עק משפט
נר מצוה
י ״ ״” '

”®י״״

 mpספיף ג.יסור ש׳ע
יי״מ^סי/יו® ״’י‘
זשו;מ 6״יו סי' קס
ה ג מיי' פ׳ד מסלנוח
בסיוס סלפה ג
סזש׳עי״דס׳' שפשעי׳ ג:

5״ל דאיילי לעוכרה

וועי' היסב נחום' יעלין
נז :ד׳ה ורלמא ותוספוח
ס״זנח־ ד׳האלמא[
-----

שיטה מקובצת
דלא יפה עשה
ילפדותו י
שמכר לעובד כוכבים
ונותן דמי העובר לכהן
וקאיאנותן לעובד כוכבים
בהמה מעוברת בקבלה
שיחלוקו הולדות ולא
קאי אבהמה כי אם
אעיברה ובהמה כולה
דישראל היא א( ובהמה
ד ט פ ק י ע ׳ שאינה
שובתת בשבת א׳נ ד ס׳ ל
דטיכר בהמה לעוברה
דטבעיא לקטן אי אסור
אי מותר בין לר׳י בין
לרבנן ס׳ל דאמורוסשום
בהמה קאטר אינו רשאי
וטיירי בנותן בהמה
לעובד כוכבים בקבלה
נין טעוברת נין אינה
מעוברת :כ[ וחכםים
אוטרים כ׳ו שיר עובר
כוכבים באמצע וכו׳ •
וא׳ת אמאי הביא באן
דברי חכמי׳ יותרטדלעיל
ופי׳ התים׳ רבעי להביא
לאחר מכאן •ולפי דבריהם
הביאו לאתר שסיים כל
בעיותיה ■ אכן נראה
לטהד׳פ :״ל דהקורא
דקדקברנרדדוקאמנין
האבעיא הראשונה דאינ׳
אלא לר׳י משום הבי לא
טייתי דברי חבטים אבל
זאת!הבעיא י־יא א־»ז
כםו לר׳י משום הכי

טיייתי
לאשמיעיקדרוקאלהאי

4

הלוקח עובר חמורו פרק ראשק

בכורות

מ א י לאו א עוב ר• פי׳ ואיירי בבהמה מטוברה • ל א א ב ה מ ה פי׳ מאי לאו אטובר • קאמר דאינו רשאי  :כקמאיעבידפיה • בבהמה
אלא ודאי אעובר  :לא • לעולם מהכא לא תפשוט דהכא במאי
ולא איירי בעובר אלא בבהמה לעוברה ו ק משמע לקמן
עסקינן כגון ד הי ב ליה בהמה מעברתא לפטומה וליטול חצי
גבי בעיא דבהמה לעובריה מהו ובעי למיפשע מהבא דאסור דקאמר
השבח בין בפטום בין בוולדות דמיגו דקנסינן וכו׳ אבל אי זבין ליה
מאי לאו אבהמה ש״מ דאי אבהמה מאי איירי בבהמה לעוברה
תורה אור עובר לחודיה לא  :שאינה יכולה
ולכאורה לא איירי בבהמה לעוברה
להתרפאות■ ולעשות מלאכה בשבת :
דא״כ מאי פריך והא דמיו קמני א[ מאי לאו אעוברלא אבהמה והא דמין
מסירנשבורהץעובר דומיא דשבורה:
לימא דקאי אעובר וכי תימא דמשמע תני דמיה והא נותן כל דמיו לכהן קתני ואי
היינו אורחיה • וצא שבור הוי:בהמה
ליה דקאי אבהמה א'׳כ לקמן נמי
בהמה כהן מאי עבידתיה הכא במאי עסקינן
לעובריה• כגון שעדיין לא נתעברה
לידוק הכי אלא הכא איירי בבהמה
לפעומה כדמסיק לקמן *לעוברה  :כגון דיהיב ליה בהמה מעברתא לפטומה
ומכר לו כל הוולדות שעתידין להתעבר
מקבלת זכר ־ לא מ ע ע ם דמינו דקנסינן ליה אבהמה קנסינן ליה ובהמה עצמה לא מכר לו  :מהו•
לקונסו לפדותה משום מוכר בהמה
מרפות מדאמר פרק אלו עריפות אעובר אמר רב אשי ת״ש *רבי יהודה מתיר
)חולין דף ״ ( :גבי ר״ש ]בן חלפתא[ בשבורה מפני שאינה יכולה להתרפאות הא לעובד כוכבים :דאש* לאיחלופי•
שהיה ע ס קן בדברים ודילמא קסבר יכולה להתרפאות אסר והא עובר נמי כיכול להתיר מכירת שלמה:דפסקה מיגיה•
שלא שייר בה לעצמו כלום משמכרה :
ר׳ יהודה מריפה יולדת ומשבחת ואית
להתרפאות דמי שמע מינה ואיכא דמתני
וב״ש שלמה • כי האי גוונא דלא
ספרים דלא גרסי יולדת שאין צורך
רשאי
שאינו
אע״פ
לו
והמוכר
אמתני׳
לה
פסקה מיניה שהרי שייר לעצמו גון£
שם בלידה אלא במה שמשבחת ומ״מ
מסתבר הכא דאפילו מן הארכובה לימא מתני׳ דלא כרבי יהודה דרכן רבי
הבהמהואי משוס עוברין ליכא למיחש
ולממה שרי רבי יהודה משום דלא יהודה מתיר בשבורה אפילו תימא רבי
שהרי לא נתעברה עדיין ולא כלום
יהודה שבורה לאו היינו אורחיה עובר היינו
מכרלו זלכשיבאו ברשותעובד כוכבים
מקבלה זכר* :
.
הם באים:דפסקה מיניה • ומכירה
אורחיה  :ת״ש רבי יהודה אומר המקבל
ו ל ט ע מ י ך המשתתך לו כו׳•
חלוטה היא ואתי לאחלופי ולהתיר
מקבלה לא שייך
’
בהמה מן העובד כוכביס וילדה מעלין אותו
מכירה חלוטה שלמה אבל הכא דלא
להקשות דמיתסר משוס שותפין דלא בשויו ונותן חצי דמיו לכהן והנותן לו
פסקה מיניה שרי דלאו מ ט ר ה היא :
אשי בקבלה כל כך לידי שבועה ודוקא
בקבלה אע״פ שאינו רשאי קונסין אותו עד
וכל שב! שלמה דאסיא לאחלופי •
נקע שותפות אבל שאר משא ומתן
עשרה בדמיו ונותן כל דמיו לכהן מא'לאו
במכירה חלוטה של שלימה אחרת :
לא א סיי • א ס ל ר לאדם שיעשה
אעובר לא אבהטה והא דמיו קתני תני דמיה
משוס הכי הוא • בתמיה דאיצטריך
שותפות ע ם העובד כוכבים • הא
והא נותן כל דמיו לכהן קתני ואי בהמה כהן
לן למיבעי  :טליה • על ה שטרה :
דשניא פ״ק דמסכת ע״ז )דף »■(
ישראל ועובד כוכבים שקבלו שדה מאי עבידתיה הכא במאי עסקינן כגון דיהיב אלמא עעמא דרבנן משום טוברין •
תיפשוט מינה דלרבנן אסור למכור
בשותפות וכן עובדא דעובד כוכבים
בהמה מעברתא לפטומה דמינו דקנסינן ליה
לעובד כוכבים בהמה לעובריה ולר׳
נומל שני ערלה וישראל נומל שני היתר
אבהמהקנסינן ליהאעובר אמר רב אשי ת״ש
ואמר פרק הזרוע )חולין דף קצג•( ר׳ יהודה מתיר בשבורה מפני שאינה יכולה יהודה מותר  :לעולם מטמא דרבנן
משום איחלופי■ ואיצטריך למיבעי
המשתשן{ ע ם עובד כוכבים צריך
להתרפאות הא יכולה להתרפאות אסור והאי
כיון דלא פסקה מיניה איכא למימי
שירשום כל הני עובדא פליגי אאבוה
יתחייב לו עובד נמי כיכול להתרפאות דמי שמע מינה
לא אתי לאיחלופי ב מ ט ר ה גמורה ן ה 5י
דשמואל :
כוכבים שבועה • מכאן אוסר רבינו איבעיא להו מכר בהמה לעובריה מאי תיכעי קאמרי ליה רבנן לר׳ יהודה :כמאן
ל ד יהודה תיבעי לרבנן תיבעילרבי יהודה _דובנה לשמיעה דמי • וליכא למיחש
שמואל קבלת השבועה מק״ו ור״ת
מתיר מפגי שהוא כמציל מידם כדתניא עד כאן לא קא שרי ר׳ יהודה אלא בשבורה נלא־יולופ’י״אן יי"; :יע ולאי״נז
דלאאתיא לאיחלופי אבל שלמה דאתיא צ ליה אלא לשחיטה ולא אתי לזבוני
פ״ק דמס׳ ע״ז)דף (: 1מלוה על פה
גובין מהן מפני שהוא כמציל מידם
‘ '״’ ״־י ״״אליי ■
לאיחלופי אסר או רלמא ומה שבורה דפסקה “ !r״
לצורך וולדות ומאן דחזי לה בבית
אע״ג דאזיל ומודה ויש לחלק בין ספק
מיניה
פסקה
דלא
שלמה
שנן
וכל
מיניה
אן Q ,pp
ה עו ב ד כו כ ^ו ס
לודאי עוד מייתי ר״ת ראיה מההיא
,
> ,
דפרק ]בתרא[ דמגילה )דף כח•( תיבעי לרבנן ער כאן לא קאסרי רבנן אלא
סבר מותר ל מס ר בהמה לעובד
בשבורה דפסקה מיניה אבל שלמה דלא
סכ בי ס שלא לשחיטה ;מ״ש • ממתני׳;
דאמר אבוה בר איהי תיתי לי דלא
פסקה מיניה שרו או דלמא ומה שבורה
ולא קסני אע״פשאינו רשאיי אל״א
ע ב ד שותפות ע ם עובד כוכבים ואי
מותר למכור בהמה לעובריה דהא
דלא אתיא לאיחלופי אסרי וכל שנן שלמה
אסור מאי רבותיה וכן פר״ש שלא
קבלה מכירה לעוברין היא שאין ״ צ ק
היו נזהרים משלש סעודות מדאמר דאתיא לאיחלופי וטעמא דרבנן מ שו ס הני
העובד כוכבים אלא טו ל ח ת דקס״ד
פרק כל כתבי )שכח דף קיח (:תיתי הוא והתניא אמרו לו *לרבי יהודה והלא S
דלא פליג עובד כוכבים בשבח  ’^ 5״ ״
לי דקיימית ג׳ סעודות משמע שכולן
מרביעין עליה ויולרת אלמאמשום עובריה‘'
״
 1׳' J
בהמה  :על פיך • בהגרמת פיך  :סנא
לא היו נזהרים בהן עוד פר״שבזמן
דאתיא
משום
דירן
טעמא
קא״ל
הכי
הוא
במכירה • אינו רשאי והוא הדין
הזה כולן נשבעים בקדשים ואין
לאיחלופי בבהמה אלא את מ״ט שרית משום
לסלהו  :ומאי שנא מכירה דנקע •
חופסין בהס אלהו ת ואע״פ שמזכירין
] ע מהס[ שס שמים *וכוונתם ]לד״א’  sדאיןיכולהלהתרפאות כמאן ח בנ ה לשחיטה
בה איט רשאי ולא נקטיה בחדא
מהנך  :דעיקר מכירה היא • עיקר
מ״מ[ אין זה ]שם[ עבודת כוכביס “' דמי והלא מרביעין עליה ויולרת וכיון
איסורא הויא מכירת בהמה :
כי דעתם לשס עושה שמים וארץס דמרביעין עליה ויולדת משהא לה ואמר להו
מאי
ואע״ג שמשתתה ש״ש ודבר א ח ר ^ לכשתלר דלא מקבלת זכר תא שמע והנותן

