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
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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
/
,
לכדדרשינן בתמורה פ' וחלו קדשים בסופו)דף כא(:צו[ 1ד[ואין נפסל משנה לחברתה ובן עזאי דריש בס׳ שני דז בחיס)ד ף  (. p5ן^^״ק
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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 .

עין משפט
נר מציד.
י ח א מיי' פ״ ™ל״״
סלנ פ” י^
®p
סימ! שי סעיף ג :
^^
־נהדייןהל׳גמישיע
=״’^ ^ ‘1
כ ד מ״׳ שם הלכה נ
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עד כמה

פרק רביעי

מסורת הש״ס

בכורות

_ לדקה ומחצה לגסה  .ואע״פ שפי׳ בקוננןרק משום דהוי מתני׳ נמי דיקא .דבמומין שבגוךפליגי אבל בדוקין לא פליגי:הואיל
ושמא AV
כ[ מום  a־A « i
כגל r s
חכם ״V
יתירנו i-i-i-L
שמא Aר»יו*ץי1
דרור(ץד .׳־ (w
^ רז רזוו
^
לא ונשהטשלא טל סי מומחה .דלאמשכח ביה ר׳ מאיר שום ריעותא
ממון המומל בספק
יתירנו לאו משו 6דתיתי כסומכוס כא[ ®אלא תקנת חכמים בעלמא הוא אלא קנסו דשחטו שלא על פי מומחה ואי בדוקין שבעין הוה ציה
ואע״ג דאייר\בכל מום אפילו ידוע שיתירנו מומחה על ידו מ״מ חשיב למתני ר׳ מאיר אוסר הואיל ומשתנין אלא ודאי ליכא ריעותא דבמומי
הגוף פליגי וקנסא קנים גזירה משום
ליה ספק קצתדשמא לא מזקק ליה
דוקין  :דפולהו מישתגו  .כל דוקין
מומחה וגס לא פליג בין מוס כ [3ואי
מתגי׳ נמי דיקא ר׳ מאיר אומר הואיל ונשחט
שבעין משתנין או דלמא בדוקין גופייהו
הוה מיירי הך ברייתא בדוקין שבעין
שלא על פי מומחה אסור שמע מינה קנסא
טוש׳ע שם סעיף נ  :דוקא הוה ניחא מפי דה״נ קיימא לן
איכא דמשתני ואיכא דלא משתני
איבעיאלהו
מינה
שמע
מאיר
רבי
קנים
קא
ומיהו ) (3למומין שבגוך גזרינן אטו
כ א ר ,מיי׳ פ״ג מהלכות כרבי יהודה כדפרישית ולדידיה איט
נכורות הלכה ז המג נקבר אלא בדוקין שבעין ועוד יש מפני המשתנין וכולהו משתני או דלמא הנך דוקין משתנין  :למאי נפקאמינה.
עשין יי
איכא דמשתני ואיכא דלא משתני למאי
סוש׳ע אי׳ד :סימן לפרש דהיינו מעמא דמשלס מחצה
הא אפילו איכא דלא משתני הואיל ולא ]ר״ה נ[:
שינ סעיף
קים לן הי מישתני והי לא מישתני
נפקא מינה *לאכחושי סהדי אי אמרת כולהו
ששיערו חכמיס דאינו שוה יותר כ״ז
כולהו אסירי אם נשחטו בלא מומחה:
שעומד בספק שעדיין לא הותר
משתני שקרי נינהו ואי אמרת איכא דמשתני
ואיכא דלא משתני סמכינן עלייהו מאי ת״ש לאפחושיםהדי.אס שחטו בלא מומחה
ובתרומת נמי אשכחן שאיט שוה אלא
והשתא חזינא ליה קבוע וקיימי סהדי
כמחצה של חולין כדאמרינן בפרק אן1
דאמר רבה בר בר חנה א[ שח לי רבי יאשיה
על פי)כר!ובומ דף נס(.כל מקוסישהוזכר
דמן אושא בא ואראך בדוקין שהן משתנים יא[ דלא נשתנה ומראה זה היה לו הגהות הב״ח
מחיים  :שקרי נינהו  .ואסור לדברי ) ( 6במשנה רני טיסו;
תרומה נותן לה כפלים בחולין ומיהו
מדקאמר ליה בא ואראך מבלל דאיבא
סטור אתה באסה
הכל:סמפינן טלייהו  .ושרי לר׳ יהודה
לא דמי ממש לתרומה דאסורה לזרים
מומחה ) :נ( רש׳י ד׳ה
דמשתני ואיבא דלא משתני;מי שאינו מומחה
נמומו ג׳יו ואסורה בטומאה אבל בכור כג[״מומין
דלא קנים:סהמא כר׳ מאיר  .דאמר דכולהו ונו׳ ומיהו נמומין
ונו' דמשתני] ■
וראה את הבבור ונשחט על פיו הרי זה יקבר
לעיל אחד זה ואחד זה אסור דקתני
שרי לגנ:רי כצבי וכאיל :
יקבר ואע״ג דהשתא מיתחזי קבוע :
מ ש ו ם גזירת מגדלי בהמה דקה .גז וישלם מביתו  :לימא תנן םתמא כר׳ מאיר
דלמא בדוקין שבעין  .אמר יקבר
פירוש שהחמירו עליהם
דלמא בדוקין שבעין ודברי ה כ ל; ג[ תנא
חכמים שלא לגדלם כי אם בחורשין כשהוא משלם **משלם רביע לדקה ומחצה דלדבריהכל משתנין:כשהוא משלם.
לכהן נותן רביע דמיו משום בכור
