24

24

סד ,א מ׳ ״  5׳׳נ «הצ׳
גטרים הלכה יא:
פ׳ה
סו ב
סן ” מיי׳ פ׳ע מהלנ״ן
בכורים הלכה מ!
סח ד מיי׳ ס׳ו מהלכות
בכורים
יי' °הלכה י;
”
^
™ בכוריו °
סמג עשין קמה ק®
עוש׳ע י׳ד סי' שכא
®״’וי '■ .
״ מושי! שס״סי,
עא ו מיי׳ שם הל׳ יש
כא כב מושיע שם
סעי׳
” ”׳
  ^ j״״ ,פז״א ״,jpבכורים הלבה יז
מושיע י׳ד פיס! ם®
®״’יי•f ‘' ,
נזירות ז
עד ”
הלכה ־יtמ:
ער ,כ מיי' פי׳ב מהל׳
בכורים הלכה ו:

הלוקח עובר חמורו פרק ראשק

בכורות

צ י׳ שמעון כמי •א ע״ג לשרי פמר חמור ב מ א ה אין פודין אותו ב פ ס צי
ל ד א י צא תנע׳ צך■  Wצאכצה זצא צסמזרה משמע דאמר צקמת נהמה שמאה
כגון פטר חמור נסירות שניעית ותימה דאשי׳ רננן צא אסרי בהגוזצ קמא המוקדשין דצבי ואיל כתיב בהו  :ב ב ה מ ת שביעית ־ בהמה שניקחה
)נ״ק ר,נ־(משרה וכניסה אצא משום דנעינן דומיא דצאכצה שהנאתו וניעורו שוה בפירות שביעית  :ודאי לא תי ב עי לך • פמר חמור ודאי לא תיבעי לך
ונהמה למלאכה הוי הנאתו וניעורו שוה :כ י ו ן לאילו מישמיא כף• ואע״ג דיכול דכיון רבעי למיתב פדיונו לכהן לא פריק ליה דלאכלה אמר רחמנא ולא
על י זאת ומקיף שתיהן מ״מ הך לאו
להפריש מעיסה אחרת שאינה של שביעית
שניעית פ ’
חורת אור לסחורה ונמצא זה קונה חמור בפירות
נת חלה
היאולא מצילאפרושי מגופההויכמו מסורת ר,ש״ם
נתחלההיאולא
שביעית שאינו ראוי לאכילה  :ספק •
l
j l.
מן החיוב על הפטור :הכאעיקרל שריפה
בנון שילדה אמו מר ונקבה ד» 6י
בי' איב?«
יייי ל
הקשה ר״ת נילף מעומר לעיקרו לשריפה • ^לד׳ ׳!1טעון נ »
ואמרפ׳כלקרננות)מנחות ל׳ פל(-שומר׳ ״ להו מהו לפדות בבהמת שביעית וראי לא במתני׳ מפריש כולה והוא לעצמו :
ספיחין בשביעית היו נוטלין שכרן מתרומת ^תיבעי לך*לאכילהאמר רחמנא*ולא לסחורה־! ואליבא ד ר בי שמעון לא תי ב עי לר •
הלשכה ופריך היכי מייתי עומר מפירות
?כי תיבעי לך ספק ואליבא דרבי שמעון לא  8דלדידיה לא מיתבעי לאפרושי עלה
שביעית לאכלה אמר רחמנא ולא לשריפה
ואיכא קומץ שקרב לגבי מזבחני[ שאני הפה ^־‘ תיבעי לך דלית ליה ספק כי תיבעי לךאליבא^ לאפקועי אי סו ד ה איל אי הי בלי הלכ הן
דהא ר״ש מתירפמר חמור בהנאה; א ס
בכור
לאמר קרא צלורותיכס י״צ צא יצפינן
דרבי יהודה מאי כיון דמפריש טלה והוא
מעומר לאיכא פירכי סובא מה לעומר שכן
הודאי■ פנור חמור ודאי משום דבעי
קרבן צבור ולוחהשבת וטומאה ועול א״א לעצמו לאבלה קרינא ביה או דילמא כיון
ליתנו לכהן והויא סחורה  :ב מ הנו ס •
לקייס עומר בשביעית אלא בטירות שביעית דכמהדלאמפקעאיסוריהלאמישתריכסחורה
זרוע ולחיים והקיבה :ל ש ריפה • ואי
לבעינן כרמל אבל בכור וחלה מתקיים בשנה דמי ת״ש דא״ר חסדא בהמת שביעית ייאין
מיחייב בבכור סלקיאימורים לגבוהנא[:
שביעית בבהמות אחרות ובפירות אחרים :
לא)■ איתמר עלה אמר רבא לכ״ע מעכשיו פודין בה את הודאי אבל פודין בה את הספק
סלה מ מ א ה •אין לה תקנה אלא שריפה
]ה[אינו פלו׳■ לשון זה אינו לקמן ס׳ ואמר רב חסדא'בהמת שביעית פטורה מן
דהאוכל ת ח מ ה ממאה ®חייב מיתה :
יש בכור )לף מט• ע״ש( :
ואמאי-מיפייב עי ס ח שביעיח בשביעית
הבכורה ׳וחייבת במתנות פטורה מן הבכורה

רבינו גרשום
אפילו צר׳ שטעון נטי
די&רי בדגאת אפי׳ הכי
אין פודין דצבי ואיל
כתי׳נהוזבבהמת שביעית
בשה שקנוי ספירות
שביעית ! ודאי פטר
הטור לא תבעי לך דאין
פורין בבהמת שביעית
רלאנלה אטד רחמנא
והבהמה יש לה םן
הפירות ולא לטהורה •
דהיינו סחורה שפורה
הפטר הטור בהאי שה :
בי תבעי לך ספק •
אם יבול לפדות בו־ ,ספק
פטר הטור  :ואליבא דר'
שטעון דלית ליד ,ספק

f

לאפרושיוכו'• ואטרינן
]לעיל[טתניתץ ר׳ יועדה
היא דתני כו' • ור״ש
מתיר קס׳ד דר׳ שטעון
מ ת י ר דלא צריך
לאפדושי פלל הואיל
וספק הוא ! לא תבעי
לך■ דטותד לפדות דר.א
לאו סחורה היא דבלא
בחלה  :לדורוסיכם■ כתיב בחלה פריון נטי הוד ,מותר :
משמע אפי׳ בשביעית וכתיב )במדנר בי תבעי לך אליבא דר׳
יהודר,׳דטצריךלאפרושי
־
פו( מראשית עריסותיהם
’לאפהועיה איסוריה J
כיון דטפרישטלה
גמי הבי■ ד ט ע מ א משום דלדורותיכס מאי 'כיון
כתיב בהו  :וליגמר מינ ה ל ל א אמך• והוא לעצמו לאכלר,
קרינן ביה הואיל ולעצטו
_לאכלה ולא לשריפה ותתחייב בהמת הוא  :או דלמא כיון
רלא טפקע
| שביעית בבכורה  :ה ס ם ■ גבי תלה דכטה
שה
בהאי
לאיסור
״ עיקר הפרשתה לאכילה דאינה בשריפה טי שרי ליר .האי פטר
'  5אא״כ נממאת* :נב[לקי’ מו־אפי׳ שעה הטור בהנאד .וכסחורר.
דטי שקונד .הנאתו בהאי
אחתננסשדו־ שעובדין בהן בלא פדיון  :שה ואסור  :אין פודין
פשימא■ דודאי מהכא שמעינן לה  :בה את הודאי ■ פטר
הטור דהיינו סחורר: .
הגי מילי■ דלא יתננו
מהו ,ד סי מ א
אבל פודי! בו את
,
היכא דמוחזק לן ביה דמיקרי חשוד הספק • ו־לא כ ^ ר ת
שראינוהו שנחשד בד  5ר ל״א ל מ ק ר ר גמורר,הואדלאהוי]אלא[
ספק  :ואטד רב תסדא•
י
■

לאבלה אמר רחמנא*ולא לשריפה וחייבת במתנות דלאכלה רןינא בה מיתיבי^
שביעיה ם״ס מ׳ט *יהאוכל מעיסת שביעית עד שלא הורמה חלתה חייב מיתה ואמאי כיון ד אילו|
ען ל ם מ״' שם פי׳א מטמיא בת שריפה היא לאבלה אמר רחמנא ולא לשריפה שאני הכא דכתיב■^
סי׳ סע?'?ג'’:י לדורותיכם תנ״ה מנין לאוכל מעיסת שביעית עד שלא הורמה חלתה שחייב
מיתה שנאמר לרורותיכסולנמרמינה התם עיקר לאבילה הבא עיקר לשריפה:
— נתני לכהן בו׳ :חנינא להא דת״ר ישראל שהיה לו פטר חמור בתוך ביתו ואמר
לו הכהן תנהו לי ואני אפדהו הרי זה לא יתנו לו אא״ב פדאו בפניו א״ר נחמן
שיטה מקובצת אמר רבה בר אבוה זאת אומרת נחשדו הנהנים על פטרי חמורים פשיטא מהו
יקשיא"ל?־ דתימא ה״מ היכא דמחזק לן דמירןי אבל בסתמא לא א[ קמ״ל דמורה בה
י ״י א ^יי “יי״י-״היתירא  :מתני׳ המפריש פדיון פטר חמור ומת רבי אליעזר אומר ב[ חייבין
בר .היתירא ונראה ^'יי באחריותו כחמש סלעים של בן וחכ׳א״אין חייבין באחריותו כפדיון מעשר שני
י ״ ״ ,״ ״ ״! * ה עי ד רבי יהושע ורבי צדוק על פדיון פטר חמור שמת שאין כאן לכהן כלום
פטורה מן הככורה
מת פטר חמור ב[ ר״א א1מר יקבר למותר בהנאתו של טלה וחכ״א א״צ לד,קבר
אומר חייב נאחריוהן וטלד• לכהן ז ג ם׳ אמר רב יוסף מ״ט דר׳ אליעזר דכתיב °אך פרד ,תפדה וגיי״” ,יחמור קודם פדיון1:מורהב,ן,ן,ס.רא .לאבלה אמר רחמנא
מה בכור אדם חייבבאחריותו אףבכור בדומה ,טמאד,חייב באחריותו א״ל אביי ״ דקסברכיוןדשהשיפריש תחתיו יהאשלי אטורין דבטר לשרפה
כחמש קייטי וחייבת במתנות
למה לי לפדותי = מתני׳ ___
של ק• ינפקאל! »״׳ י[ אי מה בכור אדם מותר בהנאה אף בכור בד.מד ,טמאה מותר וכי תימא ד״נ
?“ לי
ס ל מי ס ש ל פ דון ה בן ״י ד א מ ר גש׳ יש ?י!י
אם״ייםתיי״^ט? ורותנןמת פטר חמור רבי אליעזר אומר יקבר מאי יקבר לאו ידאסור בד,נאד ,לא
בשר לנחלה )צקמן דף צא■( דחייב ברייתא דרב חסדא
יקבר כבכור אדם אלא אדם בכור הוא רבעי קבורה פשוט לא בעי קבורה ועוד
"“ב לםד״ולש,ם
דפודין בו את הספק
ב א ח ריו תו :כ פ דון מע שר שני ■ דאם
עד שלא וערמה החלה
ש!
שמפרי
ביתו
בתוך
חמור
פטר
ספק
לו
שיש
אליעזר'בישראל
ר׳
מודה
תניא
ייאי
יאע׳נ יגבי פי;.ין
אבדו אינו חייב)א( באחריותו כרבנן  :חייב מיתר • .דנתיב
טלד ,עליו והוא שלו*אלאאמר רבא אמר קרא אך פדה תפדד ,לפדייה הקשיתיו  Iמספטרסמור ■ לאחר שהפריש הפדיון ולא תשא עליו חטא
" “' pV
ונו׳  :ואטאי • חייב
פדיון?
יום
שלשים
אחר
הבן
ופדיון
בשעתן
הערכין
התם
תנן
*(
אחר
לדבר
ולא
׳״'״
’
“
״
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ך
J 'J
מר
ראו
רביאליעו
הן:
נתנולכ
לא
ועדיין
מיתה ביון דאילוטיטטיא
 1נ(הואילוהואחייבבאחריו׳המלה החלה בשרפה קיימא
£
הב
ובפדיון
“
בערכין
י׳אין
ורמינד״י
לאלתר
חמור
פטי־
ופדיון
לאלתר
חמור
על״פטר
הכתוב
שהטיל
הוא
 iXיר 1ב ד )
*
״
יf ..
'/
>
י
_
••סי•
ולאכלה אמר רחמנא
״שיאל עריף"יה^ה^'5ובנזירוח'ובפטר חמור פהות משלשים ומוסיפין עד עולם הז אר״נ לומר שאם ? כמאן דלא אפרשיה דמי ומותר לישראל ולא לשרפה והא חלה
ירצה‘'•?חי״^^“1־פדאו פדוי מכלל רבנו אם פדאו אינו פדוי והאיתמר *הפודה את בנו בתוך ל׳ f
ואינו■צה
אם
חייב באחריותו רטסתבר יום רב אמר ^בנו פדוי לאו איתמר עלד ,אמר רבא דכ״ע מעכשיו “אין יבנו פ דוי!
דפטור בפדיון כמעשר
רב
” Iי* “™׳”'*P t
שני ולא טקשי פריון 'לבן :י ' " ' " * ' " י ®

