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 .מ �ד בכורות

 ?וכ� להיפ� מה הדי�,  שני כסי� וביצה אחת

 

 שני ביצי� וכיס אחד שני כיסי� וביצה אחת 

 הרי זה מו� הרי זה מו� לתנא קמא

 הרי זה מו� ביצי�'  דודאי יש ב�אי� זה מו�  ישמעאל' לר

 

 ?באופני� דלהל� הא� הוי מו�

 

הא� יבדוק, �כיסי' יש לו ב 
1

 בכסליונשחט ונמצאת דבוקה  

 דלא היתה במקומה�הוי מו�  עקיבא' לר דאי� כא� מו��אי� צרי� לבדוק ישמעאל' לר

צרי� לבדוק ולמע� עקיבא' לר
2

 לא הוי מו� דהביצה נמצאת�"יוחנ� ב' לר 

 

 ? הא� הוי מו�,ניטל מהלשו�

 

רוב המדבר בלשונו רוב הלשו� 
3

 

 לא הוי מו� הוי מו� לרבנ�

 הוי מו� הוי מו� יהודה ומשנתנו' לר

 

 ?הא� הוי מו�, מומי� שבלחי כדלהל�

 

ששפתו ולחייו , פיו דומה לשל חזיר 
 העליונות עודפות על התחתונות

 השפה התחתונה עודפת
  על העליונה

 הוי מו�ד שאחריו"וב, לאילא ביבנה

  מו�לא הוי רבנ� שבזמ� אילא שביבנה

 הוי מו�:עצ� הלחי עודפת
 לא הוי:רק השפה עודפת

4

 

                                                           
1

והנידו� הא� צרי� לבדוק . שיש לו כיס אחד לביציו וניכר מבחו� שהוא נחלק לשני�', פי 
 .או אמרינ� דבידוע שיש לו שני ביצי�, ביצי�' במישוש שיש לו ב

2
כי במיעו� סופה לצאת א� , סימ� שאי� לו אלא אחת והוי מו�, וא� מיע� ולא יצאה הביצה 

 .היתה ש�
3

ורוב של אותו המדבר הוא אינו רוב , שהוא החלק המדבר, דבוקאותו קצת הלשו� שאינו ', פי 
 .אלא רק מקצתה, הלשו�

4
ג לחכמי� ואמרו לו הרי זה "מעשה שלחי התחתו� עוד� על העליו� ושאל ר"מבואר במשנה ש 

דהיינו לחי (שחכמי� שחלקו על אילא ביבנה גבי פיו דומה לשל חזיר : ק"שה', ומבואר בגמ, "מו�
וביאר רב פפא דהיינו . מודי� שבלחי התחותנה עודפת על העליונה שהוי מו�, )העליונה עודפת

 .דוקא שעודפת ע� העצ�
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 :בכורות ד� מ

 ?כמה חוליות יהיו בזנב ויהיה מו�

 

 בטלה בגדי 

שתי� הוי מו� שלש אינו מו� א דרב הונא"להו
1

שלש הוי מו� ארבע אינו מו�

שתי� הוי מו� שלש אינו מו�אחת הוי מו� שתי� אינו מו� לברייתא

 

 ?הוי מו�בעיני� הא� יבלת 

 

 בלב� בשחור שבעי� 

  לא הוי מו�:אי� בה שער הוי מו� י"לרש
 לא שוחטי� כלל:יש בה שער

2

 לא שוחטי� כלל :אי� בה שער אלא' לגירסת תוס
  הוי מו� :יש בה שער

 אי� מומי� בלב� כלל

 

 ?הא� יבלת בגו� הוי מו�

 

 אי� בה עצ� יש בה עצ� 

 יש בה שער' לא הוי מו� אפי הוי מו� ?מה הדי�

 

 

                                                           
1

ואמרה המשנה , )כמו הרישא גבי אז� הגדי(ולמד רב הונא שג� הסיפא של המשנה מדברת בגדי  
 אבל שתי� כ� הוי �  משמע שא� יש בו שלש אינו מו��" ושאי� בה שלש חוליות הרי זה מו�"

ובטלה שתי� הוי מו� ושלש לא הוי , שהמשנה מדברת בטלה, מכח הברייתא' ודחתה הגמ. �מו
 .בשתי� כבר לא הוי מו�' אבל בגדי אפי, מו�

2
 עד �ובמדינה נמי לא , ג המזבח"במקדש משו� שאינו כשר ע, כלומר לא במקדש ולא במדינה 

 .שלא יהיה מו� אחר


