עין מ ש פ ט
נ ר מצור,
ס ב  mמ״׳ ס׳ה מהל׳
מרטן ה^יו :
מג נ גיי׳ היא מה׳
איסורי גמנס הל׳י
ונרש :

 0ד נ מיי׳ סי’ס מהל׳
סנהדרי! הל׳ג :
מה ר מיי* פ״א מהל׳
איסורי מובת הל׳ד
b v
ע׳ש נכ'מ :-
סו ח״נדי׳״ס^' מפל׳
תמורה הל׳ש ג
סז ו מיי׳ ס׳אמהל'
נטרות הלכס ג :
ס ח ז מיי׳ ס׳׳א מהל׳
גכורות הלכה : r

—

----------

הגהו ת ה ב׳׳ ח
)א( נם׳ אמר אגיי אפיק
)הקנורת מקצתו( תא׳מ
ונ׳ב גי׳ רש״י מוא
מינייהו ) :ג( רש׳יד״ה
לא נאמר ונו׳ בההיא
פרשה אלא אמור כלאו
הכי אמור ה קד ה הס״ד
ואת״כ מ׳׳ה ל* אמור
אמור להם לישראל :
]צ׳לרב[
עי׳ נ כ׳ מ גמיי׳ פיא
מהל׳ איסורי נתנת הגי׳
מהופך

שיטה מקובצת
א[ קשא אלא >*או תיבת
סאי נטוזק  :ג[ ניפו
ת אדל קי אבל :ג[ אותו

אתה ^■יש לבדק
תםיסים לברק דגית :
״״״;
י[
^ ^טר׳לא נאטי
™ SS.
ז[ עי׳ בחשמפות בסוף
הםסנת  :ז[ בי רב
א פ רי :ח[ טובח רבא
אטרעובי־  :ע[ בו*■
וטשום בל תקטירו
סקגתו אביי אטר אק :
י[ אטד רב כהנא מ ברי
תיבת אביי נטחק :
יא[ אמר לך אביי א פ ק
חדא טינייוע ועייל :
יב[ טטירין את שלהן
וישראל םטי  pאת
שלהן  :יג[ טטירק בחן
אף בכיר כו׳ אטר לו ר׳
יווען בן נירי טוז לי :
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רגלממירין

פרק ראשון

תמורה

מסורת הש״ם

א ב י י אמר אץ לוקץ מל לאו שבכללות  .פרש״י דהא אץ לוקץ נדבה המשה או הו .לבעל מוס לדמי קדשי בדק הבית דלמזבחלא
דאמר אביי אץ לוקין תרשי קאמר אבלחדא לקי ואליבא
אפשר לאקרוביה דהא כתיב )ויקרא » ( לא חתנו מהם וגו׳  :אין
דמ״דחדא מיהא ל ^ אל^ שבכללות pילהי פ׳ כל שמה )פשתים דף לי .רבוי להתפיס בעל מוס לבדק הבית :אלא טל ידי ג ו נ ה  .כגון
»א (:לשק רש׳׳י ו ק מוכח הסו^יא ® •’ tש א י ן זכץ בחייק  .ואס הרי זו לבדק ה בי ת;ג ד ר מגין  .שאם אמר הרי עלי בהמה לדמי בדק
י
תאמר ואי ז ק בהן בחייהן הי ט מימר
תורה אור הבית שמצוה להפריש בעל מום תלמוד
לומר ולנדר והכי » [ נמי דד ש נדבה >3עיל ו[.
למאן דאמר בגמרא בתר מתכפר
נ ד ב ה ת ע ש ה ] א ו ת ו ־ ך ז ה ק ד ש' ב ד ק ה ב י ת ו אין
אזליקדש לומר דר״ל אף בתר מתכפר
תעשה אותו ולנדר כלומר וכן לנדר:
^ ךף
לי א ל א
ולאו לאפוהי במ ר ס אשי :
ן IIV I
\ 4ה?צ^’ ? ^ ? ^ א ל א לי ^ ^
קדשי מזבח תלמוד לומר ״ולנדר לא יר^נד׳ ״
ל א שט אלא בזמן הזה  .כז[ וא״ש
דנדר סמוך ללא ירצה ומשמע דאם
ק ^ י מזבח ואין לי אלא נדר נר^ר*
האמר פרק שור שנגח הפרה
ת״ל נד ב ה רבי אומר לא ירצה בדדצ את
נדר הרי עלי עולה לא יביא בעלת
)ל׳ק י ף » (:שור ושור פסולי
גופו הכ תוב מדבר היינו תנ א קמא א[  Mמאי
המוקדשץ שנגחו אביי אמר חצי נזק
מוס  :נדבה מנין  .שאין רשאי לומר
ומוקי לה במועד אבל שור של פסולי
על בעלח מוס הרי זו למזבח  :הלמוד
לאו בה א קמיפלגי דתנ א קמא סבר אפי׳
המוקדשץ פטור אלמא לאו רעהו
לומר נדבה  .ולנדר לא ירצה והכי
אקדשיה לדמי נסכים נמי לקי ורבי סבר
מידריש נדבה אשר תעשה אוחו אן רש׳ק מ״צ
ק דנ א ביה וקאמר החס נמי דשור
בהרצאת גופו נ[ ) נ מ י ( ל  pאבל בדמי נסכים
נדר לא ירצה  :רבי אמר לא ירצה
של הדיוט שנגח שור של פסולי
לא לקי ש״מ ואלא אותו ל מ ה לי לכדתניא
המוקדשין חייב אלמא משמע דקרינא
הכסוב מדבר  .שלא ]פסחים מג[.
בהרצאה
ביה רעהו וצריך לומר דקמייתא מיי רי ״ ״ נ ד ב ה תע שה אותו או תו ״ תע שה נ ד ב י ׳ ״ קרי«ו;;י?ונ^ 7ד;ישבח'כ;;£
 Wאלא אוחו למאי
קמא M :
בבכור ניז[ דלאמצי פריק ״ו ב ריי ת א -ואי א ת ה עושה תמים נד ב ה לבדק ה ב ״
]לעיל ו[.
בשאר קדשים ד פ ד ק להו במומן כס[  “ Sמי ק אמרו *המקדיש תמימים לבד ק הבית
־אהא .כלומר תינח כוליה קרא מוקמת
והחס בזמן הזה איירי שהרי ה א מו ר אי ם! עובר בע שה ומנין אף בל א תע שה שנאמר
לדרשא דקאדרשת האי נדבה ונדר :
דאיירי התם עלה לא הוו בזמן הבי ש^ ״וידבר ה׳ אל מ שה לאמר לימד על הפר שה שם אלא או הו .דכחיב)שם( נדבה תעשה
3ןן ] 0פסחים מג[.
אוחן ל 5ן ן לו ; אן_ ){,
ואפילו הכי קי^זר התם דלאו ממוט ל[ שהיא בלאו דברי ר׳ ידצדהא״ל *רבי לבר
הוא ואם כן קשה דהכא אמר דממונו
אתה מקדיש לבדק הבית ט׳  :ט ו בי
קפרא מ מאי מ שמע א״ל דכתיב לאמר ו[ ל א
הוא בזמן הזה וצריך לומר ל[ דהכא
בטשה  .אהאי עשה דאמרינן ואי ]צ״ל לאשר לאו כך איתא
אמור
א(
מרי)*ל
א
*רבי
״
בי
בדברים
נאמר
בפסחים[
אתייא כרבי יוסי הגלילי וההיא דהתם
אתה מקד ש תמימים דהייט לאו הבא
איתמר המעלה *אברי בעלי מומין לגבי
כרבנן ואע״ג דבפ׳ קמא דב״ק)דף ינ:
מכלל עשה ועשה הוא  :לא נאמר נ״א אישורי
מזבת״[ אמר *רבאיעוברמ שום ב ל תקטירו
ושם ד״ה ואם( אמר ]ולשני[ הא כרבי
בדברי ם .כלומרבההיא פרשה)ב( :
.
כולו ט[ ומשום ב ל תקטירו מקצתו *) Wאמר _לא ..
יוסי ]והא כרבנן[ צ״ל דלפי זה לא
]......................צ׳לאבייאמר[
כלומר הכי אמר
אמור _.
מיתוקמא ההיא סוגיא דפרק הפרה :
הקב״ה לאו אמור להם לישראל דלאו ]מנמתגח :פסחים פי.
אביי( *"אי[ לוקין על לאו שבכללות מיתיבי
אימא
*יהמקדיש בעלי מומין לגבי מזבח עו ב ר ? איכא מ א י אי עכרי א הי פי שיי  5דסת ’ י ? ™ » '\ ? .
עוברץ
משום חמ שה שמות תיובתא דאביי אמר י[ אביי בגברי קתני אי בגברי עובר״ ..
בו׳ .הנתחים סג[.׳
בלאו ■^ :אברי ׳
.............
עוברין מיב עילי ה אלא פשיטא בחד גברא ותיובתא דאביי אמר יא[ א ביין כמשפט עולה  :טללאושבכצלוה .
,
,
,
.
־
.
־
דהקטרת כולו ומקצתו מחד לאו נפקי
]נ[ אפיק)א( הקטרת מקצתו ועייל קבלת הדם ק ב ל ת דם לר׳ יוסי ברבי יהודה^
ואשה לא תתנו מהם כדפרישית לעיל
אית ליה ל תנ א קמא לית ליה קשיא ל״א והא מדסיפא רבי יוסי בר׳ יהודה הי א ן אבל לכולהו איכא לאו לכל חד וחד רבינו גרשום
ה ש א רבנן תיובתא דאביי תיו ב ת אז ס תני׳ הכהנים ממירין י״ בשלהן וישראל  Iדהקדש נפיק מכל אשר ט מום לא קדשים שקדם טום
קבוע להקדישן יוגאין
לחולין ליגזו .
,
ממירין בשלהן יאין הכהנים ממירין לא ב ח ט את ולא בא שם ולא בבכור א מ ר| תקריט ודרשינן ליה לעיל)דף י ס
וליעבד
רבי יוחנן בן נו ה מפני מ ה אין ממירין בבכור אמר לו ר׳ ע ^ב א חט את ואשם^ לא תקדישו ושחיטה מלא ח ק רי  3ן א ל ן ושמא' בטקריש בעל

