לּוֹק ַח ַ
מסכת בכורות פרק ב' – ַ
עוּבּר ָפּ ָרתוֹ"
"ה ֵ
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 .29יט ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
יוֹ ֵצא דּ וֹ ֶפן,
וְ ַה ָ ּבא ַא ֲח ָריו,
ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמר:
יהם יִ ְרע ּו ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְס ָּת ֲאבוּ.
ׁ ְשנֵ ֶ
וְ יֵ ָא ְכל ּו ְ ּבמו ָּמן ַל ְ ּב ָע ִלים.
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
יהן ֵאינָ ן ְ ּבכוֹ ר,
ׁ ְשנֵ ֶ
אשוֹ ן ִ -מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵאינוֹ ' ּ ֶפ ֶטר ֶר ֶחם',
ָה ִר ׁ
וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ י ִ -מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְ ּק ָדמוֹ ַא ֵחר.

ְ ּג ָמ ָרא
ְ ּב ַמאי ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י?
ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן ְמ ַס ּ ְפ ָקא לֵ ּיהּ ְ :בכוֹ ר לְ ָד ָבר ֶא ָחד,
ִאי ָהוֵ י ְ ּבכוֹ רִ ,אי לָ א ָהוֵ י ְ ּבכוֹ ר.
וְ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א ּ ְפ ׁ ִש ָיטא לֵ ּיהּ ְ :בכוֹ ר לְ ָדבָ ר ֶא ָחד  -לָ א ָהוֵ י ְ ּבכוֹ ר.

רש"י
מתי'
יוצא דופן .בכור שיצא דרך דופן
הבא אחריו בכור )לזכרים ולא(
לרחמים ולא ללידה שכבר יצא
אחר קודם לו:
שיהם ירעו כו' .דספק בכור הן
דמספקא לר' טרפון בכור לדבר
אחד אי הוי בכור אי לא הוי
בכור:

102

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .30יט ,א-ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ְ
ְ
ּ
" ִמ ְ ּכ ָלל ַהצָּ ִריך ִל ְפ ָרט ,ו ִּמ ְפ ָרט ַהצָּ ִריך ִל ְכ ָלל,
יצד?
ֵ ּכ ַ
161
"קדֶּ ׁש לִ י ָּכל ְ ּבכוֹ ר" )שמות יג ,ב( יָ כוֹ ל ֲא ִפילּ ּו נְ ֵק ָבה ְ ּב ַמ ׁ ְש ַמע?
ַ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :זָ כָ ר") 162דברים טו ,יט(.
ִאי "זָ כָ ר"  -יָ כוֹ ל ֲא ִפילּ ּו יָ ְצ ָתה נְ ֵק ָבה ְל ָפנָ יו?
"פ ֶטר ֶר ֶחם" )שמות יג ,ב(.
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרֶ ּ :
ִאי " ּ ֶפ ֶטר ֶר ֶחם"  -יָ כוֹ ל ֲא ִפילּ ּו יָ ָצא ַא ַחר יוֹ ֵצא דּ וֹ ֶפן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרּ ְ :
"בכוֹ ר"".
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ׁ ֵש ֵר ְביָא לְ ַא ַ ּביֵי:
ישא ,ל ֹא ָקנ ֵָסיב לָ ּה ַּתלְ מו ָּדא ְ ּ
"בכוֹ ר",
ֵר ׁ ָ
ַאלְ ָמאּ ְ :בכוֹ ר לְ ָדבָ ר ֶא ָחדָ ,הוֵ י ' ְ ּבכוֹ ר'.
ֵסיפָ א ָקנ ֵָסיב לָ ּה ַּתלְ מו ָּדא ְ ּ
"בכוֹ ר".
ַאלְ ָמאּ ְ :בכוֹ ר לְ ָדבָ ר ֶא ָחד  -לָ א ָהוֵ י ' ְ ּבכוֹ ר'!
ָא ַמר לֵ ּיה:
לְ עוֹ לָ ם ְ ּבכוֹ ר לְ ָדבָ ר ֶא ָחד  -לָ א ָהוֵ י ְ ּבכוֹ ר,
ישא ָהכִ י ָק ָא ַמרִ :אי זָכָ ר ,יָכוֹ ל ֲאפִ ילּ ּו יוֹ צֵ א דּ וֹ פֶ ן?
וְ ֵר ׁ ָ
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמרֶּ :
"פ ֶטר ֶר ֶחם".
ָר ִבינָ א ָא ַמר:
לְ עוֹ לָ ם ְ ּבכוֹ ר לְ ָדבָ ר ֶא ָחד ָ -הוֵ י ְ ּבכוֹ ר,
וְ ֵסיפָ אָ ,הכִ י ָק ָא ַמרִ :אי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך יָצָ א ַא ַחר יוֹ צֵ א דּ וֹ פֶ ן ָקדוֹ ׁש,
ְּ
"בכוֹ ר" דִּ כְ ַתב ַר ֲח ָמנָא לָ ָּמה לִ י?
ּ
"פ ֶטר ֶר ֶחם" נָפְ ָקא!
יט,ב ִאי לְ ַמעו ֵּטי ֵהיכָ א דְּ יָצְ ָתה נ ְֵקבָ ה לְ פָ נָיו ִ -מ ֶ
ֶא ָּלא ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה:
ְּ
"בכוֹ ר"  -לְ ַמעו ֵּטי ֵהיכָ א דְּ יוֹ צֵ א ַא ַחר יוֹ צֵ א דּ וֹ פֶ ן.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ָחא ִמדִּ ְפ ִּתי לְ ָר ִבינָ א:
ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְךּ ְ :בכוֹ ר לְ ָדבָ ר ֶא ָחד ָהוֵ י ְ ּבכוֹ ר,
ֵּתינַח ֵהיכָ א דְּ יָצָ א :זָכָ ר דֶּ ֶר ְך דּ וֹ פֶ ן,
וְ זָכָ ר דֶּ ֶר ְך ֶר ֶחם דְּ לָ א ָקדוֹ ׁש,
דְּ ִא ְימע ּוט לֵ ּיה ִמ ְ ּ
"בכוֹ ר",
דִּ בְ כוֹ ר לְ ָר ָח ִמים ִא ָּיכא ְ ּבכוֹ ר לִ זְכָ ִרים לֵ ָּיכא.
ֶא ָּלאֵ ,היכָ א דְּ יָצְ ָתה נ ְֵקבָ ה דֶּ ֶר ְך דּ וֹ פֶ ן וְ זָכָ ר דֶּ ֶר ְך ֶר ֶחם לִ ְיקדַּ ׁש,
דְּ ָהא ִא ָּיכא ְ ּבכוֹ ר לִ זְכָ ִרים וּבְ כוֹ ר לְ ֶר ֶחם!
ֶא ָּלא ְמ ַח ַ ּו ְור ָּתא ִּכ ְד ַא ַ ּביֵי.

הדרן עלך הלוקח עובר פרתו

רש"י
גמ'
מכלל הצריך לפרט .שהכלל צריך שיהא הפרט עמו:
מפרט הצריך לכלל .יש שהפרט צריך שיהא הכלל עמו:
כיצד קדש לי  .כו' .הך רישא לאו פירושא דכלל הצריך לפרט
הוא אלא מציעתא וסיפא:
כל בכור .כלל אפי' קבות ת''ל זכר אשר יולד בבקרך ובצאך
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
השוי אצל מדה ראשוה מן הבהמה כלל מן הבקר ומן הצאן
פרט אין בכלל אלא מה שבפרט:
אי בכור זכר יכול אפי' יצתה קבה לפיו .דרך רחם דהכי
משמע בכור זכר בכור לזכרים שלא קדמו זכר אחר הוי בכור
ואע''ג דאיו בכור ללידה ולרחמים:
ת''ל פטר רחם .איצטריך האי פרט לפרושי דלא מיקרי בכור
עד דהוי בכור לרחמים משום דלא הוה ידעין מאי משמעותא
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
תימא אף הקבות קדושות בבכורה ודכוותה בשחיטת חולין
)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
אבים והגיר והזריך:
בכור .דמשמע בכור לכל מילי בעין והייו פרט הצריך לכלל
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
ומן הצאן לא היו צריכין שיכתב מן הבהמה וכי יתן איש אל
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
ידעא בכור למאי קאמר אי לזכרים אע''ג דלא לרחמים כגון
האי אי לרחמים ולא לזכרים כגון זכר שיצא פטר רחם אחר
יוצא דופן אי מי עד דהוי בכור לרחמים ולולדות:
רישא לא סיב לה תלמודא בכור .מציעתא קרי רישא דקתי
יכול אפי' יצתה קבה לפיו ת''ל פטר רחם מדלא סיב לה
תלמודא ת''ל בכור דמשמע בכור לכל מילי אלמא לא
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:
יכול אפי' יצא אחר יצא דופן .והוא יצא דרך רחם:
וסיפא סיב לה תלמודא בכור .אלמא בכור דכתב בקרא לכל
מילי משמע דבכור לדבר אחד כגון האי דהוי בכור לרחמים
)ולזכרים( אלא דלא הוי בכור לוולדות לא הוי בכור:
לעולם בכור לדבר אחד לא הוי בכור .כלומר דקרא לכל מילי
משמע והאי דלא סיב תלמודא בכור ברישא:
ה''ק אי זכר יכול אפי' יצא דרך דופן ת''ל פטר רחם .דהשתא
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:
רביא אמר בכור לדבר אחד הוי בכור .כלומר ]בכור[ דקרא
אפי' לדבר אחד משמע וסיפא דסיב תלמודא בכור למעוטי
יצא אחר יוצא דופן לא ממשמעות דקרא פקא דקרא משמע
בכור לדבר אחד אלא מריבויא דקרא:
דאי ס''ד כו' בכור דכתב רחמא .דמשמע שיהא בכור במקצת
למה לי לכתוב פטר רחם זכר תקדיש ולישתוק:
דאי למעוטי יצתה קבה לפיו .דרך רחם מפטר רחם פקא
אלא למעוטי יוצא אחר יוצא דרך דופן בין אביי ]לרביא[
)לרבא( ליכא מידי אלא במשמעותיה דקרא פליגי:
אי ס''ד בכור לדבר אחד) .משמע( בכור ויוצא אחר יוצא דופן
לא ממשמעותא אימעיט אלא מריבויא תיח היכא דיצא זכר
תחלה דרך דופן והדר פק זכר אחריא דרך רחם דההוא
אימעיט מריבויא דקרא דמסתברא דקרא אתא למעוטי דהא
דבכור לרחמים הוא דאיכא לבכור לזכרים וללידה ליכא:
אלא היכא דיצתה קבה דרך דופן .והדר פק זכר דרך רחם
ליקדוש דהא הוי בכור לתרי מילי לרחמים ולזכרים ומריבויא
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:
אלא מחוורתא כדאביי .דמשמעותיה הוי בכור לכל מילי
משום הכי מימעיט כולהו:

ש ָר ֵאל ָ ּב ָא ָדם ו ַּב ְ ּב ֵה ָמה לִ י הוּא
ַ 161קדֶּ ׁש לִ י כָ ל ְ ּבכוֹ ר ּ ֶפ ֶטר ָּכל ֶר ֶחם ִ ּב ְבנֵ י יִ ְ ׂ
ָּ 162כל ַה ְ ּבכוֹ ר ֲא ׁ ֶשר יִ ָ ּולֵ ד ִ ּב ְב ָק ְר ָך וּבְ צֹאנְ ָך ַה ָּזכָ ר ַּת ְקדִּ ׁיש לַ ה' ֱאל ֶֹה ָיך ל ֹא ַת ֲעבֹד ִ ּב ְבכֹר ׁשוֹ ֶר ָך וְ ל ֹא ָתגֹז ְ ּבכוֹ ר צֹאנֶ ךָ

מסכת בכורות פרק ג' – ַ
לּוֹק ַח ְבּ ֵה ָמה ִמן ַהגּוֹי"
"ה ֵ
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לּוֹק ַח ְבּ ֵה ָמה ִמן ַהגּוֹי"
מסכת בכורות פרק ג' – " ַה ֵ
 .31יט ,ב – כ ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
יכ ָרה.
יכ ָרהִ ,אם לֹא ִ ּב ְ ּ
ַהלּ וֹ ֵק ַח ְ ּב ֵה ָמה ִמן ַה ּגוֹ י ,וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ִאם ִ ּב ְ ּ
ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמר:
ֵעז ַ ּבת ׁ ְשנָ ָת ּה  -וַ דַּ אי ַלכּ ֵֹהן.
ִמ ָ ּכאן וָ ֵא ָיל ְך ָ -ס ֵפק.
ָר ֵחל ַ ּבת ׁ ְש ַּתיִ ם  -וַ דַּ אי ַלכּ ֵֹהן,
ִמ ָ ּכאן וָ ֵא ָיל ְך ָס ֵפק.
ּ ָפ ָרה וַ ֲחמוֹ ר ְ ּבנוֹ ת ׁ ָשל ֹׁש  -וַ דַּ אי ַלכּ ֵֹהן,
ִמ ָ ּכאן וָ ֵא ָיל ְך ָ -ס ֵפק.
יבא:
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ִאילּ ּו ַ ּב ָּו ָולד ִ ּב ְל ַבד ַ -ה ְ ּב ֵה ָמה נִ ְפ ֶט ֶרת ִ ּכ ְד ָב ֶריךָ,
ימן ַה ָּו ָולד ִ ּב ְב ֵה ָמה דַּ ָ ּקה ִ -טי ּנוּף,
ֶא ָ ּלא ָא ְמרוִּ :ס ַ
ּ
ו ַּב ַג ָּסה ִ ׁ -ש ְיליָ א,
ו ְּב ִא ׁ ּ ָשה – ׁ ָש ִפיר,
וְ ׁ ִש ְיליָ א.
זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל:
יכ ָרה ֵ -אין ָ ּכאן ַלכּ ֵֹהן ְ ּכלוּם,
ָ ּכל ׁ ֶש ָ ּידו ַּע ׁ ֶש ִ ּב ְ ּ
וְ ָכל ׁ ֶשלֹא ִ ּב ְיכ ָרה ֲ -ה ֵרי זֶ ה ַלכּ ֵֹהן,
וְ ִאם ָס ֵפק  -יֵ ָא ֵכל ְ ּבמוּמוֹ ַל ְ ּב ָע ִלים.

ְ ּג ָמ ָרא

ִמ ָּיכן וָ ֵאילָ ְך ַא ַּמאי ָס ֵפק?
ַה ֵּל ְך ַא ַחר רוֹ ב ְ ּב ֵהמוֹ ת,
ְ
וְ רוֹ ב ְ ּב ֵהמוֹ ת ִמ ְת ַע ְ ּברוֹ ת וְ יוֹ לְ דוֹ ת ְ ּבתוֹ ך ׁ ְשנָ ָתן נִינְ ה ּו,
וְ ָהא וַ דַּ אי ֵמילַ ד אוֹ לִ יד!

רש"י
מתי'
הלוקח בהמה :עז בת שתה.
שילדה בתוך שתה:
ודאי אותו הולד לכהן .דקודם
לכן לא ילדה:
ספק .ירעה ויאכל במומו
לבעלים .ספק של פטר חמור
מפריש טלה והוא לעצמו:
טיוף .מפרש בגמ' שמא טפה
בתוך שתה והוי סימן ולד
ופטרה מן הבכורה הלכך אפי'
עז בת שתה ספק היא:
שפיר .עור צורת הולד:
גמ'
ר' מאיר חייש למיעוטא.
כדקתי לקמן קטן וקטה:
תשע חויות .כולן מוכרות בשר
שחוטה ואחת מוכרת בשר בילה
ומצאת חתיכת בשר לשם
בקרקע כשרה דכל דפריש
מרובא פריש והייו רובא
דאיתיה קמן שהרי החויות
לפיו:
וסהדרין .כגון שים עשר מזכין
ואחד עשר מחייבין זכאי:
רובא דליתיה קמן .כגון הכא
דאמרת הלך אחר רוב בהמות
שבכל העולם:
פוגעין בערוה .דכיון דאיה
ראויה להוליד לא קרין בהו
והיה הבכור אשר תלד ופקעה
מהן תורת ייבום וקיימו באיסור
)בייבום( אשת אח:

לֵ ָימא ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל ְּכ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְס ִב ָירא לֵ ּיה ,דְּ ָחי ֵׁיש לְ ִמיעו ָּטא!
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימא ַר ָ ּבנַןִּ ,כי ָאזְ לִ י ָ ּב ַתר רו ָ ּּבא ְ ּברו ָ ּּבא דְּ ִא ֵית ּיה ַק ָּמן,
ְּכגוֹ ןֵּ :ת ׁ ַשע ֲחנ ּו ּיוֹ ת,
וְ ַסנ ְֶה ְד ִרין,
ֲא ָבל רו ָ ּּבא דְּ לֵ ֵית ּיה ַק ָּמן  -לָ א ָאזְ לִ י ַר ָ ּבנַן ָ ּב ַתר רו ָ ּּבא.
וְ ָהא ָק ָטן ו ְּק ַט ּנָה,
דְּ רו ָ ּּבא דְּ לֵ ֵית ּיה ַק ָּמן,
וְ ָק ָאזְ לִ י ַר ָ ּבנַן ָ ּב ַתר רו ָ ּּבא!
דִּ ְתנַן:
" ָק ָטן ו ְּק ַט ָ ּנה  -לֹא חוֹ ְל ִצין,
יב ִמין,
וְ לֹא ְמיַ ְ ּ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ָא ְמר ּו לוֹ  :יָ ֶפה ָא ַמ ְר ָּת ׁ ֶש ֵאין חוֹ ְל ִצין,
"א ׁיש") 163דברים כה ,ז( ָ ּכתוּב ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה,
ִ
ו ַּמ ְ ּק ׁ ִשינַ ן ' ִא ׁ ּ ָשה' ְל' ִא ׁיש'.
יב ִמין?
ַמה ַּט ַעם ֵאין ְמיַ ְ ּ
ָא ַמר ָל ֶהםָ :ק ָטן ֶ ׁ -ש ָּמא יִ ָּמ ֵצא ָס ִריס,
ְק ַט ָ ּנה ֶ ׁ -ש ָּמא ִּת ָּמ ֵצא ַאיְ ילוֹ נִ ית,
וְ נִ ְמ ְצא ּו ּפוֹ ְג ִעין ְ ּב ֶע ְרוָ ה".
וְ ַר ָ ּבנַן?
זִ יל ָ ּב ַתר רו ָ ּּבא ְק ַט ּנִים,
וְ רוֹ ב ְק ַט ּנִים  -לָ או ָס ִר ִיסים נִינְהוּ,
ש ָר ֵאל ל ֹא ָאבָ ה יַ ְ ּב ִמי
 163וְ ִאם ל ֹא יַ ְח ּפ ֹץ ָה ִא ׁיש לָ ַק ַחת ֶאת יְ ִב ְמ ּתוֹ וְ ָעלְ ָתה יְ ִב ְמ ּתוֹ ַה ׁ ּ ַש ְע ָרה ֶאל הַ ְּז ֵקנִ ים וְ ָא ְמ ָרה ֵמ ֵאן יְ ָב ִמי לְ ָה ִקים לְ ָא ִחיו ׁ ֵשם ְ ּביִ ְ ׂ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
זִ יל ָ ּב ַתר ְק ַטנּוֹ ת,
וְ רוֹ ב ְק ַטנּוֹ ת  -לָ או ַאיְילוֹ נִית נִינְהוּ!

