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בכורות ד לא.
גר שקיבל עליו דברי תורה ,ע האר שקיבל עליו דברי חברות ,כה שקיבל עליו דברי כהונה,
ולוי שקיבל עבודת לויה ,ושוב חזרו לסור ,הא מקבלי אות בתשובה?
2

לר' מאיר
לר' יהודה
לר"ש ור"י ב"ק

1
לל"ק :חזרו במטמוניות
לל"ק :חזרו בפרהסיא
3
לא"ד :עשו העבירה במטמוניות
לא"ד :עשו העבירה בפרהסיא
אי מקבלי אות עולמית
4
מקבלי אות
אי מקבלי אות
בי כ ובי כ מקבלי אות

באופני דלהל הא כשר אד להתיר בכור במו?
ביחיד
אינו רשאי
אינו רשאי

5

לעצמו
לאחרי

ביחיד מומחה
אינו רשאי
רשאי

כשה שלשה
רשאי
רשאי

כיצד די מכירת דברי דלהל?

6

להמכר באיטליז
להשקל במשקל כדר קצבי
8
לשקול מנה כנגד מנה

פסולי המוקדשי )קדשי
שנפל בה מו(
7
מותר
מותר
מותר

בכור ומעשר
אסור
אסור
מותר

 1פירשו התוס' )בד"ה וכול ( ,שחזרו לסור במטמוניות אבל בגלוי נזהרי על דברי חבירות.
 2שלגמרי קלקלו מעשיה א בפרהסיא  לר' יהודה מקבלי אות כשישוב דכשחוזרי חזרה לגמרי.
 3רש"י פירש שלא חיללו ש שמי ,ותוס' )בד"ה איכא( פירשו שידענו שעשו דברי החברות אפי'
במטמוניות קוד שחזרו לסור  ,מקבלי אות ,אבל א לא ידענו בה מעול שעשו דברי חברות ג
במטמוניות אלא רק בפרהסיא אי מקבלי אות ,כי חוששי לה שה גונבי דעת הבריות ה.
 4לל"ק אי מקבלי אות  שגונבי דעת הבריות ואי עושי אלא לפני ,ולל"ב משו שעשו בפרהסיא
וחיללו את הש.
 5ודוקא גבי בכור אמרינ הכי ,אבל גבי קדשי מותר לו לראות ואינו חשוד לומר על מו עובר שהוא
קבוע ,דמה לו לשקר הרי א רוצה להתירו יכול לעשות זאת בהיתר ע"י שישאל עליה .וכ גבי
מעשרותיו הוא לא חשוד לומר על בהמת מעשר שנפל בה מו עובר שהוא מו קבוע היות שהיה יכול
מתחילה לפטור את כל עדרו  ע"י שהיה נות מו עובר בכל עדרו .וכ לעני להשאל על טהרותיו אינו
חשוד לומר על טמא טהור ,כי לא מפסיד דהרי הטומאות הללו ראויי לו בימי טומאתו.
 6בשוק ,וכיו שיש ש הרבה לוקחי  הוא נמכר ביוקר.
 7מפני שהנאת להקדש ,שכיו שאתה מתיר לפודה למכור אותו באיטליז ,מתחילה הוא פודה אותו
במחיר גבוה.
 8כגו שיש לו כבר מנה של חולי שהוא יודע משקלה )או כל כלי אחר  שאינו משקולת( והוא שוקל את
הבשר קודש כנגדה.
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בכורות ד לא:

בהבלעה  בעורו חלבו גידו
1
וקרניו
שלא בהבלעה

.

הא מותר למכור מעשר בהמה?
מעשר בהמה של יתומי
מותר
לאביי :אסור
לרבא ורב שמואל :מותר

2

מעשר בהמה של גדול
לאביי :אסור
לרבא ורב שמואל :מותר
אסור

 1כל מה שנאסר במער בהמה הוא רק דבר הנישו מחיי דהיינו הבשר שהוא העיקר אבל לא עור
גידי וקרני.
 2משו שיש בזה השבת אבידה ,דכיו שלא יכולי לאכול את כל הבשר א לא נתיר לה למוכרו
יפסד ממו יתומי ,וכיו שמדאורייתא כל האיסור למכור מעשר בהמה הוא רק כשהוא חי,
דכתיב "והיה הוא ותמורתו יהיה קודש לא יגאל"  מתי לא יגאל כשעושה תמורה דהיינו בחייו,
אבל אחר מיתתו לא )ויש עוד דרשות בגמ'( ,אבל אחר מיתה מותר מדאורייתא וחכמי גזרו ,ולא
העמידו דבריה במקו יתומי ולכ מותר אחר שחיטה למכור אותו כדרכו.

