּ ּדְ ִאיְמעוּ ּדְ כֹור"ִמ ט ֵליּה ט ֵליּה ט ֵליּה ט ֵליּה ּדְ   , "ּבְ
א ְב ְב ְב ְב ּדִ  א כֹור ְלָרָחִמים ִאיכָּ א כֹור ְלָרָחִמים ִאיכָּ א כֹור ְלָרָחִמים ִאיכָּ א כֹור ְלָרָחִמים ִאיכָּ כֹור ִלְזָכִרים ֵליכָּ אּבְ כֹור ִלְזָכִרים ֵליכָּ אּבְ כֹור ִלְזָכִרים ֵליכָּ אּבְ כֹור ִלְזָכִרים ֵליכָּ   . ּבְ

א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ ׁש ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ֵהיָכא ֵהיָכא ֵהיָכא ֵהיָכא     ,,,,ֶאּלָ ֶרְך ֶרֶחם ִליְקּדַ ֶרְך ּדֹוֶפן ְוָזָכר ּדֶ ׁש ָיְצָתה ְנֵקָבה ּדֶ ֶרְך ֶרֶחם ִליְקּדַ ֶרְך ּדֹוֶפן ְוָזָכר ּדֶ ׁש ָיְצָתה ְנֵקָבה ּדֶ ֶרְך ֶרֶחם ִליְקּדַ ֶרְך ּדֹוֶפן ְוָזָכר ּדֶ ׁש ָיְצָתה ְנֵקָבה ּדֶ ֶרְך ֶרֶחם ִליְקּדַ ֶרְך ּדֹוֶפן ְוָזָכר ּדֶ   , ָיְצָתה ְנֵקָבה ּדֶ
כֹור ִלְזָכִרים ּוְבכֹור ְלֶרֶחם!  א ּבְ ָהא ִאיכָּ כֹור ִלְזָכִרים ּוְבכֹור ְלֶרֶחם! ּדְ א ּבְ ָהא ִאיכָּ כֹור ִלְזָכִרים ּוְבכֹור ְלֶרֶחם! ּדְ א ּבְ ָהא ִאיכָּ כֹור ִלְזָכִרים ּוְבכֹור ְלֶרֶחם! ּדְ א ּבְ ָהא ִאיכָּ         ּדְ

        
א כִּ  וְרּתָ א ְמַחּוַ א כִּ ֶאּלָ וְרּתָ א ְמַחּוַ א כִּ ֶאּלָ וְרּתָ א ְמַחּוַ א כִּ ֶאּלָ וְרּתָ א ְמַחּוַ ֵייְד ֶאּלָ ֵייַאּבַ ֵייַאּבַ ֵייַאּבַ         ....ַאּבַ

        
        הדרן עלך הלוקח עובר פרתוהדרן עלך הלוקח עובר פרתוהדרן עלך הלוקח עובר פרתוהדרן עלך הלוקח עובר פרתו

                                                        
ֵהָמה ִלי הּוא 161 ָאָדם ּוַבּבְ ָרֵאל ּבָ ְבֵני ִיׂשְ ל ֶרֶחם ּבִ ֶטר ּכָ כֹור ּפֶ ׁש ִלי ָכל ּבְ   ַקּדֶ
ְבָקְרָך ּוְבצֹאְנָך ַהזָּ  162 ֵלד ּבִ ר ִיּוָ כֹור ֲאׁשֶ ל ַהּבְ יׁש לַ ּכָ ְקּדִ כֹור צֹאֶנךָ  ה'ָכר תַּ ְבכֹר ׁשֹוֶרָך ְולֹא ָתגֹז ּבְ   ֱאלֶֹהיָך לֹא ַתֲעבֹד ּבִ

 רש"י
  גמ' 

   . שהכלל צריך שיהא הפרט עמו:מכלל הצריך לפרט
   . יש שהפרט צריך שיהא הכלל עמו:מפרט הצריך לכלל

. כו'. הך רישא לאו פירושא דכלל הצריך לפרט כיצד קדש לי 
   לא מציעתא וסיפא:הוא א

. כלל אפי' קבות ת''ל זכר אשר יולד בבקרך ובצאך כל בכור
הזכר זהו כלל ופרט השוי במדה ראשוה של שלש עשרה 
מדות שהפרט בא למעט את הכלל ממשמעו ולהעמידו על 
הפרט ואין בכלל אלא מה שבפרט שהרי זה דומה לכלל ופרט 

בקר ומן הצאן השוי אצל מדה ראשוה מן הבהמה כלל מן ה
   פרט אין בכלל אלא מה שבפרט:

. דרך רחם דהכי אי בכור זכר יכול אפי' יצתה קבה לפיו
משמע בכור זכר בכור לזכרים שלא קדמו זכר אחר הוי בכור 

   ואע''ג דאיו בכור ללידה ולרחמים:
. איצטריך האי פרט לפרושי דלא מיקרי בכור ת''ל פטר רחם

דלא הוה ידעין מאי משמעותא עד דהוי בכור לרחמים משום 
דכללא ולא דמי לכלל ופרט דאהי פרט למעוטי כללא ולא 
לפרושי משמעותא כגון רישא דברייתא בכור יכול אפי' קבה 
ת''ל זכר הייו כלל ופרט גמור דלא איצטריך לפרושי היכי 
דמי בכור דהא הקבה בכור לכל מילי היא אלא למעוטי דלא 

בבכורה ודכוותה בשחיטת חולין  תימא אף הקבות קדושות
(דף פח:) וכסהו בעפר קרי ליה כלל הצריך לפרט משום דתרי 
גווי כסוי הוי כגון כפיית כלי עליו ועוד יש כסוי בדבר 
המתפזר כגון עפר וכיוצא בו לכך אמר עפר למעוטי כסוי דבר 
שלם ולא דייין ליה בכלל ופרט גמור דמעוט מי שחיקת 

   זריך:אבים והגיר וה
. דמשמע בכור לכל מילי בעין והייו פרט הצריך לכלל בכור

דזכר ופטר רחם שהוא פרט צריכין לבכור שאילו לא אמר 
בכור הייתי אומר אע''פ שאיו בכור יקדש ורוב פרטות 
שבתורה אין צריכין לכללות שעמהן כגון (ויקרא א) מן הבקר 

וכי יתן איש אל ומן הצאן לא היו צריכין שיכתב מן הבהמה 
רעהו חמור [או שור] או שה (שמות כב) אין צריכין לוכל 
בהמה אלא שבא להיות מוסיף על הפרט. כלל הצריך לפרט 
שאין אתה יכול להבין מהו אומר עד שיבוא הפרט לפרשו כגון 
בכור זכר יכול אפי' יצתה קבה לפיו דבכור שהוא כלל לא 

''ג דלא לרחמים כגון ידעא בכור למאי קאמר אי לזכרים אע
האי אי לרחמים ולא לזכרים כגון זכר שיצא פטר רחם אחר 

   יוצא דופן אי מי עד דהוי בכור לרחמים ולולדות:
. מציעתא קרי רישא דקתי רישא לא סיב לה תלמודא בכור

יכול אפי' יצתה קבה לפיו ת''ל פטר רחם מדלא סיב לה 
י אלמא לא תלמודא ת''ל בכור דמשמע בכור לכל מיל

מישתמע ליה דבכור לכל מילי משמע ולהכי לא סביה דלא 
מימעוט האי מייה דכיון דלא יצא זכר לפיו בכור קריא 
דבכור לזכרים הוא אלמא ס''ל בכור דקרא בכור לדבר אחד 

   הוא הוי משמע:
   . והוא יצא דרך רחם:יכול אפי' יצא אחר יצא דופן

בכור דכתב בקרא לכל  . אלמאוסיפא סיב לה תלמודא בכור
מילי משמע דבכור לדבר אחד כגון האי דהוי בכור לרחמים 

   (ולזכרים) אלא דלא הוי בכור לוולדות לא הוי בכור:
. כלומר דקרא לכל מילי לעולם בכור לדבר אחד לא הוי בכור

   משמע והאי דלא סיב תלמודא בכור ברישא:
. דהשתא רחםה''ק אי זכר יכול אפי' יצא דרך דופן ת''ל פטר 

לא מצי תלמודא סיב בכור למעוטי להאי דהא בכור לכל דבר 
הוא דהא לא קדמו אחר בעולם להכי קט פטר רחם וממילא 

   (מי) אימעיט מי יצתה קבה לפיו מפטר רחם:
. כלומר [בכור] דקרא רביא אמר בכור לדבר אחד הוי בכור

וטי אפי' לדבר אחד משמע וסיפא דסיב תלמודא בכור למע
יצא אחר יוצא דופן לא ממשמעות דקרא פקא דקרא משמע 

   בכור לדבר אחד אלא מריבויא דקרא:
. דמשמע שיהא בכור במקצת דאי ס''ד כו' בכור דכתב רחמא

  למה לי לכתוב פטר רחם זכר תקדיש ולישתוק:
. דרך רחם מפטר רחם פקא דאי למעוטי יצתה קבה לפיו

דופן בין אביי [לרביא]  אלא למעוטי יוצא אחר יוצא דרך
   (לרבא) ליכא מידי אלא במשמעותיה דקרא פליגי:

. (משמע) בכור ויוצא אחר יוצא דופן אי ס''ד בכור לדבר אחד
לא ממשמעותא אימעיט אלא מריבויא תיח היכא דיצא זכר 
תחלה דרך דופן והדר פק זכר אחריא דרך רחם דההוא 

א למעוטי דהא אימעיט מריבויא דקרא דמסתברא דקרא את
  דבכור לרחמים הוא דאיכא לבכור לזכרים וללידה ליכא:

. והדר פק זכר דרך רחם אלא היכא דיצתה קבה דרך דופן
א הוי בכור לתרי מילי לרחמים ולזכרים ומריבויא ליקדוש דה

דקרא לא מצית למעוטי אלא חד מסתברא דיוצא אחר יוצא 
דופן זכר קממעט ולא יוצא אחר יוצא דופן קבה ואמאי קתי 
בברייתא סתם אפילו יוצא אחר יוצא דופן ולא פליגי בין זכר 

   לקבה:
לי . דמשמעותיה הוי בכור לכל מיאלא מחוורתא כדאביי

   משום הכי מימעיט כולהו:



  ""ַהּלֹוֵקַח ְּבֵהָמה ִמן ַהּגֹוי –מסכת בכורות פרק ג' 
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    """"ְּבֵהָמה ִמן ַהּגֹויְּבֵהָמה ִמן ַהּגֹויְּבֵהָמה ִמן ַהּגֹויְּבֵהָמה ִמן ַהּגֹויַהּלֹוֵקַח ַהּלֹוֵקַח ַהּלֹוֵקַח ַהּלֹוֵקַח """"    ––––' ' ' ' גגגגפרק פרק פרק פרק     בכורותבכורותבכורותבכורותמסכת מסכת מסכת מסכת 
        כ, אכ, אכ, אכ, א    ––––    יט, ביט, ביט, ביט, ב .31

         ַמְתִניִתין

ָרה.  יּכְ ָרה, ִאם לֹא ּבִ יּכְ ֵהָמה ִמן ַהּגֹוי, ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ִאם ּבִ   ַהּלֹוֵקַח ּבְ
ָמֵעאל י ִיׁשְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָנָתּה  ת ׁשְ אי ַל  -ֵעז ּבַ   ּכֵֹהן. ַוּדַ
אן ָוֵאיָלךְ    ָסֵפק.  - ִמּכָ

ִים  תַּ ת ׁשְ אי ַלּכֵֹהן,  -ָרֵחל ּבַ   ַוּדַ
אן ָוֵאיָלְך ָסֵפק.    ִמּכָ

לֹׁש  נֹות ׁשָ ָרה ַוֲחמֹור ּבְ אי ַלּכֵֹהן,  -ּפָ   ַוּדַ
אן ָוֵאיָלְך    ָסֵפק.  -ִמּכָ

י ֲעִקיָבאָאַמר לֹו    : ַרּבִ
ְלַבד  וָלד ּבִ ּוָ ֵהָמה  -ִאיּלּו ּבַ ְדָבֶריָך, ַהּבְ   ִנְפֶטֶרת ּכִ

א  וָלדֶאּלָ ְבֵהָמה   ָאְמרּו: ִסיַמן ַהּוָ ה   ּבִ ּקָ   ִטיּנּוף,  -ּדַ
ה  סָּ יְלָיא,  -ּוַבּגַ   ׁשִ

ה  ָ ִפיר –ּוְבִאׁשּ    ,ׁשָ
יְלָיא. וְ    ׁשִ

  
ָלל:    ֶזה ַהּכְ

ָרה  יּכְ ּבִ דּוַע ׁשֶ ּיָ ל ׁשֶ לּום,  -ּכָ אן ַלּכֵֹהן ּכְ   ֵאין ּכָ
יְכָרה לֹא ּבִ   ֲהֵרי ֶזה ַלּכֵֹהן,  - ְוָכל ׁשֶ

ָעִלים -ְוִאם ָסֵפק  מּומֹו ַלּבְ         .  .  .  .  ֵיָאֵכל ּבְ
            

ָמָרא    ּגְ

אי ָסֵפק?  ן ָוֵאיָלְך ַאּמַ   ִמיכָּ
ֵהמֹות,  ְך ַאַחר רֹוב ּבְ   ַהּלֵ

ָנָתן ִניְנהוּ  תֹוְך ׁשְ רֹות ְויֹוְלדֹות ּבְ ֵהמֹות ִמְתַעּבְ    ,ְורֹוב ּבְ
אי ֵמיַלד אֹוִליד!    ְוָהא ַוּדַ

  
ָחֵייׁש ְלִמיעּוָטאֵליָמ  י ֵמִאיר ְסִביָרא ֵליּה, ּדְ ַרּבִ ָמֵעאל כְּ י ִיׁשְ    !א ַרּבִ

  
ן,  ִאיֵתיּה ַקּמָ א ּדְ רּוּבָ א ּבְ ַתר רּוּבָ י ָאְזִלי ּבָ ַנן, כִּ יָמא ַרּבָ   ֲאִפיּלּו ּתֵ

גֹון ע ֲחנּוּיֹות,  :כְּ ׁשַ   ּתֵ
   ,ְוַסְנֶהְדִרין

ן  ֵליֵתיּה ַקּמָ א ּדְ א. ָלא ָא  -ֲאָבל רּוּבָ ַתר רּוּבָ ַנן ּבָ   ְזִלי ַרּבָ
  

ה,    ְוָהא ָקָטן ּוְקַטּנָ
ן,  ֵליֵתיּה ַקּמָ א ּדְ רּוּבָ   ּדְ

א!  ַתר רּוּבָ ַנן ּבָ   ְוָקָאְזִלי ַרּבָ
ְתַנן    :ּדִ

ה "    ,לֹא חֹוְלִצין   -ָקָטן ּוְקַטּנָ
ִמין   ,ְולֹא ְמַייּבְ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
ֵא    ין חֹוְלִצין, ָאְמרּו לֹו: ָיֶפה ָאַמְרתָּ ׁשֶ

ה,  (דברים כה, ז) 163"ִאיׁש" ָרׁשָ ּפָ תּוב ּבַ   ּכָ
יַנן  ׁשִ ה'ּוַמּקְ ָ   . 'ִאיׁש 'ְל  'ִאׁשּ

ִמין?  ַעם ֵאין ְמַייּבְ   ַמה טַּ
ֵצא ָסִריס,  -ָקָטן   ָאַמר ָלֶהם:  א ִיּמָ ּמָ   ׁשֶ

ה  ֵצא ַאְיילֹוִנית,  -ְקַטּנָ ּמָ א תִּ ּמָ   ׁשֶ
ֶעְרָוה    ."ְוִנְמְצאּו ּפֹוְגִעין ּבְ

ַנן?    ְוַרּבָ
ים,  א ְקַטּנִ ַתר רּוּבָ   ִזיל ּבָ

ים    ָלאו ָסִריִסים ִניְנהּו,  -ְורֹוב ְקַטּנִ

                                                        
ֵקִנים ְוָאְמָרה ֵמֵאן ְיָבִמי לְ  163 ְעָרה ֶאל ַהּזְ ַ ָרֵאל לֹא ָא ְוִאם לֹא ַיְחּפֹץ ָהִאיׁש ָלַקַחת ֶאת ְיִבְמּתֹו ְוָעְלָתה ְיִבְמּתֹו ַהׁשּ ִיׂשְ ם ּבְ ִמיָהִקים ְלָאִחיו ׁשֵ   ָבה ַיּבְ

 רש"י
  מתי' 

. הלוקח בהמה: עז בת שתה
   שילדה בתוך שתה:

. דקודם ודאי אותו הולד לכהן
   לכן לא ילדה:

. ירעה ויאכל במומו ספק
לבעלים. ספק של פטר חמור 

   מפריש טלה והוא לעצמו:
מ' שמא טפה . מפרש בגטיוף

בתוך שתה והוי סימן ולד 
ופטרה מן הבכורה הלכך אפי' 

   עז בת שתה ספק היא:
   . עור צורת הולד:שפיר

  
  גמ' 

. ר' מאיר חייש למיעוטא
   כדקתי לקמן קטן וקטה:

. כולן מוכרות בשר תשע חויות
שחוטה ואחת מוכרת בשר בילה 
ומצאת חתיכת בשר לשם 
בקרקע כשרה דכל דפריש 

רובא פריש והייו רובא מ
דאיתיה קמן שהרי החויות 

   לפיו:
. כגון שים עשר מזכין וסהדרין

   ואחד עשר מחייבין זכאי:
. כגון הכא רובא דליתיה קמן

דאמרת הלך אחר רוב בהמות 
   שבכל העולם:

. דכיון דאיה פוגעין בערוה
ראויה להוליד לא קרין בהו 
והיה הבכור אשר תלד ופקעה 

ת ייבום וקיימו באיסור מהן תור
  (בייבום) אשת אח:
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ַתר ְקַטּנֹות,    ִזיל ּבָ
  ָלאו ַאְיילֹוִנית ִניְנהּו!  -ְורֹוב ְקַטּנֹות 

  
א ָאַמר    :  ָרָבאֶאּלָ

א   כ,א וְרּתָ י ֵמִאיר ְסִביָרא לֵ  :ְמַחּוַ ַרּבִ ָמֵעאל כְּ י ִיׁשְ   יּה, ַרּבִ
א.  ָחֵייׁש ְלִמיעּוּטָ   ּדְ

  
  ָאַמר:  ָרִביָנא

יָמא ה,  :ֲאִפיּלּו ּתֵ ַמֲעׂשֶ ֵלי ּבְ ָלא ּתָ א ּדְ רּוּבָ א ּבְ ַתר רּוּבָ ַנן ּבָ י ָאְזִלי ַרּבָ ַנן, כִּ   ַרּבָ
ה  ַמֲעׂשֶ ָתֵלי ּבְ א ּדְ   לֹא.   -ֲאָבל רּוּבָ

   
        
        

 רש"י
. כגון עיבור רובא דתלי במעשה

הבהמה דתלי בהרבעה ואיכא 
למיחש שמא לא עלה עליה זכר 

  הילכך ספק:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָנָתּה  ֵעז" ת ׁשְ א -ּבַ   י ַלּכֵֹהן, ַוּדַ
ן ן ּוְלַהּלָ   ָסֵפק.  -ִמיּכָ