ססורת הש״ס

דלא

שמא

י ר ״י ר ^ פ םיי ב נ ^׳
ור׳י םחייב אבל *בי
\י*
’ י “ ;׳ ״ ״ ״
א(ניאהדצ'ללאאממ6
ומייל׳ מוק גה»ה
מ^ד ” שתסשא־»^״ אין כאן לפני עור לא תתן מכשולה
דבני נ ח לא הוזהרו על כך ולדידן ם
נשכת ונו׳ •
]ועי׳ היסב תום׳ מגילה לא אשכחן איסור בגרם שיתוה*

^ י ל ק ^ ^ ע ד ע י ק ך מכי רה• פרש׳׳י ד עי ק ר ^
איסור הוא המכירה'
משמע שרוצה לומר שעיקר האיסור
הוא ה מ ט ר ה וקשה הא שותפות לא
מיתסר משוס מכירה אלא כדאבוה
דשמואל וצ״ל עיקר איסור הפשוט
הוא מ ט ר ה כדתנן פרק ק מ אד מ ס׳
ע״ז )דף יד: (:
ולגי

״ 't

רבינו נרשום
דכתיב תפדה בשה יכול
לפתתו אפי׳ ברטים
כדאסרינז באידך פירקא
דלא באתה תורהלהחטיר
עליו אלא להקל עליו
אבל שאר בכורות בהמה
מהורה אין פודי! אותן
בדמים אלא נותן הבכור
לנה! ואם רצת הכהן
לטובת לו רשאי וט״ם

™י כח^“ דםי?^ש?
דעיקרבהסהדישראל נ
ומשום

דאינו

רשאי

לעובד כוכבים הואיל
דהיינו אורחיה :אבהםה
קאיידקונסיו אותו אבל
עובר רשאי לסכור ;

והא עד עשר בדטיו
עובי ’’ :יתד“דםיחיל
דטשטע של בהמה ן
יגיטר”כ  7ד ט ״ ” :ב’ח
מאי עבידתיה בבהמה
בל״דמיד•' אלא ל 5
אעובד קאי  :לא
לעולם סבירא ליה
י י

בעלמא ד מ ו כ ר י ן
עובר לעובד כובבים
רכשבור הוא והבא
דקתני
שנא
מאי
קונסין דטשטע נטי
אעובר בנון דיהב ליה
לעובר כוכבים בהמה
מעוכרת לפטומה דלכי
מיפטמה לה ליוננו
לו בקבלה ולא קתני אע״פ שאינו רשאי וליטעמיך המשתתף לו רלא קתני וליחלקו דמית דהשתא
הכי נמי דרשאי והא א( אמר אבוה דשמואל אסור יילאדם שיעשה שותפות אבהטה נופה קנסי ליה
ומינו דקנסי ליה בו׳ •
עם העובד כוכבים שמא יתחייב לו שבועה ונשבע לו בשם עבודת והיינו ונותן כל דמיו
לכה! אבל כעלטא שדי
כוכבים שלו והתורה אמרה כ( לא ישמע על פיך אלא תנא מכירה והוא לובוני לעובד טכבים :
הדין לשותפות ה״נ תנא מנירה והוא הרין לקבלנות ומאי שנא מכירה ו ה א י נםי כיכול
ל ה ת ר פ א ו ת דמי
מן דלכשיגדיל הוי למלאכה
ג( רבי יהורה אומר המקבל בהמה ^
דנקט דעיקר מכירה היא תא שמע ^
,

העובד כוכבים וילדה מעלין אותו בשוויו ונותןחצי דמיו לכהן להנותן בקבלי׳ לטכוד לעובד כוכ״ס
אע״פ שאינו רשאי קונסין אותו עד עשרה בדמיו ונותן כל דמיו לכהן לר׳יףדה:אי«דםתני
נ[ וחכמים אומרים "כל זמן שיד עובד כוכבים באמצע פטורה  pהבכורה ^תני^לוללכעל^ה

טיבעיא  :ליטא מתני׳
א( סנהדרין סג :נ( שמיה כג ג( )סנהדרין ס;(
דלא כר׳ יהודה דטרשרי
“
יהודה בשבורה ה׳ ה דשרי נטי אעובר ובשגור דטי  :אפילו תיטא ד' יהודה • ובשבורה )שרי אסר( ]הוא רשרי[ דלאו היינו אורחיה כראטר לעיל אבל בעובר אסר דהייני אודחיה למיהוי כשבוד עד שהוא
במעי אמו אבל לבסוף הוי למלאכה ואסור  :מכר בהמה■ שאינה מעוברת לעובד כוכבים לעובריה שיהיו העוברי! של שניהם  :תיבעי לתתייהו דהכא לא טובין לא בהטה עצמת ולא עובר דאכתי לא טיעברא  :בשבורה
דלא אתיא לאיחלופי כשלמה  :אבל ]שלפה[ • היכא דובי! בהמה לעובתה דבהמה ניפה שלטה היא ואתי לאיחלופי במכירה שלטה אחריתי שלא לעובתה לחלוטי! ואסר  :או דלטא וטה שבורה רפסקה מיניה• דלחלוטין
טובנד ,לעובד כוכבים דאע׳ג דאיכאלטיחש אטו מכירה הלוטה אחר דשלמה אפי׳ הכי שת :וכ׳ש שליטה לעובריה דלא פסקה מיניה דלא מובנה לנמרידשרי או דלטא לרבנ! וטה שבורה דלא אתי לחלופי בשליטה אפי׳
חכי אסרי רבנן דלטא אתי לחלופי מכירה חלוטה דשלטה אמו טכירח חלוטה דהא וכיש שלטה לעובריה דאתי לחלופי שלמה בשלטה ומיחש להלוטין וקא ס׳ד טאן דאסר)שליטה( ]בהמה[ לעובר׳ דלמא אתי לאיחלופי
בבהמה אחריתי לחלוטי! ות׳ה דאוסר נטי למוכרה לעובד כוכבים לגיזה ולחלבה דאיכא לטימר נטי דלמא אתי לאיחלופי הא סכירה דשלימה אטו שלימה אחריתי דחלוטי! :וטעם דרבנן טשו׳היוטי מצית אמרת דהאי דקא אסת
רבנן בשליטה משום דאתיא לאיחלופי וטי תלי טעמא באיחלופי :אט ת לו לר׳ י ת ד ה אמאי קא שרית בשבורה והלא מרביעי! עליה ויולרת• ונמצא דבהמה )נופח( ]נסה[ שלטה מכר לו אלמא דטעטייהו דרבנ! דאסרי טשום
עובר הוא משום דאסור למכור עובר לעובר כוכבים ולא משום איחלופי וכיו! דלא חיישינן לאיחלופי אלא משום עובי ש׳ט לגיזה ולחלבה שרי בשבורה ולעולם טעמא דרבנן דתישי לאיחלופי והם הכי אסרי לנחה ולחלבה והכי
קאמרי ליה וכו׳ ט׳ ם קא שירית בשבורה כטאן דזבנה ניהליה לשחיטת דפי דמיד נוחרה וליכא דידע דובנה לעובר כוכבים ולא אתי לחלופי מבירה הלוטה למכירה חלוטה דהא טיד נוחרה וליתת בעי! ודאי ליכא למיטר הכי
דמיד נוחרה')אבל אם( ]דהלא[ משהי לה כדי להרביעה שתלר וכיו! דמשהי לה אתי לחלופי אטו מכירה חלוטה ואמאי קא שרית הא אינו נוהרה:ואטר לה! ר׳ יהורה לכשתלר־כלוטר כשתראו שום שבורח בעולם שיולרת תיטרו
לי מ׳ט שרית בשבורה דודאי אינה יולדת  :דלא טקבלה זכר • משום דשבורה היא ואינה יכולה לסובלו הלכך שירי ר׳יהורה ר לא חייש דלמא משהי • לה לצורך וולרות • אבל שלטה לעובריה לר' יהידה עדיין תיבעי לך :
ולא קתני אנות! לו בקבלה אע"פ שאינו רשאי מדלא תני הכי ש״ט דסבירא לחו לרבנ! דטוכר בהמה לעובר דקבלה היינו למחצית שבח וולרות והיינו בבהמה לעובריה  :וליטעמיך המשתתף• דלא קתני אע'פ שאינו רשאי
הכי נטי ררשאי להשתתף  :ולא ישטע על פיך■ שלא תבקש בפיך שישבע לך בעבורה זרה שלו  :אלא תנא במכירה אע'פ שאינו דשאי ו ה׳ ח לשותפות• ראינו רשאי להשתתף לו וה״ה בקבלנות דאינו רשאי ליתן לו בהמה
בקבלנות דהטוכר בחטה לעובר דאסור לרבנ!:וםאי שנא מכירה דנקטיתכי מכירה קתני אע״פ שאינו רשאי דעיקד איסורא במכירה היא להכי תנא בה דאינו רשאי וה׳ה לכולהו :שיד העובד כוכבים באמצע שיש לו שום חלק ברב
טאי

רבינו גריגןום
טאי לאו
אע'פ שאינו
אבהטהקאידא' 1נווזני1

יקתנ;

דאי! מוכרי!

בהט״

לעונריר׳  :ל« אעיכי
לו בקבלה אסור טשום
עובר ־ אבל אם אינה
מעוברת ורוצה לטבור
לעובר אבהי לא ירעינ!:
ייקא נטי דקתני אותו
וברטיו ש׳ט דאעובר

קאייומיהאל״כאלטשטע
®=י
^י' י״ייי׳ יי“
בהטח לעובריה אי לא :
הא דקתני קונם>! וס■׳

?"°״ ל״ לי' ׳““״י!
ד״א?אס
p

או לאו דוקא עשר אלא
גווטא ב^ט א קאטר
לאשטועינן דטיחייבין
אותו לפדותו אפי' יוחד
טשויו אבל לא בל כך
עד עשר  :עד מאה
בדמיו • טדנקים גבי
עבד מאת ידוה יותר
מדמיו שים דתאי עשרת
דאמר נבי בחמת דוקא
קאטד דאי לאו דוקא
ליתנינטי כעבר עשרת!
לעולם נבי בתטת לאו
דוקא ושאני בעבד משום
הבי נקיט מאת ולא אטד
נטי עשר דכל יומא
טפקע לית טטצות בי
ובנית לעובד כוכבים
משום תכי קנסינ! לי״
י א טיי
הבי י
דקאטר ר׳ל נבי .כתטה
]עד טאת[ וכולא ט־לתא
תאני בענינא אחרינא !
תנן נו' עד עשרת
בדמיו תיובתא דרבי
שטעו! ב! לקיש דאטר
עד ק׳נ לא קשיא • דנכי
מכירה טשום הכי
קנסינן לית עד ק'
דפסקת מיניה דלנטרי
ובנה  :קבליות ט'
הילכך עד עשר קנפינן
ליה טפי לא  :דוקא או
לאו דוקא תא דקתני עד
מאת בדמיו ^
דוקא___
טטש
עדטאהאולאוד׳יקאאלא

הלוקח עובר חמורו פרק ראשון
מאילאואבהמה• קאיהא דקחני קונסין אוחו דקנסינן ליה לפרוח
הבהמה אלמא מכר אח הבהמה לעובריה דקבלה אינה אלא לטוברין
קנסינן ליה בין לרבי יהודה בין לרבנן דרבנן לא פליגי עליה דר׳ יהודה
אלא לעני] בכורה :לאאמוגר• קנסינן ליה שכבר היה במעיה ומכרו
לגמרי אבל עוברין שעחידה להחעבר תורה אור
לא איכפח לן :דקא כמי• דאעובר מאי לאו אבהמה לא אעובר דיקא נמי
קאי מדקתני נוחן כל דמיו לכהן ואי דקתני קונסין אותו עד עשרה בדמיו שמע
אבהמה כהן אאי עבידחיה  :מסייע
ליה• האי דקתני קונסין  :או צאו ^מינה מסייעא )ליה( לדיש לקיש *דאמרן
דוקא• דלא קנסינן ליה כולי האי אי ^"דיש לקיש"המוכד בהמה גסה לעובד כוכבים^
נמי טפי מהכי קנסינן ליה אם אין קונסין אותו א[ עד עשרה בדמיה דוקא או
ס״ש • ריאודוקא תא שמע *דאמר דבי יהושע בן 2
מחרצה בכך :
העובד כוכבים
״
י ;
,
^ _
___
מדגבי עבד חני מאה והכא עשרה לוי ^המוכר עבדו לעובד כובבים קונסין “
דוקא
לאו
דאי
קאמר
דוקא
מינה
שמע
אותו עד מאה בדמיו שאני עבד דבל יומא
ליחני חרוייהו מאה או תרוייהו עשרה  :ויומא מפקע ליה ממצות ואיכא דאמרי

במרות

ג

עין מ שפט
נר מצוד.

