
 

 

 

 

                                
                                       

 ביו"ט, כיצד פסקו למעשה? במחלוקת האם רואין מומין .1

  ,' שמעוןשלא לבדוק כדעת ר וסבר ,ורב אמי ואח"כ גם ר"י נפחא. אמי שיבדקנו בר' יהודה שלח בכורו לר .א

 אך ר' אבא ציטט מר' זירא שהלכה כר' שמעון וכשעלה אחד מהתלמידים לא"י ושאל את ר' זירא  .הלכה כר' יהודהאמרו להם 

 ' .אומרים דעתו בלשון 'חכמיםכ תהברייתא הורהן כיון ששמסתבר כר' שמעו ,עצמו, ענה לו

 שאין רואין מומין [שאמרו משום קהלא קדישא דבירושלים שדברי ר"ש בן מנסיא }הצעיר מהם .רב יוסף: תלוי בחבלים גדולים .ב

 .המובא להלןבשיטת ר"מ , ביו"ט

 

 של ר' מאיר האוסר?, ר' יהודה מתיר. מה טעמו  השוחט את הבכור, ורק אח"כ הראה מומיו לחכם .2

  ,ית טריפה שרק מבררתיוחמורה מרא ,ת בכור היא המתירה ולפיכך מועילה רק מחיים. וביו"ט נחשבת תיקון ואסוריראי .א

 ומועילה לאחר השחיטה וכן ביו"ט.

 ראים שהם משתנים לאחר השחיטה ונ 'דוקין שבעין'ב ינהג כךשמא  ,אביי: קונסים את העובר ולא בודק מומים שבגוף בחייה .ב

 'עובר'. מום קבוע ובאמת היו מום

 

 מדוע התבטא כך?ו ביו"ט כשהתלוננו אצל רב אמי על בודק שלא רואה ביו"ט אמר שטוב עושה. ולכאורה הרי רב אמי עצמו היה רואה .3

 רב אמי היה רואה מעיו"ט את המום, ומקוצר זמן היה דוחה ליו"ט רק את בירור העובדה כיצד הגיע המום. 

ראשו, הרים עיניו לראות מום ואמר לשואל בוא מחר. וביו"ט בירר כיצד בא המום והשואל ענה שהבכור רצה  ףבעיו"ט חפ וכן רבא

 לאכול שעורים שהיו בצדו השני של גדר הקוצים ובדרך נקרעו שפתותיו. 

 מר 'כל' מום.ו"מום לא יהיה בו" מנין שלא יגרום וכו' בצק ע"ג אוזן וכו' תלמוד ל – ר שאסור לגרום מוםוהמק

 

 כיצד מתיישב עם ר"ש שלית ליה מוקצה?משנה: בהמה שמתה, לא יזיזנה. וכן פסקו לר' טרפון על בהמה שמתה ועל חלה שנטמאת.  .4

 .ודאי אסורה הגמור הבריאאם היתה . אבל כשהייתה מסוכנת בבין השמשות דוקא  ,לא סובר מוקצהר"ש  .א

 , מדובר בבהמת קדושים ולא יזיזנה כיון שלא ראויה אפילו לכלבים לר"ש מותריםלמ"ד שאף בבריאים בביה"ש  .ב

ולפיכך צ"ל  .מותרים יקשה למ"ד שמודה בבריאים שמתו שאסורין אמנם, כיון שמשמע מהדימוי שחולין מוי 'לחלה'. יוזה הד

 לדברי הכל. ,שמשנתנו במסוכנת

 

 אין נמנים על הבהמה לכתחילה ביו"ט. מה הכוונה? .5

  .מנות רק לפי מחצה, שליש ורביע. ולא לפי סכוםישקונים יחד בהמה, לא יפסקו דמים ביו"ט. שמותר להבקבוצה 

 ולמחרת יו"ט שמין את הנותרת.  ,תחטואם לא פסקו מעיו"ט: מביאים בהמה דומה ליד הנש
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