עין משפט
נר מצוה
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הלוקח עובר חמות פרק ראשון

בכורות

מסורת הש״ם

נו  Kמ״׳ ‘ם׳'י* ”®ל״״ ד ג נ ך אמר רחמנא ולא דנן טובד כוכביסייא[ למאן דדריש במנחות ממורחין&נגמרה מלאכתן למעשר דמירוח מ גמר מלאכה של תבואה
מלזמות
י
’י* ־
דגנך ולא דגן_ עובד כוכבים כשמשוה את הכרי ומחליקו ברחת  :ואותו אבי אמו כהן מ ׳ • רבותא
פרק ר׳ ישמעאל ) ד ף .סז•(. .
.
נח נ מיי׳ פי׳אמהלנומ ינ[ פריך שפיר אמאי מעשרן דתבואה זיו גדילה ונתמרחה ברשות קמ״ל דאע״ג דמכח ישראל קאתי דאיכא למימר ניתבינהו השתא
מטפי הלנה = עובד כוכבים וא״ת מאי קשה ליה הכא דלמא סבירא ליה כמ״ד מירוח לתרומה)ומעשר( לכהן כי היכי דהוה עביד ישראל קמא אפי׳ הכי כיו!
נט נ מיי׳ פס הלכה:״ :העובדכוכבים איט פוערודגנך למעע
תורה אור דיד כהן באמצע הוי כאילו הפריש
הכהן האמצעי מהן התרומה והוריש
ןף,ן
ם ד מיי׳ *׳ כ מהלכות מירוח הקדש וכי תימא הא דפליגי ממורחין מן העובד מכבי ם
צישראצ זהכצ אחד בפגיעצמו ומעשח
נכויים הלכה ס
טופ׳ע במירוחעובד מכבים היינו ינ[בגדל דמרחינדצ מאן אילימא דמרחינת עובד
סמג טפין ליא
והכצ שצו ומוכר התרומה צכהנים
ברשות ישראל אבל גדל ברשות עובד
ירד שי׳ פכא שעיף ו :
עובד
דגן
ולא
רחמנא
אמר
דגנך
כוכבים
מכבים ומרחינהו עובד כוכבי׳יד[ פטור
והוא הדין נמי אם צא נפצו צ)^י« כהן נישוס 5׳ק
מכל מקום מאי קשיא דלמא בגדל כוכבים אלאדמרחינהוישראל*מרשות עובד
^
מישראצדתבואתכהןסחייבת בתרומה
מכבים מעשרן *דאין קנין לעובד כוכבים
ברשות ישראל וי׳׳ל דמשמעליה דאיירי
אצא שאינה טתנה צכק א חי אלא
בגדל ברשותעובד כוכבים אבל סוגיא בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר והן שלו
מפרישה ואוכצה :מ שו ס ה להוס
מופרש וקאי • כצומר שהשה מין אחד
שיטד! מרךבצת דמנחות )דף סו (:מוכח דפליגי אפי׳ דאמר ליה *קאתינאמכח גברא דלא מצית
א[ ר׳ש איטר דמאי ■
וחמור חין אחר ואיט מחוסר מעשה דמאי  ycמ״ד
אור׳י דהך דטאי אינו בגדלברשות עובד מכבים וי׳׳ל דניחא )א( אישתעיה דינא בהדיהתנןהתם *המפקיד
כשארדטאידעלטא דלא
ומיהו
עלמא
ככולי
דהכא
ליהלשנויימו[
הצכך הוי כאיצו נפצו צו מבית כהן
"פיחתיו אצל הכותי ואצל עם הארץ בחזקתן
החנוורים צעצמן והמצאים צעצמן :
״
®
ד
DO
T
צי־
frorato
״׳
שה
ק
רבינו גרשום
למעשר ולשביעית *’ אצל העובד כובבים^
לותייתימאידאי! צר,ך כוכביםפוער מ'׳מ חייבלעשר מדרבנן
אבל• גבי ח[ תבואה דמחוסר הפרשה קם’ל דאטרינן נטי
כפירותיו א[ ר״ש אומר דמאי אר״א להפריש? אימא כמי שצא הורמו בבית כהן דמיץ בשיין כמופרש וקאי
ליתן לכה! נטי ביזייטת גזירה משום בעלי כיסין סק י״ל משמע
דטאי דהטע׳ה • תום'
הלכך טפרישן ומעשרן
מ לי ע ל מ א ל א פליגי כיפליגי ליתנן לכהן^
חיצוניות  :ג[ טבלים ליה מדקאמר והן שלו אלמא לית ליה
וחזרו צאיסורם הראשון ויתנם צכהן״( :וחן שלו :אלאדטרחינתו
תנא קמא םבר ודאי חלפינהו ובעי מיתננדד
והן שלו• התרומה עצמה ומוכרה יש״:ל'ם^ות■ עובד
טטורתים ם! חמובד גזירה דבעלי מסין דא״כ היה חייב
טעשר! :
כוכבים
נ[ טעשר אדכרתן ליתט לכהן ׳׳[ואמאי מעשרן והן שלו לכהןור׳ שמעון םבר דמאי יתיב רב ד מי
שאחה
* ייגיני
צכהנים :
ונו'
ישראל
ד[
:
ממרח חייב בתרומה וצא מימח עובד בקבלו■ ,ומירחן ישראל
טילתא :ה[ דטירות דוא וקשיא ראשונה נמי מתרצא בהכי דדייק וקאמר להא שמעתא א״ל אביי טעמא
טבלי!
כוכבים;דאמרחי>הוישראלנא[מרשזה כלי^ד " i T i
גםר:ו[ כחן נטי חייבת :דקסבר מירוח העובד כוכבים פוטר דמםפקא לן אי חלפינהו אי לא חלפינהו הא
ו[ טשום דקא טופדש  :מדקאמרוהן שלו דאי אינו פוטר אמאי
עו 5ד  “ 0 *5515שהיה ישלחל  6ריס ישראל בפורח עבודתו
ודאי חלפינהו דכולי עלמא בעי למיתבינדצ
ת[נביתרוטהדטחוםר:
ןקלקעשל ע3,ן*ט,5,55ןן;,לןןןןשרן /וחן שלו שיבול למוכרן
שטא מעשרן והן שלו לתנינהו לכהן ומיהו
מ[ חן אין חוששין
הלוקח
כדי י״[קשה ליתני ואע״גדאיטפוטרלא לכהן והאמר ד שמואל אמר ד תינ א
תחליפו שיתחייב
אסמעושרין הן ס[איןחוששין שמא י ^ " ^ ? ן“קא
להפריש טעשר אחר מחייב למיתב לכהן דא״ל קאתינא טבלים נ[ מן העובד כוכבים ממורחץ מעשרן
החצי® או בשביעית שמא החציפן כי׳:בחונןזן למעשרות
ואם גדלו בששית
ועכבן מכחגבראדלא מציתלאשתעויידינא והן שלו דלמא כאן בתרומה גדולה כאן
עד שביעית אין :
בפירות שביעית שיהיוצריכיןצהסבגני 2נ?ד ״נה^ שיח™
י[ טעשר ם’ א וכגון
בשביעית;פפירותיו*שצ עובד סכבים סעושרין ליהא לטיחש
דטרחינהולפירותדעובד בהדיה ולמאן דאית ליה נמי גזירה בתרומת מעשר ) (3ג[ אזכרתן מילתא דא״ר
דודאי חצפינהו וצריך צהפריש מהן
כוכבים ישראל מרשות יס[ ש בעלי מסין דהיינו מאן דאית יהושע בן לוי מנין ללוקח טבלים ממורהין מן
עובד כוכבים ולענין ליה מירוח העובד כוכבים פוטר לא
מעשר ’[ האי תנא סבר דאין מיחח שהפקיד לו םח1יר לו■
 , Xכ^ ,נ כי צי ״ » ם״ פ־י ד
הע^ד מכבים ^ א פטור מתרומת מעשר
טתבערין
שיביעית
בשביעית  Y'onוטה׳ד מיסתבר כ[ למחייב ליתן לכהן טפי שנאמר °ואל הלוים תדבר ואמרת אליהם ^,,,^,^,העובד כוכבים פוער ופצוגתא היא לו פיחתשלשנתששית
עובד
יא[
:
בו׳
דטאי
ממאןדאיחליהאינופוטר כא[ ודמשמע
!S M r a
ת ק ו ^ ו  Dא ת ב נ ” ש ח ^ ל י cט נ ל י ם ש < '  aד  .ל ו ק ח י"
כוכבים בין לטאן ;
טכבים בסמוך בשמעתין דודאי חייב למיתב
עובד
יב[
ביןלטאן דדריש דננך לכהן דאמר אצל עובד כוכבים כב[הרי מבני ישראלאתה מפד שמהן תרומת מעשר צ»י>ש 0צ!»צ»6צ 4 6גי-ד*פ’'
כוכבים
עובד
דינון
ולא
העובד
מן
לוקח
שאתה
טבלים
לכהן
ונותנה
צר׳ שמעון דאמי ספק מספק לאאטל בהן וצהכין ניעור
פריך  :ע[ היינו היכא הוא כפירותיו ומשמע דאי ודאי
דנדל ברשות :יד[ עובד חלפינהו דכוליעלמא בעילמיתבינהו כוכבים אי אתה מפריש מהן תרומת מעשר סבציס שבמיתה הן ובעי אפחש’ ^!!יאותז^פקי?ן״
ונותנה לכהן  :ואם מת נהנים בו :דמית היכא הכצ דדמו צדמאי דעם האח דמפריש :מחדרלושלאח,Tרוצn
כוכבים לכו׳ע פטורמ׳ם לכהן היינו ודאי כפי המסקנא דמסקינן
מאי קושיא דלטא הכא
י — ׳ לחכשילו:אצל העובד
.
.
ובעי׳סיתבינהולבק-צקמן פ י ך הא
בנדל ברשות ישראל כאן בתרומה גדולה כאן בתרומת אילימא דמית בי כהן ונהנה בו כהן פשיטא
וטיוע טצינו
דאמח צעיצ ממשק ו מ שצו  :דמאי • אצל העובד כוכבים
י ש ר אל
לטיטר מע שי־•
ממונא די ד ה הוא יאלא דמית בי בעלים
דטשמעותי׳וי׳לנטחק:
נוו[ לשנויי ברייתא כג[ ברשות עובד כוכבים• פירש
והמוציא מחבירו עציו הראיה וישראל
ונהנה בו כהן הא נמי פשיטא םד״א כל
דהנא בכו'י׳ע וטיוצ הקונטרס כד[ ישראל אריס של עובד
מוכר צכהן א ת ה ת חמ ה והדמים שצו כפירותיושלעובדכוכני״
אכתי קשה
מכבים וקשה לפירושו כה[ אי בחלק כמה דלא מטא לידיה לא זכה ביה קמ״ל
^ן
אחריםט״ו
וטח^^״לו ™;י
ו1ה אי ד>מ אי ל א » ^ ל ש אי 0י ״ ^א’
טירות דעובד כוכבים
ודינן
\ וםח!יר מ
קאי:
ברשותיהדכהן
דאפרשיה
דמעידנא
ד
ב
עו
כדאטרינן
 [ipכיםין
עובד
מריחת
הייט
כוכבים
׳
צכק אחד ממאה דהתם איכא עעמא כפיתת דאטרחינהו
בטנתות י׳ל  :יו[
מתני
כדמפרשבמסכתסוסה)דףמח  0משום ישראל מרשות עובד
לכהן :כוכבים אי בחלק ישראל אין זה לוקח
וא׳כ אטאי מעשרן
תר״ו!
ית[ ומיהו הא קשר .טבלים ונראה לפרש מרחינהו ישראל ברשות עובד כוכבים אחר דסבר עם הארץ צצוי הוא דפקיד רחמנא צמיתב תרומת מעשר וצא ”פי^פי
ד>*ישנידא״׳נ’:ט[ג*ירר• שלקחן ישראל כו[ והט !ד[ קא אמר הלוקח טבלין מן העובד צדידי אבצ הכא ההיא ספיקא גופא דאיכא בתחמת מעשר אי 5א נתלר .ולמיתנת לנתן
K
^חייב^פי'5א?פוטר מכבים והן עכשיו ממייחי! • מ ע ש ר ן דאין קנין • כז[ תימה בתרומה גדוצה:להאשמעססא• דרבי אצעזר :מע שי! )  pאלי ־ 3תחטת ^ ר
וטשטעתין רבסטוך אפי׳ יש קנין חייב לעשרן מדרבנן כדמוכח׳ בהקומץ רבה )מנחוה ואוקימנא דאמרחינהו ישראל ברשות עובד כוכבים  :ב סיו מ ה גדולה • ור,ן שלו  :ר׳ שטעון
משמע רוראי חלפינהו
ד״ ס פ ^י ח ^
שלי •
חייב רקאמר:נכ[ תיבות דף צא•( בשמעתא דר״ש שצרי גבי לך קח מן העובד כוכבים ועשר פציגי תנא קמא ורבי שמעון :ב סיו מ ס מ מ שי•
הרי הוא ל׳ש ונמחק  :עליו וכיתימא שרוצה למצוא חיוב דאורייתא לרבותא דאפי׳ ]ה[ הכי
וספק לא חחליפן הלכך
מתני׳
*(
^^^“ ״^ ; “ .״ ״ ״ כ מ ד חיי ב לעשר דאורייתא והא ממר sנפשך לקוח פעור מדאורייתא כדמוכח פרק הפועלים )ב״מ דף פח (:מיהו לפירוש ר״ת כנו[ דמפיש תח ם?
מובנת
ש ח ש ר א לו דהייע דוקאצוקח אחרמירוח אבל לוקח קודם מירוח ומרחו חייב ניחא ועודי״ל אפילו מפער ל[ לוקח קודם מירוח מדאורייתא מ׳׳מ הוי לכהן ’ אלא
הקונטרס
^^^^^^^^^^^^ח»י״  5ר ב ו פ א חמה שהן שצו אע״פ שאין קנין ואין עע ם לפעור לא[ מעעם הפקעה דחמור איסוריה עפי כדמוכח בהקומן רבה )מנחוח לא•( ל , , [5״  pולחפחש לתחטהגרולה
ארי® של עונד כוכבים״ דפריך וצימאציה צך קח מן העובד כוכבים ]ומשני[ דקא סבר איןקנין והוהציה מן החיוב על הפעור אע״גדלקוח לג[דרבק :ה ר י ה ! ^מילאפמשי^י^ל^י

