עין מ ש פ ט
נר מצור.
דיטר זה שייך לעיל
במתני' ריש פירקין
*]לעיל קל[:
לו א ב מיי' פ׳׳י מהל'
בכורים הל' א שמג
עשין קמג טוש׳ע י״ד
סי' שלג סעיף : P
לן ג מיי' פ״ג מהלכות
תרומות הל' ב :
ל ח ר מיי' שם הל׳ א
עוש״ע י׳ד סי' שלא
סעיף ית :

לט
מ

ה מיי' פס הל' ג :

ו ז מיי' פ״א מהל'
מתנות עניים הל' טו :

מ א ה מיי' פ״ב מהל'
בכורים הל' י: 1

סב

ט מיי׳ פ״א מהל׳
חגיגה הל׳ ב ;

צ׳ל והירושלמי
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מנה

שצבעו פ מור  .פירש בקונמ רס משוס דהוי כמו מזיק מתנות א״ר יוחנן מפי השמועה אמרה .ר׳ יוסי הלכך הלכתא כוותיה :
^
או אוכלן דפ מור וה״נ גוזל ותימה דא״כ מאי קמ״ל רב חסדא* ופרס  .החמשה כולן:שיהו מחומשות .לכל אחת מהן שבעה סלעי ם
כיון דמתני׳ היא ובפי׳ רש״י הראשונים ב מכתב ידו פירש שקודם וחצי דהוו לה כולהו מנ ה ופרס שהמנה מא ה זוז עשריס וחמשה
שגזז חמש צאן דהיינו כדי חיוב צבע נזה שגזז שלא בא לידי חיוב ע ד סלעים הרי ל״ז סלעים וחצי  :ששים  .סלעי ם  :ונותן סלע מהם
שצבעו והעביר עליו קולמוס ונראה
תורה אור לפהן .ולקמיה פריך ליה מ מ תני תין:
דקמ״ל רב חסדא שלא נפרש מתני׳ אמר ר׳ יוחנן *מפי שמועה אמרה מפי חגיי
רבי יוחנן אומר שש .סלעים הוי כל ]נזיר ע .נכורות ניג
שהן ויתן מ ה ם חמש סלעיס כדתנן ע׳׳ש גתוס' ל׳ה מפי[
כפירוש שמחק ב קונע רס אלא פעו ר זכריה ומלאכי  :ר׳ דוסא בן הרכינם אומר
משוס דמזיק מתנות כהונה שקנאן
ב מ תני׳ :ואחד לו .ואפילו הן גוזזות
]עירונק ימ וש״נ[
אנן תנן  .שיעור וכו׳ * :וכמה כל שהן אמר רב מנה ופרם
בשינוי :
אלך ס ל עי ס ס גי ליה נמי בחמשה
תרומה עין יפה אחד מא רבעים ולא ״ובלבד שיהו מחומשות ושמואל אמר
סלעים לכהן ^ :ל שהן חנן .ואפילו
בעי למימר דשמואל איירי בעין ר ע ה יששים ונותן סלע אחת לבהן רבה בר בר
אין גוזזות כולן אלא סלע אחד :
ואחד
דאס כן מאי קמ״ל מתניתין היא חנה אמר ר׳ יו תן שש לכהן חמיםה
בשלמא לרב ורבי יוחנן ניחא,דרב
לא איירי בנתינת כהן כלל ואיכא
ב מסכ ת תרומות )פרק ד מ״ג( עין לו עולא אמר ר׳ אלעזר כל שהן שנינו תנן
 .ר ע ה אהד מששים :
למימר דהוא נמי סבירא ליה דנותן
וכמה נותן לו משקל חמ ש סלעים ביהורה
שיעור
א ך ן דברים שאין להם
מהנך ל״ז סלעיס לכהן ה׳ סלעיס :
שהן עשר סלעים בגליל ב שלמאלרב ורבי
הפא ה כו׳־ בירושלמי ד מ סכ ת
אלא לשמואל .דאמר נותן סלע לכהן
יוחנן ניחא אלא לשמואל ו ד אלעזר קשיא
פאה פריך אמאי לא חשיב נמי
הא אנן חמש תנן ולעולא נמי דאמר
ושמואל
תרומה בהדייהו ד חמה אחת פוער ת וליטעמיך ולרב מי ניחא והא רב
כל שהוא קשיא דמהיכא יתן לכהן ה׳
הכרי כדשמואל ומשני דתרומה יש לה דאמרי תחייהו ראשית הגז בששים הא
סלעים:ולרב מי ניחא והאמרראשיח
שיעור למעלה שאין יכול לעשות כל איתמר עלה דההיא רב ושמואל דאמרי
הגז בם׳ .וכיון דאמר שבעה ושלשים
גרנו תרומה כדתנן העושה כל גרנו תרוייהו בישראל שיש לו גיזין הרבה עסקינן
סלעים וחצי חייבין בראשית הגז א ס
מחמש רחלות באו צא מ ה ם חלק ס׳
תרומה וכל עי ס תו חלה לא ע שה ולא ומבקש ליתנן לכהן ואמרי׳ ליה כל חד וחד
מטי לשלשיס סלעים חצי סלע ולשבעה
כלום ופריך והרי פ א ה דאין אדם לא תבצר ליה מרםשת סלעים גופא רב
סלעים וחצי דבר מו ע ט וא״נ מוקמינן
עושה כל שדהו פ א ה וקתני ומשני ושמיאל דאמרי תחייהו ראשית הגז בששים
פ א ה ב שעת חיובא דהייע משנותחיל
לה כדלקמן ב מנה בן מ׳ סלעים אכתי
לקצור אד ם עושה כל שדהו פ א ה תרומה בששים פאה בששים תרומה
לכהן
סלעים
ה׳
ואנן
דהוי
הוא
סלע
תרומות ס״ד מיג
דהוי פ א ה למה שכבר קצר אבל בששים והא אנן תנן *תרומה 'עין יפה
הנן:האאחמרעלה  .כלומר ולעולם
ת רומה בתר חיובא דהיינו אחר מירוח אחר מארבעים דאורייתא בששים דרבנן
ראשית הגז בששים בין רב ל מ ע ט
]שגת יז :ט׳ז מג :קדושין
אין יכול לעשות כל גרנו תרומה בארבעים ראורייתא בששים *והאמר
לאו
סלעים
חמש
דקתני
ומתניתין
נח[:
בג מ׳ ״דהראיון פריך א מאי לא חשיב
שמואל יחטח אחת פוטרת את חברי
ארישא קאי אלא מילתא באנפי נפשה
הי א :בישראל שיש לו גיזין הרבה.
אפר פ ר ה ו עפ ר סו ע ה ורוק יבמה דאורייתא כדשמואל דרבנן בדאורייתא
ומשני דלא חשיב במתני׳ אלא דברים
דחלק ששים ש בהפי ש בו כדי לחלק
אחת מארבעים "דרבנן בדרבנן בששים
לכהניס הרבה ומבקש ליתנס לכהניס חגיגה ו :פאה פ״א מ׳ 6
דאי עביד מובא הוי מצוה אבל אין יפאה בששים *והתנן אלו רברים שאין
מחויב לעשות אלא כל שהוא :
הרבה דאמרי׳ ליה כל חד וחד כהן לא

..

