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הלוקח עובר חמורו פרק ראשון

בבורות

עי; מ ש פ ט
נר מצור!
מו א מיי׳ פ״ג מהל׳ ^ ן ף ^ ^ ן ף ^  2ןכ ב[ מו ר ב להתלמד דמו מכשיר• פירש הקונס׳ אם נפל על הגא כמא* עסקינן גגון ששחטו ■ לפשר חמור ואי דשחכויה לשם
טומאת א ו כ לי !
הזרעים וכ״ש אם שחשו שחישה גמורה דמו מכשיר אפילו שחישה ג מו רה אפי׳ לר' שמעון הויא מחשבה ומשמא אלא מ[ בשחשו
לגופיה דשחישתו פ [ מחשבתו ואם נחרו ולא שחשו תו לא פליג ר׳ אליעזר דודאי
י י
ע״ מ להתלמד בו הלכות שחישה ובהך פליגי דרבנן בברי הך שחישה
לעלמא מכשיר דמו ולא לגופיה דאיהו גופיה לא מקבל שומאהבלא מחשבה עכל״ה
דסי׳ ט׳ דמאיזה טעם ותימה כד[ *פירש דדם נחירה מכשיר לעלמא דמה שעם יכשיר כיון דלא הוי משויא לה אוכל כשחישה גמורה מעלייתא דאמרינן בהעור
תורף ,א ן ף ו ה ח שב )חולין קיז (:מ ו ח ש בהמה)א(
דם שחישה ודם■ חללים לא שייך בבהמה
מז ב מיי׳ פי׳נ מכל׳ אלא באדם כה[  :ש א נ י עורב הואיל
לעובד כוכבים כו׳ כדפרישית לעיל
הכא במאי עסקינן כגון ששחטו להתלמף
בכורים הלכה והמג ויש בו סימני שהרה י הוא הדין כו[ כ״ד
ור״ שסב ר הך שחי שהלאו מעלייתא
משי] קמה קמו טוש׳ע
י׳ד  p 'oשכא סעיו• י עופות חוץ מנשר כדמוכח פרק אלו שרפות
בו ובפלוגתאדנימום ור׳א[אליעזר*דתניאאמר§ היא ולא הויא מחשבה ובפלוגתא
אפי'
להתלמד
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)יייל
נהגה׳ה :
I
הגרפי
יהושע
שלכ[ר׳
לינימוסאחיו
סח
יוסי
ד
דנימוס ור׳׳א ׳[:למומגשיר .א ס נפל
להתעסק .פירוש ואפי׳ נחרו נמי דלהתעסק
מ ח ג מיי׳ שם הלכה
שהשוחט א ת העורב להתל מד בו ד מו״ על הזרמים ו ^ שכן א ס שחשו שחישה
ד טוש׳ע שם נמי לאו שחימה היא כז[וכנחרו דמי ואע״ג
מכשיר ר׳ אליעזר אומר דם שחיטה ל עול מי גמורה דמו מכשיר אפילו לגופיה
דאז לא היה הוכשר בדם שחישה מ״מ
סעיף : n
מכשיר רבי אליעזר היינו תנא קמא אלא לאו Vדשחישהו הויא מחשבתו ואי נחרו ולא
פריך כיון דלא אתי לאשמועינן דדם
כיט ד מיי׳ פ׳ה מכל׳ שחישה מכשיר דהא כבר אשמועינן כח[ולא
שחשו תו לא הוה פליג בה רבי אלעזר
איסורו חישובו איכא בינייהו תנ א קמא סבר
אישות הלכה א
טור ש׳ע אה׳ע סימן כת בא לאשמועינן  .אצא דאין צריך מהשנה
דודאילעלמא הוא דמכשיר דמו יא1ולאו
דמו מכשיר לעלמא אבל לגופיה בעי מח שבה
יכול
היה
זה
שהרה
סימני
בו
ויש
הואיל
סעיף כ א:
לגופיה דאיהו גופיה לא מקבל שומאה
לאשמועינן בלא שחישה
ואתארבי אליעזר למימר דם שחיטה לעולם בלא מחשבה  :אלא לאו איסורו
׳ מכשיר"ואפי׳ לגופיה נמי לא בעי מח שבה ממאי דילמא טעמא דר׳ אליעזר
חישובו.יב[ הוא דאיכא בהדי שחישה
מילתא
שיטה מקובצת התם דשאני עורב הואיל ויש בו סימני טהרה ומגלן דסימני טהרה
כה״ג איכא בינייהו  :לעלמא• א ם נפל
היא דקתני עלה דההיא א״ר שמעון מ ה טעם הואיל ויש בו סימני טהרה
על הזרעים אבל לגופיה בעי מחשבה
דאיסורו חישובו גרידא לא אמרינןוהך
להתעסק
להתל מד אפי׳
איריא
הפרא וכי תימא אי משום סימני טהרה מאי
דבינםחק:ג[דןאיתיביה
י
ן
,
אביי לא .
שחישה לא חשיבא לשווייה אוכל :
חבר•! תרגוםד:.ה[אםינא נ מי א ק ה כי נמי ומשום נימוס איתיביה ג[=לא רצה לפדותו עורפו בקופיץ
ואפי׳ למגיה לא בעי מחשבה • דהך
ן[’*'םדתנד°דב “ |  ;°מאחוריו וקוברו ואסור בהנ אה דברי רבי יהודה ורבי שמעון מתיר אימא
שחישה משוייא לה אוכל ובהאי נמי
שמעוןאעעיתאימא ומחיים אסור בהנ אה ור״ש מתיר והא מדםיפא מחיים הוי רישא לאו מחיים
קשמעין
פליגי יג[ רבנן כר׳ אלעזר ורבי שמעון
ייואיבעית אימא ר׳ יהודה
ולא
במגירה
ולא
בקרדום
ולא
במגל
ולא
בקנה
לא
ימיתנו
לא
סיפא
דקתני
כנימוס  :הואיל ויש בו סימגי מהרה•
אפסידא דביני ביני :
יז[ שלשים ובהמש האי יכניסנו לחדר וינעול דלת לפניו ב שביל שימות ואסור בגיזה ועבודה דברי רבי
כדאמר באלו שריפות)חוצין סא (:משוס
כו׳שלשימובחמש קט״ל:
אות יהודה ורבי שמעון מתיר רישא וסיפא מחיים רי ש א'בהנ א ת דמיו סיפא
הכי הוי אוכלא אבל לגבי פשר חמור
ט[ אלא בששחפו
ב׳ נמחק  :י[ ור׳יא בהנ את גופו וצריכא דאי תנא הנ א ת דמיו בההוא קא שרי רבי שמעון א בל
דלית ליה סימני שהרה אי לאו
הכשר:
דחשיב )ב( יל[ משום הך שחישה לא
דאמא־רמולאולאנבעילנופיה  :בהנ א ת גופו אימא מודה ליה לרבי יהודה ואי תנא בהנ א ת גופו בההיא קאסר
יא[
משמו ליה רבנן ור׳ שמעון א ע״ג
יב[ תיבת הוא נמחק  :רבי יהודה אבל בהנ את דמיו אימא מודה לרבי שמעון צריכא וכן אמר רב
דחשיב עליה פליג משום דאסור
. .
^ ,
יד[דחשיב עליה משום  :נחמן אמר רבה בר אבוד .מודה רבי שמעון לאחר עריפה שהוא אסור ואמר רב
בהנאה לאחר ע רי פ ה כ ד ר ב׳:ומגלן