דמרחינהו

וא׳כ מרחינהי ישיאל מדקאמליק פ׳ הפועלים )ב״מ פח :ושם( תנואת זרעך וצא לוקח ותילז צוקח קודם מידות חיי 3מדאורייתא והא דאמי׳׳ פ'ל'י שמעאל)מנחות מ (:מורמין^לכהן  :וקאטרלחלהא
ברשות עובד כוככים משל עובדי כוכבים על של מ[ ]ח[ כותיים ומשל כל על של כל ]מ[)אצמא( מילוח העובד כוכבים אינו פועל לא בלוקח מן העובד כוכבים איילי דצוקח ממורח א /.!,שטעחא־דר׳א:דלטא לא
הויכמוטרחינהו העובד
קשיאהא דדייק אניי
כוכבים עצטו)ה ם שלו מישראל פעול מא[ דאורייתא אלא בעובד כוכבים התורם משלו על של ישראל איילי כדתנן)תרומות פ״נמ׳ע( העובד כוכבים והכותי שתלמותממחן
אעפ׳י דהעובד טכבים מב[ ופרק בכל מערבין)ערובין לז (:גבי לוקח יין מבין הכותים מג[ אמר כי ליש ליה ברירה בדאור״תא יש לפרש תרומת דגן תירוש ויצהר קרי דאורייתא ^^םז^1עי'לם"תבער1
לכח!
ונתן ללוי לא מיחייב לוי למיתב
מן העובד כוכבים איירי בעובד כוכבים המעשר פירותיו
מד[
לוקח ניחא נמי סוגיא דשמעתין
כאן בתויוטר.
.
.
.
עבלים .
לוקח .
.
.
עצמו( וא'כ קשר .כדפי' ואפילו מפער כל .
עכ'נ לר׳י דטרחינוצ תרומת מעשר לכהן ומעשר דאורייתא היא אי אין קנין ומירוח העובד כוכבים אינו סוער מה[ ואי למ״ד מירוח העובד כוכבים פוער אפשר שהקדימו בשבלים מן[ נדולר ,כלומר נתחיטד.
ישראל ברשות עובד
נדולה לחוד קאטר ■
,, jj
ומתקיים שפיר עעמא דלעיל)מכת( דא״ל אתינא מכח גברא דלא מצית לאשתעויי דינא בהדיה כלומר כמו שהמעשר שהעוכך 5,3515
כוכבים טיירי שלקחם
ש*
מעשר לכק אלאמסיישי יהיא®לי נ תן *' מ ש ח
שו^לםןד,עובדכו«ם הלוי חייב לימן ממנו מז[ תרומה לכהן כך כשקונה לוי עבלים מן העובד כוכבים להפריש מעשר אינו חייב לתת ממנו תרומת
לא•( משמע כפירוש רבינו תם דפריךבחרוטת מעשר קאטר
בלים ואח״ב מירחם דא״ל אתינא כו׳ דאי לאו הכי אע״ג ללוקח פעור מדאורייתא מ״מ היה חייב לישן לכהן מדרבנן וההיא דהקומן רבה)מנחות
עכ׳ל ירל הרא׳ש י׳ל ולימא ליה קח מן העובד כוכבים ועשר עליו ומשני קסבר אין קנין והוה ליה מן החיוב על הפעור ומדקרי ליה חיוב משמע מדאורייתא ויש לומר מח[ לגבי]׳[ דבר ולא בתרוטה נדולח •
קן א׳ ל א ביי ל ר בדי טיוד ^
המעורב ברוב חולין הוי כמו חיוב על הסמור תדע דה״נ קאמר התם ולימאליה קח מן השוק ועשר עליו קסבר רוב ננש ק א ך ץ א,ן
אדים של עובד כוכבים ליה מן החיוב על *( הפעור משמע אי אין מעשרין הוה ליה מן החיוב על הפעור ואמאי והא דמאי מע[ דרבנן ואם עבל מעורב בחולין דר 3ק אם ודלםאיי^נאו^ב^^םי
נדולח וכאן בתרוטת
הוא
*(הפטורואמאי והא ימאי דרבנן וטבל המעורב בחולין נמי די מן אס הוא מעורב כו׳ כצ׳ל והשאר יש לייחיח צ׳ק
ולא רצר .לפרש כט,
שטשטע פשטא דסוגיא שמירח וצשראל תבואת חעובד כוכבים משום דאכתי מקרי טירוח העובד כוכבים טעשר דכי ודאי הלפינתו דכולי עלטא דתרוטח נחלד .בעי לטיחבה לכהן ולוקח טבלי! טן חעובד כוכבים
כיון שהתבואח שלו אעפ׳י שטירחח הישראל כי ודכי דלא מיקרי סירוח העובד כוכבים אם טירח עונד דקאטר טעשרן ור.ן שלו בתרומת מעשר קאטר דפטור הוא מתרומת מעשר לטיתנא לנח! ]בחנם[
כוכבים תבואת ישראל וקשיא לפי' אי מחלק עובד כוכבים כו' ככד.וב נר.ום':כה[ לפי' דאי בחלק העובד כוכבים )באנם״י( יכדריביל דדריש ליה לר.אי קרא הכי טבלים שצ.תה לוקח מישראל כו'  :ואם מת • השר .שהפריש
היינו טרחינתו עובד כוכבים ואי בחלק הישראל  :כו[ ישראל פר.עובד כוכבים טרחם וה׳ק כו' עובד כוכבים בשביל פטר חטור קודם שבא ליד כהן נהנה בו כד.ן דמעידנא דאפרשיה ברשותיה דכהן קאי :
ולא
שהם עכשיו  :כז[ קני! וא׳ת אפילו :כח[ הכי הם שלו אע׳ג דחייבונע[ ד׳ ת ניחא דטפרש  :ל[ טפטר כל לוקח
קודם טירוח מדאורייתא כו' ט׳ט ועי רבותא טפי מד .שהן שלו ם׳א כשאין קנין  :לא[ לפטור טחטת הפקעה קדושת הארץ דחטיר  :לב[ תיבת ממה נמחק  :לג[ דלקוח הוי דרבנן  :לד[ וכן בם' לולב  :לה[ דטי פירות
שביעית  :לו[ מההיא דתנן בפ' הנוקין נבי טשאלר .אשת הבר לאשת עם הארץ קתני השאלת אשר :.לו[ ובכתובות פ׳ב פירשתי  :לח[ שטעון בפ׳ ר׳ ישמעאל טירוח :לט[ חייב לעשר מדאורייתא טדאצטריך קרא לפטורי טליתן
תדוטת מעשר לכוון והקשר .ר׳ת כו' דלוקה קודם טידוח ; מ[ על של עובדי כוכבים ומשל עובד כוכבים על של כל דמייוח העובד כוכבים תיבת אלטא ל׳ ש :מא[ פטור מדאורייתא א מ  :מג[ תרוטח א׳נ
בשלקח עובד כוכבים מישראל קודם טירוח וטירחם עובד כוכבים וחור וטכרד .לישראל דאי טשום תבואת זרעך לא סיפטר דתבואר .זרעך קדינא ביח דישראל ורעו ובפ' בכל  :מג[ הכותים דאטר כי כו' לפדעו
ד ח רו ט תדגן כו' קרי בדאורייתא אע׳גדלקוח הוי דרבנן דאפילוטפטר כל לנןח מדאורייתא .מד[ דשטעתין דטבלים לוקח ימן העובד בונביטכו׳ ונתן המעשר ללוי לא :מס[ פוטרואפ^ו לט׳ד תיבת ו אי ל״ ש:
מ [1בשבלים ואפשר דעכשיו קיים שפיד טעטא דלעיל דא׳ל אתינא תיבת טכה ל׳ ש; מז[ טסנו תרוטת מעשר לכד.ן כטו כן כשקונה לוי כו׳ וד.פריש טעשר :מח[ לומר דלגבי ד ב ר :מט[ דטאי פדרבנן
לביע וכן טבל המעורב בחולין ועי דרבנן ואם הוא :
גליון ה ש ״ ס ג ם' קאתינא מנח גברא■ ט׳למז ע׳ג :
הגו״וות ו ע ׳ ח )א( נם׳ דלא מ5יח אישתטיי דינא ) :נ( שם כאן נחיומח ממשי א׳ל אדנרחן מילתא :

הגהות צ׳ק גא[ נועוס ) W :מנא דש״ל מיווח  W :מעוס נעלי  :נל[קאמד ; ]ה[ הינא 7ח״נ זעער מואונ״מא הן עזו ] :ו[ עב־ מןנינ׳  [1J :ממנונ״] : 1ח[ עונד׳ נוננים ] :ע[»5טמ ומינוח  :נין עג) המעוונ :

תהות הב״ח
^אית^יירה
תלתא צלמי ונו׳ כדאיתא

)נ( עם

בתוספות :
אייתי הנהו מיא).-ג( שס
במשנה אי; כאן לכהן
כלום ונו' וילוו שני כו׳
ופודה ) :ד( תום' ד׳ה
בי בליעי ונו' ואי הוה
מפרש וכו׳ ויתכן שמו בי
בליעי הס׳ד ומשאר
שייך לגמרא ;