הכי

להן שיעור ’ הפאה "והבכורים “והראיון

תבצר ליה מחמשה סלעים דהואיל ויש
דאורייתא אין לה שיעור דרבנן בששים מאי קמ״ל תנינא *אין פוחתין לפאה
לו ליתן בעינן נתינה ראויה לכל כהן
מששים אע״פ שאמרו הפאה אין לה שיעור התם בארץ הבא בחו״ל כי
כדלקמן והיכא דגוזזות מ ע ט נמי סגי
םליק איסי בר היני אשכחיה)א( לר׳ יוחנן רקא מתני ליה לבריה רחלים אמר
ליה בששים יש לשונות אחריס ואין
גליון הש״ם
ליה אתנייה רחלות א״ל כדכתיב °רחלים מאתים ®אמר לי־ה *לשון תורהכיאשי׳בהס ממש  :והא חניא מין יפה אחד נע׳זנח[:
ג ם׳ איל לשון תורם
ושמואל ׳אעין
רב
והיכי
מארבעים.
׳■
׳
לעצמה .עי׳תי׳ט לעצמה לשון חכמים לעצמן אמר ליה מאן ריש סררא בבבל אמר ליה אבא
ס׳א מ׳ב
ר ע ה נקטי שיעורייהו  :ומשני
דפסחים  .:אריכא אמר ליה אבא אריכא קרית ליה דכירנא כר חוה יתיבנא אחר י״ז
ש ם ונפקי 1יקוק’1
דאורייהא בששים .מדאורייתא סגי
זיקות
מאזרי
הקרא
מלשון
שורן א תריה דרב קמיה דרבי ®ונפקי זיקוקין דנור מפומיה דרב לפומיה דרבי
ליה בששים והיינו דקתני עין ר ע ה
)ישעיה נ'( :
ומפומיה דרבי לפומיה דרב ולית אנא ירע מה הן אמרין ואת אבא אריכא
אחד מששים רב ושמואל שיעורא
קרית ליה אמר ליה איהו ראשית הגז בכמה אמר ליה )נ( ר׳ יוחנן בששים
דאורייתא אתו לאשמועינן וביחזקאל
]שנת קמ [.והאנן בכל שהן תנן אמר ליה *אם כן מה בין לי ולך כי א ת א רבדי מי אמר
)מה( רמיזא *וששיתם האיפה מחומר ]צ״ל שפית[
ראשית הגז רב אמר בששים ור׳ יוחנן משום ר׳ ינאי אמר בשש אמר ליה
החטים וששיתם האיפ ה מחו מר
ה שעורים חומר ל׳ סאין איפה שלש
אביי לרב דימי אנחת לן חרא ואקשת לן חרא בשלמא רר׳ יוחנן ארר׳ יוחנן
סאין שתות שלה חצי סאה.כ שתוציא
לא קשיא הא דידיה הא דרביה אלא דרב אדרב קשיא דהא אמר רב מנה
חצי סאת תרומה משלשים הרי אחד
ופרס דרב אדרב נמי לא קשיא מאי מנה רקאמר בן ארבעים סלעים דהוה ליה
הגהו ת ה ב ״ ח
מששים:דרבנן מארבעים.ואתו רבנן
הגהו ת מ ה ר״ב
בששים
ותקון דניהיב עין יפה מארבעים ) ( 6גט׳ אשכחיה ר' יוסנן
רג שבורג
סם מ״ג

א[ ר עיי ד ה מה גין
לי ולך וכו׳ ונוזמא הוא
ומיהו ששה  .מלש שבה
נמחק ונ׳כ ששים :

]תרומות פ״ה[

גי׳ רש׳א במקום דאמרת
דאיתמר ועי' רש׳ל ור״מ

ובינונית בחמשים  :פוטרם אם הפרי .ראשית דגנ ך ולא יהיב ביה קרא שיעור  :דאורייתא בדשמואל .מדאורייתא בכל שהן מיפטר :
דרבנן בדאורייתא בארבעים  .ושעורא דרבנן אתמר בתרומה שהיא מן התורה כגון תרומת תירוש ויצהר שתנתן בא רבעי ם  :ושיעור
דרבנן בדרבנן  .ושיעורא דאנוור רבנן בתרומה דידהו כגון פירות האילן וירק בששים ורמיזא דיחזקאל אצרי עין א מ ר ה  :והראיון  .מפרש
בג מ׳ ד חגיגה )דף ז (.דכל כמ ה דבעי לאתחזויי בעזרה ברגל מיתחזי ומייתי קרבן עולת ראיה וגם הקרבן אין שיעורא לז מי ס א ס מרובה
א ס מו ע ט מן התורה אבל חכמים אמרו הראיה מ ע ה כ ס ך והחגיגה שתי כ ס ך  :דאורייתא אין לה שיעור .כלל ורבנן יהבו לן בה שיעורא
בששים אבל בתרומה אך על ג ב דמדאורייתא נמי בכל דהו מפ ט ר נהי ד מפ ט ר ממיתה דטבל מיהו לכתחלה רמיזא שיעורא דילה חמשיס
וששים דתנא בתוספתא* אמר רבי יוסי מנין לתרומה שהיא אחד מחמשים שנאמר במדין )כמדבר לא( ת קח אחד אחוז מן החמשיס
אחוז שאמרתי לך במקום אחר כזה ומנין א ס ת ר ם ועלה בידו אחד מששים שאין צריך לתרום שנאמר וזאת התרומה אשר תרימו ששית
האיפה מחומר ה חטי ם וגו׳ אלמא דמתייהב בה שיעורא הלכך לא תני לה בדברים שאין להס שיעור  :אשכחיה  .רבי יוחנן לאיסי ב ר
היני :דמתני לבריה .מתניתין חמש רחלים גוזזות מנה מנ ה ופ רס  :אמר ליה  .איסי כ ד כ תי ב ק ר א קא מתני רחלים מאתים אמר ליה
לשון תורה לחוד וכו׳  :אמר ליה  .ר׳ יוחנן לאיסי  :מאן ריש סידרא בבבל  .ראש ישיבה  :אבא אריפא .רב קרי אריכא שארוך בדורו היה
כדאמרינן בהמפלת בנד ה )דף כד : (:אבא אריפא קרים ליה  .ולא א מרת רבינו בלשון כבוד ) ג (  :דפירנא  .כשהיה בכאן קודס שירד
לבבל היה חשוב ממני שהיה יושב לפני רבי ואני הייתי יושב שבעה ע שר שורות מאחריו  :זיקוקין .נושאין ונותנין ב ה ל כ ה :א׳׳ל איהו.
איסי לרבי יוחנן  :ראשית הגז בפמה  .כמ ה יהיה לו ויתחייב בראשית הגז אמר ליה בששים סלעים  :מה בין לי ולך  .א ם איני יודע
פירושה של משנתינו יותר ממך מ ה אני גדול ממך אני יש בידי דכל שהוא לאו דוקא אלא איידי דאמר ר׳ דוסא שיעורא רב ה אמור רבנן
לשון שיעור מו ע ט א[ וגוזמא הוא ומיהו ששה סלעים בעינן כי היכי דלימטי סלע לכהן דבציר מהכי ליכא למאן דאמר דתיהוי נתינה  :בששים .
חלק ששים יתן לכהן לישנא אחרינא ששים סלעים חייבים בראשית הגז  :אנחם לן חדא  .אחת מדבריך יכולה להתקיים:בשלמא דרבי
יוחנן * .דאמרת משמיה בששים  :אדר׳ יוחנן  .לאמר לעיל כמה כל שהן שש חמש לכהן ואחד לו לא קשיא  :הא דידיה הא דרביה  .משום
רבי ינאי כדקאמרינן:אלא דרב אדרב קשיא  .דא מר רב )כולו( מנה ופ ר ס חייבות בראשית הגז ואי ראשית הגז בששים לא מטו ציה לכהן
סלע ובציר מהכי ליכא למאן דאמר :במנה בן ארבעים סלעים .יש מנ ה גדול כך כדלקמן דהוו מנ ה ופ ר ס ששים ו מ הןי תן ס ל ע לכהן :
ופרכינן