 1ר ב י יהודה סבר סליה בכור משמע • תימה פ׳ כסוי הדם)חולין דף
סח־ושם(אמראיפכארבי יהודה אומר דמו מקצת דמו ורבנן
סברי כל דמו ופר״ת ההיא משוס דדם כולו דם משמע כתב רחמנא דמו
מקצת דמו כדאמר הכא כתב כל דאפי׳ כל דהו וקשה דהחס דריש ר״י ז
מסורת הש׳׳ם דמו לחלק ועוד לפי מה שפסקר״ת כר׳

ו א מיי' ם׳כ מהלכות
0נת הלכה ג סמב
לאדן סה טוש׳גג י׳ ו ם 1׳
קנא סעיף ד;

ב מיי' פ׳ת מהלכות
מבדים הל׳ א טוש׳ע
יהודה כדפרישית פ״ק דגיטין)דף  : fושם י׳י סי' יסו סעיף פ:
ד״ה אמר( קשה הלכתא אהלכתא דאין ח נ מיי׳ פ׳ד מהלכות
בנורות הל' א שמג
הלכה כר׳ יהודה דהכא כדאמר בסמוך

ליתדחשלהאדר׳יהודהדאמר שותפוח ” ^ י׳’*שכ סעיף ” ” :

עובד כוכבים חייבת על כן יתכן לפרש
דאין לדמות אלא מה שהש״ס מדמה
כההיא דבתולה אפי׳מקצת בתולים דפ׳
הבא על יבמתו)יבמות דף נמ■( ובפרק
אלמנה ניזונת )כתובות דף צי (:מדמה
להו לפלוגתא דמקצת כסף ככל כסף
דהנהו דמו אהדדי *זהו ענין אחר דהוו עני! אחד 5׳ק
כשנתמעטו בתולים ונשתיירו מקצתם
כאילו נשתיירו כולן וכן כסף כתובה
*נשאר מקצתישלהמזוטת כאילו נשאר כשנשאר מקצת '5ק
כולו ה[ ויש הרבה דרשות שאין להשוותן
שה אפי׳ מקצת שה דפליגי ר׳ אלעזר
ורבנן פ׳ אותו ואת בנו )חולין דף עס(:
ופ׳ הזרוע )שם דף קלב־( ופלוגתא
דרבי יהודה בן בתירא ורבנן*אכל נפש נ״״יייז ״"•[
ואפי׳ נשוה ההיא דדמו להך דהכא לא
תקשה הא דפסיק הכא דלא כר׳ יהודה
■
---והתם קאמר לית דחש להא דר׳ שמעון
דאמר לא אמרינן מקצת כסף ככל כסף
הג הו ת ה ב״ ח
דאדרבה סייעתא דהלכתא כרבנן )א( נם׳ עו עשרה בלמיו
דבכור מקצת בכור משמע אי לאו כל מכירה ) :ב( שם אמי
י ' יוחג! ושניהם מקיא
והתסנמי בתולה מקצת בתולים במשמע אחד ; )ג( דש״י ד׳ם
עוד י״ל דלא תקשה דר׳ יהודה אדרבי ורב חסדא וכו' לא חשיב
לעובד כוכבים אלא :
יהודה משום דסתמא דקרא איירי )י( ד׳ר .לא פליגי ו ט'
בסתם בהמה שהן שלהן ואין לעובד פליגי הש׳ל ואח׳כ מ׳ה
נו אם יש :
כוכבים שותפות בהן הלכך אי לאו כל
ט ד מיי' שם סוש׳ע
שם סעיף ג:

אמר ריש לקיש ב[ המוכד בהמה גסה לעובד
כובבים קונסין אותו עד מאה בדמיה תנן
דוקא־
דוקא בלישנא בחרא גרסי׳ בעבד עד 1והנותן לו בקבלה אף על פי שאינו רשאי
עשרה בדמיו אלמא מאה דבהמה לאו קונסין אותו עד עשרה )א( בדמיה מכירה
דוקאדהא עבדדמפקע ליה ממצוחיו פסקה מיניה קבלנות לא פסקה מיניה דוקא
ולא קנסינן אלא עשרה  :שאני טנ • 1או לאו דוקא תא שמע דאמר ר׳ יהושע
להכי לא קנסינן ליה טפי משום דכי בן לוי המוכר עבדו לעובד כוכבים קונסין
פריק ליה לא הדר ליה למריה דקיי״ל עדאותו עד עשרה בדמיו שאני עבד דלא הדר
במסכח גיפין ) ד ף מג (:המוכר עבדו
לעובד טכבים יצא לחירוח  :וקפריך דליה בהמה מאי טעמא משום דקא הדרא
בהמה מ״ט קנסינן ליה טפי משום ” ליה ניקנסיה טפי חד אלא עבד מילתא
דהדראליה;ה״גאי]א[ה5יא''כליקנסיס | ד ל א שכיחאהיאוכל *מילתא־ דלאשכיחא
נוסי חד • כדי שיעור דמיה ליקנסיה ^־לא גזרו ביה רבנן  :וחכמים אומרים כל
דהדרא ליה
rיוחר מעשרה דהא במאי
רבי)נ(
העובד כוכבים כר׳  :אמר
זמן שיד
׳ '
״ ז
־
■
■J
אינו נ ש כ ר אלא כ די ד מי ה ו קנ ס א נ א ש מי׳י גי הו ש ע ושניהם מקרא אחד דרשו כל בכור
הוי אל א י׳ ה ל כ ך
ליחני -י״ א ב ד מי ה ו -תו ג[ רבנן םברי בכור מקצת בכור משמע כתב
י
-לא  :סלגמר• בישראל רבנן סברי א׳
רחמנא כל עד דאיכא כוליה ורבי יהודה
הוה כתיב בכור בישראל הוה משמע
אפילו מקצת בכור דישראל הוי חייב סבר בכורכוליה בכור משמע כתב רחמנא
» ׳
־
l
^ u
בל דאפילו כל דהואאיבעית אימא דכוא-גדמוקמיגיהלקיאנסליה נסרא■™
בבכורה  :למלויי אחא • טד דליהוי
עלמא ב טר רובא משמע מר סבר כל^״מ שוס דכתיב )במדבר ג( כל בכור
כוליה דישראל  :לגרונני• דכל משמע
משמע למלרי אתאומר סבר לגרועי אתא״  bבישראל ובישראל משמע טליה כדאמר
כל דהו כמו לשפחתך אין כל בבית
)מלכים  3ד(  :אפי׳ אזנו • אפי׳ אין
ובמה תהא שותפות של עובד כוכבים !^.פרק מצות חליצה)יבמות דף קב(.ולענין
ף,ן 3א |0חליצה עד שיהא אביו ואמו מישראל
שותפות לעובד כוכבים אלא באוזן ותהא פטורה מן הבכורה יאמר

הבכור אינו קדוש  :ולימא ליס • כהן
צ אבל בעלמא משמע שפיר מקצת*  :שיטה מקובצת
לעובד כוכבים:שקילאונווזיל־דאי נמי
א[ עד עשרה בדמי'
ש  pל אזנך וזיל איתמר רב חסדא אמר^‘ ״ ר ב חסדא אמר דבר שעושה אותה
הוי בכור בעל מום ניתן לכהן:נגילס•
קנסי'־
יי,קי׳'׳י^*'יית׳''®'’!
נבלה רבא אמר דבר שעושה
דלאו דוקא דלא
^ “!•0״״ ;^ :,כגון שיש חלק לעובד כוכבים בוושט או . .דבר שעושה אותו נבלה ורבא אמר דבר
*
’
י
יא(:
אותה טריפה • פ״ק דחמורה ) ד ף
ליהטלי האיושטאטפי
יותר בגרגרת שלו הואיל וחיותא בידיה כשעושה אותו טריפה במאי קמיפלגי בטריפה
אבל
גרים איפכא גבי אומר רגלה של זו נטי קנשי' ליה ו ט' ולינ
ויותר טכדי דמיה ־
דאיך נסתפק אי אטר־נ!
לא טלי האי
אבל דעובד כוכבים חשיב כמאן דהוי טליה  sחיה למאן דאמר דבר שעושה אותו טריפה
עולה ומהגרסות ,הפוכות היא זו ,וההיא לאו דוקאדלאקנם־׳ט^
בקבלנות יותו מכדי
דהתם עיקר דאמר רב חסדא מודה האי דא׳ב הא דקתני
דמיה יתיי אבל לא כולי דעובד כוכבים  :טריפה• כגון מן ;ןקסבר *טריפה אינה חיה ולמאן דאמר דבר
תאי כטובר ! עד
עשרה הארכובה ולמעלה :במאי קמיפלג* • ""שעושה אוחו נבלה אבל טריפה חיה רבי יהודה בדבר שמושה אותה טריפה ״י
נדטיו • דלתך לישנא
טריפה
סבר
רבא
:
ורבא
חסדא
רב
רבא אמר בדבר שששה אותה נבילה עבד ו ט׳ הלא לאידך
לטילתיה
תאני איפנא
אמרוה רבנן קמיה דרב פפא הא דרב
דר' יהושע י וטדקאטר
רב ששח אמר בדבר שמתה]ב[בו 0׳מר נטי דטייתי סייעתא
נבי עבד עשרה בדמיו אינה חיה• הלכך כמאן דהוי כולה הונא ורב הפרא ורבא לא פליני הא בו
וגבי בהמה ק' שים דעובד כוכבים דמי  :ורבחסדאסבר
^פ^'\''^טעם’א’'” ד ^
’
למוסיף אדחבריה ובענין זה יחכן דאמי
הא באמו אמר להו רב פפא מאי שנא
טטצות
הכא רב הונא אזנו רב חסדא מוסיף טפקי׳ ליה
דהאי ק' מ נ י בר.מח טריפהחיה• הלכך לא חשיב)ג( אלא
לאו דוקא דחשתא
בו דבעינן כל בכור וליכא אמו נמי בעינן
ומה דבר שעושה אותה נבילה  :לאפליגי
״טרפהרבאמוסיףנבילהוכה״גפ׳המפלת ב^טר ,עשרה
עבד רכל יוטא טפקע
לית טטצות לא קאטר ^^^ד 7רבאע^תדרבהונ 7א 7ץר3שם לי״כל מקנך תזכר וליכא יאלא לא שנא ^)נדהכג(:גבי גוף אטום עד לארטבה סאה להבי נראה לר׳י
דאפי׳ טפי
לפרש
ן,ן^ן
אלא עשרי! ברטיו כ״ש חסדא ורבא פליגי):ד(נהא [.)5אס יש 5׳ק מתקיף לה מר בר רב אשי מאי שנא "וחד מוסיף עד
נהטח וש׳ט לאו דוקא
^התם ושמו נקוב אמו טמאה לידה תיש הטובר עבדו ו ט׳
לעולם דוקא קאטר • חלק לעובד טכביסבבטר עצמו אפי׳ מנפלים דאף על נ ב ד ל או בני חיותא נינתו
גבהטה טמאה ונבי
עבד משוט הבי אטד עד באזנו אינו קדוש  :באמו• או נבלותשס עקרשית דאמר מר °פטר שנר בהמה שגר
?S t o
אפי1נ[נום ינ א ־שמי־״א
בחר רב חסדא לא קשה דרבא אדרבא לאו דווקא דהבא אטרי׳
בבהמה התם כיון דלא עריבו בהו תלין
עשרה ותו לא דשאני או טריפות :כל מקגוהזפר• אסכל
עבד דלא הדר ליה
הפס דאע״ג חשש נסב טריפה)וחיה( טאה דוקא וה! שה!
קריגא ב ת בבהמה כל בכור הבא כיון
’יי^
ברצונו אצל ישראל רבו המקנה שלי
דוקאי יי
והכא“ “
יי־ י י
דטאחר שמכרו רבו סקדישט כדמתרגמינן דיכרין תקדיש :
ועמי
לא »ו־וו ליוסיי] ™לארנון ■( ; ’הבא
לעובד כובבים שונא את ססקיףלה• אכולהו:שגרבהמהשגר דעריבו ב ת תלין לא קרינא בהו כל בכור
דרב סנאזרבחסדאורבאלא קנשי׳ ספי משום דטפקי'
ליד ,טטצות :כ[ הטוכר
ר ט ולא בעי למהדר ליה בבהמה• שגר במעי בהמה שעדיין ר׳ אלעזר לא על לבי מדרשא אשכחיה לרבי
חסדא
דרב
פשיטא
הא
•
פליגי
הלכך לא קנסיג! ליה
בדוטדוכו׳קינשקאותוער
אפי א״ל מאי אמור רבנן בי מדרשא א״ל
ורבא פליגי אלא ה״ק הא דרב הונא מאה בדט־ודוקא או לאו
לרט טפי אלא עד עשרה לא הגיע זמנו לצאח ל״א שגר בהמה
דוקא .דלא קנסי׳ליהבולי
כרמיו • וטותבינ! בהמה
הכי
חסדא ,.ורבא :
אדרב
לא פליגא
טאה מה שבהמה משגרח ומשכלת אלמא
אטרינ! רעד _
_____
ם׳ם
 ,האי ת׳ ש המוכר עבדו
r
! , 1
׳ ״

הא

בדטי^שויט^קאהדרא אע״ג דלאו בני חיותא נינהו קדשי הכא נמי אי נמי הוה ליה לעובד מ ״ ש מנפלים אע״ג דהתם ו[ כתב קרא הוה לן למילף מהתם א 1לעובד כוכבים קונסים
 .אותו ער עשרר ,בדמיו
כוכבים ביה דבר שעושה אותו נבילה ליקדוש חלק הישראל אע״ג נפלים נילף משותפות דכחיב כל בטר ונשוה כל הדרשות
הבהמה .ליב״
איכפת
ל^ה טטצות לא' 1טרי|
אלא
*( ]ועי׳ חוס׳ סנהדרין עח .ד׳ה ההורג[
דלאו בי חיותא הוא * :אפי׳ DWי»ל • ואפי׳ אין לעובד טכביס
טם
משוט
ואי
רק עשרר ,כיש בבהמות
דבבהטח הירא אי הכי
הבכורה
מן
פטורה
בעלמא
קל
מום
אלא
טרפה
ולא
נבלה
לא
אינה
חלקו
נוטל
היה
שאם
באזנה
אלא
שותפות
ם׳ט דאמרינ! עד טאה
ואם כ! לאו דוקא •
*( שייך לע׳ב
הכי
ליקנסיח דליפרוק לה
ונראה לטורי שיחיה
דטכא! פי' הקונטרס דלעיל והבא לאו דוקא דלא קנסי' ליה בולי האי דתלטודא סבר לאו דוקא טשטע כ! וקא
דחי שאני עבד דלא הדר ליה פי' הקונם' לעולם אימא לך דוקא כפי' לעיל דאיך הוה מצית לטימר לאו
דוקא א׳ב עד מאה דקתני'ליתא ועוד איך קא פשט לאו דוקא טד!ד',א דעבד דלטא הבר,םר ,דוקא והא דנקם
עד עשרה בעבד לאו דוקא דעד מאה דקנסי' ליד ,דלעיל נטי פי' הקונטרס דקא דחי דהודא דבהטה לאו דוקא
ועבד דוקא ונראה לפ' נטי או.לאו דוקא דאפי' טפי נטי וקא פשיט טדאטרינן בעבד עד עשרה שיט לאו
דוקא דהא אף בבהטר ,אטרינן עד טאה וה׳ה דבבהטה לאו דוקא מאה דר',ה טפי וקא דחי שאני עבר דלא
הדר ליה וניטא דוקא בבהטה ובעבד ולוה הפי' יש לנו להשוותם דוקא או לאו דוקא • תום' חיצוניות  :ג[ כל
בכור)משום( קדש לי כל בכור :ד[ דאטדטר פטר וכו׳יתי' דאטרי' בספרי טה נהמה נפלים פטורים אף אדם
בן דבתיב באדם ובבר,מה ונראה דנריש נפלים פוטרים הבא אחריו דהנפל קדוש טשנר בר.מרו ואף אדם כן •
ני'  :ה[ ויש הרבה דרשות שאין לר,שוות! שר • ,נ׳א ש׳י אבל שאר דרשות שהם בעני! !ה אץ להשוותם
חד דד,כא וחד דשה ואפי' טקצת ובו' ! ו[ מאי שנא מנפלים אע״נ דהתם כתב שנר תות ליד ,לטילף ונשיוה
בל הדרשות בענין אחד נדרוש בל מקנך או נילף נפלים משותפות כדי לר,שוות הדרשות בעני! אחד ושיגר
נדרוש לדרשא אחריתי ובו׳ לשו! תוספות הרא׳ש :

)אפי' טפי טמאה( ]טפי הד[ בדמיה אלא הא דאטרינ! בעבד עשרה טפי לא לאו טשום טעטא דאתדורי
הוא אלא טילתא דלא שכיהא הוא דליזט! איניש עבדיה)גר( לעובר טכבים וטילתא דלא שסחא לא נזרו בה
רבנ! ולהכי לא קנשו ביה אלא עד עשרה ובהמה שכיחא דזבנה ונ1רו והשתא ליכא לטיטר ליקנשיה גב־ בהמה
טפי)טמאה( ]חד[ דהא לא תלינ! טעטא לא בעבד ולא בבהמה משום דהדרא  :קדש לי כל בכור• מקצת בכור משמע
דאפי' אי! לישראל חלק בבלו אלא במקצתו הייב לפדותה ! עד דאיכא טליה■ בכור של ישראל לא טיחייב :
דאפילו בכל דוע אית ליה חלק בנויה טיחייב  :רובא טשטע •דרוב־ה דישראל הוי רבנ! שברי• האי דכתיב כל
לטלו״ה דעד דלהוי טליה דישראל לא טיח־יב  :לנרועיה • דאפי' כל דהו דישראל חייב  :וליטא ל*ה לעובד
כוכבים שקול אוניך וזיל• ויה־ב לבכורלכה! ואי לא ח!י לטובה ח!י לטיכליה לכה! וקשיא לרב וענא  :רב חסדא
אטד אס יש לו לעובד כוכבים חלק )כדבר( ]בבכורד [,באבר שעושר ,אותו נבלה שא־לו היה ניטלו העובד
כוכבים כשועא חי בגו! הירך עם החלל שלה עם העוקץ )עם( ]עד[ החלל נבילה ואע״פ שעדי! טפרכשת נבילה
דחשובד ,דדא כטתד : ,ורבא אטד אפי' יש לו חלק בדבר שעושה אותו טרפה אילו נטל חלקו בגו! ט! הארטבה
ולמעלה פטור ט! הבכורר ,דלא יכיל לטיטר ליה שקול חלקך וויל דשארא לא הוי קא שבד טריפת לא חיה י״ב
חדש וכטתה דטיא אילו נטל חלקו  :אמרוה בו' דלא פליגי רב חסדא ורבא אד,א דרב הונא דהאי דאטר רב
דקאמר רב חסדא ורבא באטו ורב הונא שב־רא ליה באמו
הונא אפי׳ אזנו י בו _בבכור .עצמו ,קאמר .וד,אי . ,
כוותידזו ואינהו שברי בו כותיה ! אטד לר,ו רב פפא ־ ודאי פליגי דרב הונא שנירא ליד ,באמו בב! ואינד,ו נמי סבירא לד,ו בו בבאמו מאי שנא בו בו'  :מתקיף לד ,טר בר רב אשי י לכולר״ו ם״ש דשותפות דעובד כוכביט
פטר בדבר שעושה טרפה או נבלר ,מנפלים בכור דאע״ג דלאו בני חיותא נינדוו ור,ווי! נבלה נטורה קדשו בבכורה וצריכי! קבורה  :וטנלן דקדשי דבתב שנר ט! הבהטח כל שיוצא ם! הבהטה ראשו! אפילו נפל קרוש ומם בנפלים
כיו! דלא עריב בהו חולי! דלית לעובד כוכבים שום שותפות  r oקרינא בר,ו בל בכור דישראל וקדשי אפי' נבילר! ,
הג הו ת

צ ׳ ק  [Wהכי ציקגסיה פפי חד פניי חיפוי דפיה נו' ] :ג[ נה כל חל מישיו  :נ ה גישינן רני( :

עין משפט
נר מצור.
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אלא לאו משוס דהוה ליה שרוע ־ ושיטי לא הוי מומא וא״ש