כ,א

ֶא ָּלא ָא ַמר ָר ָבא:
ְמ ַח ַ ּו ְור ָּתאַ :ר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל ְּכ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְס ִב ָירא לֵ ּיה,
דְּ ָחי ֵׁיש לְ ִמיעו ּ ָּטא.
ָר ִבינָ א ָא ַמר:
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימאַ :ר ָ ּבנַןִּ ,כי ָאזְ לִ י ַר ָ ּב ַנן ָ ּב ַתר רו ָ ּּבא ְ ּברו ָ ּּבא דְּ לָ א ָּתלֵ י ְ ּב ַמ ֲע ֶׂשה,
ֲא ָבל רו ָ ּּבא דְּ ָתלֵ י ְ ּב ַמ ֲע ֶׂשה  -לֹא.

רש"י
רובא דתלי במעשה .כגון עיבור
הבהמה דתלי בהרבעה ואיכא
למיחש שמא לא עלה עליה זכר
הילכך ספק:

מסכת בכורות פרק ג' – ַ
לּוֹק ַח ְבּ ֵה ָמה ִמן ַהגּוֹי"
"ה ֵ
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 .32כ ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ֵעז ַ ּבת ׁ ְשנָ ָת ּה  -וַ דַּ אי ַלכּ ֵֹהן,
יכן ו ְּל ַה ָ ּלןָ -ס ֵפק.
ִמ ָ ּ
ָר ֵחל ַ ּבת ׁ ְש ַּתיִ ם  -וַ דַּ אי ַלכּ ֵֹהן,
יכן ו ְּל ַה ָ ּלן ָ -ס ֵפק.
ִמ ָ ּ
לש  -וַ דַּ אי ַלכּ ֵֹהן,
ּ ָפ ָרה ַ ּבת ׁ ָש ׁ
יכן ו ְּל ַה ָ ּלן ָ -ס ֵפק.
ִמ ָ ּ
ֲחמוֹ ָרה ְ ּכ ָפ ָרה.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ֲחמוֹ ָרה ּ ַ -בת ַא ְר ַ ּבע ׁ ָשנִ ים.
ַעד ָ ּכאן דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל.
ְ ּכ ׁ ֶש ֶ ּנ ֶא ְמר ּו דְּ ָב ִרים ִל ְפנֵ י ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַעָ ,א ַמר ָל ֶהן:
ית!
ְצא ּו ִא ְמר ּו לוֹ ְל ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאלָ :ט ִע ָ
ִאילּ ּו ְ ּב ָּו ָולד ִ ּב ְל ַבד ַה ְ ּב ֵה ָמה נִ ְפ ֶט ֶרת ָ -היָ ה ִ ּכ ְד ָב ֶריךָ,
ימן ַה ָּו ָולדּ ִ :ב ְב ֵה ָמה דַּ ָ ּקה ִ -טי ּנוּף,
ֶא ָ ּלא ִס ַ
ו ְּב ַג ָסה ִ ׁ -ש ְליָ א,
ו ְּב ִא ׁ ּ ָשה ָ ׁ -ש ִפיר וְ ׁ ִש ְליָ א.
וַ ֲאנִ י ֵאין ֲאנִ י אוֹ ֵמר ֵ ּכן,
ֶא ָ ּלאֵ :עז ׁ ֶש ִּטי ְ ּנ ָפה ַ ּבת ׁ ִש ׁ ּ ָשה  -יוֹ ֶל ֶדת ְ ּבתוֹ ְך ׁ ְשנָ ָת ּה,
ָר ֵחל ׁ ֶש ִּטי ְ ּנ ָפה ַ ּבת ׁ ְשנָ ָת ּה  -יוֹ ֶל ֶדת ְ ּבתוֹ ְך ׁ ְש ַתיִ ם.
יבא:
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
אתי ִל ֵידי ִמדָּ ה זוֹ ,
ֲאנִ י לֹא ָ ּב ִ
יכ ָרה ֵ -אין ַ ּכאן ַלכּ ֵֹהן ְ ּכלוּם,
ֶא ָ ּלאּ ָ :כל ׁ ֶש ָ ּידו ַּע ׁ ֶש ִ ּב ְ ּ
יכ ָרה ֲ -ה ֵרי זוֹ ַלכּ ֵֹהן,
וְ ָכל ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ְ ּ
ָס ֵפק  -יֵ ָא ֵכל ְ ּבמוּמוֹ ַל ְ ּב ָע ִלים".
ְ ּב ַמאי ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל וְ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע?
לֵ ָימאּ ְ ,ב ִטי ּנוּף ּפוֹ ֵטר ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י:
ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל ָס ַברִ :טי ּנוּף ֵ -אינוֹ ּפוֹ ֵטר,
וְ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ָס ַברִ :טי ּנוּף – ּפוֹ ֵטר!
ִאי דְּ ָחזֵ ינַן ִטי ּנוּף  -דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא לָ א ּ ְפלִ יגִ י דְּ ִטי ּנוּף ּפוֹ ֵטר.
וְ ָהכָ א ְ ּבחוֹ ׁ ְש ׁ ִשין לְ ִטי ּנוּף ָקא ִמ ּ ַיפלְ גִ י,
ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל ָס ַברֵ :אין חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין לְ ִטי ּנוּף.
וְ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ָס ַבר :חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין לְ ִטי ּנוּף.
וְ לֹא ָחי ֵׁיש?!
וְ ָה ָא ַמר ָר ָבא:
ְמ ַח ַ ּו ְור ָּתא ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל ְּכ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְס ִב ָירא לֵ ּיה ,דְּ ָחי ֵׁיש לְ ִמיעוּט!
ִּכי ָחי ֵׁיש – לְ חו ְּמ ָרא,
לְ קו ָּּלא  -לָ א ָחי ֵׁיש.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ֵ ּבין לְ קו ָּּלא ֵ ּבין לְ חו ְּמ ָרא ָחי ֵׁיש,
וְ ָהכָ אּ ִ ,ב ְמ ַט ּנ ֶֶפת וְ חוֹ זֶ ֶרת וְ יוֹ לֶ ֶדת ְ ּבתוֹ ְך ׁ ְש ָנ ָת ּה ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י,
ְ
דְּ ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל ָס ַברְ :מ ַט ּנ ֶֶפת ֵאינ ָּה חוֹ זֶ ֶרת וְ יוֹ לֶ ֶדת ְ ּבתוֹ ך ׁ ְש ָנ ָת ּה ,וְ ָהא ִמדְּ אוֹ לִ יד וַ דַּ אי לֹא ָטנֵיף.
וְ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ָס ַברְ :מ ַט ּנ ֶֶפת חוֹ זֶ ֶרת וְ יוֹ לֶ ֶדת ְ ּבתוֹ ְך ׁ ְשנָ ָת ּה.

רש"י
ואי איי אומר כן .איי חולק
עליך בלשון שמועתי אלא בלשון
אחר ולקמן מפרש מאי איכא בין
סבריה לגמריה:
במאי קמיפלגי .ר' ישמעאל
וגמריה דר' יהושע דקתי אבל
אמרו:
בטיוף פוטר פליגי .דרבי
ישמעאל דמשוי ליה ודאי בכור
סבר דאי מי טיף בתוך שתה
לא מיפטרא:
לחומרא .כגון גבי רישא
דשמעתא דאי הוה אזלין בתר
רובא הוה משוין ליה פשוט
ודאי )דהא( מכאן ואילך )הוה(
הילכך חייש למיעוט לחומרא
ומשוי ליה ספק אבל הכא אי
חייש למיעוט קולא הוא דאפילו
בת שתה משוי ליה ספק:
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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .33כ ,א-ב
"וַ ֲאנִ י ֵאינִ י אוֹ ֵמר ֵ ּכן,
ֶא ָ ּלאֵ :עז ׁ ֶש ִּטי ְ ּנ ָפה ַ ּבת ׁ ִש ׁ ּ ָשה  -יוֹ ֶל ֶדת ּתוֹ ְך ׁ ְשנָ ָת ּה,
ָר ֵחל ׁ ֶש ִּטי ְ ּנ ָפה ַ ּבת ׁ ְשנָ ָת ּה  -יוֹ ֶל ֶדת ְ ּבתוֹ ְך ׁ ְש ַּתיִ ם".
ַמאי ִא ָּיכא ֵ ּבין ' ְ ּג ָמ ֵר ּיה' לִ ' ְס ָב ֵר ּיה'?
ׁ ֶש ּ ִטי ּנ ְָפה ְ ּבסוֹ ף ׁ ִש ׁ ּ ָשה.
וְ ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו דִּ זְ ִע ִירי,
דְּ ָא ַמר ז ְִע ִירי:
לשים יוֹ ם.
ֵאין ִטי ּנוּף ּ ָפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְש ׁ ִ
לִ גְ ָמ ֵר ּיה ִ -אית לֵ ּיה דִּ זְ ִע ִירי.
לִ ְס ָב ֵר ּיה  -לֵ ית לֵ ּיה דִּ זְ ִע ִירי.

כ,ב

וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא ִאית לְ ה ּו דִּ זְ ִע ִירי.
וְ ָהכָ א ְ ּביוֹ לֶ ֶדת לִ ְמקו ּ ָּט ִעיןָ ,ק ִמ ּ ַיפלְ גִ י,
לִ גְ ָמ ֵר ּיה  -לָ א ָא ְמ ִרינַן :יוֹ לֶ ֶדת לִ ְמקו ּ ָּט ִעין
לִ ְס ָב ֵר ּיה – ָא ְמ ִרינַן :יוֹ לֶ ֶדת לִ ְמקו ּ ָּט ִעין.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
לָ א ָא ְמ ִרינַן :יוֹ לֶ ֶדת.
וְ ָהכָ א ִמ ְקצָ ת ַה ּיוֹ ם ְּככוּלּ וֹ ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י,
לִ ְס ָב ֵר ּיה ָ -א ְמ ִרינַןִ :מ ְקצָ ת ַה ּיוֹ ם ְּככוּלוֹ .
לִ גְ ָמ ֵר ּיה  -לֹא ָא ְמ ִרינַןִ :מ ְקצָ ת ַה ּיוֹ ם ְּככוּלוֹ .

רש"י
גמריה .אבל אמרו )אית ליה
דזעירי(:
סבריה .ואי איי אומר כן כו':
דטיוף בסוף ששה .שראיוה
שהתחילה לטף בתחלת חדש
שביעי:
אין טיוף פחות מל' יום .דאיה
מקבלת זכר עד ל' יום:
לגמריה .דלא ידעין שטיפה בת
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
ההוא בכור מעליא הוא דההוא
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(:
ויתן ה' לה הריון בגימט' רע''א
וט' חדשים של ל' יום הוו ר''ע
ימים וביום רע''א כתב קרא
דיולדת:
לסבריה .ואף על גב דחזיא דלא
טיף עד סוף ששה מי ספיקא
הוא דלית ליה דזעירי:
לגמריה לא אמרין יולדת
למקוטעין .הלכך לא קט סוף
ששה:
לסבריה אמרין .דלא גמר
בהמה מאשה מקצת יום אחרון
של חדש חמישי לעבורה ככולה
ויולדת בו ביום הלכך אפילו אית
לן דזעירי ותעברה במרחשון
יולדת ביום אחרון של אדר דהוי
שתו:
מקצת היום .שגמר חדש חמישי
או של טיוף:
ה''ג .לגמריה לא אמרין מקצת
היום ככולו:

מסכת בכורות פרק ג' – ַ
לּוֹק ַח ְבּ ֵה ָמה ִמן ַהגּוֹי"
"ה ֵ

107

 .34כ ,ב
יבא:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
אתי ִל ֵידי ִמדָּ ה זוֹ ,
ֲאנִ י לֹא ָ ּב ִ
יכ ָרה ֵ -אין ַ ּכאן ַלכּ ֵֹהן ְ ּכלוּם,
ֶא ָ ּלאּ ָ :כל ׁ ֶש ָ ּידו ַּע ׁ ֶש ִ ּב ְ ּ
יכ ָרה ֲ -ה ֵרי זוֹ ַלכּ ֵֹהן,
וְ ָכל ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ְ ּ
ָס ֵפק  -יֵ ָא ֵכל ְ ּבמוּמוֹ ַל ְ ּב ָע ִלים".
ַמאי ִא ָּיכא ֵ ּבין ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא לְ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ִמ ּסו ָּרא:
ָחלָ ב ּפוֹ ֵטר ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו.
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ָס ַברָ :חלָ ב ּפוֹ ֵטר,
ַה ֵּל ְך ַא ַחר רוֹ ב ְ ּב ֵהמוֹ ת,
וְ רוֹ ב ְ ּב ֵהמוֹ ת ֵ -אין חוֹ לְ בוֹ ת ֶא ָּלא ִאם ֵּכן יוֹ לְ דוֹ ת.
וְ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ָס ַברָ :הא ִא ָּיכא ִמיעו ָּטא דְּ חוֹ לְ בוֹ תַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאין יוֹ לְ דוֹ ת.
ו ִּמי ָחי ֵׁיש ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע לְ ִמיעוּט?!
וְ ָה ְתנַן:
" ָהיְ ָתה ָל ּה ֲחמוֹ ָת ּה ֵ -אינָ ּה חוֹ ׁ ֶש ׁ ֶשת.
יאה  -חוֹ ׁ ֶש ׁ ֶשת.
יָ ְצ ָאה ְמ ֵל ָ
ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר:
ֵאינָ ּה חוֹ ׁ ֶש ׁ ֶשת" )יבמות קיט.(.
וְ ָא ְמ ִרינַןַ :מאי ַט ֲע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע?
ָק ָס ַבר :רוֹ ב ְמעו ָ ּּברוֹ ת  -יוֹ לְ דוֹ ת,
ו ִּמיעוּט ַ -מ ּ ִפילוֹ ת,
וְ כָ ל ַה ּיוֹ לְ דוֹ ת ֶ -מ ֱחצָ ה זְ כָ ִרים ,ו ֶּמ ֱחצָ ה ְנ ֵקבוֹ ת.
ְסמוֹ ְך ִמיעו ָּטא דְּ ַמ ּ ִפילוֹ ת,
לְ ֶמ ֱחצָ ה נ ְֵקבוֹ ת,
וְ ָהו ּו לְ ה ּו זְ כָ ִרים ִמיעו ָּטא.
ְישינַן!
וּלְ ִמיעו ָּטא  -לָ א ָחי ׁ ִ
ֶא ָּלאֵ :א ּיפו ְּך.
וְ ָה ַת ְניָא:
" ָח ָלב ּ -פוֹ ֵטר,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע.
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ּ
ָח ָלב ֵ -אינוֹ פוֹ ֵטר".

