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כח.
ואידך¿

אי מהתם, איכא למימר: חזה ושוק של תודהִ [דבי רב]!◊כח.

ואידך¿כח.

אמר קרא לך יהיה ־ הוסיף לך הכתוב הויה אחרת בבכור.[רב]!◊כח.

ואידך¿כח.

ֹ [דבי רב]!◊כח. איכא למימר: האי יהיה לך ־ לימד על בכור בעל מום שנותנו לכהן, שלא מצינו לו בכל התורה כולה

ואידך¿כח.

ֹ [רב]!◊כח. ובשרם ־ אחד תם ואחד בעל מום

ואידך¿כח.

ובשרם דהני בכורות דכולהו ישראל קאמר.[דבי רב]!◊כח.

נולד לו מום בתוך שנתו רשאי לקיימו כל י"ב חדש.▀>כח.

איבעיא להו:^◊כח.

היכי קאמר נולד לו מום בתוך שנתו ־ רשאי לקיימו כל י"ב חדש, ולאחר שנתו ־ נמי שלשים יום, או 

דלמא: היכא דנולד בו מום בתוך שנתו ־ רשאי לקיימו כל שנים עשר חדש ותו לא, והיכא דנולד לו אחר 

שנתו ־ אינו רשאי לקיימו אלא שלשים יום?

ת"ש, דתניא:▀!כח.

בכור בזמן הזה, עד שלא נראה להראותו לחכם ־ רשאי לקיימו שתים ושלש שניםֹ ומשנראה להראותו 

לחכם, נולד לו מום בתוך שנתו ־ רשאי לקיימו כל שנים עשר חדש, אחר שנתו ־ אינו רשאי לקיימו 

אפילו יום אחד, ואפילו שעה אחת, אבל מפני השבת אבידה לבעלים אמרו: רשאי לקיימו שלשים יום.

ועדיין תיבעי לי: שלשים יום אחר שנתו או דלמא קודם שנתו?^כח.

נולד לו מום בחמשה עשר יום בתוך שנתו ־ משלימין לו חמשה עשר יום אחר שנתות"ש:▀!◊כח.

ש"מ.!כח.

מסייע לרבי אלעזר▀כח.

נותנין לו שלשים יום משעה שנולד בו מום.דאמר רבי אלעזר:▀▀כח.

▀◊כח.
איכא דאמרי, א"ר 

אלעזר:

מנין לבכור שנולד בו מום בתוך שנתו שנותנין לו שלשים יום אחר שנתו ־ שנאמר: (דברים ט"ו) לפני ה' 

אלהיך תאכלנו שנה בשנה, איזו הן ימים החשובין שנה ־ הוי אומר אלו שלשים יום.

נולד לו מום בחמשה עשר יום בתוך שנתו ־ משלימין לו חמשה עשר יום אחר שנתומיתיבי:▀¿כח.

השלמה ־ אין מיהבא ־ לאִ ▀¿כח.

תיובתא דרבי אלעזר, תיובתא.▀◊כח.

כח.
מ

ֹ [רבי יהודה]♦▀ השוחט את הבכור ומראה את מומו, ר' יהודה מתיר

הואיל ונשחט שלא ע"פ מומחה ־ אסור.רבי מאיר:♦▀כח.

מי שאינו מומחה ורואה את הבכור, ונשחט על פיו ־ הרי זה יקבר, וישלם מביתו.▀כח.

כח.
ג

בדוקין שבעין דכולי עלמא לא פליגי דאסור ־ מפני שהן משתנין, לא נחלקו אלא במומין שבגוףרבה בר בר חנה:▀◊

גזרינן מומין שבגוף אטו דוקין שבעיןדרבי מאיר סבר:♦▀כח.

לא גזרינן מומין שבגוף אטו דוקין שבעין.ורבי יהודה סבר:♦▀כח.

♦▀■כח.
תניא נמי הכי: [רבי 

יהודה]

השוחט את הבכור ומראה את מומיו, ר' יהודה אומר, בדוקין שבעין ־ אסור מפני שהן משתנין, במומין 

שבגוף ־ מותר מפני שאין משתנין
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אחד זה ואחד זה ־ אסור, מפני שהן משתנין.רבי מאיר:♦▀■כח.