ִים  תַּ ת ׁשְ אי ַלּכֵֹהן,  -ָרֵחל ּבַ   ַוּדַ
ן  ן ּוְלַהּלָ   ָסֵפק.  -ִמיּכָ

לׁש  ת ׁשָ ָרה ּבַ אי ַלּכֵֹהן,  -ּפָ   ַוּדַ
ן  ן ּוְלַהּלָ   ָסֵפק.  -ִמיּכָ

ָפָרה.    ֲחמֹוָרה ּכְ
י ְיהּוָדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִנים. ּבַ  -ֲחמֹוָרה  ע ׁשָ   ת ַאְרּבַ
ְבֵרי  אן ּדִ ָמֵעאלַעד ּכָ י ִיׁשְ   . ַרּבִ

ָבִרים ִלְפֵני  ֶאְמרּו ּדְ ּנֶ ׁשֶ ַע ּכְ י ְיהֹוׁשֻ    :, ָאַמר ָלֶהןַרּבִ
ָמֵעאלְצאּו ִאְמרּו לֹו ְל  י ִיׁשְ   : ָטִעיָת! ַרּבִ

ֵהָמה ִנְפֶטֶרת  ְלַבד ַהּבְ וָלד ּבִ ּוָ ְדָבֶריָך,  -ִאיּלּו ּבְ   ָהָיה ּכִ
וָלדֶאּלָ  ה   :א ִסיַמן ַהּוָ ּקָ ְבֵהָמה ּדַ   ִטיּנּוף,  -ּבִ

ְלָיא,  -ּוְבַגָסה    ׁשִ
ה  ָ ְלָיא.  -ּוְבִאׁשּ ִפיר ְוׁשִ   ׁשָ

ן,    ַוֲאִני ֵאין ֲאִני אֹוֵמר ּכֵ
א: ה   ֶאּלָ ָ ׁשּ ת ׁשִ ָפה ּבַ יּנְ טִּ ָנָתּה,  -ֵעז ׁשֶ תֹוְך ׁשְ   יֹוֶלֶדת ּבְ

ָנָתּה  ת ׁשְ ָפה ּבַ יּנְ טִּ ַתִים. יוֹ  -ָרֵחל ׁשֶ תֹוְך ׁשְ   ֶלֶדת ּבְ
י ֲעִקיָבאָאַמר    : ַרּבִ

ה זֹו,  אִתי ִליֵדי ִמּדָ   ֲאִני לֹא ּבָ
א:  ָרה   ֶאּלָ יּכְ ּבִ דּוַע ׁשֶ ּיָ ל ׁשֶ לּום,  -ּכָ אן ַלּכֵֹהן ּכְ   ֵאין ּכַ

ָרה  יּכְ ּלֹא ּבִ   ֲהֵרי זֹו ַלּכֵֹהן,  -ְוָכל ׁשֶ
ָעִלים -ָסֵפק  מּומֹו ַלּבְ   . "ֵיָאֵכל ּבְ

  
ַמא ַע? ּבְ י ְיהֹוׁשֻ ָמֵעאל ְוַרּבִ י ִיׁשְ ְלִגי ַרּבִ   י ָקִמיּפַ

  
ְלִגי ִטיּנּוף ּפֹוֵטר ָקִמיּפַ     :ֵליָמא, ּבְ

ָמֵעאל ָסַבר י ִיׁשְ   ֵאינֹו ּפֹוֵטר,  -ִטיּנּוף  :ַרּבִ
ַע ָסַבר י ְיהֹוׁשֻ   !ּפֹוֵטר –ִטיּנּוף  :ְוַרּבִ

  
ָחֵזיַנן ִטיּנּוף  י ָעְלָמא ָלא ּפְ  -ִאי ּדְ כּוּלֵ   ִטיּנּוף ּפֹוֵטר. ּדְ ִליִגי ּדְ

ְלִגי,  ין ְלִטיּנּוף ָקא ִמיּפַ ׁשִ חֹוׁשְ   ְוָהָכא ּבְ
ָמֵעאל ָסַבר י ִיׁשְ ין ְלִטיּנּוף.  :ַרּבִ ׁשִ   ֵאין חֹוׁשְ

ַע ָסַבר י ְיהֹוׁשֻ ין ְלִטיּנּוף.  :ְוַרּבִ ׁשִ   חֹוׁשְ
  

   !ְולֹא ָחֵייׁש?
  : ָרָבאְוָהָאַמר 

ָמ  י ִיׁשְ א ַרּבִ וְרּתָ ָחֵייׁש ְלִמיעּוט!  ֵעאלְמַחּוַ י ֵמִאיר ְסִביָרא ֵליּה, ּדְ ַרּבִ   כְּ
  

י ָחֵייׁש     ,ְלחּוְמָרא –כִּ
א    ָלא ָחֵייׁש.  -ְלקּוּלָ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ין ְלחּוְמָרא ָחֵייׁש,  א ּבֵ ין ְלקּוּלָ   ּבֵ
ְל  ָנָתּה ָקִמיּפַ תֹוְך ׁשְ ֶפת ְוחֹוֶזֶרת ְויֹוֶלֶדת ּבְ ְמַטּנֶ   ִגי, ְוָהָכא, ּבִ

אי לֹא ָטֵניף. ּדְ  אֹוִליד ַוּדַ ָנָתּה, ְוָהא ִמּדְ תֹוְך ׁשְ ֶפת ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת ְויֹוֶלֶדת ּבְ ָמֵעאל ָסַבר: ְמַטּנֶ י ִיׁשְ   ַרּבִ
ָנָתּה.   תֹוְך ׁשְ ֶפת חֹוֶזֶרת ְויֹוֶלֶדת ּבְ ַע ָסַבר: ְמַטּנֶ י ְיהֹוׁשֻ   ְוַרּבִ

   
        

 רש"י
. איי חולק ואי איי אומר כן

עליך בלשון שמועתי אלא בלשון 
אחר ולקמן מפרש מאי איכא בין 

   סבריה לגמריה:
ישמעאל  . ר'במאי קמיפלגי

וגמריה דר' יהושע דקתי אבל 
   אמרו:

. דרבי בטיוף פוטר פליגי
ישמעאל דמשוי ליה ודאי בכור 
סבר דאי מי טיף בתוך שתה 

   לא מיפטרא:
. כגון גבי רישא לחומרא

דשמעתא דאי הוה אזלין בתר 
רובא הוה משוין ליה פשוט 
ודאי (דהא) מכאן ואילך (הוה) 

א הילכך חייש למיעוט לחומר
ומשוי ליה ספק אבל הכא אי 
חייש למיעוט קולא הוא דאפילו 

  בת שתה משוי ליה ספק:
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        בבבב----כ, אכ, אכ, אכ, א .33
ן, "   ַוֲאִני ֵאיִני אֹוֵמר ּכֵ

א ה   :ֶאּלָ ָ ׁשּ ת ׁשִ ָפה ּבַ יּנְ טִּ ָנָתּה,  -ֵעז ׁשֶ   יֹוֶלֶדת ּתֹוְך ׁשְ
ָנָתּה  ת ׁשְ ָפה ּבַ יּנְ טִּ ִים -ָרֵחל ׁשֶ תַּ תֹוְך ׁשְ   . "יֹוֶלֶדת ּבְ

  
ין  א ּבֵ ָמֵריּה 'ַמאי ִאיכָּ   '?ְסָבֵריּה 'לִ  'ּגְ

  
ה.  ָ ׁשּ סֹוף ׁשִ ָפה ּבְ יּנְ ּטִ   ׁשֶ

  
יַנְייהּו  א ּבֵ    ְזִעיִרי,ּדִ ְוִאיכָּ

  : ְזִעיִריָאַמר ּדְ 
ים יֹום.  לׁשִ ְ חֹות ִמׁשּ   ֵאין ִטיּנּוף ּפָ

  ְזִעיִרי. ּדִ ִאית ֵליּה  -ִלְגָמֵריּה 
  ְזִעיִרי. ּדִ ֵלית ֵליּה  -ִלְסָבֵריּה 

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

י ָעְלָמא ִאית ְלהּו  כּוּלֵ   ְזִעיִרי. ּדִ ּדְ
ְלגִ  ִעין, ָקִמיּפַ יֹוֶלֶדת ִלְמקּוּטָ  י,  ְוָהָכא ּבְ

ִעין :ָלא ָאְמִריַנן -ִלְגָמֵריּה    כ,ב   יֹוֶלֶדת ִלְמקּוּטָ
ִעין :ָאְמִריַנן –ִלְסָבֵריּה    .יֹוֶלֶדת ִלְמקּוּטָ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

  יֹוֶלֶדת.  :ָלא ָאְמִריַנן
ְלִגי,  כּוּלֹו ָקִמיּפַ   ְוָהָכא ִמְקָצת ַהּיֹום כְּ

כּולֹו. ָאְמִריַנן: ִמְקָצת ַהּיוֹ  -ִלְסָבֵריּה    ם כְּ
כּולֹו.  :לֹא ָאְמִריַנן -ִלְגָמֵריּה    ִמְקָצת ַהּיֹום כְּ

  
  
  
  

 רש"י
. אבל אמרו (אית ליה גמריה

   דזעירי):
   . ואי איי אומר כן כו':סבריה

. שראיוה דטיוף בסוף ששה
שהתחילה לטף בתחלת חדש 

   שביעי:
. דאיה אין טיוף פחות מל' יום

   מקבלת זכר עד ל' יום:
. דלא ידעין שטיפה בת לגמריה

ששה אדר' ישמעאל פליג דאמר 
בת שתה ודאי לכהן וקא''ל 
איהו אפילו ילדה בתוך שתה 
ספק דלמא טיף בתוך ג' חדשים 
או ד' משולד וחזרה וילדה בתוך 
שתה והיכא דחזין דלא טיף 
עד סוף ששה וטיפה בסוף ששה 
כדאמר רבי יהושע בסבריה 

א הוא דההוא ההוא בכור מעלי
טיוף לאו טיוף גמור הוא דאם 
טיוף היה לא הוה ילדה בתוך 
שתה עד יום אחד בשה שיה 
דטיוף הוי כל חדש שביעי 
כזעירי וה' חדשים ימי העיבור 
הרי כלתה שתה ולא תלד עד 
למחר דכל חדשי עיבור בעין 
שלמים ואחר כך יולדת למחר 
כדאמרין במסכת דה (דף לח:) 

' לה הריון בגימט' רע''א ויתן ה
וט' חדשים של ל' יום הוו ר''ע 
ימים וביום רע''א כתב קרא 

   דיולדת:
. ואף על גב דחזיא דלא לסבריה

טיף עד סוף ששה מי ספיקא 
  הוא דלית ליה דזעירי:

לגמריה לא אמרין יולדת 
. הלכך לא קט סוף למקוטעין

   ששה:
. דלא גמר לסבריה אמרין

יום אחרון בהמה מאשה מקצת 
של חדש חמישי לעבורה ככולה 
ויולדת בו ביום הלכך אפילו אית 
לן דזעירי ותעברה במרחשון 
יולדת ביום אחרון של אדר דהוי 

   שתו:
. שגמר חדש חמישי מקצת היום

   או של טיוף:
. לגמריה לא אמרין מקצת ה''ג

  היום ככולו:
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י ֲעִקיָבאָאַמר "   : ַרּבִ

ה זֹו,  אִתי ִליֵדי ִמּדָ   ֲאִני לֹא ּבָ
א:  ָרה   ֶאּלָ יּכְ ּבִ דּוַע ׁשֶ ּיָ ל ׁשֶ לּום,  -ּכָ אן ַלּכֵֹהן ּכְ   ֵאין ּכַ

ָרה  יּכְ ּלֹא ּבִ   ַלּכֵֹהן, ֲהֵרי זֹו  -ְוָכל ׁשֶ
ָעִלים -ָסֵפק  מּומֹו ַלּבְ         ...."ֵיָאֵכל ּבְ

        
ַע?  י ְיהֹוׁשֻ י ֲעִקיָבא ְלַרּבִ ין ַרּבִ א ּבֵ   ַמאי ִאיכָּ

  
י ֲחִניָנא ִמּסּוָראָאַמר    : ַרּבִ

יַנְייהוּ  א ּבֵ    .ָחָלב ּפֹוֵטר ִאיכָּ
י ֲעִקיָבא ָסַבר:    ָחָלב ּפֹוֵטר,   ַרּבִ

ֵהמֹות,  ְך ַאַחר רֹוב ּבְ   ַהּלֵ
ֵהמֹות ְורוֹ  ן יֹוְלדֹות.  -ב ּבְ א ִאם כֵּ   ֵאין חֹוְלבֹות ֶאּלָ

ַע ָסַבר י ְיהֹוׁשֻ א ִמיעּוָטא  :ְוַרּבִ ֵאין יֹוְלדֹות.  ,חֹוְלבֹותּדְ ָהא ִאיכָּ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
  

ַע ְלִמיעּוט? י ְיהֹוׁשֻ    !ּוִמי ָחֵייׁש ַרּבִ
   :ְוָהְתַנן

ת -ָהְיָתה ָלּה ֲחמֹוָתּה " ׁשֶ   . ֵאיָנּה חֹוׁשֶ
ת.  - ָיְצָאה ְמֵליָאה ׁשֶ   חֹוׁשֶ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ת ׁשֶ   . (יבמות קיט.) "ֵאיָנּה חֹוׁשֶ

ַע ּדְ ַמאי ַטֲעָמא  :ְוָאְמִריַנן י ְיהֹוׁשֻ    ?ַרּבִ
רֹות   ָקָסַבר:    יֹוְלדֹות,  -רֹוב ְמעּוּבָ

ילֹות,  -ּוִמיעּוט    ַמּפִ
  ֱחָצה ְנֵקבֹות. ּוֶמ  ,ֶמֱחָצה ְזָכִרים -ְוָכל ַהּיֹוְלדֹות 

ילֹות, ּדְ ְסמֹוְך ִמיעּוָטא    ַמּפִ
  ְלֶמֱחָצה ְנֵקבֹות, 

   .ְוָהוּו ְלהּו ְזָכִרים ִמיעּוָטא
יַנן!  -ּוְלִמיעּוָטא    ָלא ָחְייׁשִ

  
א: ֵאיּפּוךְ     .ֶאּלָ

  
   :ְוָהַתְנָיא

  ּפֹוֵטר,  -ָחָלב "
ְבֵרי  ַע ּדִ י ְיהֹוׁשֻ    .ַרּבִ

י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ
  .  "ֵאינֹו ּפֹוֵטר -ב ָחָל 

  
  
  

 רש"י
מאי איכא בין ר' עקיבא לר' 

   כי מי ילדה:. דבבציר מהיהושע
. אם חולבת אפילו חלב פוטר

בתוך שתה או שולדה בבית 
ישראל לא ראיוה יולדת עד 

  לאחר שתה והרי היא חולבת:
. ולא ר' יהושע סבר טיוף פוטר

   חלב:
. אשה שהלכה היתה לה חמותה

היא ובעלה למדית הים ומת 
בעלה בלא בים ואח אין לו ויש 
לה חמותה במקומה שיצאת 

   משם:
. שמא ולד בן איה חוששת

   לחמיה והויא זקוקה ליבם:
. שהיתה חמותה יצאת מליאה

מעוברת כשיצתה זו משם 
   חוששת:

. שאיה זוקקת ומחצה קיבות
   לייבום:

. תרצתא דר' יהושע אלא איפוך
סבר טיוף פוטר והוא הדין 
לחלב ואתא ר' עקיבא למימר כל 
שידוע שביכרה ואפילו על ידי 

ן לכהן כו' ספק טיוף אין כא
   ואפילו חולבת:

  . ביחותא:והתיא
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

נֹות, " לׁש ּבָ ְלָדה ׁשָ ּיָ ָדָייה ׁשֶ   ּגְ
ן,  לֹׁש ּכּוּלָ לֹׁש ׁשָ נֹוֶתיָה ָיְלדּו ׁשָ   ְוָכל ּבְ

ר.  ֵ יר ְלִהְתַעׂשּ   ִנְכָנסֹות ַלּדִ
ְמעֹוןָאַמר  י ׁשִ   : ַרּבִ

תוֹ  ָרה ּבְ ְ ִעיׂשּ ָדָייה ׁשֶ ָנָתּה ֲאִני ָרִאיִתי ּגְ   . "ְך ׁשְ
  

ה ִלי ְלִמיְתֵני  לֹׁש "ָלּמָ לֹׁש ׁשָ י! "ׁשָ ְרּתֵ י ּתַ ְרּתֵ ְך ּתַ ָלת, ְוִאיּנָ ְייהּו ּתְ   ? ּתֹוִליד ַחד ִמיּנַ
  

הּו  ָנא ּכּוּלְ לֹׁש, ּתְ לֹא ׁשָ ָלא ַסְגָיא ּבְ א ֲחָדא ּדְ ִאיכָּ לֹׁש "ַאְייֵדי ּדְ לֹׁש ׁשָ   . "ָיְלדּו ׁשָ
  

ה ִלי ְלִמיְתֵני  לֹׁש "ְוָלּמָ ָלל?  "ׁשָ   כְּ
ֲהֵדיֶהן!   י, ְוֵתיֲהַדר ִאיִהי ְותֹוִליד ּבַ ְרּתֵ הּו ּתַ   ֵליְלדּו ּכּוּלְ

  
ָנָתּה  :ֵליָמא ָקָסַבר   כא,א תֹוְך ׁשְ ֶפת ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת ְויֹוֶלֶדת ּבְ   .ְמַטּנֶ

  
יְמֵצי לֹוַמר ָנָתּה,  :ִאם ּתִ תֹוְך ׁשְ ֶפת חֹוֶזֶרת ְויֹוֶלֶדת ּבְ   ְמַטּנֶ

ָנָתּה  -ת יֹוֶלֶד  תֹוְך ׁשְ אי ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת ְויֹוֶלֶדת ּבְ     !ַוּדַ
  
  
  

 רש"י
. קט משום דדרכה לילד גדייה

   וולדות הרבה בעיבור אחד:
אי ראיתי גדייה שעישרה בתוך 

. כלומר בתוך אותה שה שתה
שילדה השלש בות חזרו הבות 
וילדו עד שכסו כולן לדיר 
להתעשר באותה שה הן 

 ותיהם ולקמן בעי מאיפקא וב
  מייה לת''ק:

לימא קסבר מטפת כו' בתוך 
. כלומר בתוך שתה שתה

לטיופה אבל האי בתוך שתה 
דלעיל גבי פלוגתא דרבי ישמעאל 
ורבי יהושע לא הוי אלא בתוך 
שתה ללידה שהיא עצמה ולדה 

  כדפרישית בריש הלכתא:



  "ָמה ִמן ַהּגֹוי"ַהּלֹוֵקַח ְּבֵה  –מסכת בכורות פרק ג' 
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ְמעֹוןָאַמר " י ׁשִ ָנָתּה ַרּבִ תֹוְך ׁשְ ָרה ּבְ ְ ִעיׂשּ ָדָייה ׁשֶ    .": ֲאִני ָרִאיִתי ּגְ
  

ְמעֹון?  י ׁשִ א ְלַרּבִ א ַקּמָ ּנָ ין ּתַ א ּבֵ   ַמאי ִאיכָּ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיכָּ
  ְזִעיִרי. ּדִ 
אּתַ  א ַקּמָ   .ְזִעיִריּדִ ִאית ֵליּה  :ּנָ

ְמעֹון י ׁשִ   .ְזִעיִריּדִ ֵלית ֵליּה  :ְוַרּבִ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
י ָעְלָמא ִאית ְלהוּ  כּוּלֵ   ְזִעיִרי, ּדִ  ּדְ

ְלִגי. ּבְ ְוָהָכא  ִעין ָקא ִמיּפַ   יֹוֶלֶדת ִלְמקּוּטָ
א  א ַקּמָ ּנָ ִעין -ְלּתַ    .ֵאיָנּה יֹוֶלֶדת ִלְמקּוּטָ

ְמעֹון  י ׁשִ    .יֹוֶלֶדת –ְלַרּבִ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ִעין,  י ָעְלָמא ֵאיָנּה יֹוֶלֶדת ִלְמקּוּטָ כּוּלֵ   ּדְ
ְלִגי,  כּוּלֹו ָקִמיּפַ ִמְקָצת ַהּיֹום כְּ   ְוָהָכא ּבְ

א א ַקּמָ ּנָ כּוּלוֹ " :ָלא ָאְמִריַנן - ְלּתַ    ".ִמְקָצת ַהּיֹום כְּ
ְמעֹון  י ׁשִ כּוּלוֹ " :ַנןָאְמִרי –ְלַרּבִ   ".ִמְקָצת ַהּיֹום כְּ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

י ָעְלָמא ָאְמִריַנן כּוּלֵ כּוּלוֹ " :ּדְ   ".ִמְקָצת ַהּיֹום כְּ
ְלִגי.   ר ָקִמיּפַ ֵ יר ְלִהְתַעׂשּ ר ְזַמן ִנְכָנס ַלּדִ ְמחּוּסַ   ְוָהָכא ּבִ

  
  :ְוָהַתְנָיא   כא,ב

ן ְיהּוָדה" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְמעֹוןּום אֹוֵמר ִמׁשּ  ַרּבִ י ׁשִ   : ַרּבִ
ר ְזַמן  ר.  -ְמחּוסַּ ֵ יר ְלִהְתַעׂשּ   ִנְכָנס ַלּדִ

ְבכֹור,    ַוֲהֵרי ֵהן ּכִ
כֹור    ָקדֹוׁש ִלְפֵני ְזַמּנֹו,  -ַמה ּבְ

   ,ְוָקֵרב ְלַאַחר ְזַמּנוֹ 
ר ְזַמן    ָקדֹוׁש ִלְפֵני ְזַמּנֹו,   -ַאף ְמחּוסַּ

  . "ְוָקֵרב ְלַאַחר ְזַמּנוֹ 
  

ָיֵלי ים! ְוַאּדְ ָדׁשִ כֹור, ֵניִליף ִמּקֳ   ף ִמּבְ
  

כֹור ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיָלף ָרא ִמּבְ ּבְ    ,ִמְסּתַ
ן כֵּ   ּגֹוֵאל,   :ׁשֶ

  מּום, 
מּוַרת,    ּתְ
  ֲאִכיָלה. 