חוץ ליישוב ויש בה טורח גדול ואינו
לנםה מאי טעמא אמר רב פפא זה הפםד
גליון
בהמה דקה ולבכור בהמה גסה חצי
הש״ם ונו׳ שוה אלא רביע דהיינו מחצה פחות מן
תום׳ ד׳ה רביע
מרובה וזה הפםד מועט אי הכי לפום פםידא
דמיו  .משום הכי משלם מחצה דממון
אלא תקנתחכמיס בעלמא הגסה וגס בקונטרס פירש כן מפני
לישלם אמר רב הונא בר מנוח משמיה דרב
הוא  .עי׳ ב׳׳ג
המוטל בספק הוא דאיכא למימר
אתמיסב :ע״ב טורח כד[ גזרו לה אבל לא דקדק
תרה
אחא בר איקא משום נזירת מנדלי בה מה
אפסדיה כוליה דאי לא הוה שרי ליה
כו׳.
הדין
את
ל
ד
:
גזירה
לשון
ליישב
ק• קיו; סגהדרין
מומחה
קמי
הוהמייתיליה
[הכיכי
3
י
זיכה
הדין
את
'^=דן
:
ה
ב
ננעו
דקה
מינה
פריך
ו(.׳
דסנהדרין)דף
בפ״ק
ז .לג.
גמור ושרי ליה והוה אכיל ליה והשתא
לר׳ אבהו שאמר שנים שדנו אין דיניהן
את החייב וחייב את הזכאי טימא את הטהור
בעי קבורה ואיכא למימר דלאו מידי
דין ותימה מנא ליה דמיירי ביחיד אי
וטיהר ל[ את הטמא מה שעשה עשוי וישלם
אפסדיה דדלמא לא הוה מומא ]גירסת הלא׳ש לרבים[
משום דקתני דן את הדין לשון יחיד
מביתו ואסהיה מומחה *לב״ד פטור מלשלם:
ומומחה גמור לא הוה שרי ליה
הא בריש אלו טריפות )חולין דף מד(:
דינא
דדאין
מאיר
כר׳
םתמא
תנן
לימא
ושמא לא הוה נפיל ביה לעולם מום
קתני דן את הדין ולא מיירי ביחיד
דנרמי א״ר אילעא אמר רב'כגון שנשא ונתן
קבוע עד שימות  :מ״ט  .רביע לדקה
כדקתני וכולן רשאין ליקח ויש לומר
דהתם קתני דומיא דעדים אבל מתני׳ ביד בשלמא חייב את הזכאי בנון שנשא ומחצת לגסה:גסה הפסידה מרובה.
דהכא מיירי כולה ביחיד דקתני סיפא ונתן ביד אלא זיכה את החייב היכי דמי ה[ אי לפיכך תשלומין מרובין  :לפום פסידא
דאמר ליה פטור אתה והא לא נשא ונתן ביד לישלס .לזה חצי דמיו המרובין ולזה
ואס היה מומחה לבית דין כו׳ ומעשה
חצי דמיו המעוטין  :משום גזירת סנהדרין לנ;
בר׳ טרפון כו׳ ורישא נמי מי שאינו
*אמר רביגא כגון שהיה לו משכון ונטלו
הימנו  :טימא את הטהור דאנע בהו שרץ מגדלי בהמה דקה נגעו בה  .משום
]וע׳ע תוס׳ חולין מד , :מומחה וראה את הבכור* :
ר ה וכן[
טורח מגדלי בהמה דקה שיש בה טורח
ל י מ א תנן סתמא כרבי מאיר
;
פירותיו
עם
שעירבן
הטמא
את
טיהר
]של בית מנחם כו
כו׳.תימתדלא דייק כה[ הכא
גדול לגדלי :וזה שהתיר הבכור הצילו איתא נסנהדרין לנ .וט׳
סנהדרין לב.
*ומעשה בפרה'־"שניטלה האם שלה
לכהן מטורח גדול דשמא אס הראהו תוס׳לקמןמ .ד׳הנסירן[
מרישא דמי שאינו מומחה ורואה
והאפילה רבי טרפון לכלבים ובא מעשה^ לאחר לא היה מתירו לו והיה לו עוד
את הבכור ונשחט על פיו הרי זה
לפני חכמים ביבנה והתירוה ו[ץואמר(תודום 1טיפול מרובה עד שיפול בו מום להכי
נ׳א ע'כ וכ׳׳ג צ׳ון יקבר וישלם מביתו דההיא *מת נפשך
הרופא *איןפרה וחזירה uיוצאה מאלכסנדריא^ נגעובודלא משלם אלא רביע ל״א
סנהדרין לב• צג .כרבי מאיר אתיא דדאין דינא דגרמי
מפני גזירת מגדלי בהמה דקה
דלא מתוקמא בנשא ונתן ביד דהא
של מצרים שאין חותכין האם שלה בשביל
שעוברין על דברי חכמים כדתנן ב״ק
נשחטי על פיו קתני ובהגוזל קמא
שלא תלד אמר רבי טרפון הלכה חמורך
)דף ״ (:pאין מגדלין בהמה דקה
]נסנהדריןלג-ליתאתינות )ב״ק דף ק (.לא משכח התם משנה
טרפון אמר לו ר׳ עקיבא *ר׳ ה[ טרפון)א( אתה בא״י קנסוהו חכמים דלא לישקל אלא רבינו גרשום
רבי טרפון וע׳׳ש
שנמשניזת[ונם דדאין ר״מ דינא דגרמי אלא מברייתא
שבעין  :מתניתין נסי
נטשנה
מומחה לב״ד יוכל המומחה לב״ד פטור^
ריבעא .ולא יג[ מפי המורה:
דמחיצת הכרס והוה ליה לאיתויי
דיקא דקגים ר׳ מאיר .
בדבר^
*דטעה
ליה
ותיפוק
:
מלשלם
ואם היה מומחה לב״ד פטור  .דלא דקאמר הואיל ונשחט
מהך ובהגוזל בתרא )שם דף קיז(:
שלא ע״פ מומחד ,אסור
משנה  [pוטעה בדבר מ שנה חוזר חדא ועוד^
שיטה מקובצת גבי ההוא דאחויי אחוי דסבר
מצי מימר ליה אמאי דיינת ליה הואיל אע׳ג דר,שתא הוי מום
ק א מרי[ חד אדטע הבדבר משנה חוזר ועוד
1ולא בקי כליגי י נ ס׳ ר״מדאיןדינא קבוע  :לאכחושי סהדי.
א[ חנה אטר ר׳ יוחנן למיחייביה ממתניתין דדן את הדין
ש ח :ב[ על תיבות
כגון דד,שתא לאחד
עצים
הגוזל
בפרק
בב״ק
.
|דגרמי
אתה
מומחהלב״ד
טעיתה
הדעת
בשיקול
א״נ
וישלם מביתו רשום קו וקדחי אמאי לא חייביה מהך :
םיתד,טיתחויטוםקנו»4
למעלה להורות כי ראוי
|) ד ף ק* (.מחיצת הכרס שנפרצה אומר ואתו סהדי ואמרי דודאי
הרי
וכל המומחה לב״ד פטור מל שלם:
למחקו  :ג[ הכל:וישלם
"לו גדור נתייאש הימנה ולא גדרת הרי כי האי נוונא חויניח
טב־תו  .תנא  :ר[ את .יהנוטל שכר להיות רואה את הבכורות אין שוחטין על פיו אא״ב היה מומחה
קודם שנשחט  :דאי
עיין ב״ק)דף ק׳(בתום׳:
זה קידש וחייב באחריותו יד[ גרמי אמרת רכולהו משתני
ה[ דמי דאטר ת־בת א־ן
דגים לאסור תבואתו של חבירו  :הוו סהדי שקרי ואסור
“'לא
נמחק ; ו[ אמי תודום
הבכור  :בא ואראך .
כרחך
בעל
.
דמי
היפי
היוייב
אה
זיפה
אלא
:
דין
לבעל
ופרעו
בידו
ממט
המעות
הוא
שנטל
•
ביד
וצהן
גשא
משפחה
הזפאי
אש
חייב
בשלמא
יוצאים
ס״י תודרום  :ז[
אלמדך  :ליטא תנן
טאלכסנדריא
של לא משכחת להדעביד מידי אלא פטור אחה קאמר ליה:שהיה לו משפון .למלוה וזה פטר את הלוה ונטל אש המשכון מיד המלוה והחזירו פתמא כר׳ מאיר .כלומר
דאע׳ג דמתחוי השתא
בהן
ספק
עור
יהא
שלא
כדי
בהן
ונגע
dp
אחד
שרן
ונטל
הן
טמאות
ואמר
עליהן_
לפניוילישאל
טהרות
הביאו
.
ן
ר
ש
ו
ה
ב
ע
ג
א
ד
ללוה:
האם
אחר שחימר ,מום נטור
*’
עצמו ועילק עם פילותיו י
ונמלן הוא ״
אתה שאתח טומחח  [rpויעמיד דבליו  :שטירבןעם פירושיו .שהביא מהלות לפניו לישאל עליהן ואמל מהולות י
נשאל אפילו הכי יקזלר היינו
של
ועלתיבתא(
כר׳טא־ר דקנים :לא
מ ת נ י׳ האם שלה .לחם שלה  :והאפילה י׳׳נו לפלבים .
טרפוןנישם לסוף אמל חכם מומחה ממאות הן ומימאו את השאל שנתעלבו
קו למעלה להורות כי
בחק־ן שבעין ודברי
משנה
ט[
:
למחקו
ראוי
ילדו
שלא
וחצין
אותןביוקל
ומוכלין
מאד
מעולין
שלהן
וחזילות
שפלות
מפני
הלי.
שלא
לכלבים:
והאכילה
היא
מליפה
אם
יז[
עליה
לו
הכל  .משום הכי יקבר
הוא והטועה  :י[
 :הלפה חמורך צורפון  .הפסדת תמוריח[ דמשתנין  :משלם רביע
קאמר במלכות אחלש כדי שיהו צליכין להם וחושכין האס שלה ואינה מתה הילכך לאו מליפה
ליה חרא טעה בדבר
לדקה  .ואית דאמרי
את
משנה
ועוד שתשלמנו לבעל הפלה= ג כן׳ והיפוק ליה  .דאי נמי לאו מומחה הוא פמול דמועה בדבל משנה הוא דתנן באלו מליפות )חולין דף נד (.משום הבי טשלםטתצר,
ותיבת חוור נמחק  Iנימלה האם כשילה ומעה בדבל משנה תוזל בדיבולו בסנהדלין ) ד ף צג (.וכיון דאי קיימא פלה הוה מצי למיהדל ביה ולמשלייה אישתכת דמה ולא יותר דר,וי טמון
יא[ מהדי ואמרי דלא :
מוטל בספק הואיל
יב[ ליה האי הוה מייתי :שאמל לאו כלום הוא ' [pזה וזה שהאכילה לכלבים איהו הוא דאפסיד אנפשיה  :אי גמי בשיקול הדעה מעיה  .דאפילו הוה קיימא לא ואיכאדוקיןרלא משתני.
ינ[ולא עיקר טפי  :מצי למיהדל ביה ולמישלייה ואיששכח דאיסולו איסול ואתה הפסדתו אפילו הכי פמול אתה מלשלם דמומחה אתה  .שיקול הדעת מפלש למ׳וז א( ומחצת לנבור,
יד[ באחריותו והיינו
משום דאמרינן דטשלם
נרטא  :טו[ אחד ותגיע בפלק קמא לסנהדרין ) ד ף ו (.כגון תלי תנאי או תלי אמולאי דפליגי ולא איתמל הילכתא לא כמל ולא כמל וסוגייא דעלמא פחד מינייהו
דמי בשר בזול ;
בהן  :טז[ בהן ויעמדו ואזיל האי ועבד כאידך מה שעשה עשוי ומשלם מכי^י ־ מ ת נ י׳ אין שוחטי!  .דלמא משום אגלא קשלי ליה  :אלא אם פן היה מומחה טיט  .להא־ מחצה :
דבריו  :יז[ עליה ואמר
בהמה גסה
רזה
כאי^א
טריפה  :יח[ הטור שלך
טפפידו הרבה הילכך
^׳־ י ״ י

מתני׳

נס׳

מתני׳

מתני׳

נס׳

מתני׳

שתשלמנו  :יט[ כלום חוא וזה תיבת זה נטחק 1כ[ על פי טום זה ושמא  :כא[ כםוטכום וו״ל תום׳ חיצוניות
טשלס הרבה מחצר : ,וזה  .בהמה דקר ,דהפסדר ,מועט דאינה גדולד ,ב״כ משלם רביע  :אי הפכזדה
פירש רש״י ז״ל דהו״ל טמון הטוטל בספק וחולקיט ובו' והקשה ה״ר אלחנן כיון דהוי טעמא משום דחוי
מועט לשלם לפום פסידד . ,כלומר מחצה מההוא מועט ומאי שנא רביע  :לא משוס קנם מגדלי בהמה
טמון המוטל בפפק חולקים א״כ אין זד ,אלא כםוטכום אבל חכמים חולקים עליו ונובורים חט דהטע״ה וא״ב
רקד . ,דאסור לגדל בהמה דקר ,בא״י  :ועסקינן דהאי בכור של בהמת כהן הוא והוא גידל הבד,מה דקה :
ה׳נ הליל הכי ואמר רב יהודה אטר שמואל זד ,דברי םומכום אבל חכמים חולקים עליו ואומרים שזה הכלל
ואם ה־ה מומחה  .לרבים דלא טעה אלא בשקול הדעת פטור מלשלם  :דדאין דינא דנרטי  .בב״ק בפרק
בדין הטע׳ה כדאמרינן כפ' הפרה והכי נטי הוה ליה למימר הכי ואומר ה״ר אלחנן דתקנתא בעלמא היא ולא
הגוזל עצ־ם  .ור,אי טרם בדבורו לאבד טמון  :שנשא ונתן ביד  .שנטל בידים מיה ונתן לוה  .ולא נורם
רצו לחלק בין מום למום  :כב[ טוס למום ואי  :כנ[ בכור בטוטין שרי  :בד[ טורח גידולה אבל וכר' תיבות
ד.וא אלא גוזל  :בגון שהיה לנתבע משכון בידו של תובע ונטלו הימט ונתנו לזה  :דאגע כר,ו שרץ  .בידים :
גזרו לה נמחק  :כה[ הכי רישא דטי אות א' ם' נמחק :
טיהר את הטמא  .כגון שנטל פי ח ת טמאי! ואמר טהורין הן ועירבן בפירות חברו דקא עבד בידים דהפסיד
א( וכן נסנהדרין לג ליתא לתינוה י״ט ואולי דצ״ל דהינות ר׳ טלפון נמהר! ועי׳ כהונות דף פד ע״כ .
פירותיו  :האם  .בית ולד שלר : ,והאכילה לכלבים  .דאמר דטרפה היא  :הלכה דזטורך טרפו!  .כלומר
שוחטין
שלד ,כשרה  :אין
ניטלה האם ־׳
הפסדת חמורך  ,כלומר שתפרע לו חמורך תחת פרחו שהפסדתו :ותיפוק ליה .דפטור מלשלם משום דטועה בדבר משנה חוזר דתנן ־־־־־'
.......על׳ פיו דאיכא לטיטר בשביל שכר שנוטל מתירו ;
............
א( נלאה דצ״ל ואית דאמלי דמשו״ה משלם מחצה לגסה משום דאמלינן וכו׳ ועי' ננ״נ דף קמו ע״נ ונדנלי לנינו שם ונדניי הרשנ״ם נד״ה ושמין וצ׳ע ■
באילא