כצ״ל ואות ל' נמווק :
)כ( שם אמר ליה כששים
כצ׳ל ותיכות ר׳ יוחגן
נמחק ) :ג( רש״י■ ד ה
אנא ו ט' ככוד הס״ד
ואח׳׳כ מה״ד נהירנא
דכירנא ;

מסורת ה ש״ם
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]לעיל קלז[.
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ת לין

קלח

ופרכינן והני הנ א מנ ה בן א ר ב עי ם  .והא מנה ופרס ד רג הוא מנ ה
ופרס דקאמר רבי דוסא בכל אחת מנ ה ופרס ופליגי רבנן עליה דכתיב אבל בכהן הדיוע כולו של בוץ א״כ לא משכחת צמר ב אבנע של
דאמרי כל שהן ופירש רב למילתייהו דכל שהן היינו בין כולן מנ ה הדיוע ואמאי מ שער ת ראשית הגז ב א בנע הא לא שוין בה אהרן ובניו
שהצמר אינו ראוי לשירות הדיוע  :שם א כנ ע .אע״ג דאין צמר בשירות
ו פ ר ס :ח מ ה ח ד ש ה .של עור שלא ג מ ר תפירתה ושייר בה סלק :
הדיועות הרי ראוי לשירות כ״ג ואי
אע״פ שמקבלה ר מוני ם • שאין ב סי ק תורה אור
משוס הוא ובניו הכי קאמר דברים
ותני תנא מנה בן ארבעים סלעים
כמוציא רמון  :שהורה  .שלא נג מל ה
מלאכתה  :ה פ ר ה  .ונגמרה מלאכתה  . . 5״
........... ............ .
* — ............
הראויין לאבנע שהרי א בנ ע נו הגת
 3אין *והתנן *חמת חדשה אע״פ שמקבלת
בו ובבניו  :יימכר לו שחופוה כו׳ .
וחל עליה שס כלי ואח״כ נ ק רע ה
שיעורה
כמוציא רמון עהור ה אבל מקבלת ^דמונים טהורה תפרה ונרךעה
הא אוקימנא עצה עו ב ה קמ״ל דאע״ג
רמוניס ע מ א ה דלא פ ק ע שס כלי כמוציא רמונים רבי אליעזר בן יעקב אומר
ששייר לעצמו מן העוב יקנה מן
מינה ע ד שתינקב כמוציא רמון כפקעיות של שתי אחת מארבע במנה בן
הלוקח ממין הרעות אחד מששים
כשיעור כל פלי בעלי בתים ששיעורן ארבעים סלעים  :וכמה נותן לו בו׳  :תנא
ויתן לו  :גזז ו מכ ר רא שונה  .ראשונה
היה מוכר לאחר גיזתה מיד קוד ס
כרמוניס  :פ פ ק עיו ה של שהי י שיעור לא שילבננו ויתננו לו אלא שילבננו כהן
שצירך חמש גיזין  :חייב  .בראשית
קריעת כלי לעהר כשמוציא פקעיות ויעמוד על חמש סלעים  :ברי לעשות בגד
הגז דגז צאנך אמר רח מנא והא איכא
שזה הוא תשמישתה של ח מת קטן  :מגהני מילי *אמר ר׳ יהושע בן לוי
של שתי ,
^
דבשעת גיזה כל אחת היתה שלו :
״ ״ ™ א מ י קרא ׳־לעמוד ל ש־ת דבר שודא -m
ב עי דנ א דקא מלי שיטורא  .דחמש
 .לשירות מאי ניהו אבנט אימא מעיל
משק לם
צאן שעל ידי גיזה החמישית הוא

!בששים

]תוספתא נ״מ דכלים ס״ו
והניאו הר״ש סי״ו דכלים[

עין משפט
נר מצוד.
השנה דכי כתיב א בנ ע בכלאים גבי פרשת בגדי כהונה בכהן גדול הוא מג א ב מיי׳ ס״ג מהל׳
מתנות עניים הל׳יס.

]א מיי׳ פ״ח מהל׳ כלי
המקדם הל׳ : [ 3
]ב מיי׳ ס׳׳י מהל׳ ככורים
הל׳ טו כוש״ע י׳ד שי׳
שלג סעיף י; [ 3