  
ה ַרּבָ ים ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיָלף !ַאּדְ ָדׁשִ    ,ִמּקָ

ן כֵּ   ָזָכר,    :ׁשֶ
  ָקדֹוׁש, 

נֹות,  ּתָ ּמַ   ּבַ
ׁשּוט!    ּפָ

  
י ׁשִ  א ַרּבִ ֵמיר.   (ויקרא כז, לב) 165'ַהֲעָבָרה' (שמות יג, יב) 164 'ַהֲעָבָרה'ְמעֹון ֶאּלָ   ּגָ

                                                        
ֶטר ֶרֶחם לַ  164 ָכִרים לַ  ה'ְוַהֲעַבְרתָּ ָכל ּפֶ ר ִיְהֶיה ְלָך ַהּזְ ֵהָמה ֲאׁשֶ ֶגר ּבְ ֶטר ׁשֶ   ה'ְוָכל ּפֶ
יִרי ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש לַ  165 ֶבט ָהֲעׂשִ ָ ַחת ַהׁשּ ר ַיֲעבֹר תַּ ָקר ָוצֹאן ּכֹל ֲאׁשֶ ר ּבָ   ה'ְוָכל ַמְעׂשַ

 רש"י
. וקמיירי כגון שטיפו הבות ביום איכא ביייהו הא דזעירי

חרון של ששה חדשים ללידתן ולא ביום תחלת חדש שביעי א
דהשתא כי יהבת ל' דטיוף וה' חדשים דעיבור מצא דילדו 
ביום אחרון של שתן וכסות הן ובותן לדיר להתעשר 

   דבשה אחת ולדו:
. ולהכי קאמר שעישרה בתוך ורבי שמעון לית ליה דזעירי

תוך שה שולדו שתה כלומר יום או יומים או עשרה ימים ב
שלא עיכבו לילד עד יום אחרון של שתן אע''פ שטיפו לסוף 
ששה: פי' אחר אי ראיתי גדייה שעישרה בתוך שתה כלומר 
בתוך אותה שה שהיא עצמה ולדה כיצד דלאחר שהיה לה 
חדש תעברה וילדה לסוף ה' חדשים שלשה הבות וחזרו 

חדשים הרי שה הבות ותעברו לסוף חדשן וילדו לסוף ה' 
לימא קסבר מטפת וכו' בתוך שתה כלומר בתוך השה 
שהיא עצמה ולדה דמה שילדה לסוף ששה הוי כטיוף ולהכי 
איה יולדת עוד עד חדש או עד חדשיים בשה שיה ות''ק 
מיירי כגון שעישרה בתוך שתה שולדה כר' שמעון ולקמן 

וא דלעיל מפרש במאי פליגי והאי בתוך שתה מפרשים כהה
גבי פלוגתא דרבי ישמעאל ורבי יהושע דאמרין בריש הלכתא 

   במטפת וכו' קמיפלגי:
. אין לך טיוף גדול מלידה ולהכי לא ת''ק אית ליה דזעירי

מציא היא למיהדר וליילודי בתוך שתה עד לאחר יום או 
יומים ורבי שמעון דלא חית להכי סבר דמשכחת לה דהדרא 

לית ליה הא דזעירי והשתא מצין למימר וילדה בתוך שתה ד
דת''ק סבר דאפילו יולדת חוזרת ויולדת בתוך שתה דהאי 
בתוך מפרשים לעיל בריש פירקין דלאו תוך ממש דוקא אלא 
בסוף יום או יומים לשון זה איו עיקר דאיכא פירכא למאן 
דדייק ביה דבות היכי משכחת להו דילדו בתוך שתן כגון 

לשים ללידתן וילדו לאחר ה' חדשים ביום שעיברו ביום ש
   אחרון אי הכי מי משכחת לה דתיהדר ותלד בתוך שתה:

   . ביחותא:והתיא
. בכרס אחד וכל בותיה ילדו שלש שלש גדייה שלש בות

להכי קט שלש לשון קבה דאי הוו זכרים לא הוו מתעשרי 
   דאיכא ג' בכורות ותו לא פיישי עשר:

. דכולן יכולין להיות ולדין להתעשר יחד כולן כסים לדיר
מאלול לאלול השלש בות ותשע בותיהן דאי לא הוו ולדים 
בשה אחת לא הוו מיעשרי אהדדי דבאחד באלול ראש השה 
למעשר ואין מצטרפין אותן שולדו לאחר אלול כדמפרש 
בפרק מעשר בהמה (לקמן דף ז:) והך יכולין להיות בות 

גון שולדו הבות באחד באלול ותעברו שלה בשה אחת כ
לסוף ששה חדשים וילדו קודם אלול ולמה לי למיתא שלש 

   בות דילדו כולהו הג' בות כו':
. משעת לימא קסבר מטפת איה חוזרת ויולדת בתוך שתה

טיוף עד סוף שה והאי מי איה יכולה לילד הואיל וילדה 
ת דסד''א דמטפת שלש בות בתחלת השה ולהכי קט מטפ

מי שוהא לילד כיולדת ובעי למיפשט מי מיה סתמא אי 
כתא קמא אי כר' יהושע דפליג לעיל במטפת: ומשי אפילו 
אם תימצי לומר מטפת חוזרת ויולדת שילדה ודאי איה 

   חוזרת דברי הכל היא:
. וכגון שטיפו הבות לסוף ששה איכא ביייהו דזעירי
ביעי תא קמא דלא קט לישא דתוך ללידתן בתחלת חדש ש

אית ליה דזעירי דתו לא מקבלי זכר עד ראש חדש שמיי וימי 
עיבורן ה' חדשים שלימין אישתכח דלא ילדו עד יום אחד 
בשה שיה ומשכחת לה אפילו הכי כסות יחד לדיר 
אימהות ובות חוץ מן הזקיה כגון שהיתה שה מעוברת 

עדיין ראש חדש אב ורבי שמעון דיום אחד בשה שייה שלהן 
דקט תוך שתן ביום אחרון של שה ולדו ומחוסרי זמן הן 
  עד שבעת ימים ור' שמעון סבר מחוסר זמן הן עד דמתעשרי:

   . ביחותא:והתיא
   . כלומר ובדבר זה יש לו דין בכור:והרי הוא

   . שהרי קדושתו מרחם:מה בכור קדוש לפי זמו
   . דמחוסר זמן כס לדיר:ואף מעשר קדוש לפי זמ

. משלמים שאין יכול להקדישן מחוסר זמן לילף מקדשים
שאין קדושה חלה עליהן כדאמרין בתורת כהים ומיום 
השמיי והלאה ירצה לקרבן אשה לה' אין לי אלא לאשה מין 

   אף להקדיש תלמוד לומר לקרבן:
ור . בכור ומעשר אין פדין דבבכשכן גואל מום תמורת אכילה

אמר (במדבר יח) לא תפדה ובמעשר (ויקרא כז) לא יגאל 
אבל קדשים פדין במומן וקדושין במומן קדושה גמורה מה 
שאין כן בקדשים כדאמרין בפירקין דלעיל (דף יד.) כל 
הקדשים שקדם מום קבוע להקדשן כו' חוץ מבכור ומעשר 
ובכור ומעשר אין תמורתן קריבה דכתיב לא תפדה קדש הם 

מם תזרוק וגו' ואמרין הן קריבין ואין תמורתן קריבה את ד
במסכת תמורה בפרק אלו קדשים (דף כא.) אבל שאר קדשים 
תמורתן קריבה כדאמרין בפירקין דלעיל (ד' יד:) רק קדשיך 

   אלו התמורות:
. בכור ומעשר אכלין במומן זה לישראל וזה . לכהן אכילה

   אבל קדשים שפל בהן מום פדין:
. מעשר וקדשים והגין בפשוט זכר קדוש במתותפשוט 

ואים צריכין להיות זכרים וצריכים להקדישם בידים ואים 
ממתות כהוה ומעשר ושלמים אכלין לבעלים כדמפרש 
בפרק מעשר בהמה (לקמן דף ו.) דמעשר הוי שלמים אבל 
בכור לאו פשוט הוא ואיו והג אלא בזכרים ואין צריך 

   דוש וממתות כהוה הוא:להקדישו דמרחם ק
. והעברת כל פטר רחם הזכרים כל אשר העברה העברה

  יעבור תחת השבט:
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        כא, בכא, בכא, בכא, ב .37
וָלד"[  ְבֵהָמה  ִסיַמן ַהּוָ ה   ּבִ ּקָ   ]."ִטיּנּוף –ּדַ

  
ֵמי     ?"ִטיּנּוף"ֵהיִכי ּדָ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ָצְלָתא ֲאַצר ֵחיָוָתא ְדָאְמִרי ָרֲעָוָתא ּדְ    .כִּ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ְעבּ  ָדָמא. ּבַ   ּוֵעי ּדְ
  

  ְוָצִריְך ְלַהְראֹותֹו ֶלָחָכם. 
  
   ?ְמָנא ָיַדע - "ָחָכם"
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
  .רֹוֶעה ָחָכם

  
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ִעים יֹום.  ה ַאְרּבָ ָ ִאׁשּ וָלד ּבְ   ֲהֵרי ָאְמרּו ְיִציַרת ַהּוָ

  
ֵעי  אּבָ   : ַרב ִחְסּדָ

ה ַכּמָ ְבֵהָמה ּבְ    ?ּבִ
  

א ָאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ַרב ּפַ   : ַאּבַ
  ְזִעיִרי, ּדִ ָלאו ַהְיינּו 

ים יֹוםְזִעיִריָאַמר ּדְ  לׁשִ ְ חֹות ִמׁשּ    !: ֵאין ִטיּנּוף ּפָ
  

ַמר ל ִאיּתְ    .ַההּוא ְלַקּבֵ
        
        
        

 רש"י
. עצר רחמה וימוק אצר חיותא

   העובר:
. פולטת אבעבועות בעבועי דמא

   של דם:
. לידע אם עובר להראותו לחכם

   היה ותיפטר מן הבכורה:
. דהמפלת יום ארבעים יום

 ארבעים צריכה לישב ימי
טומאה וטהור בציר מהכא מיא 

   בעלמא הוא:
. שהתה משקבלה בבהמה בכמה

זכר עד הטיוף דימא ולד הוא 
   ומיפטרא מן הבכורה:

. דסד''א דהכי לאו הייו דזעירי
אמר דשלשים יום שהוה הולד 
להבראות וביום ל''א ימוק 
ויוצא (והכי קאמר זעירי אין 
טיוף מעכב בלידה שאיה 

פחות מתעברת ולד אחר 
   משלשים יום):
. משהפילה את לקבל איתמר

עובר ראשון איה מקבלת זכר 
עד שלשים יום אבל בימי יצירת 

  הולד לא איירי:
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            כא, בכא, בכא, בכא, ב .38
  ָמִצינּו לֹוֵקַח ִמּגֹוי, 

ָרֵאל  ׂשְ    ?ַמאי –לֹוֵקַח ִמּיִ
  

  : ַרבָאַמר 
אי,  כֹור ַוּדַ   ּבְ

ִאם ִאיָת  ח ֵליּה. ּדְ ּבַ ּתַ ּבּוֵחי ֲהָוה ִמיׁשְ ּתַ ָרה ִאיׁשְ ִבכְּ   א ּדְ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ֵעי ֵליּה.  ִחיָטה ָקא ּבָ כֹור ָסֵפק, ָסַבר: ִלׁשְ   ּבְ
  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ִאין ין ַוּדָ    ?ַמאי ַטְעָמא - חּוּלִ
א ִאיּסּוָרא אּדְ ִאם ִאיָתא  ִאיכָּ יָון ּדְ ָרה, כֵּ כְּ   ֹודּוֵעי ֲהָוה מֹוַדע ֵליּה. לא ּבִ

  
ָווֵתיּה  ְנָיא כְּ י יֹוָחָנן ּדְ ּתַ יןּדְ ַרּבִ    :ָאַמר חּוּלִ

  . "הֹוֵלְך ְוׁשֹוֵחט, ְוֵאינֹו ִנְמַנע -ִאם לֹא הֹוִדיעֹו "
  

א  יּוְבּתָ יֱהֵוי ּתְ מּוֵאלּדְ ֵליָמא ּתֵ    !ַרב ּוׁשְ
  

ָתא.  -ָהָתם  ְלָיא ִמיּלְ ּמֹוֵכר ּתַ   ּבַ
לּ  -ָהָכא  ָתא.  ּבַ ְלָיא ִמיּלְ   ֹוֵקַח ּתַ

   
  
        

 רש"י
. מציו לוקח מן העובד כוכבים

   מה דיו כדתי מתיתין:
. המוכר אישתבוחי משתבח ליה

אומר קחה שכבר ביכרה ואין 
   צריך עוד ליתן ולדה לכהן:

דלא אשבחה מוכר  . והאיספק
   בהכי דסבר לשחיטה בעי לה:

. בארבעה פרקים אם לא הודיעו
בשה מוכר שמכר פרה לשחוט 
ובו ביום מכר בה לאחר לשחוט 
צריך להודיעו אמה מכרתי 
לשחוט ואם לא הודיעו הולך 
לוקח ושוחט לבן ואיו צריך 
לחזור ולשאל אם היום שחטה 

   האם:
. התם במוכר תלא רחמא

הודיעו כדאמרין שצריך ל
בשחיטת חולין (דף פג:) יום אחד 
יום המיוחד טעון כרוז דהייו 
יום המיוחד ארבעה פרקים 
בשה מיוחדין לכך שיטעון מוכר 

   להכריז אמה מכרתי לשחוט:
. הכא בלוקח תליא מילתא

דכתיב (דברים טו) בבקרך 
ובצאך דמי שהבהמה שלו עליו 

  להפריש בכורותיו:
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        כב, אכב, אכב, אכב, א    ––––    כא, בכא, בכא, בכא, ב .39
   ַמְתִניִתין

ן ַיֲעקֹב י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ם ְפָעה ֲחָרַרת ּדָ ׁשָ ה ׁשֶ סָּ ֵהָמה ּגַ ֵבר.   - ּבְ ּקָ   ֲהֵרי זֹו תִּ

כֹוָרה   .  ּוְפטּוָרה ִמן ַהּבְ
   

ָמָרא    ּגְ

ֵני  יאּתָ י ִחּיָ   : ַרּבִ
ָאה" ע  ֵאיָנּה ְמַטּמְ ַמּגָ    ,לֹא ּבְ

א ָ ַמׂשּ   . "ְולֹא ּבְ
  

א"ּדְ ּוֵמַאַחר  ָ ַמׂשּ ע ְולֹא ּבְ ַמּגָ ָאה לֹא ּבְ ֵבר?   - "ֵאיָנּה ְמַטּמְ ּקָ אי ּתִ   ַאּמַ
  

כֹוָרה.    כב,א ְפְטָרה ִמן ַהּבְ ּנִ ֵדי ְלַפְרְסָמּה ׁשֶ   כְּ
  

ָיא הּוא :ְלֵמיְמָרא ָוָלד ְמַעּלְ    ,ּדְ
א  אי ֵאין ְמַטּמֵ ַמ "ַאּמַ אלֹא ּבְ ָ ַמׂשּ ע ְולֹא ּבְ    !"ּגָ

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ּה  רֹוב ָנְגעּו ּבָ יּטּול ּבְ ּום ּבִ   .ִמׁשּ
  

י יֹוָחָנן ְלַטְעֵמיּה     ,ְוָאְזָדא ַרּבִ
י יֹוָחָנןָאַמר ּדְ    : ַרּבִ

ָבר ֶאָחד.  ְמעֹון ָאְמרּו ּדָ י ׁשִ ן ַיֲעקֹב ְוַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   ַרּבִ
  
י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ " ֲאַמַרן - "ן ַיֲעקֹבַרּבִ    .ָהא ּדַ
  
ְמעֹון" י ׁשִ    ?ַמאי ִהיא - "ַרּבִ
  

ְתַנן    :ּדִ
ִית " ּבַ ְלָיא ּבַ ִ ִית ָטֵמא,  -ַהׁשּ   ַהּבַ

לֹא ָוָלד.  ְלָיא ּבְ ֵאין ׁשִ א ׁשֶ ְלָיא ָוָלד, ֶאּלָ ִ ַהׁשּ   לֹא ׁשֶ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ּלֹא ֵיֵצא   .  (נדה כו.) "ָוָלד ִניּמֹוק ַעד ׁשֶ
   

  
        
        

 רש"י
  מתי' 

. החררה דאסורה זו תקבר הרי
בהאה דשמא ולד זכר היה 
שימוק וקדוש בבכורה 

   ביציאתו:
  

  גמ' 
. איה מטמאה במגע ובמשא

כבילה השתא ס''ד משום דלא 
חיישין שמא ולד ימוק אמאי 

  תקבר:
. לאם ומשי כדי לפרסמה

שפטורה מן הבכורה דמדקברין 
לחררה מחזקין ליה כולד: 

יה מבכורה וקפריך כיון דפטרת ל
למימרא דולד מעליא הוא 

   ואמאי איה מטמאה:
. להכי איה מטמאה ביטול ברוב

שבטל הבשר ברוב דם וגוים 
   שיוצאין עמו:

. הא דאמרן דלא מטמא געו בה
   במגע משום ביטול ברוב:

. שהפילה האשה השליא בבית
   שליא ואין ולד יכר בה:

. כדקתי טעמא דאין הבית טמא
אלא שימוק  שליא בלא ולד
   ואעפ''כ מטמא:

. רבי שמעון אומר הולד ימוק
ומוקמין התם דטעמא דר' 
שמעון דאמר הבית טהור משום 
ביטול ברוב געו בה במסכת דה 

  בפרק המפלת (דף כז.):
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        כב, אכב, אכב, אכב, א .40
ַנן ָהָתם ַנן ָהָתםּתְ ַנן ָהָתםּתְ ַנן ָהָתםּתְ             ::::ּתְ

ילּו רֹאׁש " ְעּגִ ּיַ ֶבר ַעד ׁשֶ ִתיַחת ַהּקֶ ה ,ֵאין ִלְנָפִלים ּפְ ִפיּקָ   . (אהלות ז, ד) "ּכְ
  

ה"ַמאי  ִפיּקָ   ? "ּכְ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
ל ֶצֶמר.  ה ׁשֶ ִפיּקָ   כְּ

  
ר ַרבָאַמר ֵליּה  יא ּבַ   : ַרב הּוָנאלְ  ִחּיָ

ֵריׁש  י, ּפָ ִת  :ַרּבִ ל ׁשְ ל ֵעֶרב? ׁשֶ   י, אֹו ׁשֶ
  

    :ָאַמר ֵליּה 
ְנָיא    :ּתַ

ִתי, " ל ׁשְ ה ׁשֶ יּקָ   ּפִ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ל ֵעֶרב.    ׁשֶ

י ָצדֹוק ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָראּו ְטִפיִפּיֹות ּיֵ ֶ   . ִמׁשּ

  
  ? "ְטִפיִפּיֹות"ַמאי 

  
מּוֵאל ָאַמר ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ּום  ׁשְ י ָצדֹוקִמׁשּ ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבְ    :ַרּבִ

ה יּקָ ה ִמּתֹוְך ּפִ יּקָ יל ֵמיֶמיָה, ְוִנְרֵאית ּפִ ּכֹוַרַעת ְלַהּטִ ְפֵריָדה ׁשֶ ַלִים: כִּ ירּוׁשָ ין ּבִ ְך ָהיּו ְמָפְרׁשִ   .כָּ
  
  
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
י ִפיּקֹות,  ּתֵ י ׁשְ ַמְעּתִ   ׁשָ

ִתי -ַאַחת  ל ׁשְ    ,ׁשֶ
ל ֵעֶרב,  -ְוַאַחת    ׁשֶ

  ְוֵאין ִלי ְלָפֵרׁש. 
  

