עין םשפפ1
נר מצוה
מ א אמזפ׳׳ע י׳דסימן
שיד סעי׳׳:
טב ב מ״׳ ס״ו מהל׳
בכורזס הלכה : P
מג ג מ״׳ פ׳ג מסל׳
בכורות הלנה ׳1
סמ; עשין רימ עוש׳ע
׳׳ד סי׳ שיד סעי׳ ג :

נ״א דמשוד

שיטה מקובצת
א[ רבי אומר תיבת
rםי נטחם  :נ[ בעל־ם

נמתק  :ד[ כרבי יפי
נמתס
תיבת יוסי נפתק :
ה[ תי ב תעוטד םנטח ק:
ו[ כל בעליו עטנו תיבת
עופרים נטחק  [1 :אמר
האי רועה לא שביק
רבי לדירי  :יו[ על
בכור עצטו אות ה׳
נטחק  [p :רבו כחן
דלא [ ' :נאטנין דר%ועים
כהנים:י[ 6טתיבות איכא
כו׳ קפוסאי נטתק :
יב[נאםן ולר׳ יהושע
ש לכה!' ושלו תי״תיבת
ואת נמחק  :יד[ מעיר
אפילו לאחרים ^כדחדנן
דר׳ם  [ ip :תיבת ביה
נטחק  [1P :קודם
שיתעשר דאכתי :
 [Pבעליו של בכור עוטד
עטנו בחוץ תיבת כה!
נטחק  :ייו[ כל בעליו :
׳  [pוהא דאטרי׳ לעיל :
כ[םשום)דרבי(דבעת׳ב
אית ליה פסידא לא :
כא[ ליה דר׳ יהושע :
כ [3דחשוד אפילו :
כג[ דינא אלא רבעי
לאוקטא אפי' אי סיל
בר'נ דאטר לקטן שלא
חלקנו בין חברלע׳ה :
כד[ כן חובה אע״פ :
כה[ בו מטת שאפר
תפילת ערבית רשות :
כ [1טן בני הבית •
כז[ דאוכל נבילות :
כמ[לא שייךטידי אבל
פריך
לאביי דהתם
שפיר:כט[ לכל טין דין:
ל[ כל הקרבנות כולם :
צ׳קמ׳ז

הגהות הב׳ח
)א( רש״י ד ה מל של
מכירו זכו׳ הנכזי של
עצמו ) :ב( ד׳ ה לא מו
ז ט׳ דסרועים ) :ג( ד׳ ה
מהו דתימא וכו׳ ונפל
שם הס׳ד ואחר כך
מה׳׳ד משוד לדנר אווד
וכו׳ על דנר א׳ הס״ד
ואח־כ מ׳ ה לאחזוקינהו
כחשודים מי אמר ר׳
ואמ׳כ
מאיי הס׳ד
מ׳ה לעדוס :
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כל פסולי המוקדשק פרק חמישי