רבינו גרשום

לטמא פומאת אוכלין
לדברי הכל ; אלא
הכא במאי עסקינן •
דאטאי לא מטמא טומאת
אוכלין לרבי שמעון
ששחטו להאי פ ט ר
המור להתלמד בו הלכות
ולא ל ש ס
שחיטה
אכילה דהשתא האי
שחיטה להתלמד נריעה
היא מעדיפה וטשחיטה
סתם הלכך קסבר רבי
שמעון דאינו מטמא
טומאת אוכלי! ורבנן
סברי דחישבתו כיון
לשום שחיטה בעלמא
איכוון  :ונפלוגתא ■
דסומכוס ורבי אלעזר
קא מיפלני ר׳ שמעון
ורבנן דתניא אמר רבי
יוסי וכו' הא ר׳ אלעיד
היינו תנא קטא אלא
לאו איסורו חישובי
איכא בינייהו־ האי
איסורו חישובו לא הוי
באיסורו חישובו דלעיל
דא"כ דהיינו הוא קשיא
לרבאדאטר דכולי עלמא
לא אמריג! איסורו
חישובו אלא האי איסורו
חישובו שחיטה להתלמד
דלאו שחיטה מעליא
היא לשום אכולה קרי
איסורו  :תנא קמא סבר
דמו מכשיר לעלמא •
לשאר כל אוכלי! דאי
נגע בהו שרץ מוכשרין
ה! לטמא אפילו בלא
מחשבה אבל לנופיה
לבשר עורב אע״נ דודאי
הוי מוכשר מדמו לא
מטמא אלא במחשבה
דלא אטרינן דשחיטח
דאיסורו חישובו :ואחא
ר' אליעזר לטימר דם
שחיטה בי! דשחיטה
^טהרהיגד^^א^^-ישח לאחזש גמורה בין דשחיטה
^י׳ “י'״
לרבה דאטר נחמןמנא אמינא ל ה דתניא ״וערפתו נאמר כאן עריפד .ונאמר לי׳לז
טו[מילתאהיא
טו[ אביי
להתלמד לערלס מכשיר
י [.השכירה ומכרו
ת לד.לן אסור אף כאן אסור מני אילי מ אר בי יד.ודד .מחיים מיסר אסור אלא לאו ’י לידי שומאה דקתני עלה בברייתא דאפילו לנופו לא בעי
מחשבה אחריתי אלא
רבי שמעון ד.יא א״ל רב ששת ספרא ח חבריך תרגומד ,לעולם רבי יהודה
דלעיל נבלת בה מה שהורה כו׳  :אסורו שחיטה להתלמד
אפי׳לההעסק־ דמתכוין לחתוך דבר נטי חישבו ורבנן דסכרי
״י;פי׳ ; ואיצטריך סלקא דעתך אמינאה[ עריפה במקוםפדייה עומדת מה פדייה מתרת
בפטר חםור)לא( מטמא
נא[ ת 7דה*'‘’ “ roאף עריפה מתרת קמ״ל אמר רב נחמן מנא אמינא לה מדתני י[ לוי הוא הפסיד
אחר דלאו לשחיטה איכוין  :אין הגי סכרי לה כר' אליעזר
גמיומשוסגימזס .להודיע כחו ד א ע״ג ור׳ שטעון דאמר י פטר
מיפסד
כ״ןיש ™^^ ;,ממונו של כדק לפיכך יופסד ממונו מניאילימא רבי יהודה הא
חמור לא מטמא סבר לה
איבעית אימא רבי יד.ודד .ואיבעית אימא רבי
שמעון היא
וקאי אלא לאו רבי
העורב:כג[רשחיטתי
דשחשו להתלמד בו דהוי שחישה חשובה כתנא קמא דשחיטה
^
׳ I
I
מחשבתו •
הויא
שפי מלהתע סק אפ״ה איהו גופיה לא להתלמד לא חישבי
כד[ ותימה הוזז שפירש שמעון  uאיבעית אימא רבי יהודה אפסידא דביני ביני ואיבעית אימא רבי
לטוטאהוהיינו בפלוגת*
משמא ליה נימוס :איהיביה• ) ג ( אביי
ממאי דלטא לעולם לא
5לםא ״םאיוה״״טעיי שמעון לפחת מיתה וכן אמר ריש לקיש מודה רבי שמעון לאחר עריפה
כז[ לרבאדאמר מודה רבי שמעון לאחר מצינן לטימר דרבנן
מכשיר כיון כו׳ שחיפה שהוא אסור ורבי יוחנן ואי תימא רבי אלעזר אמר עדיין היא מחלוקת איכא^ ע ריפה  :בקופיץ • סכין גדול שכןדרך כר' אליעזר דטעמא רר׳
אליעזר אמאי ק א ם ד
דמתני לד .להא דרבנחמן אהא *ד.מקדש יבפטר חמור אינה מקודשת לימא 1
עריפה:מאחוריו .ממול ער פו דכתיב ל ע ו ל ם דם שחיטה
^^^^•£ת״הח^נ  5מתני׳ דלא כרבי שמעון אמר רב נחמן אמר רבד ,בר אבוד ,לאחר עריפד ^.וערפתו:במגירה .שיג״א סכין שיש מכשיר דאפי׳ דלהתלמד
דלטא שאני ע ו ר ב
ויש ב «ל םסימניפחרי .ודברי הכל איכא דאמרי הא מני לא רבי יד,ודד ,ולא רבי שמעון אי רבי" בה פגימות הרבה  :בהנאחלמיו • דבעורבקסבר הכי משום
א ס השכירה יז[ לאחרים  :בהגאח דיש בו סים! ט ה ו ר
וכנהרו  :כס[ אשמועינן שמעון תיקדש בכוליה אי רבי יהודד ,תיקדש ב ד ך דביני ביני אמר רבה
בשחיטת
כדאמרינ!
בר אבוד ,אמר רב לעולם רבי יהודה וכגון שאינו שוד ,אלא שקל וסבר לה גופו• כגון גיזה ועבודה :מה פלייה
חולי! ל ר ב ו ת עורב
=
שם מוהרח • דלאחר פדיונו דברי הכל עמקי דיש לו זפק אבל
שהוא
כל
תפדה
מיד
]תפדה[
״תפדהתפדד,
דתניא
יהודה
בר
יוסי
ברבי
ק
״
צ
בפטד חמור דלית ליה
שרי בהנאה  :הוא הפסיל ממוגושל
טיט! טהרה לעולם לא
רבי יוםי בר יד,ודד ,אומר אין פדייה פחותד ,משקל אמר מר תפדה תפדה
גהן • שלא פדאו בשה ויתננו לכהן  :סבירא ליה דשחיטה
^]תפדד [,מיד תפדד* ,כל שהוא פשיטא איצטריך סד״א הואיל ואיתקש
לפיגריופסל ממוגו״ יכפוהו בית דין להתלמד חישבו ואכתי
רבנן כמאן סבירא להו
“ לבכור אדם מד ,בכור אדם אחר שלשים ח[ וחמש ה אינ מי אחר שלשים
לעורפו לאחר שלשיס
כדמפרש לא כר׳ אליעזד ולא
יח[ בפירקא ויאסר בהנאה:האמיפסל כנימוס :ו ם נ ל ן דסיט!
מיד תפדד ,כל שהוא רבי יוסי בר יהודה אומר אין פדייה
וחמש קמ״ל
טהורה מילתא היא •
הג ת
ש׳ית הד׳םב׳ ח פחותד ,משקל ממר ,נפ שך אי מ ^ ש לבכור אדם חמ שליבעי ואי לא מקיש
וקאי• דמחייסנמי אסור ומאי מפ סדא דקאמרינן דלטא טעמא
) ( 6ר
דר׳ אליעזר דשאני עורב
נמאי1כו׳ בהמס שקל מנא ליד ,לעולם לא מקיש אמר רבא אמר קרא °וכל ערכך יחיד ,ביצ^קלויקרא ליה עריפה:אלאלאו רבישמעוןיט!
י ___ __________________ . 1כי ולאחר טריפה מודהנרגיניובעי •ויד[ וכו׳ דקתני עלה דההיא
לעונד כוכנים:
' __ ________ ׳ _____ .י ______ .. l