״™י״־־

עד כמה פרק רביעי

כט

ב כו ח ת

עין ט׳נזפט
נר טצוה

באילא• הדר ביבנה דחסיד הוא ולא נחשד בכך:בין אמר להם יא[»ם
ת ל י זימני לא תקיט ליה רבנן • וא״ת אכתי אמרי האי חס הוא
קבוע • והיה הוא רגיל לימול כל שכיי • גין׳ מאי מעסא • לדקה ד׳
והאי דשרי ליה לפי שאיט רוצה לטרוח פעם אחרת וי׳׳ל.שלא
איסרותולגסהש^):נ( :גסה נפיש מירמיה• להשליס לאת לכפוחו חייטהו חכמים נ[ לראות פעם אחרת אלא דאס ראוהו דאין יסל ליטול
ולראות מומו :אלא הם• כי אמר להומום עובר הוא אמאי שקיל
עליו שכר ועוד דבזה לא יחשדוהו לעולם שיתיר את האיסור כד כג ב מיי׳ פכיג מהל'
אגרא האלאמהניליה מיד דמיסר תורה אור
״^
סנהדרין הלכה ם
להנצל מטורח כא[ של פעם שניה :
נווש״ע מ״מ סימן P
אגרא
שקיל
דלא
•
יא״ב
:
ליה
קאסר
'
”
®
”
י
•
בטלים
דיניו
לדק
רו
כ
ש
ל
ט
הנו
חכמים
*)ביבנה(
א[
לו
שהתירו
ביבנה
באילא
סעיף ס :
,
והא כב[ ״דתנן מכוטר 5׳ל דתניא
אתי למיחשדיה ר אמר בעל מום להיותנוטל ארבע איסרותלבהמהדקה וששה
הוא  :הרי וימני לאסקיגו ליה רבגן •
הדין שנוטל שכר לדון אלא שדיניו כד נ סוש״ע ח׳ ס סי׳ לד
מ״ט האי
דט הוהאמר תם הוא הוה שקיל לגסה בין תם ובין בעל מום*.
סעיף יס בהג״ ה:
דין מפרש בפרק בתרא דכתובות »[
אגריה וכי י [3מייתי ליה לקמיה כמה נפיש טירחיה והאי לא נפיש טירחיה  :בין תם
)קה•( באגר ״בטלה )ו(דמוכח שרי  :כסלה דלא מוכח אכל
דמוכח שיי מהיש׳א
זימנין לא שקיל מידי הלכך ליכא ובין בעל מום  :בשלמא בעל מום משום דקא
ושחד
וא״ת
•
כו׳
בחנם
אני
ה
מ
והציק מוחקתיכת ימוכס
שדה
חשיא • מ ת נ י ׳ להווה • מי חטאת  :שרי ליה אלאתם אמאי דא״ב אתי למיח
)שמות
רחמנא
לאחקחדכתב
וגויס כאני כסלה שיי
לקדש• לערב אפר חטאת במים חיים ואמרי האי בעל מום תם הוא והאי דקא שרי
ע( למה לי ולאו פירכא היא דהרי כה ד מיי׳ ס׳ז מהל‘
סיה הלכה כ :
מילי נינהו כדמוכח בריש פ׳ בחרא
אל ^י  :אפר מקלה• יג[ כשאר אפר ליה משום אגרא אי הבי תם נמי אמרי בעל
דכתוטח)דף קה־(דבחורחאגראהייט כו ה מיי' ס׳א מהל׳
בעלמא כל אפר קרר אפר מקלה  :מום הוא והאי דלא קשרי ליה סבר כי היכי
ה׳ת הלכה ז סוש׳ע
שכר מרחו ובתורת שוחד היינו
י״ד סימן ימ ה סעיף ו :
אבל אם אותו רואה בכורות הדיין דלשקול אנריה זימנא אדדיתי ה״חר זימנא
או העד או המזה והמקדש כהן וזה
כד[ להשתדל לדוט יפה ולהפוך
כ ו ו מיי' ס׳ה מהלכוס
המוליט עמו מעבירו במקום טומאה תקינו ליה רבנן תרי זימני לא תקינו ליה רבנן:
בזכותיה כדאמר התם אפי׳ לזכות אה
נתונוס קה .קדושין נח:
אישות הלכה ג ;
*הנוטל שכרו לדון "דיניו בטילים
שאון דרך אחר יל[ ) :ג( מממאהו
הזכאי ולחייב את החייב ואין לתמוה כח ז מיי' ס  fמהלכות
מהרומהו • ומפפדו שצדך לקנות להעיד ’עדותיו ג[ בטילין להזות יולקדש מימיו
קיכן פסח הל׳ מ :
על דייני גזירות שבירושלים שהז
חולין ולאכול ודמי חולץ יקרים מדמי מי מערה ח אפרו אפר מקלה אם היה כהן
טטלין שכרן מתרומת הלשכה דבלאו
טעמא דאגר בטלה דמוכח שרי התם
תרומה שהחולין ראוין לכל ותרומה )א(מטמאהו מתרומתו מאכילוומשרךוסכו ואם
טון דכל טסקם היה טל זה ולא היו
אינה ראויה אלא לכהנים  :מאכילו • היה זקן כ^־כיבו על החמור ונותן לו שכרו
עוסקין בשום מלאכה שעל כרחם
זה המוליכו ט[ ומשקו וסט  :וגושן לו כפועלה[:גמ׳ מנהני מילי אמר דב יהודה אמר
׳
׳
]נידסלי^[ שכרו כפועל
צריכין להתפרנס ומה שטהגין עכשיו
*’ ?=רב י ^ ■ קרא ” n־״ למדתי אתכם • Wמה
ללמוד הורה בשכר אם אין לו במה
לי = נ מ׳ סנ א ה״מ• דאין טטלץ אני י׳בתם אף אתם בחנם תניא נמי הכי
להתפרנס שרי ואפי׳ יש לו אם הוא
שכר על הוראה ותלמוד תורה שז[ כאשר צוני ה׳ אלהי מה אני בחנם אף אתם
שכר בטילה דמוכח שמניח כל עסקיו