בכורות

רבינו גרעום

אס ״(הכיא מ ררבי עחנן• בי מדרשא דהאיחייב דקתני חייב ליפט
כן קשה טפי לר׳ יוחנן דאמר לעיל כיון דאישפני הוי מומא לכהן קאמר אבל למזבח לא קרב דהאי דאישפני הוי מוס קבוע לשחוט
וככא י״ה *דהכא דייקינן שתיהן גדולות הוי שיטי ולא חשיב מומא ויש לומר עליו בחוץ כבכור בעל מוס ששוחטו כהן ואוכלו  :כדרב הזנא• דאמר
ההיא דלעיל שינוי חמור טפי משתיהן גדולות או שתיהן קטנות  :אפי׳ אזנו :סגינא־ לקמן בפ׳ טל אלו מומין שוחטין את הבכור)דף מ■( :
^,
הורה אור _הכא גשסנה כר ולהכי איצטריך לר׳
בכורות הל' יד מושיע ל ס א מפקע להו מקדושתייהו • מסורת הש״ם
׳יד סי׳ פיג העיף ז:
מהשאיןנזהריןעכשיחאע״פ 5א[ הכי אמר רבי יוחנן אפי׳ מום קלו הד תנן !:יוחנן לאשמועק דמוםהוא :אואחת
 3גדולה• כשל עגל או אחתקשנה כשל
י א ב מיי׳ סי׳ב מהלכות
מוש׳ע שנענש רב מרי פר״ת רב מרי נענש *1רחל שילרה מין עז ועז שילרה מין רחל
בכורים הל׳
^אווז:ישבמעוקיושבב»רה• ואפי'
העיףידית וסי׳ לפי שהיה מקנה אזט שצ עובר ואיכא
יד סי׳ שה
סימנין
מקצת
בו
יש
ואם
הבכורה
מן
פטורה
| ה כי הוי מוחא ואמאי איצעריך לרבי
הפקעה בגוך העובר אבל הקנאה באס
פכא סעיף יט:
שר^ ואע״ג דאית ספריס דגרסי לאזנה חייב מום קבוע הוי לשחוט עליו ב של מ א ״ *יוחנן למימר  :לא משום דהוה ליה
מום קל קא משמע לן כררב הונא ולאפוקי 1שרוע• דשרוע האמור בתורה זו היא
לשון נקבה הייט משוס דקאיאחיותא
שאברו אחד גדול מחבירו אבל שינוי
מררב חסדא ורבא אלא מום קבוע מאי
והכי נמי.אסר לה בגיזה ועבודה וא״ת
אחר כגון שבצמרו)ב( דומה לעז לא
לקמן פ״ט )דף נג (.דפריך גבי מעשר «-קא מ שמע לן דכיון ראישתני הוה ליה מומא
שמעינן דמוס הוא הלכך איצעריך
דאינו צ׳ק בהמה *ואינו טהג בזמן הזה דלא ליתי !.תנינ א *ופיו דומה כ של חזיר הרי זה מום
לרבי יוחנן לאשמועינן  :מומין אלו ־
לידי תקלה אי הכי בכור נמי לא לנהוג
בזמן הזה משוס תקלה ומשני אפשר "'וכי תימא ד ת ם נ שתנה ב רבר שאין במינו שפירשו חכמים בבכור  :בי! עוברי!
שבמינו
בדבר
ה
תנ
ש
נ
הבא
ה
בבכור
קדוש
בי! קבועי!פוסלי!• באדם בכהן כל זמן
כדרב יהודה אמאי לא משכחת תקנה
באמהות כדפרישית י״ל התס כיון שם• קדוש בבכורה הא נמי תנינא *עינו אחת שמום בו לא יעבוד :שוה בזרעו •
דאיכא חשש תקלה ויש להס לתקן בלא גדולה ואחת קטנה ותנא גדולה גדולה שדומה לבני אדס • לעולם אימא לו
כו׳• ומהכא לא פסחבר משום שרוע :
כ של עגל וקטנה קטנה כ של אווז ב של מ א
הפקעה מכהן שיעשה כרב יהודה לא
הרוייהו בעו• והא ודאי משונה הוא
קטנה כ של אווז אין במינו קדוש בבכורה
רצו לתקן שיעשה לעולס כך ע״י הפקעה
ואי קשיא אמאי איצמריך לר׳ יוחנן
אלא גדולה כ של עגל יש במינו קדוש
ומיהו אי עבד עבד אי נמי בימי רב מרי
למימר הא אוקימנא דשיעי הוי מומא
היו בקיאין להשיל מוס בבכור קודס
בבכורה אלא לאו משום דאמרינן כיון
תריץ כיון דאיכא למימר נמי דלאו
שיצא לעולס אסור לעשות ע״י הפקעה ^ידאישתני הוה ליה מומא ל א משום דהוה
משום שינוי הוא אלא משוס שרוע
אבל אנו דלא בקיאיןבכך מוטב להקנות  3לי ה שרוע הכי נמי מםתברא דתנן *מומין
איצעריך לר׳ יוחנן למימר :אחי•
לעובד כוכביס קודס שיבא לידי תקלה
אלו בין' קבועין בין עוברין פוםלין יתר
עובדי כוכבים הוו  :אמאי לקמיה
כדמשמע פ׳ בתרא )צקמן דף נג (.דאי
דרבא • למיבעי אי מיחייבא בבכורה :
עליהן אדם עיניו שתיהן גדולות שתיהן
לאו משוס דאפשר כרב יהודה היה לט
קטנות גבי אדם הוא דכתיב °איש איש ו־קיאמקגהלאומייהו לעובד כופפים
צ׳ל אפי׳ בהא דרב יהודה לתקן להקנות לעובדי כוכביס ואנן דלא
” לאפקועינהו מבכורה  :ואסר להו
כיצד
משמע בר’ פ
והצ״ק בקיאינן הוי כלא אפשר *)ואפי׳ בהא
מעלימי! כו׳ רש׳יא
לבכורות בגיזה ועבודה כבכורים
הכיס ואמרי׳ גפ׳ כיצד דרב יהודה בפרק אין מערימין(דאסור
אהרן נ[ אבל ב ה מ ה שתיהן גדולות שתיהן
גמורים ויהיב להו לכהניס  :וכלאי
מעלימי! מן הדין גזירה דלמא מפיק את ראשו
קטנות נמי לא הוי מומא אחת גדולה ואחת מיומא• מתה מקנהו  :לידי מקלה •
דרב
קודס שיטיל בו מוס אי לאו משוס
קטנה מאי טעמא אי משום שינוי אפילו שלא יגוז ויעבוד בהן  :אי הכי •
יהודה עדיפא להטיל בומוסקודס שיצא
שתיהן גדולות שתיהן קטנות נמי אלא לאו
דלמובה נתכוון אמאי כלאי חיותיה :
לעולס כי היה צריך להשהומ עד שיפול
משום דהוה ליה שרוע ל א לעולם אימא^ קודםשיצא• ועדיין לא נתקדש דבכור
מוס מעצמו ונראה דבהקנאת אזן לחוד
לך משום שינוי)א( *שינוי הוי מומא ודקא§ ברחם תליא קדושתיה דכתיב כל
שרי דקי״ל כרב הונא מדקאי ר׳ יוחנן
קשיא לך אפילו שתיהן גדולות שתיהן^ הבכור אשר יולד ולא הוי כמעיל מום
כוותיה ואמר אפי׳ מוס קל ורב מרי
הגהות הב״ח
בקדשים :מקדושהכה!לא מפקעליה•
)א( גם׳ לעולם אימא לו נמי דמקנה אזנייהולא נענש אלא משוס
יתירא
בריותא
ת
מ
ח
מ
אי
התם
קטנות
דהוי כבכור בעל מוס הניתן לכהן וחייב
משום שינוי הוי כצ״ל
ותיבת שינוי נמהר!  :הפקעה ולקמן פ׳ בתרא )ג״ז שם( פריך
תרווייהו בעי למיברא אי מ ח מת כחישותא
כהן לנהוג בו קדושה׳ שלא יגוז ויעבוד
משום
)ג( רש׳י ד׳ה לא
לקנינהו להו לאודנייהו לעובד כוכביס
יתירא תרווייהו בעי מיכחש ההיא גיורתא
בו וכשהוא שוחעו אינו שוחעו באיעליז
וכו׳ כגצמלו הוא דומה :
בדבר
הקנאה
ע״י
מותר
היותר
ולכל
דהוו מםרין לה אחי חיותא לפטומה אתאי
ואינו נמכרבאימליזואינו נשקל בליערא
שעושה אותה טריפה או נבילה ולאידך
לקמיהדרב א אמר ל ה לי ת ד ח ש *לה להא  Sכדלקמן ) ד ף לא•(  :הכא • מכי מקני לה
לישנאמפרש שנענש רב מרי משוס
דרבי יהודה דאמר שותפות עובד כוכבים fcלעובד כוכבים דלא חיילא עליה שם
דידע לאקנויי וכ׳׳ע לא ידעי וסברי רב
קדושה ואע״ג שהוא נוהג בו קדושה
חייבת בבכורה ר ב מרי בר רחל הויאליה
מרי מילתא בעלמא הוא דעבד ואתי
הוי כנוהג קדושה בחולין גמורין  :קני!
ההיא חיותא הוה מקנה לאודנייהו לעובד
לידי תקלה יש לפרש נמי רב מרי שהיה
גמור• ליעול מעות מן העובד כוכבים
n r
 n־
בקי בדרביהודה ליתליהלמיעבד בקנין
כוכבים ואסר להו בגיזה ועבודה ויהיב להו
דעובד כוכביס ל  6קצי 6ל  6בבס ^
דאתילמיטעי אבל לדידן לא ג[ אפשר
י
.
׳
לבהנים וכלאי חיותא דרב מרי בר רחל
שני)דף יג(.
כדאמרי׳ ילקמן בפרק
לא היה מקנה אוו! עובר בענין אחר עוד פר״ת רב מרי *שהיה
וכי מאחר דאסר להו בגיזה ועבודה ויהיב
מילמא הוא דעבד• מילתא בעלמא
לעובד כוכבים דהוי צ׳ק
הוי
מקנה אזן עובר לעובד כוכביס
בדיבור ואינו נועל דמיו :
^להו לכהנים אמאי מקנה להו לאודנייחו
מקנה
היה
אלא
לעולס
בא
שלא
דבר
כהנים ולוים פעורי! ־ קא סלקא
בהמה לאזני עובר כמו דקל לפירותץ ן לעובד כוכבים דלמא אתי בהו לידי תקלה
דעתך אפטר חמור קאי  :אם
וטעהאינש ואמר אזני עובר היה מקנה ?אי הכי מאי טעמא כלו חיותא דרב מרי
פערו■ לויס בכורי ישראל במדבר :
כמו פירות דקל ואתי לידי תקלה אבל ^מ שום דמפקע להו מקדושתייהו והאמר רב
די! הוא כו׳ • ומשמע דגוך הלוים
כי מקנה אזני הבהמות שרי דלא אתי !י הו ד ה *’'מותר לאדם להטיל מום בבכור
ג מ'
^^ייי יז״ייי ישיאל •
שיטה מקובצת
*( והדתנ! רחל כו׳ וה׳נ אמר ר״י צ׳ק
א[ הב• א׳יר יוחנן אפי' למיטעי ולפי׳ הקונטרס לא יתכן לפרש ^קודם שיצא לאויר העולם התם מקדושת
להקנות
יודע
היה
מרי
רב
שפירש
כן
מום קל ועוד דהא תנן
מזבח קא מפקע ליה מקדושת כהן לא
וכו' ואם יש מקצת קנין גמורליטיולמעותמן העובדכוכביס
ם־טנין א׳יר יוחנן וכו׳ •
מפקע ליה הבא אפי׳ מקדושת כהן קא מפקע ליהואיבעית אימא רב מרי בר
ג׳ א ועוד א״ר יוחנן בבי דעובד כוכביס לא קני אלא בכסך
רחל ידע לאקנויי קנין גמור וחזי ליה איניש אחרינא ואזיל ועביד וסבר רב מרי
מדדשא הא דתנן בפ״ב כדאמר לקמן פ״ב)יג•( וסברי מילתא
)פ׳( דחל שילדה מין
יכהנים ולוים פטורין
מילתא הוא דעבד ואתי ב ה לידי תקלה
עז ואביה עז פטור בעלמא הוא דעבד ואיט נוטל דמיס
מק״ו אם פטרו את .של ישראל ב מדבר דין הוא שיפטת את של  I p'^Vג ט ׳
מן הבכורה דאינו קדוש ומיהו לפי דבריו לא היה לו להזכיר
אם בכורה היא
אינהו
דהו״ל ראיה ]מלקמן[ ד[ דאדרבה לר׳ יוחנן
נדמה ואמרי׳ לקמן אך
דומה
שיהיה
בכור שור
דאמר דבר תורה מעות קונות דריש לה לקמן)דף ע (:מיד עמיתך בכסן! הא לעובד כוכביס כמשיכה ו כיני ייחק ]קי״ל[ • כ ה נ י ם ולויס
לאמו ואם יש בו
מקצת פטרו עצמן מק״ו • וא״ת בלא ק״ו תיפוק ליה מתוך קונטרוקוס השר דמשני)לקמן ה (:אותס ג׳ מאות בכוריס היו ואין בכוי מפקיע
פיטנים שדוטה לאמו
חייב  :ב[ וז״ל הנליון דדיו שיפקיע של עצמו ש״מ דשל עצמו מיהא מפקיע י״ל אי לאו ק״ו מצינו לשנויי אותן ג׳ מאות בכורות היו והוצרכו פדיון וכי תימא א״כ למנינהו
שתיהן
אבל בהמה
בהדי שלשה ושבעיס ומאתיס העודפיס מצי למימר לא *הוחזק הכתוב למטת אלא דישראל לחודייהן ;
גדולות וכו' ופ׳׳ה אחת
גדולה ואחת באדם וכו'
דין
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הכיקאמררבי יוחנןאפי'
מום קל • כרב זענא
דאטר אפי' אזנו של
עובד כוכבים פטור ואף
האי נמי אפור בי
מדרשא דתנן רחל
שילדה מ ' פטור ם!
הבכורה דכתיב או בכור
עז עד שיהיה הוא
ובכורו עז  :ואם יש בו
מקצת סימני! דומי!
לאמו חייבת בככורהוזוע
החדוש דאמור בי
מדרשא * דמום קבוע
הוי האי ני ט ה אע׳יג
דיש בו מקצת פיט!
ונשחט על יזה הטום
ופפיל למזבח  :ואטד
ליה רבי אלעזר בשלמא
מום קל דאטר היינו
חרוש דקט׳ל דאטרינן
אפי' אזנו  :וכי תיטא •
האי משום הכי ועי מום
דנשתנה כדבר שאין
במינו קדוש בבכורה
חזיר  :הכא ’ ביחל
שילדר ,דנשתנח בדבר
שבטינו קדוש בבכורה
ואפי' הבי ד\י טום
והיינו חדושיה :הא נטי
תנינא ׳ דהוי מום :
לא י אי מהכא לא ילפי׳
דהכא לא משום טעם
דאישתני הוי מוטא אלא
משום דכי דעי עינו
גדולה כשל עגל היינו
מום נטור דהיינו שרוע•
ואטרינז כל יתר כנטול
דטי ואי לאו דאטור בי
טדרשא דשינוי ועי טום
קבוע מהבא לא שטעיג!
מיניה דר,א שרוע ועיי:
הכי נטי מפתברא *
דהא* משום שרוע הוא
ולא משום שינוי  1דתנן
מוטים אלו • דקא חשיב
התם  :לא לעולם אימא
לך • שינוי דעי טומא
וטהכא שמעינן  :ודקא
קשיא לך • אי משום
שינוי אפילו שתיהן
גדולות נטי  :התם •
שתיהןנדולות או קטנות
לא ועי מחטת שינוי
אלא או מחמת בריותא
יתירא ועו תרוויידע
מחמת
או
גדולות
כחישותא ועו קטנות
אבל הכא באחת גדולה
ואחת קטנה לא רעי לא
מחמת ברייתא ולא
מחמת כחישותא אלא
משום שינוי ואכתי
שטעינן ליה
טהכא
והררא קושיאלדוכתיה:
ד הוו