ב כו ח ת

מסורת הש״ט
נויולע׳׳א

מ י מ ר אמר לא שביק צורבא מדרבנן וי טב לדידי • והא ים[ דאמר דמימר אמר ק לא שביק ל ד ד רהיב ציה לכ ק אחרינא  :״ וה״ה ההן
לעיל בסון £פרק ב׳)דף יח (:בחצר בעל הבית ורועה כהן לכהן• כלומר ומסברא נפקא לן דכהן רועה איט נ א ק ל>ןפיד מל
דלר׳׳כו אקטיי מקני ליה מקום בחצירו ואפילו ר׳׳ע לא פליג אלא הבכור של כהן אחר דחיישינן לגומלין דסבר אעידנו עכשיו והוא
משום כ[ דאית ]ליה[ פסידא לא מקנה ]ליה[ מידעם התם אייד במכירי^ יגמול לי כשיחן לי ישראל בכור תם ואמיל ס מום ו ב א כהן זה ויעידני
כהונה או שאוהבו ורגיל ליתן לו :
תורה אור שמאליו נפל ס מום  :עלשל הגירו
בין ר ט בין אחר דלא נחשדו כהניס
בינייהו דרבי יהושע בן מימר אמר לא שביק צורבא מרבנן ויהיב
אלא עלח[הבטר )א( עצמו שכבר
קפוסאי-דת״קסברטותיה לדירירועי כהנים והן ישראל אינן נאמני[
דדווקא רועי כהנים בין בי ישראל בין
נחט לו ישראל  :החשוד על הדבר •
א[-
בי כ מי ם אינם נאמנים כדאמר מעמא דחיישינן ללגימא וכ״ש כהן לכהן ]דל
דהייט כהנים שנחשדו על ה ב ט ח ת :
אבל שני כ מי ם מן השוק נאמנים דחיישינןלגומלין וחיישינן ללגימא ואתא ר״ש
לא דנו ולא מעידו• ולקמיה פריך
ולר׳׳מ אפי׳ שנים מן השוק אין נאמנין למימר גאמןעל של חבירו ואינו נאמן על של
ר״מהייט ת״ק  :וחדאמר• מתנישין
דלית ליה כא[ כרבי יהושע בן קפוסאי עצמו ואתא ר״מ למימר החשוד על הדבר
דקשני רועי ישראל נאמנין ה״ק רועי
בהמות ישראל אע״פ שהן כהנים
דקסבר ר״מ החשוד על הדבר לא דנו לא דנו ולא מעידו בשלמא למ״ד רועי ישראל
ה מעין נאמנין דמה לו לשקר*:מיער ע׳כ  T'cלע״א
ולח מעידו ושנים מן השוק דקאמר והן כהנים נאמנין היינו דאתא ר״מ למימר
אמרלאשביק־האי ישראל כהן צורבא
ר׳ יהושע בן קפוסאי בכ מי ם איירי החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו אלא
מרבנן ויהיב לי לדידי דסתם רועה ע ם
דישראל אפילו חד מהימן ולר״מ כל למ״ד רועי כהנים בי ישראל אין נאמנין מאי
הארץ הוא  :רועי פהנים • רועי
היכא נש ״דאסור אפי׳ שנים אין
נאמנין כדאמר בסמוך ספק בכור אתא ר״מ לאשמועינן היינו ת״ק איכא בינייהו
בהמות של כהנים אע״פ שהרועים
לר״מ מי מעיד עליו 1 :כ י תימא דלית דר׳ יהושע בן קפוסאי דתניא רבי יהושע בן
ישראל אין נאמנין להעיד על ב ט ח של
להו תקנתא ט׳ • הוה מצי למימר קפוסאי אומר בכור בי כהן צריך שנים מן
ר ט כהן דחיישי׳ ללגימא וכ״ש רועי
כהן ובהמות של רבן כהן אין נאמנין
דחלקע ביןחבר לעם הארץ כר׳ יהושע השוק להעיד עליו רשב״ג אומראפי׳ בנו אפי׳
דצממן ק נ » » ו ו פ ר י ו נ מ י ה ־ נ בתו ר׳ א[יוםי אומר אפי׳ עשרה והן בני ביתו דחיישינן לגומלין וללגימא  :על של
חבירו • אכהן לכהן קאי וקאמר
דלא דייני דיגא כג[ א״נ ר׳ יהושע אין מעידין עליו כמאן אזלא הא דאמר רב
דנאמן הכהן הרועה על של ר ט [P
עצמו חוזר ט דקא״ל לר״ג היאך החי חסדא אמר רב קטינא ספק בכור שנולד בי
דלא חיישי׳ צא צגומצין וצא צצגימא :
יכול להכחיש את החי ופירש שם
בקונט׳ ^ו צ ה לומר ודאי אמרתי ישראל צריך שנים מן הש־ק להעיד עליו
החשוד על הדבר • כהנים חשודים
וחוזר אני בו ומיהו מסתברא דמשום כמאןכר׳ יהושע בן קפוסאי ר״נ אמר *׳בעלים
על הבכורות  :לא דנו ולא מעידו■ •
כבוד דר״ג הוא דקאמר ה ט כי היןיא נ[מעידין עליו דאי לא תימא הבי מעשר לר״מ
ופליג אדר׳ שמעון דשרי אפי׳ כהן
] , j j pלטיל ל •6וש׳ג[
ק}5א
דתפלת ערבית)כרכות דף כז(:שאמר מי מעיד עליו ^מעשר ודאי מהימן *דאי בעי
בהמות ישראל ואפילו הן כהנים
כמו כן כד[ אע״פ שלא היה חוזר בו
שדיג[ביהמומא בכוליה עדריהאלא ספק
נאמנין )נ( י[ והרועים כהנים אין
כה[ מה שאמר תחלה רשות דהכי פסק
בכור לר״מ מי מעיד עליו וכי תימא ה״נ דלית
נאמנין:היינופ״ק • דהאחר ת״ק נמי ]לטיל יח[:
רב התם הלכה כדברי האומד א(רשות :ליה תקנתא והתנן *שהיה רבי יוסי אומר בל
דכהן איט נאמן  :יא[ איכא בינייהו
א ל א צאו ש״מ בעלים מעידן שחליפיו ביד כהן פטור מן המתנות ור״מ
דר׳ יהושע בן קטסאי  :צריך שנים
עליו • תימה ורב חסדא
דבעי לעיל שנים מן השוק בספק מחייב אלא ש״מ בעלים מעידין עליו כהנים
מן השוק • שנים כל שהן ואפילו
בכור בי ישראל תקשי ליה לד׳מ מי הוא דחשידי אמומי ישראל לא השירי אמומי
כהניס אבל כהנים שבביתו לא ת״ק
מעיד עליו כיון דישראל נמי חשיד איתמר ר״נ אמר הלכה כרשב״ג רבא אמר
אית ליה דרבי יהושע בן קפוסאי רבינו גרשחם
דקאמר ת״ק רועי כהניס בין בי דמיטר אטר • רועה לא
הלכה כר׳חיוםי ומי אמר רבאהבי והאמררבא
ר״ל ד מ ה משני כדפרישית דחלקנו
שביק צורבא טדרבנן
בין vבי כהניסכדפדשית ׳טע מא
■»״״׳• בתו־ויתיבליהלב״:,
ישראל^־ן
בין חבר לע״ה א״נ יאמר רב חסדא בעלים עומדים עמנו בחלק נכנס שלם ויצא ׳^כ;וכ
לט׳ד
נאמנין לדידי :בשלמא
דעלמאנאמנין
כהניםדעלמא
אבלכהנים
נאמניןאבל
אין נאמנין
אין
ספק בכור לא יחמיר ר״מ שלא יהו חבול מעידין עליו אימא כל י[ בעלים עומרים
חיישיק
ולא
דכהנים
ת
ח
ט
ב
שנים מן השוק נאמנים :
יגא ״״־י־ז
ואפילו אאנ פי״
ולא חיי^י׳ אי דבי מאי למימרא מהו דתיסא
נ י ח ו ש לחשדא • שיחשדו שמא
” S״■
pro
^ t o OT 5
נשאר אחד מן כו[ הבית  :גיחושלחשדאקמ־ל ‘והלנחאכר שב׳ג
בי ישראל אין נאטנין
ליה
לית
ור״ת
ר
ט
ב
בעלמא
ישראל
כנו^''
א(אשתו
בנו ובתו אבל אשתו לא מ ט
הכי נמי דלא דייני דינא •
ואתא ר' מאיר נטי
דר׳ יהושע לגמרי דכיק דנחשדו למיטר דאין נאטנין ר׳
לרבא דאמר בפ׳ זה בורר דמיא״ל רב פפאלאביי לרבי מאירדאמר
מאיר היינו ת׳ קז א־ כ א
החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו וקאמר
)סנהדרין כז(-כז[אוכל נבילות להכעיס
כהנים על הבכור לא דן וצא מעיד ב עיי ת ’ בין ת׳ ק ור׳
אפילו כ ק דשוק ואפי׳ הבכור ביד םאיר דר' י ת שע בן
שהוא רע לשמים איט חשוד להיות רע רבי מאיר כ(החשוד לדבר אחד חשוד לכל
קפוסאי ד א ט רבנו ר בי
לבריות לא כח[ פריך מידי אבל לאביי התורה כולה כהנים הכי נמי דלא דייני דינא
ישראל :ואפי׳בכחבתו• ר״ש לטעמיר sכהן צריך שנים מן
עליו
והכתיב °ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגעדכריסדאמר נאמן הו א ע ל ש ל ח בי רו ואביו השוק להעיד
התם פריך שפיר ועוד יש לפרש לרבא
שאותו מום הטיל הכם
דמשמע ליה שיש לכהנים להיות
] (6כרכות כד• כתוכות סו• מגמות צג [:כ( ]לטיל ל• ו ש[/
י א היינו נמי חנירו דאין כהן נחשד א ל א ואפי׳ הן כהנים אותן
על של עצמו :אפי׳ עשרה והן מי שנים ובלבד שלא יהו
כשרים לכל כמ[)ז^(דין שבטולס ולכל
ת׳ ק
מבני ביתו •
הוראה כדכתיב)לנרים נא( כל ריב וכל נגע ועוד היה יכול להקשות ביפו אין מעידין • אבל מן השוק עד אחד נאמן ינ[ דצר׳ יהושע
דאמר רועי נהנים בי
היאך מותר לאכול משחיעתו והיאך כשרים על כל צ[ קרבנות כולם
נאטנין
צריך שנים מן השוק :ספק בכור ישל ישראל הוא• כגון רחצה ישראל אין
שלא ביכרה וילדה שני זכרים דאמרי׳בפ״ב )לעיל יז•( אחד לו ואחד משום דמימר אמר ביון
ועוד בלא בכור נמי יכול להר!שות לרבי מאיר מעעם דנחשדו
דטרחנא ביה וכו' אבל
כהניס על השביעית כדאמרינן בפרק זה בורר )סנהדרין כו■( :
לכר 1יג[ ואת שלו הוי ספק שמא יצא ראשון וירעה עד שיומם ואוכלו ב׳ נהנים מן חשוק
ישראל  :צריךשניםמן השוק להעידעליו • שלא הוטל בו מום בטונה :נאטנין להעיד דהא לא
אימר
] (6וט׳ע תום' לקמ! ציי י'®®’^ר[