רש"י
מאי איכא בין ר' עקיבא לר'
יהושע .דבבציר מהכי מי ילדה:
חלב פוטר .אם חולבת אפילו
בתוך שתה או שולדה בבית
ישראל לא ראיוה יולדת עד
לאחר שתה והרי היא חולבת:
ר' יהושע סבר טיוף פוטר .ולא
חלב:
היתה לה חמותה .אשה שהלכה
היא ובעלה למדית הים ומת
בעלה בלא בים ואח אין לו ויש
לה חמותה במקומה שיצאת
משם:
איה חוששת .שמא ולד בן
לחמיה והויא זקוקה ליבם:
יצאת מליאה .שהיתה חמותה
מעוברת כשיצתה זו משם
חוששת:
ומחצה קיבות .שאיה זוקקת
לייבום:
אלא איפוך .תרצתא דר' יהושע
סבר טיוף פוטר והוא הדין
לחלב ואתא ר' עקיבא למימר כל
שידוע שביכרה ואפילו על ידי
טיוף אין כאן לכהן כו' ספק
ואפילו חולבת:
והתיא .ביחותא:
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ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
לש ָ ּבנוֹ ת,
" ְ ּג ָדיָ יה ׁ ֶש ָ ּי ְל ָדה ׁ ָש ׁ
יה יָ ְלד ּו ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשל ֹׁש כּ ו ָ ּּלן,
וְ ָכל ְ ּבנוֹ ֶת ָ
שר.
נִ ְכנָ סוֹ ת ַלדִּ יר ְל ִה ְת ַע ּ ֵ ׂ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
ש ָרה ְ ּבתוֹ ְך ׁ ְשנָ ָת ּה".
יתי ְ ּג ָדיָ יה ׁ ֶש ִעי ּ ְ ׂ
ֲאנִ י ָר ִא ִ
לָ ָּמה לִ י לְ ִמ ְיתנֵי " ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשל ֹׁש"? ּתוֹ לִ יד ַחד ִמי ַּניְיה ּו ְּתלָ ת ,וְ ִאי ּנ ְָך ַּת ְר ֵּתי ַּת ְר ֵּתי!
ַאי ְֵידי דְּ ִא ָּיכא ֲח ָדא דְּ לָ א ַסגְ יָא ְ ּבלֹא ׁ ָשל ֹׁשְּ ,תנָא כּ ו ְּּלה ּו "יָ ְלד ּו ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשל ֹׁש".
וְ לָ ָּמה לִ י לְ ִמ ְיתנֵי " ׁ ָשל ֹׁש" ְּכלָ ל?
לֵ ילְ ד ּו כּ ו ְּּלה ּו ַּת ְר ֵּתי ,וְ ֵת ֲיה ַדר ִא ִיהי וְ תוֹ לִ יד ַ ּב ֲה ֵד ֶיהן!
כא,א לֵ ָימא ָק ָס ַברְ :מ ַט ּנ ֶֶפת ֵאינ ָּה חוֹ זֶ ֶרת וְ יוֹ לֶ ֶדת ְ ּבתוֹ ְך ׁ ְש ָנ ָת ּה.
ִאם ִּת ְימצֵ י לוֹ ַמרְ :מ ַט ּנ ֶֶפת חוֹ זֶ ֶרת וְ יוֹ לֶ ֶדת ְ ּבתוֹ ְך ׁ ְש ָנ ָת ּה,
יוֹ לֶ ֶדת  -וַ דַּ אי ֵאי ָנ ּה חוֹ זֶ ֶרת וְ יוֹ לֶ ֶדת ְ ּבתוֹ ְך ׁ ְשנָ ָת ּה!

רש"י
גדייה .קט משום דדרכה לילד
וולדות הרבה בעיבור אחד:
אי ראיתי גדייה שעישרה בתוך
שתה .כלומר בתוך אותה שה
שילדה השלש בות חזרו הבות
וילדו עד שכסו כולן לדיר
להתעשר באותה שה הן
ובותיהם ולקמן בעי מאי פקא
מייה לת''ק:
לימא קסבר מטפת כו' בתוך
שתה .כלומר בתוך 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:
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ש ָרה ְ ּבתוֹ ְך ׁ ְשנָ ָת ּה".
יתי ְ ּג ָדיָ יה ׁ ֶש ִעי ּ ְ ׂ
" ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןֲ :אנִ י ָר ִא ִ
ַמאי ִא ָּיכא ֵ ּבין ַּת ּנָא ַק ָּמא לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן?
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו:
דִּ זְ ִע ִירי.
ַּת ּנָא ַק ָּמאִ :אית לֵ ּיה דִּ זְ ִע ִירי.
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן :לֵ ית לֵ ּיה דִּ זְ ִע ִירי.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא ִאית לְ ה ּו דִּ זְ ִע ִירי,
וְ ָהכָ א ְ ּביוֹ לֶ ֶדת לִ ְמקו ּ ָּט ִעין ָקא ִמ ּ ַיפלְ גִ י.
לְ ַּת ּנָא ַק ָּמא ֵ -אינָ ּה יוֹ לֶ ֶדת לִ ְמקו ּ ָּט ִעין.
לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן – יוֹ לֶ ֶדת.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא ֵאינ ָּה יוֹ לֶ ֶדת לִ ְמקו ּ ָּט ִעין,
וְ ָהכָ א ְ ּב ִמ ְקצָ ת ַה ּיוֹ ם ְּככוּלּ וֹ ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י,
לְ ַּת ּנָא ַק ָּמא  -לָ א ָא ְמ ִרינַןִ " :מ ְקצָ ת ַה ּיוֹ ם ְּככוּלּ וֹ ".
לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן – ָא ְמ ִרינַןִ " :מ ְקצָ ת ַה ּיוֹ ם ְּככוּלּ וֹ ".
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא ָא ְמ ִרינַןִ " :מ ְקצָ ת ַה ּיוֹ ם ְּככוּלּ וֹ ".
שר ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י.
וְ ָהכָ א ִ ּב ְמחו ּ ַּסר זְ ַמן נִכְ נָ ס לַ דִּ יר לְ ִה ְת ַע ּ ֵ ׂ
כא,ב וְ ָה ַת ְניָא:
אוֹמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
ה
ּד
ו
ה
ן
ב
ּ
ן
עוֹ
מ
ֵ
ֶ יְ ָ
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְ
שר.
ְמחו ַּּסר זְ ַמן  -נִ ְכנָ ס ַלדִּ יר ְל ִה ְת ַע ּ ֵ ׂ
וַ ֲה ֵרי ֵהן ִ ּכ ְבכוֹ ר,
ַמה ְ ּבכוֹ ר ָ -קדוֹ ׁש ִל ְפנֵ י זְ ַמנּוֹ ,
וְ ָק ֵרב ְל ַא ַחר זְ ַמנּוֹ ,
ַאף ְמחו ַּּסר זְ ַמן ָ -קדוֹ ׁש ִל ְפנֵ י זְ ַמנּוֹ ,
וְ ָק ֵרב ְל ַא ַחר זְ ַמנּוֹ ".
וְ ַאדְּ יָלֵ יף ִמ ְ ּבכוֹ ר ,נֵילִ יף ִמ ֳ ּק ָד ׁ ִשים!
ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא ִמ ְ ּבכוֹ ר ֲהוָ ה לֵ ּיה לְ ֵמילָ ף,
ׁ ֶש ֵּכן :גּוֹ ֵאל,
מוּם,
ְּתמו ַּרת,
ֲאכִ ילָ ה.
ַאדְּ ַר ָ ּבה! ִמ ָ ּק ָד ׁ ִשים ֲהוָ ה לֵ ּיה לְ ֵמילָ ף,
ׁ ֶש ֵּכן :זָ כָ ר,
ָקדוֹ ׁש,
ַ ּב ַּמ ָּתנוֹ ת,
ּ ָפ ׁשוּט!

ֶא ָּלא ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ' ַה ֲע ָב ָרה' ) 164שמות יג ,יב( ' ַה ֲע ָב ָרה') 165ויקרא כז ,לב( ָ ּג ֵמיר.

 164וְ ַה ֲע ַב ְר ָּת כָ ל ּ ֶפ ֶטר ֶר ֶחם לַ ה' וְ כָ ל ּ ֶפ ֶטר ׁ ֶשגֶ ר ְ ּבהֵ ָמה ֲא ׁ ֶשר יִ ְהיֶ ה לְ ָך ַה ְּזכָ ִרים לַ ה'
ש ִירי יִ ְהיֶ ה ּק ֶֹד ׁש לַ ה'
שר ָ ּב ָקר וָ צֹאן כּ ֹל ֲא ׁ ֶשר יַ ֲעבֹר ַּת ַחת הַ ׁ ּ ָש ֶבט ָה ֲע ִ ׂ
 165וְ כָ ל ַמ ְע ַ ׂ
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רש"י
איכא ביייהו הא דזעירי .וקמיירי כגון שטיפו הבות ביום
אחרון של ששה חדשים ללידתן ולא ביום תחלת חדש שביעי
דהשתא כי יהבת ל' דטיוף וה' חדשים דעיבור מצא דילדו
ביום אחרון של שתן וכסות הן ובותן לדיר להתעשר
דבשה אחת ולדו:
ורבי שמעון לית ליה דזעירי .ולהכי קאמר שעישרה בתוך
שתה כלומר יום או יומים או עשרה ימים בתוך שה שולדו
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
הבות ותעברו לסוף חדשן וילדו לסוף ה' חדשים הרי שה
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
מפרש במאי פליגי והאי בתוך שתה מפרשים כההוא דלעיל
גבי פלוגתא דרבי ישמעאל ורבי יהושע דאמרין בריש הלכתא
במטפת וכו' קמיפלגי:
ת''ק אית ליה דזעירי .אין לך טיוף גדול מלידה ולהכי לא
מציא היא למיהדר וליילודי בתוך שתה עד לאחר יום או
יומים ורבי שמעון דלא חית להכי סבר דמשכחת לה דהדרא
וילדה בתוך שתה דלית ליה הא דזעירי והשתא מצין למימר
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
שעיברו ביום שלשים ללידתן וילדו לאחר ה' חדשים ביום
אחרון אי הכי מי משכחת לה דתיהדר ותלד בתוך שתה:
והתיא .ביחותא:
גדייה שלש בות .בכרס אחד וכל בותיה ילדו שלש שלש
להכי קט שלש לשון קבה דאי הוו זכרים לא הוו מתעשרי
דאיכא ג' בכורות ותו לא פיישי עשר:
כולן כסים לדיר להתעשר יחד .דכולן יכולין להיות ולדין
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
שלה בשה אחת כגון שולדו הבות באחד באלול ותעברו
לסוף ששה חדשים וילדו קודם אלול ולמה לי למיתא שלש
בות דילדו כולהו הג' בות כו':
לימא קסבר מטפת איה חוזרת ויולדת בתוך שתה .משעת
טיוף עד סוף שה והאי מי איה יכולה לילד הואיל וילדה
שלש בות בתחלת השה ולהכי קט מטפת דסד''א דמטפת
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:
איכא ביייהו דזעירי .וכגון שטיפו הבות לסוף ששה
ללידתן בתחלת חדש שביעי תא קמא דלא קט לישא דתוך
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
דיום אחד בשה שייה שלהן עדיין ראש חדש אב ורבי שמעון
דקט תוך שתן ביום אחרון של שה ולדו ומחוסרי זמן הן
עד שבעת ימים ור' שמעון סבר מחוסר זמן הן עד דמתעשרי:
והתיא .ביחותא:
והרי הוא .כלומר ובדבר זה יש לו דין בכור:
מה בכור קדוש לפי זמו .שהרי קדושתו מרחם:
אף מעשר קדוש לפי זמו .דמחוסר זמן כס לדיר:
לילף מקדשים .משלמים שאין יכול להקדישן מחוסר זמן
שאין קדושה חלה עליהן כדאמרין בתורת כהים ומיום
השמיי והלאה ירצה לקרבן אשה לה' אין לי אלא לאשה מין
אף להקדיש תלמוד לומר לקרבן:
שכן גואל מום תמורת אכילה .בכור ומעשר אין פדין דבבכור
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
את דמם תזרוק וגו' ואמרין הן קריבין ואין תמורתן קריבה
במסכת תמורה בפרק אלו קדשים )דף כא (.אבל שאר קדשים
תמורתן קריבה כדאמרין בפירקין דלעיל )ד' יד (:רק קדשיך
אלו התמורות:
אכילה .בכור ומעשר אכלין במומן זה לישראל וזה  .לכהן
אבל קדשים שפל בהן מום פדין:
פשוט זכר קדוש במתות .מעשר וקדשים והגין בפשוט
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
להקדישו דמרחם קדוש וממתות כהוה הוא:
העברה העברה .והעברת כל פטר רחם הזכרים כל אשר
יעבור תחת השבט:

110

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .37כא ,ב
ימן ַה ָּו ָולד ִ ּב ְב ֵה ָמה דַּ ָ ּקה – ִטי ּנוּף"[.
]" ִס ַ
ֵהיכִ י דָּ ֵמי " ִטי ּנוּף"?
ָא ַמר ָר ָבא:
ִּכ ְד ָא ְמ ִרי ָר ֲעוָ ָתא דְּ צָ לְ ָתא ֲאצַ ר ֵחיוָ ָתא.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ַ ּב ְעבּ ו ֵּעי דְּ ָד ָמא.
וְ צָ ִר ְיך לְ ַה ְראוֹ תוֹ לֶ ָחכָ ם.
" ָחכָ ם" ְ -מנָא יָ ַדע?
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
רוֹ ֶעה ָחכָ ם.
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ֲה ֵרי ָא ְמר ּו יְצִ ַירת ַה ָ ּוולָ ד ְ ּב ִא ׁ ּ ָשה ַא ְר ָ ּב ִעים יוֹ ם.
ָ ּב ֵעי ַרב ִח ְסדָּ א:
ִ ּב ְב ֵה ָמה ְ ּבכַ ָּמה?
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ּ ַפ ּ ָפא לְ ַא ַ ּביֵ י:
לָ או ַהיְינ ּו דִּ זְ ִע ִירי,
לשים יוֹ ם!
דְּ ָא ַמר ז ְִע ִיריֵ :אין ִטי ּנוּף ּ ָפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְש ׁ ִ
ַההוּא לְ ַק ֵ ּבל ִא ְּית ַמר.

רש"י
אצר חיותא .עצר רחמה וימוק
העובר:
בעבועי דמא .פולטת אבעבועות
של דם:
להראותו לחכם .לידע אם עובר
היה ותיפטר מן הבכורה:
ארבעים יום .דהמפלת יום
ארבעים צריכה לישב ימי
טומאה וטהור בציר מהכא מיא
בעלמא הוא:
בבהמה בכמה .שהתה משקבלה
זכר עד הטיוף דימא ולד הוא
ומיפטרא מן הבכורה:
לאו הייו דזעירי .דסד''א דהכי
אמר דשלשים יום שהוה הולד
להבראות וביום ל''א ימוק
ויוצא )והכי קאמר זעירי אין
טיוף מעכב בלידה שאיה
מתעברת ולד אחר פחות
משלשים יום(:
לקבל איתמר .משהפילה את
עובר ראשון איה מקבלת זכר
עד שלשים יום אבל בימי יצירת
הולד לא איירי:

מסכת בכורות פרק ג' – ַ
לּוֹק ַח ְבּ ֵה ָמה ִמן ַהגּוֹי"
"ה ֵ
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 .38כא ,ב
ָמצִ ינ ּו לוֹ ֵק ַח ִמגּוֹ י,
לוֹ ֵק ַח ִמ ִ ּי ְׂש ָר ֵאל – ַמאי?
ָא ַמר ַרב:
ְ ּבכוֹ ר וַ דַּ אי,
יש ַּת ַ ּבח לֵ ּיה.
יש ַּתבּ ו ֵּחי ֲהוָ ה ִמ ׁ ְ
דְּ ִאם ִא ָיתא דְּ ִב ְּכ ָרה ִא ׁ ְ
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ְ ּבכוֹ ר ָס ֵפקָ ,ס ַבר :לִ ׁ ְש ִח ָיטה ָקא ָ ּב ֵעי לֵ ּיה.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
חו ִּּלין וַ דָּ ִאין ַ -מאי ַט ְע ָמא?
ִאם ִא ָיתא דְּ לא ִ ּב ְּכ ָרהֵּ ,כיוָ ן דְּ ִא ָּיכא ִא ּיסו ָּרא אוֹ דו ֵּעי ֲהוָ ה מוֹ ַדע לֵ ּיה.
ַּת ְניָא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן דְּ ָא ַמר חו ִּּלין:
" ִאם לֹא הוֹ ִדיעוֹ  -הוֹ ֵל ְך וְ ׁשוֹ ֵחט ,וְ ֵאינוֹ נִ ְמנַ ע".
לֵ ָימא ֵּת ֱיהוֵ י ְּתיו ְּב ָּתא דְּ ַרב ו ׁ ְּשמו ֵּאל!
ָה ָתם ּ ַ -ב ּמוֹ כֵ ר ַּתלְ יָא ִמ ְּיל ָתא.
ָהכָ א ּ ַ -בלּ וֹ ֵק ַח ַּתלְ יָא ִמ ְּיל ָתא.

רש"י
מציו לוקח מן העובד כוכבים.
מה דיו כדתי מתיתין:
אישתבוחי משתבח ליה .המוכר
אומר קחה שכבר ביכרה ואין
צריך עוד ליתן ולדה לכהן:
ספק .והאי דלא אשבחה מוכר
בהכי דסבר לשחיטה בעי לה:
אם לא הודיעו .בארבעה פרקים
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.
שצריך להודיעו כדאמרין
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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 .39כא ,ב – כב ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
יעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ְ ּב ֵה ָמה ַ ּג ָּסה ׁ ֶש ׁ ָש ְפ ָעה ֲח ָר ַרת דָּ ם ֲ -ה ֵרי זוֹ ִּת ָ ּק ֵבר.
ו ְּפטו ָּרה ִמן ַה ְ ּבכוֹ ָרה.

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנֵי ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא:
ּ
" ֵאינָ ּה ְמ ַט ְּמ ָאה לֹא ְ ּב ַמ ָגע,
שא".
וְ לֹא ְ ּב ַמ ּ ָ ׂ
שא" ַ -א ַּמאי ִּת ָ ּק ֵבר?
ו ֵּמ ַא ַחר דְּ " ֵאינָ ּה ְמ ַט ְּמ ָאה לֹא ְ ּב ַמ ָ ּגע וְ לֹא ְ ּב ַמ ּ ָ ׂ
כב,א ְּכ ֵדי לְ ַפ ְר ְס ָמ ּה ׁ ֶש ִּנ ְפ ְט ָרה ִמן ַה ְ ּבכוֹ ָרה.
לְ ֵמ ְימ ָרא :דְּ וָ לָ ד ְמ ַע ְּליָא הוּא,
ש א "!
ַא ַּמאי ֵאין ְמ ַט ֵּמא "לֹא ְ ּב ַמ ָ ּגע וְ לֹא ְ ּב ַמ ּ ָ ׂ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִמ ׁ ּשוּם ִ ּב ּיטוּל ְ ּברוֹ ב נָגְ ע ּו ָ ּב ּה.
וְ ָאזְ ָדא ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן לְ ַט ְע ֵמ ּיה,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶ ּבן י ֲַעקֹב וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ָא ְמר ּו דָּ ָבר ֶא ָחד.
" ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶ ּבן י ֲַעקֹב" ָ -הא דַּ ֲא ַמ ַרן.
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן" ַ -מאי ִהיא?
דִּ ְתנַן:
" ַה ׁ ּ ִש ְליָ א ַ ּב ַ ּביִ ת ַ -ה ַ ּביִ ת ָט ֵמא,
לֹא ׁ ֶש ַה ׁ ּ ִש ְליָ א וָ ָלדֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ֵאין ׁ ִש ְליָ א ְ ּבלֹא וָ ָלד.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ימוֹ ק ַעד ׁ ֶשלּ ֹא יֵ ֵצא" )נדה כו.(.
וָ ָלד נִ ּ

רש"י
מתי'
הרי זו תקבר .החררה דאסורה
בהאה דשמא ולד זכר היה
בבכורה
וקדוש
שימוק
ביציאתו:
גמ'
איה מטמאה במגע ובמשא.
כבילה השתא ס''ד משום דלא
חיישין שמא ולד ימוק אמאי
תקבר:
ומשי כדי לפרסמה .לאם
שפטורה מן הבכורה דמדקברין
לחררה מחזקין ליה כולד:
וקפריך כיון דפטרת ליה מבכורה
למימרא דולד מעליא הוא
ואמאי איה מטמאה:
ביטול ברוב .להכי איה מטמאה
שבטל הבשר ברוב דם וגוים
שיוצאין עמו:
געו בה .הא דאמרן דלא מטמא
במגע משום ביטול ברוב:
השליא בבית .שהפילה האשה
שליא ואין ולד יכר בה:
הבית טמא .כדקתי טעמא דאין
שליא בלא ולד אלא שימוק
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:(.