ברייתא •א״ר שמעו! כו׳•
ר׳י׳יא "
ד,קדש *(כל ערכין שאתד ',מעריך לא יד,ו פחותין משקל
דמחיים כ[ נמי אסור בהנאה מצי וכיתיטאאיטעטאמ שום
ו
ו
ו
׳* 1
>( נ־י־י'
י
למשיג עליה רזשום כך :
סימן טהורה מאי אריא
)נ( ד׳ ה 6יתיניה ף א פריק ליה בשה בר דנקא והשתא מפסיד הכל  :איבעיש אימא ר׳ שמעון־ ואפילו הכי בהנאה לא מיפס ר ומאי אפסיד ממונו לפחת
לר׳ אליעזר דנקט שוחט
מיתה מ ה שמיתה פיחתתו דמחייס הוה שוה מנ ה ולאחר מיתה אינה שוה אלא דינר להאכילו לכלבו :להא דרבגחמן • ד א מ ר לעיל להתלמד ליטא אפילו
אע׳גדננמיים) :ה(ד׳ה מודה ר' שמעון לאחר ע רי פה  :היקדש בגוליה־ דהא סליה שרי בהנאה  :שאינושוה*(אלאשקל• סלע דהשתא ליכא ביני ביני ש ו ח ט ל ה ת ע ס ק
דלהתעסק נריע טפי
ולהתעסק
™%הסדה'א ” גכ ?*’,,דההוא שה דיהבינן לכהן תותיה בעי למיהוי שוה ש ק ל :ספרהמפוה • חרי זמני כתיב ו פע ר חמור תפדה בשה )שמות יג( :מיד  מלהתלמד
‘ אפי׳ בתוך שלשיס :איסקש לבגור אדם• דכתיב )ה()במדבר יח( את בכור האדם ואת בכור הבהמה מ מאה תפדה :מה בגור אדם • פדיונו היינו כנון שנתכוון
י״
לחתוך שום דבר אחר
לאחר שלשים יוס ופדויו מבן חדש תפדה כא[ וחמשה סלעי ס בעי למיתב  :אן» גאן לאחר שלשים יום וחמשה• סלעים בעי למיתב  :ושחט העור בלא מתכוון
ואפילו הכי משמע לן
ב ה pג
•
*(נ-א אלא שקל חצי
דדם שחיטה מכל מקום
לעולם מכשיר הואיל דיש בו סיט! טהור ואטאי נקם להתלמד  :אין הכי נסי ־ כלומר לר׳ אליעזר דעא הדי! דשחיטה לר^עסק נסי לעולם מכשיר הואיל ויש בו סיט! טהרה ואמאי ^
נקם להתלמד משום נימוס
דלנימום אי שחם להתלמד דמיו מכשיר אכל להתעסק אי! דמיו מכשיר דלא חשיב לה שחיטה ואכתי לא מצית לאקומי טעמא דר׳ שמעו! ורבנן בפלונתא דנימום ור׳ אליעזר דאמרינן דלטא שאני עורב כו' אלא בעל
כרחך איבעי לך לאוקוטיה דבעריפד .ממש פליני ולעולם כדרבה דאמר מודה ר׳ שטעו! דלאחר עריפה אסור וטעמייהו דרבנן דאמרי מטמא טומאת אוכלי! משום דעריפתו חישבו ור׳ שמעו! סבר אע״נ דעריפתו חישבו
כיון דקסבר דלאחד עריפה אסורה בהנאה אוכל שאי אתה יכול להאכילו לאחר הוא הלכך לא מטמא טומאת אוכלי!זאיתיביר .אביי לרב^ז לא רצה לפדותו עורפו בקופץ מאתוריו בערפו  :אימא • בלומר תריץ לברייתא
הבי ואימא וקוברויומחיים של פטר המור אסור בהנאה ור׳ שמעו! מתיר • אבל לאחר עריפה מודה דאסור כדאמינא  :והא מדסיפא מחיים כו׳• ואסור בגיזה ועבודה והיינו■ טהיים :אין רישא וסיפא מחיים ורישא דקתני
ואסור בהנאה בהנאת דמיו קאמר ראם מכרו או שכרו דמיו אסורין וסיפא דאטר אסור בניזה ועבירה דהנאת גופוזוצריכי לטיתני תרוייהו דאי תנא כו׳ ולעולם לאחר עריפה מודה ר׳ שמעו! דאסור כדרבה :מר ,פדייה
מתרתילפטר חמור בהנאה אף עריפה נמי מתרת בהנאה ולישתרי לאחר עריפה אפילו לר׳ יהודה קמ׳ל דלא  :הוא הפסיד ממונו של כה! • שלא רצה לית! לו שיר .בפדיונו מה שיזכה לו המקום לפיכך יופסד ממונו
שיערפנו ולא יהנד .מטנו  :מגי י הא איליטא לר׳ יהודה טפסר וקאי דאפילו מחיים אסר ליה בהנאה קודם פדייה  :אלא לאו ר׳ שמעו! היא■ אלטא דקסבר דלאחר עריפת אסור בהנאה לא לעולם טהא ליכא
למשמע מיניר ■,ואפילו הכי הא דתני לוי יכלת לתרוצי איבעית תימא ר׳ שמעו! ואי בעית תימא ר׳ יהודה •ואי בעית אימא ר׳ שמעו! דשרי ליה בהנאה בין מחיים בין לאחר עריפה • ומאי יופסד ממונו דקאמר לאו לאוסרו
בהנאר .אלא לפחת מיתה קאמר דעכשיו כשערפו נפחתו דמ־ו הרבה מטר .שהיה שוה כשהוא חי והיינו יופסד ממונו • אבל מ׳ ם שרי בהנאה לאחר עריפה  :ואי בעית אימא ר׳ יהודה מאי יופסד ממונו דקאמר להפסירא
דביני ביני כלומר דבשי! שוור .דנקא היה יכול לפרות פטר חמור שוה סלע ור,יה מרויח ההוא דביני ביני מה שהחמור שוה יותר ם! השה ולאחר פדייה יהא מותר בהנאה ועכשיו כשעורפו הוא מפסירו  :איכא
דמתני לר .לר.א דרב נחם! אהא ־ כלומר דלא אמרח רב נחמן מימרא בעלמא וכן אמר רב נחם! אלא אהא אמרה רב נחמן המקדש בפטר חמור לאחר עריפה ודברי הכל דאפילו ר׳ שטעו! מודה דאסור בהנאה
ואינה מקודשת  :אי ר׳ שטעון תיקדשא בכוליה • פטר הטור דהא שרי ליד .בהנאד : .ואי ר׳ יהודה תקדש בהך דביני ביני כלומר שיכולר .לפדות חמור ששוה שקל בשר .שוה דנקא ובהך דביני ביני תיקדש  :אמד
רבה לעולם ר׳ יהודה ואטאי תני אינר .מקודשת כגון שאינו שוד .הפטר חמור אלא שקל וסבר לה ר׳ יהודד .כד׳ יוסי בר יהודה דתניא תפדה בשד .תפדר .מיד אפילו קודם ל! תפדה בל שהוא כלומר אפילו בשה כל דהוא
שאינו שור .אלא זוז  :ר׳ יוסי בר יהודה אמר אין פדייה פחותה משקל • ומפרש לקט! מ׳ ם׳ וכיו! דאין פדיה פחות משקל ופטר חמוד אייו שוה אלא שקל ליכא דביני ביני ואינה מקודשת  :אטד מר תפדה וכו׳ פשיטא
דלאכתיב ביה לא מב! חדש ולא כתיב דמים בשד : .איצטריך־ לתנאלטימר הואיל ואיתקש לבכור אדם דכתיבאך פדה תפדר .את בבור האדם יאת בכור הבד,םה הטמאה תפדר:,מהבכור אדם אחר שלשים ■דכתיבופדויו
מבן חדש תפדר.וחטש שקלים הוי פדיונו :בל ערכי! •כלו׳ בל פדיון שאתה פודהזורבנן ההוא וכל ערכך יהיה בשקל