י ֲאָתא  יִמיכִּ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ּדִ   : ַרּבִ
י,  ַמְעּתִ יּקֹות ׁשָ לׁש ּפִ   ׁשָ

ִתי,  -ַאַחת  ל ׁשְ   ׁשֶ
ל ֵעֶרב,  -ְוַאַחת    ׁשֶ
ִאין, ְוֵאין ִלי ְלָפֵרׁש.  -ְוַאַחת  ל ַסּקָ דֹוָלה ׁשֶ ה ּגְ יּקָ ל ּפִ   ׁשֶ

  
י ֲאָתא  ֵמיּה  ִביןָר כִּ ְ ּה ִמׁשּ יְרׁשָ י יֹוָחָנןּדְ ּפֵ   : ַרּבִ

ה  ָ ל ִאׁשּ ִתי.  -ׁשֶ ל ׁשְ ׁשֶ   כְּ
ֵהָמה  ל ּבְ ל ֵעֶרב.  -ׁשֶ ׁשֶ   כְּ

ִאין ל ַסּקָ דֹוָלה ׁשֶ ה ּגְ יּקָ ִדְתַנן - ּפִ    :כְּ
ים" ָרס ֵמֶאֶרץ ָהַעּמִ ית ַהּפְ א ִמּבֵ    ,ּגּוׁש ַהּבָ

ל ַסּקָ  דֹוָלה ׁשֶ ה ּגְ ִפיּקָ יעּורֹו ּכְ   ִאין, ׁשִ
ְרצֹוִפין,  חֹוָתם ַהּמַ הּוא ּכְ   ׁשֶ

ְחִמית ל ְמגּוַפת ֶהָחִבית ַהּלַ ד ָהֶעְליֹון ׁשֶ ּצַ נֹו ּבַ   .  "ְוֶיׁשְ
   

  
  

 רש"י
. אשה שמת פתיחת הקבר

עוברה במעיה וישבה על המשבר 
ופתח קבר הרחם בבית זה ולא 

אחר יצא הולד והוציאוה לבית 
טמא הבית הראשון כאילו ולד 
שם דטומאה בוקעה והוא הדין 
פתיחת הקבר איו לפלים אלא 
לפל שהעגיל ראשו כבר שעב 

   ראשו:
   . למושי''ל:פיקה של צמר

. דצריך פיקה של שתי רבי פריש
שקטה או פיקה של ערב 

   שגדולה:
   . דפליגי בה:אמר ליה תיא

. ר''א בר צדוק משיראו טפיפיות
ג אתא קמא ואמר אע''ג פלי

שלא העגילו ראש כפיקה יש 
פתיחת הקבר משיפתח רחמה 
כל כך שיראו בתוך רחמה 

   טפיפיות:
. כפרדה זו שכורעת להטיל מים

וכורעת יותר מבהמה וחיה 
ומתוך כריעה פתח רחמה מאד 

   וראין קמטים ברחם:
. והייו פיקה מתוך פיקה

טפיפיות תרי זימי פיפי הייו 
   פיקה:

   . איי יודע לפרש:ואין לי לפרש
. דין להיות לה פתיחת של אשה

   הקבר:
. שלא תהא כטומאה של בהמה

בלועה לטומאת מגע משום 
בילה של פל אם הושיט הרועה 

   יד וגע בו להוציאו מן הרחם:
. משהעגיל ראש כפיקה כשל ערב

של ערב ואי לאו טמא בלועה 
היא ולא מטמיא כדתן בהמה 

תוך מעיה והושיט שמת עוברה ב
הרועה את ידו וגע בו טהור 
בפרק בהמה המקשה (חולין דף 

   ע:):
. עפר שיעורו לטמא באהל גוש

   ולשרוף עליו תרומה וקדשים:
. כפיקה גדולה של סקאין

מרצופין סקאין גדולים של גמי 
   וכשועלין אותן חותמין אותן:

וישו בצד העליון של מגופת 
 . כלומר שישוחבית הלחמית

לאותו חותם בצד העליון של 
כיסוי שעושין לחביות של חרס 
רחב מלמטה לכסות החבית 
והולך ומתקצר למעלה כדי 
שיאחז בידים ואותו צד שהולך 
וכלה קרי צד העליון. הלחמית 

  שעושין בבית לחם:
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ּום  ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  יָאהִמׁשּ י ְיהּוָדה ְנׂשִ   : ַרּבִ

ַמִים, ְוָטהֹור.  - ַהּלֹוֵקַח ִציר ֵמַעם ָהָאֶרץ יקֹו ּבְ ִ   ַמׁשּ
ךְ ִמּמַ  ְפׁשָ    ,ה ּנַ

א ִניְנהּו  א רּוּבָ ָקה ָטֲהִרי ְלהּו,  -ִאי ַמּיָ ָ ָעֵביד ְלהּו ַהׁשּ יָון ּדְ   כֵּ
א ִציר ִניְנהּו  ר ַקּבּוֵלי טּוְמָאה הּוא.  -ְוִאי רּוּבָ   ִציר לֹא ּבַ

א א.  ?ַמאי ִאיכָּ רּוּבָ ְטלּו ְלהּו ּבְ א ָהָנְך ּבָ ַמּיָ ּום ָהָנְך ִמיעּוָטא ּדְ   ִמׁשּ
  

י ִיְרְמָיהר ָאַמ    : ַרּבִ
יּתֹו,  ֶהן ּפִ א ִלְטּבֹול ּבָ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

   .לֹא –ְקֵדיָרה לִ ֲאָבל 
  ָמָצא ִמין ֶאת ִמינֹו ְוֵניעֹור. 

  
יִמיָיֵתיב  ַמֲעָתא. ַרב ּדִ   , ְוָקָאַמר ְלָהא ׁשְ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ְטָלה ָחְזָרה ְוֵניעֹוָרה? ּבָ    !ְוִכי טּוְמָאה ׁשֶ
  

  ר ֵליּה: ָאַמ 
ָרא? ְסּבְ    !ְוַאּתְ ָלא ּתִ

   :ְוָהְתַנן
ְפָלה"   כב,ב ּנָ רּוָמה ְטֵמָאה, ׁשֶ ין ְטהֹוִרין^ ְסָאה תְּ    :ְלֵמָאה חּוּלִ

י ֱאִליֶעֶזר       אֹוֵמר: ַרּבִ
ירֹום,    תֵּ
   .ְוֵתָרֵקב

ָעְלָתה.  ְפָלה ִהיא ְסָאה ׁשֶ ּנָ ֲאִני אֹוֵמר: ִהיא ְסָאה ׁשֶ   ׁשֶ
    ם:אֹוְמִרי ֲחָכִמיםוַ 

ֲעֶלה,    תַּ
יָאֵכלוְ    ִניּקּוִדים,   :תֵּ

  אֹו ְקָליֹות, 
ֵמי ֵפירֹות,  ילֹוׁש ּבְ   אֹו תִּ

ק ְלִעיּסֹות,  ְתַחּלֵ   אֹו תִּ
ֵביָצה ָמקֹום ֶאָחד ּכְ ּלא ְיֵהא ּבְ   . (תרומות ה, ב) "ּוִבְלַבד ׁשֶ

  ְוָתֵני ֲעָלּה: 
ין"    ,אֹוָתן חּוּלִ

י ֱאִליֶעֶזרְל    כג,א ֵהא ֲע  ַרּבִ    ?ֵליֶהןַמה תְּ
   ,ִנּקּוִדין    :ֵיָאְכלוּ 

  אֹו ְקָליֹות, 
ֵמי ֵפירֹות,    אֹו ִיּלֹוׁשּו ּבְ
ק ְלִעיּסֹות,  ְתַחּלֵ   אֹו תִּ

ָמקֹום ֶאָחד יָצה ּבְ ּבֵ ּלא ְיֵהא ּכַ   . "ּוִבְלַבד ׁשֶ
אְוָאַמר    : עּוּלָ

ַעם!    ַמה ּטַ
קֹום ַאֵח  ין ְטֵמִאים ִמּמָ א ָיִביא ַקב חּוּלִ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ ין ֶזה, ּגְ   ר, ְוַקב ְועֹוד ִמּמִ

א.  רּוּבָ   ָסַבר: ִאיְבְטִליְנהּו ּבְ
הּו ָמָצא ִמין ֶאת ִמינֹו ְוֵניעֹור ֶ א ַהאי ַמׁשּ ִאיכָּ יָון ּדְ    !ְוכֵּ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  ִאם טּוְמָאה עֹוֶרֶרת טּוְמָאה, 
  ! ?ָטֳהָרה עֹוֶרֶרת טּוְמָאה

  
  ֵאיִתיֵביּה: 

ְתָעֵר " ּנִ ר, ׁשֶ ׁשֵ ֵאֶפר ִמְקֶלהֵאֶפר ּכָ א - ב ּבְ   , (פרה ט, ז) "הֹוְלִכין ַאַחר ָהרֹוב ְלַטּמֵ
א ֵאֶפר ִמְקֶלה הּוא  א.  -ְוִאי רּוּבָ   לֹא ְמַטּמֵ

א :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ע לֹא ְמַטּמֵ ַמּגָ ֵמי, ְנִהי ּבְ ִאיֵתיּה ּדָ ַמאן ּדְ א!  ,טּוְמָאה כְּ ָ ַמׂשּ א ּבְ   ְלַטּמֵ
  

 רש"י
. שמא טמא מחמת מגע עם משיקו במים

   הארץ:
. ממה פשך דודאי מים מעורבים בו ואי וטהור

מיא רובא ובטיל הציר ברוב ומקבל טומאה 
מחמת המים ומיא סלקא להו טבילה בהשקה 
שותן הכלי במקוה עד שעוברים מי המקוה על 
פיו וושקין עם המים שבתוך הכלי ואע''ג 
דאוכל ומשקה לית להו טהרה במקוה מיא 
סלקא להו השקה דהוי כמי שזרען וחוזר ווטלן 

ומות פ''ט דזריעה מטהרה מטומאה דתן (תר
מ''ז) שתילי תרומה שטמאו ושתלן טהורין 

   בתשובת רביו גרשון מצאתי כך:
. דזיעה בעלמא הוא ציר לאו בר קבולי טומאה

   שיוצאה מן הדגים כשמולחין אותן:
. דמקבלי טומאה משום הך מיעוטא דמיא

והשקה לא מהיא להו הואיל ורובא ציר 
א ובאוכל לא סלקא השקה בטלי להו ברובא ול

   הוי הציר טמא:
. דבטלו ברוב ומותר הציר אלא לטבל לא שו

   פיתו:
. שהמים שבתוך אבל לתקן את הקדירה אסור

הציר מוצאין מים שבקדירה ומצטרפין יחד 
   ורבין על הציר ומטמאין אותו:

. מתורת ביטול וחוזר מצא מין את מיו ויעור
   לטומאה:

  . דרבי ירמיה:להאי שמעתא
. שלא הוכשרו ולא טימאתן יןלמאה חולין טהור

   בפילתה:
. ירום משם סאה ותירקב כדין תרומה תירום

טמאה שאי אומר כו' ותרומה טמאה אסורה 
   באכילה:

. תיבטל ותיאכל עם חוליה ומשום גזירה תעלה
יתן דמים לכהים או ירים ממה סאה ותאכל 

   לכהים:
. ביובש כמו יבש היה קודים (יהושע ט) יקודים

יו אע''ג שיש בה טמאה וטהורה אין דעכש
מטמאה את הטהורה בלא הכשר וטמאה 

   בטילה בטהורה ותיאכל יקודים:
   . מי דלא מיתכשרי ולא מקבלי טומאה:וקליות

. כמו מי תפוחים ותותים או תילוש במי פירות
   דמי פירות אין מכשירין:

. דלרבן אותן חולין לר' אליעזר מה תהא עליהם
להו בין חולין בין תרומה יאכל הא אמרין בכו

  קודים או קליות:
. דאמר שאי אומר מי חשבין להו אלא לר''א

כטהורין לגמרי וקאמר יאכלו קודים או 
   ילושו:

. לא חשבין להו חולין גמורין לרבן מה טעם
   כיון דבטלה לר''א הואיל ואית ליה שאי אומר:

ן . דאי חשבין להו טהוריגזירה שמא יביא כו'
לגמרי איכא למיחש כי הוה ליה קב שאר חולין 
טמאין מייתי לה ומערב לה בקב ועוד ממין זה 
וקסבר איבטלה לקב קמא ברובא דהאי קב ועוד 
וכיון דאיכא בהאי קב ועוד משהו אחד ממאה 
טמא מן התרומה טמאה שפלו שם ובטלין 
עכשיו מוצא טמא ראשון את טמא שי ויעור 

עם זה והוו להו פלגא  מתורת טהורה ומצטרף
ופלגא ולא מיבטל אלמא טומאה שבטלה חזרה 

   ויעורה מתורת טהרה:
א''ל אם טומאה עוררת את טומאה טהרה 

. בתמיה כלומר מים יעורר את הטומאה
שבקדרה שטהורים היאך יעוררו מים שבציר 

   לטמא:
   . לרבי ירמיה:איתיביה
   . של פרה אדומה:אפר כשר

   :. אפר דעלמאאפר מקלה
. את הוגע בה כדכתיב והוגע במי הדה לטמא

   יטמא (במדבר יט):
. המתבטלת ברוב לא בטלה ואי אמרת טומאה

לגמרי אלא כמאן דאיתיה דמי דאי משכחת 
טומאה אחריתי מצטרפת בהדה הי דהאי אפר 
במגע לא מטמא דכיון דרובו טהור אמרין 
באפר מקלה גע שהוא הרוב אבל במשא מיהא 

א מ''מ הטומאה שא והסיט וקי''ל ליטמא דה
דמי חטאת ואפר חטאת מטמאין במשא בפ''ק 

  דיומא (דף יד.):
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   :ָהא ִאיְתַמר ֲעָלּה 
י ֲחִניָנאַרּבִ ָאַמר  ַרּבִ   : י יֹוֵסי ּבְ

ע,  ַמּגָ א ּבְ ַטּמֵ   ָטהֹור ִמּלְ
א.  ָ ַמׂשּ א ּבְ   ֲאָבל ְמַטּמֵ

  
אְוָהָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

חּוָטה,  ׁשְ ֵטיָלה ּבִ   ְנֵביָלה ּבְ
ה ְנֵביָלה יָעׂשֶ ּתֵ חּוָטה ׁשֶ ר ִלׁשְ ִאי ֶאְפׁשָ   . 166ׁשֶ

אּדִ ְנִהי  ָ ַמׂשּ א ּבְ א, ְלַטּמֵ ע ָלא ְמַטּמֵ   !ְבַמּגָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
א ַמְתִניתּו ָלּה. ּדְ ַאּתּון ּבִ    ַרב ִחְסּדָ

יא ַמְתִניַנן ָלּה ְד ֲאַנן ּבִ  י ִחּיָ   .ַרּבִ
  

ֵני  יאּתָ י ִחּיָ   : ַרּבִ
זוֹ " ֵטילֹות זֹו ּבְ חּוָטה ּבְ    ."ְנֵביָלה ּוׁשְ

   :ְוִאיְתַמר ֲעָלּה 
י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   : ַרּבִ

א ַטּמֵ ע,  ָטהֹור ִמּלְ ַמּגָ   ּבְ
א.  ָ ַמׂשּ א ּבְ   ֲאָבל ְמַטּמֵ

  
ְתַנן    :ְוָהא ּדִ

ן ַיֲעקֹב" י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ם  ְפָעה ֲחָרַרת ּדָ ָ ׁשּ ה ׁשֶ סָּ ֵהָמה ּגַ כֹוָרה -ּבְ ֵבר, ְוִנְפְטָרה ִמן ַהּבְ ּקָ   . "ֲהֵרי זֹו תִּ

יאְוָתֵני  י ִחּיָ   : ַרּבִ
ע " ַמּגָ ָאה לֹא ּבְ אֵאיָנּה ְמַטּמְ ָ ַמׂשּ אי? - "ְולֹא ּבְ א!  !ַאּמַ ָ ַמׂשּ א ּבְ ַטּמֵ א, ּתְ ע ָלא ְמַטּמֵ ַמּגָ ְנִהי ּבְ   ּדִ
  

יק.  ּתִ   ִאיׁשְ
  

אֵני ָהָכא אי ׁשָ ְלָמא ַוּדַ ָהְוָיא ָלּה טּוְמָאה ְסרּוָחה!  ,ּדִ   ּדְ
  

א,  ּדָ ר ּפַ   ָהִניָחא ְלּבַ
ר.  ָאַמר: טּוְמָאה ֲחמּוָרה, ַעד ַלּגֵ   ּדְ

ה ֶלב.  ְוטּוְמָאה ַקּלָ   ַעד ְלכֶּ
ר.    ָהא ָלא ַחְזָיא ַלּגֵ

ָאַמר:   י יֹוָחָנן, ּדְ א ְלַרּבִ     ֶאּלָ
ֶלב!  ?ַאַחת זֹו ְוַאַחת זֹו ַעד ְלֶכֶלב   כג,ב   ָהא ַחְזָיא ְלכֶּ