מסכת בכורות פרק ג' – ַ
לּוֹק ַח ְבּ ֵה ָמה ִמן ַהגּוֹי"
"ה ֵ
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ְּתנַן ָה ָתם:
ּ
ֹאשּ ְ ,כ ִפ ָ ּ
יקה" )אהלות ז ,ד(.
יחת ַה ֶ ּק ֶבר ַעד ׁ ֶש ַ ּי ְע ִ ּגיל ּו ר ׁ
ת
פ
ים
ל
פ
" ֵאין ִלנְ ָ ִ ְ ִ ַ
ַמאי " ְ ּכ ִפ ָ ּ
יקה"?
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ְּכ ִפ ָ ּיקה ׁ ֶשל צֶ ֶמר.
ָא ַמר לֵ ּיה ִח ּיָיא ַ ּבר ַרב לְ ַרב הוּנָ א:
ַר ִ ּביָ ּ ,פ ֵר ׁישֶ ׁ :של ׁ ְש ִתי ,אוֹ ׁ ֶשל ֵע ֶרב?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ַּת ְניָא:
" ּ ִפ ָ ּ
יקה ׁ ֶשל ׁ ְש ִתי,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ׁ ֶשל ֵע ֶרב.
יעזֶ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ָצדוֹ ק אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
יפ ּיוֹ ת.
ִמ ׁ ּ ֶש ֵ ּי ָרא ּו ְט ִפ ִ
יפ ּיוֹ ת"?
"ט ִפ ִ
ַמאי ְ
יעזֶ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ָצדוֹ ק:
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ְ
ָּכ ְך ָהי ּו ְמ ָפ ְר ׁ ִשין ִ ּבירו ׁ ָּשלַ יִםִּ :כ ְפ ֵר ָידה ׁ ֶשכּ וֹ ַר ַעת לְ ַה ּ ִטיל ֵמ ֶימ ָיה ,וְ נ ְִר ֵאית ּ ִפ ָ ּיקה ִמ ּתוֹ ך ּ ִפ ָ ּיקה.

ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ׁ ְש ֵּתי ִפ ּיקוֹ ת,
ַא ַחת ֶ ׁ -של ׁ ְש ִתי,
וְ ַא ַחת ֶ ׁ -של ֵע ֶרב,
וְ ֵאין לִ י לְ ָפ ֵר ׁש.
ִּכי ֲא ָתא ַרב דִּ ִימי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
לש ּ ִפ ּיקוֹ ת ׁ ָש ַמ ְע ִּתי,
ׁ ָש ׁ
ַא ַחת ֶ ׁ -של ׁ ְש ִתי,
וְ ַא ַחת ֶ ׁ -של ֵע ֶרב,
וְ ַא ַחת ֶ ׁ -של ּ ִפ ָ ּיקה ְ ּגדוֹ לָ ה ׁ ֶשל ַס ָ ּק ִאין ,וְ ֵאין לִ י לְ ָפ ֵר ׁש.
ִּכי ֲא ָתא ָר ִבין ּ ֵפ ְיר ׁ ָש ּה ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ׁ ֶשל ִא ׁ ּ ָשה ְּ -כ ׁ ֶשל ׁ ְש ִתי.
ׁ ֶשל ְ ּב ֵה ָמה ְּ -כ ׁ ֶשל ֵע ֶרב.
ּ ִפ ָ ּיקה ְ ּגדוֹ לָ ה ׁ ֶשל ַס ָ ּק ִאין ְּ -כ ִד ְתנַן:
" ּגו ּׁש ַה ָ ּבא ִמ ֵ ּבית ַה ּ ְפ ָרס ֵמ ֶא ֶרץ ָה ַע ִּמים,
ׁ ִשיעוּרוֹ ְ ּכ ִפ ָ ּ
יקה ְ ּגדוֹ ָלה ׁ ֶשל ַס ָ ּק ִאין,
ׁ ֶשהוּא ְ ּכחוֹ ָתם ַה ַּמ ְרצוֹ ִפין,
וְ יֶ ׁ ְשנוֹ ַ ּבצַּ ד ָה ֶע ְליוֹ ן ׁ ֶשל ְמגו ַּפת ֶה ָח ִבית ַה ַ ּל ְח ִמית".

רש"י
פתיחת הקבר .אשה שמת
עוברה במעיה וישבה על המשבר
ופתח קבר הרחם בבית זה ולא
יצא הולד והוציאוה לבית אחר
טמא הבית הראשון כאילו ולד
שם דטומאה בוקעה והוא הדין
פתיחת הקבר איו לפלים אלא
לפל שהעגיל ראשו כבר שעב
ראשו:
פיקה של צמר .למושי''ל:
רבי פריש .דצריך פיקה של שתי
שקטה או פיקה של ערב
שגדולה:
אמר ליה תיא .דפליגי בה:
משיראו טפיפיות .ר''א בר צדוק
פליג אתא קמא ואמר אע''ג
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:
פיקה מתוך פיקה .והייו
טפיפיות תרי זימי פיפי הייו
פיקה:
ואין לי לפרש .איי יודע לפרש:
של אשה .דין להיות לה פתיחת
הקבר:
של בהמה .שלא תהא כטומאה
בלועה לטומאת מגע משום
בילה של פל אם הושיט הרועה
יד וגע בו להוציאו מן הרחם:
כשל ערב .משהעגיל ראש כפיקה
של ערב ואי לאו טמא בלועה
היא ולא מטמיא כדתן בהמה
שמת עוברה בתוך מעיה והושיט
הרועה את ידו וגע בו טהור
בפרק בהמה המקשה )חולין דף
ע:(:
גוש .עפר שיעורו לטמא באהל
ולשרוף עליו תרומה וקדשים:
כפיקה גדולה של סקאין.
מרצופין סקאין גדולים של גמי
וכשועלין אותן חותמין אותן:
וישו בצד העליון של מגופת
חבית הלחמית .כלומר שישו
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:

114

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .41כב ,א – כג ,ב
ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יְהו ָּדה נְ ִׂש ָיאה:
ַהלּ וֹ ֵק ַח צִ יר ֵמ ַעם ָה ָא ֶרץ ַ -מ ׁ ּ ִשיקוֹ ְ ּב ַמיִם ,וְ ָטהוֹ ר.
ִמ ַּמה ּנ ְַפ ׁ ָש ְך,
ִאי ַמ ּיָא רו ָ ּּבא נִינְה ּו ֵּ -כיוָ ן דְּ ָע ֵביד לְ ה ּו ַה ׁ ּ ָש ָקה ָט ֲה ִרי לְ הוּ,
וְ ִאי רו ָ ּּבא צִ יר נִינְה ּו  -צִ יר לֹא ַ ּבר ַקבּ וּלֵ י טו ְּמ ָאה הוּא.
ַמאי ִא ָּיכא? ִמ ׁ ּשוּם ָהנ ְָך ִמיעו ָּטא דְּ ַמ ּיָא ָהנָ ְך ָ ּב ְטל ּו לְ ה ּו ְ ּברו ָ ּּבא.
ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא לִ ְטבּ וֹ ל ָ ּב ֶהן ּ ִפ ּיתוֹ ,
ֲא ָבל לִ ְק ֵד ָירה – לֹא.
ָמצָ א ִמין ֶאת ִמינוֹ וְ נֵיעוֹ ר.
י ֵָתיב ַרב דִּ ִימי ,וְ ָק ָא ַמר לְ ָהא ׁ ְש ַמ ֲע ָתא.
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵ י:
וְ כִ י טו ְּמ ָאה ׁ ֶש ָ ּב ְטלָ ה ָחזְ ָרה וְ נֵיעוֹ ָרה?!
ָא ַמר לֵ ּיה:
וְ ַא ְּת לָ א ִּת ְס ְ ּב ָרא?!
וְ ָה ְתנַן:
כב,ב " ְס ָאה ְּתרו ָּמה ְט ֵמ ָאהֶ ׁ ,ש ָ ּנ ְפ ָלה ^ ְל ֵמ ָאה חו ִ ּּלין ְטהוֹ ִרין:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ֵּתירוֹ ם,
וְ ֵת ָר ֵקב.
ׁ ֶש ֲאנִ י אוֹ ֵמרִ :היא ְס ָאה ׁ ֶש ָ ּנ ְפ ָלה ִהיא ְס ָאה ׁ ֶש ָע ְל ָתה.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ַּת ֲע ֶלה,
יא ֵכל :נִ ּ
יקו ִּדים,
וְ ֵּת ָ
אוֹ ְק ָליוֹ ת,
אוֹ ִּתילוֹ ׁש ְ ּב ֵמי ֵפירוֹ ת,
אוֹ ִּת ְת ַח ֵ ּלק ְל ִע ּ
יסוֹ ת,
יצה" )תרומות ה ,ב(.
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ א יְ ֵהא ְ ּב ָמקוֹ ם ֶא ָחד ְ ּכ ֵב ָ
וְ ָתנֵי ֲעלָ ּה:
"אוֹ ָתן חו ִ ּּלין,
יהן?
יעזֶ ר ַמה ְּת ֵהא ֲע ֵל ֶ
כג,א ְל ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
יֵ ָא ְכל ּו :נִ ּקו ִּדין,
אוֹ ְק ָליוֹ ת,
אוֹ יִ לּ וֹ ׁש ּו ְ ּב ֵמי ֵפירוֹ ת,
אוֹ ִּת ְת ַח ֵ ּלק ְל ִע ּ
יסוֹ ת,
יצה ְ ּב ָמקוֹ ם ֶא ָחד".
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ א יְ ֵהא ַ ּכ ֵ ּב ָ
וְ ָא ַמר עו ָּּלא:
ַמה ּ ַט ַעם!
ְ ּגזֵ ָירה ׁ ֶש ָּמא י ִָביא ַקב חו ִּּלין ְט ֵמ ִאים ִמ ָּמקוֹ ם ַא ֵחר ,וְ ַקב וְ עוֹ ד ִמ ִּמין זֶ ה,
ָס ַברִ :א ְיב ְטלִ ינְ ה ּו ְ ּברו ָ ּּבא.
וְ ֵּכיוָ ן דְּ ִא ָּיכא ַהאי ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ָמצָ א ִמין ֶאת ִמינוֹ וְ נֵיעוֹ ר!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִאם טו ְּמ ָאה עוֹ ֶר ֶרת טו ְּמ ָאה,
ָט ֳה ָרה עוֹ ֶר ֶרת טו ְּמ ָאה?!
ֵא ִית ֵיב ּיה:
" ֵא ֶפר ָ ּכ ׁ ֵשרֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְת ָע ֵרב ְ ּב ֵא ֶפר ִמ ְק ֶלה  -הוֹ ְל ִכין ַא ַחר ָהרוֹ ב ְל ַט ֵּמא" )פרה ט ,ז(,
וְ ִאי רו ָ ּּבא ֵא ֶפר ִמ ְקלֶ ה הוּא  -לֹא ְמ ַט ֵּמא.
שא!
וְ ִאי ָא ְמ ַר ְּת :טו ְּמ ָאה ְּכ ַמאן דְּ ִא ֵית ּיה דָּ ֵמי ,נ ְִהי ְ ּב ַמ ָ ּגע לֹא ְמ ַט ֵּמא ,לְ ַט ֵּמא ְ ּב ַמ ּ ָ ׂ

רש"י
משיקו במים .שמא טמא מחמת מגע עם
הארץ:
וטהור .ממה פשך דודאי מים מעורבים בו ואי
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
דזריעה מטהרה מטומאה דתן )תרומות פ''ט
מ''ז( שתילי תרומה שטמאו ושתלן טהורין
בתשובת רביו גרשון מצאתי כך:
ציר לאו בר קבולי טומאה .דזיעה בעלמא הוא
שיוצאה מן הדגים כשמולחין אותן:
משום הך מיעוטא דמיא .דמקבלי טומאה
והשקה לא מהיא להו הואיל ורובא ציר
ובאוכל לא סלקא השקה בטלי להו ברובא ולא
הוי הציר טמא:
לא שו .דבטלו ברוב ומותר הציר אלא לטבל
פיתו:
אבל לתקן את הקדירה אסור .שהמים שבתוך
הציר מוצאין מים שבקדירה ומצטרפין יחד
ורבין על הציר ומטמאין אותו:
מצא מין את מיו ויעור .מתורת ביטול וחוזר
לטומאה:
להאי שמעתא .דרבי ירמיה:
למאה חולין טהורין .שלא הוכשרו ולא טימאתן
בפילתה:
תירום .ירום משם סאה ותירקב כדין תרומה
טמאה שאי אומר כו' ותרומה טמאה אסורה
באכילה:
תעלה .תיבטל ותיאכל עם חוליה ומשום גזירה
יתן דמים לכהים או ירים ממה סאה ותאכל
לכהים:
יקודים .ביובש כמו יבש היה קודים )יהושע ט(
דעכשיו אע''ג שיש בה טמאה וטהורה אין
מטמאה את הטהורה בלא הכשר וטמאה
בטילה בטהורה ותיאכל יקודים:
וקליות .מי דלא מיתכשרי ולא מקבלי טומאה:
או תילוש במי פירות .כמו מי תפוחים ותותים
דמי פירות אין מכשירין:
אותן חולין לר' אליעזר מה תהא עליהם .דלרבן
הא אמרין בכולהו בין חולין בין תרומה יאכל
קודים או קליות:
אלא לר''א .דאמר שאי אומר מי חשבין להו
כטהורין לגמרי וקאמר יאכלו קודים או
ילושו:
מה טעם .לא חשבין להו חולין גמורין לרבן
כיון דבטלה לר''א הואיל ואית ליה שאי אומר:
גזירה שמא יביא כו' .דאי חשבין להו טהורין
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
מתורת טהורה ומצטרף עם זה והוו להו פלגא
ופלגא ולא מיבטל אלמא טומאה שבטלה חזרה
ויעורה מתורת טהרה:
א''ל אם טומאה עוררת את טומאה טהרה
יעורר את הטומאה .בתמיה כלומר מים
שבקדרה שטהורים היאך יעוררו מים שבציר
לטמא:
איתיביה .לרבי ירמיה:
אפר כשר .של פרה אדומה:
אפר מקלה .אפר דעלמא:
לטמא .את הוגע בה כדכתיב והוגע במי הדה
יטמא )במדבר יט(:
ואי אמרת טומאה .המתבטלת ברוב לא בטלה
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
ליטמא דהא מ''מ הטומאה שא והסיט וקי''ל
דמי חטאת ואפר חטאת מטמאין במשא בפ''ק
דיומא )דף יד:(.

מסכת בכורות פרק ג' – ַ
לּוֹק ַח ְבּ ֵה ָמה ִמן ַהגּוֹי"
"ה ֵ

ָהא ִא ְית ַמר ֲעלָ ּה:
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ָטהוֹ ר ִמ ְּל ַט ֵּמא ְ ּב ַמ ָ ּגע,
שא.
ֲא ָבל ְמ ַט ֵּמא ְ ּב ַמ ּ ָ ׂ
וְ ָה ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
נ ְֵבילָ ה ְ ּב ֵטילָ ה ִ ּב ׁ ְשחו ָּטה,
ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ׁ ְשחו ָּטה ׁ ֶש ֵּת ָיע ֶׂשה נ ְֵבילָ ה.166
ש א!
נ ְִהי דִּ ְב ַמ ָ ּגע לָ א ְמ ַט ֵּמא ,לְ ַט ֵּמא ְ ּב ַמ ּ ָ ׂ
ָא ַמר לֵ ּיה:
ַא ּתוּן ִ ּבדְּ ַרב ִח ְסדָּ א ַמ ְת ִנית ּו לָ ּה.
ֲאנַן ִ ּב ְד ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַמ ְתנִינַן לָ ּה.
ָּתנֵי ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא:
"נְ ֵב ָילה ו ׁ ְּשחו ָּטה ְ ּב ֵטילוֹ ת זוֹ ְ ּבזוֹ ".
וְ ִא ְית ַמר ֲעלָ ּה:
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ָטהוֹ ר ִמ ְּל ַט ֵּמא ְ ּב ַמ ָ ּגע,
שא.
ֲא ָבל ְמ ַט ֵּמא ְ ּב ַמ ּ ָ ׂ
וְ ָהא דִּ ְתנַ ן:
יעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ְ ּב ֵה ָמה ַ ּג ָּסה ׁ ֶש ׁ ּ ָש ְפ ָעה ֲח ָר ַרת דָּ ם ֲ -ה ֵרי זוֹ ִּת ָ ּק ֵבר ,וְ נִ ְפ ְט ָרה ִמן ַה ְ ּבכוֹ ָרה".
וְ ָתנֵי ַר ִ ּבי ִח ּיָיא:
ּ
שא!
שא" ַ -א ַּמאי?! דִּ נ ְִהי ְ ּב ַמ ָ ּגע לָ א ְמ ַט ֵּמאְּ ,ת ַט ֵּמא ְ ּב ַמ ּ ָ ׂ
" ֵאינָ ּה ְמ ַט ְּמ ָאה לֹא ְ ּב ַמ ָגע וְ לֹא ְ ּב ַמ ּ ָ ׂ
יש ִּתיק.
ִא ׁ ְ
דִּ לְ ָמא וַ דַּ אי ׁ ָשאנֵי ָהכָ א ,דְּ ָהוְ יָא לָ ּה טו ְּמ ָאה ְסרו ָּחה!
ִיחא לְ ַ ּבר ּ ַפדָּ א,
ָהנ ָ
דְּ ָא ַמר :טו ְּמ ָאה ֲחמו ָּרהַ ,עד לַ ֵ ּגר.
וְ טו ְּמ ָאה ַק ָּלה ַעד לְ ֶּכלֶ ב.
ָהא לָ א ַחזְ יָא לַ ֵ ּגר.
ֶא ָּלא לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ,דְּ ָא ַמר:
כג,ב ַא ַחת זוֹ וְ ַא ַחת זוֹ ַעד לְ כֶ לֶ ב? ָהא ַחזְ יָא לְ ֶּכלֶ ב!
ַק ׁ ְשיָא.