איכא

כהני

יייקא

is

טרחו ביה י ואתא ר׳
כר׳ יהושע• דכי היכי דבכורבי כהניסבעי שנים מן השוק להעיד עליו ה״נ ספק בכור'ביד ישראל :ר״נ אמר פפק בכור ביד ישראל מאיר למיטר החשוד על
אפילו בעליו ישראל נאמן• דכהנים נחשדו על ה ב ט ח ת ולא ישראל ואפילו על ספק ב ס ר שנאכל להם  :דאי לא חימא הכי • אלא הדבר י בלוטר בחנים
כיון דחשידי אטוטין
בעלים חשודים עליו אס כן הוי ישראל חשוד על המוחין  :מעשר לר״מ • מי מעיד על מוחו הא א״ר מאיר החשוד על הדבר לעצמו אפי׳ ב' מן השוק אי
אין
נינהו
^נו מעיד יד[ לאחרים כדחזיקר״מ פוסל אפילו כהניס ד שוק:מע שר • בתמיה הא ודאי מהימן אפילו בעציו דהא אי בעי הוי שדי סו[ביה כדגים
נאטנין  :ט׳ א אינא
מוחא בהיתר בכוליה עדריה קודם סי[ שיעשר דאכפי לא קדשא חד מינייהו  :אלא הכי פריך • ספק בכור לר״מ אי בעלים חשודים עליה
בינייהו דר' יהושע בן
נמצאו ישראל חשודים על ספק בכור וכ״ש כהנים דהא אי הוה נמי בבהמוח עדר כהן ספק בכור הנולד בעדרו בעי אמחוני עד שיומם קפוסאי־ ד ת׳ ק לית ליה
לכהניס לא נפערו מבכור בהמה עהורה בפרק שני)לעיל יג•( וא״כ מי מעיד עליו  :ליח ליה חקכחא• לר׳ מאיר :שחציפיו ביד כהן• דר' ית שע אלא ואפילו
רועי ישראל ב־ כדגים
דללגיטא לא
]ע׳ סיישי׳ לעיל ייו :כגון האי ספק ב ס ר שהכהן נטל *)את אחיו( פטור ישראל מן המתטת דז ח ע ולחיים וקיבה דעשו שאיט זוכה כזוכה כדאמרן בפרק שני נאם!
)שם יח•( ור׳׳ח מחייב ומדמחייב ליה רבי מאיר במתנות מכלל דבר אכילה הוא :הלכה כר״ש • דאפילו בנו ובתו :ח[כהן בעליו ■ של חיישינן• ואתא ר׳ מאיר
י״®
לטיטר החשוד בדבר
בכור ע מ ט עומד בחון ונכנס הבכור שלם בבית ויצא חבול ™ י ן עליו אותם שבבית שמאליו נפל בו אלמא אין נחשד אלא כהן כלומר דחשידי אלגיסא
שהיה בבית :פשיעא• הואיל ואין נאסנין אלא שנים
רועה
עליו
בעל הבית שהבסר שלו כר״ש:אימא כל בעליו • בניו ובני ביתועומדין עמנו בחוץ ומעיד
מן השוק  :ספק בכור
וכל בעליו עמנו מי יטילנו כו׳ :מהו דהימא ניחוש לחשדא• דרועה גופיה הטילו בו ל״א אימאכל יח[ בעלים ע מט כלומר אי א מ ד
בי ישראל ־ דלאחר
סהדי כל בעליו של בכור דהיינו הוא ובני ביתו היו ע מ ט בחוץ ונכנס הבסר שלם בבית ויצא חבול מעידין כלומר עדותן עדות ושרי שנולד בו מום מצי
אכיל ליה ישראל וצריך
הואיל וצא היה איש בבית • ניחוש לחשדא שמא הם גרמו לו משחלה שהניחו לו דבילהעל האזן אי נחי עשו לו גומא ונפל)ג( ש ם:
ב' סן השוק להעיד עליו
לאחזוקינח
שהתירו הכם שטותר
בטוטו  :מעשר בהמה
לר׳ טאירראפר החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו נחי דבפפק בכור כיון דמילתא דלא שכיחא ת א לא השירי עליה )כו׳( ישראל ונאטנין עליו ב׳ מן השוק אלא טעשוי בהמה דשכיח ו ת א של ישראל שהוא אוכלו כמן
דשלו ת א ת י חשוד עליו וכל ישראל חשודין עליו שיש לכל אחד בהמות ויש להן מעשרות  :לא דטי דבמעשר ודאי ס תמן אפי' בעליו כיון דאיבעי שדי טומא בכוליה עדריה ומגו דלא עבר הבי טתם!  :אלא ספק
בכור לד׳ מאיר ־ אם בעליו אין מעיד עליו טי מעיד עליו א׳ ת שנים ם; השוק דגי השירי אספק בכור שלהן והאיך טעידין על וה  :וב• תיטא הכי נמי דלית ליה תקנתא ־ דלא מצי הוי תלין דליכא דמ תמן לאסהות
עליה  :והתנן ׳ ור׳ מאיר מ תי ב במתנות כ שתא נאכל לישראל במומם מכלל דחולין ודא־ן הן אלא ש״ם דאית ליה תקנתא  :בעליו םע ' Tן עליו משום דישראל לא השירי אטום־ ; הלנה כיבן שמעון בן נטליאל י דאטר אטי׳
בנו אפי' בתו  :בעליו של בכור עמנו עומד ונכנס הבכור שלם בתוך בי ת ויצא חבול מעידין עליו בני ביתו שמעצמו היה ונאמנים לומר חכם התירו ־ אלמא דבר בי ת נאמני!  :אימא כל בעליו עמנו דאפי׳ ב׳ב עמנו דקים
ל! ד אינ ת לא חטי^י מעידין עליו ב׳ב ונאטנין לומר מום זה התיר חכם  :אי הכי ־ כיון דנל בעליו עמנו ו תי צריכא למיטר דמ-נידין  :מ ת דתימא ניחוש לתשדא • דרילמא דג ת בני ביתיה עבדו להו נרטא מעיקרא ע׳י
בצק או דבילת או הטילו לו מאכל בין קוצים ולא ליהמנינת קט״ל כיון דעמנו היה כל בעליו טעידין עליו ב׳ב :