ביכנאפו של מלה כמי שלאהפרישו;א״צ
להקבר*דמעידנא דאפרשיה למלה ק ם
ליה ברשות כהן ופטר חמור פדוי :
ג מ׳ סיי ב ב א ס ריו סו  -א ם הפריש פדיונו

לא ליחייבעלה כיון דיש
בה דין שרפה כי היבי
דפטרת לה מן הבכורה
הואיל ואימורין לשרפה
קיימי  :הא לא קשיא
דאטאי חייב מיתה
בשביעית דבתיב גבי
חלר .לדומ קכ ם דכתיב

ג[ טת פטר חמור לאחר
שהפריש טלח ולא
הסס׳
,ספיק ליתני לכייז י׳ א
אומר
דאטרר אין?
טי ה ^ ^
™
לטעמיה
הפדיון פדיון עד דטטי
ליד בהן ויקבר דסבר
כדבי יועדה דאמר אסור
מחלה לבכורר ,שתהא
בהנאד :,ד[ אי מי ,בטו■ חדש ונו׳):פ דיוןפ ט ר מ מו רל אל ס ר ■ בתמיה; אין ב ע ר פין פ סז ס מ נ ן שלשים אינו נערך כדכתיב בפ ר ש ה;ז ב מי רו ס ■ ס ת ם נזירות שלשים יום נטי חייבת בבכורר! .
לא דטי התם נטי טשום
“ י“ “ ״ י
כדכתיב)כמדבר ו( קודש יהיה יהיה בגימטריא שלשים הוו  :ומוסיפין■ שיש ע רך לכל זמן שהוא עומד ט כדכתיב בפרשה וכן נזיר נודר בנזיר הכי חייב עלה טיהר,
דאטאי לא פרבינן  Uארבעה וחמשה שנים ואס המחין מפדיון בנו ומפדיון פ ט ר חמורו כמה שנים עדיין יכול לפדותו ואינו נותן יופר  :לומר שאם פלאו משום דעיקר חלת
לאכילה קאי לכהן ולא
!א' מאטר^יי^דפס'] פדוי ־ הא דקחני לעיל פדיון פ ט ר חמור לאלתר שאס פדאו לאלחר *(]פדוי[ אבל עיקר מצוח פדייה לא מקיים  :מפלל י ב נ ו■ מדאוקמש ליה
לטטצ.ה לשרפה  :הבא •
ביר ,נים *ולוים פטורין בדיעבד וקתני הבן אחר שלשים מכלל ד א ס פ ד או ב סו ך שלשים אינו פדוי:ו ה אי ס מ ר ■ בפ׳ יש בכור לנחלה)לקמן דף ממ: (-י פ ״ פ מ ע פ שי ו נב• בבור עיקר איטורין
דאמר עכשיו ־אני נותן מעות והפדיון ־
היכא .
יחול פדיון זה -אינו פדוי כי פליגי . .
.
מפדיון פטרהטורואטאי היכאדא מר
לא יחול ע ד ל־א חי שלשים יו ם  :לשרפי .קיימי ולא
לא קאטד טהיקשא
לאכילת הלכך פטור מן
׳
י
,
«
י
דמקיש לוע הבא לבכור
הבכורה דלאכלה אטר
י
'
אבל
אדם
לבכור
עצמו
טמאה
בהמה
הבכור
נוף
דטקשינן
להדדי
טפי
דדטי
הבא
אדם ונראה לן דשאני
רחמנא ולא לשרפה  :תנינא לה י בטתניתי׳ נטי להא ברייתא דת״ר משום דעיקר היא  :אלא אם כן
התם לא מקיש להו אלא מפדיון ובן נטי טשמ 0בסמוך נבי הא דקאמר ר׳ אלעור דמקיש ונו׳ וטקשינן
פדאו • הכהן בפניו  :זאת אוטרת • טדקאטר אא״ב פדאו בפניו ש'מ דנחשדו הכהנים על סיטרי הטורים שלא
דיש לתמור ,דלר׳א רטקיש פדיון פטר לבכור אדם תקשי ליה נטי אי מה בכור אדם ובו' ע'כ נראה לן דיש
יהו פודין אותן  :פשיטא • דנברייתא חזינן בפירוש דנחשדו ומאי קט״ל רב נחטן  :טוע דתיטא■ אי לאו דרב
חילוק בין הקיש של נוף הבכורות לר,קיש פדיון ולכן לא פריך א• בכור אדם ובו׳ והאי חילוקא לא נהירא
נחמן הוד .אמינא הני מילי דלא יתנו לו אא״ב פדאו בפניו הינא דטחוק לן בההוא דלא הוי חנם כ׳ב וטיקרי
דהא משמע דוקא בפדיון חייב באחריותו אבל אם טת הפטר הטור פטור וטעטא בדטפרש ונראה לן דלעיל
ועביד ביה עבודה קורס שיפדנו  :אבל בסתמא • היבא דלא מוחזק לן אימא אין צריך לפדותו בפניו דלא
לא שייך לטפרך כן דלא מקיש דיני הבכורות להדדי רק לחייב הבכור בהמה טטאה)חסר כאן( מקצת מבכור
נחשדו קט״ל דכולן נחשדו  :משום דמורו ביה היתירא דאטר מר .צורך לי לפדותי והלא בשאפדנו יהיה השה
אדם  :ה( אטד ד׳נ לוטר שאם פדאו ונו׳ ושינויא ברבנן נטי אתי ולענין הא גמידי שפיר למצור ,פטר הטור
שלי ועכשיו דעא שלי ולא משגה לפדותו הלכך לא יר״ננו לו אא׳ב פדאו בפניו  :המפריש פדיון פטר הטור
מפדיון הבן • תום׳ חיצוניות :
ומת ־ קודם שבא ליד כהן חייב ישראל באחריותו ליתן לו פדיון אחר כחמש סלעים של בן • כדתנן בפרק
יש בכור לנחלה הטפריש פדיון בנו ואבד ח־יב באחריות שנאמר אך פרד .תפדר : .וחכ״א אין חייב באחריווע
בפדיון מעשר שני מר .מעשר שני אם אבד פדיונו אין חייב באחריותו דשלו הוא אלא שצריך לר.עלותו ולאיכלו בירושל־ם בשיש לו טעלה ואם לאו פטור אף פדיון בכור אין חייב באחריותו העיד ר׳ יועשע וכולה
כחכמים  :טת פטר הטור • קודם שבא טלה ליד כהן  :רבי אליעזר אומר יקבר  :דאסור בהנאה כמתחילה  :ומותר • ישראל בהנאה של טלה  :וחב׳א אינו צריך ליקבר■ ומותר בהנאת עורו ונבילתו ! וטלה לכהן ■
דטעידנא דאפרשיה ברשותיה דכהן קאי ! א׳ל אביי • הואיל ומקיש לבכור אדם לקיש נטי לכולה מילתא • וליטא אי מה בכור אדם מותר בהנאת מלאכתו אף בכור בהמה טמאה נטי  :וכי תיטא הכי נטי והתנן מת
ונו׳ • לא לעולם מותר נטי בהנאה מאי יקבר דקאטר לאו משום דאסור בהנאה אלא הואיל וטקישו לבכור אדם יקבר נטי כבכור אדם  :אלא מעתה בבור אדם הוא רבעי קבורה בלומר אי משום הכי אמר יקבר דלא
אסור בהנאה הוא אלא רבעי קבורה ליטא יקבר כאדם אלא טדאטר יקבר ש׳ט דאסור בהנאה ; ועוד תניא מודר .רבי אליעזר • שמפריש עליו טלה והוא שלו אלטא דאי לא מפריש אסור בד׳נאד .וב״ש פטר המור
ודאי ■ ומדלא אקשי להנאה לא תקיש נטי לאחריות  :אמר רבא ־ לעולם לפריה לאחריות אקשינן ליה ולא להנאה ונופיה קא דשמעינן לה רנתיב אך פדר .תפדה לפדייר .הקשתיו לבכור אדם ולא לדבר אחר להנאה :
העוכין בשעתן • שאס העריך קטן ואח״ב הגדיל אין חייב ליתן אלא כשעה שהעריכו ופדיון הבן אינו חייב ליתנו אלא אחר שלשים רעד שלשים חיישינן שלא יהא נפל  :ופטר חמור לאלתר פודין אותו אפי׳ בתוך
שלשים • ורטינר.י אין בערכין דפחות טחודש אין לו ערך • ואין נז־רות פחות טל׳ דכתיב קדוש יהיה בנימטריא ל' ופדיון הבן ופדיון פטר חמור אין פחות משלשים יום  :וטוסיפין עד עולם ־ דלאחר ל׳ ולטעלר .יכול
לר.עריהו עד עולםויש בו תוספתערך כשהוא נדול :ובנזירות י ראם רצהלועם־ף על ל׳ כמה שירצר .ערעולם שרי י ופדיון הבן ופטר חמור משלשים ולמעלה יכול לפדותן עד עולם • והיינו וטוסיפין עלהן • אבל
בפדיונן אין תוספת דטים דכמה שיתן כשר ).מןשלשים יום כך יתן בכל זמן שרוצה לפדותן • אלטא דאין פודין פטר הטור פחות משלש־ם יום  :אמר רב נחמן אמר רב טאי לאלתר דקאטר לומר שאם פדאו לאלתר
פ » ר דאיעבד  :מכלל■ דרבנן דברייתא דאין בערכין סברי ראם פדאו קודם אינו פדוי דיעבד • ור.א איתמר בו' א׳ב טאי בינייהו וליכא לתרוצי בדקאטרת לומר שאם פדאו פדוי לעולם בדתרצינן ודקא קשיא
וד.א איתמר הפודה נו׳ הא איתמר עלה דההוא דכולי עלמא מעכשיו כלומר אמר בתיך שלשים הרי זה פדיונו שיהא פדוי מעכשיו קודם שלשים אין בנו פדוי אפי׳ דיעבד משום דני אמר מעכשיו דמי כטאן
דהשתא נטי ליהוי מצותיר .ולא הוה עד שלשים אלטא דרבנן סברי אם פדאו אינו פדוי :