 166רשי ,שיטה מקובצת.
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רש"י
בטילה בשחוטה .חתיכת בילה
חתיכות
בשתי
שתערבה
שחוטות בטלה בלה ברוב
מלטמא דמין בשאיו מיו בטל
והאי מין בשאיו מיו הוא:
דאי אפשר לשחוטה שתיעשה
בילה  .ומאן דגריס שאי אפשר
שחוטה
שתיעשה
לבילה
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:
ואי אמרת .טומאה שבטלה
כמאן דאיתא דמיא דאי משכחת
טומאה אחריתי חזרה ויעורה
ה'' הי דבמגע לא מטמא דלא
אזלין אחר חתיכת בילה
בשתים דשחוטה:
איה מטמאה לא במגע ולא
במשא .ואוקימא לעיל משום
ביטול ברוב געו בה ואי טומאה
המתבטלת ברוב כמאן דאיתא
דמי תטמא במשא:
טומאה חמורה .דהייו משא:
עד לגר .עד שהיא ראויה לאכילת
גר תושב אבל אם סרחה ואיה
ראויה לגר תו לא מטמאה
במשא אבל טומאה קלה של מגע
מטמא עד שתפסל מאכילת כלב
שפיר דזו איה ראויה לגר להכי
לא מטמאה במשא ובמגע מי
לא דאמרי' בדם הלידה גע
שהוא הרוב:
הא חזיא לכלב .ותטמא במשא
קשיא לרבי ירמיה:
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ּגו ָּפא:
" ַ ּבר ּ ַפדָּ א ָא ַמר:
טו ְּמ ָאה ֲחמו ָּרה ַ -עד לַ ֵ ּגר,
וְ טו ְּמ ָאה ַק ָּלה ַ -עד לַ ֶּכלֶ ב.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ַא ַחת זוֹ וְ ַא ַחת זוֹ ַ -עד לַ ֶּכלֶ ב".
ַמאי ַט ֲע ָמא דְּ ַבר ּ ַפדָּ א?
דִּ כְ ִתיב" :ל ֹא תֹאכְ ל ּו כָ ל נְ ֵבלָ ה ,לַ ֵ ּגר") 167דברים יד ,כא(,
ָה ְרא ּויָה לַ ֵ ּגר ְ -קר ּויָה "נְ ֵבילָ ה",
וְ ׁ ֶש ֵאינ ָּה ְרא ּויָה לְ גֵ ר ֵ -אינָ ּה ְקר ּויָה 'נ ְֵבילָ ה'.

רש"י
כגון
מעיקרא.
הסריחה
מחיים
אבריה
ששתברו
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
סרוחה היא ואפי' רבי יוחן
מודה בה תריץ לאו סרוחה
מעיקרא היא דהא חזיא לגר אגב
אימיה כל זמן שהיתה בבטן
והכי מוקי לקמן:

וְ ִא ָיד ְך?
לְ ַמעו ֵּטי ֵהיכָ א דְּ ִה ְס ִר ָיחה ֵמ ִע ָ ּיק ָרא.
וְ ִא ָיד ְך?
ִה ְס ִר ָיחה ֵמ ִע ָ ּיק ָרא  -לָ א צְ ִריכָ א ְק ָרא לְ ַמעו ֵּטיַ ,ע ְפ ָרא ְ ּב ָעלְ ָמא הוּא.
ְּתנַן:
יעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ְ ּב ֵה ָמה ַ ּג ָּסה ׁ ֶש ׁ ּ ָש ְפ ָעה ֲח ָר ַרת דָּ ם ֲ -ה ֵרי זוֹ ִּת ָ ּק ֵבר,
וְ נִ ְפ ֶט ֶרת ִמן ַה ְ ּבכוֹ ָרה".
וְ ָתנֵי ַר ִ ּבי ִח ּיָיא:
ּ
שא".
" ֵאינָ ּה ְמ ַט ְּמ ָאה לֹא ְ ּב ַמ ָגע וְ לֹא ְ ּב ַמ ּ ָ ׂ
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִמ ׁ ּשוּם ִ ּב ּיטוּל ְ ּברוֹ ב נָגְ ע ּו ָ ּב ּה.
ַמאי ִא ְיריָא " ִמ ׁ ּשוּם ִ ּב ּיטוּל ְ ּברוֹ ב"? ֵּת ּיפוֹ ק לִ י דְּ לָ א ִא ְית ֲחזִ י לַ ֵ ּגרְּ 168כלָ ל!
ָהא נ ִַמי ִא ְית ֲחזִ י ֵמ ִע ָ ּיק ָרא לַ ֵ ּגר ַא ַ ּגב ִא ֵּימ ּיה.

 167ל ֹא תֹאכְ ל ּו כָ ל נְ בֵ לָ ה לַ ֵ ּגר ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ׁ ְש ָע ֶר ָיך ִּת ְּתנֶ ָּנה וַ ֲאכָ לָ ּה אוֹ ָמכֹר לְ נָ כְ ִרי ִּכי ַעם ָקדוֹ ׁש ַא ָּתה לַ ה' ֱאל ֶֹה ָיך ל ֹא ְתבַ ׁ ּ ֵשל ְ ּג ִדי ַ ּב ֲחלֵ ב ִא ּמ ֹו
 168שיטה מקובצת .כך גם בהמשך
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]" ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יְהו ָּדה נְ ִׂש ָיאה:
ַהלּ וֹ ֵק ַח צִ יר ֵמ ַעם ָה ָא ֶרץ ַ -מ ׁ ּ ִשיקוֹ ְ ּב ַמיִם ,וְ ָטהוֹ ר"[.
ְּתנַן ָה ָתם:
יעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ִציר ָטהוֹ רֶ ׁ ,ש ָ ּנ ַפל ְלתוֹ כוֹ ַמיִ ם ָ ּכל ׁ ֶשהוּא – ָט ֵמא".
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ַּּה:
זֹאת אוֹ ֶמ ֶרת:
נ ְֶח ׁ ְשד ּו ַע ֵּמי ָה ָא ֶרץ לְ ָע ֵרב ֶמ ֱחצָ ה ְ ּבצִ יר.
וְ לָ ָּמה לִ י " ֶמ ֱחצָ ה"?
ֲא ִפילּ ּו ָ ּבצִ יר ִמ ֶּמ ֱחצָ ה ,נ ִַמי,
וְ ָהנֵי ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ֲהוָ ה לֵ ּיה ּ ַפלְ ָ ּגא ,ו ַּפלְ ָ ּגא לָ א ָ ּב ֵטיל!
ֵא ָימאַ :עד ֶמ ֱחצָ ה.
ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
טו ְּמ ַאת ַעם ָה ָא ֶרץ – דְּ ַר ָ ּבנַ ן,
טו ְּמ ַאת ַמ ׁ ְש ִקין  -דְּ ַר ָ ּבנַ ן.
ְ ּברו ָ ּּבא ּ ָ -גזְ ר ּו ַר ָ ּבנַן.
ְ ּב ַפלְ ָ ּגא ו ַּפלְ ָ ּגא  -לֹא ָ ּגזְ ר ּו ָ ּב ּה ַר ָ ּב ַנן.

רש"י
ציר טהור .כגון שהשיקו במים
שפל לתוכו מים כל שהוא טמא
כדמפרש חשדו עמי הארץ לערב
מחצה מים בצירם וכי פיל ביה
כל שהוא מצא מין את מיו ורבו
מים על הציר וטמאים ולמאן
דלית ליה טומאה שבטלה חזרה
ויעורה מוקי ליה שפלו בו
לאחר השקת מי עם הארץ כל
שהוא:
עד למחצה .קרוב למחצה:
טומאת משקין דרבן .בפ''ק
דפסחים )דף טז:(.
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יתין
ַמ ְתנִ ִ
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
יקה ִמן ַה ּגוֹ י ֵ -אין חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין ׁ ֶש ָּמא ְ ּבנָ ּה ׁ ֶשל ַא ֶח ֶרת ָהיָ ה.
ַהלּ וֹ ֵק ַח ְ ּב ֵה ָמה ֵמנִ ָ
נִ ְכנָ ס ְלתוֹ ְך ֶע ְדרוֹ וְ ָר ָאהֶ :את ַה ַּמ ְב ִ ּכירוֹ ת ְמנִ יקוֹ ת,
וְ ׁ ֶש ֵאינָ ן ַמ ְב ִ ּכירוֹ ת ְמנִ יקוֹ ת –
ֵאין חוֹ ׁ ְש ׁ ִשיןֶ ׁ :ש ָּמא ְ ּבנָ ּה ׁ ֶשל זוֹ ָ ּבא לוֹ ֵא ֶצל זוֹ ,
אוֹ ׁ ֶש ָּמא ְ ּבנָ ּה ׁ ֶשל זוֹ ָ ּבא לוֹ ֵא ֶצל זוֹ .

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב:
ִהלְ כְ ָתא ְ ּבכו ֵּּל ּיה ּ ִפ ְיר ִקין,
ַ ּבר ִמ ּ ְפלוּגְ ָּתא.
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ָא ִמינָאִּ :כי ַנ ּיִים ו ׁ ְּשכִ יב ַרב ָא ַמר לְ ָהא ׁ ְש ַמ ֲע ָתא.
ַא ַה ּיָיא?
ישא ִ -מ ְפלִ יגִ י ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל וְ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא!
ִאילֵ ָימאַ :א ֵר ׁ ָ
ֶא ָּלא ַאדְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶ ּבן י ֲַעקֹב ִ -מ ׁ ְשנַת ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶ ּבן י ֲַעקֹב ַקב וְ נָ ִקי!
ְיתא!
ֶא ָּלא ַאדְּ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ִ -מ ְפלַ ג ּ ָפלֵ יג ְ ּב ָב ַרי ָ
ֶא ָּלא ַאדְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן ַה ְמ ׁשו ָּּלם ָ -הא ָא ַמר ַרב ֲח ָדא זִ ְימנָא,
דְּ ָא ַמר ַרבִ :הלְ כְ ָתא ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן ַה ְמ ׁשו ָּּלם!
ֶא ָּלא ַא ְׂש ַער ַ ּב ַעל מוּם ִ -מ ְיפלַ ג ּ ְפלִ יגִ י ֲע ַק ְביָא ֶ ּבן ַמ ֲהלַ לְ ֵאל וְ ַר ָ ּבנַן!
לְ עוֹ לָ ם ַאדְּ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל.
ְיתא לָ א ּ ְפלוּגְ ָּתא ִהיא.
וְ ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דְּ ָב ַרי ָ
וְ כֵ יוָ ן דְּ ָא ַמר ַרב:
ִהלְ כְ ָתא ְ ּבכ ּו ֵּל ּיה ּ ִפ ְיר ִקין ַ ּבר ִמ ּ ְפלוּגְ ָּתא,
כד,א " ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן ַה ְמ ׁשו ָּּלם"  -לָ ָּמה לִ י!
ִאי ָא ַמרִ :הלְ כְ ָתא דְּ כו ֵּּל ּיה ּ ִפ ְיר ִקין ,וְ לֹא ָא ַמרִ :הלְ כְ ָתא ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן ַה ְמ ׁשו ָּּלם,
ֲהוָ ה ָא ִמינָאַ :אדְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן ַה ְמ ׁשו ָּּלם ָק ֵאי,
"בכו ֵּּל ּיה ּ ִפ ְיר ִקין"? דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַּת ְר ֵּתי ָא ַמר.
ו ַּמאי ְ ּ
ְיתא ּ ְפלוּגְ ָּתא ִהיא.
ו ּ ְּפלוּגְ ָּתא דְּ ָב ַרי ָ
ַא ׁ ְש ַמ ִעינַןֲ :הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ,לְ ַא ׁ ְשמו ִּעינַן דְּ ַאדְּ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ָק ֵאי,
ְיתא  -לָ או ּ ְפלוּגְ ָּתא ִהיא.
ו ְּפלוּגְ ָּתא דְּ ָב ַרי ָ
ְיתא"?
ַמאי " ָ ּב ַרי ָ

רש"י
מתי' אין חוששין שמא בה של
אחרת היה .שיהא הבא אחריו
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:
מבכירות .בחורות שלא ילדו
אלא עכשיו:
אין חוששין שמא בה של זו בא
לו אצל זו .דליחוש לכולהו בספק
בכורות אלא ודאי אותם
הכרוכים אצל המבכירות הוו
בכורות וודאין ואותן הכרוכים
אחר שאין מבכירות בוודאי הוו
פשוטין וודאין:
גמ'
קב וקי .לא איצטריך לרב
לאשמועין .קב וקי מעט שלא
הוזכר אלא במקומות מועטין
ומה שאמר קי הוא שהלכה
כמותו :דר' יוסי בן המשולם
ושער בכור בעל מום הלכתא
יהו במתי' ומפרש לקמן:
לאו פלוגתא היא .לא חשיבא
פלוגתא וכיון דבמתי' לא פליגי
עליה הלכתא כוותיה:
הלכה כר' יוסי בן המשולם למה
לי .הא מהך שמעת מיה
דהלכתא כוותיה דהא לא פליגי
רבן עליה:
אי אמר הלכה בכוליה פירקין.
ולא אמר לקמן הלכה כר' יוסי
הוה אמיא הלכה בכוליה
פירקין אדרבי יוסי קאי:
ומאי בכוליה פירקין .דמשמע
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
להכי אשמועין הלכה כר' יוסי
בהדיא לגלויי ולמימרא דאדרבן
שמעון בן גמליאל קאי האי
הלכתא בכוליה פירקין ופלוגתא
דבריית' לאו פלוגתא:
מרחמת .אוהבת בן חבירתה:
ומצא זכרים .שולדים עכשיו
תלויין וכרוכין ויוקין הזקות
שפטרו כבר מן הבכורה וקבות
הולדות עכשיו מצא תלויות
במבכירות דהשתא אין כאן
לכהן כלום דבזכרים אין שום
בכור שהרי בי הזקות הן
וקבות התלויות במבכירות אין
דין בכורות והגת בהן:
אין חוששין .להחמיר ולספקן
בספק בכורות ולומר שמא בה
של זו בא לו אצל זו וזכרים בי
המבכירות:

דְּ ַת ְניָא:
יקה ִמן ַה ּגוֹ י ַ -ה ָ ּבא ַא ֲח ָריו ְ ּבכוֹ ר ִמ ָּס ֵפק,
" ַהלּ וֹ ֵק ַח ְ ּב ֵה ָמה ֵמנִ ָ
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְמ ַר ֶח ֶמת ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינָ ּה יוֹ ֶל ֶדת.
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
דָּ ָבר ְ ּב ֶחזְ ָקתוֹ .
יאל אוֹ ֵמר:
וְ ֵכן ָהיָ ה ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ש ֵרה ַמ ְב ִ ּכירוֹ ת ,וְ ׁ ֶש ֵאינָ ן ַמ ְב ִ ּכירוֹ ת ,יוֹ ְלדוֹ ת,
שר ַ ּכ ֲח ֵמ ׁש ֶע ְ ׂ
ַה ִ ּנ ְכנָ ס ְלתוֹ ְך ֶע ְדרוֹ ַ ּב ַ ּליְ ָלה וְ ָר ָאהּ ְ :כ ֶע ֶ ׂ
ְל ָמ ָחר ִה ׁ ְש ִ ּכים ו ָּמ ָצא :זְ ָכ ִרים ְּתל ּויוֹ ת ְ ּב ׁ ֶש ֵאין ַמ ְב ִ ּכירוֹ ת,
וּנְ ֵקבוֹ ת ְּתלוּיוֹ ת ַ ּב ַּמ ְב ִ ּכירוֹ ת ֵ -אינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש ׁ ֶש ָּמא ְ ּבנָ ּה ׁ ֶשל זוֹ ָ ּבא לוֹ ֵא ֶצל זוֹ ".