זה הדנוי ש״ן למתניי
דלעיל .ר׳־מ

]סניגה י U [r c i . 1״׳ ; yהנא  .הא ד ק »י מ ש ט,ן ץ *תפשת מרובה לא תפשת תפשת מועט
מתחייב ב ארבעה ראשונות וההיא
]הכ״מ ריש פ״י
מהל' חמש סלעיס מלובן לא שיהא על תפ שת ואימא כיפה של צמר דתניא *כיפה
שעתא לא הוו מצאן שלו  :הנן
כלי המקדש תמה פהשמינו
ם.
בי
כ
כו
ד
ב
עו
של
צאנו
ייהלוקח
גדול
כהן
בראש
מונחת
היתה
צמר
של
אשיעורא
אלא
ללבנו
מועל
ישראל
הרמנ״ם דנר וה[
]צ׳ל הלוקח גו[
אפילו ע ד שלא נגזזה וגזזה פעו ר
קפיד דליתיב ליה ב הכרע שכשיתלבןש»יי*ועליה ציץ נתון לקיים מה שנאמר °ושמת
הלוקח דלאו צאנו הוא  :הא צאנו
שיהא בו חמש סלעים ונפערות כל ״ אותו על פתיל תכלת אמר קרא הוא ובניו
לגזוז .שמכר לו ״גוך הצאן זה קנ ה ]צ׳ל גז הצאן והקנה כו׳
גיזים  :א מר ק רא לעמוד לשרה  .דבר השוה לאהרן ולבניו אבנט נמי לא
כן העתיק הרץ[
לו הגוך ע ד שגזז  :חייב  .דצאנך
בתר ראשית הגז כתיב כי בו בחר
גרסינן הניחא שוי הניחא למאן דאמר
קרינא ביה  :כל חד א וחדא ב ה ר
]יומא ו ,ינ .סמ .תמיד ה׳ מכל שבעיך לעמוד לשרת  :מאי
למאן דאמר לא *אבנטו של כ״ג לא
כ([:
גיזה נ פ ק מר שותיה  .וקתני חייב
ניהו א נ נ ע  .שהוא קען שבבגדי
כהונה וקים להו לרבנן שיכול לעשות זהו אבנעו כו׳  .כדמוכח זהו אבנטו של כהן
אלמא בתר שעת גיזה דכל חדא
כ כ ״ י ז ) י י " ־ הדיוט שפיר אלא למאן
אזלינן  :כל שלשים יום  .לאו דוקא
מחמש סלעים צמר שהרי אין כולו
אלא שיהו כל הגופים קנויין לו ע ד
צמר אלא כלאיס הוא  :הפשה מ רו ב ה דאמר ]”[ זהו אבנטו של כהן הדיוט מאי
תשלוס כל הגיזי ם :ב ת ר מוכר אזלינן.
לא הפ שה .ברייתא בתורת כהנים איכא למימר שם אבנט בעולם  :לא
אילנות
למיתב אכולהו:קלחי אי לן.
גבי זבה )וי ק ר א מו( ימים רביס ימים הספיק ליתנו ובו׳  :איתמר גזז ומכר
—^----- •34 ©+^^.-
עצמן לקח ע ס פירותיהן להכי נ ק ע
שנים רבים שלשה או אינו אלא רבים ראשונה רב חסדא אמר ף[ חייב ר' נתן
לשון קלחי שאין שדה זו שדה אילן אלא שיטה מקובצת
עשרה א מרת כל ששמעו מרובה
ושמעו מו ע ע ת פ ס ת מרובה לא ברהו שעיא אמר פטור רב חסדא אמר
שדה לבן וגדלו ב ה שנים או שלשה א[ דתנן המוכר קלחי
אילן  .נ״ב עי' פ״ג
הג הות הב״ ח תפס ת תפס ת מו ע ע תפס ת הואיל חייב דהא גזז ר׳ נתן בר הושעיא אמר
אילנות ומכרן  :נותן  .לוקח פאה דפאהוע״שבהר״ש ז׳ל:
)א( רש״י ד׳ה תפשת ולא פירש לך איזה מהן יש לך לתפוס פטור בעידנא דקא מלא שיעורא בעינן
מכל אילן ואילן כדכתיב ) דכ רי ם כד(
וכו' ואני משינך או אינו:
הראשון שבמשמע שאס לא נ תפוס צאנך וליכא הנן הלוקח גז צאנו של עובר
לא תפאר אחריך ואין אחד מ ה ס
פוער את חבירו הואיל ואין השדה שלו
אלא המרובה אני משיבך מהיכן את ה כוכבים פטור מראשית הגז הא צאנו לגזוז
שאם היתה שדה שלו היה נותן מאחד
מ מעעו לזה ה מו ע ע והלא אך הוא חייב אמאי כל חד וחד בתר גיזה נפקא
על כולן  :אימתי בז מן שלא שייר בעל
במשמע כשתאמר אינה זבה בפחות לה מרשותיה תרגמא רב חסדא אליבא
ה שדה .שוס אילן בשדה לעצמו  :אבל
מע שרה אני אומר לך והלא אך
ד ד נתן בר הושעיא בגון שהקנן לו כל
שייר .אחד לעצמו ר מי אכול ה חיובו
שלשה במ שמע וכשתאמר בשלשה ואני
מ שיבך)א( אינו אלא ע שרה אתה שלשים יום  :הלוקח גז צאנו של חבי ת
עליה ונותן פאה ב קרקע בז רעים
גבי
אומר לי אך השלשה במשמע וגבי בו׳  :מאן תנא דהיכא דאיכא שיורא
אלמא
האילנות
כל
את
ופוער
לעניים
גליון ה ש״ם
רבי
שירות נמי תאמר א בנע ואני משיבך מוכר בתר מוכר אזלינן א״ר חסדא
היכא דאיכא שיורא כולה תיובא רמיא רש״י ד״ה והוא שהתחיל
ונו' ואין פאת
ר
ע
פ
היכי
רמיא
עליה
לאו
דאי
עליה
אילן
פאה  p״ :מ״ה ואימא מעיל אתה אומר לי והלא אך יהודה היא *דתנן א[''המוכר קלחי
עי'
זרעים סוטיתן .
במים חיים
בפא ה דידיה אילנות של אחרים  :בפר״ח
האבנע בכלל שירות ומהיכן אתה בתוך שרהו נותן פאה לכל אחד ואחד
כרמב״ם ס״ג הל׳ יח
והוא שהתחיל בעל הבי ת לקצור .
מ מ ע עו אבל כשתאמר אין פעור אלא אמר רבי יהודה אימתי ^בזמן שלא שייר
מהל׳ מתנות עניים :
הזרעים קודס מכירת האילמת
בכדי מעיל אני משיבך והלא א בנע בעל ה שדה אבל שייר בעל ה שדה נותן
דמההיא שעתא מיחייב בפא ה ופאה
ראוי לשירות וקרא שירות הוא
שהיא פאה על הכל אמר ליה רבא והא מר
דידיה דההיא שעתא חזיא ל מפער
דכתיב  :ואימא כיפ ה של צמר.
מו ע ע ת מ א בנע ואך היא בכלל שירוש הוא דאמר והוא שהתחיל בעל ה שדה
סל ה שדה ומיהו כי לא שייר מידי
כדכתיב )שמוח כח( על פתיל תכלת לסצור וכי תימא הכא נמי והוא שהתחיל
אסתלק מדין פי מ ת אילנות ®ואין
פאת זרעים פוערתן וכי שייר דאכתי
ו ת כ ל ת ע מ ר א הו א:כיפה  .כ ו ב ע קקי^אלגזוז בשלמא התם “ובקצרכם את קציר
שייר בפירות אילנות לא נפ ק מחיובא
פלערי״י  :ושמח אוהו  .בציץ  :א מ ר ארצכם כתיב מעידנא דאתחיל לקצור
ליה כדמעיק רא :
ק מא והוה
ק ר א .גבי שירות דראשית ה ג ז  :מיתיב בכולה שדה אלא הנ א מעידנא
ו ב ק צ רכ ם .מ שמע מתחלת קצירה :
הוא ו בניו .וציץ אינו בכהן הדיוע  :דאתחיל למיגז לא מיחייב בכוליה עדרית
לא מי חיי בבכולי ה ע ד רי ה .דלא כתיב
צעילד3,א.רןלנ .נ״קקסו .הניחא למ״ד א בנ עו של כה! גדול .אלא אמר רבא האי תנא הוא *דתנן
בגזזכס אלא גז *צאנכם לאחר שנקרא ]צ׳יל צאנך[
ביום הכפורים שהוא בוץ כדכתיב
)ויקרא שז( ובאבנע בד יחגור  :לא זהו אמר לו מכור לי בני מעיה של פרה
גז צאן:אלאאמר רבא .ע ע מ א דמתני׳
א בנ עו שלכהן ה דיו ע .של כל השנה זו והיה בהן מתנות נותנן לכהן ואין
משוס דאין אדם רשאי להפקיע
דהא הוא הואי של כלאים כדכתיב מנכה לו מן הדמים לקח ממנו
ממונו מיד מצוה ולמכור גיזיו כדי שיהא
)שמות לש( ואת ה א בנ ע שש משזר במשקל נוחנן לכהן ומנכה לו מן הדמים
גז של אחד וצאן של אחר לפוערן דלא
קרינא ביה גז צאנך אלא כי קא מזבין
אלמא
תכלת וגו׳ וכי כתיב א בנ ע דכלאים
בין בכהן גדול בין בכהן הדיוע דכל השנה כתיב  :שפיר  .משכחת לא קמזבין משנות דכהן הילכך כי שייר מידי איכא למימר מדלא
שוין אהרן ובנין באבנע של צמר כגון של שאר ימות השנה  :אלא פריש מוכר ללוקח חוץ ממתנותיו של כהן ודאי הכל מכר לו ושייר
למ״ד  .אבנעו של כהן גדול ביוס הכפוריס כשר הוא בהדיוע כל אצלו את מתן הכהן ואמר לוקח למוכר מתנה דכהן גבך היא
וכי