מ תנ ה ׳לכהן ובכור מ תנ ה לכהן מ ה חט את ואשם אין ממירין ׳״ בו אף בכור אין
ממירק בו אמר רבי יוחנן בן נורי מה *לו אם אינו ממיר ב ח ט א ת ואשם שאין

זכין בהן בחייהן תאמר בבכור שזכין בו בחייו אמר לו רבי עקיבא והלא כבר^

לה׳ רגבי עורת או שטר חריקה מלא “^ייתא^לו^^ילו מ י
תקריבו דגבי ממוך וכתות )ויקרא » ( בויא טילתא  .דטקדיש
בעל מום מעיקרו ]מאוס
והאי אין לוקין דאמר אביי אין לוקין טפי טמקריש[ דקל
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דטקדיש דקל לא הוי
ליבא
ביזוי דדקל
* 1י ס "י ^נ ? ה א “
י׳' = ;  7י ״ י י ח ^ י ' ^ י י י ׳ ב ע ל י ^ ״ ״ י א צ י נ א ל ^
במינו טובחר טטנז
אלאו שבכללות בשילהי פרק שני אבל בעל טוס מעיקרא
דפסחים)מא:(:משוםה׳שמוח .וחשיב כיון דאיכא במינו ראוי
מום חי ושחוט ומקדשין בו עההאשה אמר רב נחמן אמר רבד .בר אבוד .לא
וטקדיש נעל טוס לקי
שנו אלא בזמן ’הזד .הואיל ואית ליה לכד.ן זכייה בגוויה יז[)ד.ואיל ויש לכד״ן
להו להני תרי בתרי ־ .בגברי קסני ] .אפי׳ טקייש ליה לדמי
דלאו בהכי עסקינן דאי עבדינהו נסכים שיביאו בדמיו
דקאי
שותפות ם ( אבל בזמן שבית המקדש pים כיון דתם להקרבד .הוא
נשכים ל קי[ א(].ו א ל א
לתרוייהו לילקי תרי אלא עילי מילי אותו לט״ל[ כיון דקא
יח[ אין מוכרין אותו תמים חי איתיביה רב א לרב נחמן מוכרין אותו תמים חי חי
קתני שאס הקטיר כולו עובר משוס דרשת הכי נדבת ולנדר
ד[ כבר .נליי! עי׳״י־ן; אין שחוט לא אימת אילימא בזמן הזה מי איכא תם שחוט אלא פשיטא בזמן
ביחד ואלא אוחו למאי
בל תקטירו כולו או אם אדם אחד «תיא לכדתניא כו׳
בהשמטות בשוף הטסכ׳ :שבית המקדש קיים וקתני יע[ נמי מוכרין אותו תמים חי)אלמא אית ליה לכהן
מקטיר מקצתו לוקה משוס מקצחן עובר בעשה!^לאוחבא
גח[ בו את האשח
תואיל זכייה בגוויה( לא לעולם בזמן הזד ,״ מי קתני מוכרין אותו תמים חי אין שחוט
׳
 [Pבנוויה ס״א
; S S
S
 Wאי ״  T Oח י ל ט ל ״ » ציו
ויש לכהן שותפות בו :
חי
תמים
אותו
מוכרין
נמי
הזה
דבזמן
כא[
לאשמועינן
אתא
גופא
הא
לא
אלא משום טלו  :אפיק חדא מינייהו .איטורץ לו־ןז משום
עז[ ד ^.י ל׳א הואיל
איתיביד.
שיי®״א ״’גנ׳ין
*(
ואין לכהן זכיה בנוויה
™? ש
או כולו או מקצחו ועייל קכלח ייי® m S
ל׳א הואיל ואץ לכהן
שותפות בו  :יס[ תיבת דנפקאמלא תקריט דמיד בן נכר  :וקפריך קבלת הדם לתנא קמא לית ליה וקחשיב ה׳  :רישא רבנן  .כלומר ד שא רבק היאדלא ^ ל ^ ט ק ע ת ר .
יאביי^ אטי^אז ליקיו
נטי נמחק  :כ[ חזה מחייבי אקבלת הדס ואפילו הכי קא חשיב ה' יקשיא לאכיי • מ ת נ י ׳ הבהנים מ סי ד ס בשלהן  .קרבנות שהפריש הכהן כד[ לעצמו
וטי
 Sמ ב׳
קוזני:כא[לאשםועינן המיר ב ק נתפסים בתמורה  :לא בחטאם ואשם • שנתן לו ישראל שיקריבנו לו אס המיר ט הכהן אינו עושה תמורה על י ח דהא אין לי על S
.
דננו ר טוכרין אותו

אף תמורה בבית הבעלים ״[ :ג ם׳ תנן דתם *(יבכור מוברין אותו תם חי ובעל

״׳

'•

־

י

תטיס ן ד! 7ל1ןן™? חלק ט אלא משעת הקטרת אימורין ואילך וזכה בבשר ואמר בברייתא בהאי פירקא אין א ד ס מתפיס בדבר שאיט שלו  :ולא ב ב ט ר .שנהן איסורין דבל הקטרת
מ א טחני לי ם  5לאו^פ^א^יטלן!
לו ישראל וטעמא מפרש הכא במשנה גו פ ה :מ פני מה אין  .הכהנים ממירין בבכור והלא כולו שלהן הוא ומחיים
״י׳י® ליי יייי
בנברי ־^:ני .
דאיט זוכה בהן אלא מהקטרת אימורין ואילך  :מה תתני :
ימ  w f vואין הישראל מתכפר בו  :בשם שאין הפהנים ממירין בחטאה ואשם .דהא ודאי פשיטא לן
ואחד" ש״ט
חוץ אס־רבהנאד״ תום׳! לי אינו ממיר בחטאח וא ש ם.כלו מר דין הוא שאיןכהנים ממירץ בחטאת ואשם כו׳  :הוא והמורהו.מקי ש התמורה ל ^ ד ש עצמו הי ק
לוקה בל
קדושה חלה על ההקדש בבית הבעלים אף תמורה לא תחול אלא בבית הבעלים אבל בבית כהן לא חיילא לגמרי הלכך אין כהן ממיר וא חד
fS
תיבת איכא נטחק  :בבכור אבל ישראל אס המיר ט נתפס בקדושה שהרי ברשותו חלה קדושה על ה ב טי • נ ג ן ׳ מוכרין אוהו המים חי  .השתא משמע P
בזמן המקדש בין בזמן הזה והכי משמע אס בית המקדש קיים מוכרין אותו כהן לכהן חי ואותו כהן יקריבנו אבל שחוט לא דבזיון קדשים וישראל מטירין ב־טלהן:
 Pליחיאל ב [ 1ם ? ת ^ ^ א ב א ש ^ £
כל :ט[*הםוניא דקאטר הו א ד ל ^ אורח ארעא לעשות סחורה בדבר שקרב ממנו למזבח ואי בזמן הזה הוא מוכרין אותו תמים חי בין כהן לכ ק P
י״י“?י׳ והלוקח ימתין עד שיפול בו מוס ויאכלט דבכור ני[ בזמן הזה משנפל בו מוס אין ט אלא איסור גזל שגזל את הכהן ואס מכרו כהן או יעזראל  :והיה הוא
^ ם ’ י א י ^ ל ק י ^ ל ל נ ת ט לו מותר לאוכלו וכדאמרינן בבכורות ]בפ׳ כל פסולי המוקדשין[ )דף לב (:גבי ב ס ר בעל ) [W 0 Wכל פסולי המוקדשץ( ב׳׳ה מתירי] ו^זורתו יהיח קדש
« ת
א ףי מיי לי ״ י׳י״י ואפי׳ עובד סכ בי ס מותר לאכול הימט אבל בתס שחוט בזמן הזה ליכא :ומקדש בו בהן אס האשה  .דממוניה הו א :לא שנו  .דכהןיסל שחל^ז-״עליו
ל מו כ ח חי :א ל א בומן הו ה .דלאקאי להקרבה  :ואיסלפהן ופייס בגוי ה .מחיים דבזמן הזה נמי הוו ה ב ט ח ת לכהניס  :אין מופרין אוחו הבעלים אף כל חמורה
שבא ליד ה ח יצא מבית
הוא ו א׳ ת! כ ח[ ב ב כו ר סמים חי .דלית לכק זכייה ע ר ה אלא מהקטרת אימורין ואילך  :מי אי פ א ס ס ש חו ט l b .הוי קדשים בחוץ  :מי ק סני ש חי מ ל א *
הילכן איו
בעלים
בברייתא גופה איצטריך לאשחעינן דמוכרין אותו
״ ־' 1^ ^ ,מינה דלאו בזמן הזה דבזמן הזהליכאתם שחוט  :הא גופא קמ״ל.כלומר מאי דקתניא(
* ט^רי•
נאץ! ל[ עי׳בהשטטית תמים חי דס״ד דלית בהו זכייה עד שיטל ט מוס ולאו משוס דתידוק מינה שחוט לא דהאבזמן הזה קמיירי ובזמן 0 1 0
חפים חי ובעל פוש הי
בבטר
א( *5ל MtW3
״
^^י^
ו ש מ ט ווסקדעז בו א ת האעזח דטמוק חוי ; הואיל ואית ליוז לכהן זכית בנדה .דכיץ דאץ טובח הוי כולו דכחז  :אי בזט! חזה טי איכא תם שדזום  .תא אץ שוחטץ את הבכור בזט! חזה אלא בפוטו כדתנ; בבכורות מעשה
סבר של רחלים זקן ונו׳ ! לא לעולם בז ^ חזה  .ודקא קשיא לך טי איכא תם שתום טי קזני בפירוש בברייתא אבל תם שתופו לא לא תני רגי אלא היא גופא קט״ל  .דםוכרץ אותו תפיס חי ובזם; תזה :

הגהות ה ג ד א

לנור דקניא בל הקדישו  ' fipעל
]א[ גם׳ ננאי לאו ט ׳  .יגלא״ה צ*ל כן דקאמל־ יכול אפי׳ והאץ אפשר לומר כן זכא כתיג לא תקריבו חלא דקאי ארמי דנהכי משהעי בקדשי ג׳׳ה ר׳ אומל■ כו׳ וא׳׳צ קיא יני
נדבה ; ]ב[ שם ^ אניי  .צ׳ל אניי א מי ] :ג[ שם אפיק הקמית מקצט  .גי׳ רש׳ י אפיק מדא מינייהו ] :ד[ רש׳י ד ה וקגעי ט׳ וי׳׳ל מאי ואלא ול׳נ דנען לללשינן כובה ז « 7י שניהש)א ירצה )ת עיין חוסו :
] ח [ ד' ה מ כ ר ץ .ה ק לישראל הוא כדג אשי לקמן ] :ו[ כ א׳ד ממן הזה  ,ל׳ג ן

נטחזהש״ס

רבלמכדרק

פרק ראשון

אימא

תמורה

ח

סיפא את דמס שזרוק מל המזבח  .אסיפא
בבכור נאמר לא ספדה  .פדון אין לו שיכנס הפדיון בקדושה והוא
יצא לחולין  :אבל נמכר הוא  .מי[ ונאכל בקדושה וזו היא קדושהשלא
י ב כ ל ר נאמר לא תפדה  .דלפולס הוא
ישחנוט באימליז ולא ישקלנו בלינורא* .אימא סיפא .דקרא דלא תפדמ דאיט נמכר באיטליז ואין נשקל כלימיא • ל ב מ א י חילימא בבטל
רישא דקרא בבעלמום  .להכי דייקיק ונמכר הוא וסופיה דכתיב ואח מוסהייט בהמתה  .ואס תאמר לימא דאתיא כרבנן דאמרי דלאו
דמס תזרוק בסס ; בולי שפמהה  .חורה אור
ממוניההוא מא[ וי״ל דטיקר הקושיא
למיל  :0נ ״ מיג .בנויות
אינה אלא ממעשר דלכ״ע בעל מוס
איתיביה *בבכור נאמר לא תפדה ונמכר ד^א
יאי^ ע ך :
י לב .נל [:6מ[ ואק יהצג אי זה
ממוניה הוא  .הרמ״ה
במאי עס^נן אילימא בזמן הזה אימא סיפא
״ חי
״ ? ? י ע י !?‘ f ,
בזמן הזה והא דומיא
טי
ה
 n x f Tדמם תזדוע על המזבח  p nה1
^
S
דשלמיס קתט  .ובפ״ק
הגהות הב׳׳ח
איכא מזבח אלא פשיטא בזמן שבית המקד ש
)א( נם׳ ל׳א אי בזמן בנס ’*•אג  6 b8 w״ bj|.s״I,|,
דב׳׳ק )דף יג (:פרש׳׳י דבזמן ביש
ס ה ) :ג( שם והט
י ף ם ובמאי א[אילימא בב על מום אימא סיפא
 mכל זמן שלא שתרח זה אש זה
המקדש אייד דהא קרא בשבועת
ילאמוגניאנל מומי ודאי
ואת דמם תזרוק על המזבח ואת חלבם
לעולם ו ט' גמי ירעו אנן דעבד כק נמי אכיל בתרומה :
הפקדון איירי בזמן בית המקדש הוא
לאמ 5י מ ) :ג ( ר ש׳י ד * ה וסוצקין סלק אסד על הגורן  .כלומר
תקטיר נ[ מי חזי להרךבה אלא ג[ לאו ב ת ם
דמחייבין ליה אשם ונראה דמש״ה
אל אל אווט׳ אנלהנידאי
תרומה
לחי יוי אי ט י יהביק כששניהן ביחד נושנץ להן
נקט הכא דומיא דשלמים ולא רצה
וקתני נמכר הו א) אל מ א אית ח להו לכהן
בנוים לאדוניה תו לא בבית הגרטת אבל לאחד מהן אין
לומר כדפרש״י בב״ק )שם( משום
זכייה בגויה( מידי איד א ד ש א בב על מום
אכ  4מיניה לבכור תם !
כו[ חולקין עד שיבוא חבירו דשמא זה
דבלאו הכי צריך לומר דומיא
םיפא ב ת ם  :מתיב ר ב משרשיא ייברעת
תנא
להאי
ציין
וסבירא
העבד
הוא
יבמות5ע].גיתיןמב!ע״ש[
דשלמים כד להוכיח דבתם איירי
*שנתערבה ולדה בולד שפחתה מ  wהגדילו
]במפנה ויבמות איתא דאין חולקין תרומה לעבד אלא אס
ולא בבעל מום כדאמרינן בסמוך :
התערובות *משחררין זה א ת זה ושניהם
ורבי
ושתייו זה את וה אלא כן רבו עמו דלמא אתי לאסוקיה
מפום מסקנת רבא פם
אוכלין בתרומה וחולקין חלק אחד י[ על הנו ק בכורן ירעו עד שיפתאבי י א כלי
ק ע׳ א אימא טפין ליוחסין:וגכורן [ « .של הני שערוסת
במומן ע במאי עסקינן אילימא בזמן הזה מאי שנא דידן ומאי שנא ד־חקו
ומ»זררי]זהאת זה נוןן אס טלד בכור בהמה בעדק ירעה
רב  h'nxnהמשנה בהן
זא׳ז ט׳ כדמפרש :מאי שנא דידן סדידהו.
דידן נמיטומין בעינן אלא לאו בזמן שבית המקדש קיים אי אמרת ב שלמא
לישנא טפחריץ
שיומם
עד
תקנה
לו
אין
נמי
דיק
ע״ב
ועמ׳ש בגיעין מב
אלא אי א מי ת לית ליהס[ליתי ™
לכהן' זכייה כנוויד .שפיי
להו
א;ת 1ח[
,
1
1
1
פל סגליון[
והשתא מאן דקא מוחיב לא אסיק
ולישקלא לעולם בזמן הזה ודקא קשיא לך מאי שנא רי ק י[ ומאי שנא דירתו
אדעתיה סיפא דקתני יאכל במומו
אנן יהביגן ליה לכהן במומייהואינהוכיון דאיכא בהו מקצת יא[ כהן מפקע
לבעלים ואילו דידן הוה יהבינן ליה
ליה לכ הני ם; ל ״ א) א( יג[ בזמן הזה מאי איריא בכורות דהלין ספיקות אפילו
י פ׳ ק ש׳מ חכי ב ט לכהן במומו ורב נחמן משני לה הכי
ד ק נמי ירעו אלא פשיטא בזמן שבית המקד ש קיים ואי בב על מום ירעו עד
וני׳ צ״ קו ה ר מ א דלא במסקנא דמילהא  :אלא לאו בזמן
מזבני ודאי מזבני לשלם
שיסתאבו הא מסואבין וקיימין אלא פשיטא בתמין יג[)*והכי הוא דלא
כו׳ המקיש  .ודידן הוה יהבינן לכהן
פ׳ איוע ם
להו
*זכי
נח[
דידהו
ואילו
לאקרוביה
מזבני( ) כ ( ודאי לעולם בזמן הזה מאי קשיא לך אפי׳ דילן נמי ירעו יי[ לא מצינו
דכהןנמי חייבת בהמתו בבכורה
מדחית ליה לכהן דלא אית כאן ספק ב ת נ ה הני ספירךת מ ד ת לכהן כל חד
אע״ג .

עין משפט
נר מצדה

דקיא קאמל  :סט א מיי׳ פ'כ מהל׳
הלבהג
איטריביאה סי׳
™ ו ש ^ ל ע ק יז עוש״ע אה״ע

אילימא

סנ הי ח קיב :מ׳ש כדאמרינן כש[ בבכורות בסרק שי־ייייי״וחד א״ל לכהן ״[ דאנא כהן ואנא כהן  :מיתיבי *ר״ש אומר °ב ה מ ת ה ^פרט
ל ב ה מ ת בכור ומעשר שבה שללה פרט לכסף  [»pמעשר שני ש ב ה במאי
— ב מ ש נ ה )י ף ע (.לח נ פ ט רו ח ״
מפדיון הבן ופטר חמור מי ירעו
עסקינן אילימא בזמן הזה מי איכא עיר הנד חת והתנן א( ’אין עושין עיר הנד חת
רביגו גרשום משוס ל[ דבשאר בכורות כק איט
)אם( בבטר נאסר מ מפסיד כלום שמקדג הוא עצמו את ^ אלא בב״ד של שבעים ואחד אלא פשיטא ב ז ק שבית המקד ש קיים וב^אי א'
לא ת םדחונטנר הוא  .אימוד בכור ואוכלו אבל מי )ג( ^נימא ב ב על מ 1ם ’  Pהיינו ב ה מ ת ה אלא פשיטא ב ת ם ואי אמ־־ת ב שלמא אית
דכת! » נ ר אותו דהא
לא כתיב ני ח לא לא דאיכא חד לא[ דזר אי הוי יהביה ״ ליה זכייה בגוויה שפיר אלא אי אמרת לית ליה ל מה לי יח[ *מבהמה  wתיפוק
יטכר ולא לא ינאל :
שבית בסרס לאקרוביפשו לא אכלי מיניה ^ ליה מ שללה ולא שלל שמים לעולם ב ב על מום ודקאקשיא ל ך היינו בהמתיי
בוםן
לעולם
המקדש קייט  .ודקא דבכורשם בזמן המקדש איט נאכל מי שנאכל בתורת ב ה מ ת ה ימיצאו בכור ומעשר  pשאינו ב כ לל ב ה מ ת ה
ואת
איכא
מי
לך
קשיאתזרוק לעולם בבעל ־לזרים כד^זדק באקהו מקוקמ;?דתנןנ(יכל פסולי המוקדשין נמכרין באיטליז)ונשחטין באיטליז(ונשקלין
דמם עסקי׳ובזםן שבית )זנחים
י ^״,.,דוכלי טר א ו ו ץ ק הבכור ומן המעשר שהנאתן לבעלים ־א[«חיבי נ( ׳־ומעלה
י ^,
מוםקדש נ ךי ס ^ז ק שי א ^
המ
ריעזיה ד^־א דבתיב לא  t oוכצ תו וסד 1 1ר  p jא ’ ,מ ע ל בה; לרבות קרשים קלים שהן מטון בעלים דברי רבי עמי הנלילי בן עיאי
תפדה ואטריק ת מ כ ר
אומר ללבות שלמים אב א יוסי בן דוסאיי אומר ל א אמר בן עזאי אלא ב ב ט ר
הוא בבעל מום דתניא כהן ובכור אני אוכלטדכיון דנפלט
וסיפיח ואת דמם תורוק
בלבדכנ[ במאי עסקינן אילימא בזמן הזה הא דומיא דשלמים י חני אלא
הגדילו מום אין בו אלא איסור גזל והכא
בתם קמיירי !
פשיטא בזמן שבית המקד ש קיים ובמאי עסקינן אילימא ב ב על מום ה א
התערומת תריאובלין איסור גזל נמי ליכא דשמא זה כהן
דבל
שן
נפ
בוזחפת ספה
וזכה בו והמוציא מחבירו עליו הראייה:
ח מי א ד של מי ם קחני אל אל או בתסו ש״מ אית ליה לכהן זכייה בגוויה כג[
חדאםראםבהןאגי תנו

סעי׳ ת ופשק
ססק כהן ;

שטא

ע ב מיי׳ >  rsמקל׳ע״ז
הלכה יג :
ע א ג מיי׳ שם הל׳ג :
ע ב ד מיי׳ ס׳א מהל׳
איטרי מזנגז הלי׳ג :

שיטה מק־בצת
א[ ובטאי עסקינן אילים׳:
נ[ תקפיד ואי בבעל
ט ם טי :נ[ אלא בתם .
תיט חא׳נ אט איאיצטרי׳
לא תפדח פשיטא דלא
אשכחן פדיון בתמימים
^מסקנא דט ק־ ליח
בבעל מום ועי מצי
ולטעמיו לא

^ד^ילט״לי ■ .תום׳ .
ד[ אית ליח)אות ו׳
ג 5ן ??* iirK S״
יקר?בתת״תום 5
ר ס רזו I i i r ' i i r u
דמקרא ובשרם

יחית

ובעל מום :ה[ שפחתה.
ס״א חדי אלו אוכלי!
■
■
׳ .....י‘
בתרומת ותולקק חלק
אחד על הגור! ותני
עלה  p t oבו׳ וב! גרים
ה ת ט׳ ת ועיין ביבמות
)דף צ ט ע׳י א( :ו[ חלק
אחד  p mובכו  pירעו
עד שיסתאבו  .גליק
יים עד שנה אבל משנת
וזדלך עובר בבל תאחר
השנת
כדאטר בראש
,

S
אליתיו
 "Sודי׳״אכל״^״
תערובות

ליכא

בל

^'א״ןל “ א “ 5םו״’‘.
טאי'עס^“«׳”ם?
דידן ^ידוצ דידן :
ס[ עי׳ בהשממותבסקנ
;S S ’n'SlsrTj

 '” SSר?א! 3ד ^
בזמן  :יג[בתםין והלין
הוא דלא
הא בחנים ודאק מבניו
לעולם ! יד[ ירעו אנן
לא  :סו[ ל ב^ אנא כחן;
עז[ עי׳ בחשמטות בסוף
תמסכת  :יז[ חיינו
בהמתה א(שאינן נאכלץ
בתורת בהמתה פי׳
אינם נמנרים באיטליז
ואינם נשקלים בליטרא
ויסיג ב ^ ז ג י כל פסולי
חטוקדשים נ מ כ ר י ם
באיטליז ונשקליט בליטר׳
פו׳ ופידושא בעלמא .

מצי י נהבגי’

א( סנהדרין נ .נ( נכורושלא .לג:כי5ה כח .לקמן נא .כד.מולין קלג :ג( רק י  3קדושין נג :נ ע קכג :זכתיס קיד .ננורויו נג:
לי בשביל עצמי אם שסיר  .משום הכי יש בידו כת לשהותו
עבד בוק אני הרי ולומר שמא כהן אני וזכיתי בו תחילה ולא אתנט לכהן ואמתין עד שאוכל לאוכלו  :אלא אי אמרס ליס ליה  .לכהן זכייה בבסר מחיים
מותר בתרוםח  .ונוטלי!
חלק אמד על הנו ח אמאי שבקינן ליה לאפקועיה ממזבח ליתי גזבר ולשקליה וליתביה לכהן מעליא דהא אין בו זכייה אלא ממזבח ואילך אלא ודאי אית ליה
לת־ד[.
דחד הוי בהן
ל [5זכייה מחיים בבכור תם דהא ודאי במז קמיירי דקשני ירעו עד שיסתאבו  :לעולם בוסן הוה  .ומשום הכי ירעה דלא חזי להקרבה
ותניעלחדחהוא ב ט ת ה
אע! וזכה בו מחיים3ג[ ודידן יהבינן להו לכהנים במומייהו דאע״ג דהומם ומוחר לזרים מיהו איסור גזל איכא אבל מ ך תערוסת ליכא
של אלו אעדזבות
רשאין למוכח דאין איסור גזל דכל חד אומר אני כהן וזוכה אני בו וממון המוטל בספק הוא והמוציא מחבירו עליו הראיה  :בהמסה  .גבי עיר מדחש
דשאי למכור ב טר אלא
כהן ודאי אלא ירעו כתיב )דברים יג( ואש בהמתה לפי חרב בהמתה משמע בהמה דידה שאץ לגסה חלק בה :פרע לכסןז מעשי שני שגה  .ואליבא דמ״ד
עד שיסתאט דאכל־ מעשר שני ממון גבוה ס א :איןעושין טירהנדהסכו׳ .בפ״קדסנהדדן מפרש טעמא  :הייגו בהמעה  .דכהן אוכל אח הבכור וישראל
במומן לבעלים ד
,
אע׳נ אח המעשר ואין לגבוה חלק בהן  :שפיר  .משום הכי איצטריך קראלמעומיהדלאלי[ נפיק משללה ולא שלל שמיס דהאי לאו שצל ש מ י ם י
מנייתו לא הוי
כ ק מצי למיכליח דהא ס א דזכה כהן בגוויה ל״א אלא פשיטא בתם ש והא ממעט לה מתורת בהמתה אלמא ממונא דכהן הוא ומיפרשא נמי כלישנא קמא בכורו ת)דף בא ע׳ ב
דמדאיצטריך למכתב בהמתה ולא נפקא ליה משללה שמע מינה אית ליה לכהן זכייה מויה מחיים  :לרבות קדשים קלים  .שאם הפקיד שלמים כזי^ט^^שאע^״כליו
לא אסור מוי
« ! ? ע ל ט׳ » ל  5פ 5ן או בסר או מעשר אצל חבירו וכפר ונשבע והודה משלם קרן וחומש וקרבןשסעת הפקדון לפי שהסממיטיקרינא ביה יכחש בעמיתי :ב״רת^^י-טתהיכ^עי^
מדידתו דבל חד וחד בןעזאיאומר לרבות שלמים  .קאתי דודאי הן ממוט אבל מעשר לא דאיהו לאו ממוט הוא לה[ ולא יטל למוכה חי ולא שחוט לא חם בהשטמו׳בםוףהמ 0כומ
אימתי
ולא בעל מוס והכי מפרש בפרק ארבעה אבוס נזיקין  :לא אמר גןטואי אלא בבכור  .שהפק? לו[ ]כהן בכורו[ אצל אחר וכפר ונשבע ”^לים^’’
תיבות
א( )והודה( אבל שלמים לז[ לא היה ממוט הואיל וחיילאעלייהו קדושה שמעונין סמיכה ונסכים ותנופת חזה ושוק ומעשר נמי לא הואיל ואיט במאי עסקען נמחק :
ו ש קל״ ! «י
ע [ עי׳ בר.שמטות בסוף
יטל למוכרו והכי מפרש בפרק קמא דנזיקין )ב״ק דף יע(  :הא דומיא דשלמים קתני • ושלמים בזמן הזה ליכא  :לח[ דאי בבעל מום הא דגזסכוז  :כד[ ד\א ויאכל
כלומר הא בל בכוויית המיאדשלמיםקתגי  .ושלמים ודאי שלמים תמימים קאמרבי דממונן הוא דאין בהן מעילה מחיים דבשלמא בבטר גבי כהן איכא לפלוני בקדוש׳ וזו היא הקדוש׳:
כה[ ואין ידוע  :כו[ אין
בץ חס לבעל מום משוס דתם איכא למימר לא זט ביה כהן אלא משלחן גבוה והיינו מהקטרת אימוריס ובעל מוס דלית ביה הקרבה נותנין עד שיבא :
16י זכי ליה רחמנא מיד אבל גני שלמים דישראל ליכא צמימר ישראל משלחן גבוה לנו[ זכי הלכך לא שנא חמין לא שנא בעלי כז[ ובכור! דהניתערובו׳
ב^מיח;
תיבוז של ל׳ש :
:
)ובבכור(
נ(
ני[
מ[
הוא
דכהן
ממונא
אלמא
שבועה
קרבן
]בבכור[
לכופר
מיחייב
וקא
.
בתם
לאו
אלא
:
בהו
זכי
מחיים
יי״זי״^מומיז
״p
,ימומין
נח[ תיבות זכי לחו ל׳ש;
ז׳ י «״f
 / ft״׳ft
קיים סיירי ואי א טי ״ “
לעולם
א( ם׳ א )׳ג נ ( צ׳ ק מ ז
>!שלמא דבבורית יעלם׳
כס[ נדאטרי׳ בס׳ שני
דבכורות לא  :ל[ משום דשאר כהן  :לא[ חד ראוי וחד אינו ראוי אי תוי יהביר ,כוכרא דידהו לאקרובי ;
ד ב מי ם נמורין אית לבוק זכייה בנויה דמצי מזבין ליה שפיר היינו דאיכא בין כ מי ם ודאיןדידן להגי
לב[ ליד .לכהן זניה  :לג[ מחיים הס׳ד ומה׳ד אנן ירגע! לר\ כו׳  :לד[ דלא נפקא טשללת  :לה[ הוא דלא
תערובות דידהו דאינחו לא מצי מזבין לבכור רירית אלא ירעה עד שיסתאב אלא אי אמרת דנהנים ליח
יכול אות ו׳ נמחק  :לו[ שר.םקיד כה! בכוח  :לז[ שלמים לאו ממונו הוא ועאיל וחיילא עלייר,ו סדושה כל כך
 lirtזכיית בגוית למזבניח דלא הוי דידהו אלא דמזבח כל שכן הני דספקות נינוע דלית לתו זכייה בנויח כלל
שטעונין:לח[ מד,׳ד ואי כבעל מום כו׳ קא מרבי דממונו הוא דאי! כו׳ דבשלטא בכור לגני כהן :לנו[ גבוה קא זכי :
כלל וליתי גזבר ולישקליח דליקדבית למזבחזלעולם בז ^ הזת ]עסקי׳ והא[ דאמרת מ דן נטי בעי מימק איכא בין
מ[ תיבת ובבכור נמחק :מא[ מ א וי״ל דמשמעליר .דאתיא אפי׳ כו״י מלילי וד,ר׳ט פי׳דאתיא אפי׳נרבנןועיקרנו׳:
די  pלדידה׳ דבכוחת דידן יחבינן לכהן אבל אינוע ]מצי[ מדתי לבה!  .בלישנא אתרינא טפרש טפי] :בהטוזה
אסר
נאכלי! עי סוה״ד שייך לאוח כ׳ אחר סיבת ומעשר
שאינן
מתינות
א(
,
.
,
דכתיב בעיר הנויתת דכתיב ההדס אוחוז ואת כל אשר בה ואת בהמתת פרט לבתטת בבור ומעשר שיש בת
ה[ :־למה לי ברמתר ..למעוטי לבכור ומעשר תיפוק לי
הלק של־ נ בו ־
ולא מצי מזכי׳ ,־ליה משום ־
שיש לגבוה חלק בחם[ :אם בבכור בעל מו ם .היינו בהמתה דפסול חלק של נכוה לטזכח ]ואי אסרת ליה ליה לכק זכייה  mיה ־
בכור ומעשר נבזי משללה ולא שלל שטים  .אלא מדאיצטריך בהמוזה לבכור ש׳ט דאית ליה זכייה בגויה ודגי מאמר בר&תת המיוחד לוז שאי! בד .לגבות כלום ושרפת פרט ל
מום  .ודקא קשיא לך חיינו בהמתת מי שנאכל בתורת בחטתר . .במלין ושרפת יצא בבור וטעשר כדתנן בו׳  :לרבות קדשים קלים שר,ן םמונן  .שיש בה! לנבוח ולעמיתו ומביא עליק קרבן אשס ,מעילה  :בן עואי אומר
לרמת » םי ם  .מאי ממעט ב! עואי ממעט מעשר הואיל ואינו נמכר לא חשיב ממונו  :אנ א יוסי בן דוסאי אומר  .לא דיבר .בן עזאי אלא בכור בלבד מ איל ונמכר תמים מ מ י ממונו ]והא מפירש בבבא קמא נפרק ראשו![ :
הא
ה ג ה ו ת ה ג ר׳ א ]א[ נם׳ סנדלו עד את  . wנ׳ל ליג דהא אוכלי! ומולקין איירי בלא שחררו וכ״ה במתני׳ שם להדיא ואף בכור! ירעו יכול להיות בלא שחררו ] :ב[ שם תיפוק כו׳  .ני׳ רש״י שמים ל׳א אלא פשיסא בתם וממעס ל9
!ותורת בהסתה אלמא ממונא דכהן הוא לעולם כו׳ ] :ג[ רש׳י ד׳ה שפיר  .והא ממענו  .צ׳ל וממעע ] :ד[ ד׳ ה אלא  .ובבכור  .ל׳נ :

דבל ממרין

עץ פשפט 1 6 ......
נר מצו רו

פרק ראשון

תמירה

מסוחת הש״ס

שמעון היא דאמר אם באו תמימים יקרבו  .צו[ אבל לכתחילה למולם במם  .ו ל א קשיא לרב נחמן דהאי ח כי ביה כהן מחיים בבכור
ענ א»״׳ ס׳א_»ל׳
־ .לא ועע מא משום דיש להם פרנסה במקומם ורבי עקיבא בחוצה ל א ח עסקינן דסתמיה לאו להקרבה מ/י אפי׳ בזמן בית המקדש
עד ?’” ”י׳ ס?< ’מהל׳
מוחמ הלנ הגפ׳ ש פליגז ואמרדאפילו די ע בד ל א יקרבו ומפרש מ ע מ א מ שוסדאיתקש ודומיא דשלמים הוא דאי מייתי ליה מצי לאקרוביה אבל סתמיה לאו
.יי' ״ בכור למעשר בהמה ומעשר בהמה למעשר דגן מ ה מ ע ש ר דגן אינו להקרבה קאי :וי׳שממון היא  .דאמרלקמן בפ׳ אלו קדשים)דף כא(.
אם באו בכורות תמימים מחוצה
עה נ מיי׳ שם הוכה יד בא מחוצה לאל! לארז ישראל אה
לארץ יקרבו אם באו אין לכתחילה
ומעשר כו׳
שס ב ס
מושיע ' •
עזש׳עכםש ם י
וא׳׳ת !inA
‘
jujר JvuiJi
עוד מיי׳
אמאי לא אטרא[ אביי לא לעולם בתםנ[ובבכור ב ת צ ה
לא  :דומיא דחמאש ואשם ק הני .
אוקמא כר' עקיבא דלדידיה הוי עפי
סעי׳ג :
לארץורבי שטעון הוא דאמר*אםבאו חמימין
והאי חטאת ואשם בתמימים קמיירי
ו״׳ נ״®' ?׳ ’ P״ ׳י? ממוט״וי״ל דלר׳ עקיבא לא הויא כל
בך דומיא דשלמים לז[ :ל א בפלוגתא יקרבו מיתיבי אמר לו רבי יותןבן נו ד מה לי
דקתני אין זוכין ב ק הכהנים ב חיי ק
^^
אם ג[ אינו מימר בחטאת ואשם שהרי אין זבין
אבל לאחר שחיטה זוכין אלמא בבני
דרבי יוחנן בן טרי ורבי עקיבא
בהן בחייהן תאמר בבכור שזכין בחייו במאי
הקרבה עסקינן  :לימא כסנאי  .אי
דמתני׳ קמפלגי  .כלומר וההוא
זכי כהן בבכור ת ם מחיים בזמן בית
עסקינן אילימא ל[ בבעל מום הא דומיא
אוקימנא בבכור חוצה לארץ :
דחטאת ואשם ה[ קאמר אלא לאו בתם
אזיל ישראל ושדי ביה
י  -י ק י י א’ לא  :־ « » ' י י ה א »י■
תנא קמא בבית כהן כ [3איט עושה
מומא וממט• ליה)לחבריה(
וקתני ו[ זכין בו בחייו אמר רבינא הא נמי
שמורה על ידי בעלים אלא על ידי
שיטה מקובצת ]לחכם[ ואמר בכור זה נתן לי כהן
בבכור ב ת צ ה לארץ ורבי שמעון היא
״
_
. .
כהן אבל כ ק ממיר  Dדאית ליה
במומו  .ואם תאמר מאי בכך והא
תינות “אביי?.ונ
כתנאי
לימא
תמימיםירןבו
באו
אם
דאמר
w
זכייה בגויה כג[  :ל א  .בפלוגחא
ג[ובככורבחו׳לורי ש .לא שרו ליה כיון דנפק המום מיד
בכור *“ בבית הבעלים ׳[ עושין תמורה בבית
°י? כהן בלא עדי ם שהרי נחשדו הכהנים
דרבי יוחנן בן טרי ורבי פקיבא
הכהן אין עושין תמורה רבי שמעון בן אלעזר
דמתני׳קאמיפלגי וההיא האאוקימנא
ודגא נקם ר״ש על זה י ש לומר דהכי קאמר נחן לי
אומר כיון שבא לידי כהן ״[ אין עושין תמורה
כהן במומו וקמי דידי טפל בו ^ ם
בבכור בחוצה לארץ ו ק א מי ״נ א
קמא כהן עושה ט תמורה משבא
מאליו וא״ת היכי חייש דלמא אזיל היינו תנא קמא מאי לאו הכי קאמר ס[ בבית
סיעי׳ בבכור בוט!
לידו דהא זכי ביה מחיים דסתמיה
לוקטא במן בהט׳ק ישראל ושדי ביה מומא והרי לא נחשדו
כהן)א( הוא עושה תמורה ואין בעל עושה
ובבכור בחו״ל בד׳ש
לאו להקרבה כד[ כרבי יוחנן בן טרי
ר׳ל דניתא ליה לאוקטא ישראל על כך כדאמרינן בבכורות לתמורה אלמא אית ליה לכהן זכייה בגוויהW
לאחר החורבן שאז
ור' שמעון כר׳ עקיבא דאע״ג דאית
נשנית אע׳ג שהברייתא )דף צה (.ד ב ס ר ביד ישראל הכל ^לאי[ קשיא הא רבי יוחנן בן נורי ה אר בי
ליה זכייה בגוויה אינו עושה תמורה
נאמנין עליו דכהנים הוא דחשידי
ביסן הבית איירי
׳ עקיבא אמר רב חסדאלא שנו אלא כהן לכהן
על ידו דנפקא ליה מהקישא כדמפרש
אזיל
א[דלמא
’
מ״ט
אסור
לישראל
כהן
ל
ב
א
?
ב^חם":ד[עי׳^ו׳
במתני׳ היכן קדושה חלה עליו כה[ כו'
;נןאןלאלן §ישראלושדי ביה מומאוממטי לחכם ואומר
^^5א “ ״ ״ 5ר ליתטצמן
תמורה
עושה )ב(
* wע״א
נמחק ־י[ ׳ י י ׳ ד ה א בפרה כל פסולי המוקדשץ  -שלויג[ בכור זה נתן לי כהן במומו ומי שרי חבם
ט[ ני[ דשראל והכהן אינו עושה

— דלמא

]לקמן נא .נ״ין ינ![

הג הו ת ה ב״ ח
)א( נם׳ הכי קאמר ננית

כהן כהן הזא' עזשה ;
ננית

נעלים

תמורה

תמורה דסיפח ננית כהן
לא זה ולא ז ה ) :ג( ד״א
רבי שמעון ונו׳ אינו עושה
דהמואצל' «ליס עישים
דאית ביה זכייה בנויה
«ת'ליה

נחמ’« ” 5

דכ׳ע אית להו דר׳נ J
)ד( בא׳דדת׳תלית ליה
ור׳א אית
דרב נחמן
נחמן נ
ליה דרב
) ה( ד' ה א א' כ כו׳אא״כ
מייתיליההסי׳ד ( 0 .ד׳ ה
ככהן וכו' ובלבד נ׳ב
ר׳ל רק שיתננו :

נירסת רש׳ק אין וני׳
הצ׳ק ע׳א עושה תמורה
ישראל ובבית כהן אינו
עושה תמורה לא זה
תמורת לא זה ולא זה  :רבי שמט)]
ולא זהרשנ׳א אומר ט׳
פן אלטור פו'.ז ה וזה כהן וישראל אבל בבית ישראל זה וזה
מאי לאו דרב נחמן אי כ א  5י;יי הן כהן וישראל עושים מזורה

הבעלים עושה תמורה )נ« דף צה (:אמר רב נחמן גבי  3ה כיו ה א * א מ ר ר ב’ג[ אין רואין בכור לישראל
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 .י טצ צמוכרו  rrtאנל ככור דארץ

דרגילוח הוא דמוכר בכור דמוזיל גבי
תמים  :ב פול ) » « 1לי ?»]
א( ]קדושין ו :בכורות בו [:ב( ]עי' תוש׳ בכורות יע .ד׳ה דהך[
]ישראל[ כדי שיתן לו בכור פע ^’%
אבל כ ק ל כ ק ליכא למימר הכי ד מ ן
המביא ב ס ר להראוחו לחכם צריך ל ה ט א עדים שנפל ט א ו ח ו מ ו ם
אחרת ו^כל שכן דאסור לקבלו ^ במתנה וצריך ליזהר ^שאם ^אמר
ישראל לכהן הילך בכור זה אם אמר לו הכהן שלך יהא אז מאליו דאמרינן בבכורות בפרק יכל פסולי המוקדשין)דף צה (.כל
מומין הראוין לבא בידי אדם ה טי ישראל נאמנים ה ע י כ הני ס אינ ס
אסור לקבלו מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנוח

• ^ ״ ל א ^י״’ םז^%ר,
ברב נחמן  :מאי לאו

ב מ תיי ^ הזי״ אין ^ ת

תמורה ^ ב ע ל“ ם ק ^
אבל כהן עושח תמורה
י  . # rומדכהן עושה תמורה
!
י
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_
מצימובין ליה
נאמנים דנחשדו כהנים על ה בכו ח ת  ’D) :ש י י חפ ם ®פי  N .אפי׳ אלטא

שנאמר
הוי מום קבוע ומי שרי חכם את הבכור לישראל בלא כהן ע מו  :אלא אם פן פהן עמו  .דשמא כשידע  Wשמום ק ט ע הןא ךלא הן,
קדשים בחוץ אכיל ליה ולא חייש לגזילה דכהן הלכך בעינן כהן בהדיה כמ[ ולא מצי למימר ב ס ר זה נתן לי כהן במומו דאמרינן ליה
אייתי לי ההוא כהן דיהביה לך דכל כמה דלא אייתי ליה לא שרינן ליה הבכור אלא א״כ)ה( יהיב ליה צ[ כהן  :היינו מטמא יישיאל ]יא[ אסור .
לקנות בכור חם מן הכהן משום דס ת ס בכור ת ם בז ק הזה נמכר בזול דבעי לוקח לשהוייהעד שיומם הילכךהוההאי נ( כהן דמוזילגכי
ישראל ־נראה ככהן המסייע בבית הגרנוח לזרות ולעמרכדי שיחט לו החרומות והוי חילול השם דמחזי כמאן דשקיל לחרומה בהורת שכיחת
והאי כהן נמי מיחזי דמשוס הכי מוזיל לישראל כי היכי דליחיב ליה בכורות שיוולדו לו ב ע ד רו :ליפול מר ומבלי  .שבשר ב ס ר בריאה
לאכול צא[ משאר הבשר :מנ א לפו הא .מי נחנו לכם הא אינכם כ הני ס:ו ל א ס בי ר א ל פו .ניב[ דאסור לקנוח בשר בכור מ כ ק דלמא מוזיל גבייכו
ונראה ככהן המסייע  :מיז בן ובגינן.וליכאלמיח ש למסייע דהא לא יהיב לן ב מ תנ ה :לי ט פל  .לטרוח בו לגדלו קודם שיחננו ל כ הן :צג[פכה1
ה מ סיי ע  .דהשחא הוי סיוע שמצילו מלטרוח בו )ו ( בלבד שיתנט לו  :מוכמא מילחא  .צג[ דהא מסייע הוא שהרי  Wמצילו  pה ש ר ח
והמזוטת  :מאי א מרה י ל מ א מוזיל .כהן צד[ כי היכידניתיב ליה ב כו ח ה דידן ולא לכהן א ח ר :צה[ לא  .עביד ה כי :דמסיה אדעתיה
« fo’5
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ור׳ שטעון בןיאלעזר
^ אי  WW 7תם^ 1
אפי׳ כהן דלא זכי ביה
^’’^’ ת נ אי ^ פ ^ ד ?
יוחנן בן נורי ור׳
^”דאםר'בב;|!,י"״
אין עושה תמורה לבעלי׳
!!!!! ,״י ':
בן אלעזר סבר בר*
עקיבא .לישנ׳אחרינא

כה[ עליו ל״א כהן אצל ישראל עושה תיבות בו׳ ע׳א נמחק  :כו[ הישראל והכהן אצל כהן אינו אות להאי לישנא רעד שר1א ברשות ישראל אפילו כהן טימר בו לטעמיהדר׳ שמעון בן אלעור דאטר כיון שבא ליר
ד׳ נמחק  :ס[ תמורה ישראל קאמר אבל כהן עושה ה טר ה דאית ליה זכיה  :נח[ נ ח ק לא בו' לא  :נע[ בהדיה כהן זה וזה אין טימר מכלל ראצל ישראל זה וזה ממירין בו אלטא אית ליה זכייה בנויה  .והנא קסא דאטר
וכיון שכן לא מגי  :ל[ ליה לכהן הסיד  :ל [ 6לאטל יותר משאר בשר הס׳יד  :ל [3מתיבת בכהן עד תיבר .אצל ישראל עושין הטרה[ משסע לישראל ולא לכהן והיינו כרב נחמן ]לא בפלונתא ט' [  :אין רואי! בכור
טכחא נמחק  :לג[ מילתא כאלו מסייע תי טז דהא נמחק  :לד[ כהן נבן כי :לה[ אחד לאיי לא; לו[ יקרבו ובב״ק  ,לישראל כשבא ואתר בבור זה נתן לי כד ],במוטו  :אלא איב היה דהן  .שיאמר אני נתתיו לו ב ט ט וכהן
לכהן ט כ ר משום דאין הכהן נאמן ע״י עצמו אלא הייט טעטא דלישראל אסור מפני שנראד ,ככהן המסייע
מפיק באו דיעבד אק אבל  :לז[ דשלמים בני הקרבה נינהו ובכור ב ט׳ ל לר״ע לאו בר הקרבר .ט א כלל אבל
]בבית הנרנות מר ,כדון ד,םםייע בבית הגרנות אין נותנין תרומה מפני שנראה כאלו ניתנו לו בשכרו אף כהן
לר״ש דאמר קרב בדיעבד ועי שפיר דוטיא דשלמים הס׳ד :
א( עי' ביי׳ע אלנאזי על הלכות בנורות להרמג׳ן ז׳ל בפ״ה דגכזיות דהביא גירסא זו בשם הרגמ״ה זיל וכתג'■דנזה נסתלק קושית התוה׳ כאן ד׳ה דלמא וא׳ת היפי תייש כו׳ .
ה ג הו ת ה ג ר׳ א ]א[ נם׳ ור׳ש אע׳ג דסתם מתני' היא ור׳ש לא בעי יק לפרושי מ'מ נם רישא י׳ש דריע פליג עליה וכולט סתימהאה אליבא דר״ע ] :ב[ שם דאמר אם באו כו׳  .דלא תקשי כיון דלא חזי להקרבה אמאי צריו ליבו״
מנה׳)כתירון השני בתום׳ ב״ק יב סד׳ה ואליבא( ] :ג[ שם ל״ק כו׳  .גייש׳י ר׳ע  .ל״א לימא כתנאי בכור בבית הבעלים עושה תמורה בנית הכהן זה ווה אין עושין תמורה רשב׳א כו׳ עד תמורה מאי לאו דר׳ג א'3
לא דכ׳ע א׳ל ד^נ והכא נפלוגתא דריב׳נ ור׳עקמפלגי ל׳א לימא כתנאי בטר בבית הכהן איר עושה תמורה ממרי הוא דלא ממיר הא זנוני מזביןרשבא׳אכיון שבא ליד כהן זה וזה איני עו!^ה תמורה דאפילו זנוני לא מצי מזביןמא'
לאו יר״נ א״ב לא דכ״ע א׳ל דר׳> והנא בפלונתא דדב״נ ור״ע קא מפלגי  .אנצר כו׳ ] :ד[ שס אא׳כ כהן עמו  .פי׳ אותו כהן שנתן לו ] :ד [,רש״י ד ה לא בפלונתא כו' ע״א עושה תמורה צ׳ל ל׳א ] :ו[ בא״ד דישראל והכהן .
צ״צ הישיאל בבית הנ ק ] :ז[ ד׳ ה רשנ׳א כו׳ דכ׳ע ליה ליה  .צ׳ל איס להו ] :ה[ בא׳ד כיק ־שנא ליד כהן זה וזה  .נא לפרש דברי ת״ק ] :ט[ בא  rור׳ אלעזר ל״ל  .ציל ורשנ״א אית ליה ] :י[ ד׳ה ומי שרי  .אפי׳ הוי מום קבוע .
פי׳ מבטן ] :יא[ ד׳ ה הייט עעמא  .אסור לקנות בכור הם ) .בכור הס( ינעל מוט לכ׳ע מותר למכור מדקאמר לעיל בכור זה נתן כו' ] :לב[ ד׳ם ולא ש״ל  .דאסוי לקנות נשי בכור  .מלת בשר יש למחוק :

במרת הש״ם

רבלמטידן

פרק ראשק

תמורה

ט

בוצינא דהשתא מב מקרא דלמחר טצינא דלטח קשנה קרא
ש נ א מ ר לא יחליפט ולא ימיר אוחו שוב ברע או רע בשוב ] .ג[
דלעש גדולה כלומר מושב שאמכרט כשויו דשמא אס אני מניס להם
שוב קודש ברע דחולין אורעדקדש בשובדחולץ זה
מן הדמים לא יועילו לי כלום ולא יסט לי בסרוחשלה!= מ תני׳ מז ג הכלל » [ הראשון היא הקיש • א י ז ה ו שוב ברע בעלי מומיו
ברע .סמים של חולין לא יחפים ברעשל קדש ואם המר ימיר וגו׳ שקדם הקדישן למומן  .זהו הפך מן האחרים כי[ שהרי הכא האחד
אלמא בעלי מומין עבדי חמורה תורה אור
חד בשוב
הואמתפס :
"מנדרין מן  Fאייחורי מייחר  .ולרבאחרוייהו דהוה
]»»ט־ .כחומש ס»[ ואבעל מוס חיילא חמורה דכתיג אי *בוצ'נא *טב טרןא
_ רע בשוב דמשמעבעל מום דחולץ
הצאן על הבלך ומן הברך על הצאן ו מן! מצי לחכשב ולא ימיר אוחו ברע או
בחס דקדש  :ואי זהו טוב ברט .
רע וקשה מההיא דפ״ב דבכורות
הגהות הב״ח כלומראיזהורעדקדשדעביד חמורה הכבשים על העזים ומן העזים על הכב שים!
)דף יד (:דאמר השחא רע דקדש
 0ד
• 0
) C6חש״י ד״ה דמי גרע
ז ש' לקדש הס״ד ואיו׳כ שקדם הקדשו אש מומו אבל קדם
מןד.זכריםעל הנקבותומןהנקבות על הזכרים Hבשוב דחולין אמרח לא שוב דקדש
מ׳ה  fcאסיים יחיליו מומו אח' הקדשו לא עביד חמורה מן התמימים על בעלי מומין א[ מן בעלי מומין;' ברע דחולין מיבעיאמשמע דשוב ברע
מ?ו«״טי?ולא  2ובגמרא מפרש מאי חלמודא  ’’:ד ע ל התמימים שנאמר °לא יחליפנו ול א! מיושר למעוטי היכא דקדם מומן
®״״י יא״׳״ ״׳® .״יא גבן׳ נהסוב לאימיר אושוטובגרע ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב ואיזהו טוב״ להקדישן דלא מחפיסין בחמורה ואין
זה לא כאביי ולא כרבא ועוד קשה
אז רע בו  .והוי משמע או רע לא ברע בעלי מומין שקדם הקדישן את מומן
יי ייי ייי״ =
“ ג מי טנא תני טילי ו תנו רבנן °בהםה מאי קאמר טוב ברע מיבעיא והא
»»
מ ב ב ה ם ה מ אן׳ ־ו מ םי דן טן ה צ אן ^ הנ ק ר איצשריך למימר דנחפס רע דחולץ
הגהות הגר״א
]א[ גם׳ ש'מ מוג כו׳.
בטוב דקדש ויש לומר דהשם הכי
)ולא יגדל אותו מוג נרע( .עושה תמורה  :לא ימיר אוהו ברט .ומן הבקר על הצאן  pהכבשים על העזים
קאמרלכתו3ר,ן5ן5אן 5א3,ן.5,ן[,אן,ןן
וה׳ק
קלאמונגלעאולט והוי משמע דאיהו הוי שוב:או רע .ו^העזים על הכבשיםומןהזכריםעל הנקבות
נלענשניהן נמוג לוקא
רע בשוב או ברע טוב ברע למה
וי׳ש לש״־ ליה
כנ[ נא[ משמע או רע »[של חולין לא ומן הנקבות על הזכריםג[ ומן בעלי מומין על לי כלומר שוב ל״ל אבל לא קאמר
מנ “?.י ^]1ג 7ר^ 2ימיר בטוב  :טוב ברט  .טוב של
התמימים ומן התמימים על בעלי מומין יכול דנישחוק משוב ברע כו׳ אלא משוב
שעמא
לבד והייט כאביי
ל׳ה והאמטמי׳-לוהיה חולין ברע של קדש  :דטצויימטלי אפילו קדם מום מ להקדישן ת״ל לא יחליפנו
״׳ ל א ™ ® ליה  .להקדש לקי טוב בשוב מיבעיא :
ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב»[ ואיזהו דרבי שמעון משום הואומהוי אמר רבי
המולתו מיוחלת יוקא אין עונשין סן הדין .ולהכי איצשריך
טוב ברע בעלי מומין שקדםהקדישן את מומן שמעון בן לקיש מודה רבי שמעון
? ^ ^אי־;! ״ל קרא דמשוס דין קל וחומר לא
דממירין וחוזרין וממירי;  .ופרש״י
ננהמה ומתוח קושיית מלקינן ליה כי מימר שוב בשוב  :י[ מאיתלמודא אמראביי י[ נימא קרא לא
ללשון ראשון דחירון הוא ומשום הכי
®״י®׳ יואביי אמר לך האי לאו טזנשין מן
יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע ״[ או רע בו אחא בהמה בבהמה ודוחק סא
בטוב אחרינא ל״ל שמע מינה  wטוב מעירךו
» !5»>0י—  -מיין הזא  .אלא אגלויי מילתא בעלמא
היא ידהיכא דגלי קרא דלקי אשוב^ עושה תמורהמ[ רע מעיקרו איןעושה תמורה דבהמה חדא משמע ולא שנים והיכי
גם׳ אולעג.,ע׳ לקמן דחולין כי מימר ליה ברע דקדש גלי״ רבא אמר תרווייהו טוב ייתוה מייחרי אם קאמר דמפיק מיניה דממיריןוחוזרין
וממירין ול״א פרש״י דגרס מעיקרא
לף ״ ע׳א י״ס' י׳״ כמי דאי מימר ליה בשוב דקדש לקי  r :כן נכתוב נך א לא יחליפנו ולא ימיר אותו
דמי גרע טוב מרט  .כלומר מי גרע־״ ברע *או רע בו למה לי למכתב תרוייהו טוב אמר להן רבי שמעון מוהיה הוא
יי! ט׳א נלש״ל׳המונא שוב דקדש מרע דקדש כי היטדרע
« ח ד טוב אפי׳ ’[ בטובנמי כי ממיר לסי ותמורתו ובי חזא דדרשי רבנן
דקדש כי מחליח ליה לקי ה׳׳ה לשוב
מבהמה בבהמה אמר להון איהו
י אגא
דייש לי״מ^יצא
^י
^ואידך טוב מעיקרו עושת תמורה רע טעיקרו נו[ מהתם נמימצילמילךטעמאדידי
>יי» מ »«  toיחלץ! מיוי )א( דיןוש:ירו 3 04אין עושה תמורה ואביי’א 1אםר קל וחוטר הוא ורשב״ל מימרא דנפשיה קאמר ולאו
^׳^נשיס^'‘ ^ ® ; משמע ע״י ב׳ אנשים ולא בעי ולא * sומה טוב ברע דעלוייקא מעליליה לקי טוב
לתרוצי הך פירכא אחא :
מה׳ל ולא געי «׳ ימיר דמי גרעשל עצמו משל אחרים ^ :בטוב דכי הדדי נינהו לא כל שכן דלקי ורבא
בעי
]סנהויין נד .ושם נשמן[ הילוןיהצאזווסכנסזו  .והחסאע״ג
אין עונשין מן הדין ואביי יס אמר לך' הא לאו דינא הוא יג[ מי נרע טוב מרע
איט
דלא אהני מידי דהקדש תם
תנו רבנן לא יחליפנו בשל אחרים ולא ימיר אותו בשל עצמו יח ולכתוב לא
יוצא לחולין אפ״ה לילקי הואיל ונתכוין
יחליפנו ולא בעי לא ימיר אותו אי כ תב הכי הוה אמינא תצא זו ותכנס
להוציא הקדש לחול’!  :מ ת נ י ׳
הוא סו[ דתילקי אבל ממיר דתרוויית קא מקדיש להו אימא לא לקי קא משמע
ממייין אחי .של חולין :בשנים.
דקדש ואומר הרי זו חחש אלו :ושנים .לן האי ב של אחרים היכי דמי אי נימא בהמה דהקדש דידיה וחןלון
לקמן כם]:ג׳ק סיכגרש דחולין באחד דקיש הרי אלו תחת זו  :שם מי מצי מקדיש ״איש כי יקד ש את ביתו קדש לה׳ *אמר רחמנא מה "ביתו
ספ :נ׳ ס ו .ע׳ו
ברשותו אף כל ברשותו ואלא בהמה דהקדש דעלמא וחולין דדי ה ימי מתפיס
סג .מה הוא מיוחד  .דכתיבהוא :
חולץ ק)פ  .עיכין בא[.

! מתני׳

לאביי

:והא

נם׳

כ׳א
ני ל תטורהו
נמפנה פנמפניות[
נסוספחא ס׳א[

מ׳ל ״®״י לי[
י »ו  0ו «

רבינו גרשום
שמוכר בכורו ל-שדאל
נראה כמוכרו לו בזול
בשביל שכשיולד לו
בבור שיתנהו לו ולא
לאתר אםור[  :ל׳א אי
שדית ליהלזגונילישראל
דילטא טעבב ליה ישראל
_______
בתץ־ עדרית
לבכור רועי

ע;רד“ל “ניי^״«»
כחן בטוטו וטשתטיט

^הולאיהיבמות

עין כשפט
נר טצוה
ע n 1מ״׳ ס׳א מהל*
הטורה הלי׳ד :
ע ת כ מיי' ס'ו מהל׳
»־כץ הל׳ נ נ:
ע ט נ ד מיי' ש׳א מהל׳
המורה הל׳ג :
 n fiמיי* שם הלי׳ד ;
פ א ו מיי׳ שם הלנדו :

- , 3,שיטה מקובצת
נ[ בדש״ •”נלח?הי
שח1כיר נתטתפעטיש:
ג[ הנכרים וטן תתטיפים
עלבעליטוטין וטן בעלי
טוטק עלהתטיטיט יבול:
ד[ טום קבוע להקדישו
תלטוד לומר ! ס[ בטוב.
עי׳ תום׳ לקם])דף מ ( :
ו[ טוטן ולא שקדם
טום קבוע להקדישן
טאי  [t :עי׳ בהשטטות

בםוףר&םכת:ח[ברע•

ט׳ א או רע טאי ב « ב
וכן נרים חרנטית גיסא
קרא רע בטוב או רע
טי׳ טוב דתולין ברע
דקורש או רע דחולי!
ברע ד!^דש וב׳׳ש רע
דחולץ כטוב דקודש
בטוב בתרא &םת לי
ולטי שיטח זו השני
לעולם קדשים וכן
הולכת שיטה דטתניתין:
פ[עי׳ב ח ש םמ ת בםיף
הטםכת  :י[ אפילו טוב
בטוב  :י [6ואביי סוב
בטוב טנלן דלא ימיר
קסבד ק׳ו  :יג[ ואביי .

ם’ילתא^ 5ל ^vא?א
1 !!2י
!!!?יי
וי ש׳י ל אניי ם : p

ב¥גאד1א«ל“[?י״
בהשם«תב«ףוטםכת:
פז[ טתפים ומזניא אין
אדם טתפים בדבר :
יז[עי' בהשטטות בםוף
הטםכת ; יין[ אף
טיווזדת :
תטו חזו
יפ[ אף תמורתו מיוחדת
אמר ר׳ל מודח ר׳ש
שםםירץווזוז pוםםירין
ט׳ם קדושת ראשונת
דהקדש להיכן הלכה .
ל׳א טעי^־א  :כ[ אטד
רשב׳ל .ולתרוצי קושיא
דתוא אטת הוא דמהוא
דריש שאין סטירי] אלא
אחד כאחד ומיהו דרשה
דבהטח איצטריך לומר
דבזר .אחר זת יבול
להסיר אפילו עד ק׳
לוזיכן
דקדושה שבת
.
.

והא מטמיה יי׳ שממון בממניחין ס»[ בדבר שאינו שלו לעולם בבהמה דהקדש דעלמא ותלין דידיה יכגק דאמר
משום פאי קלא מוא  W .דוהיה מריה דבהמה דהקדש כל הרוצה להמיר בבהמתו יבא וימיר יי[ J
הוא ותמורתו  :ומשנינן אמר ד׳
מ ת נ י ׳ י׳ממירין אחד בשנים ושנים באחד אחד במאה ומאה באחד ד ש אומר
שם אין ממירין אלא אחד באחד שנאמר ״והיה הוא ותמורתו יהיה קדש מההוא
מיוחד אף י״[ *היא מיוחדת  :ג מ׳ מנ א ה״מ דת״ר *בהמה בבהמה מכאן
באותה בהמה ראשונה
ואפילו עד מאה כד[  :מאי מטמא שממירין אחד בב׳ וב׳ באחד אחד במאה ומאה באחד ר״ש אומר אין ממירין
דקיושס ראשונס דהקיש ראשון אלא אחד באחד שנאמר בהמה בבהמה ולא בהמה בבהמות ולא בהמות
למיכן הלכס .שלא יחפים עוד אמרתיינ® יבבהמה *אמר לו מצינו בהמות שרךויה בהמה שנאמר ״ובהמה רבה ור״ש
בקדושתו עד אלך לשון אחר אמי *בהמה רבה איקרי בהמה סתם לא אירןי וטעמאדר״ש משום בהמה ת א
רבי דגרסינן מעיקרא אמר להן רבי והא טעמא דר״ש משום הוא מה הוא מיוחד אף יט[ תמורה מיוחדת מעיקרא
שמעון מן והיה הוא וחמורחו וכי
אמר להן ר״ש מן והיה הוא ותמורתו וכיחזא דדרשירבנן מבהמה בבהמה
חזא דדרשי רבנן מבהמה בבהמה
אמר להן איהו נג[ מהחם נמי מצינא אמר להם אי ת מהתם נמי מצינן למילף טעמא ד די אמר כ[ ר״ל מויה ר״ש « טשטע־ נג[ ^
למילך שעמא דידי ור׳ שמעון בן שממירין ותזרין וממירק מ״ט קדושה ראשונה דהקדש להיכן הלכה ד בי יותן הילין)בעב( ונם כאשי
אמו־כשםשאיןממיריןב׳ באחד כן אין ממיריןותזריןוממיריןתניא כוותיה
לקיש מימרא דנפשיה קאמר
דלא
ולא לחרוצי הך פירכא אחא  :דרבי יותן תניא בוותיה דר״ל תניא כוותיה דרבי יותןכשסשאין ממירין אחד אינו טשטע כן י ■
טעזטע
יסיר אותו
והומס
בשנים כך אין
ממירין ותזרין וממירין תניא כוותיה דר״ל יכול כשם דהקודש הוא רע בשל
חולין אשר תוא טוב
שאר״ש שאין ממירין שנים באחד כך אין ממירין ותזרין וממירין ת״ל והיה הוא ותמורת יאפילו במאה
מטנו וכך טפדעז בבכות'
להתכפר בו והמיר בו פ׳ב ] .הוא לבזון רב׳א[:
כא[ בעי רבי אבין ל ד ב ד האומר *( אין ממידן ותזרין וממירין הפריש אשם
כד[ ]אז/׳ס גכו(ן היה
ותמס
*(נצקמןיג־[
מן הצד וננזסק,
הגהה ,
י ״ ״ •י “

לכחן  :ומי מצי למימר
הכי והא אפר רב יהודה כו׳ א( ) .דראשית וצא בכור( :דמברי .שהוא ברי ושטן יותר מאחרים :אמרר ליה .
)הבא( ]התם[ בטתניתץ טוכהא טילתא דא׳ל א׳ל כהן בתוך הזם! נתנהו ולא יתיב ליה דטי מידי)כהן
טיחזא ככהן הטפייע ]בבית הגרנות[ דבהועא הנאה קא יתיב ליה גיהליה שפוטרו מטיפולו הכא כיון דטוכרו דיהבינן להון דטי לא טיחזי בכהן הטםייע:םאי אטרת דלטא מוזיל כהן לגביה שטתנו •6
לישראל([ וישראל לכהן[
בפחות ט מיו אז עביר דסבר בוצינא טב מקרא מוטב ריוח מועט שאטול עכשו שאמכדנו לו בשוויו מלפחות עכשו ובשביל דיוח של אחר זטן ל׳א מר זוטרא כו׳.אםרו ליה לא פבירא לן ]דרב הונא[ ועוד דהא טיזבן קא זבנען אטר להו
ולא סבירא ^ ו טתני׳ שאמרה כרב ד\נא בריח דרב יועשע אמרו ליה לא דמי דהתם מוכה מילתא כיון דיהב ליה בלא דמי אבל הבא טיזבן קא זבנינן ולא טיחזי ככהן הםםייע:םן התטיטי; .של חולין על בעלי טוטין של קדשים:
וח5ג ע> דחכדי) (:כה[ הכלל תשני רדא  :כו[ האחרים שאומרים תשג• חרא הנתפס תימ ת שהרי הכא תאחד נמחק :

.
.
.
,
. .
.
.
___
___ _ ^ נ( מדשני קרא
]ולא רע טעמת דהיינו שקדם טוטו[  :רבא אטר טתרוייחו טוב טצי ילפת.דתרוייזזו מייתרי)רי'ה(]אלא[חד טור אתא ]דאפילו[ טוב בטוב לא יםיר]דאץ אדם רשאי להטיר^חד בטוב לטוב מעיקרא כו׳]קל וחוטר הוא רע של קדעזים
בטוב דהולין דקא מפיק רע דנץדש וטייתי טוב בדצלץ במקומו לא יםיר.םוב בטוב דכי חדדי ננדע דלא קא מעלי ליה כ׳עז דלקי[יואביי.סבר גלויי טילתא בעלטא הואיל ולקי על האי]לקי גם אהאי[לישנא אחתנא לאו תנ א הוא אלא
ממילא פצית ילפת דמי נרע טוב נ( לרע)דכתיב לא יבקר בין טוב לרע( דקא מעלי ליה דלקי טפי מטוב בטוב דלא קא מעלי ת ה ולא לקי אלא ש^ם רטוב בטוב נבזי לקי אע׳ג דלא כתב במז ]לאו[ ־ .בשל אחדים  .חולין של אחרים
ולא •טיר אותו)בשל תקדש( ]בתולין[ של עצטו  :אי כתב  .לא יחליפנו רטשטע בשל אחתם  :הוד .אטינא תצא זו ותכנס זו הוא דלקי  .שלוקח בחמת חברו ונותן לו זו ומוציא האחרת לחולין  :אבל סיטר  .נשל
עצמו ; דתדווייחו מצי טקתש לד,ו אימא לא לקי  .אלא לקתש לתחדיתו וליפטר קט׳ל דלא אלא לקי ] :וטעטא דר' שטעון טעזום  .בוזטר .ולא בד.טות בו׳  :ואטד ריש לקיש  .אע׳נ דאטר ר׳ שטעון אין סיטר אלא אחד
באחד יסודר ,ר׳ שטעון שטטיתן ודווזדץ וטטירין באותה בר.םת הקדש אפילו מאד .אחד באחד בזה אחר זה וקא יליף האי סברא  pבהטוז בבועזוז ולא בהמת בבהמות הדבזז ביחד אכל על בר.םר .אתת טם־רין וחוורין
וטטירח בזח' אחר זה ב מו ת תרבה דהיינו נטי אחד באחד ; ל׳א מעיקרא בטתניתץ אחדד לוע מן והיה ועא ונו׳ ובבתיתא דבעו רבנן לטילף  pבד,טת בבהטוז אמר לוע אדרבה בבימה נכועזת לא טשטע אלא אחד
כאהד  .ולהאי לישנא אסר ת ש לנךש הוי תעז טיטרא[ ; קתשתא קנזייתא לועכן אזלא  .רהא בתיב הוא והטורתו יהיה ] : vnpלדברי האוסר אין נאזיתן וועזדין ו מ טי ^ הפדישז אשם להתכפר בו וד,םיר בו  n era .אדזת ־
וע«ת
“״ ׳

א( אזלי '5ל אלא א'נ כהן ממו ומודה דכננור הוא של כישראל  .נ( נראה דצ׳ל היפי מכמע מהנא דמ״ר׳ נקדם הקדשן את מומן  :מדשני קיא ונו׳ .ג( נראם דצ׳ל דאין פעם לומר נרע נפוג דקא מפלי ליה דלקי פשי .
איז־ו 9ונ >ר* נעל• טזעץ שקלם סןהזן למומן
 mואל יע »1יד ואח׳נ סי׳ד או יע משמעשל חולץ לאי  1י נ»נ או ניע יי\7,שי.פ'י ואח׳נ עה׳י 9ונ ילע עוג של חולץ ] .נ[  isמ5םח ס5יגא  W .סוג חולין ניע  np7או י* י״לין ג»נ
״ 1ה הכלל זט סיפו ען האמייס שיהדי הנא הקיש הוא  ptosaופנ״א  c r l .אומו ניע עוג ניע ל׳ל ט׳ ] .ה[ ומשני אמי י׳ש ] .ו[ ג  1חהחש מצי .