מסכת בכורות פרק ג' – ַ
לּוֹק ַח ְבּ ֵה ָמה ִמן ַהגּוֹי"
"ה ֵ
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ִא ַ ּיב ֲעיָא לְ ה ּו:
"דָּ ָבר ְ ּב ֶחזְ ָקתוֹ " דְּ ָק ָא ַמר ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל  -דְּ ֵאינ ָּה ְמ ַר ֶח ֶמת ֶא ָּלא ִאם ֵּכן יוֹ לֶ ֶדת,
ְישי ַנן לְ ַרחו ֵּמי.
ָהא ֵהיכָ א דְּ אוֹ לִ יד ָ -חי ׁ ִ
אוֹ דִּ לְ ָמא:
דִּ ָיד ּה ְ -מ ַר ֲח ָמא,
דְּ לָ א דִּ ָיד ּה  -לָ א ְמ ַר ֲח ָמא לֵ ּיה?
לְ ַמאי נ ְָפ ָקא ִמי ּנ ָּה?
לְ ִמלְ ָקא ֲעלָ ּה ִמ ׁ ּשוּם "אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ ") 169ויקרא כב ,כח(.
ִאי ָא ְמ ַר ְּת :דִּ ָיד ּה ְמ ַר ֲח ָמא ,דְּ לָ א דִּ ָיד ּה לָ א ְמ ַר ֲח ָמא  -לָ ֵקי.
וְ ִאי ָא ַמ ְר ָּת :דְּ לָ א דִּ ָיד ּה נ ִַמי ְמ ַר ֲח ָמא  -לָ א לָ ֵקי.
ַמאי?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
יאל אוֹ ֵמר:
" ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ַהלּ וֹ ֵק ַח ְ ּב ֵה ָמה ִמן ַה ּגוֹ י ֵ -אינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש ׁ ֶש ָּמא ְ ּבנָ ּה ׁ ֶשל ַא ֶח ֶרת ָהיָ ה"!
ִמי ָק ָתנֵי 'הוּא'?! " ָהיָ ה" ָק ָתנֵי!
ָהכִ י ָק ָא ַמרֵ :אינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש ׁ ֶש ָּמא ְ ּבנ ָּה ׁ ֶשל ַא ֶח ֶרתֶ ,א ָּלא ִאם ֵּכן ָהיָה לָ ּה וָ לָ ד ֵמ ִע ָ ּיק ָרא.

רש"י
שאיה מרחמת .וולד בהמה
אחרת:
אא''כ יולדת .אם היה לה וולד
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:
למאי פקא מיה .הא לעין
בכורה ממה פשך פטורה דאי
האי לאו דידה הא הוה לה
אחריא:
למילקי עליה .דהאי שכרוך
אחריה משום אותו ואת בו:
לא לקי .דדלמא לאו דידה הוא:
אין חוששין כו' .אלמא בודאי
דילה מחזיק ליה דלא מרחמא
אלא דידה:
מי קתי .אין חוששין שמא בה
של אחרת הוא:
היה קתי .והכי קאמר ממה
פשך פטורה מן הבכורה דאין
חוששין שמא מרחמא בן חברתה
אלא א''כ היה לה וולד אחר
מעיקרא הלכך לעין בכורה ודאי
פטורה אבל לעין אותו ואת בו
ספיקא הואי:
דלמא רחומי רחים .הואיל
ולכולן הוי ולדות אלא ודאי אפי'
ילדה איה מרחמת אלא שלה
ומשי במקום דידה כו':

ָּתא ׁ ְש ַמע:
ְ
"נִ ְכנַ ס ְ ּבתוֹ ך ֶע ְדרוֹ וְ ָר ָאהֶ :את ַה ַּמ ְב ִ ּכירוֹ ת ְמנִ יקוֹ ת,
וְ ֶאת ׁ ֶש ֵאינָ ן ַמ ְב ִ ּכירוֹ ת ְמנִ יקוֹ ת ֵ -אינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁשֶ ׁ :ש ָּמא ְ ּבנָ ּה ׁ ֶשל זוֹ ָ ּבא לוֹ ֵא ֶצל זוֹ ,
אוֹ ׁ ֶש ָּמא ְ ּבנָ ּה ׁ ֶשל זוֹ ָ ּבא לוֹ ֵא ֶצל זוֹ ".
ַא ַּמאי? לֵ יחו ּׁש דִּ לְ ָמא ַרחו ֵּמי ַר ֵחים!
ִ ּב ְמקוֹ ם דִּ ָיד ּה לָ א ׁ ָש ְב ָקא דִּ ָיד ּה ו ְּמ ַר ֲח ָמא דְּ לָ א דִּ ָיד ּה.

הדבר בחזקתו וכן .כלומר דקתי
סיפא וכך היה רשב''ג אומר
הכס כו' מאי לאו מדסיפא
דקתי וכן כו':
ודאי דידה .דכל חדא וחדא
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:

ָּתא ׁ ְש ַמע:
יאל אוֹ ֵמר:
" ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
דָּ ָבר ְ ּב ֶחזְ ָקתוֹ .
יאל אוֹ ֵמר:
וְ ֵכן ָהיָ ה ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ש ֵרה ַמ ְב ִ ּכירוֹ ת ,וְ ׁ ֶש ֵאינָ ן ַמ ְב ִ ּכירוֹ ת ,יוֹ ְלדוֹ ת,
שר ַ ּכ ֲח ֵמ ׁש ֶע ְ ׂ
ַה ִ ּנ ְכנָ ס ְלתוֹ ְך ֶע ְדרוֹ ַ ּב ַ ּליְ ָלה וְ ָר ָאהּ ְ :כ ֶע ֶ ׂ
ְל ָמ ָחר ִה ׁ ְש ִ ּכים ו ָּמ ָצא :זְ ָכ ִרים ְּתלוּיוֹ ת ְ ּב ׁ ֶש ֵאין ַמ ְב ִ ּכירוֹ ת,
וּנְ ֵקבוֹ ת ְּתלוּיוֹ ת ַ ּב ַּמ ְב ִ ּכירוֹ ת ֵ -אינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש ׁ ֶש ָּמא ְ ּבנָ ּה ׁ ֶשל זוֹ ָ ּבא לוֹ ֵא ֶצל זוֹ ".
ישא דּ ו ְּמיָא דְּ ֵס ָיפא,
ַמאי לָ או ֵר ׁ ָ
הא כדאיתא .וסיפא ודאי רישא
ספק:
ישא וַ דַּ אי דִּ ָיד ּה!
ַמה ּ ֵס ָיפא וַ דַּ אי דִּ ָיד ּה ַ -אף ֵר ׁ ָ
ִמ ֵידי ִא ְיריָא?!
ַהאי ִּ -כ ְד ִא ָיתא,
וְ ַהאי – ִּכ ְד ִא ָיתא.
ּו ַמאי "וְ ֵכן"?
ַא ּ ְפטו ָּרה דִּ ְבכוֹ ָרה.

שה אֹתוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ ל ֹא ִת ׁ ְש ֲחט ּו ְ ּביוֹ ם ֶא ָחד
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ומאי וכן .הואיל ולא דמו:
ומשי לפטורא .להא דמו דכי
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:
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 .46כד ,א-ב
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָר ָאה ֲחזִ יר ׁ ֶש ָּכרו ְּך ַא ַחר ָר ֵחל ְ ּ -פטו ָּרה ִמן ַה ְ ּבכוֹ ָרה.
"עד יָ בֹא וְ יוֹ ֶרה ֶצ ֶדק לָ כֶ ם") 170הושע י ,יב(.
וְ ָאסוּר ַ ּב ֲאכִ ילָ ה ַ
" ּ ְפטו ָּרה ִמן ַה ְ ּבכוֹ ָרה" – ְּכ ַמאן?
ְּכ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל.
" ָאסוּר ַ ּב ֲאכִ ילָ ה" ? -
ְּכ ַר ָ ּבנַן!
"עד יָ בֹא וְ יוֹ ֶרה ֶצ ֶדק לָ כֶ ם"?
וְ תוִּ :אי ְּכ ַר ָ ּבנַן ַ -מאי ַ
' ַעד ׁ ֶש ִ ּי ָ ּו ַדע לְ ָך דָּ ָבר' ִ -מ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה!
וְ כִ י ֵּת ָימא:
ְמ ַס ּ ְפ ָקא לֵ ּיהִ :אי ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל,
ִאי ְּכ ַר ָ ּבנַן ִ -אי ְמ ַס ּ ְפ ָקא לֵ ּיה ַא ַּמאי " ּ ְפטו ָּרה ִמן ַה ְ ּבכוֹ ָרה"!
וְ תוִּ :מי ְמ ַס ּ ְפ ָקא לֵ ּיה?!
וְ ָה ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ׁ ּ ָשנָה ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ְ ּב ִמ ׁ ְשנָ ֵתינ ּו ֲ -הלָ כָ ה ְּכמוֹ תוֹ ,
חוּץ ִמָ :ע ֵרב,
צַ י ְָדן,
ו ְּר ָאיָה ַא ֲחרוֹ נָה!
לְ עוֹ לָ ם ּ ְפ ׁ ִש ָיטא לֵ י ּה ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל,
ִמיה ּו ְמ ַס ּ ְפ ָקא לֵ ּיהִ :אי ָס ַבר ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל יוֹ לֶ ֶדת ְמ ַר ֶח ֶמת ,אוֹ ֵאינ ָּה ְמ ַר ֶח ֶמת?
ִאי ָהכִ י,
ַעד דְּ ַא ׁ ְש ַמ ִעינַן ֲחזִ יר לִ ְׁ
יש ַמ ִעינַן ָטלֶ ה וּלְ ִמילְ ֵקי ֲעלֵ ּיה ִמ ׁ ּשוּם "אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ ") 171ויקרא כב ,כח(!
ֲחזִ יר ִאיצְ ְט ִריכָ א לֵ ּיה,
דְּ ִאי ַא ׁ ְש ַמ ִעינַן ָטלֶ הֲ ,הוָ ה ָא ִמינָאִ :אם ִּת ְמצָ א לוֹ ַמר דְּ ָס ַבר יוֹ לֶ ֶדת ְמ ַר ֲח ָמא דְּ ִמינ ָּה ,לֹא דְּ ִמינ ָּה  -לֹא.
ַא ׁ ְש ַמ ִעינַן ֲחזִ יר ,172וַ ֲא ִפילּ ּו דְּ לָ או ִמי ּנ ָּה נ ִַמי,
דְּ ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר דִּ לְ ָמא ְמ ַר ֲח ָמא.
וְ ַהיְינ ּו דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְ
כד,ב ָ ּב ֵעי ^ ַא ַחאי ְ ּב ִר ִ ּיביָ :ר ָאה ֲחזִ יר ׁ ֶש ָּכרוּך ַא ַחר ָר ֵחלַ ,מהוּ?
ַמאי ָק ִמ ָ ּיב ֲעיָא לֵ ּיה?
ִאילֵ ָימא לִ ְבכוֹ ָרה,
וְ ָק ִמ ָ ּיב ֲעיָא לֵ ּיה ִאי ִהלְ כְ ָתא ְּכ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאלִ ,אי ִהלְ כְ ָתא ְּכ ַר ָ ּבנַן ִּ -ת ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה ָטלֶ ה!
ִּכי ָק ִמ ָ ּיב ֲעיָא לֵ ּיה :לִ ְבכוֹ ָרה,
וְ ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ָ ּבנַן,
לַ ֲאכִ ילָ ה,
וְ ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל.
"לִ ְבכוֹ ָרה" וַ ֲא ִפילּ ּו לְ ַר ָ ּבנַן דְּ ָא ְמ ִרי ְמ ַר ֲח ָמאִּ :כי ְמ ַר ֲח ָמא דְּ ִמינ ָּה דְּ לֹא ִמינ ָּה  -לֹא.
אוֹ דִּ לְ ָמא:
דְּ לֹא ִמי ָּנ ּה  -נ ִַמי ְמ ַר ֲח ָמא
"לַ ֲאכִ ילָ ה"  -וַ ֲא ִפילּ ּו לְ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל,
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שה אֹתוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ ל ֹא ִת ׁ ְש ֲחט ּו ְ ּביוֹ ם ֶא ָחד
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רש"י
שכרוך אחר רחל .שדבוק אחריה
ומיקתו:
פטורה מן הבכורה .והבא אחריו
לא הוי בכור:
כר' שמעון .לא מרחמא דלא
דידה והאי חזיר גופיה לא קדוש
דדמה הוא:
ואסור באכילה כרבן .דחיישין
לרחומי דאי כרשב''ג הוה טמא
היוצא מן הטהור ומותר באכילה
כדאמרן בפירקין קמא )דף ה:(:
עד יבא ויורה צדק לכם .עד שיבא
אליהו ויורה אם מותר אם אסור:
מאי יבא ויורה .כיון דכרבן ס''ל
דחיישי לרחומי מאי יבא ויורה
גלוי מילתא הוא שיגיד לו אם
בה הוא אם לאו והוראה לא
שייך למימר אלא בדבר הלכה:
עד שיודע הדבר .אם בה הוא אם
לא:
וכי תימא מספקא ליה כו' .וה''ק
עד שיבא ויורה אי הלכה כר''ש
ומותר באכילה אי כרבן ואסור
באכילה מספיקא שמא ריחמתו:
לעולם פשיטא ליה הלכה כר'
שמעון .דפטורה מן הבכורה
דודאי א'' לאו דידה הוא אי לאו
דהוה לה ולד לא הויא מרחמא
ליה:
ומיהו מספקא ליה אי סבר ר''ש
כו' .והייו עד יבא ויורה צדק
ויעמידו על טעמו של רשב''ג:
יולדת מרחמת .והאי אסור
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:
או איה מרחמת .ומותר באכילה
דודאי דידה הוא:
)דאי( לאשמעין טלה .וללקו
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
לומר .יולדת מרחמת הי מילי
דמיה אבל חזיר מותר באכילה
דלאו דמיה לא מרחמא והא
ודאי בה הואי:
אחאי בריבי .אדם גדול וחשוב
בדורו:
תיבעי ליה טלה .דהא בטלה
פליגי:
קמיבעיא ליה לבכורה אליבא
דרבן .ואליבא דר''ש פשיטא
דפטורה דאפי' דמיה לא הוה
מרחמא אא''כ ילדה וכ''ש דלאו
מיה ולעין אכילה מבעיא ליה
ואפי' לרבן שמעון וכ''ש לרבן:
דלאו מיה לא .מרחמא והא ודאי
דידה היא ופטורה מן הבכורה:
או דלמא דלאו מיה מי מרחמא.
והבא אחריו בכור מספק:
אם תימצי לומר כו' .אי ס''ל
יולדת איה מרחמא הא ודאי
מותר דבה הוא אלא א''כ תימצי
לומר יולדת מרחמ' והאי דפטר
ליה מבכורה משום דאי האי
]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:

מסכת בכורות פרק ג' – ַ
לּוֹק ַח ְבּ ֵה ָמה ִמן ַהגּוֹי"
"ה ֵ

ִאם ִּת ְמצָ א לוֹ ַמרָ :ס ַבר יוֹ לֶ ֶדת ְמ ַר ֲח ָמא דְּ ִמינָ ּה ,דְּ לָ או ִמינ ָּה  -לֹא,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
דְּ לָ או ִמי ּנ ָּה  -נ ִַמי ְמ ַר ֲח ָמא.
ֵתיק ּו.
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 .47כד ,ב – כה ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן ַה ְמ ׁשו ָ ּּלם אוֹ ֵמר:
ַה ׁ ּשוֹ ֵחט ֶאת ַה ְ ּבכוֹ ר,
יכן,
יכן ו ִּמ ָ ּ
שה ָמקוֹ ם ְ ּבקוֹ ִפיץ ִמ ָ ּ
עוֹ ֶ ׂ
ש ָער.
וְ ּתוֹ ֵל ׁש ֶאת ַה ּ ֵ ׂ
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלֹא יַ ִּזיזֶ ּנ ּו ִמ ְּמקוֹ מוֹ .
ש ָער ִל ְראוֹ ת ְמקוֹ ם מוּם.
וְ ֵכן ּתוֹ ֵל ׁש ֶאת ַה ּ ֵ ׂ

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן ַה ְמ ׁשו ָּּלם.
ֵיה ֵמ ַרב הוּנָ א:
ָ ּבע ּו ִמי ּנ ּ
ְּכנֶגְ דּ וֹ ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ַ -מהוּ?
ַט ֲע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן ַה ְמ ׁשו ָּּלם ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָק ָס ַבר ּתוֹ לֵ ׁש לָ או ַהיְינ ּו גּוֹ זֵ ז,
ו ְּביוֹ ם טוֹ ב ָאסוּר ,דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה עוֹ ֵקר דָּ ָבר ִמ ִ ּגידוּלוֹ ,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ְ ּב ָעלְ ָמא ָס ַבר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן ַה ְמ ׁשו ָּּלםּ :תוֹ לֵ ׁש ַהיְינ ּו גּוֹ זֵ ז,
וְ ַהיְינ ּו ַט ֲע ָמא דְּ ׁ ָש ֵרי דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאין ִמ ְת ַּכ ֵ ּויןּ ְ ,ביוֹ ם טוֹ ב ,דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאין ִמ ְת ַּכ ֵ ּוין מו ָּּתר?
ָא ַמר לְ הוּ:
זִ יל ּו ׁ ַשיְילו ַּּה לְ ַרב ֲחנַ נְ ֵאל,
ִאי ָא ַמר ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן ַה ְמ ׁשו ָּּלםִ ,א ְיפ ׁשוּט לְ כוּ.
ֲאת ּו ׁ ַשיְילו ַּּה,
ָא ַמר לְ ה ּוָ :הכִ י ָא ַמר ַרבֲ :הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן ַה ְמ ׁשו ָּּלם.
ֲאת ּו לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב הוּנָ אָ ,א ַמר לְ הוְּּ :כנֶ גְ דּ וֹ ְ ּביוֹ ם טוֹ ב מו ָּּתר.
ִא ְּית ַמר נ ִַמי:
ָא ַמר ַרב ֲחנַ נְ יָה ַ ּבר ׁ ֶשלֶ ְמיָא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב:
כה,א ְּכנֶגְ דּ וֹ ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ^מו ָּּתר.
ּו ִמי ָא ַמר ַרב ָהכִ י?!
וְ ָהא ָא ַמר ַרב ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ׁ ִשי ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב:
ָיתא ָאסוּר לַ ֲהדו ֵּק ּיה ְ ּביוֹ ָמא ָט ָבא!
ְמסוֹ כְ ָריָא דְּ נַזְ י ָ
ְ ּב ַה ִהיא ֲא ִפילּ ּו ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ,מוֹ ֶדה,
דְּ ֲא ַ ּב ֵיי וְ ָר ָבא דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ יְיה ּו:
יש ּיה וְ לֹא יָמוּת'.
מוֹ ֶדה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִ ּב' ְפ ִסיק ֵר ׁ ֵ
וְ ָהא ָא ַמר ַרב ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ׁ ִשי ָא ַמר ַרב:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה,
וְ ַרב ָחנָ ן ַ ּבר ַא ִמי ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
וְ ַרב ִח ּיָיא ַ ּבר ָא ִבין ַמ ְתנֵי ְ ּבלֹא ַ ּג ְב ֵרי,
ַרב ָא ַמרֲ :הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמרֲ :הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן!
ֶא ָּלא ,לְ עוֹ לָ ם ָס ַבר ַרב :דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאין ִמ ְת ַּכ ֵ ּוין ָ -אסוּר ,וְ ּתוֹ לֵ ׁש לָ או ַהיְינ ּו גּוֹ זֵ ז.
ו ְּביוֹ ם טוֹ בַ ,היְינ ּו ַט ֲע ָמא דְּ ׁ ָש ֵרי דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה עוֹ ֵקר דָּ ָבר ִמ ִ ּגידּ וּלוֹ ִּכלְ ַא ַחר יָד.
וְ תוֹ לֵ ׁש לָ או ַהיְינ ּו גּוֹ זֵ ז!
וְ ָה ַת ְניָא:

רש"י
מתי'
עושה מקום בקופיץ .מפה את
השער מכאן ומכאן למקום
שחיטת הסכין:
ותולש את השער .לכאן ולכאן
למקום חתך הסכין משום חלדה
ולא אמרין גוזז הוא את הבכור:
ובלבד שלא יזיזו .שלא יאמרו
גזיזה עביד בקדשים אלא ייחו
מסובך עם הצמר מכאן ומכאן:
לראות מום .להראותו לחכם:
גמ'
כגדו בי''ט .בבהמת חולין
משום שחיטה בעי למיעבד או
לא:
לאו הייו גוזז .ובכור גיזה הוא
דאסור דכתיב )דברים טו( ולא
תגוז:
שאין מתכוין .לתלוש אלא
מפהו ומושכו אילך ואילך אם
תלש תלש:
שיילוה לרב חאל .תלמידיה
דרב אי אמר לכו משמיה דרב
הלכה כרבי יוסי:
פשיטא לכו .אא טעמא:
מותר .משום דטעמא שאין
מתכוין הוא:
מסוכריא דזייתא .ברזא של
חבית שכורכין סביבותיה עורת
ומטליות כדי שתסתום הקב
יפה:
אסור להדוקיה .בתוך החבית
בכח משום סחיטה ואע''ג דאיו
מתכוין לשום סחיטה אסור אפי'
לר''ש דאמר במסכת שבת )דף
מא (:דבר שאין מתכוין מותר:
ולא ימות .וכיון דמהדק לה לא
אפשר לה בלא סחיטה אבל
לפות את השער אפשר בלא
תלישה:
הלכה כר' יהודה .אלמא ס''ל
לרב דבר שאין מתכוין אסור:
בלא גברי .בלא רב חייא ורב חן:
ותולש לאו הייו גוזז .להכי אמר
רב הלכה כר' יוסי בבכור:
כלאחר יד .דאין דרך לתלוש
צמר אלא לגזוז:
התולש את הכף .שתולש וצה
גדולה מן כף העוף:

מסכת בכורות פרק ג' – ַ
לּוֹק ַח ְבּ ֵה ָמה ִמן ַהגּוֹי"
"ה ֵ

" ַה ּתוֹ ֵל ׁש ֶאת ַה ָ ּכנָ ף,
וְ ַה ּקוֹ ְטמוֹ ,
לש ַח ָּטאוֹ ת".
וְ ַה ּמוֹ ְרטוֹ ַ -ח ָ ּייב ׁ ָש ׁ
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רש"י

וְ ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
" ּתוֹ ֵל ׁש" ַ -ח ּיָיב ִמ ׁ ּשוּם גּוֹ זֵ ז.
"קוֹ ֵטם" ַ -ח ָ ּייב ִמ ׁ ּש ּום ְמ ַח ֵּת ְך,
' ְמ ָמ ֵרט' ַ -ח ּיָיב ִמ ׁ ּשוּם ְמ ַמ ֵחק!
ׁ ָשאנֵי ָּכ ָנף ,דְּ ַהיְינ ּו אוֹ ְר ֵח ּיה.
ו ִּמדְּ ַרב ָס ַבר ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן ַה ְמ ׁשו ָּּלם,
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן ַה ְמ ׁשו ָּּלם ָס ַבר לָ ּה ְּכ ַרב.
וְ ָס ַבר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן ַה ְמ ׁשו ָּּלם :דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאין ִמ ְת ַּכ ֵ ּוין ָאסוּר?!
וְ ָה ַת ְניָא:
ש ָערוֹ ת ִע ָ ּ
ֹאשן ַמ ׁ ְש ִחיר,
" ׁ ְש ֵּתי ְ ׂ
יק ָרן ַמ ֲא ִדים ,וְ ר ׁ ָ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן ַה ְמ ׁשו ָ ּּלם אוֹ ֵמר:
ּגוֹ זֵ ז ְ ּב ִמ ְס ּ ָפ ַריִ ם ,וְ ֵאינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש"!
ׁ ָשאנֵי ּ ָפ ָרה דְּ לָ או ַ ּבת ִ ּגי ָ ּזה ִהיא.
וְ ָה ַת ְניָא:
ָ
""ל ֹא ַת ֲעבֹד ִ ּב ְבכֹר ׁשוֹ ֶרך וְ ל ֹא ָתגֹז ְ ּבכוֹ ר צֹאנֶ
וְ ֵאין ִלי ֶא ָ ּלא ׁשוֹ ר ַ ּב ֲעבוֹ ָדה ,וְ צֹאן ְ ּב ִגי ָּזה,
יתן ֶאת ָה ָאמוּר ׁ ֶשל זֶ ה ָ ּבזֶ ה ,וְ ֶאת ָה ָאמוּר ׁ ֶשל זֶ ה ָ ּבזֶ ה?
ִמ ַ ּניִ ן ִל ֵּ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :ל ֹא ַת ֲעבֹד ...וְ ל ֹא ָתגֹז""!
ָך") 173דברים טו ,יט(,

ֶא ָּלאָ ׁ :שאנֵי ּ ָפ ָרה דְּ ָק ְד ׁ ֵשי ֶב ֶדק ַה ַ ּביִת ִהיא.
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ָק ְד ׁ ֵשי ֶ ּב ֶדק ַה ַ ּביִ ת ֲאסו ִּרין ְ ּבגִ י ָ ּזה וַ ֲעבוֹ ָדה!
ִמדְּ ַר ָ ּבנַן.
וְ ָה ִא ָּיכא ִא ּיסו ָּרא דְּ ַר ָ ּבנַן!
ֶא ָּלא ׁ ָשאנֵי ּ ָפ ָרה ,דְּ לָ א ׁ ְשכִ ָיחא.
וְ לִ ֲיח ָּל ּה וְ לַ ּ ְפ ָק ּה לְ חו ִּּלין ,וְ לִ יגְ זָ ּה ,וַ ֲה ַדר לִ ַיקדְּ ׁ ָש ּה!
דָּ ֶמ ָיה י ְָק ִרין.
וְ לִ ֲיע ַבד לָ ּה ְּכ ִד ׁ ְשמו ֵּאל,
דְּ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֶה ְקדֵּ ׁש ׁ ָשוֶ ה ָמנֶה ׁ ֶש ִח ְּיללוֹ ַעל ׁ ָשוֶ ה ּ ְפרו ָּטה ְמחו ָּּלל!
ֵאימוּר דְּ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל ׁ ֶש ִח ְּיללוֹ ,
לְ כַ ְּת ִח ָּלה ִמי ָא ַמר?!
ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ַרב ָ -ס ַבר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן ַה ְמ ׁשו ָּּלם,
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן ַה ְמ ׁשו ָּּלם  -לָ א ָס ַבר לָ ּה ְּכ ַרב.
ָּ 173כל ַה ְ ּבכוֹ ר ֲא ׁ ֶשר יִ ָ ּולֵ ד ִ ּב ְב ָק ְר ָך וּבְ צֹאנְ ָך ַה ָּזכָ ר ַּת ְקדִּ ׁיש לַ ה' ֱאל ֶֹה ָיך ל ֹא ַת ֲעבֹד ִ ּב ְבכֹר ׁשוֹ ֶר ָך וְ ל ֹא ָתגֹז ְ ּבכוֹ ר צֹאנֶ ָך

והקוטמו .לאחר שתלשו קטם
ראשו:
והמורטו .שמחליקה מן הצדדין
ומורט מן הקה השער:
גוזז ומחתך וממחק .מארבעים
אבות מלאכות במסכת שבת )דף
עג (.ממחק מחליק:
דהייו אורחיה .שדרך וצת עוף
לתלוש ולא לגזזה:
מדרב ס''ל כדרבי יוסי .לגבי
בכור דתולש לאו הייו גוזז:
ר' יוסי מי סבר לה כרב .דדבר
שאין מתכוין אסור:
ה''ג עיקרן מאדים וראשן
משחיר .וכן בתוספ' דמס' פרה
)פ''א( :גוזז .את הראש שמשחיר
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:
דלאו בת גיזה .שאין לפרות צמר
הלכך לא אסירא בגיזה:
לא תעבוד ולא תגוז .וי''ו מוסף
על עין ראשון וילמדו שיהם זה
מזה:
דקדשי בדק הבית היא) .ויש לה(
דהא איה קריבה למזבח הלכך
מותרת בגיזה:
דלא שכיחא .ומילתא דלא
שכיחא לא גזרו רבן:
דמיה יקרים .ואין דמיה כל כך
מזומים לחללה עליהן:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .48כה ,א
ש ָער ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ א יְ זִ יזֶ ּנ ּו ִמ ְּמקוֹ מוֹ ".
"וְ תוֹ ֵל ׁש ֶאת ַה ּ ֵ ׂ
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ַ ּב ָ ּיד,
ֲא ָבל ִ ּבכְ לִ י ָ -אסוּר.
יכן"!
יכן ו ִּמ ָ ּ
שה ָמקוֹ ם ְ ּבקוֹ ִפיץ ִמ ָ ּ
וְ ָה ָק ָתנֵי" :עוֹ ֶ ׂ
ְּתנֵי" :לְ קוֹ ִפיץ".
ש ָער ִל ְראוֹ ת מוּם".
"וְ ֵכן ּתוֹ ֵלש ֶאת ַה ּ ֵ ׂ

רש"י
לקופיץ .לצורך הקופיץ:
לכתחלה קאמר .והאי וכן
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
מי שתלש את השער לראות את
מקום המום מי לא יזיזו
ממקומו:
המסובך באוזן .ובאוזן היה
מום:
דשחיטתו מוכחת עליו .דלאו
לגיזה איכוון:
אלא לאו אתולש .ולכתחלה
קאמר:

ִא ַ ּיב ֲעיָא לְ הוּ:
לְ כַ ְּת ִח ָּלה,
אוֹ דִּ ֲיע ַבד?
ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה:
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ֶצ ֶמר ַה ְמסו ָ ּּב ְך ָ ּבאוֹ זֶ ן,
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן ַה ְמ ׁשו ָ ּּלם אוֹ ֵמר:
ּתוֹ ְל ׁשוֹ  ,ו ַּמ ְר ֶאה ֶאת מוּמוֹ ".
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה:
לְ כַ ְּת ִח ָּלה.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
ָא ַמר ַרב ָמ ִרי:
ַאף ֲאנַן נ ִַמי ָּתנֵי ָנא:
ש ָער ִל ְראוֹ ת ְמקוֹ ם מוּם".
"וְ ֵכן ַה ּתוֹ ֵל ׁש ֶאת ַה ּ ֵ ׂ
ַמאי "וְ ֵכן"?
ִאילֵ ָימאֶ ׁ :שלּ ֹא ְיזִ יזֶ ּנ ּוָ - 174ה ׁ ְש ָּתא ו ַּמה ׁשוֹ ֵחט דִּ ׁ ְש ִח ָיטתוֹ מוֹ כַ ַחת ָעלָ יו לֹא יְזִ יזֶ ּנ ּו  -לִ ְראוֹ ת ְמקוֹ ם מוּםִ ,מ ָ ּיב ֲעיָא?!
ֶא ָּלא לָ או ַא ּתוֹ לֵ ׁש.
ׁ ְש ַמע ִמי ָּנ ּה :לְ כַ ְּת ִח ָּלה.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.

 174שיטה מקובצת .גירסת וילאָ :יזִיז ּו ֶאת ְמקוֹמ ֹו

מסכת בכורות פרק ג' – ַ
לּוֹק ַח ְבּ ֵה ָמה ִמן ַהגּוֹי"
"ה ֵ
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יתין
ַמ ְתנִ ִ

ש ַער ְ ּבכוֹ ר ַ ּב ַעל מוּם ׁ ֶש ָ ּנ ׁ ַשר וְ ִה ִ ּניחוֹ ַ ּב ַחלּ וֹ ן ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ׁ ְש ָחטוֹ ,
ֵׂ
ֲע ַק ְביָ א ֶ ּבן ַמ ֲה ַל ְל ֵאל ַמ ִּתיר,
כה,ב וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְס ִרין,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
לֹא ְ ּבזֶ ה ִה ִּתיר ֲע ַק ְביָ א ֶ ּבן ַמ ֲה ַל ְל ֵאל,
ש ַער ַ ּב ַעל מוּם ׁ ֶש ָ ּנ ׁ ַשר וְ ִה ִ ּניחוֹ ַ ּב ַחלּ וֹ ן ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ֵמת –
ֶא ָ ּלאׂ ְ :
ָ ּבזֶ ה ֲע ַק ְביָ א ֶ ּבן ַמ ֲה ַל ְל ֵאל ַמ ִּתיר.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְס ִרין.
ֶצ ֶמר ַה ְמדו ְּלדָּ ל ִ ּב ְבכוֹ ר,
ֶאת ׁ ֶשנִ ְר ֶאה ִעם ַה ִ ּגי ָּזה  -מו ָּּתר,
וְ ֶאת ׁ ֶש ֵאינוֹ נִ ְר ֶאה ִעם ַה ִ ּגי ָּזה ָ -אסוּר.