הלוקח עובר חמורו פרק Iראשון

בכורות

?A

עץ מ שפ ט
נר מצות

לבי נ לי עי• מים שבאוקיינוס שבולעים כל מימוח שבעולם שנופלין בו
ומביאין אושם ע ד שהום ופולמוש אוחן והייט דכשיב)קהלת א( והים
אושןדרך שהום דכשיב והים איננו מלא וקשה דבסחוך קאמר עשי
אינע מלא  :ס ט גי׳ מעונים ושפלים לפי שלא היו בארצם  :איקשו •
שדינהו בשיגרא כ[ שם כלי ושוב היאך יורדן לשהוס וא’ )ד( מפלש גומא סימן ‘ שנא סעין־ יג :
העיזו ודברו קשוש י[ אש המלך כשהריחו ריש ארצם סבורים להיוש
או חריץ ניחא וישפן מי בליעי שם מקום מדאמר ״שם בי בליעי איש ]נך איתא בשוגיא דהכא
ביה שלשא צלמי חד  5ן^י י7־ /1א ר קו,ן בגייסת הע׳י[
קרובים ל ארצם:ב שיגדא • בכלי ל״א תורה אור
חד אליביה בשרא דפולהו מחוי בידיה לו ב מיי׳ שס הל׳ כ
בשינארא שביח לדשמומכשפייהו
בי מטי לבי בליעי)א( מלא כוזא דמיא מבי
נשמעו יא[ שכמם :זבלוואזול• בלו
לאחוריה :מ א ן שנא א״ר ירמיה
בליעי בד אתו אוקמינהו קמי קיסר חזנהו דהוו
דלא פר׳ יוסי׳הגלילי ■ פ״ה מאן
והלש לאכיי! ל מ ת נ י׳ נושןטלה
מעני א״ל הני לאו נינהו שקל מעפרייהוושדא
אחד לכהן■ בפדיון דממה נפשך חד
שנא כא[ *ד א מ רק שילדה שני זפרים וחמורה שילדה צ׳יק
בל
ליה
אמר
מלבא
לאפי
אקשו
עילוייהו
מינייהו ב ס ר שפער אש הרחםל וכר
אינו עשן אלא חד עלה ל פ ק וקשה לח ג מיי׳ שם הל׳ כא
דבעית עביד בהו)נ( א[ אייתינהו מיא דאייתי
מוש׳ע שם סעיף
לפי׳ כב[ דהפא אפי׳ ר״י הגלילי מודה
מקבה■ ואין ידוע אם יב[ זכר שחלה
מבי בליעי שדינהו בתיגדאאמר להו שמליוה
והרי הוא בכור או נקבה יצאשה
’■'י■
מדלא קשני במשנישין ויצאו שני
שחלה ואין כאן יג[ בכורזמפרישטלה•
—
ראשיהן פאחד פדקשני בפרק שני —
להו ואיזילו לבו מלו ושדו ביה קמאי קמאי
)לקמן יז■( ופיון דלא ראיט שיצאו בבת שיטה מקובצת
משוס ס פק ומפקיע עליו קדושש פ ע ר
ובלע להו מלו עד דשמיט בתפייהו ובלו לדד
חמור  :והוא לטצמו ־ שהוא בעצמו
אחש מ ס פק לא אמרי׳ בבש אחש ’צאי  2אלב[ טליהו להא״
ואזול״ימתני׳''חמורה שלא ביברה וילדה שני
יאכל העלה ולא ישננו לכהן דכהן הוי
אפי׳ לר״י הגלילי דלא שפיחא וצריך ג[ שתי הטוריות שלא:
זברים נותן טלה אחד לבהן זבר ונקבה מפריש
ד[ אין באן לכהן ־.
מוציא מחבירו ועליו הראייה להביא
כג[ לפרש דנהי דמספק מודה ר׳ יוסי
ה[ בינרה וילדו שני :
טלה אהד לעצמו שחי נ[ חמוריו ^שלא ביברו
עדים שהזכר יצא שחלה ואיסורא
הגלילי דאין נושן לפהן אלא חד עלה ו[ ופודה בו [ I :טת ־
וילדו שני זכרים נותן שני טלאים לכהן זבר
מ״מ בספק מו ע ע עוב להחמיר בד 3ך עיין תוספות טנחות)דף
ליכא דאפי׳ פע ר חמור גמור שפדאו
עובד
סו ע׳א(
, ,
״ . 1לוית'־ו '.י .
™ .
ד׳ר [..׳ .
בשה אין קדושה לא בו ולא בפדיוע
___ביימ-זז ת
ליילדזו  •:״ .־ ו ה
הדת.׳־ודו לעצמו
יולד! כי[ שני
ולהפייש 1עלה
ונקבה או שני זכרים ונקבה נותן טלה אחד _
כדקשני במשנישין ואם מש נהנה
לכהן שתי נקבות וזכר או שני זכרים ושתי ^ ־ * א ט ף רב )אשי( מין  3מינן אינו^עיץ בתוספות לקטן)דף
בו אלא גזל הוא דו^כא אם איע
חוצץ ■ שימה בפ׳ בהייה־ס[ כ ^ ר יאיף״עלינב
נקבותאין)ג(ד[ לכהן כלום ’ אחת ביכרה ואחת "
עשן אש העלה לכהן יד[ ד מ מונ אהוא
שלא ביכרהה^וילדה שני זכרים נותן טלה אחד "המקשה)חולין ״■( בעיפרפ שו*אחותו דטצטצטי חד הו א
שני
והכא ליכא גזל
לכהן זכר ונקבה מפריש טלה אחד לעצמו  1והוציא שומהוי״לכה[הפאמקצ ש פטי
דספק הוא ל .
•
^ ^
■
חמורים
ביאיפא למימי עפי במיע איט חוצץ פרקי שבטם; יב[אם
ב י בליעי • פ״ה מי אוקיינוס יט[שבולעוש פל מימוש שבעולם ופוצעות לו א מיי׳ סי׳יב מהל*

רבינו נרשום
״ * f־ " ,f״^'״;־שנאטר  fפטר הטור ת פ הז ב שה מן דבבשים
הרי החויר לתס תשובה
בל ששאלוהו ונצהם « •»!.מורא ילדה ה™ ,א ילדה ומן ה ^ ם זכר ונקבה גדול ור^םן תמים ובעל
ואייתינהו לספינתא כל זפר ונקבה  :גוחן עלה אחי לפהן ;:מום י[ *פודה בו פעמים הרבה נכנם לדיר
בניתיה :
חד והד
כי מטא לבי בליעי י דהא איפא שד זכר ודאי בפור ואידך ^■להתעשר ואם ׳[ מת נהנין בו* .ג ס ׳ מאן
הוא י מ ס פ ק א לן ייי ל מ א הייא יח[ כר׳ יופי הנלילי :
שבולעין
בים
שיש
מקום
שבולעים
דהוי ספק דשמא הנקבה יצאשה
ט[ אוקייטם ■
חציצר sאבל אם לא סייעה להוציאו ■
תנא אמר ר׳ ירמיה דלא כרבי יוסי הגלילי
מים אחרים ו א י כ א
כל מיטות שנופלין בו
דאטרי היינו בארה של ששלה מפריש עלה והוא לעצמו :
*(דאי רבי יוסי הגלילי האמר אפשר לצמצם
_פשיעא דלא הויא חציצר sוא״ש ומביאין אותןעד התהום
אמר אביי אפילו תימא רבי יוסי הגלילי ג:כו[ ]לאביי[ ימוקי מחני׳ פר׳ יוסי ופולטוו^! אותן דכתיב
מרים  :דהוו טעני ■ שני ופרים ושהי גקבוה■ ספק הן
בטי שגלה טמקוטו ולא
ונקביז
היה להם טענה לשון  :דשמא פל חד וחד ילדה זפר
הגלילי דאפשר לצמצם ואפ״ה א’ ״ דהיינו“
שם שאני התם דכתיב ״[ ״הזכרים לה׳ וליגמר
■
אקשו ל א פ י טלכא ושמא מז[ נקבוש יצאו שחלה הילפך
עשן פי אם עלה אחד לפק משוס בתוך כ לי השליכום
כשהרגישו עפרם גבה
מיניה הא מיעט רחמנא הזכרים איכא דאמרי
לבן על עפרתן ואקשו אין פאן לכהן פלוס אלא מפריש
 ; ידפשיב הזכרים אמאי לא כ׳[ אמר פל  -ז ;
יוסי
רבי
דאי
הגלילי
יוסי
כרבי
דלא
לימא
עלאים לאפקועי
שני
לאפיטלכא והיו טשיבין עליהן
שאיט בזה א חי  Wבבש אשש איע נח[ מפרש בתיגרא נוטא
דברים לפגי ה מ ל ך
אפי׳
אביי
אמר
לצמצם
אפשר
האמר
הגלילי
כיפרה
אחה
לעצמו:
והן
איסוריהן
בנאוה :א׳ל• לר׳ יהושע
י ל ילא ר^־ףביייבג;;; “ ‘‘:
^ו ל א ק ח ש ל א ״ ילא
בל רבעיה עביר כהו :
דכתיב
התם
שאני
הגלילי
יוסי
רבי
תימא
והוא
נולה
מפריש
ונקבה
ופר
ופו״
״ מ ס שב ר למימר הפי אלא ב ד בי השלוי טקוטברטשטע בטדרש
שרנהו בתינרא ' בכלי
הזכרים לה׳ בשלמא לר׳ ירמיה דלא מוקי  Sבמעשה פההוא *דקדש  >ppא,ןץח בי בליעי אית ביה כו׳
בכד גדול  :עד דשטים לעצמו ■ דשמא אושה שלא ביכרה
^ ! _5 ,ארישיה וחד מחוי
Sי
1
כתפיהו • טינייהו ובלו ילדי :אש הנקבה ־• שנאמר ופער
לה כרבי יוסי הגלילי היינו דלא קתני ויצאו ^ושודה שנשמעה על שמונים חלות !אליביה דבתרא דכולהו
אבל קדושה הבאה מאליה לא אמר״טחוי  :נא[ תנא
ואזיל  :חטורו ש ל א חמור ספדה בשה ■ ארישא קאי
שני ראשיהן כאחד אלא לאביי ליתני ויצאו
ככרה • שמעולם לא
ילדה אלא עכשיו וילדה כלומר מנא לן דפדיון פער חמור
הפי ואע״ג דשייך למימר הי מינייהו";■־™’  :נניילפיתשו'
שני ראשיהן באחד ם[ ועוד תניא חמורו
מיישיש הי מינייהו מפקח ואם שאמל דבהא אפילו ריה׳ג
ב׳ זכרים  :גוחן טלה א׳ בשה שנאמר ופער חמור שפדה
לבד,ן • בשביל פדיון
שלא ביכרה וילדה שני זכרים ויצאו שני
אותו שיצא תחלה :ואם בשה  :ופר ונקבה■ בין שה זכר ביןיז[
מדקאמר נהי דא״א לצמצם חציצ״ ™צר?״סיא^ראת
ראשיהן כאחד רבי יוסי הגלילי אומר שניהן
מיהא איפא משמע דה״ק נהי דא״א לפרש :נד[ טלה אחד
ילדה זבד ונקבה ואינו א(נקבה  :ופודה בו פטמים הרבה■
יודע איזה יצא ראשון
לכהן שנאמר הזכרים לה׳ והא כי כתיב האי
אי הזכר שהוא קדוש שאס חזר כהן ונשע לו לישראל ויש
ל צ״ צ פו דן הו א ש קי ש ״ א ״ י ל י «1
בבכורה טפריש טלה לו פערי חמורים יכול לפדושן בו
חציצה מיהא איפא ולא היה לו להיוש מפריש והוא לעצמו
בקדושת הגוף הוא דכתיב אלא משום
א ח ד כ די
א ״י
קו,ש מ ש ® י א’
להפקיעק נפנספו׳■ מ פ ר ש ב ג מ׳ :ג ט׳ מאן
שנאמר הזכרים לה׳ תיובתא דאביי תיובתא
קדושת בכור ס פ
ורבנן
*(]לקמן יז .יח .שבועות לב .יבמות ינ .1נח[.
איסורו  :הנא■ דחמורה שלא ביכרה וילדה שני
להפקיע
?’ Ppp Sל| הי  6ך קלוש כל  O rp 6בסיפא דקתני שני זכרים
 א ; נ י י א״יי״ ״ י א א־״ י י ״מאחיו עוד יש לומר ח ק א משו  0הוא  :סו[ טלר ,את־
יהוציאשו שסייעה אחושו בהוצאתן לכהן:מו[ ושמא הנקבות

