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 .כד �ד בכורות

 ?דיני� דלהל�ה לגבי , או לא,הא� יש לנו לפשוט שהוא בנה, ראינו בהמה שהיא מניקה

 

 אליבא דרבנ� ג"אליבא דרשב 

ודאי בכור הא� זו שמניקה הוא בכור, ולדה ודאי בעדר
1

 ספק בכור 

ספק ואינו לוקה הא� יש כא� אותו ואת בנו, אי� ולדה ודאי בעדר
2

ספק ואינו לוקה 

ודאי פטורה הא� הא� פטורה מבכורה
3

ספקהבא אחריו    יר הכרו�חז
 מחמת הספקאסור הא� מותר באכילה אחר רחל

4
 אסור

 

 :בכורות ד� כד

 ?יוסי ב� המשול� שהתיר לפנות שער מכא� ומכא� בשביל שחיטת הבכור' מה הוא טעמו של ר

 

 ?מ"מה הנפ ?מה הטע� 

 ובבכור �תולש לאו היינו גוזז  ' בגמראשו�לצד ה
 אסור רק גיזה

 כי �ט אסר ג� תלישה "ביו
עוקר דבר מגידולו
5

 

 אבל הוי דבר �תולש היינו גוזז  ' בגמשנילצד ה
 שאי� מתכוו�

 דהוי דבר �ט מותר "ג� ביו
 שאינו מתכוו�

 

                                                           
1
 .וחכמי� חולקי� ומסתפקי�, דאי� בהמה מרחמת את ולד חברתה במקו� שנמצא ולד שלה 
2

מ כא� שיש ספק שמא אי� הולד שלה נמצא "מ, � חברתה במקו� בנהדא� שאינה מרחמת ב 
וממילא א� , ג היא כ� מרחמת את ב� חברתה"שמעו� הא� בכה' אליבא דר' מסתפקת בגמ, בעדר

כי לא בטוח ) ש"ג� לר(שחט אותה ואת אותו הכרו� אחריה אינו לוקה משו� אותו ואת בנו 
 .שהוא הב� שלה

3
ל דכ� "וחכמי� חולקי� וכנ, דא� לא ילדה ודאי לא מרחמת את ב� חברתה, ומאותו טע� 

 .לא ילדה' מרחמת ב� חברתה אפי
4

ואי� ראיה שהוא , ממי� אחר' ולכ� היא מרחמת אפי, דשמא ילדה ולד אחר והוא לא נמצא כא� 
 . וריחמה עליו, אלא שמא חזיר גמור הוא, נדמה הכשר באכילה

5
ה "בד(' והקשו התוס. ט"פ הוא מתכוו� לתלישה ולכ� אסור ביו"ה נמצא שעכולפי ביאור ז 

 �ט היו יכולי� לשאול הא� המשנה התירה לתלוש משו� דאי� זה גזיזה "כ בלאו יו"א, )והיינו
.  ואסור לתלוש שער בבכור�או שהוי גזיזה ורק הוי דבר שאינו מתכוו� , ומותר לתלוש שער בבכור

 אלא רק משו� �מ דודאי אסור מדרבנ� לתלוש משו� גזירה אטו גיזה "� נפדגבי בכור אי, ותירצו
 .ע בדבריה� באור�" וע.ט מדאורייתא"מ הוא רק לעני� חיוב מלקות ביו"וכל הנפ, שחיטה התירו