ְ ּג ָמ ָרא
ִמ ְּכלָ ל ,דְּ ָא ַסר?!
ָה ׁ ְש ָּתא ְ ּב ֵמת ׁ ָש ֵריְ ׁ ,ש ָחטוֹ ִמ ָ ּיב ֲעיָא?!
ֶא ָּלא :לֹא ָ ּבזֶ ה ִה ִּתיר ֲע ַק ְביָא וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְס ִרין,
ׁ ְש ָחטוֹ  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל ׁ ָש ֵרי,
ִּכי ּ ְפלִ יגִ י ְ ּב ֵמת.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִסי ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ַמ ֲחלוֹ ֶקת ׁ ֶש ִה ִּתירוֹ מו ְּמ ֶחה,
ֵיה,
דְּ ָמר ָס ַברּ ָ :גזְ ִרינַן דִּ לְ ָמא ָא ֵתי לַ ׁ ְשה ּוי ּ
ו ָּמר ָס ַבר :לָ א ָ ּגזְ ִרינַן.
ֲא ָבל לֹא ִה ִּתירוֹ מו ְּמ ֶחה  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל ָאסוּר.
ְמ ִתיב ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
" ַ ּב ֲע ֵלי מו ִּמין אוֹ ְס ִרין ְב ָכל ׁ ֶשהוּא.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
יְ ֻב ַ ּקר".
וְ ָהוֵ ינַן ָ ּב ּהַ :מאי "יְ ֻב ַ ּקר"?
יש ְקלֵ ּיה ִ -מ ְּכלָ ל דְּ ַת ּנָא ַק ָּמא ָא ַמר לָ או!
ִא ֵּל ָימא :דְּ ַב ַעל מוּם הוּא וְ לִ ְׁ
וְ ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ַּּה:
ָהכָ א ְ ּבגִ י ַ ּזת ְ ּבכוֹ ר ַ ּב ַעל מוּם ָע ְס ִקינַןֶ ׁ ,ש ִּנ ְת ָע ְרב ּו ְ ּבגִ י ֵ ּזי חו ִּּלין.
ו ַּמאן ַּת ּנָא ַק ָּמא?
ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ִהיא,
דְּ ָא ַמר :נ ׁ ְִש ֲחט ּו ָא ְס ִרי ַר ָ ּבנַן.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי לְ ַט ֲע ֵמ ּיה ,דְּ ָא ַמר :נ ׁ ְִש ֲחט ּו ָ ׁ -שר ּו ַר ָ ּבנַן.
וְ ָק ָתנֵי" :יְ בו ַ ּּקר".
ַמאי "יְ בו ַ ּּקר"? לָ או ִאי מוּם ָקבו ַּעִ ,אי מוּם עוֹ ֵבר הוּא?
ַאף ַעל ַ ּגב ׁ ֶשלּ ֹא ִה ִּתירוֹ מו ְּמ ֶחה!
ָא ַמר ָר ָבא:
לֹא" ,יְ בו ַ ּּקר" ִ -אי ִה ִּתירוֹ מו ְּמ ֶחה – ִאין,
וְ ִאי לֹא  -לֹא.
ִּכי ָסלֵ יק ָר ִביןֲ ,א ַמ ָר ּה לִ ׁ ְש ַמ ֲע ָתא ַק ֵּמ ּיה ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה,
ָא ַמרּ ַ :ב ְבלָ ֵאי ִט ּ ְפ ׁ ָש ֵאי,
ִמ ׁ ּשוּם דְּ י ְָת ִבי ְ ּב ַא ְר ָעא דַּ ֲח ׁשוּכָ א,
ָא ְמ ִרי ׁ ְש ַמ ֲע ָתא דִּ ְמ ַח ׁ ְשכָ ן.
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רש"י
מתי'
מתיר .את הצמר בהאה לכהן:
וחכמים אוסרין .דאי שרית צמר
הושרת מחיים אתי לשהויי
לבכור כדי שתשיר צמר כל שעה
ואתי ביה לידי תקלה שיגזוז
ויעבוד בו ופסולי המוקדשין
אסירי בגיזה ועבודה כדאמרין
בפירקא דלעיל )דף ו (:תזבח ולא
גיזה:
לא בזה התיר עקביא .מפרש
בגמ' מאי קאמר:
ואח''כ מת .לא שחט:
המדולדל .שתלש מן העור אבל
מסובך הוא עם שאר הצמר ואיו
ופל:
את שראה עם הגיזה.
כשישחטו ויגזזו לאחר שחיטה
יהא צמר מדולדל שוה עם שאר
הגיזה ואיו ראה כשפירש
הימה מותר כשאר הגיזה:
ושאיו ראה עם הגיזה .שיצא
חוץ יותר מדאי ויכר לכל
שמובדל הוא מן הגיזה כמי
ששר לגמרי קודם שחיטה
וסתמא כרבן דפליגי עליה
דעקביא:
גמ'
מכלל דאסר .בתמיה השתא
במת דאותו צמר המחובר בו
אסור דבעי קבורה היכא דשר
ומוח בחלון שרי:
שחטו .דצמר המחובר בו שרי
מיבעיא דמוח בחלון מי שרי
אליבא דעקביא:
אלא .להכי קאמר לא בזה התיר
עקביא משום וחכמים אוסרין:
בשהתירו מומחה .לבכור קודם
שירת הצמר דרבן סברי גזירה
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:
דברי הכל אסור .דהוה ליה כתם
ובתם עקביא מודה כדאמרי'
לקמן דאי אמרת שרי צמר אתי
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:
אוסרין בכל שהוא .אם תערב
אחד מהן באלף תמימים כולן
אסורין למזבח:
מכלל דתא קמא סבר לא.
בתמיה כיון דמכירו מאי ספיקא
איכא:
בגיזת בכור בעל מום .ששרה
מחיים והיחה בחלון :יבוקר.
אם מום קבוע הוא ישחטו ויהא
הכל מותר:
ור' יהודה .סבר ליכא תקה
בשחיטה אלמא לרבן אליבא
דר' יוסי דשרי בשחטו ליכא
חילוק בין התירו מומחה קודם
לכן בין לא התירו מומחה קודם
לכן דהא הכא קתי עדיין יבוקר
ומדרבן בשחטו אין חילוק
לעקביא מי במת אין חילוק בין
התירו ללא התירו דהא עקביא
לא מפליג בין מת לשחוט:
אמרה לשמעתא .דרב חמן:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
לֹא ׁ ְש ִמ ַיע לְ ה ּו ָהא דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַמ ֲחלוֹ ֶקת ְ ּב ׁ ֶש ָ ּב ַדק וְ לֹא ָמצָ א.
וְ ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י ִ ּב ְפלוּגְ ָּתא דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר וְ ַר ָ ּבנָן,
דִּ ְתנַן:
" ׁ ֶש ָהיָ ה ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
ָ ּכל דָּ ָבר ׁ ֶש ָהיָ ה ְ ּב ֶחזְ ַקת טו ְּמ ָאה ְ -לעוֹ ָלם הוּא ְ ּבטו ְּמ ָאתוֹ ,
ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְתוַ ודַּ ע ַה ּטו ְּמ ָאה.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
יע ַל ֶּס ַלע אוֹ ִל ְבתו ָּלה" )נדה סא.(.
חוֹ ֵפר ַעד ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ַ
ַר ִ ּבי ַא ִסי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַמ ֲחלוֹ ֶקת ְּכ ׁ ֶש ָ ּב ַדק ,ו ָּמצָ א.
וְ ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י ִ ּב ְפלוּגְ ָּתא דְּ ַר ִ ּבי וְ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל,
דְּ ַת ְניָא:
ש ֶדה ׁ ֶש ָא ַבד ָ ּב ּה ֶק ֶבר,
" ָׂ
נִ ְכנַ ס ְ ּבתוֹ ָכ ּה ָ -ט ֵמא.
נִ ְמ ָצא ְ ּבתוֹ ָכ ּה ֶק ֶבר,
נִ ְכנַ ס ְלתוֹ ָכ ּה ָ -טהוֹ ר,
ׁ ֶש ֲאנִ י אוֹ ֵמר :הוּא ֶק ֶבר ׁ ֶש ָא ַבד ,הוּא ֶק ֶבר ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָצא,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי.
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ש ֶדה כּ ו ָ ּּל ּה".
יב ֵדק ָ ּכל ַה ּ ָ ׂ
ִּת ָ ּ
וְ ַר ִ ּבי ַא ִסי ַמאי ַט ֲע ָמא לֹא ָא ַמר ְּכ ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא?
ָא ַמר לָ ְךּ ִ :ב ׁ ְשלָ ָמא ַ ּג ֵ ּבי טו ְּמ ָאהֵ ,א ַימרּ ָ :בא עוֹ ֵרב ּונ ְָטלָ ּה,
ָ ּבא ַעכְ ָ ּבר ּונ ְָטלָ ּה.
ֶא ָּלא ָהכָ א ּ ַ -ב ַעל מוּם לְ ֵהיכָ א ָאזֵ יל?
וְ ִא ָיד ְך?
ֵא ַימר מוּם עוֹ ֵבר ֲהוָ ה וְ ִא ַּית ּ ֵסי.
וְ ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ַמאי ַט ֲע ָמא לֹא ָא ַמר ְּכ ַר ִ ּבי ַא ִסי?
ָא ַמר לָ ְךּ ִ :ב ׁ ְשלָ ָמא ָׂש ֶדה ,דַּ ְר ָּכ ּה לְ ִמ ְיק ַ ּבר ָ ּב ּהִּ ,כי ֵהיכִ י דִּ ְק ַבר ָ ּב ּה ַהאי ְק ַבר ֱאינ ָׁש ַא ֲח ִרינָא.
ְימי ,דַּ ְרכַ ְייה ּו לְ ֵמ ּ ַיפל ְ ּבה ּו מו ָּמא?!
ֶא ָּלא ָק ָד ׁ ִשיםֵּ ,כיוָ ן דִּ ְב ַדק ּו לָ ן וְ ַקי ִ
וְ ִא ָיד ְך?
ַא ַ ּגב דִּ ְמנַ ְ ּג ִחי ַא ֲה ָד ֵדי ׁ ְשכִ ַיח ְ ּבה ּו מו ָּמא.

רש"י
מחלוקת .דת''ק ור' יוסי בבעלי
מומין חיין ממש שתערבו
באחרים וכשבדק ולא מצאו
לבעל מום:
לעולם הוא בחזקת טומאה .אם
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:
חופר .בודק עד שמגיע לסלע
דודאי מאותו סלע ולמטה לא
עשה קבר שקשה הוא:
או לבתולה .עד שימצא קרקע
קשה שלא עבדה:
בשבדק ומצא .הבעל מום ותא
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:
בשלמא גבי טומאה .אמרי רבן
בודק עד שמגיע לסלע או
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:
ואידך .רבי חייא בר אבא:
בשלמא שדה .אמר רבן שמעון
תבדק דדירכא למיקבר בה כו':
דירכייהו למיפל בהו מומא.
בתמיה ובכי האי גווא לא הוה
אסר תא קמא:
ואידך .רב אסי:

מסכת בכורות פרק ג' – ַ
לּוֹק ַח ְבּ ֵה ָמה ִמן ַהגּוֹי"
"ה ֵ
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]" ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִסי ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁישַ :מ ֲחלוֹ ֶקת ׁ ֶש ִה ִּתירוֹ מו ְּמ ֶחה,
ֵיה,
דְּ ָמר ָס ַברּ ָ :גזְ ִרינַן דִּ לְ ָמא ָא ֵתי לַ ׁ ְשה ּוי ּ
ּו ָמר ָס ַבר :לָ א ָ ּגזְ ִרינַן.
ֲא ָבל לֹא ִה ִּתירוֹ מו ְּמ ֶחה  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל ָאסוּר"[.
ֵמ ִית ֵיבי:
" ַה ּתוֹ ֵל ׁש ֶצ ֶמר ִמ ְ ּבכוֹ ר ָּתם,
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשנּ וֹ ַלד בּ וֹ מוּם ו ׁ ְּש ָחטוֹ – ָאסוּר".
ַט ֲע ָמא דְּ ָּתם,
כו,א ָהא ַ ּב ַעל מוּם – ׁ ָש ֵרי.
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא ִה ִּתירוֹ מו ְּמ ֶחה!
"תם" ָק ֵרי לֵ ּיה.
ַּת ּנָאָּ ,כל ֵהיכָ א דְּ לֹא ִה ִּתירוֹ מו ְּמ ֶחה ָּ -
לֵ ָימא ְּכ ַת ּנ ֵָאי?
" ַה ּתוֹ ֵל ׁש ֶצ ֶמר ִמ ְ ּבכוֹ ר ָּתם,
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשנּ וֹ ַלד בּ וֹ מוּם ו ׁ ְּש ָחטוֹ ָ -אסוּר.
ְ ּבכוֹ ר ַ ּב ַעל מוּם ׁ ֶש ָּת ַל ׁש ִמ ֶּמ ּנוּ ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ֵמת:
ֲע ַק ְביָ א ֶ ּבן ַמ ֲה ַל ְל ֵאל ַמ ִּתיר,
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְס ִרים.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
לֹא ְ ּבזֶ ה ִה ִּתיר ֲע ַק ְביָ א ֶ ּבן ַמ ֲה ַל ְל ֵאל,
ש ַער ְ ּבכוֹ ר ַ ּב ַעל מוּם ׁ ֶש ָ ּנ ׁ ַשר וְ ִה ִ ּניחוֹ ַ ּב ַחלּ וֹ ן ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ׁ ְש ָחטוֹ ,
ֶא ָ ּלא ִ ּב ְ ׂ
ָ ּבזֶ ה ֲע ַק ְביָ א ֶ ּבן ַמ ֲה ַל ְל ֵאל ַמ ִּתיר,
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְס ִרין.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
מוֹ ֶדה ַא ָ ּבא ֲח ַל ְפ ָּתאּ ְ ,בזֶ ה ׁ ֶשהוּא מו ָּּתר,
יח ּנ ּו ַ ּב ַחלּ וֹ ןֶ ׁ ,ש ָּמא יֵ ׁש ִּת ְקוָ ה,
ֲא ָבל ְ ּביִ יחוּד ָא ְמר ּו ֲח ָכ ִמים :יַ ִ ּנ ֶ
ׁ ְש ָחטוֹ  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל מו ָּּתר,
ֵמת ֲ -ע ַק ְביָ א ֶ ּבן ַמ ֲה ַל ְל ֵאל ַמ ִּתיר,
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְס ִרים".
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַהיְינ ּו ַּת ּנָא ַק ָּמא!
ֶא ָּלא לָ או ִה ִּתירוֹ מו ְּמ ֶחה ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיהוּ,
דְּ ָתנָא ַק ָּמא ָס ַברִ :ה ִּתירוֹ מו ְּמ ֶחה ִ -אין
וְ ִאי לֹא – לֹא.
וְ ָא ָתא ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי לְ ֵמ ַימרַ :אף ַעל ַ ּגב דְּ לֹא ִה ִּתירוֹ מו ְּמ ֶחה.
ָא ַמר ָר ָבא:
לֹא ,דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא:
ִאי ִה ִּתירוֹ מו ְּמ ֶחה ִ -אין
ִאי לֹא ִה ִּתירוֹ  -לֹא.
לש ַמ ֲחלוֹ קת ַ ּבדָּ ָבר.
וְ ׁ ָש ׁ
דְּ ַת ּנָא ַק ָּמא ָס ַברְ ּ :פלִ יגִ י ְ ּב ֵמת ,וְ הוּא ַהדִּ ין לִ ׁ ְש ָחטוֹ .
וְ ַהאי דְּ ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י ְ ּב ֵמת לְ הוֹ ִד ֲיע ָך כּ ֹחוֹ דַּ ֲע ַק ְביָא.
וְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ָס ַברּ ְ :ב ֵמת  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל ָאסוּר,
ִּכי ּ ְפלִ יגִ י ִ ּב ׁ ְש ָחטוֹ .
וְ ָא ָתא ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי לְ ֵמ ַימרּ ִ :ב ׁ ְש ָחטוֹ דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל מו ָּּתר,
ִּכי ּ ְפלִ יגִ י ְ ּב ֵמת.
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רש"י
הא בעל מום שרי .ור' יוסי הוא
דאמר בשחטו שרו רבן אי מי
עקביא היא אע''ג דלא התירו
וקשיא לריש לקיש:
תם קרי ליה .ומאי אע''פ שולד
בו מום אע''פ שראה אחר כן
לחכם ואמר מום קבוע:
לימא .הא דר''ל תאי היא:
אסור .דבתם אפילו עקביא
מודה דאתו לשהוייה ולאפקועי
מקדושת מזבח ועוד שהרי עדיין
אין בו שום היתר אע''ג דקט
תולש הוא הדין לתלש כדמפרש
בסיפא דשמעתא:
לא בזה .שמת התיר עקביא אלא
בשחטו:
אמר רבי יוסי מודה אבא ששמו
חלפתא .שהוא מן החכמים
החולקין על עקביא ומודה הוא
בזה ששחטו שהוא מותר:
אבל בייחוד אמרו חכמים.
שבאמת ובברור אמרו ייחו
בחלון לשער בכור בעל מום
ששר:
שמא יש תקוה .שמא יהא מותר
ליהות ומפרש ומה תקוה יש
שאם שחטו דברי הכל מותר:
אבל .באמת וחבירו בעירובין
בפרק בכל מערבין )דף לח(.
בסופו:
בייחוד .בברור וחבירו במסכת
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
אין אי לא לא .דבעל כרחיך הכי
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
אסור לדברי הכל הא בכור בעל
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
קמא דימא שחטו דברי הכל
מותר:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .51כו ,א
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה,
הוֹ ִאיל ו ְּתנַן ִ ּב ְב ִח ָיר ָתא ְּכוָ ֵות ּיה.
דִּ ְתנַן:
ש ַער ְ ּבכוֹ ר ַ ּב ַעל מוּם ׁ ֶש ָ ּנ ׁ ַשר וְ ִה ִ ּניחוֹ ַ ּב ַחלּ וֹ ן ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ׁ ְש ָחטוֹ :
" ְׂ
ֲע ַק ְביָ א ֶ ּבן ַמ ֲה ַל ְל ֵאל ַמ ִּתיר,
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְס ִרין" )עדויות ה ,ו(.

רש"י
הלכה כר' יהודה .דבשחטו פליגי
ולא במת:
אידי ואידי .בין ראה בין לא
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
אסרי ליה אפי' מוח בחלון:
אלא פשיטא ר' יהודה היא.
דאמר בשחטו פליגי:
אידי ואידי .בין ראה בין לא
ראה:
ושמע מיה בשחטו פליגי.
מדלא מצית מוקמת ליה בגווא
אחריתי ומדסתם לן כר' יהודה
ש''מ הלכתא כוותיה:

ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
ִיתין נ ִַמי דַּ י ְָקא,
ַמ ְתנ ִ
דִּ ְתנַן:
" ֶצ ֶמר ַה ְמדו ְּלדָּ ל ִ ּב ְבכוֹ ר,
ֶאת ׁ ֶשנִ ְר ֶאה ִעם ַה ִ ּגי ָּזה  -מו ָּּתר,
וְ ֶאת ׁ ֶש ֵאינוֹ נִ ְר ֶאה – ָאסוּר".
ַמ ּנִי?
ִאילֵ ָימא ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי  -ו ְּב ַמאי? ִאילֵ ָימא ִ ּב ׁ ְש ָחטוֹ ֵ ּבין ֲע ַק ְביָא ֵ ּבין ַר ָ ּבנַן ִא ִידי וְ ִא ִידי ִמ ׁ ְש ָרא ׁ ָש ֵרי!
וְ ֶא ָּלא ְ ּב ֵמת .וְ ִאי ַר ָ ּבנַן ִא ִידי וְ ִא ִידי ֵמ ַיסר ָא ְס ִרי!
וְ ִאי ֲע ַק ְביָא ִ -א ּ ְיפכָ א ִמ ָ ּיב ֲעיָא לֵ ּיה נ ְִר ֶאה ִעם ַה ִ ּגי ָ ּזה ָאסוּר ,דְּ ִמ ָיתה ָק ָא ְס ָרה לֵ ּיה ֵאינוֹ נ ְִר ֶאה ִעם ַה ִ ּגי ָ ּזה מו ָּּתר,
דְּ ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ְּתלִ ׁיש!
ֶא ָּלא ּ ְפ ׁ ִש ָיטא ַר ִ ּבי יְהו ָּדה.
ו ְּב ַמאי?
ִאילֵ ָימא ְ ּב ֵמת ּ ֵ -בין לַ ֲע ַק ְביָא ֵ ּבין לְ ַר ָ ּבנַןִ ,א ִידי וְ ִא ִידי ֵמ ַיסר ָא ְס ִרי!
ֶא ָּלא לָ או ִ ּב ׁ ְש ָח ָט ּה,
וְ ִאי ֲע ַק ְביָא ִ -א ִידי וְ ִא ִידי ִמ ׁ ְש ָרא ׁ ָש ֵרי!
ֶא ָּלא לָ או ַר ָ ּבנַן ִהיא?
ו ׁ ְּש ַמע ִמי ּנ ָּהּ ִ :ב ׁ ְש ָחטוֹ ּ ְפלִ יגִ י.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.