טםודת הש״ם

כל פסולי המוקרשק פרק חמישי ב ט ח ת

לו

עין םשפט
נר טצוזז

א י מ ר ד א״ ר מ אי ר לח ש שאכו׳• משוך הלשון מ שמע דאליבא דר׳ מ ד א מיי׳ סי'נ ס־ל•
ג•״ הצ׳ק מס״ד משיי ט׳ לאחזוקיגהו •בחשודים מי א מר ר׳׳» י [5״חשוד לדבר אחד חשוד לכל
גירושין שלנה מו
 S y ®,התורה כולההיכאד מו חז ק לן דעובר על דבר א׳:למדות בכור •
מאיר קאמר ולא סבירא לן טו תי ה כג[ אלא אפילו במוחזק פוש׳ע אה׳ע שי׳ ק
להעיד שלא העיל בו מום זה בכוונ ה :לעדותאשה• שמת בעלה עובר על דבר א׳ לא הוי תשוד על כל התורה כולה ו א ע״ג דבפרק זה
שעיף ג :
נו׳ י״מ הס׳ד
ב מ דינ ת הי ם :תני אלא לעדות שאשה כשרה יג[• ובעדות בכור בורר)סנהדרין דף כז•( אמר אביי עבריין אוכל נבילות להכעיס פסול
מ ה ב מיי׳ ם' 3מהלכות
לעדות ומוקים לה כרבי מאיר וקיימא
נמי אשה כשרה דאמרינן הלכתא
בכורות הלכה שו
לן כוושיה דהוא מיע״ל קג״ם הייע שמג משין רי מוש/ג י״ד
שרי
אפי׳ יני יאפי׳ 5״ין כרבן שמעון *ואפי׳ בתו  :יימר
מי״
לאחזוקינהו
לחששא
דא״רמאיר
אימר
שי׳ שיד שעיף ה :
דוקאלענין עדו ת דרחמנא א מר אל
בוכרא יימר המתיר בכורות לשון
י
אמד *איבעיא ל ת עד מפי עד מ ת ל ע דו ת|
' 5ל אם' גנאי  :לא היו מוחוקין • בעלי :שהוא
בכוררב*אםי אסר ורב *אשי ש ח א ״ל ר ב מ תשת רשע ע ד אבל בשאר מילי לא ל׳לאסי
חשיד ומיהו ר׳ מאיר דקאמר ה ת ם
שבת קמה :בכור ובא כהן בעליו ואמר בכור הוא
אסי לרב אשי והא *תנא דבי מנ שה י׳אי־ן ייעד  2עד זומם פסול לכל השורה ט ל ה ה׳^ מו נ מיי׳ פי׳ב מהלכות
זה ומומו ע מו שלא הועל מום יד[ זה
גירושין הלנה א
.
,
. ,
מפי עד בשר אלא לעדות א[ האשד .תני אלא
הוה מצי לחינקע אחד משאר דברים שוש׳ע אה׳ע שי׳ קנב
בכוונת ואתי לאחוויי לתכם אי קבו ע
סעיף ו
לעדות שהאשה כשרה לה בלב ד רב יימר
ולא נקנו ע ד זומם אלא לאפוקי מדר׳
הוא אי עובר הוא  :נאמן • דהפה
אבשר עד מפי עד בבכור קרי עליה מרימר
יוסי דאפילו ע ד זומם נמי מכשר מז ד מיי׳ פ׳ד מהלכות
שאסר ואמר בכנר הוא התיר ואמר
שכירות הלכה ג
לדיני נפשות כשר%זס בדיני מ מו ט ח:
מומו ע מו  :אשת איש הייתי• ולא
יימר שריבוכרא והלכתא®■=עד מפי עד כשר
שמג משין פש )שור ת'מ
היינו מוחזקין בה שהיא אשת איש
ל א מ ר רבא מ ה לו לשקר רבלי סי' שש( ]לא מצאתי
ל ע ח ת בכור א״ר אילעא לא היו מוחזקין בו
גשוש״ע וצ׳ע[ :
גרסינן ש הי ה ר ט של אביי ול א ר ב ׳א
מ עול ם:נאמנת• ומותרתלהנ שא :
שהוא בכור ובא אחדואפרשהוא בכור ומומו
דאי בעיא לא אמרה •כלומר אי הוה
בג[ דרבא אית ליה בהדיא בחזקת ס ח ה מיי׳ פ״ג מהלכוס
עמו נאמן מאי קמ״ל שהפה שאסר הוא הפה
בכורות הלכה י
הבתים)כ״ב דף לג (:דמה לו לשקר
כתובות נג .חשידא להינשאבחייבעלהבלא גירושין
במקום ע די ם לא אמרינן דאמר דאביי שוש׳ע י׳ד שי׳ דיש
שהתיר תנינא*'הא שה שאמרה א שת איש
הוה שתקה ולא אמרה אשח איש הייתי
שנניף א :
הייתי ונדושה אני נאמנת שהפה שאסר הוא
ורבא לא סבירא ל ט  fhד ר ב ח ס ד א
דהא בפטיה מי[ מחזקינן לה  :אבל
ס׳־• ב א לפני רבן גמליאל אמר מט ו מיי׳ שם הלכה
דאי
הוא
התם
דתימא
מהו
שהתיר
הפה
הכאבבכורדלאסגיאדלאאמר-בכור
ת ה ו ת הב״ ח
יס שוש׳ש שס
ליה לאו • כל[ והלכה כן הוא דאין
הוא ) א(דלי מאליה חכם מום קבוע
»יף : I
בעיא לא אמרה אבל הבא דלא סגיא דלא
חילוק בין חבר לעם הארץ דבפרק
דלימאל>החכם):ב(ד^ה הוא או עוב ר דקדשיס תמימים אין
אמרהדקדשים בחוץ לא אכיל אימאלאהפה
ג ו מיי׳ שש הלכה יש
בתרא דיומא )דף עח•( גבי ר׳ יוסי
™ ״ ' » & ה מ ן ־חשד לאסל ב ״ ז וני T O
שוש׳ע שש ששיף : n
שאסר הוא  [3קמ״ל דאי משום הבי הוה שדי
בן זימרא דכהן הוה ומיבעיא ליה אי
V 'Wלי ושחיש  :הוא אבל נחשד להעיל בו מום דלאו
זס׳ ■שרא
ביה מומא דניכר ואכיל ליה מתקיף לה מר
נא  nמיי׳ פי׳ב מהלכות
הלכה כר׳ מאיר דא מר חשוד על
בעלמא הוא ולא יהא נאמן קמ״ל
מעשרות הלכה ו :
ג׳מ פא :כתובות כו:
בר רב אשי מאי שנא *מההוא-נברא דאונר
הדבר לא דנו ולא מעידו אי כרשב״ג
דנאמן  :דאם כן • דהוא העיל בו
באורחא
תיזיל
לא
וא״ל
לחבריה
חמרא