הכי

עין מ ש פ ט
נ ר מצוה
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ר א שי ת חגז

פ ר ק א ח ד ע שר

חולק

מסורת הש״ם

אל מא

א א מיי׳ פי״ג מהלכות
מ ח ט ת דכהן לא מזבני אינשי  .פירוש לא מזבני כמו לא וכי לא שייר חייב הלוקח ולא משום דחיוב המצוה עליה דלאו צאנך
שחיטה הל׳ כ סמג
הוא אלא משום דזה לא מכר לו חלקו של כהן  :מ ת נו .לוקח לכהן
זבני דכי היכי דכשלקח ממנו במשקל מנכ ה לו משום
עשין הה :
תני׳
מ
ה״נ
ת
תנו
מ
לקנות
רצה
לא
בשר
ליטרא
לי
מכור
ליה
דכשאמר
ואין ה ט ב ח מנכ ה לו כלום לפי שלא מכר לו את המתנות מ ס ת מ א :
ב ב מ״׳ שם הלכה ח
והמג שם טוש׳ע י'■ ד שייר אצל מוכר הוי כלוקח הימנו במשקל ולא זבין מ תנ ה דכהן אבל לקח הימנו במשקל  .דהשתא ודאי זיין ליה  :מנכ ה לו מן הדמים .
סי' י5ב סעיף  : :בשלא שייר כלום לא שייך לומר לא
תורד ,אור משנשחטה זכו הכהניס במתנותיהן
זבין שהרי קנ ה הכל ונניהו הא דקאמר
והדין על ה ט ב ח וגבי ראשית הגז
הי א
אלמא מתנות דבהן לאמזבין
ג נ מיי׳ שם טוש׳פ שם
ודאי א ס פירש לו הכל אני מוכר לך
סעיף א :
דא״ל מוכר מ תנ ה דכהן לא זבני נמי מתנות דכהן לא מזבין איניש הלכך
אין כאן לכהן כלום על זה הואיל ו עד
לו לא א״ ש:
ד ד ה מיי׳ שם הל׳ י
שייר המוכר מוכר חייב דאמר ליה לוקח
שלא נגזזה נמכרה לא חל עליה חובת
הדרן עלך ראשית הגז
טוש״ע שם סעיף ז :
הייב
לוקח
שייר
לא
היא
גבך
דכהן
מתנה
,
ראשית הגז דלא קרינא ביה נז צאנך
דאמר ליה מוכר מ תנה דכהן לא זבני לך :
ה ו מיי' פי״ג מהלכות שי ל ו ח ההן.לבד מראשית
וטע מא דמתני׳ משום דלא זבניה
שחיטה הל' כא :
ן
יי וה״ה לבד ממתנות
ולטטמיה דרב ח סד א אפילו פריש
וחדא מינייהו נקט:
.
ליה יהיב ליה ולאו מילתא היא* :
כ ל היכא דפנן בחולין ובמוקדשין
הררן עלך ראשית הנז
לצורך כו׳  .תימה כיון)א( דאין
נוהג בארץ ובחו״ל בפני
שילוחחסל-אבללאבמוקדשין.
חילוק בין חולין ומוקדשים אלא בגיד
׳ הבית ושלא בפני הבית
י׳ בג מ׳ מפר ש היכי
הנשה ובאופו ואח בנו א״כ הכי נמי “ בחולין אבל לא במוקרשין חומר בכסוי
דמי מוקדשין  :ואינו נוהג אלא
בשאינו מזומן .דכתיב )דברים ככ(
הוה מצי למימר איפכא שלא לצורך הדם משילוח הקן *שכסוי הדם נוהג בחיה
לבד מאותו ואח בנו וי״ל דכיון
כי יקרא  :שקננו ב פ ר ד ס  .שמרדו
דחדוש הוא באותו שהוא שלא לצורך ובעוף במזומן ובשאין מזומן ושילוח הקן
ויצאו מן הבית ואין חוזרות לבית
שיטה מקובצת כדמפרש ואזיל ולאו מי אוקימנא כו׳ אינו נוהג אלא בעוף ואינו נוהג "אלא
א[ חד אמר כל
ונעשו מדבריות ופרדס לאו מזומן
היכא .ניחא טפי לומר לבד מאותו דבר בשאינו מזומן איזהו שאינו מזומן בנון *אווזין
דתנן בארץ ובחו׳׳ל
הוא שיכולים ה ס לברוח אבל א ם
נ״ב דףעי'נגתום'ע״א :בכורות שהייתי סבור שהוא לצורך והוא שלא ותרנגולים שקננו בפרדם אבל אם קננו
בבית קננו פטור  :קננו בהוך הביה .
משילוח
לצויך  :ס א י ט ע מ א אוקימנא בבית וכן יוני הרדסיאות פטור
שלא מרדו  :וכן יוני הרדסי או ה.
רובץ
טמא
לאו משום דקשיא לן כו׳  .דהא יעוף טמא פטור מלשלח יעוף
שדרכם ליגדל ע ם בני אדם פטור :
ביצי
על
רובץ
דאשמועינן דולדוח קדשים ב מעי אמן על ביצי עוף טהור וטהור
טון! טמא פ טו ר .כדמפרש בג מ רא
הן קדושין הוה מצי
או בהוייתן
צפור טהור ה ולא ט מ א ה  :ט ו ף טמא
לאשמועינן בעלמא בלא גיד הנשה עוף טמא פטור מלשלח קורא זכר רבי
יי כ ז טל ביצי טוף ט הו ר .אע״ג
אלא איידי דפנ א לצורך פנ א גמי שלא אליעזר מחייב ייוחבמים פוטרין  :ג ט׳ רבי
דמינא דאפרוח בר שילוח הוא :פ טור.
לצורך ומ״מ מוקמינן לה בולדות אבין ור׳ מיישא א[ חד אמר כל היכאד תנן
דקן צפור בעינן שתהא ה א ס ה מ קננ ת
קדשים כיון דמצינן לפרושי דאשמועינן בארץ ובחו״ל שלא לצורך לבד מראשית
צפור ט הו ר ה ועוף ט הור הרובץ על
חדוש קצת  :י צ א זה שאין אה ה הגז לאפוקי מדר׳ אלעאי דאמר *ראשית
ניצי עוף ט מ א נמי אע״ג דקן צפור
מצווה לשלחו אלא להביאו ליד גזבר  .הגז אינו נוהג אלא בארץ וחד אמר בל
הוא פ טו ר כדמפר ש בנ מ ר א ואת
כפי׳ הר,ונטרס שלפנינו
ורש״א *פ״ה ד ט ע מ א משום דלא א מר ה היכא דתנן בפני הבית ושלא בפני הבית
