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

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

 

 

  . כו�ד ביצה

 ?בכור שנפל לבור הא� ירד מומחה ויראה או לא

 

כשנפל בכור בעל מו� כשנפל בכור ת� 
1

 

 משו� מוקצה�לא ירד  יהודה' לר
2

ירד ויתירנו 
3

 

ט" דאי� רואי� מומי� ביו�לא ירד  שמעו� ב� מנסיא' לר/ שמעו� ' לר
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י"ק ברש"לל(יהודה הנשיא ' לר
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 ד ויתרנויר ירד ויתירנו א� יש מו� )
 

 :ביצה ד� כו

 ?מה דינו, בכור שנולד הוא ומומו עמו

 

 בדיעבד לכתחילה 

 מותר מותר לדרשת רבה בר רב הונא

לרב נחמ�
6

 מותר אסור 

 

הא� יש מוקצה לחצי שבת
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 ? או לא

 

ומה הדי� בבכור שנולד ומומו עמו הא� יש מוקצה  
8

 

 � שהדייני� א� לא שישבו �אסור  יש ללישנא קמא דרבא

 מותר אי� לאיכא דאמרי דרבא
 

                                                           
1

 .ט רק שלא הראה אותו לחכ� לראות א� הוא מו� קבוע או עובר ולהתירו"דהיה בו מו� מעיו', פי 
2

 .דכיו� שבבי� השמשות לא היה בו מו� הרי שלא היה מוכ� והוא מוקצה 
3

� כא� איסור ט והיה מוכ� ואי"ט הרי שכבר הותר מעיו"דא� יורד ורואה שיש בו מו� קבוע מעיו 
 .ט ולכ� מותר"יהודה שאי� איסור ראיית מומי� ביו' ל לר"וכ� ס, מוקצה

4
ל כד� את הדי� " ועוד דהו,ט משו� שכשמתירו דומה למתקנו"ש שאסור לראות מומי� ביו"ל לר"ס 

דא� דלית , אי� היתרו היתר דאי� זה מ� המוכ� ד�וג� בדיעבד א� התיר לא מהני . שגזרו בזה משו� שבות
ש במוקצה דכעי� גרוגרות וצימוקי� "דמודה ר) ה בכור"בד(' מ כתבו התוס"מ, ש איסור מוקצה"יה לרל

וזה דלא כדעת אדא בר אוכמי דמשבש ותני . [ט אי� דעתו עליו כלל"דכיו� שאסור לראות את הבכור ביו
 ].וסובר שבדיעבד מותר) 'בעמוד ב(
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ל דרואי� מומי� "דס,  דהיינו רבי�יהודה הנשיא '  ובכל אופ� מתיר ר"בכור ת�"י גרסינ� "ק ברש"לל 
' אכ� לפי הלישנא בתרא יש לר. ט וג� לית ליה מוקצה ולפיכ� יכול לראות את הבכור לכתחילה"ביו

  .ר אלעאי"יהודה ב' ל ממש כדעת ר"יהודה הנשיא מוקצה וס
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ואת ).  דהיינו רב הונא�אביו של רבה ויש אומרי� שאמר על (ואמר זאת בש� אביו דתני בברייתא  
 .דהיא כדעת אדא בר אוכמי דמשבש ותני' דחתה הגמ, הברייתא שהביא אביי לסייע לרבה בר רב הונא

7
דא� לא , ש ובאמצע השבת נדחה ושוב חזר ונראה"שהנידו� הוא בדבר שהיה ראוי בביה' וביארה הגמ 

אול� דבר , הנידו� בדבר שנעשה בידי שמי�שכל '  עוד אמרה הגמ.ע אסור"ש לכו"היה ראוי בביה
כ מתקררות וראויות "ש ה� רותחות ולא ראויות ואח"כגו� קדירות שבביה, שמתוכנ� כ� להיות בידי אד�

 . לא שיי� בזה מוקצה לחצי שבת�
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וכ� יש . רגע אחד'  הרי שלא נדחה אפי�דא� ישבו ש� , ג שלא ישבו דייני� ש� לראות את לידתו"ובכה 
, גרוגרות וצימוקי� שהיו ראוי� בכניסת השבת ושוב ירדו עליה� גשמי� ותפחו ולא היו ראוי�מ ב"נפ

 .ושוב זרחה עליה השמש ונתייבשו ונעשו ראוי�


