בכורות כ

הצעה 1
הצעה – 2
כו"ע טינוף
פוטר

הצעה  - 3בין
לקולא בין
לחומרא חייש

ההבדל בין ר'
יהושע
למסורת
שקיבל
מהרבנים שלו
 שטינפהבסוף ששה
הצעה 2
להבדל ביניהם
 דכולי עלמאאית להו
דזעירי
הצעה  - 3לא
אמרינן יולדת
למקוטעין
הבדל בין ר'
עקיבא לר'
יהושע

ר' יהושע בשם
רבי ישמעאל
רבותיו
עז בת שנתה  -ודאי צאו אמרו לו לר'
לכהן ,מיכן ולהלן  -ישמעאל טעית!
ספק ,רחל בת שתים אילו בוולד בלבד
 ודאי לכהן ,מיכן הבהמה נפטרת -ולהלן  -ספק ,פרה היה כדבריך ,אבל
אמרו סימן הוולד
בת שלש  -ודאי
לכהן ,מיכן ולהלן  -בבהמה דקה -
טינוף ,ובגסה
ספק ,חמורה -
שליא ,ובאשה -
כפרה
ר' יוסי ברבי יהודה שפיר ושליא.
אומר :חמורה בת
ארבע שנים

טינוף אינו פוטר
אין חוששין
לטינוף קושי :ולא
חייש? והאמר
רבא :מחוורתא
רבי ישמעאל כר"מ
ס"ל ,דחייש
למיעוט!
תירוץ :כי חייש -
לחומרא ,לקולא -
לא חייש
מטנפת חוזרת
מטנפת אינה
ויולדת בתוך
חוזרת ויולדת
שנתה
בתוך שנתה ,והא
מדאוליד  -ודאי
לא טניף

אית ליה דזעירי
דאמר זעירי:
אין טינוף פחות
משלשים יום

ר' יהושע עצמו

ר' עקיבא

עז שטינפה בת
ששה  -יולדת
בתוך שנתה ,רחל
שטינפה בת שנתה
 יולדת בתוךשתים

אלא כל שידוע
שביכרה  -אין כאן
לכהן כלום ,וכל
שלא ביכרה  -הרי
זו לכהן ,ספק -
יאכל במומו
לבעלים

טינוף פוטר
בחוששין לטינוף

אלא עז שטינפה
בת ששה  -יולדת
תוך שנתה ,רחל
שטינפה בת
שנתה  -יולדת
בתוך שתים
לית ליה דזעירי –
יש טינוף פחות
משלושים יום

לא אמרינן
יולדת
למקוטעין

אמרינן יולדת
למקוטעין

לא אמרינן
מקצת היום
ככולו

אמרינן מקצת
היום ככולו
חלב פוטר ,הלך
הא איכא
מיעוטא דחולבות אחר רוב בהמות,
ורוב בהמות אין
אף על פי שאין
חולבות אלא אם
יולדות.
כן יולדות

קושי על ר' יהושע לפי ההבדל בינו לבין ר' עקיבא :ומי חייש ר' יהושע למיעוט?
והתנן :היתה לה חמותה  -אינה חוששת ,יצאה מליאה  -חוששת ,ר' יהושע אומר אינה חוששת,
ואמרינן ,מאי טעמא דר' יהושע? קסבר :רוב מעוברות יולדות ,ומיעוט מפילות ,וכל היולדות -
מחצה זכרים ומחצה נקבות ,סמוך מיעוטא דמפילות למחצה דנקבות  -והוו להו זכרים מיעוטא,
ולמיעוטא לא חיישינן!
תירוץ :אלא איפוך
חיזוק לתירוץ :והתניא :חלב פוטר דברי ר' יהושע ,רבי עקיבא אומר :חלב אינו פוטר.

בכורות כא

הצעה 1
הצעה  - 2דכולי
עלמא אית להו
דזעירי
הצעה  - 3דכולי
עלמא אינה
יולדת למקוטעין
הצעה  – 4דכולי
עלמא אמרי'
מקצת היום
ככולו

תנא קמא
גדייה שילדה שלש בנות ,וכל בנותיה
ילדו שלש שלש  -כולן נכנסות לדיר
להתעשר
אית ליה דזעירי  -אין טינוף פחות
משלשים יום
אינה יולדת למקוטעין

ר' שמעון
אני ראיתי שעישרה בתוך שנתה
לית ליה דזעירי – יש טינוף פחות
משלשים יום
יולדת

לא אמרינן מקצת היום ככולו

אמרינן מקצת היום ככולו

במחוסר זמן אינו נכנס לדיר
להתעשר

במחוסר זמן נכנס לדיר להתעשר