ואבד :מוסרבהנאה •קודם פדיונו:יקברכבפוראדם
מודהר״א■ אע״ג דבודאי פטר חמור ס״ל דכל כמה דלאממי פטר חמור ליד כהן לא מיפריק מודה הוא בספק שא״צ לתת פדיון לכהן אצא מסי־ק
כו׳ ומדמצריך לאפחשי טלה לאפקועי איסורייו מכלל דס״ל פטר ח מול אסור בהנאה ללפדיה הקשסיו■ ב שר בהמה טמאה לבשר אדם שיתחייב לד״רותיכם •
באחריות פדיונו ולא לדבר אחר להנאה:הערפין גשעסן■ שאס היה מבן חדש עד חמש שנים בשעת שאחר ערכי עלי והמתין שלא נתנו עד שיהא נוהנת איסורה אפילו
בשביעית  :ולנסר טינה
כז(
ערכין)ויקרא
ערך אחר כדכתיב בפלשת
ב! שש שיש לו
.
,
,
.
. .
.
.
•לא משום דאסור בהנאה אלא משום דאיתקש לבכור אדם וסתם בכור אדם ניתן לקבורה :

רגהות דוב׳ח )א( רש׳י י׳ ה כפדיון מעשר 1כ 1׳ 3א.חריוסו הפ׳ד זא״כ מ׳ה שאין כאן לכהן כלום שאין רזייג נר.חר'ור.ו כיננן ) :ג( ד״ה רני אליעזר זכו׳ דהואיל :

^

גליו] ד,עףם ר ש׳י ד ה סלה טמאה וכו׳ יזייב מיתה • תמיהני הא חלה ממאה הוא רק נעשה י וכזה תמוה על תום׳ ע״ז סו עיב ד׳ה אניי ועי׳ רש׳י יגמות  5ע״א ד ה תרומה טמאה !
הג רןו ת צ׳ לן נא! אה'נ מה׳ד ואסאי מנז״נ נו׳ נמלה הס׳ד ואה״נ לוה״ל נה שויפה היא לחלה סמאה אין לס הקנה ] :נ[ שלאו נפניו דאינו ישא׳

א5י׳ נו'  :נג[ צאנלה אמי יחמגא ולא ; נל[ ומזזג׳ אמל1ןיא צמרומינס וי׳ל  M :אץ »ו  6מי ;

רבעו גרשום

הלוקח עובר חמוח פרק ראשון

יג
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מ ששת אסר-טאי רנששם אמר-לעולם מצות פדיון)ד( לאלתר והאי דקחני אין בטרכין
מכאן
 mיום
שלשים
שאיט עובר עליו ע ד
משלשים
ופער חמור פחות
?מלר*“ *®
*
m
\
m ^ M
if
לזטד“ יDN170די»
?ודם ל׳ אינו עובר עליו ואילך עובר  :מאי לאו מצום להשהוסו • כרב נחמן וקשיא לרכ ששת  :ואם לא יגאל •בערכין פרק המקדיש שדהו)דף  (•0מפ׳ ע ע ם אחר
מצוהלפיוסו• דמלאלתר ע ד שלשים הוי זמן פדייה ומכאן ואילך דבעלים קודמין לפי שמוסיפין חומש והתם פריך לה ומשני :
י י
י
^ • ־
סצותו•! מאי כמותו כל
מסורת הש״ם הדרן עלךהלוקח עובר המוח
ל' דקאמר לאו מגוח עו ב ר :אלא אמר רבא לעולם חורה אור
נחמן
כרב
הכי
ואפי׳
לשהותו
מצוה
לשהיתובל שלשים קודם
א[ רב ששת אמר לומר שאינו עובר עליו
קנה וחייבת ב בט ר ה •
פ ^ ?ו ד ם 5ברעל™ לא מתריצנא ולא קשיא !  kדקתני מתיב רמי בר חמא *מצותו כל שלשים יו ם!
ואע״ג דשמעינן קנה
׳
לא מצות לפדותו כל שלשים יום מצוה לשהותו  :רבי
שלשים קאסר דבתוך
מכאן ואילךאו פודהו או עורפו מאילאו מ צו ה| איצטריך לאשמועינן דחייב תבבטרה
ל' עד ל' ועי וםן פדייתו אליעזר הוא ומקיש .בכור בהמה
לשהותו כל שלשים יום לא מצות **לפדותו  Iדלא תימא קנה מ מספק או מדרבנן
ואם לא פדאו עד ל׳  :טמאת לבכור אדם  :והא ־ דקתני
עונד עליוםיכן
כל שלשים יום אי הכי מכאן ואילך או פודהו& קמ״ל דקנה קנין נמיר ■ מ ה אחוזה
ואילך לאלתר רבנן)ה( היא דמתניתין דלא
אי הכי■ כיון דטוקסת
נקנית בכסן! וכשטר ובחזקה • פירוש
דםצות לפדותו כל ל'־ מקשי • מ תני׳ מצום ימידה • או עוברעליו מיכעי ליה נ[ אלא אמר רבאלא
כשקונה מישראל אך עבד כנעני כן
האי דקתני סינן
ואילואו באמה העבריה שייעדנה אדון לאשה  :קשיא הא רבי אליעזר דמקשי הא רבנן דלא
)םל'ואילך(אופודהו
כשקונין מישראל אבל בעובד כוכבים
פודה
שהיא
פדייה•
למצוה
קודמם
או
א(
ואילך
עודפוימיכן
לא רצה לפדותו *עורפו
מקשי*•
לא מסתבר שיועיל שסר לפי שקנין
עודפו או עובד עליו
דכבר עצ מה :אשרלאיפדהוהפדה■ אם
קודמת
הפדייה
י=מצות
א(
וקוברו
מאחוהו
משום
םיבעי ליה
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שטר לאשייךבעובד כוכבים כדאמרי׳
* למצות עריפה שנאמר°אם לא תפדה וערפתו
י
י
«
?
«
ד
םד״נ“1ןע 7
פ׳ חזקת הבתים)ב״ב דף נד (:עובד
•מצות ץ ד ה קודמת למצות הפדייה שנאסר
טכבים מכי מטאזוזי לידהאיסתליק
ליה וישראל לא קני • ע ד דמטא
הוי זמן
אלםא נ אי!! • )  0־ מפפיסנ המה ^» ,־ א °א ש ר לא יעדה וד&דה ימצות ־(הייבום
פדייתו •^י
י
דםצוה לשועתו
עמיתך במשיכה
שטרא לידיה:
קודמת למצות חליצה בראשונה שהיו
וליתא לבדק הבית מצות פדייתה באמן
לדדב ששת דאםד לומד
הא מיד עובד טכ בי ס בכסך • וא״ת
עובד עליו
שאינו
מתכוונין לשם מצות ועכשיו שאין מתכוונין
קודם לכל אדם :
דלמא הא מיד ״עובד כוכבים כשטר
למצות
מצותחליצהקודמת
אמרו
מצות
לשם
עלךהלוקחעוברחמורו
הדרן
?,:א^ד^כ^^לא
ובחזקה דחזקהנמי שייכא במסלטלין
הבן
הא דתני ובפדיון
יכום מצות ג("הגאולה באדון הוא קודם לכל
.
.........
אס עשה בהן שום תיקון כעין נ ^
ונפפד חסוד פחות םל'
:
בערכך
ונמכר
יגאל
לא
°ואם
שנאמר
יקיאאדם
^י.
®
ח
ה
ו
ל
ה
דםקיש
הייט ר* אליעזד
וגדר ופרץ בקרקע ו[ י״ל דשני קנייני׳
בכוד בדטה טמאה
הללו הויין מצויץ ושייכי זה במוכר
מייני
לבטר ארם דכתיב אך כוכבים )ז( בהמה :
^■וזה בלוקח שזה טתן מעות וזה מושך
?^?‘ יי ™־ פ ט ד׳ ; ;  ! :ח >י נ א .ב פ׳ קמא)לעילה (:מהנ ש ת ט
'עובר פהתו של עובד כוכבים ;>ןאצלו החפן וכן לרבי יוחנן בסמוך
דלא פטרי חמורים מפטרי סוסים וגמצים
לאלתר היינו רבנן ־
םקשי  :לשם
והמוכר לו אע״פ שאינו רשאי ^*דדרשינן א י פ ^ מיד עמיתך בכסך
םצוה • ס ׳  :י ז ז מ ר ן פ י ל י ה • דלא מיירי
לבנות בית אחיו
הא לעובד כוכבים במשיכה וא״ת מנלן
וכולה
קמא
פרקא
אלא
חמור
בפטר
אנשים
כשהיו
בראשונה•
’והמשתתף לו "והמקבל ממנו והנותן לו
שהן חשוביןקנין כלל דמוקמינן מסברא
כשרים ו ענויי ׳®*י! מסכתאאיירי בבכור בהמה טהורה:
בישראל
שנאמר
הבכורה
מן
פטור
בקבלה
קנינין דקרא בהני י״ל דאשכחן כסך
א ל ״ א ל ש ס ^ י ^ ת ב ב ה מ ת ו • בעדרו  :ב ד י נ י ק • דיינינן
נמנות חליצה רךדםת ליה בדיניהן ולקמן מפרש מ אי הי א^ :אבל לא באחרים “'הכהנים והלוים חייבים
שקונה במקום אפר בקרקע ובהקדש
דכיון דלא בעיל לשם א ה ז ז ה נ ק ג י ה ב ב פ ן ז ו ב ש מ י ו ב ה ז ק ה )* g .א( שלא נפטרו מבכור בהמה טהורה אלא
ומשיכה במציאה והפקר :
םצוה ודי כפונע בערות:
םצות נאולת בהמי׳ מכי דיש אמיצרי כדאמרינן בפ״ק "־מפדיון הבן ומפטר חמור :נ ם׳ מאי איריא
לעובד כוכבים כלל כלל
קודם
טמאה באדון
לא קל וחומר אם גופו
דתני עובר חמורו ברישא והדר תני עובר
לנאולת כל ארם משום דקדושין)דף ט■(  :זממוצו במ שיבה
קני ממוט לא כל שכן • וא״ת דלמא
במשיכה
אלא
נקנין
אין
מטלטלין
חוםש
םוסיפין
דבעלים
פרתוליתני ברישא עובר פרתודקדושת הנוף
כשנואלין אותה ׳ ושאר
בחליפין דהוא מקני ממוט כדדריש
...
.....
 ..... .י
.......אין .במסכת קדושין )דף כו•(  :מ י ד הוא והדר ליתני עובר חמורו דקדושת דמים
כלאדם הנואל אותת
בקדושין)דף ח•( מכסך מקנתו בכסך
■,
־
■
 ■ yי ±
סופיפק חומש דכתיב ע מ י ס ך • משמע מיד ליד דהייט הוא אמרי במערבא איבעית אימא ד( אייח
הוא נקנה ואיט נ ק « בתורת ת ט א ה
משיכה :בל ל פ ל ל ל א • ע ד שתבא
T
דחביבא ליה כדרבי תינ א ואי בעיה אימא
וכלים ומאי נינהו חליפין ובעבל ע  3ך,
חמישיתו עליו" ואם לא לרשותו של ישראל ל א ק נ י  :ו א י מ א א ו

