עין סשפט
u־ מצוה
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בכו ח ת

פסורת הש״ס

ח ע א:היון דמכ&רא

]שס ליכאפלוגתא ואפשר
ס  .pוע׳ש פי-רש״ ד׳ה
שלשים  orכו
בדקה ׳
דיליף לה בגטרוה מקרא
פכ״ל[
ג ה א מ ״' פ׳א מהל'
מעילה הל' י והדבר
ספק :
]עי׳ הוספות ב׳ימ הא.
ס ד ה אלא כו׳ ומ״ש שם
על צדו[
נו כ מיי׳ פ׳׳ג מהלכות
בכורות הל' יב סמג
עשין קמד טוש׳׳ע י'ד
סימן שח סעיף ב :
א ג מיי׳ פ׳א מהלכות
בכורות הלכה יד סמג
עשין קמה טושיע י״ד
סימן שו סעיף ב :

ב

ד מיי׳ שם הלכה ח
טוש׳יע שם סעיף ז :

ג ה מיי׳ שס הל׳ ט
טוש״עשם סעיף ח:
ד ו מיי׳ שם הלכה יד
טוש״ע שם סעי׳ ג :

ה

ז מיי׳ שס הל׳ יד
ופי״ב מהל׳ תרומות
הלכה יח :

שיטה מקובצת

ב ד מ ה שלשים יום • כי הך פלוגתא איכא לטנין מיפול אבדה דטיקר לאו לכפרה הואדאהי • דאינו מביאה על
) ב ״ מ ד ף כ ס(:
י
אעשה •דעולה מכפרת על עשה כד א מרינןב מ ס׳ יו מ א)ד ף לו•( על
עולה מתוודה עין שכחה ו פ א ה:ו ה אנן גשר הנן• אלמא בנשר שרי
מ ל א ת ך ודמעך לא תאחר כן תעשה לשורך• דהיינו נ׳ ימים
י מיום הבאת העומר בפס ח כח[ שגמר זמן נישול עקביא ולא יד[ בתלושין:עיקרו הפוך כלפי ראשו• שכפול באמצעיתו
התבואה ע ד העצר שמביאין שתי
תורה אור ושני ראשין נראין כ חיז  :שאינו
הלחם להתיר חדש במקדש וא״ת
מהמעך • שאינו שוה ע ם הגיזה אלא
דעיקר לאו לכפרה אתי משהי לה י׳או דלמא
האי ביום חמשיס הוא ולא הוי כעין כיון רעולה נמי מכפרא אעשה לא משהי לה נראה עולה למעלה  :מאי עעמאלא
בכור בניך וצאנך תתן לי דלאחר
אמר כרב נהן • הא ודאי כיון דאיט
ת״ש התול ש צמר מבכור תם אע״פ שנולד
תימא מיתה לא
שלשים* כס[ :
מתמעך אינו נראה ע ם הגיזה קרינא
בו מום שחטו אסור טעמא דתולש הא נתל ש
תלמוד לומר וכו׳ • לאו דוקא ל[ דלא
ביה  :לפישאי אפשר לשום גיזה בלא
שרי וכל שכן עולה דלא משהי לה הוא הרין
חשיב לה בפרק אלו הן הנשרפין
נימיןהמדולילוה-שעולוח למעלה ואי
אפילו נתל ש נמי אסור והאי דקתני תולש
)סנהדרין סג־(בהדי אלו שבמיתה אלא
כי האי גוונא מיתסר אין לך גיזה
קרוב הוא לא[ ]לעון[ מיתה :
להוריעך כ ת דעקביא דבבעל מום אפילו
מותרת רבי נתן מפי מחמיר להכי לא
מן
לאפרושי
אתי
בעי מאי ע ע מ א לא אמר כריש לקיש :
כתול ש נמי שרי והאנן נשר תנן תנא נשר
הפעור על החיוב
להוריעך
תולש
תנא
דרבנן
כחן
להודיעך
הדרן עלך הלוקח בה מה
כו׳ ־ בכמה מקומות אמרינן תרומה
כהו דעקביא  :צמר המדולדל כו׳  :היכי דמי
ויחזור ויתרום ולא גזרינן לב[ התם
כמה  :ליעפל בבכור • בזמן
אינו נראה עם הגיזה אמר רבי אלעזר אמר
כיון שהתרומה ראשונה לכהן מידע
הזה קודם שיתננו לכהן
ריש לקיש"בל שעיקרו הפוך בלפי ראשו רב
ידע דשניה דרבנן ואפילו נתן
שמוזהר לעכבו אצלו בעל כרחו
נתן בר אושעיא אמר בל שאינו מתמעך עם
הראשונה כבר לכהן קודם שיאמר
ולפרנסו  :לא יהן לו ■ בגמ׳ מפרש :
הגיזה א[וריש לקיש מאי טעמא לא אמר כרב
לו חכם לחזור ולתרום מ'׳מ מדאין
אם היה בעל מום• ואומר לו הכהן
הכהן מחזיר לו את הראשונה מיד ע
ריש
קסבר
אילעא
רבי
אמר
אושעיא
בר
נתן
בתוך הזמן תנהו לי שאוכלנו מותר :
ידע דשניה דרבנן היא אבל כאן
לקיש לפי שאי אפשר לגיזה בלא נימין
בין הם■ בזמן שבית המקדש קייס :
סבור הוא לג[ שנתן לכהן בתורת שכר
המדולדלות :
בין בעל מום• בזמן הז ה:
סיועו לד[ ומעכבה כהן ובכמה
מלאהךודמעךוגד־וסמיך ליה מו[ וכן
מקונוות
תעשה לשורך לצאנך וגו׳ ודרשינן הכי
בכור בניך תתן לי סז[ וכן לצאנך דכי
*'כמה ישראל חייבין ליטפל בבבור  [5בדקה )א( שלשים יום ובגסה
היכי דבכור בניך מצותו יז[ לאחר
המשים יום ר׳ יוסי אומר בדקה שלשה חדשים אמר לו הכהןבתוך)ב(הזמן
שלשים כדכתיב )כמדכר יח( ופדויו
תנהו לי הרי זה לא יתננו לו ואם ג[ בעל מום הוא ואמר לו תנהו לי
מבן חדש תפדה אך בכור צאן לאחר
_
מותר
שאוכלנו מותר ובשעת המקדש אם היה תמים ס אמר לו תן ואקרבנו
לשים מלאתך ודמעך דהיינו בכורים
יהבכור נ א כ ל שנה ב שנה בין תם בין בעל מום שנאמר  °ל פ ני ה׳ א ל הי ך ד ב רי = כן ל שו ר ך ’ ד כי היכיידבכורים לאחר

וכי

דלמא

נס׳

הדרן עלך הלוקח בהמה

א[ הגיזה■ ס״א נשלמא
רב נתן
בושב״ז^ר $
™י כר
אסר
חאי נמי נ ר א ה עם
הגיזה הוא אלא ר״ל
מאי פזעטא כי׳ • ורש״י תאכלנו שנה בשנה' ״נולד לו מום בתוך שנתו רשאי לקיימו כל שנים ״י חמשיס יה[ שהרי בפסח התבואה
לא גרים כן  :נ[ בבכור
מתבשלת ואין מביאין בכורים ע ד
בהמה דקה שלשים  :עשר הרש ) ג ( ה[ )ל א ה ר י״ב הד ש( אינו רשאי לקייט־ אלא ) ד ( ל' יו□ ;
י [.ואם היה בעל מום מנה״מ אמר רב בהנא דאמר כ ך א °בכור בניך תתן לי כן תע שה ל צ א נ ך ש ״ ״ שיביאו שתי הלחם בעצרת כדאמרינן
ואםר:ד[תטים ואטר לו:
ה[ לאתר שנתו אינו מל א ת ךו ד ט עך לא תאחר קתע•®־ ,ל שלרן איפוך <'.נ א ם םתנר אי[ד מקד ם״
כ[דמק1םלדמקדם• מלאחך ודמעך
רשאי לקיימו אלא עד
שלשים  :ו[ טסתברא למקדם דמאהר לדמאדד אדרבה דסמיך ליה לדסמיך ליה אלא אמר רבא
קודמיןבפסוק ראשוןהלכך דרשינן להו
דטוקדם למוקדם טאוחר
לרמאוהר אדרבה כו׳■ אמר קרא ׳[ תע שה הוסיף לך הבתוב עשייה אחרת בשורך ואימא שיתין אשורךהקודס בפסוקשני:כא[ודמאחר•
בן
לי
תתן
בניך
בבור
הכי
נמי
1
מ
תניא
:
להכמים
אלא
תוב
הכ
מסרך
*לא
ח[
על תיבת אלא נרשם קו
בכור בניך דמאחר בפסוק ראשון
למעלה להורות כי
ראוי תע שה לצאנך יכול אף לשורך תלמוד לומר תע שה הוסיף לך הכתוב
המאוחר
ליה אצאנך
דרשינן
לפ״ד לטהקו  :ז[ קראי
נו
)דף
תום׳ לקמן
_ ום׳
בפסוק שני  :דסמיך ליה לדסמיר •
זקמךמף״ עשייה אחרת בשורך י[ לא מסרך הכתוב אלא לחכמים מכאן אמרו עד
׳ : ( 6ח[ שיתין יומין
ובתר במה ישראל חייבין להטפל בבכור בב ה מ ה דקה שלשים יום בגסה ובכור בניך סמיך אל שורך  :ואימא
להכמים״''
בו׳ ׳“
לא י
שיהין יכב[דעשייהאחרתדוחיאדהךכג[
המשיןיומין תו לא
צריך חמ שיסיוםרבי יוסי אומר בדקה שלשה חדשים מפני *שטפולה מרובה יא[
לאיטית אימא
וכןתעשהב תנא מפני ששיניה דקותיכ[ :אם אמר לו הכהן בתוך הזמן תנהו לי הרי בכור בניך בעינן:לא מסרך הבהוב
הוםיף ל ך ה כ ת ו
אלא לחכמים• הואיל ולא גילה לך
לתרוייהו א' כ לכתוב
רחמנא וכן ת ע ש ה זה לא יתן לו :מאי טעמא אמר רב ששת ימפני שנראה ככהן המסייע
שיעור עשייה שהוסיך ודאי לחכמים
לבהמתך  :ט[ תניא
בכור בבית הגרנות תנו רבנן *הבהנים והלוים והעניים המסייעים בבית
מסרך שיפרשו לך ה ט ע ם ואחריהם
כוותיה דרבא
:
ותיבות נמי הכי נטתק
.
.
_
.
,
ומעשר
*תרומה
להם
נותנין
המטבחים'אין
ובבית
הגרנות
ובבית
הרועים
___
תלך  :טיפולה• טרח תה :ששיניה
'[בשורך ולא טםרך :
ברית הלוימלאכידקיוה •ואינה יכולה לאכול עשב ואס
חיללו ועליהן הכתוב אומר °שחתם
בשכרן ואם עושין כן
 [frמרובה מאי מפני
שטיפולו מרובה תנא :
טעמא ואומר °ואת קדשי בניישראל לא תחללו ולא תמותו מאי ואומר ובי״"״ ,לא תהא ע ם ה א ס תמות  :שנראה
יב[ דקות מאי
דד׳ יופי אמר לך וכן תימא מיתה לא ת״ש ואת קדשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותן יח ככהן המסייע בבית הגרנות • לפי
תעשה אתרוייהו כתיב
שבזמן הזה אין בכור ראוי לכלום ע ד
^ א מסרך הכתוב אלא ובקשו חכמים לקונסן ולהיות מפרישין עליהן תרומה יג[ *משלם ומפני
שיפול בו מום וכיון דעל.ישראל רמיא
לחכמים בהמה נסה מה לא קנסום דלמא אתי לאפרושי מן הפטור על החיוב ובכולן יש בהן
לימפל בו חמשים יום ואמר ליה
בחטשין תו לא צריך
טובת
לאימיה בהמה דקה עד
הכהן בתוך הזמן תנהו לי ואזוננו
תלתאירחי צריךלאימיה:
-------בביתשמסייע
לכהן
לכהן אחר
הגרנות•
 ----י  ' " -־ודומה " ־ r
...................
ולא " ■p
לו ■׳־־
ובלבד שיתננו •י
המורח י■־״־׳
מן ■י׳׳■״■
ומצילו ״1
כד[ י־ ■״״
ששוכרו ־■-י
כמי ־׳ ־׳ ■ ״׳
דומה ׳■״
אהנה ׳׳״ ■•
שלא '■■•׳■י
פי ׳ת״׳י
ואך על ^
יג[ משלהםנ׳ל :יד[ולא ■'.ן•