  
ָיא.     ַקׁשְ

   

                                                        
  רשי, שיטה מקובצת. 166

 רש"י
. חתיכת בילה בטילה בשחוטה

שתערבה בשתי חתיכות 
שחוטות בטלה בלה ברוב 
מלטמא דמין בשאיו מיו בטל 

   והאי מין בשאיו מיו הוא:
דאי אפשר לשחוטה שתיעשה 

י אפשר . ומאן דגריס שאבילה 
לבילה שתיעשה שחוטה 
שבשתא היא דהא אפשר לבילה 
שתהא לה תורת שחוטה שלא 
תטמא כלום כגון כי מסרחא לה 
פרחה טומאה מיה כדאמרין 
לקמן הראויה לגר קרויה בילה 
והכי מפרש במחות בפרק 

   הקומץ רבה:
. טומאה שבטלה ואי אמרת

כמאן דאיתא דמיא דאי משכחת 
ויעורה טומאה אחריתי חזרה 

ה'' הי דבמגע לא מטמא דלא 
אזלין אחר חתיכת בילה 

   בשתים דשחוטה:
איה מטמאה לא במגע ולא 

. ואוקימא לעיל משום במשא
ביטול ברוב געו בה ואי טומאה 
המתבטלת ברוב כמאן דאיתא 

   דמי תטמא במשא:
   . דהייו משא:טומאה חמורה

. עד שהיא ראויה לאכילת עד לגר
אם סרחה ואיה  גר תושב אבל

ראויה לגר תו לא מטמאה 
אבל טומאה קלה של מגע  במשא

מטמא עד שתפסל מאכילת כלב 
שפיר דזו איה ראויה לגר להכי 
לא מטמאה במשא ובמגע מי 
לא דאמרי' בדם הלידה גע 

   שהוא הרוב:
. ותטמא במשא הא חזיא לכלב

  קשיא לרבי ירמיה:
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        כג, בכג, בכג, בכג, ב .42
   :ּגּוָפא

א" ּדָ ר ּפַ   ָאַמר:  ּבַ
ר,  -טּוְמָאה ֲחמּוָרה    ַעד ַלּגֵ

ה  ֶלב. ַעד ַל  -ְוטּוְמָאה ַקּלָ   כֶּ
  

י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ
ֶלב -ַאַחת זֹו ְוַאַחת זֹו    . "ַעד ַלכֶּ

  
א? ּדְ ַמאי ַטֲעָמא  ּדָ   ַבר ּפַ

  
ְכִתיב ר :ּדִ   , (דברים יד, כא) 167""לֹא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה, ַלּגֵ

ר    , "ְנֵביָלה"ְקרּוָיה  -ָהְראּוָיה ַלּגֵ
ֵאיָנּה ְראּוָיה ְלֵגר    . 'ְנֵביָלה'ּוָיה ֵאיָנּה ְקר -ְוׁשֶ

  
   ?ְוִאיָדךְ 

  
ָרא.  ִהְסִריָחה ֵמִעיּקָ   ְלַמעּוֵטי ֵהיָכא ּדְ

  
   ?ְוִאיָדךְ 

  
ָרא  ָעְלָמא הּוא ,ָלא ְצִריָכא ְקָרא ְלַמעּוֵטי -ִהְסִריָחה ֵמִעיּקָ    .ַעְפָרא ּבְ

  
ַנן     :ּתְ

ן ַיֲעקֹב" י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ְפָעה ָ ׁשּ ה ׁשֶ סָּ ֵהָמה ּגַ ם  ּבְ ֵבר,   -ֲחָרַרת ּדָ ּקָ   ֲהֵרי זֹו תִּ

כֹוָרה   . "ְוִנְפֶטֶרת ִמן ַהּבְ
יאְוָתֵני  י ִחּיָ   : ַרּבִ

א" ָ ַמׂשּ ע ְולֹא ּבְ ַמּגָ ָאה לֹא ּבְ   . "ֵאיָנּה ְמַטּמְ
י יֹוָחָנןְוָאַמר    : ַרּבִ

ּה.  רֹוב ָנְגעּו ּבָ יּטּול ּבְ ּום ּבִ   ִמׁשּ
ר"ַמאי ִאיְרָיא  יּטּול ּבְ ּום ּבִ ָלא ִאיְתֲחִזי "ֹובִמׁשּ יּפֹוק ִלי ּדְ ָלל!  168רגֵּ לַ ? ּתֵ   כְּ

  
ָרא יּה.   רגֵּ לַ  ָהא ַנִמי ִאיְתֲחִזי ֵמִעיּקָ ב ִאיּמֵ   ַאּגַ

  
  
  

                                                        
ה לַ לֹא תֹאְכלּו כָ  167 י ַעם ָקדֹוׁש ַאתָּ ה ַוֲאָכָלּה אֹו ָמכֹר ְלָנְכִרי ּכִ ֶנּנָ תְּ ָעֶריָך תִּ ׁשְ ר ּבִ ר ֲאׁשֶ ֲחֵלב ִאּמוֹ  ה'ל ְנֵבָלה ַלּגֵ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ   ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבׁשּ
  שיטה מקובצת. כך גם בהמשך 168

 רש"י
. כגון הסריחה מעיקרא

יה מחיים ששתברו אבר
והתליעה ההיא אע''ג דחזיא 
לכלב לא מטמאה במשא דהא 
מעולם לא ירדה לטומאת משא 
אבל אי מעיקרא חזיא לגר 
וחתא לה טומאת משא תו לא 
סליק מיה עד שתיפסל מכלב 
ואי קשיא לעיל מי אמאי 
מוקמין לה בקשיא הא הוה ליה 
לתרוצי להכי לא מטמא הך 
חררת דם במשא דמעיקרא 

היא ואפי' רבי יוחן סרוחה 
מודה בה תריץ לאו סרוחה 
מעיקרא היא דהא חזיא לגר אגב 
אימיה כל זמן שהיתה בבטן 

  והכי מוקי לקמן:



  ""ַהּלֹוֵקַח ְּבֵהָמה ִמן ַהּגֹוי –מסכת בכורות פרק ג' 
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ּום  ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר [" יָאהִמׁשּ י ְיהּוָדה ְנׂשִ   : ַרּבִ

ַמִים, ְוָטהֹור - ַהּלֹוֵקַח ִציר ֵמַעם ָהָאֶרץ יקֹו ּבְ ִ   "].ַמׁשּ
   

   :ַנן ָהָתםּתְ 
ן ַיֲעקֹב" י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

הּוא  ל ׁשֶ ַפל ְלתֹוכֹו ַמִים ּכָ ּנָ   . "ָטֵמא –ִציר ָטהֹור, ׁשֶ
  

ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ    :ַרּבָ
  זֹאת אֹוֶמֶרת: 

ִציר.  י ָהָאֶרץ ְלָעֵרב ֶמֱחָצה ּבְ דּו ַעּמֵ   ֶנְחׁשְ
  

ה ִלי    ? "ֶמֱחָצה"ְוָלּמָ
ֱחָצה, ַנִמי,  ִציר ִמּמֶ   ֲאִפיּלּו ּבָ

ֵטיל!  א ָלא ּבָ א, ּוַפְלּגָ ְלּגָ הּו ֲהָוה ֵליּה ּפַ ֶ   ְוָהֵני ַמׁשּ
  

  ַעד ֶמֱחָצה. :ֵאיָמא
  

ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
ַנן –טּוְמַאת ַעם ָהָאֶרץ  ַרּבָ    ,ּדְ

ִקין  ַנן.  -טּוְמַאת ַמׁשְ ַרּבָ   ּדְ
א  רּוּבָ ַנן.  -ּבְ ְזרּו ַרּבָ   ּגָ

א ּבְ  א ּוַפְלּגָ ַנן -ַפְלּגָ ּה ַרּבָ ְזרּו ּבָ    .לֹא ּגָ
  
        
        

 רש"י
. כגון שהשיקו במים ציר טהור

שפל לתוכו מים כל שהוא טמא 
כדמפרש חשדו עמי הארץ לערב 
מחצה מים בצירם וכי פיל ביה 
כל שהוא מצא מין את מיו ורבו 

ים על הציר וטמאים ולמאן מ
דלית ליה טומאה שבטלה חזרה 
ויעורה מוקי ליה שפלו בו 
לאחר השקת מי עם הארץ כל 

   שהוא:
   . קרוב למחצה:עד למחצה

. בפ''ק טומאת משקין דרבן
  דפסחים (דף טז.):
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        כד, אכד, אכד, אכד, א    ––––כג, ב כג, ב כג, ב כג, ב  .44
   ַמְתִניִתין

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ֵהָמה ֵמִניָקה ִמן ַהּגֹוי  ל ַאֶחֶרת ָהָיה.  -ַהּלֹוֵקַח ּבְ ָנּה ׁשֶ א ּבְ ּמָ ין ׁשֶ ׁשִ   ֵאין חֹוׁשְ

ירֹות  :ִנְכָנס ְלתֹוְך ֶעְדרֹו ְוָרָאה ְבּכִ   ְמִניקֹות,  ֶאת ַהּמַ
ירֹות ְמִניקֹות  ֵאיָנן ַמְבּכִ    –ְוׁשֶ

ין ׁשִ א לֹו ֵאֶצל זֹו,    :ֵאין חֹוׁשְ ל זֹו ּבָ ָנּה ׁשֶ א ּבְ ּמָ   ׁשֶ
א לֹו ֵאֶצל זוֹ  ל זֹו ּבָ ָנּה ׁשֶ א ּבְ ּמָ   .  אֹו ׁשֶ

   

ָמָרא          ּגְ

ֵמיּה  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ְ   : ַרבּדְ ִמׁשּ
כּולֵּ  יְרִקיןִהְלְכָתא ּבְ    ,יּה ּפִ

א.  לּוְגּתָ ר ִמּפְ   ּבַ
  

תָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
ַמֲעָתא.  ִכיב ַרב ָאַמר ְלָהא ׁשְ ים ּוׁשְ י ַנּיִ   ָאִמיָנא: כִּ

יא?    ַאַהּיָ
א  :ִאיֵליָמא י ֲעִקיָבא!  - ַאֵריׁשָ ָמֵעאל ְוַרּבִ י ִיׁשְ   ִמְפִליִגי ַרּבִ

א  ן ַיֲעקֹבּדְ ַא ֶאּלָ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ן ַיֲעקֹב ַקב ְוָנִקיִמ  - ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַנת ַרּבִ    !ׁשְ
א  ְמִליֵאל ּדְ ַא ֶאּלָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ָבַרְייָתא!  -ַרּבָ ֵליג ּבְ   ִמְפַלג ּפָ
א  ם ּדְ ַא ֶאּלָ ן ַהְמׁשּוּלָ י יֹוֵסי ּבֶ   ֲחָדא ִזיְמָנא,  ַרבָהא ָאַמר  -ַרּבִ

ן ַה ַרבָאַמר ּדְ  י יֹוֵסי ּבֶ ַרּבִ ם! : ִהְלְכָתא כְּ   ְמׁשּוּלָ
א  ַעל מּום ַא ֶאּלָ ַער ּבַ ַנן!  -ׂשְ ן ַמֲהַלְלֵאל ְוַרּבָ ִליִגי ֲעַקְבָיא ּבֶ   ִמיְפַלג ּפְ

  
ְמִליֵאל. ּדְ ַא ְלעֹוָלם  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ַרּבָ

א ִהיא לּוְגּתָ ָבַרְייָתא ָלא ּפְ ַמע ָלן: ּדְ    .ְוָהא ָקא ַמׁשְ
  

  : ַרבָאַמר ּדְ ְוֵכיָון 
כוּ  א,  ִהְלְכָתא ּבְ לּוְגּתָ ר ִמּפְ יְרִקין ּבַ יּה ּפִ   ּלֵ

ם"   כד,א ן ַהְמׁשּוּלָ י יֹוֵסי ּבֶ ַרּבִ ה ִלי -" ֲהָלָכה כְּ    !ָלּמָ
  

ם,  ן ַהְמׁשּוּלָ י יֹוֵסי ּבֶ ַרּבִ יְרִקין, ְולֹא ָאַמר: ִהְלְכָתא כְּ יּה ּפִ כּוּלֵ   ִאי ָאַמר: ִהְלְכָתא ּדְ
ן ַה ּדְ ַא  :ֲהָוה ָאִמיָנא י יֹוֵסי ּבֶ ם ָקֵאי, ַרּבִ   ְמׁשּוּלָ

יְרִקין" יּה ּפִ כּוּלֵ י ָאַמר. ּדְ  ?ּוַמאי "ּבְ ְרּתֵ י יֹוֵסי ּתַ   ַרּבִ
א ִהיא.  לּוְגּתָ ָבַרְייָתא ּפְ א ּדְ לּוְגּתָ   ּוּפְ

ַמִעיַנן מּוִעיַנן   :ַאׁשְ י יֹוֵסי, ְלַאׁשְ ַרּבִ ְמִליֵאל ָקֵאיּדְ ַא ּדְ ֲהָלָכה כְּ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    ,ַרּבָ
ָבַרְייָתא ּוְפלּוְגּתָ  א ִהיא.   -א ּדְ לּוְגּתָ   ָלאו ּפְ

   
  

ַרְייָתא"ַמאי     "?ּבָ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ֵהָמה ֵמִניָקה ִמן ַהּגֹוי " ֵפק,    -ַהּלֹוֵקַח ּבְ כֹור ִמסָּ א ַאֲחָריו ּבְ   ַהּבָ

ֵאיָנּה יֹוֶלֶדת.  י ׁשֶ ְמַרֶחֶמת ַאף ַעל ּפִ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ֹוֵמר: א ַרּבָ

ֶחְזָקתֹו.  ָבר ּבְ   ּדָ
ְמִליֵאלְוֵכן ָהָיה  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ְיָלה ְוָרָאה ּלַ ְכָנס ְלתֹוְך ֶעְדרֹו ּבַ ירֹות, יֹוְלדֹות,  :ַהּנִ ֵאיָנן ַמְבּכִ ירֹות, ְוׁשֶ ֵרה ַמְבּכִ ֲחֵמׁש ֶעׂשְ ר ּכַ ֶעׂשֶ   ּכְ
ים ּוָמָצא ּכִ לוּ   :ְלָמָחר ִהׁשְ ירֹות, ְזָכִרים תְּ ֵאין ַמְבּכִ ׁשֶ   יֹות ּבְ

ירֹות  ְבּכִ ּמַ לּויֹות ּבַ א לֹו ֵאֶצל זוֹ  -ּוְנֵקבֹות תְּ ל זֹו ּבָ ָנּה ׁשֶ א ּבְ ּמָ ׁש ׁשֶ   . "ֵאינֹו חֹוׁשֵ
  

 רש"י
מתי' אין חוששין שמא בה של 

. שיהא הבא אחריו אחרת היה
 בכור ספק דימא הך בהמה לא
ילדה מעולם אלא שאהבה זו את 
בן חבירתה ואי משום דיש לה 
חלב הא איכא מיעוטא דחולבות 
אע''ג שאין יולדות הא ודאי לא 
אמרי' אלא ודאי בה הוא 

   ופטורה מן הבכורה:
. בחורות שלא ילדו מבכירות

   אלא עכשיו:
אין חוששין שמא בה של זו בא 

. דליחוש לכולהו בספק לו אצל זו
לא ודאי אותם בכורות א

הכרוכים אצל המבכירות הוו 
בכורות וודאין ואותן הכרוכים 
אחר שאין מבכירות בוודאי הוו 

   פשוטין וודאין:
  

  גמ' 
. לא איצטריך לרב קב וקי

לאשמועין. קב וקי מעט שלא 
הוזכר אלא במקומות מועטין 
ומה שאמר קי הוא שהלכה 
כמותו: דר' יוסי בן המשולם 

מום הלכתא ושער בכור בעל 
   יהו במתי' ומפרש לקמן:

. לא חשיבא לאו פלוגתא היא
פלוגתא וכיון דבמתי' לא פליגי 

  עליה הלכתא כוותיה:
הלכה כר' יוסי בן המשולם למה 

. הא מהך שמעת מיה לי
דהלכתא כוותיה דהא לא פליגי 

   רבן עליה:
. אי אמר הלכה בכוליה פירקין

ולא אמר לקמן הלכה כר' יוסי 
אמיא הלכה בכוליה הוה 

   פירקין אדרבי יוסי קאי:
. דמשמע ומאי בכוליה פירקין

טובא משום דר' יוסי תרתי מילי 
אמר במתי' עושה מקום לקופיץ 
וכן תולש את השער לראות את 
מקום המום אבל אדרבן שמעון 
לא אמר רב דהוא אמר בר 
מפלוגתא ואדרבן שמעון איכא 
פלוגתא בברייתא ופלוגתא היא 

אשמועין הלכה כר' יוסי  להכי
בהדיא לגלויי ולמימרא דאדרבן 
שמעון בן גמליאל קאי האי 
הלכתא בכוליה פירקין ופלוגתא 

   דבריית' לאו פלוגתא:
   . אוהבת בן חבירתה:מרחמת

. שולדים עכשיו ומצא זכרים
תלויין וכרוכין ויוקין הזקות 
שפטרו כבר מן הבכורה וקבות 

ות הולדות עכשיו מצא תלוי
במבכירות דהשתא אין כאן 
לכהן כלום דבזכרים אין שום 
בכור שהרי בי הזקות הן 
וקבות התלויות במבכירות אין 

   דין בכורות והגת בהן:
. להחמיר ולספקן אין חוששין

בספק בכורות ולומר שמא בה 
של זו בא לו אצל זו וזכרים בי 

  המבכירות:
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. וולד בהמה שאיה מרחמת

   אחרת:
. אם היה לה וולד א''כ יולדתא

מתחלה להאי ודאי א'' לא הוי 
האי וולד דידה פטורה מן 
הבכורה דהא הוה לה אחריא 
ומיהו היכא דילדה חיישין 
לרחומי שמרחמת וולד בהמה 

   אחריתי:
. הא לעין למאי פקא מיה

בכורה ממה פשך פטורה דאי 
האי לאו דידה הא הוה לה 

   אחריא:
דהאי שכרוך . למילקי עליה

   אחריה משום אותו ואת בו:
   . דדלמא לאו דידה הוא:לא לקי

. אלמא בודאי אין חוששין כו'
דילה מחזיק ליה דלא מרחמא 

   אלא דידה:
. אין חוששין שמא בה מי קתי

   של אחרת הוא:
. והכי קאמר ממה היה קתי

פשך פטורה מן הבכורה דאין 
חוששין שמא מרחמא בן חברתה 

היה לה וולד אחר אלא א''כ 
מעיקרא הלכך לעין בכורה ודאי 
פטורה אבל לעין אותו ואת בו 

   ספיקא הואי:
. הואיל דלמא רחומי רחים

ולכולן הוי ולדות אלא ודאי אפי' 
ילדה איה מרחמת אלא שלה 

  ומשי במקום דידה כו':
  
  
  
  
  
   

. כלומר דקתי הדבר בחזקתו וכן
סיפא וכך היה רשב''ג אומר 

לאו מדסיפא הכס כו' מאי 
   דקתי וכן כו':

. דכל חדא וחדא ודאי דידה
התלוי בה דידה הויא דהא 
אמרת במקום דידה לא שבקא 
דידה ומרחמא דלאו דידה רישא 
מי דקתי הדבר בחזקתו בודאי 
דידה מחזקין לה ולעין אותו 

   ואת בו מי לקי:
  
  
  
  

. וסיפא ודאי רישא הא כדאיתא
   ספק:

   . הואיל ולא דמו:ומאי וכן
. להא דמו דכי ומשי לפטורא

היכי דסיפא פטורות ודאי דהא 
ודאי קבות תלויות במבכירות 
דלא שבקא דידה דקאי קמה 
ומרחמא דלאו דידה רישא מי 
 ''פטורות מן הבכורות ודאי דא
לא דידה הוא יהא יולדת 
אחריא ואיה מרחמת אלא אם 
כן יולדת ולעולם לעין אותו ואת 

  בו ספק:

        כד, אכד, אכד, אכד, א .45
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

ֶחְזָקתֹו" ָבר ּבְ ְמִליֵאל "ּדָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ָקָאַמר ַרּבָ ן יֹוֶלֶדת, ֵאיָנּה ְמַרֶחֶמת ֶא ּדְ  - ּדְ א ִאם כֵּ   ּלָ
אֹוִליד  יַנן ְלַרחּוֵמי.  -ָהא ֵהיָכא ּדְ   ָחְייׁשִ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
יָדּה    ְמַרֲחָמא,  -ּדִ

יָדּה  ָלא ּדִ   ָלא ְמַרֲחָמא ֵליּה?  -ּדְ
  

ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ
  

ּום  נוֹ ְלִמְלָקא ֲעָלּה ִמׁשּ   . (ויקרא כב, כח) 169""אֹותֹו ְוֶאת ּבְ
יָדּה ָלא ְמַרֲחָמא  :ַרּתְ ִאי ָאְמ  ָלא ּדִ יָדּה ְמַרֲחָמא, ּדְ   ָלֵקי.  -ּדִ

יָדּה ַנִמי ְמַרֲחָמא  :ְוִאי ָאַמְרּתָ  ָלא ּדִ   ָלא ָלֵקי.  -ּדְ
  

   ?ַמאי
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ֵהָמה ִמן ַהּגֹוי  א ּבְ  -ַהּלֹוֵקַח ּבְ ּמָ ׁש ׁשֶ ל ַאֶחֶרת ָהָיהֵאינֹו חֹוׁשֵ   ! "ָנּה ׁשֶ
  

   !ָקָתֵני ָהָיה"" !?'הּוא'ִמי ָקָתֵני 
ָרא.  :ָהִכי ָקָאַמר ן ָהָיה ָלּה ָוָלד ֵמִעיּקָ א ִאם כֵּ ל ַאֶחֶרת, ֶאּלָ ָנּה ׁשֶ א ּבְ ּמָ ׁש ׁשֶ   ֵאינֹו חֹוׁשֵ

  
ַמע א ׁשְ      :ּתָ

תֹוְך ֶעְדרֹו ְוָרָאה" ירֹות ְמִניקוֹ    :ִנְכַנס ּבְ ְבּכִ   ת, ֶאת ַהּמַ
ירֹות ְמִניקֹות  ֵאיָנן ַמְבּכִ ׁש  -ְוֶאת ׁשֶ א לֹו ֵאֶצל זֹו,   :ֵאינֹו חֹוׁשֵ ל זֹו ּבָ ָנּה ׁשֶ א ּבְ ּמָ   ׁשֶ

א לֹו ֵאֶצל זוֹ  ל זֹו ּבָ ָנּה ׁשֶ א ּבְ ּמָ   ."אֹו ׁשֶ
ְלָמא ַרחּוֵמי ַרֵחים!  אי? ֵליחּוׁש ּדִ   ַאּמַ

  
יָדּה ּוְמַרֲחָמא ְבָקא ּדִ יָדּה ָלא ׁשָ ְמקֹום ּדִ יָדּה  ּבִ ָלא ּדִ    .ּדְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ֶחְזָקתֹו.  ָבר ּבְ   ּדָ

ְמִליֵאלְוֵכן ָהָיה  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ְיָלה ְוָרָאה ּלַ ְכָנס ְלתֹוְך ֶעְדרֹו ּבַ ֵאינָ  :ַהּנִ ירֹות, ְוׁשֶ ֵרה ַמְבּכִ ֲחֵמׁש ֶעׂשְ ר ּכַ ֶעׂשֶ ירֹות, יֹוְלדֹות, ּכְ   ן ַמְבּכִ

ים ּוָמָצא ּכִ ירֹות,   :ְלָמָחר ִהׁשְ ֵאין ַמְבּכִ ׁשֶ לּויֹות ּבְ   ְזָכִרים תְּ
ירֹות  ְבּכִ ּמַ לּויֹות ּבַ א לֹו ֵאֶצל זוֹ  -ּוְנֵקבֹות תְּ ל זֹו ּבָ ָנּה ׁשֶ א ּבְ ּמָ ׁש ׁשֶ   . "ֵאינֹו חֹוׁשֵ

ֵסיָפא א ּדּוְמָיא ּדְ    ,ַמאי ָלאו ֵריׁשָ
יָפ  יָדּה ַמה ּסֵ אי ּדִ יָדּה!  -א ַוּדַ אי ּדִ א ַוּדַ   ַאף ֵריׁשָ

  
   !ִמיֵדי ִאיְרָיא?

ְדִאיָתא,  -ַהאי    כִּ
ְדִאיָתא –ְוַהאי     .כִּ

  
  ? "ְוֵכן"ַמאי וּ 
  

ְבכֹוָרה טּוָרה ּדִ    .ַאּפְ
  
  

                                                        
יֹום ֶאָחד 169 ֲחטּו ּבְ נֹו לֹא ִתׁשְ ה אֹתֹו ְוֶאת ּבְ   ְוׁשֹור אֹו ׂשֶ
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ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

רּוְך ַאַחר כָּ כֹוָרה.  -ָרֵחל  ָרָאה ֲחִזיר ׁשֶ טּוָרה ִמן ַהּבְ   ּפְ
ֲאִכיָלה וְ    . (הושע י, יב) 170"ַעד ָיבֹא ְויֹוֶרה ֶצֶדק ָלֶכם"ָאסּור ּבַ
  
כֹוָרה" טּוָרה ִמן ַהּבְ ַמאן – "ּפְ    ?כְּ

ְמִליֵאל.  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ   כְּ
  
ֲאִכיָלה"    ? -" ָאסּור ּבַ

ַנן!  ַרּבָ   כְּ
  

ַנן  ַרּבָ   ? "ַעד ָיבֹא ְויֹוֶרה ֶצֶדק ָלֶכם"אי ַמ  -ְותּו: ִאי כְּ
ָבר' ַדע ְלָך ּדָ ּוָ ּיִ ֵעי ֵליּה!  - 'ַעד ׁשֶ   ִמיּבָ

  
יָמא    :ְוִכי ּתֵ

ָקא ֵליּה  ְמִליֵאל    :ְמַסּפְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ    ,ִאי ֲהָלָכה כְּ
ַנן  ַרּבָ אי    -ִאי כְּ ָקא ֵליּה ַאּמַ כֹוָרה"ִאי ְמַסּפְ טּוָרה ִמן ַהּבְ   ! "ּפְ

  
ָקא ֵליּה?  תּו:וְ     !ִמי ְמַסּפְ

ר ָחָנהְוָהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ
ָנֵתינּו  ִמׁשְ ְמִליֵאל ּבְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ָנה ַרּבָ ָ ׁשּ ל ָמקֹום ׁשֶ מֹותֹו,  -כָּ   ֲהָלָכה כְּ

  ָעֵרב,  :חּוץ ִמ 
  ַצְיָדן, 

  ּוְרָאָיה ַאֲחרֹוָנה! 
יָטא ֵלי ׁשִ ְמִליֵאל, ְלעֹוָלם ּפְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ   ּה ֲהָלָכה כְּ
ָקא ֵליּה  ְמִליֵאל יֹוֶלֶדת ְמַרֶחֶמת :ִמיהּו ְמַסּפְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    ?אֹו ֵאיָנּה ְמַרֶחֶמת ,ִאי ָסַבר ַרּבָ

  
   ,ִאי ָהִכי

ּום  ַמִעיַנן ָטֶלה ּוְלִמיְלֵקי ֲעֵליּה ִמׁשּ ַמִעיַנן ֲחִזיר ִליׁשְ ַאׁשְ נֹו""ַעד ּדְ   ! (ויקרא כב, כח) 171אֹותֹו ְוֶאת ּבְ
  

  ֲחִזיר ִאיְצְטִריָכא ֵליּה, 
ָסַבר יֹוֶלֶדת ְמַרֲחָמא  ְמָצא לֹוַמר ּדְ ַמִעיַנן ָטֶלה, ֲהָוה ָאִמיָנא: ִאם ּתִ ִאי ַאׁשְ   לֹא.  -ִמיָנּה ּדְ ִמיָנּה, לֹא ּדְ ּדְ

ַמִעיַנן ֲחִזיר ּה ַנִמי172ַאׁשְ ָלאו ִמיּנָ    ,, ַוֲאִפיּלּו ּדְ
ְלָמא ְמַרֲחָמא.  א ְלֵמיַמר ּדִ ִאיכָּ   ּדְ

  
י יֹוָחָנןָאַמר ּדְ ְוַהְיינּו     :ַרּבִ

ֵעי    כד,ב י^ּבָ ִריּבִ רּוְך ַאַחר ָרֵחל, ַמהּו? ַאַחאי ּבְ כָּ   : ָרָאה ֲחִזיר ׁשֶ
  

ֲעָיא ֵליּה?    ַמאי ָקִמיּבָ
  ִאיֵליָמא ִלְבכֹוָרה, 

ן  ַרּבָ ֲעָיא ֵליּה ִאי ִהְלְכָתא כְּ ַנן ְוָקִמיּבָ ַרּבָ ְמִליֵאל, ִאי ִהְלְכָתא כְּ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ֵעי ֵליּה ָטֶלה!  -ׁשִ יּבָ   ּתִ
  

ֲעָיא ֵליּה  י ָקִמיּבָ    ,ְבכֹוָרהלִ    :כִּ
ַנן ַרּבָ א ּדְ יּבָ    ,ְוַאּלִ

   ,ֲאִכיָלהלַ 
א  יּבָ ְמִליֵאל. ּדְ ְוַאּלִ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ַרּבָ

  
ָא  "ְבכֹוָרה"לִ  ַנן ּדְ ִמיָנּה ַוֲאִפיּלּו ְלַרּבָ י ְמַרֲחָמא ּדְ   לֹא.  -לֹא ִמיָנּה ּדְ ְמִרי ְמַרֲחָמא: כִּ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ּה ּדְ    ַנִמי ְמַרֲחָמא  -לֹא ִמיּנָ
  

ְמִליֵאל,  - "ֲאִכיָלה"לַ  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ַוֲאִפיּלּו ְלַרּבָ
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 רש"י
. שדבוק אחריה רוך אחר רחלשכ

   ומיקתו:
. והבא אחריו פטורה מן הבכורה

   לא הוי בכור:
. לא מרחמא דלא כר' שמעון

דידה והאי חזיר גופיה לא קדוש 
   דדמה הוא:

. דחיישין ואסור באכילה כרבן
לרחומי דאי כרשב''ג הוה טמא 
היוצא מן הטהור ומותר באכילה 

   כדאמרן בפירקין קמא (דף ה:):
. עד שיבא ד יבא ויורה צדק לכםע

   אליהו ויורה אם מותר אם אסור:
. כיון דכרבן ס''ל מאי יבא ויורה

דחיישי לרחומי מאי יבא ויורה 
גלוי מילתא הוא שיגיד לו אם 
בה הוא אם לאו והוראה לא 

   שייך למימר אלא בדבר הלכה:
. אם בה הוא אם עד שיודע הדבר

   לא:
וה''ק  .וכי תימא מספקא ליה כו'

עד שיבא ויורה אי הלכה כר''ש 
ומותר באכילה אי כרבן ואסור 
   באכילה מספיקא שמא ריחמתו:

לעולם פשיטא ליה הלכה כר' 
. דפטורה מן הבכורה שמעון

דודאי א'' לאו דידה הוא אי לאו 
דהוה לה ולד לא הויא מרחמא 

   ליה:
ומיהו מספקא ליה אי סבר ר''ש 

דק . והייו עד יבא ויורה צכו'
   ויעמידו על טעמו של רשב''ג:

. והאי אסור יולדת מרחמת
באכילה דלעין בכורה מיפטר 
משום דאי הוה דידה שפיר ואם 
לאו דידה הוה לה אחריא 
ובאכילה אסור דאיכא למימר 
ולד אחריא הוה לה ומית 

   ורחמתיה להאי:
. ומותר באכילה או איה מרחמת

   דודאי דידה הוא:
. וללקו ה(דאי) לאשמעין טל

עליה משום אותו ואת בו ולימא 
ראה טלה כרוך ברחל פטורה מן 
הבכורה ממה פשך אי האי לאו 
דידה אחריא הוה ליה ומית 
ורחמיתא האי משום אותו בו 
לא לקי עד יבא ויורה לו טעמו 

   של רבן שמעון:
הוה אמיא אפי' אם תימצי 

. יולדת מרחמת הי מילי לומר
ר באכילה דמיה אבל חזיר מות

דלאו דמיה לא מרחמא והא 
  ודאי בה הואי:

. אדם גדול וחשוב אחאי בריבי
   בדורו:

. דהא בטלה תיבעי ליה טלה
   פליגי:

קמיבעיא ליה לבכורה אליבא 
. ואליבא דר''ש פשיטא דרבן

דפטורה דאפי' דמיה לא הוה 
מרחמא אא''כ ילדה וכ''ש דלאו 
מיה ולעין אכילה מבעיא ליה 

   בן שמעון וכ''ש לרבן:ואפי' לר
. מרחמא והא ודאי דלאו מיה לא

   דידה היא ופטורה מן הבכורה:
. או דלמא דלאו מיה מי מרחמא

  והבא אחריו בכור מספק:
. אי ס''ל אם תימצי לומר כו'

יולדת איה מרחמא הא ודאי 
מותר דבה הוא אלא א''כ תימצי 
לומר יולדת מרחמ' והאי דפטר 

אי האי ליה מבכורה משום ד
[לאו] דידה אחריא הוה ליה אבל 
האי דסריך בתרה לא פשיטא לן 
דדידה הוא ה''מ דמיה אבל 
דלאו מיה לא והאי חזיר ודאי 

  בה הוא ומותר באכילה:
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ְמָצא לֹוַמר ָלאו ִמיָנּה ּדְ ָסַבר יֹוֶלֶדת ְמַרֲחָמא  :ִאם ּתִ   לֹא,  -ִמיָנּה, ּדְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ּה  ָלאו ִמיּנָ   .ַנִמי ְמַרֲחָמא -ּדְ
  

   .ֵתיקוּ 
  
  
        

 רש"י
  



122                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        כה, אכה, אכה, אכה, א    ––––כד, ב כד, ב כד, ב כד, ב  .47
   ַמְתִניִתין

ם ן ַהְמׁשּוּלָ י יֹוֵסי ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
כֹור, ֹוֵחט ֶאת ַהּבְ       ַהׁשּ

ן,  ן ּוִמיּכָ קֹוִפיץ ִמיּכָ ה ָמקֹום ּבְ   עֹוׂשֶ
ָער.  ֵ   ְוּתֹוֵלׁש ֶאת ַהׂשּ

קֹומוֹ ּוִבְלַבד ׁשֶ  יֶזּנּו ִמּמְ    .לֹא ַיּזִ
ָער ִלְראֹות ְמקֹום מּום ֵ   .  ְוֵכן ּתֹוֵלׁש ֶאת ַהׂשּ

   

ָמָרא          ּגְ

  : ַרבָאַמר 
ם.  ן ַהְמׁשּוּלָ י יֹוֵסי ּבֶ ַרּבִ   ֲהָלָכה כְּ

  
יּה ֵמ  עּו ִמיּנֵ   : ַרב הּוָנאּבָ

יֹום טֹוב ֶנְגּדֹו ּבְ   ַמהּו?  - כְּ
  

ן ַהְמ ּדְ ַטֲעָמא  י יֹוֵסי ּבֶ ָקָסַבר ּתֹוֵלׁש ָלאו ַהְיינּו ּגֹוֵזז, ַרּבִ ּום ּדְ ם ִמׁשּ   ׁשּוּלָ
ידּולֹו,  ,ּוְביֹום טֹוב ָאסּור ָבר ִמּגִ ֲהָוה ֵליּה עֹוֵקר ּדָ   ּדַ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ם ן ַהְמׁשּוּלָ י יֹוֵסי ּבֶ ָעְלָמא ָסַבר ַרּבִ   ּתֹוֵלׁש ַהְיינּו ּגֹוֵזז,  :ּבְ

ֲהוָ  ֵרי ּדַ ׁשָ ר? ְוַהְיינּו ַטֲעָמא ּדְ ין מּוּתָ ּוֵ ֵאין ִמְתכַּ ָבר ׁשֶ יֹום טֹוב, ּדָ ין, ּבְ ּוֵ ֵאין ִמְתכַּ ָבר ׁשֶ   ה ֵליּה ּדָ
  

  ָאַמר ְלהּו: 
ְיילּוהַּ ְל    , ַרב ֲחַנְנֵאלִזילּו ׁשַ

ם, ִאיְפׁשּוט ְלכּו.  ן ַהְמׁשּוּלָ י יֹוֵסי ּבֶ ַרּבִ   ִאי ָאַמר ֲהָלָכה כְּ
 , ְיילּוהַּ   ֲאתּו ׁשַ

ם. ַרבָאַמר ָהִכי  :ָאַמר ְלהוּ  ן ַהְמׁשּוּלָ י יֹוֵסי ּבֶ ַרּבִ   : ֲהָלָכה כְּ
יּה  ר. ַרב הּוָנאּדְ ֲאתּו ְלַקּמֵ יֹום טֹוב מּוּתָ ֶנְגּדֹו ּבְ   , ָאַמר ְלהּו: כְּ

  
ַמר ַנִמי    :ִאיּתְ

ֶלְמָיאָאַמר  ר ׁשֶ ֵמיּה  ַרב ֲחַנְנָיה ּבַ ְ   : ַרבּדְ ִמׁשּ
יֹום טֹוב   כה,א ֶנְגּדֹו ּבְ ר. ^ כְּ   מּוּתָ

  
   !ִמי ָאַמר ַרב ָהִכי?וּ 

יְוָהא ָאַמר  ר ַאׁשִ יא ּבַ ֵמיּה  ַרב ִחּיָ ְ   : ַרבּדְ ִמׁשּ
יֹוָמא ָטָבא!  ַנְזָייָתא ָאסּור ַלֲהדּוֵקיּה ּבְ   ְמסֹוְכָרָיא ּדְ

  
ְמעֹון, מֹוֶדה,  י ׁשִ ַהִהיא ֲאִפיּלּו ַרּבִ   ּבְ

ֵייּדְ  ְרַוְייהוּ  ָרָבאוְ  ֲאּבַ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ
י ׁשִ  יּה ְולֹא ָימּות'ְמעֹון ּבִ מֹוֶדה ַרּבִ    '.ְפִסיק ֵריׁשֵ

  
יְוָהא ָאַמר  ר ַאׁשִ יא ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ִחּיָ

י ְיהּוָדה,  ַרּבִ   ֲהָלָכה כְּ
ר ַאִמיוְ  מּוֵאלָאַמר  ַרב ָחָנן ּבַ   : ׁשְ

ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ   .ֲהָלָכה כְּ
  

ר ָאִביןוְ  יא ּבַ ְבֵרי,  ַרב ִחּיָ לֹא ּגַ   ַמְתֵני ּבְ
י ְיהּוָדה, ָאַמר ַרב ַרּבִ   : ֲהָלָכה כְּ