והוא ■ אותו טלה
של
לעצמו
יהיה
י ש ר א ל ויהיה חולין
גמור ומותר לאוכלו טיט
טשומדאמרינן המוציא
מחברו עליו הראיה וכיון
שהכהן אינו יכול להביא
ראיה שהזכר י צ א
ראשון הלכך הוא לעצמו
של ישראל :זכר ונקבה־

זפריס דאינו עשן לכהן אלא חד עלה  :דלא פר׳ יוסיהגלילי■ דאמרינן
לקמן בפ׳ הלוקש עובר פרשו)דף יז■( רחל שלא ביכרה וילדה שני זכרים
ר׳ יוסי הגלילי אומר שניהם לכהן דאפשר לצמצם ששניהן יצאו כאחד
ושניהן בפורוש:שאניההםדפסיב■ גבי רחל:הזפריסלה׳■ דמשחע
שנים אבל בפע ר סמור דלא פשיב ביה הזכרים א״נאפ שר לצמצס לא
קדשי  :וליגמרמיניה■ בכור בהמה ע מאה מבהמה עהורה  :הא מימע
רחמנא■ הזכרים ה״א ישירה משמע זו ולא אשרש:בשלמאלר׳ ירמיה

חציצה ומה קשה והאי כס[)פריך( ]פרישיש[ דלא אמר פלשאיט]©׳[ ונקבה נותן טלה אחד
בבש אשש פו׳ אלא בדבר השלוי בדבור וי״ל דה״פ נהי דא״א לצמצם ^ ^ א3׳ג דלז*1קת?
ולהפי ניחא לרבנן שאין ששיק קדושין מ ע ע ס הזכרים פמו לרבי יוסי ואין לפרש נטי דדייק
הגלילי דלא אפשר ל[ למידרש להו הזכרים פיון דסבירא להו אי אפשר
ונקבה מפריש עלה לא[ לעצמו■ וא״ש קדוש משום דאי לאו
מפל מקום ליהוי חציצה :
לר׳ יוסי הגלילי לב[ דאמר אפשר לצמצם א ס יצאו שניהם בבש א ח ״ א’! עניניט^׳קתט^טתדת?
הזכר קדוש לפי מה נ( שפי׳ לעיל לג[ נקבה חוצצש ו ש ד שק לקמן £>3׳ דלא קט״ל מידי ונראה
כר׳ יוסי

ים™ דלאמוקילה פרגי יוסי יח[■ דקמפרש עעמא דמשנישין משום)עעמא(
..........
שני)ד ף יז (:זכר ונקבה אין לכהן פלוס משליט י ק א’ א’ ^ ^
י א ^י ^ הגלילי מדלא הנא התנא
אחד לכהן• בשביל אותו דאי אפשר לצמצם שלא יצא ראש האחד שחלה דהוי פע ר רחם הייע דלא § פאחש דרישא שהנקבה מבעלש בפורש זכר שגם היא צל[ פ ע ר ה ב טר ש שניהם כאחד נותן שני
קחני במשני׳ יצאו שני ראשיהן פאחש פי היפי דשני לקמן בפירקין ) ד ף  3רשם וא״פ סמוך מיעוט דבבש אשש למחצה דנקבוש קודמוש והוו להו
”י
״; לי ה ׳
לכ^ז
 m " 3 * .שנ^
_ !11
^ ^ ^
^ ^ ^1
!1
..
י __ _
שכל ^ »
^ש^ נ׳«ןכ^^
אחד יליה זכר ונקבה יז■( גבי מילשיה דרבי יוסי הגלילי דהא לא אפשר  :אלא לחביי • :צ זכרים קודמים מיעועא וי״ל *פדפריך לעיל ל מבספק מו ע ט החמירו הוי ליה לסיתני כדקתני
ואיט יודע איזה יצא דאפשר לצמצם ו ע ע מא משום מי ש ע ד מ פ רי ם לישני ויצאו ס להפריש עלה לטצייי = ש ^ י חמוריוישלא ב פ ח וילח'שני זכרים ע ק שאר עניגים־ותיבת;סני
ראשק  :אין כאן לכהן
פינ^"
כלום • אבל י&ריש ב' ראשיהן פאחש דשמעינן מינה ר ט ש א :ושד סגיא ב ה ד א ■ דאפי׳ צ שני טלאים לכהן • הפא ניחא דאצעריך לאשמועינן צו[אין ש ד ה וחוזר דטקצת
ו שדה פל זמן שלא נישן ליד כהן ג(פדפריך לעיל בפירקא)דף ד־.״(אבצ איכא ל ט י ט ר טפי
טלאים לעצמו  :אחת בבהמה ע מאה אמר נ ש רבי יוסי שניהן לכהן  :בקדושההגון:
שנכרה בבר ואחת שלא
“שה א טאי״ ^
בכרה מעולם אלא עכשיו בבהמה טהורה  :אלא משום שגאמר הוגרים ■ בבכור בהמה לקמן פ״ב דקשני פי האי גוונא גבי בפורוש בהמה עהורה לי^א
וילדו ב׳ וכרים בו׳ ; טהורה דשמעינן מינה דאפשר לצמצם אמר ה״ה לפער חמור  :למימרהפיי״ללז[ קמ״ל לא שלינן להעמיד הממון בחזקש בעלים התם במתו אחותו הא'
שנאסר ופטר הטור וגו'•
אפילו כרכו אחיו נמי
לימא
הא■ שנאמר לא טשטע
שהאחש ענ פ ה ונמוח הוולד ואחש ילדר sשני זכרים ומיהו לקמן פרק וכ״תדנקט אחותו משום
עלה דמלתא דקאטר יש בפור)דף מח (:קחני פה״ג גבי נשים ליפא למימר הפי שפל אשש יודעש בעצמה מה שילדה וי״ל אגב דשנייה הפא שנייה השם א״נ דאז ליכא קדושה כלל
אבל באחיו קדוש או
אלא בבא לחודה קאטר
ניחא ליה לפרש פל גווני ואע״ג דלא צריפי פדקשני זכר ונקבה ד(עשן אחד ל פ ק דלא צריפא פלל :
האי או האי לא אפשר
כלוטר האידכתיב ופטר
כן דהא ,
הטור תפדה בשה לא ש ב י זכרים ונקבה עשן עלה אחד לכהן■ לכאורה ה(מפריש עלה אחד מ ס פק לעצש ופן מוכח לקמן פרק שני )דף ייז (:דגבי שני זכרים ״,לומר .
הנן בם׳
שנא בשה לחוד אלא
־^שניהט^אי^^בכור ?א
ונקבה לח[ אחד לו ואחד לכהן )דמופח( משוס דקדושש בכור חלה על ששיהם ופן פי׳ לס[ בקונערס
אפי׳ בעז או בזכר או
"לנחלה ולא[ לכהן והאי
לאפקועי
ב( שפירשתי לעיל תקינה צ׳ק נ( כדפירשתי לעיל נפירקין דף ד ע ׳ 3צ׳ק ד( נופן הזכר לכהן 5׳ק ה( רזוכיז דמסייש
יק
5
נקנה
שה
א(
.,.
.
בנקבה או בנדול או
כו׳ וכן לקננן כצ׳ל צ׳ק
בקטן או בתם אן
נטי לההוא דטי אלא
דפליג התם ר״ש ועור בילדה ב׳ זכרים אטאי נותן טלה אחד לכהן איטא האחד כרך את חבידו ויצא דרך
מום כשר לפדות :ופורה בו פעמים הרבה כלומר אם בא לידו אותו שה שנתנו לכהן בפדיון פטר חמור אחד
טרנלותיו ואע׳ג דטובא לאו הכי נפקי דר,א קי׳ל אין הולכין בהםון אחר הרוב והול׳ל טלה והוא לעצםו וצריך
וחזר הכד,ןופכרו לואונתנו לו יטל לפרוח בו באותו שד ,פטר חמור אחרבנלע ת שיבאלידו יטללחזור ולפדות
לתרץ דאחותו הויא הציצה והא הוי איני מינו כו׳  :כז[ לאביי דטוקי  :נו[ לא אטרי׳ כל  :כח[ אינו ובכת
ט או שאם היה כן שהפרישו לעצמו כראנזרן ונולד לו פטר הטור אחר ודאי יכול לפדותו באותו שה עצמו ואותו
אחת לא יקדש לא זה ולא זה :כט[ והא פרישית דלא בו' שאינו בזה אחר זה אפילו בבת  :ל[ אפשו לצמצם
טלה שהפרישו לעצמו הוי הולין נמורין ונכנם לריר להתעשר עם שאר כבשיו  :ואם מת נהנה ט ישראל
לטידרש  :נא[ טלה והוא לעצמו ; לג[ על תיבת דאטר ועל תיבת לצמצם נרשם קו למעלה להורות כי לפ׳ד
שהפריש שה ליתנו לכהן בשביל פטר הסיר ודאי ולא הספיק ליתנו לכהן עד שטת נהנה בו בהן בעורו
ראוי למחקו  :לג[ לעיל שהנקבה חוצצת  :לד[ היא פוטרת את הרחם וא׳ב  :לה[ לעיל דבספק מועט •
ובנבילתו דטעידנא דאפרשיה זכה בו כה! וברשותיה קאי :דאי ריה׳ג׳ הא אמר באידך פירקין דאפשר לצמצם
לו[ לאשמועינן דאין פודה :לז[ י׳ל דקמ׳ל לא:לח[ ונקבה דקתני אחד :לט[ פי׳ שם בקונם׳ דטפריש עוד טלה :
כדאמרי׳ ריה׳ג אומר שניהם לכהן שנאמר הזכרים לה׳ הבא נטי אי.ר׳ יוסי הוא טתן ב׳ טלאים לכהן טיבעי
בד,סר ,טהורה הזכרים לה'
רב
לה׳
ליר ,דר,א אית ליה אפשר לצמצם דיצאו שניהם כאחת  :שאני דמם י• נבי בכור בחסה
משטע שניהם אבל הנא בפדיון ,פטר חמור לא כתיב הזכרים :הא טיעט רחמנא הזכרים• דכתיב הזכרים אהרינא רטייהר כל פטר רחם הזכרים למעט אחריני דהני דקדושת הגוף נינהו הזכרים לה׳ תרוייהו אבל בקדושת דטים
לא  :בשלטא לר׳ ירמיה • דפפיק ואטד דלא כר׳ יוסי היינו דלא קתני הבא בחמור שלא בברה דצאו ראשיהם כאחד כדחני נטתניתין דאידך פירקא דאיירי בה ד׳ יופי אלטא דהא מתני׳ לאו ר׳ יוסי היא  :אלא לאביי •
רבעי לאוקטה כר׳ יוסי ליתני הבא ויצאו.ב' ראשים נאחד ואע׳ג דטצוםצטין אינהו דאפשר לצמצם חד הוא דקדוש דהא מיעט רחטנא הזכרים • ועוד הא אשכחן בברייתא דתני ויצאו ב׳ ראשים באחד ריה'נ אמר שניהם
לכהן שנאסר הזכרים לוז׳  :ור,א כי נתיב האי הזכריס לה׳ בקדושת הנוף כתיב והיכי פצי לטילף לפטר הטור מיניה אלא טשום שנאמר הזכרים לה׳ גני בטר בהטה םדערה ילפינן נטי מיניה לפטר הטור ואם איתא דטתני'
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משין רי 6טוש׳ע י׳ד
סימן שכא העיף ח
נ׳ איד אינ המי,וד^
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לאפסוע׳