הבנים תקח לך ולא לכלביך ובגמ רא
אינו ועי׳ רש״ל
חורה שלח לתקלה וקשה חדא דלישנא
שלא לצורך לבד מאותו ואת בנו סלקא
פריך מכלל דעוף ט הור הרובץ על
לא מ שמע הכי ועוד דמסיק ומוקי
ביצי מין אחר כמופו ט הור חייב :
לה בלא נג מ ר דינו וא״כ אין בו דעתך אמינא הואיל ובענינא דקדשים כתיב
קורא • עוף *טמא הוא ודרכו לרבוץ
בזמן דאיכא קרשים ננהוג בזמן דליכא
הקלה ונראה דפשטיה דקרא דריש
על ביצי אחרים  :זכר פטור מלשלח.
דמ שמע דבמידי שיכול לשלחו מ שפעי קדשים לא ננהוג קמ״ל ותרוייהו אמרי כל
כדיליף ט ע מ א בנ מ׳ ז ג ט ׳ רבי אבין
אבל הקדש מצוה להביאו ליד גזבר היכא דתנן בחולין ובמוקדשים לצורך לבד
ורבי מיישא  .מפרשי הך מתניתין
ופירש ב קונ ט ר ס מפ ק ח לך לא מצי
פקע
מניד הנ שה *פשיטא משום דאיקדש
דכסוי הד ס ואותו ואת בנו וגיד הנשה
]מעילה יב [:לאתויי דהא *ביצי פורי ם לא מועלים
אוקימנא
ולאו
מיניה
שה
הנ
גיד
איסור
ליה
והזרוע והלחיים וראשית הגז ושלוח
ולא נ הני ם'ו א ע ״ג דבקדשי בדק הבית
סלדו ת קדשים *ומאי טעמא אוקימנא לאו
הקן דפנן בכולהו בארץ ובחו״ל בפני
מועלים מתניתין איירי בקדשי מזבח
הבית ושלא בפני הבית בחולין
לכ״ע ולא פליגי בסמוך אלא בקדשי משום דקשיא לן לא ליתני מעיקרא נמי
ובמוקדשין מר פריש חדא ומר פריש
בדק הבית ולהט לא מצי מ מ ע ט לא תקשי לך איידי דתנא לצורך תנא נמי
חדא ולא פליגי ותרוייהו קא מפרשי
שלא לצורך  :בחולין אבל לא במוקדשים :
ר,גד,ות ה ב״ ח
מתקח לך ומיהו לשון להביאו ליד
לאידך וצריכין אנו לומר דבר בשם
)א( תום' ד ה כל היכא
וכו' הימה כיון דהא דאין גזבר אין מיושב כל כך דגזבר לא
אמאי לא דאמר קרא °שלח ת שלח אתד'נרים;
״ אומרו :כל היכ אד חנן באר; ובחו״ל .
לשלחו יצא זה
מצווה לשלחו
חילוק נין חולין ומוקדפים שייך אלא בקדשי בדק הבית  :האם במי שאתה מצווה
ב הנ ך פ ר קין  :ש ל א לצורך .הו אדל או
אינו אלא :
כיון
לידי
להביאו
אלא
שאי אתה מצווה לשלחו
חובת ק ר ק ענינ הו אלא חובת הגוף
גזבר אמר רבינא יהלכך עוף טהור שהרג את הנפש פטור משלוח מ״ט
ונוהגת בכל מושבות כדיליף בפ״ק
דקדושין ) ד ף לז : (:לבד מראשיה הגז
דאמר קרא שלח ת שלח את האם במי שאתה מצווה לשלחו יצא זה
לאפוקי מדרבי אלטאי P p m .לה
שאי אתה מצווה לשלחו אלא להביאו לב״ד היכי דמי *אי דנמר דיניה
לתרומה וה״ה נמי במתנות נשנית
בר
לצורך דהא רבי אלעאי יליף מ ת ט ת
מראשית הגז והא דנ ק ט ראשית הגז משום דעלה א״ר אלעאי בהדיא כדאמר לעיל רבי אלעאי אומר ראשית הגז אינה נו הגת אלא בארץ :
*וכל היכא דחני בחולין ובמוקדשין דהיינו גיד הנשה ואותו ואת בנו  :לצורך  .דאוחו ואת בנו אי לאו דאשמועינן ליה הוה אמינא דאינו נוהג אלא
במוקדשין דהא בקדשים כתיב הילכך א ש מועיקדנו הג הוא בחולין כדאמר התם*ושור הפסי ק הענין וכ״ש הנך דתנן אבל לא במוקדשין לצורך הוא
דאשמועינן חילוק  :ב ר מגיד הג שה .דשלא לצורך חנייה דנוהג הוא דפשיטא לן דמשום דאקדשיה לא לפקע איסור גיד הנשה מיניה  :ולאו מי
אוקימנא ליה .בפרק גיד הנשה )לעילדףסס:(:בולדוח קד שים .דאתאלא שמועינן דחייבמ שום גידומוקדשין דכיון דאיסור מוקד שיןקדים
כדמפרש ה ת ם שיצירת הולד קודמת לגידין איצטריך לאשמועינן דאתי איסור גיד וחייל עלייהו  :ומשני מ״ט דוחקח  .לאוקמה בהכי
משוס דהיה קשיא לך למאי הלכתא תנינהו והשתא אתו רבי אבין ורבי מיישא להנך למימר לא תדחק לאוקמה בהכי דמעיק רא כי מקשת
התם פשיטא לאו קושיא היא דהא איכא טובא דמתני שלא לצורך ואיידי דתנינהו כל חדא וחדא בחדא לצורך תנא נמי בהן באידך שלא
לצורך וה״ה למוקדשין איידי דתנייה בכולהו לצורך תנייה נמי בהן שלא לצורך וכן בפני הביס משום אותו ואת בנו תנייה בכולהו וכן חו״ל
משוס ראשיה הגז  :״שהרג אה הנפש .ואח״כ מרד ונמצא בקן  :פ טור מלשלח .הואיל ובר קטלא הוא והכי דרשת ליה דקא בעי לשלח
למקום הצלה והפקר והאי לאו בר הכי הוא והכי דריש קרא שלח תשלח את הראוי לשלחו ואת שאין ראוי לשלחו אל תשלחט :
בר

הדרן עלך רא שית הגז

ע״כ שייר לע״א

שיללח הקן

]עי' תים' לקמן יזלט:
ד ה שכסוי הדס[

]לקמן קלט[:

]לעיל קלו[;.