ט ס ף,

^ףן יודוח״

עובדי כוכבים חיותא
לפטוטא משלה כדי
שייהו חציים של זה :
־אתאי לקטיח דרבא •
ופטרה מבכורה  :ועיא
ליה התיא היותא • עדר
של בהמות  :מקני לה
לאודניידע י דבכורותיו
במעי איטןלעובד כוכבים
דבתר דנולדו לא מצי
]דזכח בחן[
מקני
כהן דועצאה מרחם
טקדש * ולא לפטר!
מבכור הוה טתכוי! דהא
אפי׳ הכי ועח אסר ליה
בניזה ובעבודה ויהיב
לועלכהנים אלא דאי לא
ידע ישראל דבכור הוי
ושחיט ליה ואכיל ליה
.,״™..-״.,״-,ד.-
תקלהדועו
דלא אתי לידי
ליה חולי! :וכלא־חיותא•
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55נתו לט,נ״ ■״״ז
מ״ט כלאי חיותא משום

בברור■ כדי שלא יבא
בו ליידי תקלה  :קודם
ד « ר ש ^ א כ^?5שור•
א(הם הכי.לישראל• דרב

^ ;  ^ ; ':י ש " ) ^
מ״ט הוי טומא גבי בכור בהמה כרמפרש פ' על אלו טוט־ן ומשום שנוי וכו' אלא לאו משום דהו״ל שרוע אבל
דלא מפקע ליה אלא מקדושת ם 1בח  :ואי בעי תימא רב מרי נם־ ג( משקע להו מקדושת כה! דשותפות עובד
בשתים גדולות שנוי לא הוי מוטא ודלא כרבי יוחנן דלעיל ודחי לעולם שנוי ועי טומא ומשום הכי פפלי׳
כוכבים פטורה ומשום הכי כלאי חיותא דרב מרי בר רחל ידע לאקנויי קני! גםוד לכל אדם אפי' שלא בפניו בגו!
אחת קטנה ואחת גדולה אבל בשתים גדולות ליכא שנוי כדטפיק ואזיל אי מחמת ב ריו ת אוכו׳יוכן נ׳ל ומת
על ידי בנו ובתו הגדולים דאית להו יד וזכו ליה לעובר כוכבים :כייה גמורה דאית ליד .חלק בגויה וכו׳ע
ש־פירש רש׳י והתוספות לא ה מ תי ע כ׳ ט  :ג[אבל לדידן לא )אפי'](,אפשר[בענין אחר עוד פר׳ת וכו׳ וכן פי׳
לא ידעי דלא נטרי ]דינא[ וטא! דחזי ליה לרב מרי דמקני לעובד כוכבים אזיל נמי וטקני וסבר דאפי' ע׳י בנו
קנין
בתום׳ חיצוניות ז״ל פירש הקינטרם ואביא רב טרי וכו' קנין גמור כסף ותימה איך יטעו העולם בין
ובתו הקטנים יכול לאקנויי ועביד על יד! ונתיג בהו דין דחולי! ואתי לידי תקלה ומשום הכי כלאי חיותא
כסף למילתא בעלמא לכנ׳ל דרב מרי היה מקנה אזני העובר עיי משיכת האם ושפיר טקניא כדאמרי'
והלוים פטורים
דעל ידיה
טפריו! פיטרי חטוריהן טק׳ו אם פטרו וכו' :
טכשלי אחרינא  :הכהנים י
‘
י
משוך פדה לעוברה קנה דומיא דדקל לפירותיו ו כ׳ ע לא ידעי לאקנויי קנין נטור וסברי דטהני להקנות אזני
קס״ד
העובר קודם עיבור האיטועת ואמת הוא דלא קני)ד ל א הוי( ]דהוי[ כמוכר פירות דקל עד שלא יבואו לעולם אבל דקל לפירותיו נקנה אף קודם שיבא לעולם וכן נטי פרה לעוברת
קידם עבור האימהות והשתא ניחא
שפיר שיש לטעות בזה ע׳ ב ! ד[ דאררבה לר׳ יווזנן וכו׳ כר' יוחנן פוסק ר״ת )ובת־ובתא( ]ובב״ם[ דף ט׳ז נטי מפיק טשיכוז בעובר כוכבים קונה
א( נראה יצ״ל וה״ה נמי דיכול להקנוש אז לעונד כוככים ומ׳נן כלו חיוהא דרכ מרי  :כ( אולי צ״ל רב מרי נמי אף דאסקע ליה מקדושס כהן נמי שרי דשוחסות מונד כוככים סנוורה וכו׳ :

רבינו גרשום
קס׳ד השתא הלוים
נופייהו קאטרינן אס
פטרו פטרי הסורי
ישראל בסרבר כדכתיג
ואקח את הלוים תחת
פל בכור וגו' דת ודא
שיפטרו פטרי הטורים
של עצטן  .וקא מתטה
נטרא וני אינהו גופ״יהו
לוים פטור טפטרי
חטורים בטדבר  :אדם
אדם פטר .שבן לוי
היה פוטר בכור ארם
של ישראל ובהטתן

’“SS,
פטרי חטייי ישיאל
דכתיב קח את הלוים
תחת כל בכור ונ. /,

אסר אביי ר,ט קאטר
חרי׳ן מתני' א( פטור-ן
בהטתן טק׳ו אם הפק־ע
בהטתן וט'.ור",הלאביי
הן הן עצמן שהפקיעו
בבורי בנ׳י דין שיפקיעו
בטרי טיר,ןשל עצטן:
א^ רבא וודכי טצית
לפרושי באם הפקיעה
בחמה וד,אפטרוקתני
ולא פטרה דטשטע
ךבאינהו נופ׳יהו קא
סיירי טתני'  :ועור אם
איתא  ,דפטרה בהמתן
קתני כדקאטרת אפי'
בבור בהטד .טהורה נטי
גיפטרו אלטה הנן לא
נפטרו כו' .טשום דכתיב

^
בטר האדם ואת בטר
ר,בהםהד&ד,ורר,תפדה:
אלא אטר ר^^2
קאטר וט׳אשיבהןאדם
טמאה  .רפטירי כדגים
ילייט טנא ל!  :אמי

”
ישראל יצריך לפדיתי
בפטי  ,״“יי
ישני
יצייךנטי!!^ךןןןן
שאיני בנטי אי□ .
טק׳ו
בטר
מפדיון
נם־
בתמה טטאה  :א׳ל רב
ספרא לאביי לדידך
דאטרת  .אט הפקיעה
בחמה! ובו' אם בן
כ! לוי דהוה ליה שה
דאפקע פטר הטור
דישראל פקע פטר הטור
ד Tיה דליפטר הואיל
ופטר את של ישראל
ודלא ודר ,ליה שד,
דאפקע לא ליפקע נטי
דידיה  :וב־ן לדידך
ובין לרבא  .אפי' אב-י
דאטר אם הפקיע בד,סד,
פנירא ליה נטי דלוים
עינמן נטי הפקיעו קדושת
בבורי ישראל וקאטר
לטעטא
א׳ב
ליה
ד י י ט  pהדש דכתיב
מבן וזדשוטעלהדאפקע
ליפקע דליפטר בכורו :
לויה נטי דלא אפקעה
דבל וכר כתיב לא תפקע
בטרר , ,אלטה אמר רב
ט '  :דאטר בפטררחם
תלר ,רחמנא בלומר דלא
שדינן -בנר ,בתר ^ .
־,
ישראל