הלוסח עובר חמורו פרק ראשון

לאיסורא מיניה• יש[ דלפומרו ממצות עריפה לא
ר\ה צריך להפריש מספק כמו שאין ט פן ל כ ק
מספק כמו כן אינו עורפו מ ס פק = ו ת נ ן רבי יהודה אומר במזיד
קידש־ מ ש מ ע ה כ א כ[ דמקולשת מ ט לי ן׳ קודם שיגיע לירושלים
כא[ והא דאמר בסוף פ׳ חלק)סנהדרין
קיב (:בגבולין דברי הכל »[ ,פעורין
ורבנן לימא קסברי רבנן

בכורות

מסורת הש״ם

לימאקסברי רבנן מקצה רהם • ה מג ע בבכור מקדשו דנ הי ד אי
אפשר לצמ.צם וראשון לחודיה קדיש איכא למיפרך הא קודם שיצא
כולו יצא אחיו וחצץ בינו לבין הרחם וכתיב )במדנר ח( פ ע ר כל
רחם ט[ ע ד שיפטור כל הרחם ולר׳ יוסי ליכא למיפרך דכיון דתרווייהו
תורה אור קדשו כחד דמו  :מין במינו • ואלו
שניהם מין אחד  :ומוסר • קודם
פדיונו  :בכור אדם ־ מותר בהנאה
למעשה ידיו קודם פדייה דהא לא
אשכחן דאסור  :שהקפידה זכר •
וכיון דמחמיר כולי האי שקבע לו
הכפוב פדיון בשה ולא באחר ודאי
אסור בהנאה  :בשלקי ■ עשבים
שלוקות:בשויו־ שטחן עשבים שוה
דמי החמור לכהן־-בשדולאאמרי׳•
דלא ממיר מהקדשות  :לאפקועי
לאיסורא בשה • ואפילו שלא בשויו
כדקתני מתני׳ גדול וקטן  :בכסף
צורי • דאינו מתחלל על אסימון
כדכר»יב)דנרים יד( וצרת הכסף בידך:
במויד• שנתכוון לחללו:קידש• אם
קידש בו א ת האשה מקודשת אלמא
מותר בהנאה לר׳ יהודה  :בהך דביני
וביני• ששוה החמור יותר מן מ ה :
שפדיונומוהר• כגון הכא שהכהן
אוכל את השה בלא שוס הקרבה
והוא אסור קודם פדיון דהא פסולי
המוקדשין שאסורין בהנאה קודם
פדיונן הוי פדיונן נ תפ ס בקדושתן
ואסור:שביעיה*המוכרפירות שביעית
הדמים מותרין לעולם והפירות עצמן
מתבערין בשעת הביעור כשכלה לחיה
י[ וקס״ד דהאי מקשה דפדיון שביעית
מותר לעולם ולא שמיעא ליה הא
דאחרון אחרון נ תפס:אסרוןאהרון■
במס׳ סוכה )דף מ (:לקח בפירות

האשה
מקצת רחם מקדיש
מן המלה לאו משום דחשיב ממון
שוש׳ע שם ם ?ף
דאיכוליה רחם מקדיש נהי דא״א לצמצם
מ א ג מיי׳ פ ״ ה מ ה ל׳ גבוה לכולי עלמא בגבולין אלא משום
חציצה מיהא איבא אמר רב א[*מין במינו אינו
]סזכה לו :זנחיס קי[.
פ׳ג
ו
אישות הלכה ה
דלא קרינן ביה עריסותיכם כיון 3
מהלכות מעשי שני הלכה דאסור באכילה וכן כג[ *עיר הנדחת ״ חוצץ  :זכי ונקבה מפריש טלה בו׳  :וכיון
יז וכת׳ין :
לאושללההואכדאמרהתםכד[בהשוכר  iדלעצמו ת א למה לי לאפרושי לאפקועי
מ ב ד מיי' פ׳ו מהלכות
שמיעה הלכה  : Iאת הפועלים)ב״מ צ•( נמי כה[ פער§= לאיסוריה מיניה אלמאמכיוןדלא מפקעאםור
מ ג ״ מיי׳ פי׳במהלכות ר״י משסימה מעשר י^ץ לחומה ל או ^ בהנאה מתני׳ מני ר׳יהודה היא דתניאג[*פטר
]קדושי! נו[:
משוס ייו ט ב » ־ » 1נ ט ה ״ י ז צ ™
״ '™ .
"חמור אסור בהנאד,ד[*ורבי שמעון מתיר מאי
]דבריר״י כ'5ל וכ!איהא
כקדושי! גו1 :כ! העמיקו
אלא משוס דבעינן דישוי הראוי לו
סעיף ח
דבר
לך
יש
עולא
אמר
יהודה
דר׳
טעמא
מוס' מגמות סו .ד׳ה
כדממעעינן הקדש ממעילה :
מ ד ו מיי' פ׳א מהלכות
כוככיס וכ׳א
עוכד
שצריך פדייה ומותר ולא והרי בכור אדם
עומאת אוכלי! הל׳ כה:
האוכל אשר יאכל אוכל כו[
כהיא״ש[
שצריך פדייה ומותר אלא יש לך דבר
שיכול להאכילו לאחרים
שהקפידה עליותורהבשה ומותר ומי הקפידה
קרוי אוכל • וא״ת פרק כסוי
’א־
והא *רב נחמיה בריה דרב יוסף פריק ליה
הד ס )חולין סה•( פערינן עו ף ע מ א
רבינו גרשום
בשילקי"בשויו בשויו לא קאמר כיקאמרינן
מכסוי לרבי שמעון גכי שחימה
ר׳ יוסי היא ליתני נטי
כטתני׳ויגאואלא טדלא
שאינה ראויה מדכתיב ציד חיה
שלא בשויו והכי קאמר יש לך דבר שהקפיד׳
קתני ש״ם דלא ר׳ יוסי
או עוף אשר יאכל וגו׳ כז[ והא עליו תורה לאפקועי לאיסוריה בשה?[ ודדי
היא אלא רבג!ותיוכתא
אוכל שאתה יכול להאכיל לאחרים
לאביי  :ורבג! ־ דטתני׳
מעשר שהקפידה עליו תורה בכסף צורי והנן
דאמרי נות! טלה אחד
קדושי! »  :הוא כח[ יש לומר הת ס חיה או עוף
לבה! דאוקימנא לטתני׳
’ רבי יהודה אומר *במזיד קידשי[בפטר חמור
כתיב משמע דאהא למעוטי מינים
כרנג! דפליגי עליה דר׳
נמי מיקדשא כדרבי אלעזר דאמר רבי אלעזר
יוסי ליטא•)ורנג! ני!
ממאיס שאין נאכלין לישראל ואף על
לרבג! ובי! ד' יוסי קאמד
אשה יודעת שאין מעשר שני מתהלל על ידה
גב שיכול להאכילן לאחרים כנו[ אבל
ליטא( קסברי רבנן ואית
הגהות ה ב״ ח
דאטר ורבג! דפליגי
ועולה ואוכלתו בירושלים הבא נמי אשה
)א( גט׳ אמר ר3ה מנא הכא מכל האוכל אשר יאכל *(משמע
עליה דר' יוסי באידך
אמינא ) :נ( רש׳י ד ה שפיר למעומישאין נאכל לאחרים:
יורעת רפטר חמור איסורא אית ביה ופרקא
פירקי! כי יצאו ב׳
אמר רכה גר םי׳):ג(ד'״
מה
*(כתיכ משמע צ׳ק
ראשים באחד דאטרי
ופטר ממור וכו׳ דנגלה
ליה ב שה ומקרשא ב הך רביני וביני ורבי
וחכ׳׳א אחר לו ואחד
היא איכא כצ׳ל ואות ו
שמעון מאי טעמא אמר עולא יש לך רבר שפריונו מותר והוא אסור ולא והרי
לכהן ליטא קסברי רבג!
נמסק :
מקצת נגיעת כותלי רחם
שביעית רפריונה מותר והיא אסורה שביעית נמי פריונה אסור ראמר מר
מקדש דהני כי נפקי
]שניעית פ/ת מ׳יז סוכה
ביחד לא נגע בה! רחט
נש קדושי! נח .ע׳ז נד* [:יהאחרון אחרון י[ אסור ואיבעית אימא ר׳ יהורה ור׳ שמעון בהאי קרא
אלא לכל אחד טצר
קמיפלגי רתניא °לא תעבר בבכור שורך אבל אתה עובר ב שלך וב^ל׳טו״שביעית ב ש ר אלו ואלו־■ מתכערין אחד  :דאי כוליה דחם
טקדש • כלוטר טכל
״.
אףך □,ך^ך ,ף,/ן-ןךך; ף/
ן;ןץן
אחרים ולא חנוז בכור צאנך א^ל
■י!
צדדי! בעינן דיזינע
ונכנס יין יין בשמן יצא יין ונכנס שמן בבכור נהי דבאי אפשר
שמעון אומר לא תעבר בבכור שורך אבל אתה עובר בבכור ארם לא תגוז
לצמצם פליני דרבנן
שיטה מקובצת בכור צאנך אבל אתה נוזז ״[ בכור חמור ב שלמא לרבי שמעון היינו רכתיב
ואחרון יא[ נ תפ ס בשביעית להתבער סברי דחד מפיק רישיר.
ופרי עצמו שגדל בשביעית שבאו אלו לחוץ טפי מן חבריה ;
הרי קראי אלא לרבי יהורה הרי קראי למעוטי שלך ושל אחרים למה לי ותו
חציצה טיהא הא איבא■
מכחו בכ״מ שהוא אסור מן הביעור
דבל חד וחד ח ו צ ץ
נמחק :ג[פםד■ עי׳ תום' לרבי יהורה בכור ארם נמי נימא ראסיר אלא רכולי עלמאשורך למעוטי בכור _
ואילך  :בשלך ושל אסריס • עובדי אחבריה דלא נגע רחם
עובד כוכבים :ד[ בהנאה ארם הוא ראתא כי פליני בצאנך רר׳ יהורה לטעמיה ראמר *שותפות עו ב רן כוכבים כגון בכור בהמה שיש בה בכל סביביו  :אמר רב
דברי ר׳ יהודה
אשי מיהאליכא לטשטע
והרי  ::כוכבים הייבת בבכורה וכי איצטריך קרא למישרי בגזה ועבורה ור׳^
ה[ בשה ומותר
שותפות לעובד כוכבים אע״ג דמחייב דלא בעינן דכוליה דחם
לעני!
קידש
ו[
ר׳ יהודה למיתב חצי דמיו לכהן שרי מקדש דאע״נ דהכא לא
שמעון סבר שותפות עובר כוכבים פטורה מן הבכורה ולענין גזה ועבורה
לקדושי אשה נפטר :
ננע הרחם בכלסביביו
היינו
יהורה
לר'
בשלמא
חמור
לפטר
קרא
איצטריך
כי
קרא
איצטריך
לא
לחצאין
קדושה
שאין
ועבודה
בגזה
בשביעית
נתפס
ו[אחרו!
דבל אחד כיון דשניהם
והפרי עצמו
אבל פ ט ר חמור לא מ מ ע ט מהאי קרא העוברי! טי! אחד ה!
אסור  ;:רכתיב צאנך ושורך אטו צאנך אלא לרבי שטעון שורך וצאנך למה לי
מ[ גוזז פטר הטור
מין במינו אינו חוצץ •
ליה
שרינן
לא
ט
ע
מ
מ
דלא
כמה
וכל
עד
דטשטע
ס[ רחם
קשיא אמר רבה ומורה ר׳׳ שמעון יילאחר עריפה שהוא אסור מאיטע מא
והשיב כאילו ננע הרדם
שיפטור את כל [’ :לחיה
דלא ג ר ע כובכור בהמה טהורה ולרבי סביב כל אחד  :ביון
רתניא
ליה
אמינא
מנא
)י׳ירבא
אמר
ערופה
מעגלה
עריפה
עריפה
גמר
מן השדה וקס״ד :
דלעצטו הוא דלישראל
יא[ ואחרו! אחרו!
שמעון מ מ ע ט ליה קרא  :נשלמא ל ט ח ל י לאפרושיה:
נתפס :״(הערלה ,וכלאי הכרם ושור הנסקל ועגלה ערופה וציפורי מצורע ופטר
ינ[ אמר רבת נרסינן :
לרצי יהודה • דדריש צאנך ולא של לאפקועיה לאיסוריה
ינ[וערפו בקופיץ
דפטר הטור מיניה שיהא
הסיד :חמור ובשר ב חלב כולן מטמאין טומאת אוכלין רבי שמעון אומר כולן שותפות עובד כוכביס:היינו דכהיב
יד[ לטומאת נבלות :
בניה ועבודה
סותר
סו[אחרים מטמא אע׳פ :אין מטמאין טומאת אוכלין ומורה ר׳ שמעון בב שר בחלב שמטמא טומאת
צ אנך־ד ח ש מע המיוחד לך ולא כתב החמור :והרי ככור אדם
צאן סת מא ושורך אע״ג דמצי דצריך פדייה וסותר
יותן מ״ט
סו[םםשדנבלותה!איכא אוכלין הואיל והיתה לו שער!  .הבושד ואמר רבי אסי א״ר
,
לטיטר  :יו[ כהניא נהו
בהנאה מעשה ידיו אפי'
טומאה להבי ■תיבת להו רר״ש רכתיב °מכל האוכל אשר יאכל י=(אוכל שאתה יבול
יכול להאכילו
________^
כשילקיי
להאבילוי־קיא למיכתב בבכורשור ומימעט נמי בכור ^קודם שנפדה :
׳6
נמחק  :יח[ בישול• ם'א
דאי תרי כולי יוטיהלא לאחרים קרוי אוכל שאי אתה יכול להאכילו לאחרים אינו רדוי אוכל ’י׳ אדם מיניה אפי׳ הכי אטו צאנך כתב

