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  . לה�ד בכורות

 ?י כ�"הא
 ניתר ע, נכרי או תינוק שהטילו מו
 בבכור

 

 כשהטילו שלא 
  בכוונה

כ "אמרו אא

 היה בו מו

 כ"אמרו אא

 נעשה בו מו

 הטילו בכוונה
 ה בגרמא"וה, להתירו

 אסור אסור מותר מותר לרב קטינא

 אסור מותר מותר מותר לרבא

 



 שוחטי
 על המו
 הזהא, היה בכור רודפו ובעטו ועשה בו מו? 

 

 בעטו אחר שעת רדיפה בעטו בשעת רדיפה 

  דכיוו� לעשות בו מו��אי� שוחטי�  ללישנא קמא דרב פפא

 לאיכא דאמרי דרב פפא

  �שוחטי� עליו 
  דצערו נזכר�שוחטי� עליו  דנתכוו� להציל עצמו

 

י אד
"כל המומי
 הראוי
 לבוא ע
1

 ?מי נאמ� עליו, 

 

 הכה� על עצמו עי כהני
רו רועי ישראל 

 אינו נאמ� אינ� נאמני� נאמני� מאיר' ק ור"לת

 אינו נאמ� נאמני� נאמני� ג"לרשב

 

 ?הדי�מה ,  דמתניתי� דרועי ישראל נאמני
 רועי כהני
 אינ
 נאמני
ק"לת

 

כה� רועה אצל כה�כה� רועה אצל ישראלישראל רועה אצל כה� 

נאמ�חד אמר
2

אנו נאמ� 
3

 יוחנ�' לר אינו נאמ� 
אנו נאמ�וחד אמראלעזר' ור

4
נאמ� :ק"לת 

5
 

 אינו נאמ�:מאיר' לר
6

 אנו נאמ�

 

                                                           
1

לאפוקי בעל חמש רגלי� או עינו אחת גדולה כשל עגל או , כגו� נסמית עינו נקטעה ידו נסדקה אוזנו 
 .דזה מו� בידי שמי� שאי� אד� יכול לעשותו, קטנה כשל אוז

2
 .ולא חיישינ� שישקר לומר שנפל בו מו� כשלא נפל בשביל לקבל מהסעודה שיעשה הכה� מזה הבכור 
3

כי סובר שודאי הבעלי� לא יעזבו אותו שהוא הרועה ,  כדי להתיר את הבכור�דחשוד להטיל בו מו�  
 .שלה� ויתנו את הבכור לכה� אחר

4
 .דחיישינ� שישקר כי סבור שית� לו לאכול ממנו 
5

ודאי הבעלי� ,  דהיינו ע� האר��דסובר שכיו� שאני רק רועה , � שנאמ� דלא חשוד לעשות בו מו�והטע 
 .של הבכור לא ית� אותו לי אלא ית� אותו לצורבא מדרבנ�

6
' דהיינו רועה של בעלי� ישראל אפי(ק מתיר ברועי ישראל "דת, מ"ק ור"ד בהא פליגי ת"ולהאי מ 

ולכ� אי� הרועה הכה� , ל דהחשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו"ר וסמ פליג ואוס"ור, )שהרועה הוא כה�
 .נאמ�
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 :בכורות ד� לה

מי יכול להתירו, בכור הנמצא בבית של כה�
1

? 

 

בנו או בתו כהני
' מ� השוק אפי 
2

 

עשרה אינ� יכולי�' אפי דוקא שני� יכולי� להתירוק דמתניתי�"יהושע ב� קפוסאי ות' לר

 יכולי� להתירו אחד יכול להתירו' אפי ג"לרשב

עשרה אינ� יכולי�' אפי אחד יכול להתירו' אפי לרבי

עשרה אינ� יכולי�' אפי מאיר' לר
3

עשרה אינ� יכולי�' אפי 

 

 ?הא
 הישראל נאמ� עליו במומו, ספק בכור שדינו שנאכל במומו לבעליו הישראל

 

 מה הטע
 מה הדי� 

מחלוקת בכה�דינו כה לרב קטינא 
4

 דכיו� שהוא הבעלי� הוא חשוד 

דאי� ישראל חשוד להטיל מו� בבכורהוא בעצמו מעיד עליו' אפי לרב נחמ�
5

 

 

                                                           
1

 .דחשודי� הכהני� להטיל מו� בבכור בכוונה כדי להתירו, ע אינו נאמ�"אבל הוא עצמו לכו 
2

 . דאשתו כגופו�ע אינה נאמנת "אבל אשתו לכו 
3

 .אמני�עשרה אינ� נ' ולכ� אפי, ל שהחשוד על הדבר אינו דנו ואינו מעידו"דס 
4

 .אבל אי� בני ביתו נאמני�, יהושע ב� קפוסאי ודעימיה צרי� שני� מ� השוק להעיד עליו' ולר 
5

ל שהחשוד על "מ דס"אליבא דר) שנאכל לישראל(כ ספק בכור "דאל, היכא שהוא זה שיאכל ממנו' אפי 
ולהדיא שנינו , ול�וא� אחד לא יוכל להתירו לע, כ כל ישראל חשודי� עליו" א�הדבר לא דנו ולא מעידו 
 .אלא על כרח� כהני� הוא דחשידי על מומי ואי� ישראל חשודי� על מומי�. שספק בכור נאכל במומו