צ״ל טהור  .ר״מ

]לעיל סט[:
רל מאי טעמאיש״ל

]לקטן ק«[.

^^3
ש(-.,,

ע״ 1רש״ל

מסורת ה ש׳׳ס

פ ר ק שנים ע שר

ש לו ח ר ק

נ ר ק ע ל א ה ו א  .ומהיכן נ מ ל ס  :ו ב ע ר ה ה ר ע  .מצוה על כל ה פוג ע
בחייבי מיתה להביאן לב״ד כדי לבער ר שעיס מישראל  :מי מי חיי ב.
אפילו כשהוא חולין :אלא ד חוא קן ב ע ל מ א• ב מ קו ם שאין ק טי לו
והביצים אינן שלו ד הא כל מקו ם שהביצים שלו אפילו ע׳׳י זכיית
חצר המ שתמרת לאדם שלא מ ד ע תו תו ר ה אור

חולץ

עין מ ש פ ט
נר מצו ה

קל ט

מהלכות
דמרדו פ ק ע ה קדושתייהו  .שמעינן מהכא דאווזים ו ת ר מו לי ס ו א מיי׳ ס״ו מהי
ערכין ה»׳ ככ :
י של חולין שמרדו בבעליהס
זכה דהא הכא היינו ע ע מ א כיון דמרדו הוו הפקר וחייבין 3שלוח  :ז ב מיי׳ פי״ג מהל׳
״״’ ״!״ ש?; ן ° , ,״
ד ו ס א מ ת ונפל דלי תנ הו .לאודוקא נ ק ע מ ת ד הא שור אפילו
נגנ ב או נאבד נמי חייב באחריותו “ רצב סעיף ה :
י
נפל
יוחנן
ולרבי
המזבח
קדשי
שהוא
ובעי
דיניה
גמר
דלא
ח ג מיי׳ סי״ד שם הל׳ נ:
נמי לאו דוקא :
וקיומי ביה °ובערת

חשיב ליה מזומן בהשואל א ת ה פ ר ה בר קטלא הוא אלא
)^׳מ דף ק ני (  :אלא ד אג ג היי הי ד ב רי ס ל א תויי ה לבי דינא
ט ד מיי׳ פי׳ד מהל׳
מעשה קרמות הל׳ ד:
י' הרע מלרבך הניטוקד שין הי ביד מי אילימא
לפי שמצינו בהקדשות ומע שר
תימ ה באיזה י ד ,מיי׳ שס הלכה ה :
מלשלח את האם :והדר אהדרינהן .דהוה ליה קן בתוך ביתו ואקדשיה מי
שני כ ו׳ .
 w.מטיח״ב °כי יקרא ק צפור פרט למיומן אלא
עציק ;
וי״ר־
מאי
זה
הרי
דאמר
אי
מיירי
הקדש
יא ו מיי׳ ש® הלכה ו
איריא דנ ק ע לאחר שנתחללו אפילו
וע׳ש נדאמר דמי
דהא כיון חנה נהו מז»1ן קרינא י?י)!דחוא קן בעלמא ואקדשיה וטי קדוש °איש
זה עלי :
הקדש עצמו ע נ ב או נאבד אין חייב
בהו  :איחייב ליה בשילוח  .כשמצאן ״ בי יקדיש את ביתו קדש אמר רחמנא
באחריותו אלא על כרחך ד א מר עלי
נב׳ון סת:
לא פ ק ע *“ מה ביתו ברשותו אף כל ברשותו אלא
דאקדשה ב תר הכי ״
מ״םתמורה ומשום ׳
ב״מ  .1ע׳ז פג.
אך על ג ב דבהקדש גופיה חייב
ע .כע :ערכין כא [:ליה שוס מצוה מינייהו «[ דתניא וכו׳ דאגבהינהו לאפרוחים ואקדשינהו והדר
באחריותו כיון שנתחלל אינו חייב
מוקדשים אין כסוי הד ם נו הג ב הן הדרינהו האי אפילו בחולין נמי לא מיהייב
כדאמרינן בפ ר ק כסוי ה ד ס )לעיל
באחריות ה מ עו ת ו א ס כן מ ה נלקמן קמא[.
]רלדתנן[ דף מ  ( :משום שחיעה שאינה ראויה *דתנא *"נטל את הבנים והחזירן לקן
קאמר יכול אך זה כן היאך
שאסורים ב הנ א ה  :ש מע ה ו א ח ר כ ך ואח״ב חזרה האם עליהן פטור מל שלח אלא
דומה ע ר ך להקדש שנתחלל :
מעיקרא
הקדי שה חייב לכסו ה  .דחיובא דחייל דאגבהה לאם ואקדשה ודזירה
שכסוי
עליה לא פ ק ע  :ר ב א מ ר  .לתרוצי איחייב ליה בשילוח מקמי דאקדשה דתניא ר׳ יו תן בן יוסף אומר הקדיש
ל מ תני׳ :במקדי ש פי רו ח שו ב כו .חי־ה ואח״ב שחטה פטור מלכסות "שחטה ואח״ב הקדישה חייב לכסות
גוזלות שובכו למזבח לעולת נדב ה שבבר נתחייב בכסוי קודם שיבא לידי הקדש רב אמר במקדיש פירות
ואחר כך כשגדלו אותן פי מ ת מרדו
שובנו ומרדו ושמואל אמר במקדי ש תרנגולתו לבדק הבית ב שלמא
שיטה מקובצת
ויצאו וקננו ב מקו ם א ח ר ד מ עי ק ר א
מאי
רב
אלא
הבית
בדק
בקדשי
לה
מוקים
דקא
כרב
אמר
לא
שמואל
א[ דא'תמר מנת  1ה
כי אקדשינהו דידיה הוו וחל הקדש
_עי׳
עצייהו והשתא דמצאן לאו מזומן הוא טעמא לא אמר כ שמואל אכד לך רב דוקא קפטרי משילוח בנק פי ח ת לבדק הבית נ״ב_
שובכו דקדשי מזבח נינהו דביון י קד שי ק ח ש ת הגוף לא פקעף ,קףן^^.״ך;ן תום׳ ערכין יףכע״גי
ואי הוו חולין הוו מיחייבי והאי דנ ק ע
מינייהו אבל במקדי ש תרנגולתו לבדק הבי ת דלאו קדשי מזבח דקדושת
פירות ולא א מר מקדיש שובכו עצמו
כשהן דמים בעלמא הוא כיון דמרדה פקעה קדושתייהו וחייבת בשילוח ושמואל
ראויין אלא _ ,.
.
משוס דיונים ,
.
אינן
.....................אלאתהליסאמר *כל היכא ראיתיה בבי נזא דרחמנא איתא דכתיב ״לה׳ הארץ ומלואה
]י״ה י [.ק טני ם ורב לא א מ ר למילתיה
בקדשי מ ז ב ח  :ד ק א חו קי ם ליה א פי ס ” וכן אמר ר׳ יוחנן במקדיש תרננולתו לבדק הבית ומדדה אמר ליה רבי
 .................ס •*ואשמועינן
בקדשי ב ד ק ה בי
—
 .....רבותא־' שמעון בן לקיש וכיון שמרדה פקעה ליה קדושתה אמר ליה בבי גזא
ד א ע״ג דקדושת דמים בעלמא הוא
הגהות מהו־״ב
פ עו ר מלשלח כדא מרן ע ע מ א שאתה דרחמנא איתא דכתיב לה׳ הארץ ומלואה ורמי דר׳ יוחנן אדר׳ יו תן וי מי
רנ שבורג
מצווה להביאו לידי גזבר  :לא פ ק ע ה דר׳ שמעון בן לקיש אדר״ש בן לקיש א[ דאיתמר מנה זה לבדק הבית ונגנבו
קדו שחייהו .במרידתן לא יצאו מכח או נאבדו רבי יוחנן אמר חייב באחריותן עד שיבואו לידי גזבר וריש לקיש
מה'ד
וארז״ג '■
הקדש  :פ ק ע ה קדו שחיי הו .ומיחייבי אמר כל היכא ראיתיה בבי גזא דרחמנא איתיה דכתיב לה׳ הארץ ומלואה ׳■כאן ״הסיד ׳ י
דתגיא וכז׳ :
ב שילו ח :ל ה׳ ה א רן  .אינן א בו דן קשיא דריש לקיש אדריש לקיש קשיא דר׳ יוחנן אדר׳ יוחנן דדיש לקיש
ימי[ שבכל מקו ם שהם של הקדש הן  :ה א אדריש לקיש לא קשיא *®הא מקמי ד שמעיה מר׳ יוחנן רביה הא לבתר
מ ק מי ד ש מעי ה מ ר׳ יוחנן ר בו  .הוה ד שמעיה מר׳ יוחנן רביה אלא דר׳ יוחנן אדר׳ יוחנן קשיא דר׳ יוחנן אדר׳
קיס ליה כיון ד מרד ה פ ק ע ה לה יוחנן נמי לא קשיא הא דאמר עלי הא דאמר הרי זו מכלל דר״ש בן לקיש
ןצ׳ל וי״נז[ קדושתה ובתר דשמעיה מרבי יוחנן
אע״ג דאמר עלי לא מחייב *והתניא *יאיזהו נדר ואיזו היא נדב ה נדר מגילה יז .ר׳ה ז .היניז
ד ת ר ץ ליה לה׳ הארץ ומלואה קבלה
ס״א מ״א
מ מ ט ומשום הכי פ עו ר במקדיש האומר הרי עלי עולה נדבה האומר הרי זו עולה י׳ומה בין נדר לנדבה נדר
ו א ב ד; ה א ד א מ ר הרי ע לי .להביאו מתה או נגנב ה או שאבדה חייב בא^ Tיותרו נדב ה מתה או נגנב ה או
שאבדה אינו חייב באחריותה אמר לך ריש לקיש הני מילי קדשי מזבח
וכשהפרישה אחר כ ך נגנבו ואבדו
אע״ג דבי גזא דרח מנא הוא לא חיים דמחוסר הרךבה אבל קדשי בדק הבית דלאו מחוסר הקרבה אע״ג דאמר
עיטן כ :נדרו  :נ ד ר ה או מ ר הרי עלי עול ה  .עלי לא מחייב *והתנן האומר שור זה עולה בית זה קרבן מ ת השור
ואח״כ הפריש ב ה מ ה ואמר הרי זו נפל הבית אינו חייב באחריותן ישור זה עלי עולה בית זה עלי קרבן מ ת
לנדרי א ם מ ת ה חייב באחריותה השור ונפל הבית חייב לשלם ה״מ היכא ד מ ת השור ונפל הבית חייב לשלם
הואיל ומעיק רא ארכב ה אכתפי ה :
ד מי ח ס ר ה ק ר ב ה .דכי אמר עלי דליחנהו אבל היכא דאיתנהו כל היכא ראיתיה בבי גזא דרחמנא איתיה
— הכי ק א מר עלי ®להביאו לעזרה אבל דכתיב לה׳ הארץ ומלואה אמר רב המנונא הכל מודים בערכין אע״ג
—
בד ק הבית גמרו בהפר שתו ואי משום דאמר עלי לא מיהייב מאי טעמא דלא מיתמר ליה בלא עלי היכי לימא לימא
גליון ה ש״ס
גמ׳סא מי,מ! ישמעיה .דלא הביאו ליד גז ב ר הכל גזברים ערכי אמאן לימא ערך פלוני אמאן מתקיף לה רבא לימא הריני בערכי
לעיל דף לע ע'א  :הן דלה׳ הארץ  :ובית ז ה ק ר בן  .ייקיחדדיני בערך פלוני ועוד תניא רבי נתן אומר ״ונתן את הערכך ביום
רש׳׳י ד׳ה דמימסל
הקרנה וכו׳ להניאו לבדק הבית שאך הן נקראים קרבן ״ ההוא קדש לה׳ מה תלמוד לומר לפי שמצינו בהקד שות ומעשרות
לעזרה  .עי' מעילה דף
עד כענין שנאמר־)נמדבר לא( ונקרב א ת שמתחלליז על מעות שבחולין נגנבו או שאבדו אינן חייבין באחריותך
יע עיא נרש׳י ד׳ה
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שיצא ועי׳ לעיל דף כנ קרבן ה׳ איש אשר
ע'נ תוס׳ ד״ה והניא  :וקדושת דמים ה ם  :שור ז ה עלי עול ה .
א ע״ג דאמר זה כיון דקא מר עלי עלי להביאו קאמר וכן בבית לבדק הבית למוכרו להביא דמיו ליד גז ב ר  :אבל היכ א ד אי תנ הו  .כגון מ עו ת
שאבדו בי גזא ד רח מנ א אתנ הו ו א ס הוציאן הגנ ב הוא מעל ועליו לשלמן להקדש  :ב ע ר פין  .האומר ערכי עלי והפריש ערכו  :דלא מי ת מ ר
ליה בלא עלי  .דלא אפשר למימר הרי זה בלשון ע ר ך ד ה א עדיין לא קבל חובת ע ר ך עליו  :דאי ני מ א ע ר פי  .ולא עלי אמאן רמי האי
נד ר לשלומי :א ם א מ ר ע ר ך פלוני .ולא א מר עלי אמאן רמי  :ו עו ד תני א  .דחייב באחריותו  :מ תן את ה ע ר פ ך  .בפודה שדה מ קנ ה מן ההקד ש
כתיב וחשב לו הכהן את מ כ ס ת ה ע ר כ ך ע ד שנת היובל ונתן את ה ע רכ ך הו״ל למכתב ונתן אוהו או ונתנו נוה ת״ל הע רכ ך ש״מ אערכין
קמהדר  :לפי שמצינו בהקד שו ת ו מע שר שני שהן מתחילין על ה מ עו ת .כשהפריש פדיונן ואבד אינו חייב באחריותן דהא כתיב ויסך חמישית כ ס ך
ע רכ ך עליו והיה לו ולא כתיב ביה נתינה אלא משהפרישו ואמר הרי זה מחולל על זה נ ק ר א ע ר ך להקדיש דמיו ויצא לחולין ההקדש :
יכול
׳