מכל

טיתסר [P' :מיניה אבל
כמה שוה ה ב כ ו ר
לפוטח טטצות ^:כ[ הבא
אטו צאנך אלא לר״שלכתוב שור ופדאוהו  :בשוויו לא
’
ו!
jv
דלד׳ יועדה דעי טטונא
קאטרינן • דאם ד צ ה
ד ט קו ד ש ת ^ ^י ת ^ וצאן  :אמר י ג [ )( 3רבא גרסינן  :לאחר מריפה • אם לא פדאו וטרפו יג[ כדיט  :אסור • להאכילו לכלבו  :מגלה מרופה • אסורה בהנאה לפדותו כשוויו ל א
סדיכול לקדש :ככ[הכל משוס ד כ תי ב) ד גרים נא( שס שס תהא קבורתה  :ושור הנסקל • ששחטו לאחר שנגמר דינו דלא ירדה בו טומאת נבילות ועגלה טרופה הקפידה התורה עליו
דאי! יכול לפדותו אלא
ששחטה לאחר ירידתה לנחל איתן דקי״ל דהיא אוסרתה :ציפורימצורמ• אכורין בהנאה במסכת קדושין )דף נז*(:ופנור סמור-ששחטו *(ועדיין
^^^ל ”
כשה והכי קאמר יש לך
עיד:כד[חתם ובהשוכר :מפ רכ ס שלא ירד לטומאת יד[ נבילה אבל א ס נג ע בו שרץ מט מא טומאת אוכלים שאם חזר ונג ע באוכלים אחרים מו[ מטמאים אע״פ שחפרכס דבר הקפידה התורה
עליולאפקועיד,לאיסוריה
״,ל! דאמר בהעור והרוטב )חולין קיז (:השוחט בהמה ט מאה לעובד כוכבים ומפרכסת מט מא טומאת אוכלים דמהניא לה שחיטת ישראל למהוי
בשה • כלומר כשאינו
ט[ אוכל שאתה יכול מחשבה הואיל ושחיטה דכוותה חזיא לה בבהמה טהורה אי נמי אפילו ערפו ממש חז[ דנבילה היא )ג( ואיכא למימר בהם טומאת רוצר .לפדותו כשוויו אי!
אוכלים כגון דאיכא פחות מכזית מינייהו דלא חזי לטומאת נבילות מיצטרף בהדי פחות מכביצה אוכלין ומשלימו לכביצה  :כולן יכול להפקיע איסורו
אלא בשה  :והרי מעשר
טפי לרבנן'דאפילו אוכל מנומאין נווסאס אוכלין • א ס נג ע בהו טומאה ואע״ג דאינהו גופייהו אסירי מהניא יז[ להו להכי שאס נגעו באוכלין אחרים מטמאין שהקם־דה התורה עליו
קודם יח[ בישול  :לאחריס• לעובדי כוכבים דאינן אסור בהנאה  :שאינו יכול לחללו על
או תן :צולן אין מ ע מ אין • הואיל ואסורין בהנאה  :ש ע ה ה מ ש י
אסיטו! אלא על כסף
אי
*(לעוכד כוככיס יננייץ צ׳ק
וכיש שלא היד ,ממעט
צורר .ותג; בטם׳ קדושין
עוף טטא וי״ל :כס[ לאחרים דוי.י לאו הכי לשתוק קרא טיניה אבל בו'־ וכתו״ח תירצו דשאני בכסוי דאץ
ר׳ יהודה אומר כט 1יד קידש אם קידש בו בט 1יד אה האשד .מתקדשת ומפרש התם ט׳ם אלטא דמותר כהנאה
לתלות טעמא בחשיבות אוכל דהא בהטה טהורה אינה צריכה כפוי ואע׳פ שהוא חשוב אוכל ואיב )ה׳ל(
)ד,כא נטי( אמר לך ר׳ יר,ודה מקדושי אשר .לא מצית טותבת לי דלעני! קדושי אשד .בפטר הטור נטי מיקדשה
]האי[ אשר יאכל דוקא אותו דשרי לאכול ולמעט האסור לאכול :
כדר׳ אלעזר ראשה יודעת בו׳ הבא נטי הא אשה כתר דאיקדשה נפטר חמור פרקה ליה בשה וטיקדשד.
נטורי! אבל בהוא עצמו
חולין
מן השה דהיינו
.
.
עודף שהפטר המור שור .יותר .
בהך דביני ביני באותו ,
ליה ,
ואיסורו
קודם שנפדה אסור בהנאה כדאטינא  :יש לך דבר שפדיונו מותר בהנאה ‘ שאין תופסת קדושה בפדיונו שאם פדאו בשה או ברטים יכול כהן למוכרו או נותנו במתנה לכל טי שירצה ואין אסור נהנאר .למי שנותנו והוא
אסור בהנאה הנפדה  :ולא והרי שביעית דפריונד .טוהר בר.נאד ,דאין בוקדושהוהיא עצמה אסודד.ישניעית נטי פריו! אפור דאטר מר אחרו! אחדו! נתפס בשביעית ופירי עצמו אסוריכדאמר לקח כפירותשכיעית כשד ובכשר
יי! וכו׳ :אבל אתה עונד בשלך ושל אחרים היבא דיש לעובד כוכבים שיותפו ת בו י ואיצטריך קרא צאנך למעוטי להאי דשוהפי! דעובד בובבים דשרי בגיזה ועבודה אפי־ קודם פדיונן אבל בכורך טטש דאי! לאהד שותפי!
בו אפילו פטר הטור אסור בהנאה ובנוה ועבודה דברי ד' יהודה ד׳ שטעון אומר לא תעבוד בבכור שורך אבל אהה עובד בבכור ארם דט־:,ש■ ,-.ידיו מותר רל ::ר,נוו בכור צ*י::ך אכל אתה גוזז פטר הטור כדאית ליה לד'
שטעון דפטר חמור טוהר בהני  :בשלטא לר' שטעון י דטוקיס לא תעבוד בבכור שורך להתיר עבורה בב׳א ובכור צאנך לר.תיר נוזז בפטר הטור חיינו ■כתיבי תיי קרא.י:אלא לר׳ יהודה]תרי קראי ל׳ל[■ ותו לר׳ ייעדה דלא מטעם
מ ב י י בכור אדם הכי נמי דאסור בהנאה :וכי איצטריד קרא לר׳ יהודה לטיש־רא שור.פיו דעובד כוכבים בגיזה ועבודה לאחר שטוז הצי.־טיו לכה!  :ור׳שטעו! סוד ש־ותפין דעודד יויביס ״י׳ייח לנייי־י ולטישרי י »ח
־עבויח בש,־תפ-,ת  trrאיצטריך קרא כי איצטריך לגיזה פטר חמור והיה לעבודה דשרי בהנאד : ,בשלמא לר׳ יועדה דטוק־ם לה למעוטי דשותפין דעובד כוכבים דפטר בגיור ,ועבודה היינו דכתיב צאנך כלומר שלך ובא
שלך ושל אחדים ואגב דאיצטריך למכתב צאנך ולא צאן כתיב נסי שורך אמו דכתיב צאנך דבשור סניא לטעוטי בכור ארס אלא כתב שורך אטו צאנך ־ .אלא לר׳ שטעון־ דלא ממעט שותפות שורך וצאנך למד ,לי כבכור
שור ובבבור צאן סניא קשיא  :לאחד עריפה ־ ״־־,ירפו ניק־ס־ץ שאסור בהנאה :טענלד .ערופה טד ,עגלת ערופה אברר בהנאה דאר״■״ ש־ם שם מן ותטת שם דאפודת בהנזוד ,כסת  ! :שור הנסקל ־ ששחטו לאחר שננטר דינו דאי
נסקל הוה מטמא טומאה חמורה נכלה בכ 1ית  :ועגלה ערופה י ששחטה לאחר ירידתה לנחל איתן :ופטר הטור כראטרינן השוהט בהטה טמאה לעובד כוכבים ועדיי! היא טפרכסת מטמא טוטאת אוכלי! משום דטחשבה
דשחיטה מכשיר לטמא טומאת אוכלי! וכשמתה טטטא טומאה חמורה בכזית כדין נכלת בהמה טטאה שמתת  :כולן טטמאי! טום<מ אוכלי! • כדאטר! אע״ג דאיסורי הנאה נינהו  :ר' שטעון אומר כולן ]אין[ מטמאי!
טימאת אוכלין דעאיל דאסור בהנאה ולא היתד .להן שעת הכושר )לעגלה( ]לערלה[ושור וענלה וצפרי! אטרינן הבהמה בהייה בחוקת איסור עומדת עד שיודע לך בטה נשחטר ,חוץ מבשר בחלב אע׳־נ דאסור בהנאה טטסא
טומאת אוכלי! הואיל והיתד! לו שעת הבושר קודם שנתערב ונתבשל  :ואמר רב אפי ט׳ ט דר' שמעון ־ דאמד כול! אי! טטטאי! טומאת אוכלי! דאוכל שאי אחה יכול להאכילו לאחדים הן אפילו לעובדי כוכבים דאסור בועאה
ואיט

רגיגונרשום

הלוקח עובר חמורו
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בכורות

עין מ ש פ ט
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ד ן ך ! להצןאסור כאכילה ומומר בהנאה נו׳־חימה לבפרק כל שעה)ססחיס כד (:מ ה א ב מיי׳ פ׳ג
ואינן קרויין אוכל  :אי איהכי־ ד ע ע מא דר' שמעון משוס ה נ ^ן הוא»:הל9ל]מו){לגה>א9
הכי • לר׳ שטעון מאי
דריש איסי כן יהודה איסור כאכילה מהכא ואיסור הנאה יליף מק״ן
איריאדבשר בחלב משום דכשיב לכלב תשליכוןאוחו)שמוח כב( :לדידיהגמי• לצורך ישראל
דערלה והשתא כמאי פליגי וי״ל טו[ קסבר תנא דהסס כיון דמצי לקיומי הרוייהו
הכי טטטא ט ו מ א ת
היתה
לא
ערופה
ועגלה
ל
ק
ס
מ
שור
אבל
הכושר
שעש
לו
הישה
עצמו
אוכלין טשום דהיתה לו לו שעש הס שר אפי׳ קודס לכן דבהמה בחייה בשזקש איסור עומדש  :הגזרה שוה וק״ו מקיימי ומיהו קשה דככמה מקומות אמיא ג״ש ומפקינן מק״ו שיטה מקובצ ת
כדאמר ככמה דוכמי שיכול ועושה ק״ו והדר טז[ תלמוד לומר אלמא אתיא גזרה
שעת הכושר תיפוק ליה
א[ ואיםורו־ם'א חישובו
דמשום הכי -טטטאין לימני ומודה ל׳שמעו!בסגול חמול*
מסורת ה ש״ס שוה ומפקינן מקל וחומר ופירש ר״ת קרא ומי א ט ר י נ ן אישורו
דאוכל ש א ת ה יכול
איירי כמיד לאסור כהנאה כגון קדשים חישובו ו ה ת נ ן כו' :
להאכילו לאחרים לעובדי דהא יכול להאכילו לאחריס הוא  :דלא אי הכי בשר בחלב מאי איריא דהיתה לה
שיצאו חוץ למחיצמןדדריש כפרק כהמה נ[ חישובו ור׳ש לא
כוכבים הוא דםבירא חשיבעליה• לאכילה ומשוס הכי לא
המקשה)חולין סח•( מכשר כשדה יז  fכיון אטרינן איסורו חישובו
שעת הכושר תיפוק ליד אוכל ש אתה יכול
ולרבנן מי אטר איסורו
ליה דטותר בהנאה דתני שני ליה דסשמיה לאו לאכילה קאי :ד[
רבי שטעון וכו'  :ועור
להאכילו לאחרים הוא דתניא רבי שמעון בן C־■« ״וזצמפי־הנאפי ואע־נ ״־־״■־
דלדידיה נטי לישראל ואיסולו חישובו• איסור לאסר ליה
לקרא כהיתר הנאה כדכחיכלכלכ תשליכון בנבלת ע ו ף הטד,ור
חלב;נ
רב
ש
ב
שמעון
ר׳
*משום
אומר
יהודה
הכושר
היתה לו שעת
רחמנא לישראל משויא ליה אוכל
אותו קסכר תנא להתם להכי אהני ק״ן צריכה ותיבות רזו אחת
טר.ן נמחק  :ד[ קאי
,,, j
קודם שנתבשל בחלב• דכיון דאסר ליה מכלל דראוי לאכילה  ° 7אםור באכילה ומותר בהנאה שנאמר °כי עם  Iדילפיק מקדשים  ,א ״,.,
ואםאיתאדלאחר עריפה
הס'ד ו מ ה ד וטעמא
.,jp
קרוש אתה לה׳ אלהיך ולהלן הוא או מר!
שרי בהנאה לר' שטעון לעובדכוכביס הוא:צריכהמחשבה•
מאי טטשאי רבנן■ כיון
ילפינן כפשטה יח[ולית ליה קל וחומר דהכי דלא חשיב על פטר
ת היון לי מ ה ל ה לן א סו ר ב א כי ל ה ^
בפטר הטור ובשר בחלב ל ע מ א מ ו מ א ש אוכלין א ס נ ג ע ה [ ב ק ש מו ח ״ו א נ שי
נמי מאן לדריש איסור הנאה מג׳ לא תכשל חנזור הסיד וטח י ד
—
׳
“ ־ ־ “ “ -־ “
ליתליהקצ ,ןןן5ןךרח־[)ןא5 {,//ן^!ן  7ןך-,ן ואיסורו ־ .כ[ נגע
באכילה ומותר'
- ...כאינליז ”.י ומותר בהנאה אף כאן אסור
שגע אחרי כן
שמטמא תרוייחו ׳ שרן שאס
דהא
כהנאה ואוכל שאתה כשרין ששמאס וכל כ מהדלא חשיב
א חי ^ייי /ד ^ ^ כז
בהנאה חרא ועור קא^ר חרא דאוכל ש א ת ה  £ליהיט[ מקודש איחליה ק״י( ״’®יק
"י ייייי'" ״"’ י
״ י”
ע
מג
עומאש
שוס
ביה
ליש
עליה
לאהרים
להאכילו
יכול
איסור הנאה מכל כקודש כאש תשיף אוכלה ואו מטטאה
יכול להאכילו לאחרים הוא ועור לדידיה נמי
כדילפינן מיניה פיק כל שעה)פסחים כל•( אותןבנדים  :ז[ הכשר
נינהו אלא מדלא תני דנבלש עון( עהור אינה מע מאה אלא
ומודה בפטר הטור ש׳ם
פסולי קלשים י״ל עס קדש ואנשי קדן! והאי סופו לטטא טומאת
הרי היתה לו שעת הכושר ואם איתא דלאחר
דלאחר עריפה אסור  :אם ו[ אכלה ואז מ ס מאה אושן בגדים
כ[ מענץ אתל ודמו אהדדי וב[א״־ לנין
עריפה שרי רבי שמעון ליתני ומודה רבי
לעיולם ר' שטעון שרי שהוא לבוש בשעש בליעיגואיגה צריכה
בהנאה ואטאי לא מטמא
חולין מחולין ואין דנין חולין מקדשים בטומאה :ת[ ואחת
שמטמאין
חלב
ב
ובשר
חמור
בפטר
שמעון
טומאת אוכלי!  :ד.כא הכשר .הואיל ויש עליה עומאה חמורה
כדאמר פרק כיסוי הדם)חולין סה־(*(  :דטטאה היא  :ט[ של
בטאי עסקינן דלא חשיב
אוכלה
היה
אם
ובגדים
ס
אד
לעמא
ו ל ל ח כהמה טמאה ככל מקום ונבלס נכלה בהמה טוערה :
טומאת אוכלין אי דחשיב עליה הכי נמי הבא
עליה בשעת עריפה
 5ך,3 ,ן י[ כ״ש שאר אוכלי! :
דליטטא טומאת אוכלין :ואמר בכרישוש בפרק דם שחיעה
מאי
וטעמא
עליה
חשיב
דלא
עסקינן
במאי
י [6מתיבת והחלב ער
מחשכה ואינה צריכה
אמרוה רבנן קמיה דרב )דף כא•( וכי יושן מים וכו׳ מה זרעים
תיבת ליה בסה״ד כ׳ז
מטמאי רבנן אמרוה רבנן קמיה דרב ששת
ששתי טשום הכי לרבנן
נרסינן דליכא למימר כא[ דאין צריך הכשר אינו נמצא בס׳י :
מטמא טומאת אוכלי! מיוחדין שאין סופן לטמא טומאה
הואיל ואיסורו א[ חישובו נ[ ולרבנן מי אמר  Pדאי כחלכ נכלה הא אינה מטמאה טומאה יב[ חמורה בשהיה בה
הואיל דחטור דאסור חמורה צריכין הכשר אך כל שאין
חמורה דכחיכ)ויקרא ז( יעשה לכל מלאכה זית  :ינ[ בנבלה• ס״א
הואיל ואיסורו חישובו והא תנן *שלשה עשר ״
לישראל באכילה חומרא
עם אביה  :יד[ דרבנן
דאיסורו חושכו לטמא סופן לטמא טומאה חמורר> צדכין
דברים ג[ אמרו בנבל ת עוף טהור וזו אחת^ ואמאי לא נכעי הכשר ואי כשחוטה ככ[הרי ואי דערפי :ביו[ וי׳ל
טומאת אוכלי!  :ור׳ש הכשר י[ולא שייך הכשר אלא בטומאה
שנינו כפרק העור והרוטכ)חולין קכח•( דקסבר תנא :טז[ והדר
מהן צריכה מח שבה ואינה צריכה ה כ ש ר| חזר רכי עקיכא להיות שונה כרכי יהודה קאמר תלמוד לומר
לאאטרדא'םורו)איסור( קלה דאוכלין וכן מחשבה  :ר׳שמעו!
חישובו אלא אי חשיב
להכשר שחיטה לא מהניא לחלב משום נז׳ש אלמא אתיא גז׳ש
ואי איסורו חישובו למה לי מח שבה הא מנ י ן
עליה מטמא טומאת היא ־ דליש ליה איסורו חישובו  :נבלה
ו ט פ ק א מקל וחוטר
כר
לאו
ככפרים
דהא
הוא
אוכל
לאו
דאכתי
ופירש ר״תדבהאיקרא
אוכלין אי לא לא:ולרבנן ב ה מ ה ט מ א ה ב כ״ ת־ ש הי א סשמאלאו
רבי שמעון היא תא שמע א(נבלת י׳בהמהן
טי אמרינן כו' והתנן
אכילה היאעדדחשיכעליה וכמסכת טהרות איירי נמי ב מ י ד י :
במס' עוקצין י׳ג דברים לאכילה קיימא דמאיסה ועוד שיש לה
טמאה בכל מקום ונבלת עוף טהור והחלב  Pצא גרסינן ליהעכל״הכג[לסים’ ש]ג[פי׳ יז[ בשדה דבשר כיון :
שאין כתכ כהן ושמא כד[ מאחרים הוגה יח[כפ’ סטתדקראולית:
נאמרו בנבלת עוף טהור שני דחויין אחס שלא נשחטה ואחש
בכפרים צריכים
וזו אחד מ ה ן צריכר.
מח שבה ואינם צריכים? ואע׳ג דרכ פפא מוקי החם כהעור והרוטכ יט[ מקדש ואיה ליה :
מחשבה ואין צריכה ח[ טמאה היא וכן נבלש עוך טהור :
כ[ קדש דרשי שהם
הכשר ואי אמרת איסורו חישובו למה לי
כהיתר
]ד[
כה[
דחנאי
פלוגתא
)שם(
הכשר כלומר דלא מטמא והלב־ שומן של מ[ נבלה טהורה :
עני! אחד ודמו טפי
טימאת אוכלי! אלא אי
מחשבה הא מני רבי שמעון היא ת א שמע
מחשכה מ״מ מסחכר דהכי סתם משנה אהדדי א״נ :נא[ לטיטר
רגילין
ואין
•
■
בכפרים־ דענייס ה ס,
חישב ע ל ה ש ת ה א . , ,
דמסכת טהרות סכרה כי חזרה וכסיפא ביה דאין :כב[ בשחוטה
נ(נבלת בבהמה טהורה ב כל מקום ונבלת עוף
לאכילה לעובד כוכבים לאכול עופוש ושומן צריכין מחשבה
ומשום שכבר הוכשר
גרסינן לה שפיר ]ה[החל p3 3״p,p
הטהור והחלב בשווקים אינן צריכין מח שבה
להאטלן לעובד כו כ ב ץו א ס לאו אין
;X
צריו לא מחשכה ולא הכשר וכחלכ שחומה לפל־ כד[ ושמא
יהא נבילת ע,ף לא מטמאין טומאש אוכלין וא״ש נבלש
ולא הכשר הא טמאה בעיא מחשבה וכי
הונהאו ת ם׳ ס׳נמחכך
]ו ^ מ רינן וכן פירש הקונטיס :
נמחכך
עוף טהור ככפרים • פירש כה[ דתנאי בהכשר
מטמאה בנני״״ ==׳״ בהמה טמאה טומאש אוכלין למה לה
הא
היא
שמעון
רבי
מני
הא
תימא
הקונטרס כו[ עניים הם ואין קודם מחשבה ט״ם
הא ״ מ מ א ה אד ס וכצים נ־ש ׳ 1אוכלץ
מסתברא דהך סתם
מדסיפא רבי שמעון הוי רישא לאו רבי
רגילין לאכול עופות כז[ ונראה לפרש טעה
הבלי״״ הליד יי״״־■ חריז כדאמר בכריהות בפרה דם
מ ש נ ה רטש' ט ה ח ת
שמעון דקתני סיפא רבי שמעון אומר אף
מחשבה לטמא טרי^אוז
אחר כשווקין יש אוכלין מחכים וקונין כל סברא רחזרה ובסיפרא.
( דח ח פח פחו ח
שח מה )דף
אוכלי! בכביצה
הנמל והארנבת והשפן והחזיר אינן צריכין^ דכר ככפרים אוכלים מועטין וצא זכני נרסינן לה שפיר והחלב
ש״
א
מ
טו
עליה
דאין
*טמאה
מכזיש
דבלא
צריכה הכשר מים
בשווקים א״צ וכו׳
אלא מידי מעציא ;
ננלוש ש ה י אי 1בה פ ש ר וציי®  yלא מחשבה ולא הכשר *ואמר רבישמעו^ג
 ^ . pובחלב שחוטה איירי
י
מה טעם הואיל ויש בהן סימני ט ה ר הן
עוף מטמא וט׳ט אין לפחוש מכביצה אוכלין א ס חישב על
■־
צריכין הכשר דקי״ל
אלא אמר רבא דכולי עלמא לא אמרינן״ ואע״ג דחרוייהו לא מזכין אלא לעוכד ־
כז[ ע ו פ ו ת ובסיפא
לאכילה מצטרך ע ס
טומאה פשוש מכזיש זה
דכל שסופו לטטא
כוככים וחפצים הם כחזיר יותר כדאמרינן דבשווקיס פרש׳י דיש
הטורה בכזית אי! צריך שאראוכלין להשלימה לכביצה שאס
איסורו חישובו ואידערפיה מיערףהכי נמי
התם חולין)ד׳ יז•( וכחיס מלאים כל טוכ בה רוב עם ועשירים הם
ויכולים לאכול עופות
הכשר והאי נבלת עוף יגע בהן שרן יטמאו יא[ והחלב לא
........
א(עוקצין ס״נ מ'נ נדה נ :כריתות כא .נ( ]עוקצי! שם[ נדה נ:כריהות כא .כח[)כותלי( ]קדלי[ דחזירי ואמרי' במגילה .
נסי כי א כ י ל מיניה
לפרש טעם אחר
ונראה
כזית מ ט מ א בגדים גרסינן דליכא למימר ביה אין צריך
)דף יג־( וישנה לטוב ]ז[כחלי דחזירי מכ״מ דבכרכים' יש אוכלי•
מה שהיא טהורה משוי אוכלבראויה מעם הואיל וכשאינה נבילה אוכל גמור הוא מרובין וקינין כל רבו■
אבית הבליעה והייגו הכשר דאי בחלב נבלה הא אין מטמא טומאה חמורה דכשיב )ויקרא
טומאה חטורר .רטטסא
לישראל ומהאי טעמא מהני לרבישמעון עמל וארנב «pp {,ןקןוך  pp,p j-pjאבל בכפרים יש אוכלין
בכזית כנבלה בהמה • ׳( יעשה לכל מלאכה ואמאי לא ניבעי הכשר ואי בשחוטה ומשוס
אבל נבלת בהמה מטמאה שכבר הוכשר הא שנינו בגמ׳ בהעור והרוטב)חולין קכס־(חזר ר״ע מהרה לשוויי אוכל כדאמר כסמוך ובקונם׳ נמי פירש כאן נבלת בהמה טמאה
כ״מ שהיא סתמא לאו לאכילה קיימא דמאיסה ועול יש עליה שני דחויין אחל לעוברי כוכבים' ואם לא"
להיוש שונה כר׳ יהודה דהכשר שחיטה לא מהניא לחלב משוס דאכשי
שלא נשחטה ועוד דטמאה היא וגבי נבלת בהמה טהורה פירש סתמא לאכילת אין םטשצ.ץ ט ו מ א ת
בנבלת עוף ה ט ה ו ר לאו אוכל הוא דהא דכפריס לאו בר אוכל הוא ע ד דחשיב עליה
עובד כוכבים דלא מאיסה ועוד לגבי ישראל אין בהן אלא דחוי אחד הילכך אוכליןוא׳תנבלת בר.םה
נבלגיעוף“ טמא״^^^ל ובטהרוש במשנה לא גרסינן ליהזואינהצריפההכ שר־ הואיל ומטמאה אינה צריכה מחשבה  :ו ה ח ל ב בשווקים• פ״הרגילים לאכיל עושי״ ישיק ל 1ה"לר “ ד«’' 1״״!1
לי םוכי"ו כ ^ ^ א ר
מחלב האסור כגון תותב ארס ו כ
דומא ל[ nמ ״ לי
תי תלר
הומו ד
וכלים
יזזזרי דוקא
חלב ולא מיירי
קרוי
דנקט עוף טהור רבותא טומאהחמורהי[ 3בעוד שהיה בהזיש שלסבעודה היא מחוברשבנבלהיג[ :משמע שר״ל דכל שומן
קרוס ונקלף )חולין דף מט: (:
אוכלין תריץ כראטרינן
?״"ל יא״׳ג י״יףט״יי גבלה ב ה מ ה מ הו ר ה ב פ״ מ ־ סשמא לאכילש טובד כוכביס דלא
דראוי הוא לאכילה בין
בבריתות בפ'דם שחיטת
שהשוחט
*( ]וע׳ע תום' סטחים כד :ד׳ה אמרת[
לישראל בין לעובדי מאיסה ועוד דלגבי ישראל אין ׳בה אלא דיחוי אחד הלכך אינה צריכה
דאי איכא פחות טכזית
נבלתו
כוכבים אפילו הכי
מחשבה לקבל טומאת אוכלין להצטרך פחות מכזית הימנה לפחות מכביצהאוכלין וכן נבלת עו ך מ הו רו ה ס ל ב של ש חו ע ה:נ שוו קי ם • נבילה והא ראינה צריכה
לא מטמאה ט ו מ א ת
הכשר פיה הואיל ומטמא
וחלב
חמורה
טומאת
דמטמאין
משוס
ועוך
בהמה
נבלת
שר־
ולאהכ
:
ושומן
עופות
רוב
לאכול
ורגילין
ס
ה
ועשיריס
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ע
רוב
בה
דיש
בכרכים
אוכלי! אלא במחשבה
טומאה חמורר .כשהיה
ואי אמדת א י ס ו ר ו לשחוטה בשווקיס משום שכבר הוכשר כשחיטה דכיון דלא בעי מחשבה אהני ליה הכשר שחיטה  :ה אגו מ א ה גע*א»ח שבה־ ולא אמרינן אישורן בה'כזיית י ש ל ם' ב“עו'דה
באכילה .לישראל ה^וב^זהו חישובו :א ך הגמל־ דינו כבהמה טהורה הואיל ויש בו אחד מסימני טהרה ומדאוסיך ר״ש בסיפא מכלל דרישא רבנן היא וש״מ ליח להי “תכ״^וטר ב?'^ם n
וראוי הוא לאכילה^ אישורו חישובו וגבי פ ט ר חמור דמטמאין לעיל בדחשיב עליה הוא ואפ״ה מטה ר ר״ש דאוכל שאי אתה יכול להאכילו צאחריס הוא שט!זאד,םתחלתהטוםא
“i n
^®““^ | fד מ ו ד ה ר״ש לאפר עריפה שהוא אסור כדרב׳  :אלא א מ ר ר ב א ־ דכ״ע לא אמרינן איסורו חישובו גרידא ואפ״ה פלוגתייהו כדלא
מחשבה אהדיתי' :ה« * 5וליתא לדרב׳ ודקשיא לך מאי ט ע מא דרבנן יד[ אי דערפיה מיערך הכי נ מיד מודור בנן דלא מטמא טומאת אוכלין הואיל ולא חשיב ע לי ה :בעצנזו 'בפ׳״׳בדםה
מהלכות ט ו מ א ת
אוכלין הלכה ג :

ונבלת

מני ־ י ציי ר “ י׳ ^ י ־

ה ג הו ת צ ״ ק ]א[צ״ל ומא! דדייש ליה מקודש אית ליה ק״ו וא׳ת תיסוק ונו׳]:נ[ דרשינן
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המקשה נבי חד לבשר
א'נ;]ג[ םפרים;]ד[נהכשי הודם מתשנה]:ה[ והחלב ] :ו[ איירי] :ז[ נ״א שהאנחה ^ ,j
תפורש מן הבהמה והר
י
!. j
 j״
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■לבשר הפורש ם! האבר
ומאי אולטיה דהאי מהאי סד״א הואיל ומטמא טומאה חמורה אגב אמו לא ליבעי הנשר קט׳ל ופי' שם הקונטרס
דבשד הפורש מןהאבר מר ,שהיה טתחלתו מטמא טוטאד .הטורה בעודו מחובר באבר אי! מועיל לו לעני! טומאה
קלר ,לאחר שפי' ביון דאינו מטמא עוד טומאה הטורה וכןמשטע בם׳פ העור והרוטב נבי חותך בשר מאבר ט!
החי דקאטר חישב עליו ואת״ב חתכו טמא ומוקי לה בשהובשר ופריך ל״ל הכשר הרי מטמא טומאה הטורה
אנב אביו ומשני כששמש מעשה עץ שמש פי' ולכך לא הועיל לו טומאה חמורה שהיתה לו להעשות אוכלי
לעני! הבשר וי״ל הך דשמעתין דד,אי פחות טבזית נבילה חשיב סופו לטמא טומאה הטורה ביון דחזי
לאצטרופי לכזית והכי איתא בר,דיא בפרק דם שחיטה הס״ד  :כח[ טוב אלו כותלי דחזירי וכן אטרינן במגילה
וישנה ואת נערותיה לטוב בית הגשים אלו כתלי דחזירי מ״ט מה ש ת א מבהמת טרצרת טשוי:כע[ וחזיר טעמא
דיש בהם סיטני טהרה לשוויי אוכל ובעורב נטי מתני ביה סימני טד,רר ,כדאמר  [> :רוקא בחלב האסור :

ליה איסורו חישובו :
ת׳ש נבלת בהסה טמאר .בכל מקום־ בק בכפרים בין בכרכים דאחד עניים ואחד עשירים דרכן
לאכול אעפ״ב צריכה מחשבה לעני! טומ?!ת אוכלין ואטאי צריכה מחשבה משום דבהמה טמאה היא דלא
היתד ,ראויה לישראל לאכילה והאי דצריכה מהשבת לאו לטטויי טומאת אוכלין דנופה בכביצה קאי דהיא עצמה
טמאה היא טומאה הטורה בכוית בלא מחשבה אלא הכי צריכה מחשבה לאיצטרופי קאמר כגון דאיכא
פחות טכבצה ישאר אוכלין דלאו דנבלר .ואיכא פחות טכזית דהני וולד בהמה טמאה דטצטרפא להנך
אוכלי! ומשוי להו כביצה ו ה ת א פחות טכזית ביון דלית ביה שיעור טומאה המורה לית ביה טומאה בגופיה
ויכול לאיצטרופי לטומאת אוכלי! הלכך צריכה מחשבה ונבילת העוף הטתרה אע״ג דעוף טהור הוא דהוי
ראוי בין לישראל בין לעובדי כוכבים כיון דבכפרים הוא דלא רגילי למיכל עופות צריכה מחשבה ולטומאת
אוכלין דעוף לא צרין■ מידי לא־צטרופי אלא בכביצה דננלת עוף נופה קאמר ואינד .צריכה הכשר דאפילו
בלא ו■,כשר מטמאד ,דר,א אמרן כל שסופו לטמא טימאת אוכלין חטורר .אין צריך הכשר ־ אלא אי נגע בהו
הטהורה
העוף
ונבלת
כוכבים
לעובדי
בין
לישראל
בין
דאויד,
דהיתד,
כיון
י
מקום
בכל
טר,ורר,
בד.טר,
נבלת
שרץ בלא הכשיר מטמא טומאת אוכלין ור,א הבא דלא אטדינן איסורו חישובו:ר,א מני ר' שמעון היא :ת״ש
•החלב
בשווקים בשווקים היינו בכרכים דרצו מקום ’סווקים דהתם רגילי למיכל בין עופות בין חלב ושומן דעשירים הן • אבל בני כפרים אין רנילי; לינל לא עופות ולא חלב דההלב משיירי! אותו לנר לעשות מלאכתו לז
לאורו
 1םיטן
שמעון
מודה
הטור

א( נניאה דצ״ל ואי דערפיה מיעלף הכי נמי או 6ם תחנ1ו וכז'

לטמא

