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 .לח �ד בכורות

 ?כלי� דלהל� כיצד מקבלי� טומאה

 

 כלי שיש לו תו�  פשוטי כלי� שאי� לה� תו�

אי� ראוי� ראוי� למדרס

כלי  ת"מקבל טומאה מה מתוכו
מדרבנ�' אי� מקבל טומאה אפי מגבוחרס

 הראוי�' ואפי, אינ� מטמאי�
  אי� מדרס בכלי חרס�למדרס 

מכל צדטומאה מקבל  מכל צדל טומאה מקב מדאורייתא
1

 טהורי�

 טהורי�מקבל טומאה מכל צד נטמא כל הכלי מתוכו

 כלי
שט�

)ע�(
מדרבנ�
2

לא נטמא רק גבומגבו
3

 טהורי�מקבל טומאה מכל צד 

 

 ?כמה יהיה חסרו� בגולגולת ולא תטמא באהל

 

 לרב נחמ� לרב חסדא ורב תחליפא 

כמלא מקדח וחיסומו בקט� של רופאי��מ "לר
4

ש"לב מקדח בלא חיסומו  
כמלא 
מקדח

  �לחכמי� 
 כמקדח גדול של לשכה

 מקדח בלא חיסומו כמלא מקדח וחיסומו
 

 שהוא קט��כסלע סת�  נירונית כסלע�בש� שמואל  ה כדי שינטל מהחי וימות"לב
5

 

 :בכורות ד� לח

 ?באופני� דלהל� הא� הוי מו� דוק שבעי�

 

בדק הלב� בדק השחוק 
6

 

 אינו מו� הוי מו� וקעדק מש

  והוא ברקא�הוי מו�  אינו מו� דק צ�

 

 ?באופני� דלהל� הא� הוי מו� תבלול שבעי�

 

חוט שחור הפוסק ונכנס לתו� הלב�חוט לב� הפוסק ונכנס תו� השחור 

  דבר המבלבל�זהו תבלול , הוי מו� הוי מו� מאיר' לר

 � בלב� אי� מו�לא הוי מו�  הוי מו�יוסי' למשנתנו ור

                                                           
1

 .ש לו תו�ולא הוצרכו לעשות כא
 היכר אחרי שעשו היכר היכא שי 
2

משו� משקי� (ורבנ
 גזרו על משקי� טמאי� , ת אי
 אוכל מטמא כלי"דמה, טומאת משקי
 דרבנ
', פי 
 .שיטמאו כלי� מדרבנ
) דזב וזבה

3
 .ועשו זאת להיכר שלא יבואו לשרו� עליו תרומה וקדשי� 
4

ל הנקב שיכול כדי שיצא ג� החסימה ש, שאחר שקודחי� את החור במקדח מסובבי� אותו לצדדי�', פי 
 .המקדח להכנס ולצאת בשופי

5
 .מ" דהיינו של רופאי� שאמר ר�ממקדח סת� ' והוא קט
 אפי 
6

 
 .אכ
 בלב
 של העי
 אי
 מומי� כלל, וג� הוא בשחור שבעי
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 :בכורות ד� לח

 ? שבעי�חורוור והמי� הקבועי�באופני� דלהל� הא� הוי מו� 

 

  שעינו דולפת תמיד מי��המי�   כעי� טיפות לבנות בעינו�חורוור  

 שמוני� יו� ארבעי� יו� מאיר' לר

שמוני� יו�יהודה' למשנתנו ור
1

 שמוני� יו� 

 

 ?מ דהוי מו�"ל תב� דלהל� שלשה חדשי� ולא נתרפא ששא� אכ, איזהו רפואה נחשבת בדיקה

 

 ) ניס�אדר וחצי (לח  
 )תשרי(כ יבש "ואח

 ) תשרי(יבש 
 )ניס�אדר וחצי (כ לח "ואח

אינו מו� הוי מו�  של גשמי��משדה בעל 
2

 

 אינו מו� אינו מו� של השקאה�מבית השלחי� 

 

                                                           
1

הכוונה ' ולתוס,  יו�27י כל "לרש, פעמי�' חנינא ב� אנטיגנוס שבודקי� אותו ג' וביאר ר 
נמצא בסו� יו� שמוני� ' וא� לא בדקו אפי. � ובאמצע� ובסופ�שבודקי� אותו בתחילת שמוני

 .דשמא הל� המו� באמצע וחזר, אי� שחוטי� עליו, שיש לו את המו�
2
 .דבי� כה אי� תב� זה מועיל לרפואתו 