חפרה

רבינו גרשום

בכו ח ת

הלוקח עובר חמוח פרק ראשון

בחשג יד חוא דפתיב

א מ ר רבא אך אנן נמי תנינא ג ח ל וקטן • יש ס פ ד ם דגרסי נ א ב נ ד מיי׳ פי׳ג

כ*טר עני שא״־ עיר

ב י נ י א ־ » א ל י י י ל י יא”ע
תנינא וקושיא היא יי:
”
מוקמי ליה שמורים לפדותו בשה שוה שלשה זוזים יז[ רגיל הכא ]א[אבל קמו סזש׳ע י׳ד סי׳ שנא
סעיף ה :
בעצמו אפי א ב פ ט חז א  ppךןקא ןא^ א,ן לן j p ^5ךן,ןן j-R 5 ,ןןיה

ד.שנ יד ליתן שקל חייב
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״ " ™ ו ' ד  1וי ד
«תז שקל פטוד סשיט

שנ
טיינלעיידיה״ד
א ולעולם נבי פ פ
בשקל
חסוד תפדה בכל שהוא:
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פטרוזא דהא כל שהוא קאמרי רבנן
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שהוא וקטן פשיטא מהו דתימאכולי האי לא אי נמי
דקטן יכול לישן יא[ אבל פטרוזא
פטרוזא לא קמ״ל רבי יהודה נשיאה הוה ליה
כחוש ל א :רגיל הפא ורגיל הפא•
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נג ח מ״׳ שם הלכה : 6
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פטר חמור שדד ה לקמיה דרבי טרפון אמר
ליה כמה בעינא למיתב לכהן אמר ליה הרי
חבירו דאיבעיא לן פ רק אין בין המודר
^ א מ י אי נטי 'L״'״ ברגיא ולעיל אמרת הלכתא כדברי אמרו י*עין יפה בסלע עין רעה בשקל בינונית
)נדרים דף לו (:א ם צריך ד ע ת דהת ם
בכחוש לא קאמד קט״ל חכמים דאפי׳ בר דנקא  :בא לימלך •
ברניא אמר רבא הלכתא ברניאוכמה תלתא
מה יתן לכהן אמרינן ליה ברגיא :
כרליב ג ס אתם לרבות שלוחכם ובטיק
זוזי רגיל הבא ורגיל הבא קשיא הלכתא
ברניא תלתא:הי והיינו ב פו ש ה ס פ ל שו׳ ונותן בר דנקא לא
מהאתםלדעתבסאך שלוחכםלדעתכס
אהלכתא לא קשיא כאן בב א לימלך כאן
אבל הכא לא כתיב בעלים פא[ :
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רב נחמיה בריר■
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_ פדיונו פדוי לפורר.
פדיונו פדוילכעלי׳:
א׳דפדיונו
פדוילבעלי׳:
[ על נקבה כמו)שמות כי( אשה א׳ד

תימא רבי יהודה
לן תנא דמתנישין כרבי יהודה דאסר
________בהנאה דקתני
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פדיונו ק לפודה או דלמא יפדיונו לבעלים
ל פ ע מי ם הרבה א ס פי מ ת האי אשה ת[ מתנות שוערטו לאו
בפטרוזא  :בשלקי • עשבים שלוקות :
אליבא דר״ש לא תיבעי לך כיון דאמר מותר
מ מוג א ד ב ע לי ס הו א• ולא מצי)ד( כהן
למה לי עשרה שיין בשה אחד סגי אכל ס[ אתרי מופרש)קאי
בהנאה ממונאדבעלים הוא כי תיבעי אליבא
לפיחש הקונטרס כו[דאיט חוזר ופודה לא אטרינן צריכא!
לזבונילהאיפודה ופדיונו פדוי לבעלים
דרבי יהודה דאמר אסור בהנאה להקדש
וזה הניח מעותיו על קרן הצבי  :וג חן
אלא אם ק נחנו לכהן וחוזר ולקחן £נעא"^א[“לי״זאפ^ל1
ניחא ומיהו לפירושו נמי קשה « [ ההיא בדנקא אכל :י [3דסלקא
הפסך• דכתיב ואס המקדיש יגאל וקראמדמי ליה ורחמנא אמר °ונתן ד[ הכסף וקם לו
וגו׳ משמע יג[ כל מי שיתן הכסוי ״ אודלמא כיון מדקני להו ) א ( בביני וביני לא
דלקמן ישראל שהיו לו י׳ פטרי חמיייי! ע " תיבת“ כל'^״ש !
ד א ס' נתנו
ודאיןבחוךביהו שנפלו לו מבית אבי אמו [T
יהא ההקדש שלו  :או דלמאפיזןדק>’ דמי להקדש אר״נ ת״ש'הנונב פטרחמור של
™ !י איי ״ א ניי ג ״ כ ק נ פיי לי ״ ני ״ א ני ״  .'? U r r־; ™ ,,
י י י חבירומשלםתשלומיכפללבעלים1אע״פשאין
^
“י
אמו ישראל מפריש עליהןעשרהשייןכח[ דאז נטהק :סז[מד,ן
י״ל־־ « ק ” ל “ל >של  ,^,,7לו ענ-שיו יש לו לאה־ מנא! מני איליטאד־ש
ו ה| שלו ה ת ס ל ע ת לי ע ת ך ע  -ק ן והכהן המוריש :יז[ וווים
אפ״ה ממונא דידיה הוא :ואפ״פ^א•; אמאי איןלו עכשיו אלאפשיטארבייהודהואי
סגי כט[ שמן הדין הן שלו אע״פ שהן
ודאין א ס  pבכל פ ע ם ופע ם חשוב •מ[לפדותופודר.ובשויו
לו פפשיו • כלומר שאע״ם שאין לן־מותס׳ידלהקדשמדמינן ליהי[°וגונבמביתהאיש
הקדש *ותו לא־;
ע כ שיו)ו ( רשות יש לו לאחר זמן ” אמר רחמנא "ולא מבית
כאילו נתנו לכהן וחזר צ[ ולקחן דמכח לי ל טבע
_
שיפדהו הלכך הוי כאילו הו א השתא
מידי* .׳[ אחת ביכרה וארתישלא ביכרה״ אבי אמו כ ק הוא יורש ונראה דבכל פדיון :יס[ ושר ,דאטרינן
דידיה:וגוגבסביסהאישאמררסמגא• ]בו׳[ :ת״ר כיצד אמרו נכנם לדיר להתעשר^ הנידנקטעשר׳לרבותאצא[אע״גשפולן בעיד^טל^רלו׳־
פ ט ר חמור סלן נכנסין לדיר להסטשי^ בנ[ל!  2א ל ך ^1
ישלם שנים לא מבית הקדש דאין אי אתה יכול לומר בבא ליד^ךןן
תשלומי כפל להקדש :אי אחה יכול
דקאטר^:בג[םשתםע•
”^1
שנינו נ( “ הלקוח ושניתן לו במתנה פטול
לז»רבבאלייכהן’.ד[אם נתנו ישראל
ממעשר בהמה אלא ’ בישראל שהיו לו עשרה ספק פ ט ד חמוחם בתוך
לכהן שוב איט נכנ ס להתעשר לא
ביד כהן ולא ביד ישראל ואפילו חזר ביתו שמפריש עליהן עשרה שיין ומעשק והן שלו מסייע ליה לר״נ דא מררב
ישראל ולקחו הימנו או הכהן נתנו לו נחמן אמר רבה בר אבוה ג( ישראל שהיו לו עשרה ספק פטרי ח מודס מפריש כו[ הקונטרס דטפרש
שהרי שנינו כו׳:חפק פערי חמורים• עליהן עשרה שיין ומעשרן והן שלו ואמר רב נחמן אמר רבה בר א מ ה ישראל כלש״ן
תעת
שלותיטר-לטחל־
אבי אמו כהן
שנפלו מבית
בתוך m
חמורי□ ויאין
כגון שהיי! לו עשר חמורות וילדו "שהיו לו עשרה פטרי
 Iר,תם נמחס  :כט Iסני
.
׳
1 1
> >
כולן זכר ונקבה שמפריש עליהן עשרה
ואותו אבי אמו כהן נפלו לו מבית אבי אמו ישראל מפריש עליהן עשרה דטון שמן הדין[ 3:ותזר
שיין לאפקועי לאיסורייהו ומעשרן
לשיין כשאר בהמות חולין והן שלו שיין ומעשרן והן שלו ואמר רב נחמן אמר רבה בר א מ ה ישראל  Wלי «[זאע׳'1שןלם^ח
פטר הטור :
טבלים ל ( ממורחין בתוך ביתו שנפלו מבית אבי אמו כהן ואויצ אבי אמו כף,ן
אונלT O 1
ומועשר קרב של«ם
נפלו לו מבית אבי אמו ישראל מעשרן והן שלו וצדכא דאי אשמועינן
שאר מעשר ב ה מ ה :ואוהואביאמו
פהן גפלו לו פו׳ • מו[ דאז חייבין
קמייתא משום דקא)נ( מפריש וקאיאבל הבא *מתנות ״[שלא תר מו כמי ]קדושין נד:מו נח•-נדלים
י
1
;,
״
בפדיק דברשות ישראל ט ל ח :
שלא הורמו דמיין אימא לא ואי אשמועינן הבא דאפשר לעשורי מיניד׳ ? ל י ן ^ ) • [ ”’" ’‘
לאפקועי
שיין•
עשרה
עליה!
מפריש
י■
וביה דהא מנח אבל התם כיון דשה מעלמא בעי א תיי ״[ ומפריש וקאי
איסורייהו  :וה! שלו • דמאי
הגהו ת ה ב ״ ח
אימא לא צריכא א מי רבי שמואל בר נתן אמר רבי חנינא הלוקח טבלים
מהן
נדפס
עד gסוף
קי[:
לקמן נה:
דמיחייב -״  -ן
■״'י
העמודר ׳ ״
ו^ו־iעמ1
מ^ח!
ד(1m־- 67
ז,7 .
נ' nמ !.
ג( v
^JLi
"•ני•
׳■׳!״ו
ט ®:׳ t
א(-נגעיג
״.ז
המורישו לעפות ׳•׳'ין
כהן  .......־׳■
כתחציי -״?*י מJUמ ו IFרו חרןק״•י
• - cs
מכאן ע-7
פייש״י .
]ב־״ק F׳!'.
ע׳ש[wiנ( -
]לעיל -
״ אל אחותה]ה[והא לאמריט הכא מבית ד[ ונתן • )קדושין דף ה
^; ^ א ״׳ונ ר ״ ת