כעסן המסייע  :בבית
בתולש הם״ד :״י[\יי־ לדוש ולזרות כדי שיתנו לו התרומות אבל א ס היה בעל מום ואמר תן לי שאוכלנו הואיל וחזי ליה לא הוי ככהן
מעשר ראשון
תרומותולויס משום מעשר
מפני
אכולהואכולהו קאיקאי
הגרנות •
בבית
הבכורות :
אכהניס קאי
הרועים■
ראשי!
תרומות
כהניסמפני
כהניס
הגרנות •
:בבית
הבכורות
להם להם
ליתן ליתן
אכהניסכדיקאי כדי
הרועים■
תעשה?אנך “![מצות1
מן
זרוע לחיים וקיבה  :לקונסן • את
משום זרוע
קאי משום
אכהניסקאי
המטבחים •אכהניס
המטבחים •
ליתן לאחר:יח[המשים ועניים משוס מעשר עני  :בבית
בתים  ::מן
את הבעלי בתים
בבית
ליה דהדרא
אמרת ליה
יהו להם
דשמא יהו
החיוב• דשמא
על החיוב •
הפטור על
הפטור
דהדרא
ואי אמרת
המסייע ואי
לכהן המסייע
ממנה לכהן
הופרש ממנה
כה[ הופרש
ואחד כה[
גמור ואחד
של טבל גמור
אחד של
סאין אחד
שני סאין
להם שני
במנחות
כ[ ט ה׳ ד דמוקדם ולפרוש מינה משוס קנ ס א סבר בעל הבית כו[ טבל גמור הוא ומפריש מ מנה עלה דאידך ואיהי פטורה מדאורייתא אלא כז[ קנסא הוא ;

]חנינה יח[.

]נ״מ סט[.

הוספתא
ע״ש
צ״ל מתנות

דומאי פ״ה

]משלהן כ׳׳א נהושפהא
ע״פ[

ד דזי ר ד

ר ם גו ג ר ש ו ם
לכפ^ ’,את^א ’’דתרזן
בעלמא היא משחילה:
״ ש ה ™ ^ ' , ,1י ״
על עשה 1עללאתעשה

כא[י׳ םה’ ד
שניתק )על( לעשה :
י
לדמוקדם ‘ :
ודמאוחר בכור בניך
דבבעל מום אפ־לו תולש
שרי י ולא בתם:והאנן ישר תנך בבעל מום ולא תולש :תנא נשר להודיעך כחן דרבנן ידאפילו נשר דממילא
דמאוחר בפסוק  :כב[ שתין יומין דעשיה  :כג[ דהך דבכור  :כד[ ששוכרו שהוא מצילו מן  :כה[ ואחד
אסרי אבל לעולם ה׳ ה לעקביא דתולש נטי מתיר  :תנא תולש להודיעך כחן דעקכיא ־ דמתיר בשחיטה:
שהופרש ממנה  :נו[ הבית דטבל נטור  :כז[ אלא דקנסא הוא  :כח[ בפסה שאז זמן בישול  :כט[ שלשים
כל שעיקרו של שער י תולש והפוך העיקר כלפי ראשו וראשו אצל העור נראה שמחיים נתלש  :שאעו
וי׳ל דביכודי יחיד לא מייתי עד לאחר עצרת  :ל[ דוקא מיתה דלא  :לא[ הוא לעון מיתה  :לב[ נזרינן י נליון
מתמעך עם הגיזה כלומר שאינו מחובר שוכב בשוה עם שאר הגיזה אלא נתלש ויוצא כמעט חוץ משאר
ותירץ ר״י דהני לא שכיחי כולי האי כי הך דהכא דמילתיה דשכיח היא לסייע בבית הגרנות א׳נ יש לומד
הגיזה  :קסבר • האי נמי שעיקרו הפוך כלפי ראשו ואינו יוצא חוץ משאר הגיזה היינו נראה עם הגיזה ■
דהכא איכא למיחשי לאפרושי מן הפטור על החיוב מפני שיש שמסייעים לו בבית הגרנות ויש שאינם
קסבר ריש לקיש שעיקרו הפוך הוי ודאי אינו נראה עם הגיזה יותר מטה שאינו מתמעך דהכי אורחא
מסייעים ומאותה תבואה עצמה ליכא להפריש מיניה וביה ולא מטעם שהוא מן)החיוב על הפטור( ]הפטור על
דגיזה לפי שאי אפשר לגיזה בלא נימין המדולדלות  :הדרן עלך הלוקה
ההיוב[רק שקרוב הדבר לבא לידי תקלה ־ ת״ח י ולא נזרינן ויש ליתן טעם דבעלמא כיון ותיבת התם נמחק:
ישראל חייבץ ליטפל בבכור ־ כלומר ער כמה ישראל חייב לגדל את הבכור קודם שיתנהו לכהן  :בדקה
לנ[ הוא דתוןוטה שנתן  :לד[ סיועו מעכבר ,הכהן :
ישראל
ל׳ רם ובגסה נ׳ יום י כדמפרש בגם׳  :אמר לו הכהן בתוך זה הזמן תנהו לי הרי זה לא יתן •
דנראה ככהן המסייע בבית הגדנות דאין נותנין לו תרומה דנראה כאלו נתנה לו בשכירותו אף כאן נטי נראה כאילו נותנו לו בשביל אותה הנאה שנכנס במקומו בטיפולו  :ואם אמר לו בוזוך הזמן כשנפל בו מום תן
לי שאוכלנו מיד מותד הואיל ואין)רוצה(]צריך[הכהן לקיימו לא נראה כמסייע אבל בסתם הוא לא יתננו לו שאינו יכול לא,וכלו מיד עד שיפול בו מום שלא בזמן בהפ׳ק; מנא הני טילי ׳דל' יום חייב ליטפל בו:דאמד ^•א
בכור בניך תתן לי וכתיב בבניך מבן חדש תפדה וכן תעשה לצאנך נסי י מלאתך ודמעך לא תאחר וגרסי׳ במכילתא מלאתך אלו הבכורים שנוטלין מן המלא י ודמעך זו תרומה א(וממםת גדוי^יה ילמ״ה־ וככודים ואנן
דמביא וקודא היינו טפסח ועד עצרת דאיכא נ׳ יום וכן תעשה לשורך היטפל בו נ' יום  :איפוך אנא י דאיטא בכור בניך תתן לי כן תעשה לשורך  :מסתברא דמקדים לדמקדים ־ מלאתך דמוקדם לפסוק הקיש לשורך
שמוקדם לצאנך ־ ובכור בניך דמאחר אחר מלאתך תן לצאנך דםאוחר)אחר(לשורך :דסמיך לדסמיך• בכור בניך סמיך לשורך  :אמר קרא תעשה לשורך • דההוא תעשה לא צריך כלל אלא להוסיף עשיית בשורך יותר
מצאנך  :ואימא שיתין  .הואיל דהוסיף לימא פי שנים מצאנך דהיינו שיהין  :לא מסרן■ הכתוב אלא לחכמים ־ כלומד דלא אמד שיתין כפלים שבצאן אלא חכמים הוא דמפרשי נ' יום וסמכו אמלאתך ודמעך לא
תאתר  :מפני ששיניה רקות יולא יכולה ליכל יפה ער נ׳ חדשים:ר,כהנים המסייעים בכית הרועים ־ לשמוד או להאכיל כדי שיתנו להם הבכורות ולוייס ועניים ןהמסייעים[בבית הגרנות מפני מעשר ראשון ומעשד עני והכהנים
המסייעיס בכית הטטבחיים בשביל המתנות:ואם עשו כן׳ שנתנו להן בשכרן  :חיללו י הוציאו התרומה והמעשיר לחולין שאין בהן דין נךישה ולא יפה עשו ולא יצאו חובתן ויש בדבר עון מיתה  :תרומה ומעשרות פעם שניה
משלם :אלא משום דדלמא ארזי לאפרושי מן הפטור על החיוב דאי מחייבינן ליה לאפרושי תרומה אחריתי סבר חך גברא כולי הך תבואה טבל ודאי כאילו ייא נתרמה כלל ואי אית ליה טכל אחריתי דודאי טבל אתו
לאפרושי עליה מהך  .תבואה שכבר נתן טמנה והיא כבר נפטרה)דםבר דלאו משום קנסא הוא דקנסינן ליה לאפרושי תרומה אחריתי אלא משום חיוב גמור(וארזי לאפרושי מן הפטור על החיוב ולהכי לא קנסינן ליה :
טובת
א( נראה דצ״ל זו חרומה כמדנועת כתנואה י לשון מורי כנאון ־ וגניכורים קיי׳ל דנזביה יקירי( זכו' ־
הו.הות ד 1ב' ח )א( במשנה בדקה עד שלשים ) :ג( שם נהוך זמן זה הנהו ני וכו׳ ואם היה נעל מוס ואמי ) :נ( שם)לאחי י״כ חדש( הא׳רו ורב!ש׳א לאסר שנהו ) :ד( שם אלא עד שלשים :

 mcaהש׳׳ם

ער במה

פרה רביעי

בבורות

עין משפט
נר מצוד!

 w׳ * 5נ ו ו ב ה מ  6ה .ד ב ר מוע ט ואס היה כהן נותן סלע כדי שיתנט לכהן מקומות צריך לחלק בדברים כי ההיא דפסחיס בריש מקום שנהגו
ימה׳ד מונס הנאה ינ ר אחר קרובו אסור כיון דלדידיה חזיא הוי נראה ככהן המסייע  :ה״ג
)דף נא (.גבי הנהו דמפרשו ’ חלתא מארוזא דאמרינן דאי רובא לאו מלה P' 5
ו א מיי׳ פי׳ב מהלכוח
והנאמ״ט לאאמר מהנוספהונה  .ולא ג ר ס ושנא י[ ק מ א )נ ( בכולן אורז אכלי ניכלה זר באנפייהו דלמא אתו לאפרושי מן הפעור
היה כהן ט׳ נכה!
תרומות הלנה כ ]זע׳
הס׳ד ומה׳ד ה׳ג ותנא י ש ב הן עו ב ת הנאה ומפרש כגון ישראל שהפריש תרומה מכריו מאייש׳אהחיוב ובפ״ק דיומא)דף י (.גבי סוכת החג בחג חייבת *]בעירוב[
הס׳ד
ות׳ק
־
מ׳נו וכו׳ ־'
ה ת ס ננוור י׳ד סימן שלא
׳
^
^
.......
ע ע מ א לא א מר נמי או עב ח שהפריש
ובמזוזה ובמעשר דקאמר
ומה׳ד מ׳ט לא אמי כו׳
שתמה על הרמנ׳ם ונ׳י
:אמר
בכורות
לו
שהיו
ורועה
מתנותיו
דלמא
מדרבנן
דאי
קאמר
דמדאורייתא
ומה׳ו
ס׳ו
בנורות ה
מיישבו[ :
טובת הנאהלבעליםכיצד א[״ייעראל שהפריש
אמי לו 5״ק
לן הרומה .היינו ע ע מ א דשריא עובת
אתא לאפרושי מן הפעור על החיוב
לו
ואמר
ארר
ישראל
ומצאו
מכריו
תרומה
]אא[ מיי׳ ס״ה מסלכוט
הנאה דידה דקדושת הגוף היא דכולי
ובדמאי טז[ הלוקח מן עובד כוכבים
כטייס הלכה יג :
—— עלמא ידעי דלא נפקא לחולין ולא אתי הא לך סלע זה ותנהו לבן בתי כהן מותר אם
—
למ״ד יש קנין חייבו חכמים ולא חשו
ז ב מיי׳ פי׳ג מהלטת
האי כהן דיהב אבי אמו הסלע בגיניה היה כהן לכהן אסור ב[ ותנא מאי טעמא לא
למינהג בהו מנהג
לכך:
פר 1מ 1ה הלנה יא :
הגהות ה ב׳ ח
)( 6נ ט׳ למיטעי בהון למיעעי ולמנהג בה ענין חול ולמימר קאט־ מתנות כהונה אמר לך תרומה
דחולין  .ובעינן)זנחים דף כח (.למשחה
ח נ מיי׳ פי ,מהלכזה
שניתיתחל קחשייכו :איתחלאלה בהאי סלע דיהבליה אבי דקרושת הגוף היא דכיון דלא מתחלא לא
ולגדולה כדרך שהמלכים אוכלין ’׳[בצלי
תרומוס הלנה ס :
)נ( רש׳י י׳ ה ה׳ג וכו׳
ובחרדל ובכל מ ת ע ח כתיב למשחה
ות׳קהאינכול): 1ג { ד' ה אמו  :אבל הגי מתמה בכור יקדושס אתי למיטעי בה הני כיון רקרושת רמים נינהו
אפילו בזרוע ובלחיים ובקיבה כדמשמע ט ד מיי׳ שם פי״ב הל׳
חיתתל וכו׳ אני אמו
למכור
כהן
רצה
דאס
נינהו.
דמים
אתי למיטעי בהון )א( ג[*דבר מיתחל^־
א טוש׳׳ע י׳ד סימן
סלע דהיינו :
בשר בכור וזרוע ולחיים וקיבה מוכרן
קרושתייהו אארבעה זוזי ואתאלמינהג בהן^ הכא וגבי תרומה לא מציע שיצריך שכב סעיף ה וטזש׳ע
בשום אכילה בגדולה דשמא לא שייך או״ח סימן תנו סעיף נ
לישראל ותו לא בעי ליה לישראל
למיכלינהו בצלי ובחרדל כי היכי דעביד מנהגרחולין אט־־רבא תרומת חוצה לארץ;?
נהגה׳ה :
גדולה אלא בב שי■ ת ר ל מ ת חוצה
הגרנות^
כהן הילכך אתי ה ^ כהן למיעעי ף״[ אין בה משום כהן המסייע בבית
לארץ בעלה ברוב  .להתירה לכהן י ד .מיי׳ פ׳ה מהלכות
נטריסהל׳יטוש״עשם;
י[ בהון וסבר כיון דבני קנין נינהו  :רב חמא יהיב ליה לשמעיה אמר שמואל
עמא קאמר כדקאמר רבה מבעל לה
תוסשתא דומאי סיסהל קדושהייהו אארבטה וווי * .תרומת "חוצה לארץ בטילה ברוב רבה
ברוב )*ואפילו( בימי עומאתו ולא ואכיל לה 5׳מ
כמו שפירש הקונערס לאוכלה זר ולא
ד הי ב ח[ אבי אמו )ג( דהיינו ד׳ זוזי מבטלה ברוב ואוכל לה בימי טומאתו רב
]וט׳ נ נ׳ מ ס י  P /יא
בעיא אחד ומאה דבהדיא מוכח
מהלכות תרומות שתי ואתילמינהג בהו מנהג דחולץ שלא הונא בריה ררב יהושע כי *מתרמיליה חמרא
מסמאות וסייושיהן[ :
המפורש
כדינם
ובחרדל
בצלי
יאכלם
במנחות בפרק רבי ישמעאל )דף  P׳(.
רתרומה הוה רמי תרי נטלי רחולין וחרא
בפרק הזרוע והלחיים והקיבה )חולין
יח[ דאסורות לזר גבי חלת עובד
נטלא דתרומה ושקיל חד מיכן ואילך רמי
דף קל (:5ומשום הכי לא שנינהו והאי
כוכבים בא רן ותרומתו בחוצה לארן
]ניצה ט .ע׳ש[ דנקע ובכולן הכי קאמר ובכולן חרא ושקיל חרא ואמר *שמואל תרומת תצר,
מודיעיןאותו שהוא פעור חלתו נאכלת
]נדה לב [.התרומות והמעשרות יש בהן עובת לארץ אוכל והולך ואח״ב מפריש *ואמר
לזרים ותרומתו אינה מד מע ת יט[*דדייק נ״א דמשמע ר.א תרומת
חו״ל דישראל מדמעת
אלא
שמואל'אין תרומת תצר ,לארץ אסורה
הנאה:הרומסהוצהלארז  .ט[ דרבנן
התם הא דישראל מדמעת משמע דאינה ואינה עילה כו׳צ׳ק וע׳ש
עולה לאכול לזרים אלא באחד ומאה  :נתוס' ד ה ותרומה אינה
היא ויכול ליתנם לכהן המסייע  :במישד,טומאד ,יוצאד ,עליו מגופו וד,ני מילי
מדמעת
מבעל לה ברוב כו׳  .רבה
לשמעיה .כהן:במילהברוב .לאוכלה באכילד .אבל בנגיעה לית לן בה אמר רבינא
גר ס שהיה כהן כ[ דאמרינן
]בתום׳ חולי! קד .ד׳ס לזר ולא בעינן אחד ומאת ולאחר *הילכך ינדה רךצה ה[ חלר ,ואוכל לד ,כהן
רבה מדבית עלי קאתי א ^ רבא לא
יח״’ ”יא'= שעירבה ברוב חולין יכול לאכול י[ זר קטן ואי ליכא כדק קטן ישקלה לה בריש מסא
היה כהן
מקובצת
הזרוע)מולין שיטה
;
כדמוכחך בפרק :
™ ״1
אח־יתי
והדר־' מפרשא חלה
ושדיא בתנורא nm
s i S
H
אחריתי
דא״ל רבא לשמעיה זכי לי א[ ישראל .עיין בתום׳
קלג (.דא ל
דףקלג(.
/
מ » נשאלתות ס אמור ר ב ה .כהן היה דמדב ת על
דף
תורתש חלה
ואח״כ לקטן )דף נג ע׳ב(:
והולך ןאח״5
כו׳ ■ :א ל כ ל וסלך
מתנות ס׳
מתנות
לר,י
י*לל׳ ואוכל ל י
תשתכחח תורו
דלאא ת ש ת כ
היכי ד ל
כי ד  ,כ
סמראדהרומה.דחוצהלארץ:יא[אן 5ל £.כ
בר חמא
ורמי בר
עמרם ורמי
ורב עמרם
נחמן ורב
רבנחמן
גדול רב
כדק גדול
והולך .העבל וישייר כדי תרו מ ה ^‘ כד,ן
מוקף מיהו
בעי מוקף
דלא בעי
משמע דלא
מפרישש ..מ ש מ ע
מ פ רי
חטא
מיהו
עמרם לאפנויי
רב עמרם
סליק רב
בארבא סליק
קאזלי בארבא
ד,וו קאזלי
ויפרישנה ב א ח רונ ה :מו מ א הינ[יו צ א ה הוו
לאחר אף בטתנות כהונה כן
שבאחרונה לאחר
לפרש שבאחרונה
יכול לפרש
הייתי י סל
הייתי
לאפנויי
אמרר ,ל ת
קמייד,ו אמרה
עלת קמייהו
איתתא עלת
ד״ר,יא איתתא
אתאיהר,יא
מגו פו .כגון זב וזבה ונדה ובעל קרי אתאי
התרומה כא[ישאר מכריו ר׳  7ו \ 5ת"'^הונה
שיפריש ה ת ח מ ה
לחו שיפריש
שיתקיים בו מוקף אבל בקונערס עי׳ ומצאו ישראל אחר
חוצה
אבל לעמא חש שריא  :בנ גי ע ה
תרומת תצר,
ואוכל תרומת
שיטבול ואוכל
מר,ו שיטבול
מת מהו
טמא מת
טמא
״טא ואינל והילך ־־[ייש״ר ־ ד סי™
בר חמא
לרמי בר
נחם[ לרמי
רב נחמן
ליה רב
אט■ ליה
לארץ אמר
צ 1נ.8י^/ש>ונו״*הלאא'נ־״ק לארץ
ויפרישנה באחרונה ־ ה י ל כ ך נדה כהן לכהן אסור ותנא
י
י
דאיט מוזהר עליה לשומרה שלא
וכי
וכו׳ורש׳י ל’גלר:,ג[םבד
ורי׳ור״׳יי׳יי׳״יו״יי
קוצה לה חלה ואכיל לה כהן ק ק ,
י ע מ אג ה :הי ל כ ר .ד ב עי ע ה אינו מוזהר
תיתחל קדושת"ר\ :
נדהקוצה להחלה ואכיל ״לה:בהן קען .ולא גדו ל [/מ פני שהעומאה י צ א ה״ יש קצת תימה אמאי נ ק ע כהן קען והלא אפילו גדול יכול לאוכלה ד[דתרוםהוםנאן ואילך
— עליו מגופו ואס עבל לקריו הרי הוא כקען ל״א להכי נ ק ע כהן ק ע ן ^ אחר »[ שעובל ועהר מקריו ואי משוס עורח עבילה והלא ג ם בא״י רטי תדא ! ה[ רץצה
לה חלה  :ו[ קטא ותנא
שלא ראה קרי ולא יצאה עומאה מגופו ובשאלתות דרב אחאיא( מ פ ר ש ^ עובלין כד[ לתרומה וג ס בבבל היו עובלים לתרומת חוצה לאדן דאמדבבול! ! ![לבדטעי
רביגו גרשים הכי יד[:בריש מסא .פורגו״ן דכמה דאפשר לאיזדהורי מזדהרא מ ליג ע ^ כדמשמע לעיל דלא כה[ אכיל לה רבה ברוב אלא בימי עומאתו ובריש בוצ וסבר  :ח[ דיהיב
לה אביאטוסלע דהיינו:
’ * ה ן'
בה מאחר שקראת לה שם:כהןגדול.כהן שהגיעלכלל מצות:טו[*]לאפנויי5״ק בנות כו תי ם)נדה דףצנ (.שהעבילוה קודם לאמה לסוכה שמן של  [ Pלארץ טררבנן היא :
תרומה ונראה לר״י מתוך כך דאין לחלה זו שיעור ולפי שדבר מו ע ע י[ לאכול הכל ור :
ולקבל בה דבר סועט לנקבים[  :מהושימבול ויאבל סיומה חוצה לאין .בלא הערב שמש :
יא[ לארץ הס׳ד וטה׳ד
הוא ט חנ ה לכהן קען והכי משמע לישנא ט[ דשקליה בריש מסא שתדבר
וכי
א( ]ס׳ א״יי סי׳ ין״[
הוה רטי תרי דחולין
כלומר  dkחיה כק מוע ט הוא ואע״ג דלא מזכיר לה אלא גבי שריפה מ״מ משמע דההיא נמי דנותנה לקטן דבר מו ע ט כ׳[ א(וגס אותה שנשרפת הוצרך להזכיר וחד חרוטה לבטלה ברוב
בריש מ ס א לפי שבה משליכה בתנור אבל תרומה שלתסשהיתת מן התבואה לא היתה ראייה כל כך לינתן לכהן קטן אפילו לא היה לה שיעור והוה שקל חד נטל
דתלתא ושביק תרתי
תי™ כטו
 Sשקטן היה מאבדה יכן יין ושמן ועוד י״ל שהתרומה יש לה שיעור כגון תרומת מנגשי • ב ר י ש ח סא ושדי לה בתנורא  .פי׳ בקונטרס דכמה ומכאן ואילך רם־ -חרא
כהן סוכרת באיתיהסלע דאפשר כח[ לאזדהורי מליגע ביז מאחר שקרא עליה שם מיזדהר וקשיא לפירושו דהא בנגיעה אמרו דלית לן בה ולגמרי שרי ליגע אלא נקט ריש לגי תרתי לבטלה וחוה
שקיל חרא והוי לו v
מידת"’:
™ ”טא מסא לפי שדרך להפך בו גחלים ועצים כמו שפי׳ בקונטרס נזסא פורג״א בלע״ז ויכול להכניס יפה החלה בתנור בתוך האור ונראה דמסא היינו תרי כדטע־קרא לבטלה
יקאט -א•! ניתז לה! מרדא שרודין בו את הפת כדמשמע בתענית )דף כה (.גבי דביתהו דר׳ חנינא כט[ דקאמר לה שיבבתת אייתי מסא דקא חרכא ריפתא וקאמרינן אתרינא! יב[ טומאת
יוצאה מגופו  :יג[ נדול
ו א ס ^ו
התם ל[ אף היא להביא מרדא נכנסה לא[ אבל מהארא יסל לר\ות פורגו״ן כמו שפי׳ הקונטרס בפ״ק דחגיגה )דף ד (:גבי לב[ כ(]מריס[ מגדלא הוא־ל והיא עצמה
טעטא לא אטי בטתטר .דרדקי שקלתיה צמתארא וקא מהדרא תנורא שהיתה אוחזת האוד של תגור שקורין ג(מכבדת את התנור ולפי שיש דברים שאין מתחייבין בחלה טמאה כנדה שהטוטאה
יצאה מגופה ל׳׳א בו׳
נסי  .להבי .
?הא?* ” ^ ^ ^ ע ד לאחר אפייה כגון סופגנין ודובשנין לג[ בפ׳ כל שעה)פסחים דף לז (.וכדאמר ד(טחנה לשה ואפאת והפריש ממנה חלה נ ק ט שקיל לה בריש מסא
והשאר נמחק :יד[ הכי
^קשו הכמיט לק"® דכשבא לרדותה שורפה ומשליכה באש בראש המרא עצמה •  p D Sלד[ והדר מפרשא חלה אחריתי  .משמע שלא החמירו להפריש חלה שנית והדר מפריש חלה
.....................................
.
.
.
.
 -כו׳ ר\י תנא
לה^שם' דל־ו 1לח' ץיי*
אלא היכא דליכא כהן ק ק ולא לה[ כהנהו מקומות דקתני במסכת חלה׳)ס״דמ״ח(שלעולםמפרישיןשתי חלות אחת לאור ואחת
אטד לו
ם־תחלא .שלעולם א ” קרובין לא״י ומתחזיא חלה דידהו כחלת הא רן טמאה ו טעונה שריפה דגזרו עליה שלא לאוכלה אפילו כהן טהור גמור מחמת שהיא טנ!אה ולכך חלה  [V :מצות " r c .
.
םייח לתרוטתלהוציאה מפרישין לעולם של אור וחלה שניה שלא תשתכח תורת חלה כדמפרש נמי הכא אבל כאן לו[ בבבל שזה רחוק מאר[ ישיאל ולא מתחזיא חלס ךי ד הן ומה׳ד לר.םנויי לנקביו
־,דאע/דאטרינן » °א כחלת ה(הארץ טמאה ולא גזרו עליו שום איסור מחמת טומאה עצמה ולכך התורוה ג ס לכהן ל׳[ ט מ א כיון דלא יוצאה עליו מגופו וג ס התירו לכמל ו ^ ק ח סן ! י!  1אוכלץ
ב ה ד «נ /ד ^ רינ
חיללו לא אוזי כהן ברוב והשנית אוכל כתן גדול אפילו זב דלא מפליג הכא כלל דאע״ג דבחלה שניה דהתם תק)גס זה שס(ואסורה לזבין ולזבות ולנדות וליולחס ן(ן אין צלי ובחרדל ובכל
מ«^את™ .אכ\“הנ’! ללמוד צח[דהא דהכא לאוסרה לזביסולזבות שהיא בבבל רחוק מא״י וגסאינה לס[טעונה להפריש אלא היכא דליכא כהן ממקומות הקרובים ה ק ס עי ס "?יששעא?"' דאטורה
ט תני ת' ביון י ק ד ^ ת להפריש שתי חלות לעולם ויש פירושים שמוגה בהם דהך חלה אחריתי דהכא אין קורא עליה שם חלה דלית ליה תורת חלה ומסתברא ל אינ ה לור :י»[ מדמעת ודייק'

לאתי

י1

רבה

אלכל

התם; כ[ כהן כדאפרינן
מדמעח
א( ג׳א וגני צ״ק ב( צ׳ק נ( צ׳ל פורגון ומכבדת ד( ]נ״ק צד .וע׳ש תוו״ה ואפאה[ יי( אי’ 1שיאל ינ׳יי ®י״^יי ®ל’® *"יו י( ^’!
דטיט נינהי ינ פי ח אי
רבה ואביי מרבית :
״ ׳״■
״
חיללו אתי
«םינא
כא[ התדומד ,שייר מכריו טעט כדי שיתקיים כב[ והולך הטבל וישייר כדי תרומה באחרונה ויפרישנה ;
לטיטעא בהו ואתי לטינרג בד\ טנהנ ולוול דחולין ושמא יאכילו לבלב־ם ודדי בו־ו;  .אין בה טשום כהן בו׳ .
כג[ אחר שטבל וטהר  :כר[ טובלין כהנים לתרומה ; כה[ דלא מבטל לה תיבת אכיל נמחק  :נו[ לישנא
דלא הטירא כ׳ב  :יר.יב ליד .לשטעיה  .בהן בשכרו ולא חייש לנראה כמפייע  :מבטלה ברוב  .אחד בשניס
דשקלר .לה בריש ם־םא דלא מדבר סיפא אלא גבי ההיא דשדי ליר .בר,נורא מים תיבות טוכיר לה שריפה
ולא צריך אחו־ נטאר .כטו תרופת הארץ  :ואביל ליה  .אפילו ישראל ביום• טומאה כמו חולין  .ורבה בהן
נמחק :כז[ מועט ודא וגם :כח[ דאיפשר לאיזדהורי מליגע :כס[ הנינא דקא .סיפא ש־בבתא וכו' וקאמיה :ל[ התם
חוד : .ורב הונא נטי נ(  .וחרא דתרוטר .ושקיל הדא ואכיל ]ושתי[ לה וטיבן ואילך ראטי חדא דתרומה
תנא אף  :לא[ נכנסה וכן פי' בערוך אבל  :לנ[נבי מרים טגדלא כו' וקא טהזיא הנורא שהיתה כו׳ שקורין פורגין
באותן תרי נטלי ושקיל חרא וכן היה עושר ,עד שכלר ,כל התרומה וטבטלה בן  :ואח׳ב טפריש  .אפילו
ומכבדת  :לג[ ורוכשתין דפרק כל  :לד[ תיבות והדר מפישא נמחק  :לה[ ולא רם־ להנהו מקימות  :לו[ כאן
לבסוף י .בהן שטוטאד .יוצא טנופו  .בנון זב ובעל קרי  :אבל בנניעה לית לן בה  .אפילו אותו שטומאה
היה רתוק מאיי  :לז[ לכהן קטן כיון דאין טומאה יוצא מגופו ; לח[ ללמוד ו ץ דהבא  :לט[ אינה קבועה
יוצא מגופו יכול לינע בה  :הילכך נדה קיצר .לר ,חלר . .בחוצה לארץ דנדה נטי טוטאד .יוצאה מגופה  :ואכיל
שאפורה
לח כ ק קטן  .שאץ טומאת יוצאה טנופו  .והך )תרומה( ]חלד [,דתנינן הבא דאכיל כהן קטן כלומר
א( ונ׳ה נחוססתא דדמאי סיה ע׳ש .
““ “V״ '
“ ״יני' ליייייי״ ״ ׳
לם• שהטוטאח יוצאת עליו מגופו בולה בשל אור קתני דשתי חלות )דהיינו תרומות( יהבינן בזמן הזה אחת
לאור ואחת לנד,ן של אור אין לה שיעור ושל כהן יש לד ,שיעור ואותר .של אור היא תרופה מן התורה ובהכי שדינן לד .לאור דלא מצינא לטיתבא לנר,ן לפי שחוצה לארץ בחזקת טמא וכבית הפרם דטיא ולדגי
יחבינן לה לאור ווזחיא דיהבינן לבק כי היכי דלא תישתכח תורת חלה טישראל והכי מסתבר דהך תרומה בחרוטה של אור עסקינן דאי תרומה של כהן למאי אצטריך ליד ,למיהבה לכהן קטן אפילו כהן טמא מצי
אכיל לח דהני נרטינן בטסכת חלה בפרק האחרון בשתי נשים שעשו שני קבין  .רבן נמליאל אומר שלשי ארצות לחלה בו' וטבול יום אוכלה  .רבי יושי אוסר אינו צריך טבילה  .למ״ה  :ברישא טסא  .ראשית תעיסח !
וני
א( נראה דצ׳ל כדי לזכוח נה לכהן אחר אסור דנראה כמו דמוכרה לאוחו הכהן כאוהו הסלע וכו'  .ב( נראה רציל ורב הונא גמי היה עושה כן  :רמי תרי גטלא דיזולין וחוא וכו׳ .

עין משפט
נר טצוה
נסז .ושם ד״ה!תממחו[

,״ ״
'
הלכה יו
כנורות
סוש׳ע י׳ד סימן שז
סעיף : 1
י ב ם מיי' פ'׳׳ מהלכות
הקרננות
מעשה
הלכה ו :

פרק רביעי

עד כמה

54

בכורות

והי הזאה יש לגו  .בזמן הזה דכיון דאין עכשיו הזאה ק בזמן הזה
ה ע ר ב שחש נמי לא בעי  :לא ליחוש ליה לסבא  .בתמיה וכי לא נחוש
לכבוד רב ע מ ר ם שאינו בכאן ואין שוב להורות שום הוראה ע ד שיבא :
טובל ואופל  .ואין צריך ה ע ר ב שמש  :וליה הלפסא פווחיה  .הש״ס
תורה אור ק מהדר ליה  :דלשנה דידיה מנינן .

מד מ ע ת י[ דאע״ג דתרומת חוצה לארץ מ ד מ ע ת כדפניא במנחות בפ׳
רבי ישמעאל )לף״( ושמא אפילו השניה במקומות השנויים במשנה
אינה מד מ ע ת ונראיז ל ר בי ד בין ה כ א ובין ה ת ם אץ( ב מקום שהחמירו
להפריש חלה שניה לא החמירו להפריש שתי תרומות דהא לא מצריך
במשנה להפריש שתים אלא בחלות
ייש ליתן ע ע ם שבחלה יש יותר לחוש וכי הזאה יש לנו אמר ליה רמי בר חר^א לא
שלא תשתכח משום דשייכא בכל אד ם ליחוש ליה לסבא אדהכי אתא רב עמרם
המגלגל ע ס תו אבל תרומה אין רגילין
אמר להו הכי אמר רב טמא מת טובל ואוכל
בה אלא בעלי ק ר ק עו ת וממרחי
בתרומת חוצה לארץ ולית הלכתא פו תיה
הזאה יש לנו  .ולא
תבואות :
היה נראה יא[ לומר שכשנממאין במת א[ דאמר מר זוטרא משמיה דרב ששת טמא
היו הולכין ומזין ב א רן וחוזרים ואוכלים שרץ טובל ואוכל בתרומת חוצה לארץ ולית
בתרומה דמשום מו מאת חוצה לארץ
הלכתא כוותיה ; ק בכור נאכל שנה בשנה
לא חשו בחלת חוצה לארץ אבל ב ^ בו׳  :מדקאמר נולד בו מום בתוך שנתו
יב[ השומאות דאורייתא אסור כל זמן למימרא י׳דלשנה דידיה מנינן מנא הני מיל
שלא כובל כיון יג[ דמן התורה *אפילו

וכי

צליכה טנילה אפילו ר ק

ומד אמנה 5״ת

___

שיטה מקובצת
^^^^ות'ההב “ י
ג[ שנכנס בחבירתה :
ה[ אחי וארבי ר"" *
fp
להו™[
״ ץ ״ ״ ק קיי־
 Tpם ה' ^ ^ל״
י[ מתיבת
ו_בשרם :
לי?מוקף^^״\חצ ™
לבנה כי לפ׳ד ראיי

^ינ [  \£ט ™^ ,
יג[ כיון
דאורייתא :
שהוא טשא סן ההורה :
יד[ לפי־ושי ממנד ,כמו
טםתנדתניא:עו[ואסורה
לזבים כו'  :טו[ לנו
ולר' יוסי אפילו ב׳ק :
'![שיעור פירוש שטקום:
יח[ושן הנהר עד אטנום:
־ט[ בירויסלטי דשל אור
אין כו' נשרפת ושל
כהן יש לה שיעור מפני
שהיא נאכלת ושתיהן :
כ[ ב־אה בפרק השוכר
את הפועלים ׳סטביא :
בערלה וכלא'
כא[
הכרם  :נג[ אין לנו
לומר  :כג[ אותה של
מעילה ששנויה שם

ל,ישי 1 ^ ^ :של “יל״
נציייף  :ציי[ “'ייי

לנתינת :
בצירוף
כז[ תיבת עם נמחק :
נז[ כהן כו׳ ותשיב !
כיו[ איכא כהן חבר
רוצה
ואינו! ג! !.
שדצא עשיר !u
lu /

מסורת הש״ם

דא ס נולד הבכור בניסן רשאי לקיימו
ע ד ניסן אחר ולא אמרינן מתשרי
ששלמה שנת מנין עולם שלמה נמי
שנת הבכור  :זו שנה של בפור .
כלומר דכי אזלש אח ר שנת הבכור היא
נכנ ס ת בחברתה דכי הוי לבכור שנה
אח ת נ כנ ס ה שנית למנין עולם מתשרי:
יום אחד בשנה זו .דכי שוחשו ביום
הגהו ת ה ב״ ח
אחרון לשנתו יכול לאוכלו אותו היום
)א( גם׳ ולדני רב מנא
ויום ה מחר ת שהוא משנה שניה דהיינו
להו ■:

־
! י^.
״
א
ר
ק
דאמר רב יהודה אמר רב דאמר
ה־אלהיך האכלנו שנה ב שנה איזוהי ש™ ” י 1שי(ר'קוזס'־נא^מ’ש!היכת^
בהו י
ג[שנכנםת בחברתה הוי אומר שנה של בכור
כבש בן שנתו  :ש[ובשרס יהיה
דבי ל[רב תנא שנה ב שנה ^ייוםאחד בשנה זו
לך פחזה החנופה  .בבכור חישתעי
בסדר ויקח-קרח  :תודה אינה נאכלת
ויום אחד ב שנה זו "לימד על הבכור שנאכל
אלא ליום ולילה והמור ם מ מנ ה
לשני ימים ולילה אחד ) א ( ה[ דבי רב מנא להו
דהייט חזה ושוק כיוצא בה הוא :
ילפי מקדשים וקדשים גופייהו מנלן אמר *רב
ואידך
אחא בר יעקב אמר קרא °כבש י[ בן שנתו
שנתו שלו ולא שנה של מנין עולם ורב נאכל לשני ימים ולילה אחד מנא ליה
*נפקא ליה °מובשרם יהיה לך כחזה התנופה וכשוק הימיןהקישו הכתוב לחזה
ושוק של שלמים מה להלן שני ימים ולילה אחד אף כאן שני ימים ולילה אחד
ואידך

לחולין כי אין ס ב ר א שתקנו חלת כהן
בחוצה לארץ שאין יכול לאוכלה אלא
אם כן ילך ויזה בארץ ישראל וממומאת
ה מת אי אפשר להזהר דאע״ג דצריכין
ליזהר מ ח מ ת כהונתם מכ"מ ממומאת
חרב שהיא כחלל אפילו על ידי אהל
כדמוכח בנזיר בפ׳ כהן ג דול) ד ף נג(:
שמאהיל על חרב כננאהיל על ה ח ת
וברי שאהלו׳חוכח שהשפוד נע שהכחלל
ע״י אהל ה מת מאותם לא היו יכולים
ליזהר וג ם אין צריכין יד[ לפרוש כ מ חת
כדתניא בריש תוספתא דאהלות כל
שו מ א ת ה מ ת שאין הנזיר מגלח עליה
אין כהן מוזהר עליה ולהכי מ ס ת ב רא שבלא הזאה ושבילה היו אוכלין אותה וצריך לפרש מחוך הלכה זו דהא דתנן בנזסכת חל ת)פ״ד מ״ח(
מן הנה ר *עד אמנון ולפנים שתי חלות אחת לאור ואחת לכהן כו׳ ושבול יום אוכלה ר׳ יוסי אונ!ר א״צ שבילה ואסורה * dpלזרים כו׳ בשבול
יום דבעל קרי מיירי ושרי בלא ה ע ר ב שמש א ע״ פ ששומאה יוצאה עליו מגופו דאי בשמא מת וכי הזאה יש לנו שי[ ור׳ יוסי אומר אפילו בעל
קרי א״צ שבילה תד ע מדקתני סיפא ואסורה לזבים ולזבות לנדות וליולדות ולא תשיב בעל קרי וההיא דסיפא לא צריכא אלא לר׳ יוסי כדקאמר
בירושלמי לרבי יוסי נצרכא א ע״ פ שכתוב בה לר׳ יהודה דומה שעות סופר ולר׳ יוסי גרסינן ואגב גררא אפרש תחלה המשנה )שם( דתנן שלש
ארצות לחלה מא״י ע ד כזיב חלה אחת מכזיב ע ד הנר sר ועד *אמשם שתי חלות אחת לאור ואחת לכהן של אור יש לה שיעור ושל כהן אין לה
שיעור יז[ שמקום שומאה הוא ואין יכולין לשמור עצמן ופירותיתס ב שהרה מ ח מ ת שסמוך הוא לארץ ה ע מי ם וחלותיהן שעושת שריפה ולכך
מפרישין שתי חלות א ח ת לאור שהיא חלה שמאה דאורייתא שפירותיהן גדילין בא״י ואחת לכהן שלא תשתכח תורת חלה ושל אור יש לה שיעור
כדמפרש בירושלמי מ פני שהוא מדברי תורה ושל כהן אין לה שיעור מפני שהוא מדברי סופרים ו ה ד ר ק תני *ומן יח[ א מ ש ם ולפנים שתי חלות
א ח ת לאור ואחת לכהן של אור אין לה שיעור ושל כהן יש לה שיעור ומפרש בירושלמי י מ ושל אור אין לה שיעור מפני שהיא נ שרפת ושתיהן
מדברי סופרים והדר קתני ושבול יום אוכלה ר׳ יוסי אומר א״צ שבילה ואסורה לזבים ולזבות לנדות וליולדות ונאכלת ע ם הזר על השלחן וניתנת
לכל כהן והיא המשנה דמייתי בריש כל הבשר )חולין לף קד (.אלא שהש״ס מביאה שם בקוצר וכן דרך הש״ס להאריך ולקצר כשמביא משניות
משהרות ו מז רעי ס ומשנה הלשון כפי הצורך כי ההיא ד ס פ ק ביאה כ[ שמביא הש״ס)פחחים דף י (.על משנת נ כנ ס לבקעה והיא שנויה על משנה
אחר ת שלמעלה הימנה בסמוך לה ב מ ס' שהרות וכן משנה ב מסכ ת ע רלה שמביא בהשוכר א ת הפועל ב מ ס כ ת ע ״ז ) ד ף סח (:בערלה כא[ ובכלאי
הכרם מצשרפין ר״ש אומר אין מצשרפין והיא שנויה באורך במס׳ ערלה )פ״ב מ״א( והש״ס מקצר שם ב מ ס׳ ע״ז כי אין כב[ לומר שאותה משנה
שמביא שם זו היא אותה כג[ שלמעלה ששטיה בקוצר פ רק קדשי מזבח)מעילה דף יח (.כי אין פירושם שוה כמו שפירש רבינו ת ם שאותה כד[ של
מעלה בצרוף לכזית ולמלקות דומיא דכל הנהו של אותו ה פ ר ק ואותה שמביא ב מ ס כ ת ע״ז מיי רי כה[ לנתינת ט ע ם ולאסור במאתים ב תערוכ ת ה
כ ד מו כ חגו פ ה דמתני׳ דערלה ודוק ותשכח ולהכי מייתי ב מסכ ת ע״ז ראיה מ מנ ת דאיסור ואיסור לא מצטרפין לר' ,שמעון לנתינת מ ע ם ולחמץ
דפירש מילתיה דר' ש מ עון ד ק תני ע ל ה ר׳ שמעון אומר אין מצמרפין היינו ליתן מ ע ם דבהכי איירי תנ א ק מא ומילתיהדרבי שמעון דמעילה
מפורשת בג מ' ד מעילה)ד ף יח (.אין מצטרפין א״צ צירוף דכל שהוא למכות והאי וניתנת לכל כהן הוי פירושא לכל כהן אפילו לכהן ע ם האר;
אע״ם שתרומת כו[) ע ם( הארץ אינה ניתנת אלא לכהן חבר שישמרנה ב ט ה ר ה ובתרומת חו״ל לא גזרו שמא יאכלה בימי טונזאתו וכן מ שמע דומיא
דמה ששנינו אח ר משנה זו ואלו ניתנין לכל כהן כז[ והשיב בהדייהו הזרוע והלחיים והקבה וראשית הגז וכיוצא בהן מידי דלאשייך בהו אישור
טו מאה ומכ״מ א ס יש חבר ו ע ם הארץ לא יתן ל ע ס הארץ כדאמר בפ רק הזרוע)חולין דף קל (:מנין שאין נותנין מ תנ ה לכהן ע ם הארץ שנאמר
לתת מנ ת למחזיקים תורת ה׳ מחזיק בתורת ה׳ יש לו מנ ת ושאין מחזיק אין לו מנ ת ולא כמו שפירש ה קונ טר ס בכל הבשר )שם דף קד (:דלכל
כהן אתא לאשמועינן שאפילו אין מחזיק יתנו לו חלת ח״ל דהא משנה שאחר זו אי אפשר לומר כן דקחשיב בה מתנות דאמרי עלייהו שאין ניתנות
אלא למחזיקים אלא ודאי היכא דליכא חב ר מיירי הכא א״נ אפילו איכא כח[ חבר אלא שאינו צריך למתנות יחנו ל ע ס הארץ עני שמצווים
להחיותו שאם לא יתנו לו יצטרכו ליחן לו חולין והשתא דפרישית ה א דקתני טבול יום אוכלה היינו טבול יום כט[)*קא ב עי לה( ולא בעי ה ע ר ב
שמש ו אע״פ שטומאה יוצאה עליו מגופו נראה ל[ לומר דה״ה חלת האור בבבל ודידן אע״פ שאסורה למי שטומאה יוצאה מגופו לא בעיא
ה ע ר ב שמש ואין להחמיר יותר מחלת כהן דההיא משנה לא[ ומאן דמחמיר בה לאוסרה בטו מאת שרץ שרי לטנזא שרץ לאחר טבילה ומיהו אין
ראיה כל כך כי שמא א ע״ פ שהחמירו בה ב ט מ א שרץ קודם טבילה כמו בבעל קרי בטבול יום דשרץ שמא הקילו בה יותר ובהלכות גדולות כשוב
בהלכות חלה א מר רבינא הילכך נד ה קוצה לה חלה ואכיל לה כהן קטן או מאן דטביל לקריו ועוד כתוב בהלכות גדולות דחלה בא״י אין מפרישין
אלא חלה אחת ושורפין אותה ונראה דעכשיו כיון ששורפין אותה לפי שאין להם הזאה בכל א״י צריך להפריש לצ[ שניה כמו מכזיב ע ד הנה ר וע ד
א(א מט ם שמפריש חלה שניה שלא תשתכח הורת חלה כ( :ך ל י ת הלכתא כוותיה .בהא דמצריך טבילה אלא אפילו טבילה לא בעי ולשון הקונ׳ לא
מ ש מ מ כ ^ ש נ ה בשנה איזהו שנה שנכנסת בחברתה.גבי כשכירשנהבשנה לג[)ויקרא כה(שכירותשל שנה זו איןמ שתלסאלא בשנה אחרת)ב״ר) סה(.
דרשינן בכל הד מ עניינא דקרא לד[ דגבי מעשר דכתיב שנה בשנה ]א[ דדרשינן לקמן)דף נג (:שאין מתע שר מן החדש על הישן ומן הישן
וצריך לאוקמא הך שמעתא ] [3דשנה בלא רגלים שברגלים לתידייהו לה[ ]צ[ בכל שנה איכא בל תאחר כדאמר בפ״ק ד ר״ ה)ד ף ו (:וא״ת והא מיבעי
/
,
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תמורס נא :ע״ש

]ערכין ינו! נדה מו[:
ויקרא יג
ונחים נו.
נמדנר יס

לונים  i׳p

אמנה צ׳ק

מן הנהר ועד אמנה צ־ק

------------------- --גליון ה ש״ם
גם׳ דני רב חנא  .ע׳
בנח מג ע ב חוש׳

ד׳ה די׳מ •

דנעל קלי ולא נע־ } ’P

------------------ ----רבי־נו גרשום
וכי הזאת יש לגו .
בזם; תזה שיהא צריך
להםתין שלישי ושביעי •
ול־ת הלכתא בוותיה .
רלעולם טטא טח אינו
,תרום« .-יריי״«
-Sי ו״ה
דאורייתא
וכל ׳‘ ו
■״■ ’ '‘באוחה ש"
או ר

אוי

שרץ
׳ ' ׳ ) ש יץ

^1ני ובן בטמא

בתרומת האור

לקבל ואפילו יוצר .המקריב אותו לח ירצה אותו בלא ירנה ואין מחחר נדרו בלא ירצה ומצריך התם תרי קראי חד לבכור וחד לשאר קדשים וי״ל דהך דשמעתין דהכא קיוני  :נאכל שנה בשנת
לכר} כל שנתו של
נ פ הא ליה לז[ מדאחרים דה ת ס בז ב חי ם)ד ף כט (.ו ב ר״ ה)ד ף ה (:ו ב ת מור ה)ד ף כא (:מקיש בכור למעשר מה מעשר אינו נפסל משנה לחברתקן
אמינא בחזה ושיק של בין תש בין בעל סום
בעי העיב  :ל 1ניאר ,ובתמורה)שס(:נמי קאמר דאחרים מוקמי קרא דתאכלנו שנה בשנה לח[ לדהכא והנהו דהכא נמי סברי כ חיזיי • °
; בזמן כהמיק שנאסר
לי׳י דה*ה•־ ל״[“׳“ני׳ הודה  .לר׳ ע קי בא ליה ליה כי הך ס ב רא בסוף איזהו מקומן)זבחים דף נז (.ומפרש לט[ ד( דה ת ם פליגי בהימנו ודבר א חל אי הןי היקש אן