עין םשפנז
נר טצוה

מ צ ו ת חליצה קודמת■ מ ה שפי׳ רביע חננאל פי׳ פרק החילץ עז « מיי'סי׳במהלכות

מ צ ו ת גאולה קודמת באדון שנאמר

)יג״י״ י ו

הלוסח•

מתני׳

מיד

גס׳

°דדרןעלך הלוקח עובר חמורו
הלוקח

אימא

י׳דםימ 1שכאםעי)־א:
ע ח ב מיי' שם הלכס
 fiםוש׳׳ע שס
»ניף יב :
ע ט נ מיי׳ ש*ד מהלכות
עגדים הלנה : I
 Bד מיי׳ ס׳א מהלסם
יטם הלנה נ םוש־ננ
אה׳ע סי' קהה שע׳א :
פ א ה מ ״׳ ס׳ ה מהלכות
ערכין הלנה א :
]נמשנה שנמשנעת איי^
עורפו בקופיץ ופי' הי״ב
קופין סכין גדול כמין
גרזן קען ונו׳[
א ו מיי׳ פ׳ד מהלטת
כנורות הלבה כ סמג
משין קמה קמו :
ב ז מיי׳ שם הלכה א
וסמג שם טוש׳ע י׳ד
סי' שה סעיף ג :
עונד כוננים בחזקה
דמזקה כצ׳ל צ׳ק
ג ח מיי׳ שם הלנה ג
סוש׳ע שם סעיף ז :
ד ם מיי' פ'א מהלכות
בנורות הלכה ז עוש׳נג
י״ד סימן שב סעיף א :
ה י מיי' פ׳ד שם הלכה
ח טוש׳ע שם סעיף ת
ו ב מיי' פ׳ה מהלכות
ענדיםהלכה א נוושימ
י׳ד סי׳ רסז סעיף כג :
• —

גליון ד,ש״ס
תוס* ד׳ה מה ונו׳ עד
דמטא שערא לידיה■ עיץ
קדושין יד ע׳נ תד׳׳ם
הואיל :

שיטד ,מקובצת
א[ רב ששת אמר לוטר
שאינו עובר עליו־כלוטר

ודאי נםלםצוהטצור.

לאלתר כדקתני ברייתא

נאל)באדם( ]כבעליש[ ב ה א א ו ב ה א • והכי משמע קרא מיד איידי דזוטרן מיליד ,דבהמה טמאה )נ( פסיק
“ ס ל ק פ^רק״'■ עמיתך הוא ד ב מ ^ כ הול א ב כ סןז ה א ושדי לה אמר ר׳ יצחק בר נחמני אמר ריש
חודיוודדרורחיסדחיזהחחרלהוי שרז ט
^
מידעובדכוכביסבאיזהשפרצהונשמע לקיש משום ר׳ אושעיא ’ישראל שנתן מעות
עובד כוכבים בחליפץ וי״ל י א’ לא ל׳ °אב ר ם  2״ ו א ?
אשכחן כסך או משיכה בעובד כוכבים עובר עליו אש אין
ל א נפטרואלאםפדיץ מיניהדהיכאדמשךולאנתןמעו׳נמיקני :לעובד כוכבים בבד,מתו בדיניהם אע״פ שלא
ד״ט*דילפ״״
י״י״ל
משךקנד ,וחייבת בבבורד ,ועובד בובבים  aלא הוה מו ק מ ק ל ״
מה
’
דלעיל
כדאשר בפרקיו
§־האי דקאמר עובד סכבים בחלא לאו לאלתר אלמז! לא יליף
אך פדה תפדה אתבכור
האדם ואת בכור הבהטה שנתן מעות לישראל בבד,מתו בדיניהם אע״פ שלא משך קנד ,ופטור מן
^נמלשןששוהבננובוטכניסונמיאג
הטטאה את
שישנו הבבורד ,אמר מר ישראל שנתן מעות לעובד בובבים בדיניהם אף על פי שלא
״מיירי אלאבקנין חדש כגון כסך או עובר ופה שיעור דל׳ יום
בבכור ארם ישנו בבכור
בהטה טטאה כו׳יאלטא
בקל למשיכה) :לעיל( * א ח גופן ק; . ,וצ׳ל דמדרבנז בעלמא :
בבבורד ,מאי ,בדיניהם אי נימא בדיניהם דגופיד ,דאתי ,
קנד ,וחייבת ,
משך ׳
׳
דלא נפטרו אלא טאלו
ב׳ דינין:דקדושת ^ ף • וחומר אם נופיה קני ליה ישראל בבסף דבתיב °לרשת אתזד ,ה(ד,קישו הבתוביייויאאם גופודישראלקני ליה עובל סכבים הא^ליא^םיק^ש״ונצ-
בד'נ
בכסך כו׳ מדלת פריך הכא א ס כן צ”^^_ייבא
דאינו בר פדייה  :לאתזה מד ,אחוזד ,נקנית בבסף ובשטר ובחזקד= ,אף עבד בנעני נקנד ,בבסף
איידי דתכיבא ליה כר'
חנינא דאם׳]לעיל[שהרי ממונו לא בל שבן הוא אם בן אפי׳ בשטר ובחזקה נמי ועוד ישראל מישראל אפי׳ בשטר וחזקה נמי כדפריך לעיל דא׳ 1לא*«צר™
סייעו את ישראל ובו׳ :
דהאה״גיתא S
איירי דווטרן טילתא יובית דנופיד ,קני ליד ,בבסף ממונו במשיבד ,אלא אמר אביי בדיניהם שפמקי•
^ ד ק ח שין)ל ף יל (:א שכק עבל ״כרי ל ה ^ תו ודאיטצינז
)דליכא ב׳( ]דלא טיירי לד,םתורד°,או קנד ,מיד עמיתך מיד עמיתך הוא דבמשיכה
באפי
ביה[ אלא בפרק ראשון
דשנוי׳ באפי
לפרושי דשווי׳
הנמכר לעובד טכבי ס שכל קנייט ׳!פרושי
וf^wי>וי
׳u t ,-
.,...,ו״-,
בכסה כלומר כל הניט דעובד , 3^,5ס נפשה קמשני ולא נימא
אבל כולד .מסבתא טיירי בובבים בבסף ואימא מיד עובד בובבים בלל בלל לא אמרי לא ס י ק י
דהא ד!ןזני אין בפטר
בבכור בר.םה טחורה :
סתורה הוא אם גופו קונד ,ממונו לא ב״ש ואימא מיד עובד בובבים עד יאיכא
בעבד עברי בכסךכדכתיב)ויקראכה( הטור פחות טל׳ טיירי
כדיניח׳יכלום׳ כל
מכסך מקנתו ולא בשטר וחזקה לומר שאיני עובר עליו
שיש יד עובד כוכבים תרתי אמרי ולאו ק״ו הוא נופו באחת ממונו בשתים ואימא או בהא או
כר׳שאלאכר״א ובדיעבד
™ “ ”יני ^ ל י נ ^ ^ ; 5בד,א דומיא דעמיתך ג[ מד ,עמיתך בחדא אף עובד בובבים נמי בחרא אמו
כדמוכחהכא ובקונטרס פי׳ שסדכל נטי אינו פדוי אם פדהו
תוך ל׳ יום או לטמה
דבר קניינו בכסך כדדר שק ה 5א
מר ועובדבובבים שנתן מעות לייטראל בבד,מתו בדיניד,ן אע״פ שלא משך קנה
״״! .״״;י[!
פדיון רפטר הםור
עובל
דהך .
כוכבים .
,
הא מיל , .
עמיתך במשיכה ,
דנופו• דעובד כוכבים ופטור מן הבבורה מאי בדיניהן אילימא בדיניהן דנופיד ,משום דאתי בק״ו אם
\
דד.קישו הכתוב לאחהה י״ו
דבתיב°11מבסף מקנתו ממונו >U
ליד ,בבסף .J I ^ 1
לישראל קני ־, , /
גופו)ג(  iiiyר»־/
^ ב ? 2%ת^^*
^^^^^^קו^אמיע!בד
לא ב״ש ישראל
״י׳״ יי״״^י׳® ״י׳ מישראל יוכיחו דנופו קני בכסף ממונו במשיכד ,אלא אמר אביי בדיניד,ם
כוכבי׳קונהקראל בחזקה כדאמרגיעין לסת לא פירש דש׳י
ש ס » דרצישטיא באפי נפשת•
■
. . .
ת ם  10מ מכרל ע מייד לעטי  Tבט שיני ■י׳ אל עיבי
שפנג ,Tלדםתודר,
תום׳ חיצוניות  :נ[ טת
.
,
■
,,
שב ממ ממ טט שבי
שנאמר וי
בחזקה שנאמר
ישראל בחזקה
ישראל
ק״ו ,הוא אם
לעובד
בכסף ואימא
^? כוכבים
טשטעבי! “
שבי עמיתך בחרא אף עובד
וישב
כוכבים כ ל ל כ ל ל לא ל[ אמרי לאו .
,
״
■
־■■״
״ת״ .............
דההיא חזקה כשיש מלחמה ־
׳
לעובד כוכבים כין עובד גופו קנה ממונו לאב״ ש אימא לעובד בובבים עד דאיבא תרתי לאו ק״ו ־■
הוא
י״ל
י
״
כוכבים לישראל בכס1ש:
והוא הדין ממוט כלאמר חולץ )לף ש^ר ^ .מפרש כפ׳ק
ססונו כר,םתו לא ב׳ש • הוא נופו באחד ממונו בשתים ואימא או בד,א או בד,א דומיא דעמיתך
הנמכר לטובד כוכבים כתיב האי קרא ^יי^פטר^^^ר פי™
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 7ם«נו
לעובד כובבים וא־נו נקנה בתורת תבואה וכלים פירוש חליפין ונראד ,לר׳י םשום דעובר כוכבים קונה שפיר שאר
בסשיבהזמיד עמיתך הוא דבסשיכה דבתיב סיד דבר הניתן סיד ליד• מיד עובד כוכבים טבסף :ואימא דלר,כי
אתא קרא סיד עטיחך הוא דליקני סיד עובד מכבים בלל בלל לא דצ.ם רוצה העובד מכבים לחזור בו יכול קניינין בחליפ>ן מדטיעט התם עבד עברי דאיני נקנר .לעובד כוכבים בחליפין ואש אין עובד בובבים קונת
בשעם מקום בחליפין אסאי אצטריך קרא לטעוטי נבי עבד עברי אלא ש׳ם דעובד בובבים קונד .בחליפין
לועור
א( ני׳ רניגו נגע׳ א׳ג ענא! ואיצן או עורפו או עוני עציו ונו׳ ומפרש זצרנששמ צאתי צ׳ אין מקיי .יפיייו רלג •
וד.שתא קשה לר׳י טאי האי דקאטר הבא ישראל בחרא אף עובד כובבים בחרא והא ג־ובד כובבים נטי נקנד .בהליפין ואור׳י דר'.נ קאטר ישראל בחרא אעפ״י שקנה נם בהליפץ וטעמא דלא חשיב חליפץ
משום דלא תשיב אלא חני קנינין דכתיב בקרא סשיכה וטעות בדפיר׳ לעיל שבאותן קנינין בני אדם רנילין לישא וליתן ומתוך בך ניחא קושיא אחרת שמקשה התם ד״י נבי הא דהבא דדויכי ם'ד דנילף טשדה עפרון
שתקנה אשה בחליפין והלא שדה עפרון לא טיקניא בחליפין דלא טצינו חליפ־ן לעובד מכבים כרטשטע הבא לעובד כוכבים בחרא ולישראל בחרא ולטאי דפי' ניחא דלעולם זעא קונהשפיר כחליפין והא דלא חשיב ליח משום ד ^
השיב אלא הני יכתיבי בקרא וכן ראיתי בשם ר' יהודה כתוב שראה את ד״י רבו שוערה הלכה למעשה באדם ששלח עובד כובבים להב־א מעותיו הטופקדיט לו ביד חבירו ובתב בה וקנינא טן פלוני בר פלוני בטנא
דבשר למקני׳ כיה והיינו חליפין ומיהו יש לגטנם דד'.אך עשאה ע׳י עובד כוכבים הא קי׳ל שליח שויה ואין שליחות לעובד מכבים ומיהו מאחר שקנה העובד כוכבים בחליפין סיד הישראל המורשה אין לנפקד לחוש
שמא יתבענו המפק־ד לדין ובפ׳ק דקדושין הארכתי■ תום׳ חיצוניות  :ד[ אסרת ק״ו גופו קונד .ממונו לא כ׳ש וא״ת אטאי לא קאסר כסף דישראל יוביח דנופו של ישראל קנוי מ ואין מטוני דישראל קנוי בו וה״נ קאסר
לעיל וי׳ל דאין זה סברא שלא יר.יה שום קנין בטטון דעובד כוכבים דלנבי זה אין לומר יוביח דדוקא לעיל רבעי לטילף קנין שיועיל במטלטלי! שייך לוטר ישראל יוביח־תום׳ חיצוניות  :ה[ דלא תיטא קנד ,ואור׳י רועה
ם'ד דקנה טמפק והכהן לא יובל להוציא טידו הבכור מטעם ספק קט׳ל דחייב בבכורה ודאי שהקנין קנין נטור ולהכי תנא נטי בתר הבי אעפ׳י שלא טשך קנה ופטורה מן הבכורה ע׳ב  :ו[ י׳ל רב׳ קניגים ובו׳ וו׳ל תום'
חיצוניות וי׳ל דפשיטא ליה דלית לן לרבויי אלא משיכה ובסף שאלו הקנינים רגילים בני אדם לעשות לישא וליתן בהם ולבך פשיטא ליה דאתא לרנויי כסף או משיבה ושטא י׳ל דדוקא כסף טשוי לטשיכה טשום דשכיחי
חד בלוקח וחד בטובד שד,טובר טקבל דטעות והלוקח מושך אצלי הלכך דטו אהדדי טפי משאר קנינים :
א( אולי צ׳ל דלי׳נ ודאי ניחא סך ברייתא דמצי' לפרושי דמצוה להשהותו קאמר אלא דשינוי׳ ובו׳ .
ח ג ת ת ה ב ״ ח )א( בטשנת הנהנים ולוים חייבים לא גפנורו) :נ( נם׳ פסיק ושדי לה נ״ב ונשנועות וננדייס איתא נ ה׳ג פסיק שד להו ע״ש ניש׳י ) :ג( שם אס נופו של ישראל קני ליה נכסף דנתיב מכסף מקנתו ) :ד( רש״
ד׳ה רב ששת ובו׳ פריק פער חמור לאלתר ) :ה( דיה והא וכוי רבנן דמתני׳ היא דלא ) :ו( ד״ה באדון המתפיס בהמה לבדק נצ׳ל ותיבת ממאה נמחק ) :ז( ד׳ ה שאינו ונו׳ בהמס גסה הס״ד :

עק מ שפט
נר מצוה
ז  kמיי׳ פ׳ג מהלכות
מכירה הלכה א מוש׳ע
ס'מ סי׳ קצח סעיף א :
ח ב מיי׳ פי״ג מהלכות
מכירה הלכה  tסוש״ע
ס'מ סימן רכז סעיף כו:
ט נ מיי׳ שם הלכה ח
סוש׳׳ע שם סעי׳ כס

הלוקח עובר פרתו פרק שני
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ד ב ר תורה מעות קונות■ פירש בקונערס דכתיב בהקדש ונתן
הכסך וקם לו וגמר הדיוע מהקדש מ וא״ת לריש לקיש
דאמר משיכה מפורשת מן התורה ליגמר שיקנה כסך בהדיוע כמו
בהקדש ומשיכה נמי תקני בהקדש כמו בהדיוע ותירץ הרב רבי יהודה
בר נתן דמשיכה לא שייכא בהקדש
מה עמיתך באחת
דכל היכא דאיתיה

איתיה

* ־’ ־יז

“זי

g

מבהדיוע שבהדיוע דאפשר במשיכה

ועוד נראה כו׳ שסיר
דורשינן צ״ק
י ד מיי׳ פ׳א מהלכות
גזילה הלכה נ עוש״ע
ח״מ סימן בצע סעיף א:
יא ה מיי׳ פ׳ז מהלכות
ע׳ז הלכה ה עוש״ע
י׳ד סי׳ קמו סעיף נ :
יב ו מיי' פ״ז מהלכות
מכירה הלכה ו
שוש׳ע ח״מ סימן רי
סעיף ו :
כעוכר כוכבים כדפירשתי
לעיל צ׳ק

ב א ח ת א ט ד ולאמיטו

כוכב ם קונה הג חא
 ^ , rjpד ך  p , p״  ,ך  .״ דאמר דבר תורה
עמיתך במשיכי! הא מיד עובד “ לא )א ( אהני לעמיתך
כוכבים בכסךומדעובד כוכבים בחדא כוכבים במ שיכה
ישראל נמי בחדא דשניהם למדין זה דאמר מ שיכה מפורע
במ שיכה ו ל לו ב ד כוב
על זה דליכא למימר דלא משהעי
לעמדח
לז
קרא אלא דעובד כוכבים בהא או

בהא וכן ישראל דא״כ היו שוין ואפילו
אם תימצי לומר שיקנה חליפין ניהיאל
ולא *בעובד כוכבים ולא כדפריpילJ
לעיל מצי למימר דלא משתפי קרא
אלא בקנינין הרגילין ומצויין מון כסך
ומשיכה ובהנך למדין ישראל ועובד
כוכבים זה נזזה ועוד נזפרש ר׳ הע״א
דר׳ יוחנן דמעות קונות מגופיה י קי א
דאו קנה מיד עמיתך דסתם קנין
דקרא במעות כדכתיב )ירמיה לנ(
שדות בכסך יקנו וכתיב מכסך מקנתו
]וע״ע
תוס׳עירוכין פא) :ויקרא כה(*  :כ מ ד ^ ז ל הכנעני
דה שמא[
מותר • פ״ה פלוגתא בהנוזל בתרא
)נ״ק קיג (:וכולה שמעתא דהתם מוכח
שיטה מקובצת דאסורובהפקעת הלואתו פליגיאכל
א[ חד בכנעני וחר
בהקדש וצריני ־ בפרק ד׳ מיתות )סנהיח י ו ״ ־ (
תימה דבפ״ק דפסחים תניא גזל וגנה ’  Pיהי' ״ א י
גבי בל יראה ממעטינן
’י‘
מחד לך של אהרים ושל הייה*'’ ״ ״ י

^

™
. [ .°

בכורו ת

מה עמיסר בחיא• משיכה  :אן* עובד הופבים בחדא • בכסן! ולא
במשיכה דהכי משמע עמיתך במשיכה ולא עובד כוכבים  :מהסן*
מקנהו• בעבד עברי הנמכר לעובד כוכבים הכתוב מדבר* .
לאמימר דאמר ט׳ • בפרק בתרא דע״ז)דףעא :(:הניחאאיסבר
תורה אור לה גרבי יוחנן• דאמר בפרק הזהב
)ב״מ מו;( דבר תורה מעות קונות
דכתיב ונתן הכסך וקם לו *דגמר
הדיוע מהקדש ומשיכה לא קניא איכא
למימר דעמיתך אתי למימר מיד
עמיתך בכסן* ומיד עובד כוכבים
במשיכה  :מפורשה מן ההורה • מיד
עמיתך משמע מיד ליד:אמרילעמיהר
דממעע כנעני מדין אונאה דכתיב
בסיפיה דקרא קממעעי ליה  :אונאה

״

תונו א ש את אה ו נפקא חד  1בכנעג
^בהקדש וצריכי דאי כתב רחמנא חי י׳ייל״
אמינא לכנעני הוא דאין לו אונאה מ אבל
הקדש יש לו אונאה קמ״ל הניחא *למ״ד
גזילו יאסור היינו דאצטריך קרא למישרי
אונאה אלא אי סבר לה כמ״ד גזילו של כיעיי

כטו ר ת הש״ם

ע׳כ שייך לע׳א

וגמר צ׳ק

ב״מ מו; מז] :עילוכין
פא :קחשין כ •1כת :חולץ
פג•[

מאל שונו איש אח אחיו נפקא■
דמשמע אחיו ולא כנעני:שד למעונוי
כנעני והו למעונוי הקדש• מאונאה :
גמ״ד ג1ילו• של כנעני אסור בב״ק
בפ׳ הנוזל בתרא)דף קיג ; (:אמרי •

ודאי אי סבר גזילו של כנעני מותר
תו לא אתא קרא למקרי אונאי־^ אלא
למעעיה מדין קנייה וכיון דאמר עובד
כוכבים קנה במשיכה על כרחיך כר׳
יותנןסבי'ראליהדמכסךקאממעיע
ליה; גרועאוה• חתיכות כסך :
^ ^ יחזיר• דמשיכה אינה קונה  :לים
ל
^
ע׳ן נג .עא:
מיתיבי יהלוקח *גרוטאות מן העובד כוכבים המלח • דעבודת כוכבים ביד ישראל
ומצא בהן עבודת כוכבים אם עד שלא נת! אינה בעילה עולמית  :משיכה למה
מעות מ שך יחזיר ואם משנתן מעות מ שך לי  :מקח עעוח • דלא ידע דאית בה
יוליך הנאה לים המלח ואיאמרת מעות קונות עבודת כוכבים הלכך מצי למיהדר
מ שיכה ל״ל הבא במאי עסקינן שקיבל עליו ביה :רישא איגאמקח מעות סיפא
> ------־«»>©+־— -לדוז ידיני ישראל אי הכי מלזות למה לי הר ,ליכא מקח ממוח• בתמיה  :רישא
וסיפאמקחעעוח •ומדינא מצי
רז ^ ר ג[«ייז״ר ש_ 5ן
מהדר רבינו גרשום
ביה נמי בסיפא ומיהו רבנן גזרו כיון
ק ^ ר ג[ אע פ שנתן מעות אי
לחזור בו האליכאלמימר
יי
ייי^^י‘ ^יי^י
כנעני וחד למישך ,pj ,pp^p ,ך ע  ,ך לא לא אי הב’
דיהיב זוזי והדר שקיל להו מיחזי דהשתא גופו קנה בכשף
כ״ש ממונו  :ואימא •
דלא
ורישא
סכבים
עבודת
כמוכר
א
ב
י
ליה
אמר
טעות
מקח
דאיכא
ואחיך וא״ת וגזל הכנעני היכי שרי משום
מיד עמיתך במשיכת
הכתיב )ויקרא כז( וחשב עם קונהו רישא משום דאיכא מקח טעות סיפא ליכא
יהיב זוזי וכי מהרר לה לא מידי שקיל גרידא מיד עובד כוכבים
עד דאיכא תרתי כשף
לא מיחזי כעבודת כוכבים ביד ישראל
ובכנעני שהוא תחת ידך משתעי מקח טעות אלא אמר רבא רי ש א וסיפא מקח
ומשיבוש דוטיאדעמיתך
דאי אין תחת ידו מי ציית לפי שנים טעות רישא דלא יהיב זוזי לא מיחזי כעבודת
עמיתך בחרא
ומשום הכי נקע מתן מעות אע״ג מר.
בטשיכד .ולא בטעות אף
כוכי^ים ביד ישראל סיפא דיהיב זוזי מיחזי דקיבל עליו לדון בדיני ישראל  :דלא
שעבר א( היובל י״ל היכא דאיפא
עובד כוכבים בחדא
ל^
יןז ר”וד ח רו ד רי ח ריד י ש ר siל ו ^ ריי
השם ודאי אסור וכי שרית הי^א י א ” '
חוה ידע • דאית בהו עבודת כוכבים במעות ולא במשיכה י
i
כוכב ם ב ד פראל ואב
,, j,
דהא צא י ס ־ 1״’ דצימא 6יבפ -לע-וני וכדאטרן לעובד כוכבים
כלל כלל לא דאינו קונה
ר שא מץח טעות דלא דע דהא לא ה  . .ל ה דסתס תגר לא מעיין עד שעת מתן
^
מישראל לא במשיכה
קונות משיכה למה לי • תימה ppp׳ זוזי סיפא לאו מקח טעות הוא דכיון דיהיב
מעות :איגעילעיוני• ומדלא עיין ולא בכסף  :אמרי לאו
^*ו הוא לגופו דישראל
אחולי אח־ל והוי משיכתו משיכה
בתרא דע״ז )דף עא (:מייתי הך זוזי כי קא משיך איבעי לעיוני והדר
קנה בבפף כ״ש ממונו
]ע״ב שייך
גמורה  :רב אשי אמר • לעולם ד[ בהמתו
ברייתא למידק איפכא מרישא דקאמר מימ שך רב אשי אמר מדרישא מ שיכה אינה
ולאטיטר
לע״א[ :
ואי אמרת משיכה בעובד כוכבים קונהס^פאנמימ שיכהאינהקונהואיידידתנא
בשלאקיבל עליו לדון בדיני ישראל דאמר • בבבא טציעא
ולאקשיאסיפא לר׳ אושעיא ודקאמרת משיכה בעובד כוכבים
קונה אמאי יחזיר ואומר ר״ידהמקשה רישא משר תנא סיפא נמי מ ש ררבינ א א מ ר
קונה הניחא אי סבר לר.
^ פ א מ שיכה מונה ריישא ^י מ שי כ ד ^ו 1ה
סובר הכא והתם דתרוייהו בעיני
אי מעות קונות משיכה ל״ל משיכה כר׳ יוחנן דאמר דבר
־כנעני משיכה ומעות והששא נ ״ א
צאו דוקא דמדיישא »שי־ה אינה תורה מעות קונות
קונה די,תני ימויי סיפא נמי משיכה ישראל מישראל ולא
י’ !“ /
ורישא הכי קאמר אם לא
.
f,
אה הכא וההס
משיכה • מתרץ לה
א ,מאי יחזור יחזור בדכרים ק ס בי ״ ד ב י ״  £יוינה י נה  :רג-נא אמי עוס-פא
ה כ י קאמר אע׳ע ש;ק
הכי לעמיתך בכםף
בהם משום מחוסרי אמנה והני מילי ישראל§ משיגהקונהגו׳• וכגון שקיבלעליו ולעובדכוכבים במשיכה•
משך אין אי לא משך לא •
הכי איצטריך
מישראפלדקיימובדבורייהואבלישראפלמעובד^‘ לדון בדיני ישראל וקסברהאי תנא
וא״ת והא איכא מי שפרע יש לומר
לעמיתך
דאיצעריך למימר דאין צייך לעמוד דעמיתך בנפף ולא
כוכבים דאאינהו לא קיימי בדבורייהו לא ;
כשקבל עליו לדון בדיני ישראל ומי
' ל״שטעת^צחק 5
בדיבורו עם העו^י
מתני
שפרע אין זה דין א״נ כמו שמפרש
ר״ת בפרק הזהב)ב״מ מז (:ב( דלענין יוקרא וזולא ג( צריך מי שפרע דקסבר דברים יש בסן משום מחוסרי אמנה ■אס חוזר בדיבורו ; אי סבר לה כריש לקי׳ש
אתא^יי^למלט"'" כיר
מתנ’^
אבל לא במקום שמפסיד לגמרי ואע״גדבסמוך מפורש משוס דברים
]נ׳ק י>,ג :נ'מ ם[:1

גבוה ו א ע'נ דהתם
כת־בי מובא לך כולהו
צריכי כדמפרש בפ' כל
שעה וי״ל דהתם שייך
למעט ׳מפיר אהריש
וגבוה טהר לך אבל
הבא גבי גבוה ■פייך טפי
עמיתות ו א ת ה טנעובר
כוכבים ומיהו תימה גבי
נויקין בפ׳ ד' ו ה'
םטעטינן מהד ר ע ת
הקדש ועובד כוכבים
ואור״י דשאני ת נ א ה
מנזיקין דהונאה הוי
כעין נול ואין סברא
לפטור בהקדש מקרא
דעובד כוכבים נופיה
ו א׳ ת )ההיא דפמחים(
ותא במנחות בפ׳ רבי
ישמעאל )דף ס׳ו(
נרפינן אבל הכא תרי
עריסותיבם כתיב חד
כדי שיעור עיסת מרבד
וחד עריפותיכס ולא של
עובד כוכבים עריםותיכם
הקדש
של
ולא
והיינו כמו בפסחים
ובהדיא דרשינן בחולין
פרק ראשית הנו מהד
ע ר י ם ו ת י כ ם ברי
ובפרק
עריפותיכם
השוכר את הפועלים
גני אכילת פועל טשמע
מחד ריעך מטעטינן
תקדש ועובד כוכבים
כמו
לתרץ
וצריך
שתירצנומרעהוובה ת א
דתרווייהו במשיכת :
דמנחות למאן דפטר ביד ישראל ועוד דכאן לא מיחזי כלל כיון דמי שפרע ליכא כדפרישית וליכא נמי משוס מחוסרי אמנה בעובד כוכבים עפי ד( מבישראל  :וחד למעוטי הקדש •
מירוח הקדש ומירוח
שלא תאמר לא תהא
העובד כוכבים משסע ד כיו ל דיהיב זוזי איבעי ליה לעיוני והדר ממשיך • ואך על גב דבשאר מקח מעות לא אמרינן הכי שאני לוקח גרועאות מיד כה הדיוט חמור מהקרש
ולמאי
דנפיק מחד דגנך
ל ב אשי אמר מדרישא משיכה אינה קמ״ל לעמיתך ולא
’ עובד כוכבים דאיבעי ליה לאסוקי אדעתא מפי שמא יש בהן עבודת כוכבים •
דפטר במירוח הרך־ש
לד.קדש  :נזלו אשור •
ומחייב במירוח עובד קונה • לפי מה שרגיל ר״ת לפסוק כר׳ יוחנן דאמר דבר תורה מעות קומת משום דפסיק רבא בהחולץ )ינמות דף לז•( בכל דוכתא דעובד כוכבים  :אי םבר
כוהבים צריך טעם ם ׳ ש כוותיה היכא דפליג עליה ריש לקיש בר מתלת קשה מכאן דרב אשי דהוא בתרא יותר מרבא סבר כריש לקיש דמשיכה מפורשת לה כמא! דאטר גולו
דמסברא ממעטי מחד
pDvלתך '?או1אה“ ^ל
ד ע ך במו בכל דוכתא  :מן התורה מדקאמר משיכה בעובד כוכבים לא קני אלמא דדרשינן לעמיתך במשיכה הא לעובד כוכבים בכסך דאי כרבי 5
כ[ אבל הקדש יש לו אמר לעמיתך בכסך הא לעובד כוכבים במשיכה וי״ל דרב אשי דהכא הדר ביה לגבי אמימר כדמוכח פרק בתרא דמסכת ע״ז כרחיך אטיטר ‘כרבי
אונאה אע״ג דהקדש
י^י
שוה מנ ה שחללו על )דף עא•( גבי הא דאמר אמימר משיכת בעובד כוכבים קונת תדע דהני פרסאי משדרו פרדשני אהדדי ולא הדרי בהו ושקלו
וגס רבינא והלכךאיצטריךלעם־תך
שוה פרוטה מחולל ומרו התם רבינא ורב אשי בההיא מילתא ובסוך שמעתא מסקינן ש״מ משיכה בעובד כוכבים קונה ש״מ
 p,ppקן;ןש דלעטיתך בנםף ולעובד
היינו במתבוין אבל מקשה התם לרב אשי מדרבי יוחין ה( לק ; pןלא קא״ל  ipp ,pf, ppץחק ^ p,pppךאpך
ת׳ א דיש
בטעות
במשיכה :
כוכבים
ןא;א
א( משנת היונל וי״ל צ״ק נ( ]דה אי אמרת[ ג( פ״ך צ׳ק ד( ]נ׳א כמו כישראל[ ה( מבהירז דנן נח צ״ק
אונאהיכ׳׳ט בתום' כ׳י :
גרוטאות• חתיכות כסף
ה״ק אם עד שלא נתן ובו׳ כן מצאתי בס׳י וו׳ל תום' חיצוגיות אם לא גתן טעות ולא משך יחזור
ג[
קטנות  :יוליך הנאה לים הטלה • דהשתא הוויין שלו ואםור לקיימה ברשותו ואםור לו למוכרה  :אי הכי
דהכי משמע אם הוא עד שלא נתן ונם עד שלא מ שך שלא עשה לא משיכה ולא כשף יחזיר ובו' וכן כתוב
קשיא רישאידאמאי יחזיר והא משך ורויר] .צריך[ להוליך לים המלחזדאיכא טקח טעות^דלא ידע דד.ור .בר.ו
בתוםפות לקט! דף י״ד  :ד[ לעולם ובו' סיפא נטי משיכה אינה קונרו אלא מתן מעות ואיידי דתנא רישא
עבודת כוכבים :רי׳מא וסיפא מקח טעות • ומ שיכה קונה שקבל לדון בדיני ישראל  :ואביי אמר לך • לעולם
משך ראשמועינן דמשיכה אינה קונה תנא נטי סיפא משך ע״ב  :ה[ וא״ת לר״ל ובו׳ נ״א בס״י וא״ת
כדאמינא רישא דאיכא מקח ט עו ת ד א ע׳ג דט שך כיון דאבתי לא יהיב זוזי לא דק אי הוי בהו עבודת
לר״ל דאמר משיכה מפורשת מן התורה לא גמרי' שיקנה נם כסף בהדיוט כמו בהקדש ומשיכה
כוכבים אי לא הלכך יחזיר  :וסיפא לאו מקח טעות • דכיון דיהב זוזי והדר משך עיוני עיין ]ומילא עיין[
נטי תיקנו ובו׳ :
אחולי אחיל ולא הוי טקח טעות  :מאי יחזיר • הא לא משך בלום  :יחזיר בדבריו מתנאי הקנאה •