י״האיש ולא מבית הקדש כדנפקא
! מ ר ע הו ומשוס להא ק ר א וגונב מיירי דף מס עי רו ביןדף ל א
שהיללו
לה'••
•
׳י! ®׳1-
י׳
מייתי _
ן_בתשלומין _
•
I
]פטרי[ חמורים מפיי ש ה[ .דקני .לד,ך דביני•
 ..........קr. ....
"ש רה ספ
־^ ע

)^שט״קא״ופי״וקאי■:
»רחם;דונוד,ד ™״ פלשה זה מהן טז! ״( דלכהן המוריש היה צריך להפריש עליהן שיין להפקיע קדלשה שחלה עליהן בבית ישיאל לאשל! לטסל
אודלטא• אע׳נדאטר לעצמו שהרי כהן הוא לאין צריך לחזר אחר כהן )ז( הכי כמי עלשה ישראל זה הילרשי דדמי כמי שהלרישל כ ק השיין ) :גןדש׳יד׳הבהשנוכו׳
דאי לית ליס נמי שום :
*( ]צ׳ל דכהן המוריש[
בהנאה כד,קדש כיי!
) ,ד( ד׳ ת ממונא וכו׳
׳•ג׳•״׳• ץ ן
i t .
 t״ . t
t
, t . t i t t i r t i ,
דקנו בעליו לר,ךדביני
ולא מצי לזגוני ליה סאי
ביני ש־טל לפדות תמיר הגהות צ׳ ק ]א[ ויגיל הכא אכל הוא עצמו אפי׳ גפטיוזא כס דנקא הס״ד ואח״ב מהיד ואין לו שה ]ב[ איחא נמי הן דישא וקשה דמרפהו ט׳ ופירשתי דצ^י
פודה בצ״ל ופינת בהן
דאיש קדייש דנזנר נמי ]ג[ למעוטי כקדש ]ד[ על לפון נקנה ]ה[ צ׳ל בקיפים ®’ Wי® ' ״ י' י ’®י®
שות סלע בשח
נמחק ) :ה( ד׳ד ,או דלמא ובו׳ נשה כל שהוא אע״ג יכולים ) :ו( ד׳דו ואע׳׳ט ובו׳ עכשיו נו ישות ) :ז( ד׳ ה
דמי לרוקדש• דהקדש אין נפדה פחות משוויו וד.ך דביני ביני הוי טטונא דבעלים הלכך ד.וי טליה
והן שלו וכו׳ אתר כהן אחר הכי נמי :
י־בעלים  :ואע'נ שאין לו עכשיו לבעליו רשות ליהנות מחמוד משלם תשלומי כפל דכתיב על חמוד על שח
ועל שלמה וגו׳ ישלם שנים  :ואטאי אין לו עכשיו • והא קא שרי ליה ר׳ שטעון בהנאה קודם פדי : .T
אלא פשיטא ר׳ יד,ודה היא ואי ם׳ד לר,קדש מדמי ליה אטאי טשלם תשלומי כפל לבעלים ונונב מנית האיש אפר דחסנא ישלם שנים ולא ונונב מבית הקדש והאי פטר הטור כד,קדש דטי וקדנא לישלם ותו לא מידי אלא טדנךזני
טשלם תשלומי נפל לבעלים שיט דטטונא דבעלים הוא ופדיונו פדוי לבעלים :אי אתה יבול לומר בבא ליד כהן• כנו! שנתנו ישראל שד ,זה לכד,ן בפדיון פטור הטור וחור הכהן וטכ ט לישראל או נתט לו כי האי נוונא אין
נכנם לדיר שהרי שנינו הלקוח ו ט׳ :אלא בישראל שהיו עשרה ספק פטרי חטורים בתוך ביתו שמפריש עליהן עשרה שיין וטכניסן לדיר ומעשרן והן שלו • וה׳ר ,דאפי׳ הירי לו ספק פטר אהד או שנים והפריש עליהן שיין
להפקיע ספקן ור,ן שלו שאותן שיין נכנםין עם שאד כבשים לדיר להתעשר ־ והא דנקיט עשרה רבותא קאטר לן כלוטר שיש בהן כדי מעשר בפני עצמן טפדיש עליד,ן עשרר ,שיין כיון דשל ישראל הוו מעיקרא והשתא
נטי באו ליד ישראל וד,ן שלו הואיל וטהטת כד,ן באו לו  :טבלים טטורחים • שעשיין כרי וננטרה טלאנתן לטעשר  :מעשרן ־ משום דשל ישראל היו ועכשיו הן של ישראל והן שלו הואיל ומחמת)ישראל( ]כהן[ באו לו
וד,ן שלו הדמים שיטל למוכרן התרומות לכהן וד,מעשרות ללוי וד.דםים יהיו שלו :וצריכא למימדינוע לתרויהו• דאי אשמעינן ה ך קמיתא אמאי מעשרן והן שלו משום דקא מופרעז וקאי כלומר כיון דשלא ממין עצמן הן פידין
הפטרי הטור אלא בטין אחר נשיין כמו הני שיין דהפריש עליהן כאילו היי טופדשין שהפרישן אבי אמו כהן וד,יו שלו וירשו ישראל זה טמנו טשום הכי והן שלו :אבל הכאינבי טבלים מטורחין כיון י י דמיניה וביה בעי
למפרש סעשר איטא מתנות ומעשרות שלא הורמו)שד,ורמו( בטי ]שלא דורטו[ דמיין כשהיו ברשות כהן אלא אימא השתא צריך לעשורינהו ולטיהבינדו לכד,ן קט׳ל טעשרן והן שלווואי אשמעינן הכא־בטבלים טשום הכי טעשדן והן
שלו משום דאפשר לעשורינוע מיניה וביה ודמי כאילו היו טופדשין משעה שנמרחו וד.א טרח טעשרותיו טצידן וירש הטבלים והמעשרות מאבי אטו כהן הלכך טעשר וד.ן שלו שיטל לטטר המעשרות והדמיס שלו •
אבל התם בפימרי חמורים כיון דשר ,בעלמא כעי אתויי עתר .ולפדות בל הד וחד ולאו סיניה וביה יכול לפחתן לא אסהנן דדטו השיין כטופרשין וקיימי עד שר,יו של כהן אלא השתא צריך לאפרושינד? ולמיהבינהו *ד.ן
קמ׳ל
,
ג לי ק ה ע ד ם גם׳ לא יהא ממזר מן ההקדש • ע׳ טורי אנן מנילה כג ע״ב ד׳ם אדם מ׳ קדיש :