מּוֵאלוּ  ְמעֹון!  ׁשְ י ׁשִ ַרּבִ   ָאַמר: ֲהָלָכה כְּ
  

ין  ּוֵ ֵאין ִמְתכַּ ָבר ׁשֶ א, ְלעֹוָלם ָסַבר ַרב: ּדָ   ָאסּור, ְוּתֹוֵלׁש ָלאו ַהְיינּו ּגֹוֵזז.  -ֶאּלָ
ָבר ִמגִּ  ֲהָוה ֵליּה עֹוֵקר ּדָ ֵרי ּדַ ׁשָ ְלַאַחר ָיד. ּוְביֹום טֹוב, ַהְיינּו ַטֲעָמא ּדְ   יּדּולֹו כִּ

  
   !ְותֹוֵלׁש ָלאו ַהְיינּו ּגֹוֵזז

   :ְוָהַתְנָיא

 רש"י
  מתי' 

. מפה את עושה מקום בקופיץ
השער מכאן ומכאן למקום 

   שחיטת הסכין:
. לכאן ולכאן ותולש את השער

הסכין משום חלדה  למקום חתך
   ולא אמרין גוזז הוא את הבכור:

. שלא יאמרו ובלבד שלא יזיזו
גזיזה עביד בקדשים אלא ייחו 

   מסובך עם הצמר מכאן ומכאן:
   . להראותו לחכם:לראות מום

  
  גמ' 

. בבהמת חולין כגדו בי''ט
משום שחיטה בעי למיעבד או 

   לא:
. ובכור גיזה הוא לאו הייו גוזז

דכתיב (דברים טו) ולא דאסור 
   תגוז:

. לתלוש אלא שאין מתכוין
מפהו ומושכו אילך ואילך אם 

   תלש תלש:
. תלמידיה שיילוה לרב חאל

דרב אי אמר לכו משמיה דרב 
   הלכה כרבי יוסי:

  . אא טעמא:פשיטא לכו
. משום דטעמא שאין מותר

   מתכוין הוא:
. ברזא של מסוכריא דזייתא
בותיה עורת חבית שכורכין סבי

ומטליות כדי שתסתום הקב 
   יפה:

. בתוך החבית אסור להדוקיה
בכח משום סחיטה ואע''ג דאיו 
מתכוין לשום סחיטה אסור אפי' 
לר''ש דאמר במסכת שבת (דף 

   מא:) דבר שאין מתכוין מותר:
. וכיון דמהדק לה לא ולא ימות

אפשר לה בלא סחיטה אבל 
לפות את השער אפשר בלא 

   תלישה:
. אלמא ס''ל הלכה כר' יהודה

   לרב דבר שאין מתכוין אסור:
   . בלא רב חייא ורב חן:בלא גברי

. להכי אמר ותולש לאו הייו גוזז
   רב הלכה כר' יוסי בבכור:

. דאין דרך לתלוש כלאחר יד
  צמר אלא לגזוז:

. שתולש וצה התולש את הכף
 גדולה מן כף העוף:
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ָנף, "   ַהּתֹוֵלׁש ֶאת ַהּכָ
  ְוַהּקֹוְטמֹו, 
אֹות -ְוַהּמֹוְרטֹו  לׁש ַחטָּ יב ׁשָ   . "ַחּיָ

  
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָאַמר 

ּום ּגֹוֵזז - "ּתֹוֵלׁש " יב ִמׁשּ    .ַחּיָ
וּ  - "קֹוֵטם" יב ִמׁשּ ְך, ַחּיָ   ם ְמַחּתֵ
ּום ְמַמֵחק!  - 'ְמָמֵרט' יב ִמׁשּ   ַחּיָ

  
ַהְיינּו אֹוְרֵחיּה.   ָנף, ּדְ אֵני כָּ   ׁשָ

   
  

ם, ּדְ ּוִמ  ן ַהְמׁשּוּלָ י יֹוֵסי ּבֶ ַרּבִ   ַרב ָסַבר כְּ
ַרב.  ם ָסַבר ָלּה כְּ ן ַהְמׁשּוּלָ י יֹוֵסי ּבֶ   ַרּבִ

  
ם ן ַהְמׁשּוּלָ י יֹוֵסי ּבֶ ָבר ׁשֶ  :ְוָסַבר ַרּבִ ין ָאסּור?ּדָ ּוֵ    !ֵאין ִמְתכַּ

   :ְוָהַתְנָיא
ִחיר, " ן ַמׁשְ ָרן ַמֲאִדים, ְורֹאׁשָ ָערֹות ִעיּקָ י ׂשְ תֵּ   ׁשְ

ם ן ַהְמׁשּוּלָ י יֹוֵסי ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ׁש  ַרִים, ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ ִמְסּפָ   ! "ּגֹוֵזז ּבְ

  
ָרה  אֵני ּפָ ה ִהיא. ּדְ ׁשָ יּזָ ת ּגִ   ָלאו ּבַ

  
  :ְוָהַתְנָיא

כֹור צֹאֶנָך""לֹא " ְבכֹר ׁשֹוֶרָך ְולֹא ָתגֹז ּבְ   , (דברים טו, יט) 173ַתֲעבֹד ּבִ
ה, וְ  ִגיּזָ ֲעבֹוָדה, ְוצֹאן ּבְ א ׁשֹור ּבַ   ֵאין ִלי ֶאּלָ

ֶזה ל ֶזה ּבָ ֶזה, ְוֶאת ָהָאמּור ׁשֶ ל ֶזה ּבָ ן ֶאת ָהָאמּור ׁשֶ ִין ִליתֵּ    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:    ! ""לֹא ַתֲעבֹד... ְולֹא ָתגֹז"תַּ
  

ָרה  אֵני ּפָ א: ׁשָ ִית ִהיא. ּדְ ֶאּלָ י ֶבֶדק ַהּבַ   ָקְדׁשֵ
  

י ֶאְלָעָזרְוָהָאַמר    : ַרּבִ
ה ַוֲעבֹוָדה!  ִגיּזָ ִית ֲאסּוִרין ּבְ ֶדק ַהּבַ י ּבֶ   ָקְדׁשֵ

  
ַנן.  ַרּבָ   ִמּדְ

  
ַנן!  ַרּבָ א ִאיּסּוָרא ּדְ   ְוָהִאיכָּ

  
ָרה אֵני ּפָ א ׁשָ ִכיָחא.  ,ֶאּלָ ָלא ׁשְ   ּדְ

  
ּה! ְוִליֲח  ׁשָ ין, ְוִליְגָזּה, ַוֲהַדר ִליַקּדְ ָקּה ְלחּוּלִ ּה ְוַלּפְ   ּלָ

  
ֶמיָה ְיָקִרין.    ּדָ

  
מּוֵאל, ִד ְוִליֲעַבד ָלּה כְּ    ׁשְ

מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ
ל!  רּוָטה ְמחּוּלָ ֶוה ּפְ לֹו ַעל ׁשָ ִחיּלְ ֶוה ָמֶנה ׁשֶ ׁש ׁשָ   ֶהְקּדֵ

  
לֹו, ּדְ ֵאימּור  ִחיּלְ מּוֵאל ׁשֶ   ָאַמר ׁשְ

ה ִמי ָאַמר ִחּלָ    ?!ְלַכּתְ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
ם,  -ַרב  ן ַהְמׁשּוּלָ י יֹוֵסי ּבֶ ַרּבִ   ָסַבר ָלּה כְּ

ם  ן ַהְמׁשּוּלָ י יֹוֵסי ּבֶ ַרב.   -ְוַרּבִ   ָלא ָסַבר ָלּה כְּ

                                                        
ְבָקְרָך  173 ֵלד ּבִ ר ִיּוָ כֹור ֲאׁשֶ ל ַהּבְ יׁש לַ ּכָ ְקּדִ ָכר תַּ כֹור צֹאֶנךָ  ה'ּוְבצֹאְנָך ַהּזָ ְבכֹר ׁשֹוֶרָך ְולֹא ָתגֹז ּבְ   ֱאלֶֹהיָך לֹא ַתֲעבֹד ּבִ

 רש"י
ם . לאחר שתלשו קטוהקוטמו

   ראשו:
. שמחליקה מן הצדדין והמורטו

   ומורט מן הקה השער:
. מארבעים גוזז ומחתך וממחק

אבות מלאכות במסכת שבת (דף 
   עג.) ממחק מחליק:

. שדרך וצת עוף דהייו אורחיה
   לתלוש ולא לגזזה:

. לגבי מדרב ס''ל כדרבי יוסי
   בכור דתולש לאו הייו גוזז:

ר . דדבר' יוסי מי סבר לה כרב
   שאין מתכוין אסור:

ה''ג עיקרן מאדים וראשן 
. וכן בתוספ' דמס' פרה משחיר
. את הראש שמשחיר גוזז (פ''א):

במספרים ומשייר מן המאדים 
ואילך ואיו חושש משום גיזה 
בקדשים אלמא משום דאין 
מתכוין לשום גיזה אלא לתקן 
שרי. שתי שערות שכולן שחורות 
פוסלות בפרה לגמרי אבל עיקרן 
מאדים וראשן משחיר אפשר 

   בתקה:
. שאין לפרות צמר דלאו בת גיזה

   הלכך לא אסירא בגיזה:
. וי''ו מוסף לא תעבוד ולא תגוז

על עין ראשון וילמדו שיהם זה 
   מזה:

. (ויש לה) דקדשי בדק הבית היא
דהא איה קריבה למזבח הלכך 

   מותרת בגיזה:
. ומילתא דלא דלא שכיחא

ן:שכיחא לא גזרו רב   
. ואין דמיה כל כך דמיה יקרים

  מזומים לחללה עליהן:
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קֹומוֹ " ּלא ְיִזיֶזּנּו ִמּמְ ָער ּוִבְלַבד ׁשֶ ֵ   . "ְותֹוֵלׁש ֶאת ַהׂשּ
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  יַרב ַאׁשִ ָאַמר 
ד,  ּיָ א ּבַ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

ְכִלי    ָאסּור.  -ֲאָבל ּבִ
  

ן"ְוָהָקָתֵני:  ן ּוִמיּכָ קֹוִפיץ ִמיּכָ ה ָמקֹום ּבְ    !"עֹוׂשֶ
  

ֵני: "ְלקֹוִפיץ".     ּתְ
   

  
ָער ִלְראֹות מּום" ֵ   . "ְוֵכן ּתֹוֵלש ֶאת ַהׂשּ
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
ה,  ִחּלָ   ְלַכּתְ

   ?יֲעַבדאֹו ּדִ 
  

י ִיְרְמָיהָאַמר     :ַרּבִ
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

אֹוֶזן, " ְך ּבָ   ֶצֶמר ַהְמסּוּבָ
ם ן ַהְמׁשּוּלָ י יֹוֵסי ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  . "ּתֹוְלׁשֹו, ּוַמְרֶאה ֶאת מּומוֹ 
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ
ה.  ִחּלָ   ְלַכּתְ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
  : ַרב ָמִריָאַמר 

ֵנינָ     :אַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ
ָער ִלְראֹות ְמקֹום מּום" ֵ   . "ְוֵכן ַהּתֹוֵלׁש ֶאת ַהׂשּ

  ? "ְוֵכן"ַמאי 
ּלֹא  :ִאיֵליָמא א ּוַמה ׁשֹוֵחט  - 174וּ נּ יזֶ זִ יְ ׁשֶ ּתָ ִחיָטתֹו מֹוַכַחת ָעָליו לֹא ְיִזיֶזּנוּ ּדִ ָהׁשְ ֲעָיא - ׁשְ   ?!ִלְראֹות ְמקֹום מּום, ִמיּבָ

א ָלאו     .ּתֹוֵלׁש ַא ֶאּלָ
ַמע ִמינָּ  ה.  :ּה ׁשְ ִחּלָ   ְלַכּתְ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
  

                                                        
  ָיִזיזּו ֶאת ְמקֹומוֹ ָיִזיזּו ֶאת ְמקֹומוֹ ָיִזיזּו ֶאת ְמקֹומוֹ ָיִזיזּו ֶאת ְמקֹומוֹ  שיטה מקובצת. גירסת וילא: 174

 רש"י
   . לצורך הקופיץ:לקופיץ

. והאי וכן לכתחלה קאמר
אתולש קאי דכי היכי דמותר 
לתלוש לצורך השחיטה דהא 
פשיטא לך דרישא לכתחלה 
קאמר הכי מי לראות מקום 
המום או דיעבד קאמר והאי וכן 
אלא יזיזו קאי והכי קאמר וכן 

י שתלש את השער לראות את מ
מקום המום מי לא יזיזו 

   ממקומו:
. ובאוזן היה המסובך באוזן

   מום:
. דלאו דשחיטתו מוכחת עליו

   לגיזה איכוון:
. ולכתחלה אלא לאו אתולש

   קאמר:
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   ַמְתִניִתין

ָחטֹו,  ְך ׁשְ ַחּלֹון, ְוַאַחר ּכָ יחֹו ּבַ ר ְוִהּנִ ׁשַ ּנָ ַעל מּום ׁשֶ כֹור ּבַ ַער ּבְ   ׂשֵ
ן ַמֲהַלְלֵאל יר ֲעַקְבָיא ּבֶ  ,ַמתִּ

  אֹוְסִרין,  ֲחָכִמיםוַ          כה,ב
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ

  : י יֹוֵסיַרּבִ ָאַמר לֹו 
ן ַמֲהַלְלֵאל,  יר ֲעַקְבָיא ּבֶ ֶזה ִהתִּ   לֹא ּבְ

א ְך ֵמת  :ֶאּלָ ַחּלֹון, ְוַאַחר ּכָ יחֹו ּבַ ר ְוִהּנִ ׁשַ ּנָ ַעל מּום ׁשֶ ַער ּבַ    –ׂשְ
ֶזה  ן ַמֲהַלְלֵאלּבָ יר ֲעַקְבָיא ּבֶ    .ַמתִּ

  אֹוְסִרין.  ֲחָכִמיםוַ 
  

ְבכֹור,  ל ּבִ   ֶצֶמר ַהְמדּוְלּדָ
ִנְרֶא  ה ֶאת ׁשֶ יּזָ ר,  -ה ִעם ַהּגִ   מּותָּ

ה  יּזָ ֵאינֹו ִנְרֶאה ִעם ַהּגִ   .  .  .  .  ָאסּור -ְוֶאת ׁשֶ
            

ָמָרא    ּגְ

ָאַסר? ָלל, ּדְ    !ִמכְּ
ֵרי ֵמת ׁשָ א ּבְ ּתָ ָחטוֹ  ,ָהׁשְ ֲעָיא ׁשְ    ?!ִמיּבָ

  
יר ֲעַקְבָיא ַוֲחָכִמים אֹוְסִרין,  ֶזה ִהּתִ א: לֹא ּבָ   ֶאּלָ

ָחטֹו  ֵר  -ׁשְ ְבֵרי ַהּכֹל ׁשָ    ,יּדִ
ֵמת.   ִליִגי ּבְ י ּפְ   כִּ

   
  

י ַאִסיָאַמר    : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  ַרּבִ
ירֹו מּוְמֶחה,  ִהּתִ   ַמֲחלֹוֶקת ׁשֶ

הּוֵייּה,  ְלָמא ָאֵתי ַלׁשְ ְזִריַנן ּדִ ָמר ָסַבר: ּגָ   ּדְ
ְזִריַנן.  :ּוָמר ָסַבר   ָלא ּגָ

ירֹו מּוְמֶחה  ְבֵרי ַהּכֹל ָאסּור.  -ֲאָבל לֹא ִהּתִ   ּדִ
  

תיב ְמִת  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
הּוא. " ֲעֵלי מּוִמין אֹוְסִרין ְבָכל ׁשֶ   ּבַ
י יֹוֵסיוְ    אֹוֵמר:  ַרּבִ

ר   . "ְיֻבּקַ
ּה: ַמאי  ר"ְוָהֵויַנן ּבָ   ? "ְיֻבּקַ

יָמא ְקֵליּה ּדְ  :ִאּלֵ א ָאַמר ָלאו!  -ַבַעל מּום הּוא ְוִליׁשְ א ַקּמָ ַתּנָ ָלל ּדְ   ִמכְּ
ה ּבַ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר וְ    : ר ֲאבּוהַּ ַרּבָ

ַעל מּום ָעְסִקיַנן כֹור ּבַ ת ּבְ ִגיּזַ ין.  ,ָהָכא ּבְ י חּוּלִ ִגיּזֵ ְתָעְרבּו ּבְ ּנִ   ׁשֶ
א?  א ַקּמָ ּנָ   ּוַמאן ּתַ

י ְיהּוָדה ִהיא,    ַרּבִ
ָאַמר ַנן.  :ּדְ ֲחטּו ָאְסִרי ַרּבָ   ִנׁשְ

ָאַמר י יֹוֵסי ְלַטֲעֵמיּה, ּדְ ֲחטּו  :ְוַרּבִ ַנן -ִנׁשְ רּו ַרּבָ   . ׁשָ
ר"ְוָקָתֵני:    . "ְיבּוּקַ

ר"ַמאי    ? ָלאו ִאי מּום ָקבּוַע, ִאי מּום עֹוֵבר הּוא? "ְיבּוּקַ
ירֹו מּוְמֶחה!  ּלֹא ִהּתִ ב ׁשֶ   ַאף ַעל ּגַ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ר"לֹא,  ירֹו מּוְמֶחה   - "ְיבּוּקַ    ,ִאין –ִאי ִהּתִ
  לֹא.  -ְוִאי לֹא 

  
י ָסֵליק  ַמֲע ָרִביןכִּ יּה , ֲאַמָרּה ִלׁשְ י ִיְרְמָיהָתא ַקּמֵ   , ַרּבִ

ֵאי,   ָאַמר: ׁשָ ְבָלֵאי ִטּפְ   ּבַ
ֲחׁשּוָכא ַאְרָעא ּדַ ָיְתִבי ּבְ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ

ָכן ְמַחׁשְ ַמֲעָתא ּדִ    .ָאְמִרי ׁשְ

 רש"י
  מתי' 
  . את הצמר בהאה לכהן:מתיר

. דאי שרית צמר וחכמים אוסרין
הושרת מחיים אתי לשהויי 

כדי שתשיר צמר כל שעה לבכור 
ואתי ביה לידי תקלה שיגזוז 
ויעבוד בו ופסולי המוקדשין 
אסירי בגיזה ועבודה כדאמרין 
בפירקא דלעיל (דף ו:) תזבח ולא 

   גיזה:
. מפרש לא בזה התיר עקביא

   בגמ' מאי קאמר:
   . לא שחט:ואח''כ מת

. שתלש מן העור אבל המדולדל
מסובך הוא עם שאר הצמר ואיו 

   פל:ו
. את שראה עם הגיזה

כשישחטו ויגזזו לאחר שחיטה 
יהא צמר מדולדל שוה עם שאר 
הגיזה ואיו ראה כשפירש 

   הימה מותר כשאר הגיזה:
. שיצא ושאיו ראה עם הגיזה

חוץ יותר מדאי ויכר לכל 
שמובדל הוא מן הגיזה כמי 
ששר לגמרי קודם שחיטה 
וסתמא כרבן דפליגי עליה 

   דעקביא:
  

  גמ' 
. בתמיה השתא מכלל דאסר

במת דאותו צמר המחובר בו 
אסור דבעי קבורה היכא דשר 

   ומוח בחלון שרי:
. דצמר המחובר בו שרי שחטו

מיבעיא דמוח בחלון מי שרי 
   אליבא דעקביא:

. להכי קאמר לא בזה התיר אלא
   עקביא משום וחכמים אוסרין:

. לבכור קודם בשהתירו מומחה
בן סברי גזירה שירת הצמר דר

אי שרית ליה לצמר בהאה 
דלמא אתי לשהוייה כדי שתהא 
הצמר ושרת הימו בין כך ובין 
כך אתי לידי גיזה ועבודה הלכך 
אע''ג דהתירו מומחה אסור 
ועקביא סבר כיון דהתירו 

   מומחה תו לא משהי ליה:
. דהוה ליה כתם דברי הכל אסור

ובתם עקביא מודה כדאמרי' 
ת שרי צמר אתי לקמן דאי אמר

לשהוייה שלא יקריבו ווח לו 
בכך שבין כך ובין כך יפול בו מום 
ומפקע ליה מקדושת מזבח ועוד 
דכיון דלא התירו מומחה קודם 
שירה אכתי לא הוה ביה שום 

   צד היתר:
. אם תערב אוסרין בכל שהוא

אחד מהן באלף תמימים כולן 
   אסורין למזבח:

. מכלל דתא קמא סבר לא
ה כיון דמכירו מאי ספיקא בתמי

   איכא:
. ששרה בגיזת בכור בעל מום

. יבוקר מחיים והיחה בחלון:
אם מום קבוע הוא ישחטו ויהא 

   הכל מותר:
. סבר ליכא תקה ור' יהודה

בשחיטה אלמא לרבן אליבא 
דר' יוסי דשרי בשחטו ליכא 
חילוק בין התירו מומחה קודם 
לכן בין לא התירו מומחה קודם 

דהא הכא קתי עדיין יבוקר לכן 
ומדרבן בשחטו אין חילוק 
לעקביא מי במת אין חילוק בין 
התירו ללא התירו דהא עקביא 

   לא מפליג בין מת לשחוט:
  . דרב חמן:אמרה לשמעתא
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ָאַמר  ִמיַע ְלהּו ָהא ּדְ אלֹא ׁשְ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ַדק וְ  ּבָ ׁשֶ   לֹא ָמָצא. ַמֲחלֹוֶקת ּבְ

א  ְפלּוְגּתָ ְלִגי ּבִ ָנן, ּדְ ְוָקִמיּפַ י ֵמִאיר ְוַרּבָ   ַרּבִ
ְתַנן    :ּדִ

ָהָיה " י ֵמִאירׁשֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֶחְזַקת טּוְמָאה ָהָיה ּבְ ָבר ׁשֶ ל ּדָ טּוְמָאתֹו,  - ּכָ   ְלעֹוָלם הּוא ּבְ

ע ַהּטּוְמָאה.  ְתַווּדַ ּיִ   ַעד ׁשֶ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ַלע אֹו ִלְבתּוָלהחֹוֵפר ַע  יַע ַלסֶּ ּגִ ּמַ   . (נדה סא.) "ד ׁשֶ
  

י ַאִסי י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ַדק, ּוָמָצא.  ּבָ ׁשֶ   ַמֲחלֹוֶקת כְּ

א  ְפלּוְגּתָ ְלִגי ּבִ ְמִליֵאל, ּדְ ְוָקִמיּפַ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ י ְוַרּבָ   ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

ּה ֶקֶבר, " ָאַבד ּבָ ֶדה ׁשֶ   ׂשָ
תֹוָכּה ִנְכַנס    ָטֵמא.  -ּבְ

תֹוָכּה ֶקֶבר,    ִנְמָצא ּבְ
  ָטהֹור,  -ִנְכַנס ְלתֹוָכּה 

ָאַבד ֲאִני אֹוֵמר: הּוא ֶקֶבר ׁשֶ ְמָצא,  ,ׁשֶ ּנִ   הּוא ֶקֶבר ׁשֶ
ְבֵרי  יּדִ   . ַרּבִ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ּה  ֶדה ּכּוּלָ ָ ל ַהׂשּ ֵדק ּכָ יּבָ   . "תִּ

  
י ַאִסי  א? ְוַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ ַרּבִ   ַמאי ַטֲעָמא לֹא ָאַמר כְּ

  
י טּוְמָאה, ֵאיַמר ּבֵ ָלָמא ּגַ ׁשְ א עֹוֵרב ּוְנָטָלּה,   :ָאַמר ָלְך: ּבִ   ּבָ

ר ּוְנָטָלּה.  א ַעְכּבָ   ּבָ
א ָהָכא  ַעל מּום ְלֵהיָכא ָאֵזיל -ֶאּלָ    ?ּבַ

  
   ?ְוִאיָדךְ 

  
י.  ּסֵ   ֵאיַמר מּום עֹוֵבר ֲהָוה ְוִאיּתַ

  
י ַאִסי?  ַרּבִ א ַמאי ַטֲעָמא לֹא ָאַמר כְּ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ   ְוַרּבִ

  
ּה ַהאי ְקַבר ֱאיָנׁש ַאֲחִריָנא.  ְקַבר ּבָ י ֵהיִכי ּדִ ּה, כִּ ר ּבָ ּה ְלִמיְקּבַ ְרכָּ ֶדה, ּדַ ָלָמא ׂשָ ׁשְ   ָאַמר ָלְך: ּבִ

ְרַכיְ  ְבַדקּו ָלן ְוַקְייִמי, ּדַ יָון ּדִ ים, כֵּ א ָקָדׁשִ הּו מּוָמא?ֶאּלָ ל ּבְ    !יהּו ְלֵמיּפַ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

הּו מּוָמא ִכיַח ּבְ ִחי ַאֲהָדֵדי ׁשְ ְמַנּגְ ב ּדִ    .ַאּגַ
   

 רש"י
. דת''ק ור' יוסי בבעלי מחלוקת

מומין חיין ממש שתערבו 
באחרים וכשבדק ולא מצאו 

   לבעל מום:
. אם קת טומאהלעולם הוא בחז

לא מצא הקבר שאבד בשדה 
אף על פי שבדק כל השדה 
בטומאתו הוא והכא מי כיון 
דלא מצא הבעל מום כולן 
אסורין ותא קמא כר''מ ור' 
יוסי סבר יבוקר ודי לו אפי' לא 

   מצא כחכמים:
. בודק עד שמגיע לסלע חופר

דודאי מאותו סלע ולמטה לא 
   עשה קבר שקשה הוא:

. עד שימצא קרקע להאו לבתו
   קשה שלא עבדה:

. הבעל מום ותא בשבדק ומצא
קמא דאסר לכולהו חייש שמא 
זה שמצא בעל מום אחר הוא 
וכל האחרים צריכין בדיקה ור' 
יוסי סבר יבוקר בבקור סגי 
מרישא וכיון דמצא הך ליכא 
ספק תא קמא כר''ש ורבי יוסי 

   כרבי:
. אמרי רבן בשלמא גבי טומאה

שמגיע לסלע או  בודק עד
לבתולה ודיו משום דאי מי לא 
משכח לה איכא למימר עורב או 
עכבר טלה אבל הכא אפי' רבן 
אוסרין דבעל מום להיכא אזל 
ובכי האי גווא לא הוה שרי ר' 

   יוסי:
   . רבי חייא בר אבא:ואידך

. אמר רבן שמעון בשלמא שדה
   תבדק דדירכא למיקבר בה כו':

. מומא דירכייהו למיפל בהו
בתמיה ובכי האי גווא לא הוה 

   אסר תא קמא:
  . רב אסי:ואידך
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י ַאִסיָאַמר [" ירֹו מּוְמֶחה, ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  ַרּבִ ִהּתִ   : ַמֲחלֹוֶקת ׁשֶ

הּוֵייּה,  ְלָמא ָאֵתי ַלׁשְ ְזִריַנן ּדִ ָמר ָסַבר: ּגָ   ּדְ
ְזִריַנן.  :ָמר ָסַברוּ    ָלא ּגָ

ירֹו מּוְמֶחה  ְבֵרי ַהּכֹל ָאסּור -ֲאָבל לֹא ִהּתִ   "]. ּדִ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ם, " כֹור תָּ   ַהּתֹוֵלׁש ֶצֶמר ִמּבְ

ָחטֹו  ּנֹוַלד ּבֹו מּום ּוׁשְ י ׁשֶ   . "ָאסּור –ַאף ַעל ּפִ
  

םּדְ ַטֲעָמא       ,ּתָ
ַעל מּום    כו,א ֵרי –ָהא ּבַ    .ׁשָ

י ירֹו מּוְמֶחה!  ַאף ַעל ּפִ ּלֹא ִהּתִ   ׁשֶ
  

ל ֵהיָכא  א, כָּ ּנָ ירֹו מּוְמֶחה ּדְ ּתַ ם" ָקֵרי ֵליּה  -לֹא ִהּתִ    ."ּתָ
  

ֵאי?  ַתּנָ   ֵליָמא כְּ
  
ם, " כֹור תָּ   ַהּתֹוֵלׁש ֶצֶמר ִמּבְ

ָחטֹו  ּנֹוַלד ּבֹו מּום ּוׁשְ י ׁשֶ   ָאסּור.  -ַאף ַעל ּפִ
ּנּו, ַלׁש ִמּמֶ תָּ ַעל מּום ׁשֶ כֹור ּבַ ְך ֵמת ּבְ    :ְוַאַחר ּכָ

ן ַמֲהַלְלֵאל יר,  ֲעַקְבָיא ּבֶ   ַמתִּ
  אֹוְסִרים.  ֲחָכִמיםוַ 
  

י ְיהּוָדהָאַמר    : ַרּבִ
ן ַמֲהַלְלֵאל,  יר ֲעַקְבָיא ּבֶ ֶזה ִהתִּ   לֹא ּבְ

ָחטוֹ  ְך ׁשְ ַחּלֹון, ְוַאַחר ּכָ יחֹו ּבַ ר ְוִהּנִ ׁשַ ּנָ ַעל מּום ׁשֶ כֹור ּבַ ַער ּבְ ׂשְ א ּבִ    ,ֶאּלָ
זֶ  ן ַמֲהַלְלֵאלה ּבָ יר ֲעַקְבָיא ּבֶ    ,ַמתִּ

  אֹוְסִרין.  ֲחָכִמיםוַ 
  

י יֹוֵסיָאַמר    : ַרּבִ
אמֹוֶדה  א ֲחַלְפתָּ ר, ַאּבָ הּוא מּותָּ ֶזה ׁשֶ   , ּבְ

ִייחּוד ָאְמרּו  ְקָוה, ֲחָכִמיםֲאָבל ּבְ א ֵיׁש תִּ ּמָ ַחּלֹון, ׁשֶ יֶחּנּו ּבַ   : ַיּנִ
ָחטֹו  ר,  -ׁשְ ְבֵרי ַהּכֹל מּותָּ   ּדִ

ן ַמֲהַלְלֵאל  - ֵמת יר,  ֲעַקְבָיא ּבֶ   ַמתִּ
  . "אֹוְסִרים ֲחָכִמיםוַ 

  
א א ַקּמָ ּנָ י יֹוֵסי ַהְיינּו ּתַ    !ַרּבִ

  
יַנְייהּו,  א ּבֵ ירֹו מּוְמֶחה ִאיכָּ א ָלאו ִהּתִ   ֶאּלָ

א ָסַבר ָתָנא ַקּמָ ירֹו מּוְמֶחה  :ּדְ   ִאין  -ִהּתִ
  .לֹא –ְוִאי לֹא 

י יֹוֵסי ְלֵמ  ב ְוָאָתא ַרּבִ ירֹו מּוְמֶחהּדְ יַמר: ַאף ַעל ּגַ    .לֹא ִהּתִ
  

  : ָרָבאָאַמר 
י ָעְלָמא כּוּלֵ    :לֹא, ּדְ

ירֹו מּוְמֶחה    ִאין  -ִאי ִהּתִ
ירֹו    לֹא.  -ִאי לֹא ִהּתִ

ָבר.  ּדָ לׁש ַמֲחלֹוקת ּבַ   ְוׁשָ
ָחטֹו.  ין ִלׁשְ ֵמת, ְוהּוא ַהּדִ ִליִגי ּבְ א ָסַבר: ּפְ א ַקּמָ ַתּנָ   ּדְ

ֵמת ְלהֹוִדיֲעָך ּכֹחֹו ְוַהאי ּדְ  ְלִגי ּבְ   ֲעַקְבָיא. ּדַ ָקִמיּפַ
י ְיהּוָדה ָסַבר ֵמת  :ְוַרּבִ ְבֵרי ַהּכֹל ָאסּור,  -ּבְ   ּדִ

  
ָחטֹו.  ׁשְ ִליִגי ּבִ י ּפְ   כִּ

ְבֵרי ַהּכֹל ָחטֹו ּדִ ׁשְ י יֹוֵסי ְלֵמיַמר: ּבִ ר,  ְוָאָתא ַרּבִ   מּוּתָ
ֵמת.   ִליִגי ּבְ י ּפְ   כִּ

 רש"י
. ור' יוסי הוא הא בעל מום שרי

דאמר בשחטו שרו רבן אי מי 
עקביא היא אע''ג דלא התירו 

   וקשיא לריש לקיש:
. ומאי אע''פ שולד תם קרי ליה

בו מום אע''פ שראה אחר כן 
   לחכם ואמר מום קבוע:

   ר''ל תאי היא:. הא דלימא
. דבתם אפילו עקביא אסור

מודה דאתו לשהוייה ולאפקועי 
מקדושת מזבח ועוד שהרי עדיין 
אין בו שום היתר אע''ג דקט 
תולש הוא הדין לתלש כדמפרש 

   בסיפא דשמעתא:
. שמת התיר עקביא אלא לא בזה

   בשחטו:
אמר רבי יוסי מודה אבא ששמו 

. שהוא מן החכמים חלפתא
ל עקביא ומודה הוא החולקין ע

   בזה ששחטו שהוא מותר:
. אבל בייחוד אמרו חכמים

שבאמת ובברור אמרו ייחו 
בחלון לשער בכור בעל מום 

   ששר:
. שמא יהא מותר שמא יש תקוה

ליהות ומפרש ומה תקוה יש 
   שאם שחטו דברי הכל מותר:

. באמת וחבירו בעירובין אבל
בפרק בכל מערבין (דף לח.) 

   בסופו:
. בברור וחבירו במסכת יחודבי

יומא (דף ד.) וידעו בייחוד ששם 
   ארון גז:

. רבי יוסי הייו תא קמא
דקאמר התולש צמר מבכור תם 
ושחטו אסור הא בעל מום 
ושחטו מותר לדברי הכל ובמת 
פליגי במודה דר' יוסי ולת''ק מי 

   במת פליגי:
תא קמא סבר אי התירו מומחה 

רחיך הכי . דבעל כאין אי לא לא
תרצת וכדתרצת ריש לקיש לעיל 
כי אותבייה מרישא דמילתיה 
דתא קמא דקתי התולש צמר 
מבכור תם הא בעל מום שרי 
ותרצה ריש לקיש ואמר כל היכא 
דלא התיר מומחה תם קרי ליה 
אלמא הכי משמע מילתיה 
התולש צמר מבכור תם דהייו 
בעל מום שלא התירו מומחה 

ור בעל אסור לדברי הכל הא בכ
מום דהייו התירו מומחה 
שתלש ממו כו' ור' יוסי סבר 
אע''ג דלא התירו מומחה מי 
כששר שרו רבן ממאי 
מדקאמר יש תקוה דמשמע יש 
תקוה ויתירו מומחה וישחטו 
מכלל דאכתי לא התירו מומחה 

   כששר:
. פליגי במת והוא הדין לשחטו

מדלא אשכחן במילתיה דתא 
רי הכל קמא דימא שחטו דב

   מותר:
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        כו, אכו, אכו, אכו, א .51
  : ב ַנְחָמןַר ָאַמר 

י ְיהּוָדה,  ַרּבִ   ֲהָלָכה כְּ
ָווֵתיּה  ְבִחיָרָתא כְּ    .הֹוִאיל ּוְתַנן ּבִ

  
ְתַנן    :ּדִ

ָחטוֹ " ְך ׁשְ ַחּלֹון, ְוַאַחר ּכָ יחֹו ּבַ ר ְוִהּנִ ׁשַ ּנָ ַעל מּום ׁשֶ כֹור ּבַ ַער ּבְ    :ׂשְ
ן ַמֲהַלְלֵאל יר,  ֲעַקְבָיא ּבֶ   ַמתִּ

  . ו)(עדויות ה,  "אֹוְסִרין ֲחָכִמיםוַ 
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ְיָקא,    ַמְתִניִתין ַנִמי ּדַ

ְתַנן    :ּדִ
ְבכֹור, " ל ּבִ   ֶצֶמר ַהְמדּוְלּדָ

ה  יּזָ ִנְרֶאה ִעם ַהּגִ ר,  -ֶאת ׁשֶ   מּותָּ
ֵאינֹו ִנְרֶאה    . "ָאסּור –ְוֶאת ׁשֶ

י?    ַמּנִ
י יֹוֵסי ָחטוֹ  - ִאיֵליָמא ַרּבִ ׁשְ ֵרי!  ּוְבַמאי? ִאיֵליָמא ּבִ ָרא ׁשָ ַנן ִאיִדי ְוִאיִדי ִמׁשְ ין ַרּבָ ין ֲעַקְבָיא ּבֵ   ּבֵ

ַנן ִאיִדי ְוִאיִדי ֵמיַסר ָאְסִרי!  ֵמת. ְוִאי ַרּבָ א ּבְ   ְוֶאּלָ
ִמיָתה ָקָאְסָרה ֵליּה ֵאינֹו ִנְרֶאה ִעם ַהגִּ  - ְוִאי ֲעַקְבָיא ה ָאסּור, ּדְ יּזָ ֲעָיא ֵליּה ִנְרֶאה ִעם ַהּגִ ָכא ִמיּבָ ר, ִאיּפְ ה מּוּתָ   יּזָ

ִליׁש!  ָרא ּתְ ֵמִעיּקָ   ּדְ
י ְיהּוָדה.  יָטא ַרּבִ ׁשִ א ּפְ   ֶאּלָ

  ּוְבַמאי? 
ֵמת  ַנן, ִאיִדי ְוִאיִדי ֵמיַסר ָאְסִרי!  -ִאיֵליָמא ּבְ ין ְלַרּבָ ין ַלֲעַקְבָיא ּבֵ   ּבֵ

ָחָטּה  ׁשְ א ָלאו ּבִ    ,ֶאּלָ
ֵרי! -ְוִאי ֲעַקְבָיא  ָרא ׁשָ    ִאיִדי ְוִאיִדי ִמׁשְ

ַנן ִהיא?  א ָלאו ַרּבָ   ֶאּלָ
ִליִגי.  ָחטֹו ּפְ ׁשְ ּה: ּבִ ַמע ִמיּנָ   ּוׁשְ

  
ּה.   ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

   

 רש"י
. דבשחטו פליגי הלכה כר' יהודה

  ולא במת:
. בין ראה בין לא אידי ואידי

ראה מישרי שרי דהא אפי' מוח 
בחלון קא''ר יוסי דאפי' רבן 

   שרו בשחטו:
. אי רבן אידי ואידי מיסר אסרי

דאותו שמחובר בו טעון קבורה 
לדברי הכל והתלוש ממו רבן 

ח בחלון:אסרי ליה אפי' מו   
. אלא פשיטא ר' יהודה היא

   דאמר בשחטו פליגי:
. בין ראה בין לא אידי ואידי

   ראה:
. ושמע מיה בשחטו פליגי

מדלא מצית מוקמת ליה בגווא 
אחריתי ומדסתם לן כר' יהודה 

  ש''מ הלכתא כוותיה:


