
 י כולל עיו� הד�"הוכ� ע
.        91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת                

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

 

.כב �ד בכורות  

 ?מה הדי� בדלהל�, חררת ד�) שהטילה(בהמה גסה שלא ביכרה ששפעה 

 

 ומדוע מה הדי� 

אינה קדושה אבל טעונה קבורה של החררת ד�
1

לפרס� שהא� פטורה מבכורה  לעני�
 כי החררה פטרה את הרח� אינה קדושה בבכורה של הבא אחריהבכורה

 כיו� שבטלה ברוב אינה מטמאתלעני� טומאה במגע ובמשא

 

 ?מאימתי הוא מטמא כדלהל�, נפל שהתחיל לצאת ממעי אמו

 

  לעני� טומאת מגע נבלה�בבהמה   לעני� טומאת אוהל�באד�  

שיעגילו ראש כפיקה יוחנ�' לר, מאיר' לר
2

 שיעגילו ראש כפיקה של ערב  של שתי

 שיעגילו ראש כפיקה של ערב שיעגילו ראש כפיקה של ערב יהודה' לר

משיפתח רחמה ויראו טפיפיותר צדוק"אליעזר ב' לר
3

 ����� 
 

 ?מה דינו לעני� טומאה וטהרה,  ויש בו מי�הלוקח ציר מע� האר�

 

 ליתנו לתו� קדרה  אחר השקה� לטבל בו את הפת 

סור דשמא רובו ציראירמיה ורב דימי' לר
6

 

 לאביי

א� רובו ציר אינו מקבל טומאה, נ מותר"ממ
4

 ,
וא� רובו מי�
5

לא אמרינ� חוזר וניעור, טהור  משיקו במי מקוה וטהור
 

 :בכורות ד� כב

 ?מה הדי�,  שלא הוכשרו לקבל טומאה�סאה תרומה טמאה שנפלה למאה חולי� טהורי� 

 

 מה די� שאר החולי� מה די� סאה האחת 

ירי� סאה ותירקבאליעזר' לר
7

או עיסות קטנות, יאכלו יבשי� או ילושו במי פירות 
8

 

 או בעיסות קטנות, הסאה בטלה ולכ� הכל יאכל יבש או ילוש במי פירות לרבנ�
 

                                                           
1

 .מ הוא בטל ברוב ד וגניני שיש ש"מ) והדי� שבכור אסור בהנאה(כיו� שג א הוא ולד זכר , ולא מצד הדי� 
2

ויש עוד . [ויש של ערב שהיא פקעת יותר גדולה, יש של שתי שהיא פקעת קטנה, ויש שני סוגי, פקעת חוטי, 'פי 
 אלא נאמרה לעני� גוש הבא מבית הפרס מאר� העמי ,  והיא אי� ענינה לעני� נפלי�פקעת גדולה של סקאי

 ]. מגופת חביתשל) הקצר�(והוא כחות הפרצופי שישנו בצד העליו� , משערי אותו בה
3

  ' ובפרדה רואי זאת אפי(שרואי אות בתו� הרח כשהאשה כורעת ללדת ,  פיקה בתו� פיקה�היינו כפלי
 ושיעור זה הוא קוד שיעגילו ראש, )כשהיא מטילה מימיה

4
 .והציר הוא רק זיעה בעלמא היוצאת מ� הדגי שמולחי� אות,  דהמי בטלי�דאזלינ� בתר רוב ציר  
5

 :).ד� כג(לקמ� ' חצה על מחצה עובמ 
6

ועתה ברגע שיתנו , י השקה כיו� שה מיעוט" ולא נטהר ע�כ טהרתו היא מחמת שהתבטל הציר ברוב "וא 
בכל אופ� כשה מצטרפי , היינו א� שמעט המי התבטלו בהתחלה, בתבשיל שיש ש מי מצא מי� ומינו וניעור

 ונטמאי חוזרי המי�למי שבקדירה ורבי על הציר . 
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 ).ה תירו"תוד(ותירקב או תישר� בלא הנאה , כי אני אומר אותה סאה שנפלה היא שעלתה, כדי� תרומה טמאה 
8

או שיעשה מה ,  דהיינו ביובש בלא משקי��או נקודי , צריכי להאכל באופ� שאינ מקבלי טומאה', פי 
או שיעשה מה עיסות קטנות שלא יהיה בה , או שילוש במי פירות שה אינ מקבלי טומאה, קליות יבשות

 .שיעור של כביצה במקו אחד