ליה
דאמר נאמן על של חבירו ש״מ דלרבי
מום הוה שדי ביה מוס הניכר אפי׳
דנהר פקוד דאיכא מיא זיל באורחא דנרש
מאיר לא היה מתיר אע״פ שהיה
לעם הארץ שהוא מו ס ותו לא הוה
השואל ושאל• ב פ'
חבר :
בעי למיתי קמן ולמימר בכור הוא
דליכא מיא אזל באורחא דנהר פקוד ומית
נע רה בנדריסבירושלמי דרישמדכתיב
 p pדהא אין אדם אחר יודע שהוא
חמרא ואתא וא״ל באורחא דנהר פקוד אזלי
]קדושין שדc :׳  pבכורובקד שיסבחוץנמיליכאלספוקיה
ועמדו שני האנשיסבוי״ו דשואל ה ל ט ח ]עי׳ נגליוו ב׳מ rd)c
ומיהו מיאלא הוו ג[*ואמררבא*מה לו לשקר
ואגדות צריך לע מוד :ע מ ו ד על
דהא מוס ניכר שד אביהו תיכ אד אנן
אי בעי אמר באורחא דנרש אזלי ואמר אביי
רגליך ויעידו בך • לא ג רסי׳ ויעידו
יודעין שהוא בכור ליכא למימר הכי
ימה לו ל שרן במקום עדים לא אמרינן הכי
בך לא כאן ולא *בפרק תפלת השחר ברש ס׳ ת׳ש דמס צ׳ק
 V %הנא '5ק דבעל כרחךאתי לקמן דאי הוה שחיע
השתא התם ודאי איכא מיאל[*התם ודאישדי
כה[ ברישיה )נרכוח בז (:דמה עדו ת
ליה בלא מומחה כיון דכולי עלמא
ביה מומאחששאהוא ובמקוםחששא אמרינן
שייך כאן אלא בסנהדרין בריש פ רק
ידעי שהוא בכור הוו חשדי ליה :
כהן גדול )דף יס•( גרסינן ליה גבי
מה לו לשקר יתיב רבינא וקאמר להאי
במקום עדים־דאנן סהרי דכל שעתא
עובדא דינאי כו[ ואגב פשמא ד ה ת ס
איכאמיא וה״נ טון דאנן סהדידכהניס
שמעתא בל א גברא א״ל רבא זוטי לרבינא
נכתב כ א ך ה י א ף החי יכול להכחיש
חשודים על המומין לא נימא מה לי
אנן משמיה דר׳ אילעא מתנינן לה רבי צדוק
החי• כלומר סבור הייתי להעליס ואיני
לשקר  :הכא ודאי שדא ביה מומא •
ת ה ליה בוכרא רמא ליה שערי בםלי
יכול ובקונע׳ פירש דודאי כך אמרתי
]נ׳ה גירשת היא׳ש[ בתמיה:להא שמעתא• דר׳ אילעאי :
בהדי
קלופה[
ערבה
ערובה
ביילי
ה[
*]נסריה
וחזרתי בי וא״א כז[ כן דבפרק תפלת
בלא גברי •יז[ ב ס ת מא אמר ליה לא
דקאכיל איבזע שיפתיה אתא לקמיה דרבי
השחר )נלכות דף בז (:פ ס ק שם
היו מוחזקין בו שהוא בכור כו׳  :כלום
יהושע אמר ליה כלום חילקנו בין חבר לעם
חוצפית ]וע״ע סוש׳ לעיל )מ
הלכה כמותו* ••
הארז־
חילקנובין כהן חבר לכהן עם
ד ה ונ׳ת[
— יח[ומי)נ(חשדינן אנא למישדי ביה מומא הארץ* אמד לו רבי יהושע הן אתא לקמיה
המתורגמן • מעשרה הרוגי מ ל ט ת :
—
והלכתא
ן;ףן2ןןירן בכוונה ככהן ע ם הארץ  ■p :חלקנו
ררבן גמליאל אמר ליה י[ חילקנו בין חבר
איסור דאמר ר' מאייר ולא ח שידת :ב ע לי שריסין• מגינים ^לעם הארץ אמר ליה רבן גמליאל ^לא אמר ליה והא רבי יהושע אמר לי הן
החשודעלהדברלחששא
■
תלמידי*^1חכמים^ Iהנלחמים Pבמלחמה | * א מ ר לו המתן ער  pשיעלו בעלי תריםין לבית המרר ש כיון שנכנםו לבית י  --־
1
בעלמא בשמא חשיד
לא ח1וק-נהי נטי חדאי שלתורה:היאךאעשהז(יכול להכחישו:
המררש עמר השואל ושאל כלום חילקנו בין חבר לעם הארץ א״ל רבי שיטה מקובצת
חשידי לא אטדינן הלכך אילמלי אני חי והוא מת •הייתי יכול
לא חשידי לכל התודה
יהושע לאו א״ל רבן גמליאל והלא מ שמך אמרו לי הןא(יהושעעמוד על רגליך א[ לעדות אשה בלבד :
זכשידין לטיח ! לעדות להכחיש ולומר לא אמרתי:היאןיכול
הוא הפה שהתיד
■
■
,־־
4
ק
והוא
חי
אני
אילמלי
אעשה
היאך
ואמר
רגליו
על
יהושע
רבי
עמר
ך
ב
ויעירו
־!ס ל  :ג[ ודו ומית
שהאשה כשדה לה• החילהכחיש אתהחי-ודאי כך אמרתי
מ ת יכול החי להכחיש את ה מ ת עכשיו שאני חי והוא חי היאך ה חי יכול הטדא ואטד  :ד[ טיא
ואשי -כ שי "  ,ל מ י ״ וחוזרני בי
עמוד ועמד • שתוק
׳׳■״״•׳«
בכוד מדאסרי׳
הכא וד«•  :ה[ נשדיה
בנו אפי׳ כתו ! טהו
להכחיש את החי והיה ר״ג  [pנ( עומד ודורש ור׳ יהושע עומר על רגליו ער ש׳א בשלי נצדים של
נכי ושחקי• מתני׳הראיתיבכורוה•
י
הוא
דתימא התם
עדבה קלופה בהדי :
הוא
שמום .ק ס ע
ואמר לי
אשד• דאטדינן הפה לחכם
שריננו כל העם ואמרו י[ לחוצפית המתורגמן עמוד ועמד ז
,,
,
,
ינאמן ו[ ליה כלום הילקנו !
שאסד הוא י שהתיד ושוחשו ובלבד שיהו לו עדים שלא
הכהן לומר הראיתי בכור זה ובעל מום הוא ז ג ט׳ אמר רב יהודה אמר רב ז[ עד שיכנשו בעלי :