אלא ינתר דידה דבפסר
ולויר“,
תלה רחמנא י‘“
רחם יי
ד,יא טשבם שפטור טן

הלוקח עובר חמורו פרק ראשון

בכורות

ד ן מ שפ ט
ך
נ ר מ צו ה
ד י ן הוא שתפקיע את של עצמן גרס ואי גרס סתסקע לא גרס את  :ל ה א פפרו י ב א מיי' פי׳א סהל׳
זטוד אם איהא  .דדרשינן קל וחומר גבי בהמה מבכור בהמה
נוושיש
ככורים ’■
י אינהו קמני .מרישא דקתני והנהנים והלויס פפורין לא קשה מידי דאיכא
הל״ט ........׳
מהורה נפערו לויסדהא בהמה עהורה דידהו הפקיעה בהמש ישראל :
יו׳ד ס" שה סעי׳ ’: 0
לפרש פסורין מלקדש פערי חמוריהן קאמר ולא פטורין הן עצמן אבל פמרו
אלמה מנן בו׳ .בפרק שני )לקמן דף יג:(.אלא אמר רבא  .גבי בהמה
בהמה
מבכור
בהמה
גבי
ה[
ק״ו
דדרשינן
איתא.
אם
ד
ו
ע
ל
אינהי:
פערו
משמע
ע ב מיי' שם סלי׳א
לא דרוש רבנן קל וחומר מדאיצמריך לאקושי בכור בהמה ממאה טהורה ליפטרו לויס דהא בהמה דידהו הפקיעה בהמת ישראל הטהורה וא״מ
נווש״ע שם :
לבסר אדם דכל שאינו בבכור אדם תורה אור
א״כ לקמן דנקט שה א' של בן לוי סטר כמה
ישראל 1אמאי לא
פטרי חמור של
נקט _______
אינהו פטרי אדם אדם פטר בהמה בהמה
אינו בבכור בהמה ממאז כילק״!
י
 1י,
בהמה טהורה דליכא למימר דבבהמה
ל״ ״״’’^^=”י=יפטרה דכתיב °קח את הלוים תחת בכור בבני
?י”“
הג הו ת הב״ ח
טהורה לא פטר שה אחד כמה בכייייז
למדרש האי קל וחומר והכי קאמר
ישראל ואת בהמת הלוים תחת בהמתם אמר
דטהורות דישראל אלא דוקא בפטרי חמור )א( נם׳ נהנים ולוים
מתניתין כהנים ולויס פמורין הן עצמן
פעולין :
אבל בטהורה מנו אחד כנגד אחל]ג[דקאמר
אביי הכי קאט־ כהנים ולוים פטורין בהמתם
מסדו! הב! מ קז  8 6 :יפן־מס .
מה שסטרו בהמת לוים של ישראל בין טמאה
מקל וחוטי־ א[ אם הפקיעה בהמתם של לוים
קדושת פשומי הלוים אח קדושת בכורי
בין טהורה מבהמת תחת בהמתם נסקא
aL
— ...
בהמה של ישראל במדבר דין הוא שתפקיע
ליה לקמן בהמה אחת חחת בהמות הרבה
שרא< במדב ,דין הוא שתפקע
משמע בין טמאה בין טהורה ]ד[ י״ל ר׳
קדושת בכורה שבהן כדאמר לקמן
את של עצמן א״ל רבא והא נא[ פטרו אינהו
קתני ועור אם איתא אפילו מבכור בהמה חנינא דלקמן נקט מה שיכול לנהוג עכשיי שיטה מקובצת
בכורי הלוים לא הפקיעו אלא עצמן :
ועוד יש לפרש]ה[ מתניתין דלקמן אתא מה א[ אש הפקיעד ,בחמת!
נהמהממאהמגאלן .דנפמרו כהנים
טהורה נפטרו אלמה ת ג ך ל א נפטרו מ ב כו ר! טעם פודה וחוזר וסודה משוס דשה אתד וט'טי'שהלוים הפקיעו
משמר חמור  :כלשאינובבכוראדם .
פטר חטור  :נ[ כהניט
jp
 -j *3 3j,, 333 3״ ^

בהמה טהורה אלא מפדיון הבן ופטרהטר-י"
כגון לויס וכהניס דנפמרו מק׳^ :
אלא אמר רבא הבי קתני  ‘*pכהנים ולוים
לדייד יאמרה בהמהם  .דאבהמה
.
.
״
i ....
בןלוידהוהליה )א( פטרו הן עצמן מקל וחומר אם הפקיעה ג[
נמ קא דרישק^ :
שה .במדבר דאפקעפערי חמורים קדושתן של לוים קדושת של ישראל במדבר
שהיו)לו( במדבר  :נין לדייר ובין לא יפקיע את של עצמן אשכחן אדם בהמה
לרבא .דדרשיתו ק״ו גבי בכור אדם “ טמאה מנלן אמר קרא °אך פדה תפרה את
דכיון דדרשת לגבי בהמה כל שכן
בכור הארסואתבכור הבהמההטמאה תפדה
לגבי אדם דאי לא דרשת ביה קל
כל שישנו בבכור אדם ישנו בבכור בהמה
וחומר אדם מנא לן וכיון דדרשת
טמאה וכל שאינו בבכור אדם אינו בבכור
איכא למיפרך לוי בכור בן חדש
בהמה טמאהאמרליהרב ספראלאביי לדידך
בן ^לוי חדש
גבי פשוע ׳.ן
דאשכחן ׳ .
I
דאפקע קדושת בכורות בני ישראל ^דאמרת בהמתם בן לוי דהוה ליה שה דאפקע
דכולן מבן חדש ומעלה נמנו כדכתיב ^ליפקעמדלאהוה ליהשה*דליפקע לא ליפקע?
)נמדנר ג( מבן חדש ומעלה ניפקע |בין לרירך בין לרבא בן חדש דאפקע ליפקע!
בכור עצמו ובכורי לוים בני חדש דין {פחות מבן חדש דלא אפקע לא ליפקע לויה
>p ta־ npסלסן סקל
^■לאתיפקע אלמה *אמר רב אדא בר אהבה
מפשומי בני חדש דהפקיעו קדושת
^לויה שילדה בנה פטור מחמש סלעים הא
קצ ,-,״
שרחל I.,
ז״־ודו lA-iP,
וחומר Jבנ חדש
ב׳*ור
לא קשיא כדמר בריה דרב יוסף משמיה
עצמן  :בפור פמוה מבן הדש  .דלא
קדושה בכור ״’ דרבא דאמר פטר רחם בפטר רחם תלה
... ..........
אפקע פשוע ..
דכותיה
ל 7יפקמ^קדושת ‘ עצ מ חל מה  3רחמנא ואהרן שלא היה באותו מנין לא
לא נ פ ח בכסן{ בכורי לויס שהיו ״ ליפקע דתניא למה נקוד על אהרן שבחומש
במדבר פחותים מבן חדש  :לויה "ל .הפרודים שלא היה באותו מנין אמר רןא
שילדה  .מישראל לא תפקע קדושת ^הלוים הוקשו כלהלוים זה לזה כהניםמנלן
בכור בנה דהא לא נמנו במדבר אלא § כדרבי יהושע בן לוי *ראמר ר׳ יהושע בן לוי
זכדס אבל נקבות לא הפקיעו כלום :
בעשרים וארבעה מקו טת נקראו כהנים
בפשר רהם הלה רהמנא  .לבכור
מד לו ם וזה אחד מהן והכהנ ם הלו ם כנ צדוק
דךןןס ך^ך ^1,5

במדבר אבל מה שפטר ש״ א״י ״ל  Pלי[
במדבר כמה בכורות דסהורה של ישראל
לא נהג אלא באותה שעה דעכשיו אין להם
פדיון אלא יש בהן קדושת הנןף
ואביי מאי קסבר אמאי לא עבדי ק״ו
בטהורה י״ל קסבר לענין טהורה שיש בהן
קדושת מזבח לא שייך למימר פוטרין את של
עצמן מק״ו דסוסרי] של ישראל דכהנים ולויס
Pjjjj , j j

jpj,

.

א ם הפקיעה קדושה של לויס כו' .
וא״ת מאי ק״ו הוא זה והלא פשוטי
הלויס הפקיעו בכורות ישראל אבל בכורי
לוים לא הפקיעו כלום כדלקמן והיכי עביד
ק״ו בבכור של לוים שלא מצינו שהסקי״י
שום דבר י״ל הכי דייק ק״ו ]י[ קדושת לויות
שהלוי הפקיע קדושת בכורות ישראל א״ע
jp p,,,jp , ,3- , 3
,,,
לן<

וכן ס״ה ולהכי קאמר לי1מן י א ץ ג כ יי
מפקיע בכור ]ז[ לויות של לוי אין מפקיע
שתי בכורות של עצמו ובכורות של ישראל
וא״ת מ״ס דרבא דלית ליה ק״ו דאביי
דבהמה והלא ק״ו גמור הוא ופ״ה ה״נו
סעמאדלאדרשי ק״וגבי בהמה]ח[דא’צסריו
לאקוש׳ בכור בהמה טמאה לבכור אדם
לגמורי כל שאינו בבכור אדם אינו בבכור
בהמה ממאה כדלקמן ש״מ גבי בהמה ]ס[ לא
אתייהב למדרש ק״ו ואין הלשון משמע
כפירושו דמדקאמר אשכחן אדם בהמה
טמאה מנלן משמע דאיצפריך הקישא
לאגמורי אבהמה טמאה ולא לגלויי אסהורה
דלא עבדי ק״ו ועוד דדילמא איצסריך
הקישא לכדדרשינן לקמן בשמעתא דבכור
בהמה טמאה לא תחלוק בו בין לדורות
אחר האס לענין ה׳ סלעים אי משכחינן דכולן לויס פמורין בין באותה שעה בשה ולדורות נמי נפקא מינה כההיא דרשא דגמרי מינה פודה
אפילו פחותין מבן חדש שהיו במדבר שלא הפקיעו בן לויה נמי וחוזר ופודה כמו שפטר במדבר שה אחד של בן לוי כמה סטרי חמור של ישראל
פמור  :ואהרן שלא היה באוסו מנין  .לא הוא ולא בהמותיו ועוד איצטריך לר' אליעזר דדריש בסוף סרקין)יב (:מה בכור אדם חייב באחריותו
שלא הפקיעו את בכורי ישראל לא יפקע פמרי חמורים אף בכור בהמה חייב באחריותו ונ״ל היינו סעמא דרבא דדווקא באדם שקדושת
לויה גורמת הפקעת בכורה ש״ך לעשות ק״ו אבל בבהמה שאין קדושת השה של
דידיה  :הוקשו פו׳  .השתא איפריקו כולהו סיובתא :
לוים גורמת הפקעת בכור בהמה דאין בו קדושה לא שייך למיעבד ק״ו :
ולדורות
דין הוא שתפקיע של עצמו.פ״ה לרבא פוסרין דמתניתין איירי בפדיון הבן וקשה
דבססר חמור ]’[ עסקינן ופר״ת ה״ק מתניתין כהנים ולוים פסורין מפדיון פטר חמור מהיטעם דהה עצמן פטורין מק״ו לכן שמעינן ב:מה טמאה מדאתקש לאדם ולשון
הכי קאמר ק״קלפי' זה :ך ל א הוה ליה שה דאפקע לאלסקע .וא״תמ״מק״ו מיהאאיתא אם פטר שה של בן לוי פטרי חמורים של ישראל כ״ש]'א[)מ״מ(
של שאר לויס שלא היה להם שה וי״ל אין זה ק״ו ]יג[ לא אמר הכתוב לקחת בהמה של לוי זה תחת בהמה של לוי אחר אלא תתת בהמת ישראל׳לנצ״מ בדיp,p3 3<7
לו עבדיק ק״י  :בן חדש דאסקע ליפקט  .לא קאמרבלוי בכור בן חדש דאפקע בכור ישראל לפקע דאין בכור מפקיע בכור אלא ה״ק בן חדק דיש
שבו להפקיע בכורות* ישראל ליפקע בכורת עצמו כיון שכיוצא בו בפשוט מפקיע בכורות ישראל אבל אותו שהיה פחות מבן חדש באותה שעה לא תסק׳®
בכורת של עצמן ואע״ס שאחרי כן נעשה בן חדש וכן לבכורות משם ואילך דכיון דבאותה שעה לא מפקיע גם לדורות כדדריש בסמוך והיו בהוייתן יהו :
ב )  £ט ר רחם תלה רחמנא .פ״ה כיון דרחם דהך לויה הוא ]אי[ משכחת דלוייס כולן טטורין אפי'פחות מבן חדש בן לו יה  Mסטור משמעשרצ״ל הך ןזן־כא
יי^ייי
דבן לוי בשנויא דפטר רחם ובן לוי שהוא בן חדש עד שנויא דהוקשו כל הלוים כולן זה לזה ואי] משמע כן
רחם ]יי[ בבן לוי שהוא פחות מבן חדש אין בו שום גריעותא אלא במה שהוא פחות מבן חדש והרי הוא בן לוי וכיון דבפסר רתם תלה רחמנא ]טו[ מה 0היא  Pליי
משויהו לוי ואע״ס שא’ | ^כיי לי' • ו א ח ר ן שלא היה באותו מנין  [' .פ״ה לא הוא ולא בהמותיו שלא הפקיעו בכורי ישראל לא לסקעו בכורה דידיה משמע
שרוצה כמו כן להקשות דלא לסקע בכורת׳ עצמו וא״א לומר כן דלא היה אהרן בכור דמרים גדולה ממנו ג'שנים כדאמר במדרש ]ריש פ' שמות[ כמן
שהיה אהרן גדול ממשה ג׳ שנים וא״ת מאי קשה ליה מאהרן טסי מג׳ מאות בכורים של לוים שלא נמט בהדיכ״ב אלף כדלקמן ויש לומר  ’Wדלענין
כ״ב אלף לא נמנימשוס דדיו לבכור שיפקיע עצמו מכל מקום נמנו במנין לוים אבל אהל! לל* יייי® ילל ־