ומנין שאם לא מצא ז[ בחנם שילמד
שילמד:אמש• תורה :הרי זו מקוישש•  ,בחנם
,
דחשיב
חסתברא
שלו
ומתן.
ומשא
שיטה מקובצת
יי' »!ים י® אלמא יטל *ליתן שכר דאי לא מיאי ” כ״יב שבר תלמוד לומר °אמת קנה ומנין שלא
כה[ מוכח יותר מקרנא דתהי חמרא א[ על תיבת ביבנה
ושקיל זוזא וטוד בקטנים שד מטעם נרשם עליו קו להורות
מקדש ‘להו:אע״פשהואישראל• ואפי׳ יאמר כ שם שלמדתיה בשכר בך אלמדנה
ני ראוי ל ם ת ק ו :
ר א קה צ׳ק
כק שימורושכרפיסוק טעמים כדמוכח נ[ אחריתי אטרי חד :
*זה ישראל דכהנים רגילץ בהזאה בשכר תלמוד לומר אמת קנה ואל תמכור :
פרק אין בין המודר )נדרים לז : (.ג[ עדותיו בטלה :
ובקיחש  :שכר הבאה האפר • שילך
ממקום רחוק לירושלים להביא האפר :להזות ולקדש מימיו מי מערה ״[ אפרו אפר
ד[ טערה ואפרו אפר
במי חטאת ואפר טקלה ואם היה כהן
]קלזשין מס[ ושכרמילוי המים • מצי למישקל דאגר מקלה  :ודמינהו *המקדש יבמי חטאת באפר
חטאת הרי
’
טתרוטתו
זו וטטטאוע
מאכילו וטשקוע וסכו:
טירחיה שקיל)ד( וצא הכשר המצוה  :חטאת הרי זו מקודשת אע״פ שהוא ישראל
מקודשת אע״פ שהוא ישראל • פי׳
ה[ כפועל ס״א בטל :
אמר אביי לא קשיא כאן בשכר הבאה ומלוי
כאן שכר הזאה וקידוש• שהיא)ה(
הקונטרס דחוק שפירש דנקט אע״פ ו[ אתכם הקים ומשפטים
שהוא ישראל כקדכהניס רגיליסבהזאה כאשר צוני ה' אלהים
יק היא הכשר מצוה לא שקיל  :במי כאן בשכר הזאה וקידוש דיקא נמי דקתני
טה אני! ז[ טצא ללטוד
העאה • דמשמע מיאי המיס ובאפר הבא להזות ולקדש והתם קתני המקדש במי
ובקידוש ואומר ר׳׳י דעיקריה נקט בחנם  :ס[ מערה ואפר
איכא לאוקמא בהבאת אפר :היפי
משוס דשא דקתני כח[ ברישא פ״ 3אפר  [P :וםטשאד\
חטאת ובאפר חטאת שמע מינהזאם היה כהן
דקידושין)דף נח•( המקדש בתדמה גופיה 1I1ניינ‘זיל Tמטם^
אזיל• הא קעבר אלנפש לא יטמא מ[ מטמאהו מתרומתו בו׳*׳ איהו גופיה היכי
)ויקרא כא(  :בכיה הפרם • דאיט
ומעשרות ובמתטח בחי חטאת ואפר הא קאי בלאו  :י[ אזיל
מוזהר מלילך ט  :בדרב יהודה אזיל י[ לבית הפרס דרבנן דאמר רב יהודה
הפר ס  S״־ ■™״י
״ פ א ס ט׳ :
עירונין ל; נתונות כת :יח[מגפחאיםביתהפרסוהולך־דעצס אמר רב *מנפח ׳אדם בית הפרם והולך
דרבנן דאמר רב יסדה ס׳ ׳ משמע יועדה אמר שטואל
ססתים 5כ :גינו ת י »
טעה  :יא[ להם תם
על וןייגי^ןח
ורב
נדה מ .נדק ה; חגיגה כשעורה מטמא במגע ובמשא ולא
נין אמר להם ב»ל מום
יבאהל וכי מנפח ליה מדחיא ימ[ מקמיה ולא נגע ביה ומיהו בתרומה לא
אבל מ״מ טמא הוא כדקתני מטמאהו מתרומתו וקשיא מכאן לפירושו מקבוע היה הוא :י [3וני
ר״ת דמפרש דניפוח מועיל לכל דבר משום דקשיא ליה אהא ךאעך'^ .;,הוו אייתי ליה תו לקטית
מצי אטל דאמרינן בחגיגה בפרק חומר בקודש ) ד ף כה (:בודקין לעושי
^ ר’*''"■
פסח ואין טדקין לאוכלי תרומה וההוא טדקין מפרש התם דבהך בפסחים בפ׳ האשה בסופו)דף צב (*.בית הפרס לא הענוידו דבדהס״-ע[
בדיקה דבית הפרס קאמר * :בית הפרס שגייש • שדשוהו בגי אד ס ^ במקום כרת כדתנן)ז( במס׳ אהלות ) פי״ ח מ׳׳י( מוין שכודקין לעושי;.בעלמא  :יד[ אחר לילו
ברגליהם טהור שאי אפשר לעצם כשעורה שלא יהא נידש ברגל? פסח ואין בודקין לאוכלי תרומה מאי בודקין אמר רב יהודה מנפח|ט“[^םולינו^טשקהו•!
רבינו גרשום ובית הפרס אץ ט שום ספק אלא משוס עצם כשעורה דבית הפרס כו׳ ו ^ ת א מאי קאמר מאי בודקין והלא הבדיקה מפורשת שם במשנה״סז[תורהשטלםד הסיד•
כאילא • שהתירו לו
לא  [Pימרת ד»ר
ספני מרוע  :ט״ם • ד' הייט שדה שנחרש ט קבר  :אי גמי בשאר עופאה • טימאו דקתני סיפא ולנזיר ב״ש אומרים בודקין וב״ה אומד® אין טי ק’!
לרקה וששה לגסה  :להאי כהן כגון נבילות ושרצים שאיט מוזהר עליהן מליגע  :הוא בודק מביא את העפר שהוא יכול להסיטו וטתן לתוךל[ ) ח ( *נפה״םנפת:יס[םדגיאליר.