עמד

רבי

מתגי׳

דאי בעיאלא
ח[ היאך יכול ההי
אטרהמידי השילו ט ’ ״ :tגס׳נאמןההקלומר•
ולא טחזקינן לה באשת
נו[ ד׳נ
'נאמן הכהן לומר בבור זה נתן לי ישראל במומו מ אי ט ע מ אנ( כל מילתא להכחיש :
איש דליכא דידע  :אבל לחכם בכור זה נתן ]לי[ ישראל במוס!(■
יושב ודודש  :י[ לד׳
דעבידא לאיגלויי לאמ שקריבה אינשי אמריה רב אשי אףאנן נמי תנינא נאמן
הוצפית  :יא[ אטד דכא
הבא ־ נבי בכור לא סני זה שבו:דעבידאלאיגלויי• דאתי חכ ס
דלא אסרה דלא משהיד
 hהכהן לומר הראיתי בכור זה ובעל מום הוא מאי טעמא לאו משום דאמרינןכל תיבת אשי נטחק :
דכיון דידע דבכור הוא ואמר לא התרתיו לך  :לא • לעולם
יב[ ד׳ט וכי אמד חשוד:
דקדשים בחוץ נטי לא אימא לך מילתא דעבידא ^יגלויי ^מילתא דעבידא לאיגלויי לא משקרי ב ה אינשי התם הוא דקדשים בחוץ לא יג[ כשדר• לד• בלבד
אכיל אלא א’ כ יעיד
ובעדות  :יי[ מום זה
ניטא משקרי אינשי והכא היינו שעמא ן אכיל אבל הכא ביון דחש־די השירי מתיב רב שיזבי *י׳האומר למי שאין
^
__________
עליו שהוא מוטלא
בו  :סו[ בפנויה היד•
תפה שאשד הוא שהתיד דמהימן דלא חשידי כהני לאכול קדשים ״ נאמן על המעשר קח לי ממי שהוא נאמן או ממי שהוא מעשר אינו נאמן אמאי מחזקינן  :נח[ הוא
שלא שחים ליה דהא :
נימא כל מילתא דעבידא לאיגלויי לא משרןי ב ה אינשי שאני הת ם יז[ נבדי דסתטא דדא
טומא דמינכר ודאי
דאית
א( נ’ א א׳ל יהושע כו׳ צ״ק ונ׳ ה בברכות ב( ניא יושב ג( ]ר׳ה כג( :נחים צג :קש[•1
אטד  :יח[ הא  pדמי
דמום קבוע ולא שדא
חשדינא אנא לטישדי
א ט רנן הפה שאסר ליה בלא התרת מומחה כ[  :אבל ההא • דקא מחוי ליה לחכם ואמר במוס כא[ ]זה[ נתן לי ישראל כדי שלא יצערך להביא ע ד ם
טומא בבונה בכיון ע״ה:
הוא חפה שהתיר  :מה שמאליו נפל בו כיון דחשידי כהני להשיל מום ולמימר נפל מאליו חשידי נמי להמיל מוס ולמימר ישראל נ ת ט לי במומו  :קח לי ממי ימ[ בו השוחטו הש׳ד :
לי לשקר במקום עדים
כ[ מוטהר ,ודאי שריא
לא אטריג! ־ דאנן מהדי שהוא נ א מן• שאיש לוקח פירות מ ע ם הארץ או ממי שלוקח מ ע ם הארץ ומעשר דמאי קודם שימכרם:אי 1ש לי חז הנ א מן־ לו מ ר שמנאמן לקחתיו :
חכם וכי שדיא חכם
״•־־ יכול
־•■״ איני
*( נ״א
ד אי ח
■־'-
״׳
דאורהא דנהד פקוד
ע' פ עדים שדיא הס׳ד :
לעולם איכא טיא והכא נטי כיון דידעינן דכהנ• חשידי אטוטי לא נישא הפה שאשד הוא שתתיד  :הכא נ כי
כא[ במום  r tנתנו לי ישדאל  :כ [3תיבת אלא נמחק  :פג[ דכא ועוד דדבא  :כד[ לאו כן הלכה  :כה[ תי'
האי כהן דבא ואטד בכוד הוא וטוכו עטו טיידעינן ודאי דאיוד שדא ביה טומא חששא בעלמא הוא ובמקום
כדישיה נמחק  :נו[ ואנכי שיטפא דדותם  :כז[ וא׳א לפדש כן :
חששא אמדינן הפה שאשד הוא שהתיד  :נצדין הוצ־ן • נצדין של עדבה קלופה שהן דקין והדין  :חלקנו
בין הבד לע׳ ה• דאע׳ג דע׳ ה חשיד למיגדם מום לבכוד כדאטד בעליו עטנו טעידין אי לא לא ]כהן[ הבד לאח שיד ושלא מדעתו היד• טצינא לאשודדי עליה אי לא א׳ל ד' יודשע הין :בעליתדישין • ח כ טי ם :ע טד
השואל • ד׳ צדוק  :א׳ל ד' יר,ושע לא ־ דלא דצה להודות הלכה לפני ד׳נ  :עמוד ־ שתוק  :ודדינו דאטד נבדכות )אתא( בבכודות צעדיה  :דעבידא לאינלויי • דטצי למישייליה לחנם אם התידו לו אם לא :
התם הוא • דכיון דשחם הוא ואטד הדאיתיו לחכם הוא ובעל טוס היא דפהיט! דכיון דקאכיל ליד■ מידע ידע דקדשים בחוץ לא טצי אכיל ובודאי הדאהו  :אבל הכא • בכהן שאמד בכוד זה נתן לי
ישדאל בטוטו כיון דחי הוא דלא שהטיה לא מהימן ולא שדינן לטישחטיה דחשידי דילטא אירד שדא ,ביה טומא וליתא לדדב יודדה דעבידא לאינלויי דטצי לטישזיליר .אי זבין ליה  :שאני התם
הלכך אינו נאטן השליח :
דטצי לאישתטוטי שליח דטצי ואטד לאו מהאי זבניר .אלא טאחדינא אפילו טעם האדץ דטצי אמד אפילו עם האדץ נאם; הוא עלי ליקה מטנו •
טיפא

S

ישר ויה
^  f״ ס־י־יסנסוז הלנו
סכם וא הוה אשי שיא)ג( ויה ישייע

גליון ה שים גם׳ עד משי עד כשי • עי׳ סנהדרין דף ל ע׳ג ברש׳״ ד׳ה בערוה בכור וכתוש׳ שס :

עין משפם
נר מצוה
למ׳א שישאנהכיו] דרחים
לה לא ד״קא זלמ׳׳ד סכא
כו׳ יש לחלק ונו׳ כהן
לעווה אשה מכי אשה

” ^ ’י
נ ב “ ®’ ׳נ ”®ל.״״
י
ע ב ץ מיי׳ ס׳ג ״הל׳
””
ג ם™
וש׳ע י׳ד סי׳ שיד סנניס
י א:
נד ה מיי׳ פ״ו שה
הלגס ט :
נה ו ז ח מיי׳ פ׳ג מהל׳
מהלכות נכויות הלה׳
נ סמג עשין ריא טוש״ע
י׳ד סי' ש» סעיף נ :
הד׳א צ׳ק
נו ם מיי' פ׳ו מהלכות
שנועות הלכה ה
עוש״ט י׳ד סי׳ יכח
סעיף א :

שיטה מקובצת
א[ לאישתטוסי (0מר
^ י דירי הימני ר^ה
מהימן םיפא!נ[ הא דידי
היא אנא  :נ[ והכי אמרי
ליה :ד[ ליה ביה קם'ל:
ה[ רפרם מפומבדיתא
ור׳ה׳י גרים בכית :
ו[ חר חש בעיניה :
 [ 1מ׳ ט אתייה קמיה :
ח[ עדריד .מעיקרא :
 [ pשמלאי • נליון נ’ ל
דתרי)דבי(ר׳ שמלאי היו
דבמם' ע׳ז ]דף לז־1
אמרינן יטםתטיך וא 1יל
הודה נשיאת
דבי
אכתפיה דרבי שמלאי
שמעיה והבא ]משמע[
דחברים הוו  :י[ ירו
ושנשברה  :יא[ אמינא
אפי' במקום!ינ[חייא בר
אבין אמר רב עמרם :
יג[ לאישתמופי דכי
בדקי ומשכחינן דטמי
שאינו נאמן לקחם אי ת
ליהלאשתמוטי ולטיטר :
יד[ לגידול שם חכם
והוא  :טו[ אמרי ליה
לנידול  :טז[ חד חש
בעיניה חלש :׳([לביכרא
לקמיה  :יס[ עינו רפרם
בבה  :יט[ קבוע הוא
ישחטנו ויאכלנו דעא :
כ[ בעלמא הוא חשוד :
כא[ בתמיה כלומר זה
ודאי :כב[ תיבות במם'
תמורה נמחק :כג[ ועוד
משום דדייקא:כד[תיבת
פסק נ מח ק :כה[ קיים
םד’ א לינזר תיבות ה׳יל
למינזר נמחק  :כו[ שלא
יבא להקל  :כז[ מומחה
שסטבוהו ברכי דהא על
רב אשי אמרינן לעיל
דאתיא:כח[ וכל מומחה
:
המופלג בחכמה
כט[ ואם היה תי'
?(א׳ב נ מ ח ק :ל[ הנסמך
ברבי כדאמר  :לא[ תי'
פסק נמחק :ל [3טמוט ת
:
הם״ד
ביחידי
לג[ זה ההיא דפ״ק :

הגהות הב״ח
)א( נט׳ הוה אמינא אפי'
נמקוס רזומתה):ב( ר ש׳י
ד׳ ה הכל זכו' אינו נאכל
אלא ננזום כצ״ל ותיכות
ואין לו תקנה נמחק :