לפני ה׳ ונו׳  :נולד בו
/.
,,j
 ,ן j״ j
,ן״ך
,^^p
דהא טאן דמחמיר בה
לאוסרה בטמא
טום בתוך שנתו  .ואין
שם כהן שיחנו לו  :רשאי לקיימו כל י״ב חדש  .עד שישלים שנתו שמא יבא כרץ ו־טלנו  :האי רשאי
וטמא שרץ קודם טבילה שרי בו׳  .ס'א לאסרה בטומאת שירץ קודם טבילה שרי לטמא שרץ אחר טבילה :
דקאטר חייב הוא  :לאחר שנתו  .אם נולד בו מום אינו רשאי  .אינו חייב לקיימו אלא ל׳ יום שהם
ל [3להפריש הלה שניה ! לג[ בשנת בפרק איזד,ו נשך דרש־נן שבירות  :לד[ דקרא וגבי מעשר־ דכתיב בו׳
חשובין שנה כדאמרינן בגם׳  :אלמא דנאכל נטי בשנה אחרת דכתיב שנר ,בעזנה  .ואם לא בא בהן עד ל׳
לקטן בפ׳ בתרא שאין ! לה[ להורייהו בלא שנה  :לז[ בסופו דאין בכור נפסל  :לז[ ליה כדאחרים דהתם :
יום שוחטו ישראל ומולחו ותולירע עד ש־בא כהן ויקחנו א( ואם יסריח יקברנו.־ אי זו היא שנה שנכנסת
ליו[ ביסנר ,ס׳א להאי דרבי הילכך מסתבר דהני הא דהכא נטי  :לט[ ומפריס התם דפליגי בהיטנו :
בחברתה ד1־א זו של בכור  .שאם נולד בניסן או באייר אין אומרין לכשיבא תשרי שהוא ראש השנה
הבר עיברה שעתו אלא נותנין לו י ’ ב חדש מיום שטילד והיינו נכנסת בחברתה אע״ג דשנהו נכנסת בשנה שניה לטנין עולם אזלינן בתר שנתו דבל י׳ ב חדש הוי כאן שנר : ,להבי כתיב שנה בשנה דנקים יום סשנר,
V
א( דנרי רניגו אלו צריך ראזר דלמז לא יאכלו הנעלים נעצמס קזדם שיסריח דהא גקזר •:ט״מ מזתר לזרים וצ״ט .
ה נ ה ל ת צ ׳ ה ]א[ 7רשיג) ]נ[ מ א נשוה ! [5נלא \' f17 [71
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ער כמה

פרק רביעי
שלא

בכורות

בח

ואייך .דמפיק מובשרם יהיה לך וגו' ההוא ודאי בחזה ושוק דשודה
מישהעי אלא שני ימים נפקא ליה מיהיה לך דמשחע הויה אחרש לבר
מזו  :שלא מציגו בהל הסויה כולה .שיתנט לכהן אלא מרבויא דהאי
יג[יהיה לך נפקא:ואידך .דמפיק מיהיה לך שני ימים ולילה אחת
בכור בעל מום שנותן לכהן מוכשרם תורה אור
יהיה לך נפקא לשון רבים משמע אחד
שb
ואידך אי מהתם איכא
ההיא דפרק שתי מדות)מנחופ דף צא(:
תם ואחד בעל מום  :ואידך  .ובשרם
חודה א[ ואידך אמר קרא לך יהיה הוסיף לך
גבי נסכים לכבש האחד זה אחד עשר של
לא משמע אלא תמימים והא דנקש
הכתוב הויה אחרת בבכור ואידך נ[ *הא
^ מ ע ש ר שלא מצינו לו בכל התורה כולה
לשון רבים דאבכורוש דכולהו ישראל
קאי  :ולאסר שנסו נמישלשים יום.
מהתם איכא למימר האי יהיה לך יילימד על ^ שיהא טפל חמור מן העיקר כ[ *דהוה
בכור בעל מום שנותנו לכהן *שלא מצינו לו ״ מצי למימר אחד עשר של מעשר יוכיח
אך על ג ב ) נ ( דמום בתוך שנתו סולד
בכל התורה כולה ואידך ג[ אמר ובשרם אחד
כדמשני אמושר מפסח וכן בשבת בפ׳
נוובא  :כל י״ב סדש .ע ד שיהו לו שנים
אמר ר׳ ע קי בא)ד ף פג (:זה היסטו של
עשר חדש משנולד יל[  :היכא דנולד
חם ל[ ואחד בעל מום ואידך ובשרם דהני
זב שלא מנינו בכל התורה כולה
בו מום  .לאחר שנתו רשאי לקיימו
בכורות דכולהו ישראל קאמר  :נולד לו מום
דטומאה ה מס ט ת תטמא :
שלשים יום משנולד המום דלאחר שנתו
בתוך שנתו רשאי לקיימו כל י״ב חדש^^ ‘
דמתני׳ ה״ק ואם לאחר שנתו נולד
ו אי ד ך
איבעיא להו היכי קאמר נולד לו י[ בתוך שנתו
המום יקיימנו שלשים יום  :בזמן הוה.
שאין תם ראוי לכלום  :עדשלא נראה רשאי לקיימו כל י״ב חדש ולאחר שנתו נמי
סוך איזהו מקומן )זנחים דף נז(.
שלשים ז[ או דלטא היכא דנולד בו מום בתוך
משני רבי ישמעאל מבשרם דהנך
להראוסולחכם-שלאנפל בו מו ם)ג(
שנתו רשאי לקיימו כל שנים עשר חדש ותוצ״ק ]בכורות[ קאמר משנןע כא[רוצה לומר
אחר שנתו  :אינו רשאי לקיימו אפילו
דקאי אבכור שור וכשב ועז דכתיב
לא והיכא דנולד ח[ לו אחר שנתו אינו רשאי
יום אחד .וקס״ד אטלד בו מום בתוך
לעיל מיניה ושינויא אחרינא הוא
שנתו קאי וקתני אבל מפני השבת לקיימו אלא שלשיםמ[ת״ש דתניא "בכור
וא״ת פ [3והא תנא לא דריש מידי
אבידה לבעלים דהיינו כהן דשמא אם
בזמן הזה עד שלא נראה להראותו לחכם
מובשרם לשון רבים ובסוגיא דהתס
ביד ישראל הוי האי בכור לא משכח רשאי לקיימו שתים ושלש שנים ומשנראה
לעיל )שם דף נו (:דריש ר׳ יוסי הגלילי
כהן למיתבי ליה ואישחיט ליה יסריח
להראותו לחכם נולד לו מום בתוך שנתו
דמו לא נאמר אלא דמסחלבו לאנאנור
הגשר אמרו רשאי לקיימו ל׳ יום ואי לא
רשאי לקיימו בל שנים עשר חדש אחר שנתו
אלא חלבם לימד על בכור ומעשר
משכח כהן שוחטו ומולחו ע ד שימצא
כהן אלמאל׳ יום דקאמראנולד מום אינו רשאי לקיימו אפילו יום אחד ואפילו שעה
שטעונין מתן דמים ואמורין למזבח
אחת אבל מפני ה שבת אבירה לבעלים אמרו
וי״ל דפלוגתא היא בר״פ בית שמאי
בתוך שנתו ק אי) :ל(עדיין סיבפי.
בזבחים)דף לז (.ורבי ישמעאל נפקא
דברייתא גופה איכא לספוקא דאיכא רשאי לקיימו שלשים יום ועדיין תיבעי לי
למימר הא דקתני לאחר שנתו אין
ליה מדם זבחיך ישפך= ע ד שלא
שלשים יום אחר שנתו או דלמא קודם שנתו
נראה להראותו לחכם  .פי׳ בקונטרם
רשאי לקיימו כו׳ הכי קאמר טלד
ת״ש"נולד לו מום בחמשה עשר יום בתוך
שלא נפל בו מוס וקשה מאי רשאי
בו לאחר שנתו אין רשאי לקיימו כו׳
שנתו משלימין לו חמשה עשר יום אחר שנתו
ועלה קאי אבל מפני השבת אבידה
לקיימו שתים ושלש שנים על כרחיך
כו׳  :או דלמא קודםשנסו .כלומר ש״מ מסייע לרבי אלעזר דאמר רבי אלעזר
יקיימנו ודוחק לפרש רשאי לשון חייב
וןאם נולד מום קודם שנתו נמי קאמר נותנין לו שלשים יום משעה שנולד בו מום
כי ההיא דע רכין)ד ף כח* (:דמקדישין
שנולד
איכא דאמרי א״ר אלעזר מנין לבכור
אוחו הקדש עילוי כמה אדם רוצה ליתן
דלאחר שנתו שלשים יום:משלימיולו
בו מום בתוך שנתו שנותנין לו שלשים יום
בקרבן זה לעשותו עולה אע״פ שאיט
מ״ו אחר שנסו .אלמא ל׳ יום דקתני
רשאי דפירושו כמו אע״פ שאינו חייב
מתני׳ אטלד בו מום לאחר שנחו קאי ””®אחר שנתו שנאמר ״לפני ה׳ אלהיך תאבלנו
והוה מצינן לפרש דנקטר שאי לקיימו
דאי טלד המום בשוך שנתו אפילו יום
שנה בשנה י[ איזו הן ימים החשובין שנה הוי
כלומר ואין זקוק לכונסו לכיפה אע״ג
אחד ליכא למימר דניתב ליה אחר
אומר אלו שלשים יום מיתיבי נולד לו מום
דשאר קדשים שהקדיש והחרים בזמן
שנתו שלשיםיום דלית ליה אלא השלמה
בחמשה עשר יום בתוך שנתו משלימין לו
כדקתני בברייתא ושמעינן מינה דאי
הזה אמרינן בפ״ק ד ע״ז)ד ף יג(.
חמשה עשר יום אחר שנתו השלמה אין
בשוך שנתו טלד המום חדש או טו[
בהמה תעק ר דנועל דלת בפניה והיא
מיהבא לא תיובתא דרבי אלעזר תיובתא :
חדשים רשאי לקיימו ע ד שנתו דהא
מתה רזאיליה אבל היה משמע דאס
*השוחט)א( את הבכור ומראה את
היהרוצה לכונסו לכיפה כונסו ומעשים
כתיג שנה ואי לאחר שנה נולד מום
או קרוב לסיום שנתו יהבינן ליה
בכל יום ששומרים אותם עד שיפול
מומו *ר׳ יהודה מתיר רבי מאיר אומר יהואיל
שלשים יום משנולד המום  :נו סנין
בהם מום ונראה לפרש ע ד שלא נראה
ונשחט שלא ע״פ מומחה אסור "מי שאינו
מומחה ורואה את הבכור ונשחט על פיו הרי״ להראותו לחכם שלא נזדמן לו חכם
לו שלשים יו ם .אם נולד מום אחר
אחר שנפל בו מום שאין זקוק להוליכו
שנתו  :שנה ב שנה ■ שתי שנים
זה יקבר יא[וישלם מביתו :ג ט׳ *אמד רבה בר■B
מ שמע• שלשים יום בשנהחשובין
כג[ במקום רחוק למקום שהחכם שם:
בר חנה בדוקין שבעין דכולי עלמא לא פליני ק
שנה לדברי ה כ ל ב פי ר ק א ק מ א דראש
השבת אבידה לבעלים .
דאסור מפני שהן משתנין לא נחלקו אלאט
ה שנה)דף י : (:השלמה אין מי ה ב א
פי׳ בקונטרס דהיינו כהן
במומין שבנוף דרבי מאיר סבר נזרינן מומין
דזימניןדלאמשכח כהןלמיתבאליהואם
לא  .מיהבא שלשים יום שלימים לא
יהכיג!= מ ת נ י ׳ *והראה מו מו  « .שבנוף אטו דוקין שבעין ורבי יהודה סבר לא
ישחטנו מיד יסרח לפיכך רשאי לקיימו
שלשים יום אחר שנתו ואומר רבי
קכו ע = ג ט ׳ ״ גזרינן טומין שבגוף אטו תקין שבעין תניא
לאחר שחיטה
דמיירי ביד כהן וא״צ עכשיו לנשר ונתנו
דו קין .טייל״א כמו הנוטה כ דו ק ^ נמי הכי השוחט את הבכור ומראה את
לו חכמים זמן ל׳ יום אבל ישראל לעולם
שמים)ישעיה מ( :מ ש תנין  .מפני צער י [2מומיו ר׳ יהודה אומר בדוקין שבעין אסור
מיתה משתנה העין ואך על גב דהשתא
ממתין עד שימצא כהן = ר ב י מאיר
מפני שהן משתנין במומין שבגוף מותר מפני
מיתחזי קבוע אי הוה חזי ליה מחיים
סבר גזרינן מומין שבגוך כו׳  .ואומד
הוה מיתחזי עובר ־• שבגוך  .כגון שאין משתנין רבי מאיר אומר אחד זה
רבי דאע״ג דאמרינן בריש אך על פי
ואחד זד! אסור מפגי שדז| משתנין מפני שלזן
)נתונות דף נז (.דהלכה כרבי מאיר
נסדקה אזנו :מ פני ה מ ש סנין .כלומר
דעתךמומין
סלקא
משתנין
בסמוך
בגזירותיו
מפני דוקין שגעין שמשתנין מז[ גזירה
—
שבגוףמי משתני ן
ן
ן
־ rן
ן
ן
ליה  —-־••ן
קרי - -
דהכא ן-
הך . - - .
, ...............
מ ס א ־קא קניס ל׳ מאיל ובשאלהות
אלא מפני המשתגין אמר רב נחמן בר יצחק
למומין שבגוך אך על פי שאין משתנין:
מתני׳
יי ק א
דלב אחאי פילש להלכה
טתניי׳
בגזילותיו ולא כל[ בקנסא ופסקו דאין הלכה כמותו בההיא דמעובלת חבלו ומינקת חבלו דקאמל לבי מאיל יוציא ולא יחזיל עולמית כה[ א(וסוגיא
דשמעתין כליש החולץ)ינמוחדף לז (.דלא כל׳ מאיל וכן סוגיא דשמעתין כלבי יהודה ב(דללבי מאיל קנסינן בכולהו מפני המשתנין ובסמוך
דקאמל לימא תנן סתמא כלבי מאיל הא משני דילמא בדוקין שבעין ודבלי הכל וכן הוא אמת ומתוך כך פוסק לבי דלא כלבי מאיל
דקניס כשמל ש ק בו לביש דאין גובה לא את הקלן ולא את הלבית)ב״מ דף עב (.ג( :