האי • גסה נפיש טרחא
ייקא 1לר«תופעם?ת^^א
שנקביה דקין אם נמצא שם עצם כשעורה טמא ועוד
כפועל
לטיבדקח  :ראם כן ׳
דאילא שקיל נסי אתם :לעושי פסח מהני ניפוח והא אפי׳ לשאר מילי נמי מהני כדאמר בפ׳בכל מערבין)עיחנין ל (:צא[א(לכהן בבית הקברות דאמר רב יהודה  0׳ ואומר״^־אם רו™!־ אין יכול
כי
אתי לטיהשדיח •_
 pjpp jp (■jjלא ל'*ל  :כא[ מטורח
א^ל
ל׳ת דלא גד ם מאי טדקין אלא גרס אמר רב יסדה ען׳ ן^^לעא 5א^ pppj ,5וא ןעןע,ל ע5ןח ל5ל
דלשקול בית
תיבי
תיבת של
I
םעם
ראיה
מתרומתן
דמטמאהו
ר״ת
לפירוש
דשמעתין
הא
לפרש
ויש
פסח
לעושי
אלא
מקום
בשום
מהניא
אנרא זיטנא אהרינא
נסחק :נג[ והא דתניז^•
כשחוזר ויפיל נ ו מום אזיל ומשני בביח הפרס דרבנן דאמר רב יהודה כו׳ מדרב יהודה קאמייחי לג[ דמורי דאיסור בית הפרם לאו דאורייתא .אלא מדרבנן ) מ ( משרו כג[ דכתובות דההוא
אחר  :תרי  1יםני
באנר בטלה דלא מוכח
כס (:גבי אלו נאמנין
פ״ב
להעיד '  - -ץ
■
דכתוטת)דף ״׳ •V
; ־י
בסוף ־־ ׳■
פירש׳׳י)וכן( ־•״׳1־
ק ׳ • ״ ׳ V1-7
לד[ !-״ן
נחדא^לכל דבר בניפוח ' ־
אגרא נחד א “ ׳^״״
למשקל אנרא
בגדלן מה שראו בקטנן ולפי זה היה מוחר בלא ניפוח אבל באנה בטלה דטוכת
כוכבים
בקהעובדי
ולערער
ולדון
אשה
r
י
״
-•
.
.
.
^
שרי הס׳׳ד  :כד[ היינו
ביןהעובדי
בחסח לא תקינו ל״״ ב כ ל מצות כמו להע Tוקשיא דלא משמע הכי בפ׳ מי שהוציאוהו)עירובין מז•( מדנקע ללמוד חורה ולישא
ולא
כדי להשתדל ט׳ ולהפך
..............................לו[ ■
במגילה)דף כז•(
שהן מצות לה[ כדמשמע
דוקא הני
אתו ליתן ____ מפגי שסא כמציל מידם משמע
ולקרש •!
דאמרינן ללמוד חורה ולישא אשה שאני דאמר
גדול בזנותירי :כה[ החשיב
.
.
.
.
נאםר הטאת  :אם היה תלמוד חורה כו׳ לישא^ןהלא לתהו בראה כו׳ או משוס כבוד הבריות כדאמר בפ׳ מי שמתו)כרטס יש (:וי״לדלעולסה״ה לכל המצות והא נטלה דמובח :ט[םםע ם
שברשיטווה כז[ ישראל
 :דנקט ללמוד תורה משוס דפליגי החס היכא דמוצא ממי ללמוד ולישא אשה נקט אע״פ שמוצא אשה בא׳׳י ובשאלתות דרב אחאי מתיר אע'נדכהנים:נח[דרך.נ*
שטולים־ לעי ת ונררך ליטמא בבית הפרס לכל המצות כמו לצאת לקראת מלכים ומפרשים מה חילוק )י( בין נזיר ועושה פסח לשאר מצות דלטנין פסח סלך כפוף פ׳ ב דקדושין :
כס[ טשטע הכא » :
י״י״ץךי״ינ״״״^ךוטהורע׳׳יטפוח ולשאר מצוח סלך וטמא משמע דרוצה לומרדלכל דבר בעינן ניפוח ומ״ח לי[ *שמא לכל דבר חוץ מפסח ודבר תימה הוא
ל[ לתוך כברה שנקביה
סלאנול נתרוטה רש  aבההיא דברכות שמותר לילך עס האבל דרך בית הפרס לכטד האבל מה כטד לח[ שהולך ומנפח אחריו וצריך האבל להמתיט לכל פסיעה דקין וממחה אם ;
 fי״״־ ®יבי ׳״*“ 5ושמא רוצה לומר השאלתות לש[ כל שאר המצות בלא ניפוח נמי שרי וההיא דבכל מערבין אי מערבין לדבר הרשות מיירי ע׳׳י ניפוח ואי אין לא[בכל טערבק טערכי;
לכהן בבית הפרם דאטר:
״•יט^שדמיה
מערבין אלא לדבר מצוה מייד אפילו בלא ניפוח ולפר״ת קשיא לרבי מההיא דחגיגה פרקבתרא)דף מ (:דאמרינן התם מודם בית שמאי לב[ שבמשנה לא• :
ועכשיו צריך לקנות ובית הלל שטדקין לעושי פסח)כ( מאי בודקין אמר רב יהודה כו׳ מנפח אדם ס׳ לעושי פסח לא העמידו דבריהם במקום כרת לאוכלי לנ[םייתיראיהדאיסור:
לד[ מ י ט ה או טיר ש
חולק שהן ב י ו ק ר
בשביל שטםסירו בנך מ־ומה העמידו דבדהס במקום מיתה משמע בהדיא מ[ נ(כדמסיק לו להפסיק במילתיה דרב יסדה דקאי אמתני׳ דאי לא גרסינן מאי תיבות כן פירש׳י
לס[ טצות
יש להזובילו ולהשקותו בודקץ לא היה לו להפסיק במילתיהדרב יהודה ונראה לרבי דגרסינן מאי בודקין ובדיקה המפורשת מא[ לאחר שעבר )ל( לכל דבר נטחק :
כ ב א מ ״' פ׳ג מהל'
כנורות הלכה I
סמג משין יי סוש׳ע י׳ ד
סימן שיב סעיף א :

גט׳

מתני׳

המהדש

היכיאילP3S

השומת כרטשטע :
אבל
ולפוכו ושכר זדי מותר  :א( צ׳ל מטינין לכהן מי ת הפרם דאמנ־ כו׳ *5ק נ( ג״א מדפסיק גמילתיה די׳י דנרסינן מאי נודקין דאי אמחני׳ קאי ול׳ג מאי מדרןי; לא היה לו ט' צ״׳ז
לו[ ראטר סר נדול
חסקדש • את האשת
לו[ וט׳ם טמא לכל ג לח[ כבוד הוא שרעלך ומנפח הולך ומנפח אחחיו  :לס[ רישאלתור .דלשאר הטצות !
בסי חטאת ואפר חטאת אלטא דטצי לטתהני טינייהו  :בשבר הנא ת טיט ומילוי • מצי לקדושי  :בשכר
מ[ בהדיא מרטפיק הבי בתר טילחיח דרב יד\דה דאבדיקה דרב יהודה קאי ולא אטתני׳ דאי לא נריס
הזאה וקידוש ׳ לא  :איהי גופיד • .הכה; היכי מצי אזיל בטקיט טוטאה הא קא• בלאו  :טנפח אדם בית
טאי טד קין  :מ [ 6הםטרע 1ת במשנה לאוזר :
הפרם והולך י מ י טילי לעושי פמה דלא העמידו דברירט נסקום כדת אבל לעני; תרומה העמידו דבריהם
ואם
וטטמאו
הגועת הב״ח )א( בטשנה וסמאהו מתרומט ) :כ( רש׳י ד״ה מ׳ ס ונו' ששה הס׳ד ואיו׳כ מ׳ה האי נסה ) :ג( ד׳ ה אכל וכו׳ דרך אחר וטמאהו ) :ד( ד׳ ה ופכר מילוי וכו׳ ולאו היא הכפר המצוה ) :ה( ד׳ ה כאן וכו׳
שהיא הכשר המצוה כצ׳ל ותינה היא 5מחק ) :ו( תום׳ ד ה הטסל וכו׳ נאנר נטלה דלאו מוכח דלא שיי אלא נאגר נסלה דמוכס ה ס׳י ) :ו( ד׳ ה היכי אויל וכו׳ כמם׳ אהלזס נ*נ נם׳ נתרא וע״ש מ׳שהי׳ים
מרישחו ) :ח( ב א׳ד לחוך נכרה שנקניה דיךן וממחה אה נמצא וכו׳ נסרק נכל סערנין ולכהן נניח הפרס דאמר ר' יהודה וכו׳ ואומר ריח דלא גרפי' מאי ) :ס( בא״ד מדדנגן ושרי לכל דנר וכו׳ שהן מצום נחלות כדמשמע
מגילה ) :י( בא״ד מה חילוק יש נין וכו׳ ומ׳מ סמא וכו׳ מה כבוד יש שטלך ) :כ( באיר מודים נ׳ש ונ״ה שנודקין לטושי פסח ואין מדקין לאוכלי החמ ה מאי נודק־ן אמר רג יהודה מנסח אדם נו׳ והדר קאמי לעושי פסח
לא הסמיח ונו׳ נסקום מיפה והדר מינעיא ל» מ ק לפשחו מאי שיאכל נהרומחו נו׳ ואי אנדיקה דסהני׳ קאי וצא גרסינן מאי נודקין לא היה לו צהפשיק כציל ותינות משמגג נהדיא כדמסיק לו להפסיק נמילחיה דר׳ יהודה נמהק•
)ל( נ איד לאחר שטנר ומועיל לכל דנר ;