ב™ ״ק׳י
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לית מתשובת ריב׳ו
לתנטון ו ט' כן טצאהי
ו ע ^ צריך ■לוטר חכי
והאטת כן דאל׳ב קשו
יי’ י”“
קי־א׳ אהדדי ויילדטילת'
דאתיא בק׳ו טרה וכתב
לח קרא א'נ מפני
שאמת הדבר דהפקיעו
עצטן טבח ק׳ו דר,בא
תירץ לקטן הכי דלא
קשה קראי אהדדי ע׳ב
תום' חיצוניות א( באדם
י׳ל קו' טצינו לשנויי
אלא דישראל לחודייחו
עכ׳ל לפיי שמקצתן
פטרו דלוים ומקצתן
הוצרכו לפדות עצטן
אבל בכורי ר,לוים שכולן
פדו את עצם! לא ועוקק
חנל־ון ולא ידעתי את
מקומו ד,יכן תניותו
נ[ הפקיעה קרושה ובו׳
נ( ועוד נראה דא' איתא
דחטורי הלויטהיותהת
פטרייתטיורי “ע 1ר א ל ת/
דהוה אמרי' ק׳ויכנע
הלוים שפטרו בטרי
נני י
]ישראל[אכלכאן שח של
דפקיע פטרי
לוים
חטוריהם ולא הפקיע
חמור וטעטא דאכיי
דלא עביד ק׳ו בבהמה
טד\רח י'ל דלא שייך
ק׳ו במידי דקדוש קדושת
הנוף ועור רטשיטע בפי'
החומש דב הט ת טהורות
של ישראל לא נפטרו
ובהמת הלוים תחת
ביטתסבשה ,של לוים
תחת פטרי הטורים של
ישראל קאטר ולא תחת
בכור ברטר ,טוצרר,
תיחא השתא הא דנקט
לקטן ]שה אחד[ של בן
לוי פטר כמה פטרי
_
חטורים של ישראל
פטרי
נקם
ולא
טד,ורות של ישראל והא
דקאטר הבא אם א־תא

נםי^^^רוי^י^ע^לי׳
בדוחק דהקשד ,לאכ«
כיון דעבדת ק״ו אע׳ם
שלאפטרוחםיריר&את
^^^^דפטדויא׳כנטיניטא
ק״ולבד,םה טהורר .ראם
תפקיע שה את התטריט
יפקיעו אה עצם!  .תום׳
^השוי1 ,אלפ־ע סשת
ליטאי פריך דלאח3,^^,

הבכורה שאילו היתה
היא וכר והיה בכור ד,׳ר,
פטור אף בנה נטי בא
מאותו רחם שהית פטור
טן הנטר ה אם היתד,
ואתקשלא היה
טפ קע  :לטה נקוד על אהרן שד ,לאלפקע ניטא דאי! ה טנ טיו ל א דבר הכתוב נבכורי בד,טת הלויט אותם שלאר,יר,לר,םשחכטו שלא דבר
נטני! חלוים של כ׳ב אלף לא ליפסע בטר שלו במרבד הואיל ולא
פקד משה ואהרן ובניו שלא היה באותו מני! דבל הכתוב נביורי הלויט אלא ׳! 1םתוך דשני! של לוים אגולטידין שקדושת לוים הפקיעה את בטרת! הילכך נראה
שבחוטש הקקודים  .דכתיב כל פדויי הלוים אשר
נקודד ,נא למעוטי  :ועקשיו הלוים טלן זד ,ל1ר . ,כשם שבן חדש דפטר פטור נ ט רו כך פחות סבן חדש דלא לפר' דעיקד הפירכא לדורות דבן לוי שלא היה לו שה באותה שעה לא הוא ולא זרעו לדורותיו ומתני' סתמא
פטר פטור נטי בטרו וה^ ,לאהרן דלא פטר פטור נטי בכורו  :וזה אחד מהן , .טכ׳ד והבהנים הלוים טה קחני הלו־ם פטורים והשתא טיתרצא נם׳ פירנא קטייתא ראפי' אט הפקיעה ברשת לוי את ברשת לוי אחר
אפי׳ הבי פריך שפיר לדורות,ע'ב תום' הרא׳ש ז׳ל :ה[ ועור א' איתא דדרשינן ק׳ו ובו' הפקיעה ברשת ישראל
טצינו כאן בפירוש דכדגים איקרו לוים אף חיכא דכתיב לוים לחודייוע טשטע נטי הנהנים  :ולדורות טנלן .
הטהורה כך פי' בקונטרם.םשםע שר׳ל דהא דקאטר לא נפטיו טבבור בדשה טחורוז היינו עכשיו אבל בטדבר
דבטרי
ח( נראה יצ׳לתרין מתני' פני דכ»ים זלויס פקורין זכו׳ .
נפטרו הבא וא׳ת ו ט'  .תום' חיצוניות וא׳ת א׳ב מאי קאטר ר' חנינא לקטןשר ,אחד של בן לוי פטר נטה פטרי הטורים ובו' הוה מצי לטימר במה פטרי שיים וייל טשום דאתא לפרושי מתני' רפודה ט כמה פעמים דאיירי
נבי פטר תסור דהכי אמרי' עלה בסמוך וא׳וז ואכיי טד ,יתרץ אטאי לא פטרי' לר,ו מבטר ברשת טהורה םד,א׳ ק״ו ואין לומר דהדר ביה אבי׳ טקו' דרבה דר,א בסמוך אמרי' א׳ל רב פפרא לאביי לדידך דאטרת ו ט' טשטע
שעמד בדיבורו וי׳ל דאביי סבר ]רלא הוי[ הק׳יו נטור לעני! פטור בד,םה טדודר ,של לוים דאפי' פטרו שיים של ישראל בטדבך לא של לוים עצם! דכיון דחזי לר,קדש בקדושת הנוף להקריב והקב׳ר ,חפץ בלוים ב׳ בעבודת קרב! לא
תפקע קדושת בטרתם לפי שהשם ירצה בקרבנט אבל גבי פטרהטור דלא חזי להקרבה דליבא רק קדושת דמים הוי הק׳ו נטור דדין הוא שתפקע של עצמן ורבא לא ס׳ל בן והר'! ז׳ל תקשה עוד דתא אטרינן בסטוך ראותו
היום שהוקם הטשכן קרבו בכורותוכתב דר״להבבורות שנולדו טנא! ואילך אבל בבורות שהיו בשעת הטניןבחוטש הפקודים היו פטורים טבל נ ט ר ברשה טהורד ,דבדשתן של)ישראל( ]לוים[ •פטר אותם ר,א ליכא לטיטרדשי דתא
כתרחכיקאטר דטאותו תיום ואילך קידש דנמזזטע בלא תפשק מאותו ואילך שהוקם דששנן אלטא משמע שלא היו פטורים נם אותם שתיו בטנין ועו׳ק דר,א טצוז לטינטר לקטן שעה מדורות לנכי דשיים דלויטפטרו פטרי
חטורירש דישראל וא׳ב כיו! דגטרי שעד ,סדורות לנבי שה א׳ב נימא.דוקא שעה דום־א דדורות לא נפטרו בר,טה טהורה אף שער ,נטי אעיג דקא דחי ליה תלטודא ט׳ם טשום האי טעטא לא דחי ליה אלא טבח פירכא אחרת לבן
נראו■,לטורי תרב פרץ ז״ל דודאי ברשתם של לוים לא פטרו רק כר,טה טמאה וכ״ת טאי מק׳ רבא לאבי׳ דשי קאטר רבא כיון דחזינן דשה של לוים טפקיע פטר תסור של ישראל וטשוי ליה שד,וא סותר ברגאה דפטר תסור נךדם
שיפיד ,אפור בהנאה כר' יתודה רהב׳ קיי׳ל ובשביל אותה הפקעה לא נינפה בהטה טהורה דלוים בשום קדושה ובשום איפור א״ב כטו כן יש לנו לומר דברשה טהורה של לוים הפקיע קדושת כטר כרשת של לוים אע*נ דחאי
קדושת דטים ותאי קדושת הנוף ט׳ט אין לחלק אלא היכא דקדושת רטים טתחללת על דבי של חולין דהתוא חולין נכנם גקדושר ,תחתיו אבל דשא דלא נכנם י השד ,בקדושת תחת הפטר הטור אין לחלק ורשי פריך רבא ליפטרץ
זזלוים אפי' טברשה ]טודרד [,אע׳ג דלא הפקיעה לנבי ישראל כי אם חטטאה טיט כיון דבר,מה טהורד ,הלוים שייך בהו קדושת הניף היא היא דשפקיע שלא טטעם חילול א׳ב קדושת הגוף נטי ובן מצאתי בגליון אחר וזיל ועוד אם
ואיב ליהני קדושה דידהו לטיפטר אף של בהמה טר,ורר ,ואניי לא פ׳ל האי טעמא
א ובו' פ׳ר ,דר,א ברשה טר,ורח ובו׳ וקשה דנפי' החומש פי' בקונטרס אם נפט-ו פטרי הטורים דישראל טק׳ו א״ב וול־ם קדושת הלויט
טטאה דאין בה צד טזבח בלל עבדינן ק׳ו אבל טהורו־,
לידרש גבי טהורר ,דדוקא נב•
הורר ,דשייך קדועזת הנוף לא שייך לוטר ק״ו עבים  .עוד מצאתי בגי' ואית ואביי אטא׳ לא עביר ק״ו בטהורה ,וי׳ל דס^ל דלא ניתן
דיש בה צד טובח לא שייך לטיטר אף לוים מישראל דנהי דפטירי בהמת! של לוים בדשר ,טהורה דישראל לא יפטח הלוים עצם; רביו! דלוים עצטן קריבין לצר טובח יותר מישראל נ טו כן נם׳ בר,מתן שיין■ בוע קדושת
מזכה יותדטבדשתן של ישראל וזה התירוץ לפי שיטת הקונטרס אפי'דבטדבר הפקיע בהטה טהוח־ ,של לוים קדושת בכור בישה טהורר ,של ישראל וזה התירוץ לא נהיראלםוהר'פ ז׳לדלא טצינו בשום טקוטטשום דשייך
בלוים צד טובח טפי שחדזנזיר תורה בטידי דד,קרבר ,למזבח בבהטת נהנים ולוים יותר מנכי ישראל לכך נראה הך דר'פ ז׳ל ולפי' צ׳ל דאביי יתרץ דהאי ק׳ו לא ניתן לידרש• גני בהטר ,טד,ורר ,דדוקא גני בהמה טטאה דתופקעה
גבי ישראל טבח ברשתן של לוים איכא לטילף לטיפטר בד,טה טמאה של לוים טבח הק׳ו דישראל אבל נבי ברשת טהורה של ישראל רלא הופקעה לא היפקע נסי של לי־ם עכ׳ם  :ו[)א'נ( אלא לנטרי מיתרצא כחך שנויא
ורוב' פי' בסטר רחם תלה רוזטנא בלומר סטור כבורה תלוי בסטר רחם של לוים הלכך טת שרזוא בן לויה מועיל להפקיע כאילו חית אביו לוי  ,תוספות חיצוניות  :ז[ ואהק שלא היה באותו מין וא״ת דאח^נ
וי׳ל דריית לו פן בקבלה דפקעי  .תום׳ חיצונידה :
א( אולי דצ״ל ונאמת י׳ל הקושיא דמצינו לשנויי דלא מנו אלא מורי דישראל ליעדייהו לס• ונו'  .ג( דנרי לגינו קוננים והולכים על קושיה המוס' דמיק דרגא דליק ליה קץ דאכיי וגו' .
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