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 .לז �ד בכורות


בפני כמה מתירי
1

 ? את הנדר

 

 
 כשאי� חכ
 כשיש חכ

 
 בשלשה הדיוטות מתיר לבדו לחכמי

בשלשה והחכ� אחד מה� יהודה' לר
2

 אי� מתירי� 

 

 ?המוכר דברי
 דלהל� ונמצאו דבר איסור מה הדי�

 

 :בדברי
 שאי� הנפש קצה 
 יי� נס�, בכור טבל

נבילות : דברי
 שהנפש קצה
 שקצי
 ורמשי
טריפות 

מחזיר את כל הדמי� לסת
 דמתניתי�
3

 

מנכה לה� מהדמי� אלעזר' שמע� בר' לר
4

 מחזיר לה� כל הדמי� 

 

 :בכורות ד� לז

 ?באיזה אופ� חשוב מו
 באז�

 

 כמה יבשות האוז�  ?כמה נקיבת האוז� 

שא� תינקב לא תוציא ד� ק"לת נכנסת ויוצאת�מלא כרשינה  ק"לת

לא עדשהכמי"יוסי בר' ר
5

 שנפרכת במישושי ב� המשול
"לר 

 

                                                           
לשו� מפירי� גבי חכ� ' ומה שנקטה כא� הגמ, ואצל בעל אמרינ� מפירי�, הנאמר אצל חכ�כ� הוא הלשו�  1

 .ה מפירי�" תוד�. לשינא דקרא נקט
דהיינו שיבינו א� מסבירי� לה� , "מסברי להו וסברי"והשני� האחרי� אינ� הדיוטות גמורי� אלא ד 2

 .הלכות נדרי�
בכל אופ� , פ שנהנו שאכלו את הבשר"ואע. כל יקברושאר הבשר שלא נא, כנגד הבשר שכבר נאכל' אפי 3

אכ� א� הלוקח מכר את הדבר לגוי או . מחזיר לה� את הדמי� כי קנסו אותו על מה שהאכיל� איסור
דלא קנסו אותו בכל הדמי� כי סו� סו� לא , מנכי� לו מהדמי� שמחזיר לה� דמי טריפה, נתנו לכלבי�

 .האכיל� איסור
אינו יכול , אכ� בגוונא שלא היה הדבר ראוי למוכר. לכ� זכאי המוכר לקחת תשלו� מועט, כיו� שנהנו 4

אלא מיירי . כיו� שלא הזיקו אותו כלו� בזה שאכלו שבי� כה לא היה ראוי לו, להוריד לה� מהתשלו�
רי בטבל וכ� מיי, שלא יכול להראות את המו� מחמת שהלוקחי� אכלו, שאכלו בבכור את מקו� המו�

ל שיכול למכור כולו לנכרי חו� מדמי יי� נס� "ג דס"אליבא דרשב, וביי� נס� בתערובת, שיכול לעשר אותו
 .שבו

 .כלומר שגודל כרשינה הוא קרוב לעדשה, שקרובי� דברי אלו להיות קרובי� לאלו' ואמרה הגמ 5
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 :בכורות ד� לז

 ?דברי
 דלהל� הא
 כשרי
 לרציעה

 

)קו�(הסול והסירא : כלי ע� מחט מקדח מכתב, מרצע: כלי מתכת 

יהודה' יוסי בר' לר
1

 רוצעי� בה� רוצעי� בה�

לרבי
2

 אי� רוצעי� בה� רוצעי� בה� 

 

 ].ה כדי"תוד[? וכ� יחשב טרפה, יטמא באהלכמה יחסרו ולא , שדרה וגולגולת שחסרו

 

לעני� טריפה לעני� אהל 
3

 

 לבית  קולא�שתי חוליות   חומרא�שתי חוליות  שדרה
  קולא�כמלא מקדח   חומרא�כמלא מקדח גולגולתשמאי

 לבית  חומרא�חוליא אחת   קולא�חוליא אחת  שדרה
 קולא�כדי שינטל מ� החי וימות גולגולת הלל

4
  חומרא� שינטל מ� החי וימות כדי 

 

 ?שבי� חדר לחדר שעוברת דרכו הטומאה) מאור(מה הוא שיעור חלו� 

 

 ?כדמיו� ?מה השיעור 

 הוא כראש גדול של אד�כמלוא אגרו� גדול של ב� בטיח נשבר הכותל מאליו


כמלא מקדש גדול של לשכה כמלא מקדח גדול של לשכה נעשה בידי אד
5

 

 

                                                           
 בדר� של ריבוי �" ַע ְוָנַתָ%ה ְב-ְזנ+ *ַבֶ&ֶלתְוָלַקְחָ% ֶאת ַהַ!ְרֵצ) "ו:שמות כא(דדריש את הקרא ' מבואר בגמ 1

ובתיבות , מיעט" מרצע"ובתיבת , משמע שבא לרבות כל דבר" ולקחת"תיבת : פ"וה, ומיעוט וריבוי
והכלל הוא שבריבוי . דהיינו כל דבר שראוי לרצוע את אזנו עד הדלת, חזר וריבה כל דבר" באזנו ובדלת"

שלא ית� ,  דהיינו ס��ומעטי� דבר אחד ,  בי� כלי מתכות ובי� מרצע מע�ומיעוט וריבוי מרבי� את הכל
 . על אוזנו ס� חרי� שינקוב את אוזנו

ל בכלל ופרט וכלל ואי� אתה ד� אלא כעי� הפרט מה מרצע של מתכת א� כל של "דריש את הקרא הנ 2
בוי הוא דא� שמחמת שהרי:) בקידושי� כא(ש "הרא' וביאר התוס[, את המרצע הגדולוג� ריבה . מתכת

 ].גודלו אינו נוקב אלא הוא חות� בכל אופ� מותר לרצוע בו
 .  קאי רק על שדרה אבל לא על גולגולת�" וכ� לטריפה"ד' ל בתוס"ת ס"ר 3
י "זה גור� לו למות בשיעור קט� יותר מאשר נחסר ממנו ע, ל שא� ניטל מאד�"ה ס"דב', וביארו התוס 4

וזה חידושו של , וחידשו שג� לעני� טרפה משערי� בשיעור הקט� הזה, תר קט� יוולכ� נתנו שיעור, ריקבו�
 .יהודהרב 

 . לקמ� בעמוד הבא יתבאר עוד שיטות בזה. שהוא כפונדיו� האיטלקי וכסלע נירונית וכמלא נקב של עול 5