2ז

כל פסולי המוקרשין פרק חמישי

ב מ רו ת

מסורת הש״ס

והלכתא

אפילו כלי שנאקמא• ואע״ג דהכאפסקינןדמילתא ואיה ליה לאישהמועי.יג[ולמימראי לדידך לא מהימן אנא הוה
דעבידא לאגלויי לא משקר מ״מלא הימניה״לע״א ?.חשיבנא ליה מהימן הלכך לא מירתת מעיקרא:מאיש פלוני• דהזכיר
אלא משום דדייקא ומנסבא* א״נ דלמא כיון דרחמא לה לא ^ לו משלח שם הנאמן הרי זה נאמן השליח דחייש שמא יתבעני
דיקא ולמ״ד הכא אינו נאמן אפי׳ במילתא דעבידא לאיגלויי י ש״ ונמצאתי משקרוהך סיפא ודאי מסייעאליה לרביהודהדמילתאדעבידא
תור ה אור לאיגלויי לא משקרי בה אינשי  :ההם
................................................אשה
לחלק בין האי כהן לעד א״נ גני
הקילו משום עיגונא ועוד מ[ דדייקא :
כיון דאיכא הובע מירהה• כלומר
דאית ליה לא שתפוטי א[ סיפא ודאי מסייעא
מהא לא תסייעיה דהתם מירתת שליח
ח ז י י ה בשקריה • פי׳ ראהו והכיר
ליה *ימאיש פלוני הרי זה נאמן ה ת ם כיון דאית
כיון דחזי דקפיד משלח להזכיר שם
בו דבשקריה הוא לשון הכרה כמו מאן
ליה תובע מירתתאמר ר׳ ירמיה ב ר אב א טנא
האיש סבר ודאי יתבענו אבל גבי
דבעל עובד ת כוכבים דמשכה ליה
ליה ליהודה הא כ[ אנ א בנ  Tולקבעתיה וגידול
בכור לא מירתת האי כהן דסבר מי
עורלתיה ולא מבשקר ליה בפ׳ טושין
קבע בדידיה והכי  ljא״ל נאמן ישראל לומר
יערח לחפש אחר דברי ולישאל לאותו
פסין)עירו5ין ימ(-וכמו חלך קמייהו ולא
ישראל אם נתנו לי במומו  :מנא ליה
בכור זה נתתי לכהן במומו ישראל פשיטא
בשקריה בפרק בחרא דיבמוס )דף
קב•( ובקונטרס לא פירש כן :
ליהודה הא • דאמרן לעיל נאמן כהן
לא'יצריך בקטן והגדיל מהו דתימא לא קים
לומר בכור זה נתן לי ישראל במומו :
מ ש ו ם כבודו דחכם • כדאמר
ליה ל[ קמ״ל בסורא מתנו כל שנא ב תר א
אנא בגידול קבעהה • אני שניתיה
לקמן ג׳ מתירין אח הבכור
בפומבדיתא כל שנא קמא והלכת א אפילו
לגידול יד[ והוא שנאה לרב יהודה והכי
במקום שאין מומחה ובמקום שיש
כל שנא קמא רפרם ה[ בפומבדיתא הוה ליה
אמרי סו[ לגידול נאמן ישראל לומר
מ ו מ ח ה ל א׳ נ כי ^ פ ס ח א ב ל ה א פ שי פ א
בוכרא ויהכיהליה לכהן בל אמו מ א אזל שדא
כו׳ ל״א בגידול קבעתה לחכם א׳ גדול
דבלא התרה אינו ינשחט אפילו יש
ביה מומא יומא חד י[ חל ש בעיניה אייתיה
שניתיה  :בקען • שהיה קפן הפלה
בו מום מובהקאלא ע״ פג׳ או מו מ חה:
ל ק מי ה א ״ ל ב כו רז ה נתן לי ישראל במומו
ע ל כבודו דחכם לא טבר איסורא
כשנתנו לו  :מהו דהימא לא סיס ליה
בגויה• דמשום דהגדיל הפלה אינו
עבד• וא״ת מהאי פע מ א לישתרו בלא
ארפסיניה לעיניה חזייה ב שקריה א״ל לאו
מטרו ושמא אחר הוא והאי כהן הפיל
עדות כל בכורות שהכהניס מביאין
אנא דיהיבתיה לךואפ״הלא ח ש ל ה למילתא
בו מום:כלישגאבהרא • נאמן ישראל:
לפנינו שיש בהם מום מובהק וי״ל
האי הוא דחציף כ״ע לא הציפי"ההוא שרוע
כלישגא קמא• דאפי׳ הכהן נאמן
דשאני כהן שירא לאוכלו בלא החרס
ד א ת אלק מי ה דרב אשי אמר למאי ניחוש
והלכפא אפי׳ כלישנא קמא  :יומא
חכם פן יחגלה הדבר מתוך כך שהפיל
ליה אי כהן הוא אי ישראל הוא הרי בכור מדטי[ חלש •רפרס בפיניה :אייהיה•
בו מום אבל האי ישראל אין לומר
ומומו עמו א״ל רבינא לרב אשי ודלמא
האי כהן לבוכרא יז[ קמיה למיחזי
שמביא לפני חכם פן יודע שרוצה
אס מום קבוע הוא וסבר ההוא כהן ]שמורה מ מ׳ [8
ישראל הוא *ואמר רב יהודה"אין רואין בכור
לאוכלו ולגוזלו לכהן שהרי ג ס ע פ ה
השתא חייש בעיניה ולא יכיר שזה
ישראל אלא א״ב כהן עמו א״ל הכי ה שתא
בשביל כך לא יתברר שלא יאכלנו
הוא שנחן לי בלא מוס  :ארפסינהו
בכור בחוצה
הוא עצמו :
התם נהי דקדשים בחוץ לא אכיל יאממוניה
דכהן השיר הב א מכדי ידע דהאימום מובהק לעיגיה• פתח עיט יח[ בכח  :חוייה
לארץ על פי שלשה בני הכנסת •
בשקריה • שהכיר שהוא נתנו לו בלא
ממתניתין לא שמעינן ליה דאיכא
הוא מ״ט ׳[ אתיוה קמיה רבנן משום כבודו
מוס  :לא חש יפרם למילהא• למימר
לאוקמה בזמן הזה אבל בזמן שבית
דחכם על כבודו דחכם ל א *עביר איפירא
דלא יהיה טוד כהן נאמן לומר בכור
המקדש קייס כה[ ה״ל למיגזר חוצה
ע ב ה מ תני*׳ "הכל נאמנין על מומי מעשר :
זה נתנו לי ישראל במומו  :האי הוא
ל אין אפו א רן ישראל שלא כו[ להקל
מעיקרא
ג ט ׳ מ״ט דאי בעי שדי ביה מומא
דחצין*• שהרי הוא החזיק עצמו
להתיר על פי שלשה בני הכנסת ועוד
_
מי ידע הי נפיק וכי תימא מפיק ליה בריש
כחצוך לשני דברים אחד שהפיל בו
משום דאיכא למאן דאמר בחמורה
פרק אלו קדשים )דף כא•( דבכורות
עשרה °לא יבקר בין טוב לרע אמר רחמנאויקיא מו ם'ועוד דהיה לו להראותו לחכם
אחר והראהו לזה עצמו שנתנו לו
]לעיל לא־ל» לקמן »[ :
חוצה לארץ אם באו תמימים יקרבו :