הגהו ת ה ב״ ח )א( נם' משיכה לא קציא אהצי ) :נ( תום׳ ד׳ה דנר וכו׳ מפי כסף כהקדש מנהדיוס ובהדיוס וכו' לא יהא לו קצין אחר

ססורת הש״ם

מלי; קל• מ8ורפ >; לג:

חולין כס

]המורה לא[:

הלוקח עובר פרתו פרק שני

בכורו ת

יר

מ ת נ י ׳ פל הקדשים שקדם מום קנועלהיןדשן• שהיה להם מו ם ואנא כריש לקי שסביראלי שמע מינה דרב אשי גופיה כשהיה אומר
קבוע והקדישן להמכר ולהבא מדמיהם קרבן ל מז ב ח ^יי ב ק ב ב פו ר ה•
מתחלה משיכה איט קונה לאו משום ד ס ב ר לה כריש לקיש דלעולם
לאחר פדיונן אם ילדו  :ובמהגוה• זרוע לחיים וקיבה כחולין גמורין  :כרבי יוחנן סבירא ליה לפיכך כי הקשה לו מההיא דבן נח לא רצה
ויוצאין לחולין • בפדיונן לגמרי ליגזז וליעבד כחולין ג רי ד משום להקשות מההיא דדבר תורה מעו ת קונות ד[ דלעולם לעמיתך ולעובד
דמעיקרא לא חיילא עלייהו קדושה
כוכבים בכסף ולענין אונאה אתא
חמורה  :והשוחגון פחון פמור • אפי׳
לעמיתך כמאין דאמר גזל הכנעני
*כל הקד שים שקדם מום קבוע
קודם פדיון דאפי׳ הוי מומן קל כגון
אסור דלמאן דאמר גזל הכנעני
להקד שן ונפדו"חייבין ב ב כו ר ה "ובמתנות
דוקין שבעין דלגבי קדשים מיחייב
כדאמרינן
מותר לא איצעריך
"ויוצאין ל ת לין ליגזז וליעבד ] ”[ ולדן וחלבן
לעיל ואף על ג ב דאמרינן בהזהב
השוחען בחון הכא פעור משום דלא
מותר לאחר פדיונן וה שוחטןבחוץ פטור יואין
)נ״מ דף מח־( קרא ומתני׳ מסייע
חלה עליהן מתחילה קדושה כל כך :
עושין ת מור ה א["ואם מ תו יפדו יחוץ מן
ואין מושין ממורה• מפרש בגמ׳ :
לריש לקיש היינו לכאורה אבל אפשר
הב כור ומן המע שר *וכל שקדם ’ הקד שן א ת
ואם מהו• קודם פדיונן יפדו להאכילן
לשנויי לקרא שפיר אליבא דרבי
לכלבים דאין קדושתן חמורה ותו
יוחנן ומתני׳ דנתנה לבלן מעל הוה
מומן או מום עובר להקד שן ולאחר מכאן
קמ״ל דגרעי משאר קדשים שאין נ פ דן
מוקמי ליה ר׳ יוחנן בבלן עובד כוכבים
נולד להן מום ק מ ע *)להקדשן( ונפדו פטורק
אלא חיין שיוכלו לעמוד בפני הכהן
וההיא דנתנה לספר בישראל ולכך
מן הבכורה ומן ה מ תנו ת ואען יוצאין ל ת לין
בשעת הערכתן דכתיב )ויקרא כז(
מעל אע״ג דלא משך דמעות קונות
ליגזז וליעבד *ולדן וחלבן אסור ל א חר
והעמיד )הכהן( את הבהמה וגו׳
וא״ת ומאי סייעתא לריש לקיש הא
פדיונן ב[ והשוחטן ב ת ץ חייב ועושין ת מו ר ה
והדר והעריך )אותה( הכהן וגו׳:חון
איהו מוקי הך דנתנה לספר ב ספ ר
טע מ א דנפדו ה א ל א
ואם מ תוי ק ב רו:
מןהפפור והממשי־ שאפילו במומן
עובד כוכבים הכי נמי מצי לאוקומי
נפדו פטורין מן ה ב כו ר ה ומן ה מ תנו ת ק ם ב ר
חלה עליהן קדושה חמורה דבכור רחם
ההיא דבלן בעוב ד כוכבים ואור״ת
מקדשו ובמעשר כתיב)שם( לא יבקר
משום דבלן משמע מפי דאיירי בישראל
"קדושת דמים מ ד ת ה מן ה ב כו ר ה ומן
בין עוב לרע דמשמע בין תם בק בעל
דומיא דנתנה לחבירו דקתני הוא
ה מ תנו ת  :ויוצאין לחולין ובו׳  :טע מ א דנפדו
מום קדוש עוב תם ר ע בעל מום :
מעל וחבירו לא מעל מ שמע חבירו
ה א ל א נפדו אםי־רי בגיזה ועבודה *מםייע
מום עופר• כמאן דליתיה דמי וחלה
ישראל דבר מעילה הוא ודוקא בלן
ליה לרבי *אליעזר ד אמר ג[ קדשי ב ד ק
עליהן קדושה  :פעור מן הפכורה •
דלא מחס רא משיכה כדמסייס בההיא
ה בי ת אסורין בגיזה ועבודה אמרי ל א
מפרש בגמרא  :ואין יוצאין פו׳ •
משנה לפי שאומר לו הרי מרחץ לפניך
קדו שת דמים ל מזב ח הוא ד מי חלפ א ב קדו ש ת
שאפי׳ לאחר פדיונן אסורין)בהנא ה(
הכנס ורחיץ אבל ס פ ר דומיא דבלן
הגוף ל מזב ח גזרו ב הו רבנן א ב ל קדשי ב ר ק
בגיזה ועבודה כדמפרש בגמרא :
דהייט ספ ר ישראל לא מעל ע ד דמשיך
ה בי ת ל א  :ולדן וחלבן מו תר ט׳  :היכי
ולדן וחלפן אסור פו׳• מפרש בגמרא
ולא אמר רבא קרא ומתני׳ מסייע ליה
כשנתעברו קודם פדיונן וילדו לאחר
לריש לקיש לפי שיסבור כמותו תדע
דמי אילימא דאיעבר ואתיליד ל א חר פדיונן
פדיונן:והשוחמןפחון• קודםפדיונן:
דרבא גופיה הוא דפסק כר׳ יוחנן
פ שיטא חולין נינהו אל א דאיעבד לפני פדיונן
חייפ• כרת ובגמרא מפרש בדוקין
לגבי ריש לקיש בכל דוכתא בר מתלת
וא^יליד ל א חר פדיונן ה א לפני פדיונן אםירי
שבעין דראוין הן לפנים ואליבא
וכי תימא שאני הכא דתניא כוותיה
נפדין
דרבי עקיבא דאמר אס עלו לא ירדו
והא ה ת ם חשיב חדא מילתא דריש
אבל בשאר מומין לא ד א מ רינן) א( במסכת יומא )דף סג (:הראוי לקיש דתניא כוותיה ואי אפשר לומר דהנהו תלתא גרסינהו בהדי
לאהל מועד חייבין עליו אי לא לא  :יקברו • ואין נפדין דבעי העמד ה ^ הדדי ואכתי איכא מובא דבפרק בהמה המקשה ) חולין עז•( גבי גידין
והערכה • גמ׳סעמאינחדין־ ארישא קאי:קדושסדמיםחסורה^ שסופן להקשות משמע דדוקא קאמר רבא *תני תלת ותו לא והא
מן הבכורה• כקדושת הגוף דמפרש לקמן מקראי דפמורה מבכורה דפליגי ר׳ יוחנן וריש לקיש פ״ק דסנהדרין )דף טו(-גביכ ל הקודם
ו מ מתנות :קדשי בדק הביס כו׳ • והני כקדשי בדק הבית דמו דהס להורגו זכה ותניא כדריש לקיש דהתס אליבא דרבי אליעזר פליגי והלכה
עצמן לא הוקדשו מתחילה אלא לדמיהן  :לא • תסייעיה ממתניתין כרבנן ופ״ק ד מסכ ת ע״ז )דף ו (:גבי נשא ונתן דתניא בברייתא
דקח שת דמיס למזבח הוא דהוקדשו לשם כן שיהיו הדמיס קריבין למזבח כריש לקיש ור׳ יוחנן סבר כתנא דמתני' גבי הא דתנן לפני חגיהם של
והתס הואדאסור בגיזה ועבודה משוסדמיחלפא בקדושת הגוף למזבח:
עובדי כוכבים אסור לאחריהן מותר ומפרש נשא ונתן איכא כיטיהי
הא • ולדות שנולדו לפני פדיונן אסורין בהנאה בלא פדייה ומיקרב ומיהו יש לדחות ראיה דרבא כיון דריש לקיש לאו משמיה דנפשיה
לא קרבי דמכח קדושה דחויה אתו דאמס לא הוקדשה למזבח :
אמר אלא משוס ר' אושעיא כדאמר לעיל אמר ריש לקיש ״שי®
נפדין
אושעיא ישראל שנתן מ עו ת לעובד כוכבים בבהמה בדיניהן ומפרש
בדיניהן שפסקה להן תורה מיד עמיתך במשיכה הא לעובד כוכבים בכסף ב כי ה איגוונ א לא איירי רבא לפסוק כר׳ יוחנן
בדבר שהיה ריש לקיש אומר בשם רבותיו כדמפרש פ״ב דחולין )דף נע (:בההיא דאין שפיטה אלאלבסוף דאמר ר״ל משוס לוי  0בא ופליג
עליה ר׳ יוחנן ורבא גופיה ס בר כריש לקיש בפרק תמיד נשחט)פסחים סג•( ובפרק שני דזבחים)דף ל•( ומיהו אשכחן אמר רבא אמר
הונא מכור לי באלו קנה כו׳ ומפרש ה ש ״ ס ד ס ב ר כ ר׳ יוחנן דאמר דבר תורה מ עו ת קוטת ונראה דרבה ג ר ס ול א רב א
רב הונא מעולם דאף רב יהודה לא ראהו א( כדאמרינן בקדושין)דף ענ (:יום שמש רב יהודה נולד רבא וכשמש רב יהודה כבר נ פ ט ר רב
הונא מדא מר ב מ״ ק)דףיז•( גברא רבא כרב יהודה ב( ליכא דלשרי לך ורב הונאגדול הי׳ אפילו משמואל רבו של רב יהודה מדאמר בריש
גיטין )דף ה•( בע א מיניה שמואל מרב הונא שנים שהביאו ג ט ועוד יש לדקדק דהלכתא כר' יוחנן דמעות קונות דבר שורה מדאמר וכן
אמר רב נחמן דבר תורה מעו ת קונות ג( ופסק לוי כמשני׳ וקי״ל כוותיה בדיני והא דאמר פ״קדקידו שין)דף יד (:גבי ע ב ד עברי הנ מ ^י
לעובד כוכבים ד( עובד כוכביס דכל קניינו בכסף ב ע״ ע קאמר ולא בכל דבר דלר׳ יוחנן הוי במשיכה והא דמתרץ הש״ס בפרק בתרא ד מסכת
ע״ז )דף סג•( בזונה עובד ת כוכבים דלא מחסרא משיכה ההיא שינוייא כר״ל ולא כר׳ יוחנן ואידך שינוייא דמשני ה ת ם בזונה ישראלית
וכגון דקאי בחצירה ניחא אף כר׳ יוחנן אבל מעיקרא ניחא ליה לאוקומי אפילו לא קאי בחצירה א״נ רב נחמן בר יצחק דקאמר לההיא
שינויא דסבירא ליה כר״ל ולא כמו שכתוב בספרים רב חסדא דרב חסדא הוא דאמר פרק הזהב)ב״מ דף מז (:כדרך שתיקט משיכה
בשומרין כך תקנו משיכה בלקוחות אלמא כר׳ יוחנן סבירא ליה דמשיכה תקנה דרבנן היא ומיהו יש לדחות דאפ״ה כר׳ יוחנן ס״ל ״אפשר
הכי
דהתס דלעובד כוכבים בכסף ולעמיתך ידרוש לענין אונאה כמאן דאמר גזל הכנעני אסור כדפרישית לעיל  :ה(
קאמר א ס לא נתן מעו ת כו׳ • פירוש וגס אם לא משך יחזור ^ ל ה נ י מילי ישראל מישראל כו׳ • תימה *דדומיא דרישא ישראל מ עו בד
כוכבים שמפסיד הכל כגון כאן שמפסיד דמי עבודת כוכבים מי איכא ישראל מישראל משוס מחוסרי א מנה וי״ל דהכי קאמר דישראל
מעובד כוכבים אי הוה בהו משוס מחוסרי א מנה הוה דומה *דמי עבוד ת כוכבים ביד ישראל אע״פ שהוא מקח טעו ת היה צריך לקיים המקח
הקדשים שקדם מוס קבוע להקדשן • לאו בקדשי בדק הבית איירי אלא בהקדישן למזבח לדמיהן דאין
שלא יהא בו משום מחוסרי אמנה* •
חילוק בין רישא לסיפא אלא שזה קדם הקדשו למומו וזה קדם מומו להקדשו ואע״פ שעובר כשהקדיש בעל מום למזבח כדאמרינן פ״ק דתמורה
)דף ו (:מכל מקום אשמעינן דינו והת ם מפרש מאי שנא מדקלא בעלמא ומשני *בריא מילתא טפי שביק תמים ומקדשין בעצי מומין :
ס ל ו ש ת דמים מדחה מן הבכורה ומן המתנות • פי׳ הקונטרס קדושת דמים פוטרת מן הבכורה כקדושת הגוףכד מפר ש לקמן מקראי
דפוטרת מן הבכורה ומן המתנות וקשה לפי׳ ד ה תס פטרינן בפסולי המוקדשין אע״פ דנפדו מדאיתקש לצבי ו ^ ל והכא
׳
דוקא בלא נפדו אלא היינו ט ע מ א בקדושת דמים משוס דכתיב )במדבר ג( גבי בכור בישראל וב מ ת ט ת כתיב )דברים יח( מאת ה ע ם :