מפני שהן משתנין סלקא דעתִך מומין שבגוף מי משתנין?¿כח.

אלא: מפני המשתנין.!כח.

כח:
מתני' נמי דיקארב נחמן בר יצחק:▀■

הואיל ונשחט שלא על פי מומחה ־ אסורר' מאיר:▀כח:

שמע מינה: קנסא קא קניס רבי מאיר, שמע מינה.▀כח:

מפני המשתנין ־ וכולהו משתני, או דלמא ־ איכא דמשתני ואיכא דלא משתני?איבעיא להו:^כח:

למאי נפקא מינה¿כח:

!◊כח:
לאכחושי סהדי, אי אמרת, כולהו משתני ־ שקרי נינהו, ואי אמרת, איכא דמשתני ואיכא דלא משתני ־ 

סמכינן עלייהו

מאי?^כח:

▀!◊כח:

ת"ש:[רבה בר בר חנה 

שח לי רבי יאשיה דמן 

אושא:

דאמר רבה בר בר חנה שח לי רבי יאשיה דמן אושא: בא ואראך בדוקין שהן משתנים.

מדקאמר ליה, בא ואראך ־ מכלל דאיכא דמשתני ואיכא דלא משתני.▀!כח:

מי שאינו מומחה וראה את הבכור ונשחט על פיו הרי זה יקבר וישלם מביתו.▀>כח:

לימא תנן סתמא כר' מאיר?¿כח:

דלמא בדוקין שבעין, ודברי הכל.!◊כח:

כשהוא משלם, משלם רביע לדקה, ומחצה לגסה.תנא:▀◊כח:

מאי טעמא?^כח:

ֹ רב פפא:!◊כח: זה הפסד מרובה וזה הפסד מועט

אי הכי, לפום פסידא לישלםִ ¿כח:

!◊כח:
רב הונא בר מנוח משמיה 

דרב אחא בר איקא:
משום גזירת מגדלי בהמה דקה נגעו בה.

כח:
מ

▀
דן את הדין, זיכה את החייב וחייב את הזכאי, טימא את הטהור וטיהר את הטמא ־ מה שעשה עשוי, 

וישלם מביתו

ואם היה מומחה לב"ד ־ פטור מלשלם.▀כח:

כח:
ג

לימא תנן סתמא כר' מאיר¿

דדאין דינא דגרמי?[ר' מאיר]▀¿כח:

ֹ ר' אילעא אמר רב:!◊כח: כגון שנשא ונתן ביד

¿כח:
בשלמא חייב את הזכאי ־ כגון שנשא ונתן ביד, אלא זיכה את החייב ־ היכי דמי? אי דאמר ליה פטור 

אתה ־ והא לא נשא ונתן בידִ 

כגון שהיה לו משכון ונטלו הימנו.רבינא:!◊כח:

טימא את הטהור ־ דאגע בהו שרץ!◊כח:

טיהר את הטמא ־ שעירבן עם פירותיו:!◊כח:
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כח:

מ
▀

ומעשה בפרה שניטלה האם שלה והאכילה רבי טרפון לכלביםֹ ובא מעשה לפני חכמים ביבנה והתירוה 

שאמר תודוס הרופא: אין פרה וחזירה יוצאה מאלכסנדריא של מצרים שאין חותכין האם שלה בשביל 

שלא תלד.

ִ רבי טרפון:▀כח: הלכה חמורך טרפון

ר' טרפון, אתה מומחה לב"ד ־ וכל המומחה לב"ד פטור מלשלם.אמר לו ר' עקיבא:▀◊כח:

כח:
ג

ותיפוק ליה דטעה בדבר משנה, וטעה בדבר משנה חוזרִ ¿

!◊כח:
חדא ועוד קאמר, חדא ־ דטעה בדבר משנה חוזר, ועוד א"נ בשיקול הדעת טעיתה ־ מומחה לב"ד אתה, 

וכל המומחה לב"ד פטור מלשלם.

כח:
מ

▀
הנוטל שכר להיות רואה את הבכורות ־ אין שוחטין על פיו, אא"כ היה מומחה כאילא ביבנה, שהתירו לו 

חכמים להיות נוטל ארבע איסרות לבהמה דקה וששה לגסה, בין תם ובין בעל מום.
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