עין טשפש
נר מצוה

מצינו לו בכל השורה כולה  .פי׳ בקונער ס שישננו לכהן אלא

מריבויא יז[ לפירושו ״כן יכול לומר בכל דרשות ומפרש ר״י נ״א לא ק עיין צ״ת
דהכי קאמר שלא מצינו לו בכל התורה כולה יח[ שיתננו *כולה כיוצא ’:א לכהן וגייסת צ׳ר!
נכל החורה כולה בכיוצא
בזה דחעאת ואשם שהם לכהן כשקריבין למזבח אם הוממו שהמזבח
נזה שיחננו כולה לכהן
מפסיד חלקו מפסיד ג ם יש[ לכהן אבל
דחטאת כו'
בכור אפילו בעל נזום דכהן הוא וכן' ]וט' תום' זנחים לז:
למימר חזה ושוק
ד״ה שלא[

^״ל אי
נשכה »  :זש׳נ[

הגהות ה ג ״ ח
הפוחנו
) (6במ׳טנד,
הננוי כצ׳ל ותינה
את נמהק ) :נ( רש״י
ד׳ה ולאמי שנחו ונו׳
אע׳ג דנולד המוס נתון
שנתו טונא ) :ג( ד׳ ה
עד שלא נראה ונו׳ נו
מוס הסיד ואמ״כ מ׳ה
אמר שנתו אינו רשאי
לקיימו אפילו יוס אמד
אנל מפני השנת אנדה
ונו׳ וקס׳ד אטלד :
)ד( ד׳ ה ועדיין וכו׳
דהכי תאמי נולד לו מום
לאמי :

ביצה כ. 1
לקמן לז.

רבינו גרשום

מתני׳

מפני

יג א מיי׳ פיא מהל׳
נכורוח הלכה ג :
והוה כו' אאחד כ 1׳
כדמנינו כמותר צ״ק
י ד ב מ״׳ פ״א מהלכות
ככורות הל׳ יא סמג
ע־ין קמה טוש׳ע י׳ד
סימן שו הטיף ט :
טו ג מיי׳ שם הלכה ט
נווש״ט שס סטי׳ ח :
טז ד מיי' פ׳ג מהלכות
כיורות הל׳ ד המג
טשין ריא סוש״ט ׳׳ד סי׳
שי סעיף א :
יו ה מיי׳ שם הלכה ו
והמג שם טושי־ע
עס פעיף  rנ

צ״ל דאומדין אותו הקדש
כמה אדם כו׳ נ׳יק וע׳יש

שיטה מקובצת
א[ תורה טה תודה י!־וש
ול־לה אף בבור ליום
ולילה :כ[ על תיבית הא
טהתם א־כא לטיטר
נדהם קו למעלה להורות
כי לפ״ד ראוי למחקו :
ג[ תיבת אמר נמחק :
ד[ ואחד בעל מום עי׳
בתום׳ לקמן )דף לג
ט״א(  :ה[ חדיצ! כו
ו[ לו מום בתוך
 [1שלשים יום או
יו[ רנולד בו מום אחד
שנתו  :ט[ שלימים יום
)או(  :י[ בשנה איוהו
אלו הן  :יא[ יקבד עיין
בתום׳)דף לי ט׳ינ( :
יב[ את מומו ד׳ יהודה :
ינ[דהא■ לךיה־הנפקא;
יד[ משנולד המום הס״ד:
טו[ או שלשה חדשים :
 [1Pשמשתנין נזדינן
למוםין  :יז[ מריבויא
ולפירושו יכול לומר כ;
ביל  :ית[ תיבות ש־תננו
כולח נמחק  :יט[ נם
הכהן אבל  :כ[ העיקר
עצמו i K
שפי' Iדמעשר ע ג ס ו
א־ן

1ו ויום משנה זו היינו
ב׳ ימים מיכן שנאכל
לשני ימים:איכאלמימד
בחזה ושוק של תוד ה.
והיינו נטי שלטים ואינו
נאכל אלא ליום ולילה ;
ודב .חדד כתיב כסיפיה
דקדא לך יהיה הוסיף
לך הכתוב הויר .אהדת
בבכוד  .כלוםד יום
אחד יותד םתודה :שלא
טציט בכל התודה
דככוד בעל םום לכהן
אלא םהכא  :ובשרם .
דהני בכורות קאטר א(
אך בכור כשב או בכור
עז ונו׳ םתטיטים ולא
טנעלי טומין  :עד שלא
טעון נסכים ואחד עשר
נראה להראותו לחכם .
פ־יך
בלומר קודם שיפול בו
דקאמר
מקוטן גני" יהא " י
י ‘
מום רשאי לקיימו כ׳ או
לא מצינו טפל חמור מן
ג׳ שנים אם אין שם כהן:
העיקר דדעה מצי לשנויי
ומשנראה להראותו .
אחד עשר שיל מעשר
כלומר כשנפל בו מום
כדמשני
אבל מפני השב אבדה
הוא ^ ^
שלמים ^
אמותר הפסח וכן
לבעלים אמרו רשאי
א( צ׳׳ל דסוגיא ב( ]צ״ל כר׳י דאמר נ״מ לאנחושי סהדי משמע דאי איכא סהדי דלא אישתני סמכינן עלייהו ולר״נו קנסיגן נו׳ צ׳׳ק ועי׳ באשר׳י[ ג( ]וע׳ט חום׳ יבמות לז.
לקיימו ל׳ יום דבין כך
כב[ וא״ת דהא• תנא
ד״ה מי וב׳ק  6ד״ה ומנמיס וב׳מ עב .ד״ה קונסין וב׳ב צד :ל׳ס וחכיא וזנהים קד .ד״ה אמר ר״;ג[
ובין כך שמא יבא בהן
תיבת יהא נמחק  :כג[ למקום רחוק מקים שהחכם שם  :כד[ילא בקנסות־ו  :כה[ עולמית דסוגיא דשטעתין :
שאם ישחטנו קודם שמא יסריח קודם שיבא כהן  :ועדיין תבעי לך ל' יום  .הנולד לו מום בתוך שנתו או
לאחר שבתו דודאי היכא דנולד לו לאחר שנתו בול _
לקיימו עוד ל׳ אבל אם נולד לו מום ,קודם אם יוכל
לקיימו בל שנתו ושוב ל׳ משלימין לו חמשה עשר יום אחר שנתו אלטא דנותנין לו ל׳ אחר מומו ולא ל' אחר שנתו כשנפל בו מום בתוך שנתו  :אבל אם נולד בו מום לאחר שנתי נותנין לו ל׳ אחר שנתו  .ואם נולד
בו מום בתחלת שנתו נותנין לו כל שנתו ולא יותר  :משעה שנולד בו מום  .אם נולד בו מום בסוף שנתו  :השלטה אין טיתבא לא  .כלומר דלא יהבינן ליה לאחר שנתו כלום  :השוחט את הבכור ומראה את מוטי .
)למימרא( ]כלומר[ לאחר ששחטו  :ר׳ יהודה מתיר  .הואיל וטראו לחכם  :ר׳ מאיר אומר הואיל ונשחט שלא על פי מומחה  .בלומד הואיל ולא הראהו קודם שחיטה אע'פ שמראה לו לאחר שחיטה והוי מים קבוע
אפילו הבי קנים רבי מאיר ראסור  :בדוקין שבעין  .אם מראה אותם לאחר שחיטה דברי הכל אסור  .מפני שהן משתנין לאחר מיתת  :אלא אימא מפני הטשתנין  .דוקין שבעין דקנים מומין שבנוף דלא מ־שתני אטו
שבעין
א( גי׳ רגינו באן כמו בזבחים דף נז .ובשרם רסני בכוחה קאמר ועי׳ סוס׳ כאן ד׳ה ואייו .