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 :

רבינו גרשום

הלוקח עובר חמורו פרק ראשון

י ד

בכודות

עין מ שפ ט
גר טצוה

הוא מעורב ברוב ה[ אלא כשהאחד נוטה לצד חיוב או לצד פטור יותר סא א מיי׳ סי׳ב מהל׳

 5״ ? ^ מליו
הארנונה ו ל ט ^ן  :ולא
נכלאים ■ ב ך

^א'°םן י״יש ום!
י׳ “ ״ ‘ לי'
ש״ייא
ואמו סי! נהמה  :נחני
שלאי^יפט עישיפייש
ואם לא תפדה וערפתו :

"m״
שלתםעובר נןשנה :
לב^

מת להל! פרט

’’^שים “««
ואפריג! גני קדשים שיי
לי^^^שב
לגדטת כי יולד פרט

מ ת נ י ׳ ל א ב מ י ה • צבי ואיל  :ו ל א ב ש חו גו ה • ואפי׳)ב( שה שחונן :
מ ר י מ ה • ) ג ( שנחתכו רגליה מן ר^ארכובה ולמעלה ; כ ל אי ם • תייש
הבא על הרחל  :כוי■ ספק חיה ספק בהמה  :מ מ גי ש הו א ש ה • דקנה מן הממורח מן העובד כוכבים דרובע מי הארן מעשרים הן^נ)1ש'עי״לס״שכאס־1י׳נ:
מאכל S 7 S
י״״״
דבין רחל ובין ]א[עזקרויין שה :ג מ ג ו ל כ ה ן • הפער חמור )ד(  :ו^א שייך אלא אחר מירוח ואין לתמוהנד[לאחר
מסורת הש״ם להש״ס רפליגי במירוח העובד כוככיסי׳יד סור ש״ע י״י סי׳ יג
ג מ ׳ ל ה ל ן ■ בפסח :ל כ ל ה ש מ ו ס • תורד ,אור
שעי׳ נ:
פוטר דלמא ביש קנין ואין קנין פציגי
שבמשנתט הפסח אינו בא מגל וחיה
*אין ״פורין לא בעגל ולא בחיה לא
י״ל א״כ קשה דר״מ *דמדקאמר ר״מ נ׳א דר*מ אדי׳מ
דכתיב )שמוח ינ( שה מן הכבשים 3־בשחוטה ולא בטריפה ולא בבלאים ולא בבוי
״תורמין משל כל על של כל א״כ ? ס ^ י ן ם ג נ מיי׳ פי ע מהל׳
ומן העזים ולא שחוט דבעינן שחשה י״ורבי אליעזר מתיר בכלאים מפני שהוא שה
נכיייס הלנה ט
איןקניןובפ״קדע"ז)דףכא־(ד א מרי' =׳
לשם פסח וכלאים נמי לא וכלאים אין
ק ד ג י ן ל נ נ י מ ז נ ח מ ק ה נ י גי ה שזי ״ואוסר בכוי מפני שהוא ספק נתנו לכהן א1אין
־־א
ש ק!ץ ננ>א!ן  p<5pcלהם .■mSrmp
משוס דמפקע להו ממעשר והא דמיקי סד ד מיי׳ שם סזש׳ע
וכשב פרט לכלאים  :ב ן מ ק ו מ ה • ־והכהן רשאי לקיימו ער שיפריש שה תחתיו :
שם סעיף ג:
!ה[ ירושלמי ביש קנין ואין קנין לטע ם
מתני׳ מני בן בג בג היא דתניא בן בג
שנמצא חי בבהמה שחוטה :פלוגהא
דלא מפרש ט ע מא דמתניתין דע״ז
בג אומר נאמר כאן שה ונאמר להלן שה
דר״מ ורבנן בפ׳ בהמה המקשה ) חו לין
משוס הפקעת מעשר ועוד יש לדקדק
דף עי•(  :ב די קו ל א • קלחת כלומר
מה להלן פרט לכל השמות הללו אף כאן
מרבי יהודה דאמר ב מנ חו ת)ד ף ־סו(:
כשחוטה דמי ואין פודין בשחוטה :
פרט לכל השמות הללו אי מה להלן *זכר
 gתירמין משל כל על של כל ופ׳נו[המקבל
או דלמא כו׳ • וכל הנך אין פולין
תגרם ובן שנה אף כאן זכר חטים ובן שגה? )נ׳ימדן־י,א•( פסניישק־יזלפחש שיטהסקובצת
דאמרבמתניתין שלאבשוייןקאמרינן
דאי כשויין אפי׳ בשלקי שרי  :בן ^ת׳לתפדהחפדהריבהאי תפדה תפדה ר ב ה  Sי־יזבהוזאומוקנלשוה א טיוו ק ״ ״ " 5 ,וי״:

מחבירו קרי ליה חיוב ״ ל פנייי י״י

סמ;

m

 7קמה״קס?

״‘מתני׳

* גם׳

,ו.

פקועה פסול לפסחדאיט קרב למזבח :_J8אפי׳ כל הגי נטי א׳ב שה שה מאי אהני א ה  2העונד מכניס והודאועיזישנזולפיש  S,״,
*’ ״ י
לנל השטותהללו  :נ! דהניא בפ'פ׳שנידשהיעסהולין) *| (:^,,איבןר׳להו טהולפת תבבןפקועה אל'ב אדרע הפקעה »3׳ fr־
ט יולדפ>!רט ליוצא דופן:שהמאיאמי מאירלאתיבעילךדכיוןדאר״מבןפקועהטעון -מתיר בכלאים ־ ר׳ אלעזר גרסיק ולא שלישראל שום היחד
■, ,
*?'׳יי׳’נהטה שחוטה T :
’ננט!
ול 7ש ש־; 7ר י־ל^ה
גרסינן רבי אליעזר P
׳״ייייי שחיטה שה מעליא הוא אלא כי תב^י
יייייייייי יי
בן\פקועה
יי״חיי^ למעוטי
כני שראנדיקולאימי • ליה• ומסחברא
״™ל-חו^היצו^ת•
וכשהוטהואואי! פיייו לכשחוט דמי ולא שה הוא ותפדה אליבא דרבנן י=דאמרי שחיטת אמו מטרדתו^־
»םה ?נפ ס ת ״אמו״" מרבי׳ בעל מוס ונקבה ובן שתי שנים
כב טראבדרךלאדמ או דלמא כיון דהשתא להוציא כלאים למאי הלכתא ומשני
פרם ליוצא דופן והיינו דשה נינהו  :בכלאים• דתרי מיני הוא
מ הא רהיט ואזיל שה קרינא ביה מר זוטרא לטמא שנולד מן הטמר ועיטרו מן טומא כדטשטע' לעיל
פרקינן דקתני במתניתין ר״א מתיר
אמר איןפודין ורב אשי אמר^פודקא״ל רב אשי הטמא ודלא כר׳ יהושע דאי כי׳ יה1שע ^^^^׳נירהיילהל^
להלן  ot־ «׳ ! כנדמה ־ בכלאים:מרהשילדהמץטזאיןמודין•
למר זוטרא מאי דעתיך דילפת מפסח אי מה משה כבשים ושה עזים נפקא וכל שכן מום קטע' ^א׳ת ל׳ל
ישנלשוא; מלאיס )ה( »יהען •
אחר ; מד מ ה מינעיא ־ וכ״ש בנדמה ול״ל למיתנייה  :היאגומה להלן *זכר תמים ובן שנה אף כאן זכר תמים^ דלא כר׳ אליעזר ישרי לעיל כפייי;5 1’1ר ש ^' £י; £
ח[ אלמא דרבי אליעזר פליג על רבי רתחת תחת ויש לומר
«לשי־>6ל-ס• ולא משזס Mיז־ןא ובן שנה תפדה תפדה ריבה אי תפדה
דמקצת
״/׳.-כ  .״ -
בן תהרלזד■
ארכי^ו רל
רי ב ה
טי! » ,אי! פודין אתא:כלאים הוא־ בתמיה הא נדמה
היכאלאמו דאו
ראצטריךחטה
פלוגתיה דרכי סימנ-ם
ור׳ אליעזר בר ,
שה שה מאי י• אלעזר .
פקועה נמי א
ריבה אפילו