מתני׳

גס׳

]לקמן כה־ חולין קלה־[
נ׳ל אלעור

צ׳ק מ׳ז

רבינו נרשום

עין מ ש פ ט
גר מצוה
יג  kמ״׳ פ׳יה■ מהלכזס
מורות הלכה ת
יד ב־מ״' פ׳ע מהלכות
בכורים הלכה ג :
טו ג מיי׳ ס׳א מהלכות
מעילה הלכה ט :
]נ נ[ מיי' פ״א מהלכות
אסור׳ מ31ת הלכה יא :
טז ד מי׳׳ פ׳א מהלכות
תמורה הלכה יו :
יז ד .מ״׳ פ״א מהלכות
איהור׳ מזיח הלכה

יא :
י ח ו מיי׳ פ׳א מהלכות
מעילה הלכה ט :
]טעות וכן במפנה
שבמסניותליהאגםבמולץ
קל• ליתא[
יט ז מיי' פיה מהלכות
בכורות הלכה ת :
כ ח מיי׳ פ׳א מהלכות
בכורות הלכהה:

שיטח מקוב צ ת
א[ ואם מתו יפדו •
דכיין דאין בהם אלא
קדוש־ת דטים שמתז־
פודין אותם להאכילן
לכלבים וקשה ל ר׳יטה א
דאטר־נן ב פ׳ כל שעה
האוכל חמץ של הקדש
ב שוגגטעלוי׳׳א לא מעל
ומפרש התם ד פ ליד
באם פודין את הקד שים
להאכילן לכלבים אלמא
אפ•׳ בקדושת דם־ם
איכא מ״ד התם אץ
פודי; הקדש להאכילו
לכלבים ואומרים דס׳ל
דמדאורייתא
לכ׳׳ע
פודי; הקדשים להאכילן
לכלבים כדקתני הכא
אם מ תו יפדו אכל
מדרבנן איכא פלונתא
דאיכא מייד אין פיד־ן
אעפ׳י שיש בהם קדו שת
דמים :ב[והש־וחם; בחוץ
חייב כרת ־ ו א׳ ת אמא•

תפרו חייבים בבכורה
ומתנות־ הזרוע והלחיים
והקבה רכיון דמום קרם
להקדש ונפדו כחולין
בתמן שכלן m S
דטו  :ויוצאין לחולין
להיגזז וליעבד • אע״נ
דר״ז1־'תום׳ חיצוניות ;
ד שאד פסולי הטוקדש־ן
אסור?מיוה^עבות''1־
אסירי בניזה ועבודה
כיון דמום קדם להקדש
וא׳ת פשיטא כיון
טותרין ; וולדן וחלב;
דקדושיןהןוי'לשאפ>׳
טוהר לאחד פדיונן ־
W
הקדש ועוד
לדוכי]טיתר[חנאתו לזזחר
פדיונן דאע״ג דאיעבר
ממה׳ש דמיירי דלית
לפני פדיונן כיו! דיליד
ואין
פרוטה
שוה
בה
לאחר פדיונן טוהר בלא
איסור הנאה בהקדעז
פדיי ה :והשוחט; בחוץ•
פחות מ שוה פרוטה •
 p nלעזרה  :ואין עושין
תום׳ חיצוניות:ד[ דדבד
תטורר■ ־ אפי׳ קודם
קונות
תורה מעו ת
פדיונן  :חוץ מן הבכור
דלעולם ובו׳ דרב א שי
דאע״ג
והמעשר ־
אית ליה שפיר ד ר׳י
)דקבע דם( ]נ״ל דקדם[
וסבר
קונות
מעו ת
:
להקדישן
מום קבוע
דלעטיתךוילעובז־בויכדים
מ״ט דינן
ונפדו ־
בכסף ולעמיתך דריש
י
........
כקדשין ופטורין מן
לענין אונאה כדקאסד
הבכורה והמתנות משום
לעיל • הר א׳ ש ; r t
דקדושתן באה מאיליה
והוו קדושת הגוף ■
ואי אמרת בכור היאך
ואפשר דדריש לעמיתך
יוכל
מום
לקדם
ולעובד כוכבים בכסף
ולעמיתך צ׳ק
להקדישו והלא קדושתו
דומיא דישראל צ׳ק
םרח  0טו ! שהומם
במעי אמו קודם שיקדשו
יציאת הרחם  :קדושת
לדמי צ׳ק
דמים מד הה מן הבכורה
ומן המתנות ־ דכיון
ע׳כ שייך לעיל
קבוע
מום
דקדם
לוזקדשן ההוא הקדש
]צ״ל בזיא מילתא עשי
לא הוי אלא קדושת
שביק תמים ומקדש בעלי
דמים שימכרו ויביא
מומין הגה״ה[
בדמיהן קדשים ־ ואפי׳
דגי אי לא מפדו פטורין
ומן
הבכורה
טן
המתנות  :קדשי בדק
ה ק די ש
א( ]ועי׳ הו ס' מנחות לו־ ד׳ ה אמררבה[ ב[ ליכאהכא צ׳׳ק נ ( ]צ׳ל ובדקה לוי במתני׳[ ד( אשכחן ה( שייך ל ד ףיג:
הבית ־ קדושת דט־ם
נינהו שימכרו לצורך תיקון בדק הבית  :אסירי בניזה ועבודה • קודם פדיונן  :אמרי לא • מיהא לא מסייעא ליה לר׳ אל־עזד ד היינו טעמא ד תנ א ד מ תני' דאסר להו בניזה ועבודה כי לא ניפדו משום דהני
שהוקדשו במומן קדו ש ת דמים למזבח הוא שימכרו ויביאו מדמיהן קדשים תמימין למזבח ואי שרית להו בניזה ועבודה אתי לאחלופי לטישרי בקדושת המזבח • קדשי בדק הבית רלא הוו קדושת
לא נזרו בהו רבנן דליהוו אסירי בגיזה ועבודה ,ימיהא לא טסייעא ליה ; הא לפני ־ דאיעבר ואזתיליד נןד ם פדיונן אסירי אוהן דייידות בלא פד־ון !
1
דמים למזבח דליכא לאיחלופי בהו
נפדין
הג הו ת ה ב״ ח ) ( 6ד ש׳י ד״ה זהשוחסן נחו! נו' במסכת זבחים דף קיב :

ורישא

ביזח
ראוי לפתח אהל טועד

