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בכורות ד כ.

הקונה עז מהגוי וילדה תו שנתה ,הא הולד בכור?

לר' ישמעאל
לגמריה דר' יהושע
לסבריה דר' יהושע
לר' עקיבא

מה הדי
ודאי בכור
ספק בכור
ספק בכור
ספק בכור

מה הטע
מטנפת אינה יולדת תו שנתה
1
מטנפת חוזרת ויולדת תו שנתה
מטנפת בסו ששה חוזרת ויולדת תו שנתה
דכל שלא ידוע שביכרה הרי הוא לכה

מה ה ג' האופני בביאור הנפ"מ בי גמריה דר' יהושעה לסבריה?

זעירי ,דאי טינו פחות מל'
יו
כו"ע אית להו דזעירי וביולדת
למקוטעי
כו"ע אינה יולדת למקוטעי,
3
ובמקצת היו ככולו

לסבריה דר' יהושע
לגמריה דר' יהושע
אית ליה וא נתעברה ש"מ
לית ליה ,ויכולה להתעבר תו
2
דאינו טינו  והולד בכור
ל' לטינופה  והולד אינו בכור
לא אמרינ דיולדת למקוטעי אמרינ דיולדת למקוטעי והוי
טינו  והולד אינו בכור
וש"מ אינו טינו  והולד בכור
לא אמרינ מקצת היו ככולו אמרינ מקצת היו ככולו והוי
טינו  והולד אינו בכור
וש"מ אינו טינו  והולד בכור

בכורות ד כ:
מה איכא בי ר' יהושע לר"ע  למסקנא ,הא שניה ס"ל דהוי ספק בכור?
מה הטע?
מה הנפ"מ?
לר' יהושע היתה חולבת הולד ודאי פטור מבכורה דאזלינ בתר הרוב דאי חולבות אא"כ ילדו
דחיישינ למיעוט חולבות אע"פ שלא ילדו
אפי' בחולבת הוי ספק בכור
לר' עקיבא

 1וכיו שכ יתכ שטינפה קוד ואי אנו יודעי  וטינו הרי פוטר מ הבכורה ,לכ הוא רק ספק
בכור.
 2פי' ,מיירי כגו שטינפה בסו ששה חדשי ,ולזעירי "אי טינו פחות מל' יו"  דהיינו שאי
הבהמה מתעברת עד שיעברו לפחות ל' יו מהטינו ,דהיינו שאינה יכולה להתעבר עד סו חדש
שביעי ,וימי עיבור בהמה דקה הוא ה' חדשי ,וא ילדה תו שנתה על כרח שלא היה הטינו
טינו ,ולכ נתעברה ,והולד בכור.
 3פי' ,וא"כ היא יכולה להתעבר ביו האחרו של החדש השביעי עצמו  כיו שמקצת היו ככולו
וכבר נחשב שעברו שלשי ,וממילא נספור חמשה חדשי שה )שמיני תשיעי עשירי י"א וי"ב(
ותלד בתו י"ב החדשי עצמ.