רבי

דאטרינן י-יי*־
״^  1 4מ ““’וש“מ

דאיתליתדפודין כנדטה
 5 5״ ^ ״ ק ״ י י נ  1רי?׳
רחלשילרהם־ןעזחאלא

^ ^ ^ ^ני ^ ל S
אלעלר

אע־נ

דאיכא

י*'ש""
פוד״

דכיו! דכנלאים

='׳“ ״יטי־ איי* י׳״‘
אצטדיךלאשטועי׳דפרר.
שילדה

טיו״ייז טיייו

» ל' «י ! ^ ^י «ין « א ל ״
זיל נתר איטיה י״נל

 iSIנ^איטפא־״י™
נלאים רחל ו ט׳ חני

^1ן\.וא"׳ני׳י
כלאים

תוא דשוויית

הוא  :למאי • קאמר דשוייה רבנן
לנדמה כי כלאים :אי לקדשים• שלא
יקרב לגבי מזבח ל״ל למתלייה לנדמה
בכלאים כיהיט דפשיטא לן בכלאים
פשיטא לן בנדמה  :אי לבכורה•
לאשמועי׳דלא קדוש בבכורהנג[ככלאים
פשיטא דאך בכור שור כתיב ובהדיא
^מעוט:אילמממממעשר •דכיהיכי
דכלאים צא מעשרין אן! נדמה לא :
משיעא • תרווייהו מחד קרא נפקי
תחת תתת כתיב הכא חחת השבט
וכתיב בקדשים תחת אמו מה התם
נדמה וכלאים לא כדממעטינן לעיל
אה מעשר כלאים ונדמה לא  :לפער
חמור■ דלא פרקינן ביה פטר חמור
כי כלאים; מקלחסימנים• דאמו :
המברה העברה• כתיב הכא יעבור
תחת השבט וכתיב בבטר והעברת

*י־יד״.־־*•■־ ».ויי חס־ןפננ 0יה
י»,
תיינו רחל שילדה כמין

נמ[משלמיםיגמר• וא״ת למה לי בבסר ולשתוק טאו למעט
אהנ ל ה א ב ע א ל ה ו מהו לפדות
ושמעינן ליה
נלאים ושמעינן
אליבא דרבי אליעזר לא תיבעילך ה ש ת א? עד שיהא הוא שור
מתחת תחת טבטר
בכלאים פרקינן בנדמה מיבעיא כי תיבעי לך״ העברה העברה ממעשר וי״ל משום ובכור ידעינן מכ׳ש
מנדטה או טבנין אב
אליבא דרבנן בכלאים הואדלא פרקינן בנדמה׳? -דכתיב אך לחייב מקצת סימנין חמין דרבא וי׳ל דאי לא חוה
פרקינן או דלמא ל״ש ת״ש י פ ר ה שילדה מין לאמו לכך צריך למעט נדמה בהאי ב^נ י אלא״חד
״ pj,א״א ,קא ,אך ,״ ,p,הו׳א יאתא לרבות
,ן^א
א,ן ^ןןףףן ךןא ףףן,א
נדטר .נטו או דכתיב
■ >, ,
, y
אילימאר׳אליעזר הא בכלאים נמי פרקיקאלא לההוא תנא דממעע לעיל נדמה מפטי נביטביחהוטכירד),דר\ר,

לאו רבנן היא לא לעולם ר׳ אליעזר היא נופה
קמ״ל דפרה שילדה מין עז איןפודין לא תימא
זיל אבתריה דדי ה והאי עז מעליא הוא אלא
זיל בתר אימיה והאי עגל הוא ת״ש דתני רבה
בר שמואל איזהו כלאים רחל שילדה מין עז
ואביו שה אביו שה כלאיםהואנדמההואאלא
איזהו דמי לכלאיםדשויוה רבנןכי כלאים רחל
שילדה מין עז ואביו שה למאי אי לקדשים
מהיכא דממעט כלאים מהתם ממעט נדמה
עז
או ” \ y
םנ[ יי»ו
טלכל אז 'L
א(פר U
אוכ ש ב ־■ » 1
«ר יי•!
א°׳iiiiir
^^^ח,ז 6,דIתד יי
פ ר ט לנ ד מ ה

^
»!! יהאי לאו נלאים וחם יש ט מקצת סימען
מעשר נמי ליהוי חיי jjp ; 3״  • jךןיוןנמדנר^■׳ u
’יי™
ייוי*

ג

ס

ג[

אי ל ביו ר  °אד ברור שור א מ ר
א  7ב  -ו ר א ך בבור

3קן■ן p p

ם שםע(]ברטשטע[נפ׳

וה״ה לקדושת הגון! לפי מעם זה לא
דכתיבי ומשור וכשב
הזה מצי למדלש מקצת סימנים
ושמא נפקא ליה מקיא אחריגא  :יו״ט״ “״״"’״
צבי ואיל אין פודו ןכן׳ י עןך ו:ן דבכור וי׳ל דאצטריך
“א״ת

7שתק ם ת רי «

ייש0 6־׳שט)!י,קיף ״(.סצני
ואיל דפטי להו ממתמת ואי לאן לאשו דטרבינן נכי בכור
וטדאצטדיך ל מ נתב
מיעועא ןppאן pן ppך,
י'־^־"• טיד,א חד או איצטריך
״׳*!מי ׳ ן׳• י ‘יי'■*׳■
להומאותחאתבטוא״ת]י[היכיעבדינן לטבתב אידך דלא

נצי.נןדישוסד>זיקנלפס>■ »ימ
לף צג•( אמי תלתא צבי ואיל כתיבי וא׳ת ולשתוק מבכור
ומייתי כל חד למילתיה וצא לך,-״ שור ובשב ושמעינן

מינ״הוהו ירשוהכללי;

קדיש מנ״ש
רתחת תתת טקדשים
וי׳ל כיון דאצטריך
למכתב אך לרמת טקצת
סימני! דומה לאמו בתב
נמי בבור שור וכשב
דא.ך לחודיה לא מצי
למכתבי תום׳ חיצוניות :
נ[ אי לבטר אך בבור
ובו׳ ובכורו שור ותו לא
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לקדשים דמם׳( תא ל« הוא לישחט עליו במעשר נמי לא קדוש;
תחת מקדשים נמר איבעיא להו מהו לפדות בפסולי המוקדשין אליבא דר״ש
»> 11־ »קו ש-ו שגפדו ר ו «’ן  ; rtm jלא תיבעי לך כיון דאמר מותר בהנאה חולין הוא כי תיבעי לך אליבא
יממעטלכלאיםטקדשים פיו! ואמר• פטר חמור מותר בהנאה דרבי יהודה דאמר אסור בהנאה מאי כיון דאסור בהנאה אין איסור חל על
קודם פדיון חולין הוא הפטר חמור
רבפרק
איסור או דלמא כיון רלא תפיס פדיונו אפקועי איסורא בעלמא ת א טאיוורא
שיי אי לשב יכו׳  :ואי ויכול לפדותו בה דליכא למימר איסור
אמר רב מרי בריה דרב כהנא מי זוטר מאי דבתיב בהו כצבי וכאיל מי׳ רן״לטעט  7ם ר  ^ ,ט י
®׳“'“^ °״י®־ ’יטי־׳ חל על איסור :אין איסור• פטר חמור
ד«יב “ך “ “Tחל על איסור דבהמת פסולי המוקדשין צבי ואיל אין פודין אף^ פסולי המוקדשין אין פודין השתא דאתית להבי
א( ]לקמן יז .נז [.חולין לה :נדה מא .נ״ק עז :ב( ]לעיל ה; 'ו:־נ[
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לטעוט? דאסירי בגיזה ועבודה ל[ :דלא תפיס פדיונו• שהשה הניתן תחתיו אין ט משוס קדושה :צגי)איל־ כתיב בפסולי המוקדשין דכתיב )דברים יג( לפרש ראך בכור אטר

לנדטח
רהטנא וא׳ב פשוט לו
צך*׳
ממעשר בהטה תתת
רק בכל אות נפשך וגו׳ ובפסולי המוקדשין מדבר
תחת טקדשים גמר
למעט נרמה בבור
מכלאים והיאך תלי נדמה בכלאים דקאמד שהוא בכלאים־ תום׳ חיצוניות :ד[ דאפירי בגיזה ועבוד־■ הלכך אץ פודין
כת־ב כמעשר כל אשר יעטר תהת השבט ונתיב בקדשים תחת אטו טה התם פרט לנדטה אף במעשר נטי
או דלטא ביון דלא אליס קדושת פטר הטור לטיתפם פדיונו שיד.יה פדיונו אסור בהנאה והא דה־יבת רחמנא
אלא לאו לפטר הטור איצטריך לאשמועינן דהא דתני רבת בר שמואל דאין פור•! בנדמה ותפשוט מהנא  :לא
למפרקיה אפקועי לאיסורא בעלטא הוא כדי להתיר הפטר חמור בהנאה ולא שתתיר ,קדושתו חלה על פדיונו
לעולם • לא תפשום ולמעשר איצטריך למעוטי ו טון דיש ט טקצת סימן חטים לאמו  :מהו דתיטא ־ העברת
העברה מבכור נטר נתיב בטעשר בל אשר יעבור תחת השבט וכתיב בבכור והעברת כל פטר רחם מה
הכי נמי )אין איסור חל על איטר פטלי המוקדשין( אי! כאן איסור חל על אימיר ופודין כבהמת פטלי
נבי בטר אטרינן גי יש בו מקצת ם־טנין דוטין לאמו חייב בבכורד ,אף במעשר נטי נימא דבי יש בטקצת
ה[ אלא בשהאחד נוטר ,לצד היוב או לצד פטור יותר
הטוקדשין דלא תפיס פדיונו ובו׳ ;
סימנין דליחייב במעשר  :קט׳ל ־ דתני רבה בר שמואל דלא משום רתחת תחת טקדשים נטר  :ואנתי לא
טחבירו דפטור מטעם לקוח אפי' לפי' ר׳ת ועוד מאי דקאמר שהיה לוקח מן העובד כוכבים אז קרי ליד,
חיוב על הפטור או הפטור על ההיוב ובו׳  [1 :לא שייך אלא אחר טירוה וההיא דפרק השוכר את הפועלים
ידעינן אי טדין אי לא פודין :פסולי הטוקדשין י טון בעל םום שנפדו ביון דאטר פטר חמור מותר בהנאה קודם
דדריש בנפשך שבעך מד .נפשך אהד ,זעבל ופטור אף פועל אובל ופטור טוקי לה בתאנה העוטרת בנינה
פדייה חולין הוא שסותר בהנאה בחולין • ופרקינן נכהמר ,פסולי חטקדשין דניון דמותר בהנאה אין כאן
ונופה נוטה לחצר או לבית דבעל הבית עיניו בתאנה ולוקה עיניו בטקט ופריך ולוקח מדאורייתא טי מיחייב
איסור חל על איסור דפסולי הטוקדשין יש כאן איסור גיזה ועבירה בדאטר בפרק דלקפן תזבח ולא גיז־
כשר ולא חלב דהיינו עטרה חולב  :אלא כי תיבעי לך אליבא דרבי יר.ודה ובו׳ • אין איסור פטר חמור
ורתניא ובו' וטאי קשיא הא קודם מירוח מיידי דקא קני לר ,בעודה מחוברת בר,אנת ועוד דע׳ב קודם טירות
איירי דהא אין פועל אוכל בדבר שנגטרה םלא.כתו למעשר כדהנן התם והריב׳ם מפרש■ אפבא טר׳ת דלוקה
דאטר בהנאד] ,חל[ על איטר פטלי הטוקדשיט דאסור בגיזה ובעטדד ,ד,־לכך אין פודין ! או דילטא •
כיון דלא אלים קדושת פטר הטור לטיתפם פריוט שיהא אטר בהנאה • והאי דחיינא רחמנא למיפרקיה
קודם טירוח פטור אבל אם נתפרת ני ד טובר רחל עליו חיוב מעשר תו לא טיפטר בלקיחה והך דשטעתין
יש ליישב כדפי׳ ויש לתשר ,ובו׳; ז[ר'א מתיר בכלאים ובו'־ .מ[ אלפא דר׳א פליג על ר׳ אליעזר בר פלוגתיה
אפקועי איטרין בעלמא הוא כרי שיהא ניתר פטר תטור בהנאה ולא שתהא תלת קדושתו על פדיונו •
תכי נטי אין איסורו חלה כלל על איסורי פסולי הטוקדשים ואין ]כאן[ איטר חל על איטר ופודין בבהטה
דר׳י וטיהו נראה דדוקא קאמר דלא כר' יט שע אכל לר׳א ניחא דלרבי יהושע דאסר ליוז באכילה משה
בשנים לא אצטדיך בני! אב דרבא לומד שאין פודין בו אבל לר״א דש־רי באבילה איצטריך שר ,דרבא לומר
פטלי הטוקדשין  :וטי זוטר מאי דבתיב כר,ו • נפטלי חטוקדשין בשעריך האכלנו הטמא והטהור יחדיו בצני
שאיןפודין דילפינןטשה דפסחאע״נ דלר״א שרי לפדות בשאר כלאים ספני שהואשהולא ילפינןליה סשהדפסח
וכאיל והאי הטמא היינו בעל טום • מה צבי ואיל אי! פודי! בו כדהנן אין פודין לא בחיה  :השתא דאתית להבי
אלא טרבינן ליה טתפדה תפדה ה׳ם בכלאים דבולו טהור אבל בכלאים כי הבא שנולד טןהטתור ועבורו טן הטפא
אפילו
א( אולי ל׳ל לא לטזלם י׳׳א היא »׳ קחני ונו׳ :
מתבשר ׳כלאים נטור הוא וזה שנולד מן ד,טר,ור]וע־בורומן הטמא[ ככלאיסדכבש ועז■ ב׳ם בתים' כ״י :
־ '
אע׳ג דשדי באכילר .ילפינן טשד ,דפסח ולא מרבינן ליד .טחפדה דלענין פהח אפי׳ היר .כולו דומה אמו לגמרי לא הוה
קמיל
ת ד י ו ת ד ג ״ ח )א( נט׳ ובכורו בור אי למעשר  (5) :דש׳י ד ה זלא ובו׳ בבה ) :ג( ד״ה טיפה כגזן ב)י,הכ) 1ד( ד׳ד ,ני״נו ובו' ממזר ענמו הש׳ד ; )ה( ד׳ר ,נכלפים נמי פרקינן :
רג ל ט ת צ״ ק ]א[ מ״פ ] :נ[ ן>ו1ןא ] :פ[ נפלאים ] :ד[ לאווזו כוניא ] :ה £נילזפלמי »' ואין י),ין פליגי למעמיד7 .לא ; ]זז ר.פוז/ל

]ז[ ספיפין ] :מ[ נכלאים פה זאינו י,לא לי.ולימ ; ]מ[ נ״א מקזפיס ; ]י 1י,נא ענ7י' »' ונפ' כל ט'