אלא דאי בעי *שדי ביה מומאבכוליעדריהח[:
שרוע• עינו אחת גדולה ואחת קטנה:
הא
הרי זה ישחט כו׳ •
יבכור שנםמית עינו ו שנקטעה ידו
איכקאי ישראל הוא־שלא היה מכיר
דלא משני הכא לאפוקי מדרבי יוסי
ו שנ שברה רגלו הרי זה ישחט על פי נ׳ בני
בזה אס כהן אס ישראל ואמר ואפילו
אע״ג דנימוקו עמו כדאמר בסמוך
הבנםת רבי יוםי אומר אפילו יש שם כ״ג אינו
הוא כהן וחשוד על הבכור אין כאן
משום דא״כ הוה ליה לרב יהודה
נ שחט אלא על פי מומחה ז ג ט ׳ רבי שמלאי
חשדא שהרי כך נולד :אא״פ פ ק
למיחר הלכה כרבנן או אין הלכה כר׳
יוסי אבל ר׳ חייא דבסמוך נ ק ע שני ט[ ור׳ יהודה נשיאה תרוייהו משמיה דרבי
עסו• דשמא אס יאמר לו קבוע ’[P
יהושע בן לוי אמרי ואמרי ל ה רבי שמלאי
דברים מענין אחד התרת ב ס ר
ישתמט ויאכל הוא דכיון דקבועהוא רבינו גרשום
הרי הוא נאכל לכל אדס אלא שגזילת םי 6א טפייעא ליה לרב
והתרת נדרים  , :ב מ ס ו ם שים
וריב״ל תחייהו משום ר׳ יהודה נ שיאה אמרי
כהן הוא והאי לא חייש לגזילה ואכיל ירדדה־היכא דאמר ליה
מומחה ל א• לאו דוקאימומחהכז[ ’ ה ת ר ת בבור בחוצה לארץ על פי של שה בני
קח לי מאיש פלוני
שהמחוהו ב״ד דהא על רב אשי דלעיל
ליה  :הכי השסא ההם • גבי שאר נאמן הרי זה נאמן
הכנ ם ת אמר רבאובמומיןמובהקין מאי קמ״ל
מומין שאין מובהקין איכא למיחשדיה השליח לומר שלקח
אמרי׳ דאתיוה לקמיה ההוא שרוע
מטנו דחשתא לא מצי
׳ ״
A״
תנינא בכור שנםמית עינו ושנקטעה ידו
משום כבודו דחכם וכל כח[ מופלג
ולא ד,י«
לאשתטופי  ::רלא
נ שרחל שמת יגזול את הכהן ואע ג לאשתמוטי
היא
בחכמה ומומחה ראוי להתיר בכור י[ ו שנ שתברה רגלו הרי זה ישחט על פי ג׳
דאדס כשר הוא בהא מילתא דלא בעי מהא לא מסייעי ליה התמ
מאיש פלוני נארז;)אמאי(
בני הכנ ם ת אי ממתניתין הוה אמינא בח״ל
ונדר ביחידי כדמשמע מדרב אשי
לשוחטו אלא ע״פ מומחה דנהידקדשיס ]ודאי[ השליח דכיון
בחון לא אכיל דבכרח הוא השוחט דאית ליה תובע דנדשלח
אפי׳ מומיןשאין מובהקין והאידקתנימובהקין
דלעיל ובפ״ק דנדרים )דף ח (:גבי
קא טשייל לאותו פלוני
להודיעך כחו דר׳ יוםי קמ״ל *א״ר יהודה א ״ ר| קדשים בחוץ מיהו אגזילה דכהן דלאו
רבינא דהוה ליה נדרא לדביתהו ואפא
נאמן אי זבן שלוחיה
ירמיה בר אב א םפק משמיה דרב םפקמשמי׳ Bבעלמא כ[ חשיד  :איפורא עבד • מיניה מירתת השליח
לקמיה דרב אשי וכו׳ וקאמר ש״מ
ולא זבין אלא מההוא :
דשטואל ג׳ מתירין א ת הבכור במקום שאין^ בחמיהכא[ודאילאיגזול :מ ת נ י ׳ מ ל
תלת כו׳ ויחיד מומחה שרי שמתא
אבל כהן שאמר ככור
גאמגין על מומי מעשר■ להעיד זה נהן לי ישראל ביזוטו
משמע קצת דיחיד מומחה הוי א( כרב
מומחה מאי קמ״ל תנינא הרי זה ישחט על
שמאליו נפל בו ובספק מעשר קאמר לית ליה תובע ליכא
אשי וכן ההיא דבפ״ק דסנהדרין
למישיילי
דחיי ש
פי ג׳ בני ה כ נ ם ת אי ממתניתין הוה אמינא
)דף ה (:כט[ אא״כ היה מומחה לרבים
כגון קרא לחשיעי עשירי דאמרי׳ בפ׳ לישראל אי יהבי ניהליזו
אחרון)לקמן נמ•( אינו נאכל ) ב ( ואין במומיה להכי לא מסייעא
)א( יא[ במקום מומחה קמ״ל ״במקום שאין
דן אפי׳ יחידי לאו דוקא מומחה
ליה  :האי אנא קכעתה
ב
מומחה אין במקום שיש מומחה לאא(אמר ר
הנסמך כו׳ צ[ כדאמר ר״נ התם כגון
מיידע
׳
ס
ג
•
כייי®
אלא
תקנה
לו
לגידול ■ כלומר אני
פינפיק• בפתח עשירי שיטיל בו מום לטדתיה לנידול וגידול
חייאיג[ בר עמרם נ׳מתיריןאת הבכור במקום
אנא דן דיניממונות:לא[ פ ס ח ו מ י ה ו
למדה לרב יהודה :
בזמן הזה אין נראה שיהא שוס ׳ אדם
שאיןמומחה“ ג׳מתיריןאת הנדר במקום שאין
מעיקרא :בריש עשרה • כלומר ישראל פשיטא ■ דהא
געשייי^ מ ת נ י ׳ שגשמים עיגו • לא השירי אטומי  :לא
חשיב מומחה להתיר בכור ונדר
חכם נ׳ מתירין את הבכור במקום שאין מומחה
צדיכא בקסן שהגדיל
דהוי מום מובהק  :בני הבנשס■
ביחידי ולדון דיני ממונות ל: [3
היטנ[
כלומר קטן היה אותו
לאפוקי
וע׳יש י
א( ]ינמוח כה :־
שאינן חכמים :גס׳בסוצהלארן • ישראל כשנתן לו זה
ש ל ש ה מפירין את הנדר במקום
הבכור לכהז במוטו
שאיןחכם־בענין זהלצ[דפ״ק דנדריס)ח(:ב(]דאמרי׳[ לאשרי ליהלאיניש שאינו ראוי להקריב ואפילו בזמן בית המקדש כב[ במס׳ תמורה
ועכשיו כשהו׳גדול מעיד
למישרי נדרא באתרא דרביה ומיהו ההיא אפי׳ יש שם מומחה אחר אין
)דף כא : (:ספק • אמרה לי ר׳ ירמיה משמיה דרב ספק אמרה לי עליו דהוא המום עצמו
משמיה דשמואל  :שלשה מהירין אה הכפור כו׳■ במומין מובהקין  :שהיה בו כשנתתיו לו :
לאותו מומחה להתיר במקום רבו כמו רבינא במקום רב אשי :
מהו דתיטא לא קים ליד.
מיזי רין
א( רג אשי צ״ק ב( אמרי׳ צ׳ק
לאפוהי
ביהא( בהאי מום דד״יינו
,
_

התרת

תנינא

מתני׳

הוא משום דקטן הוה ולא מרכר קמ׳ל דנאםן]:לישנא אחרינא קטן הוה הכבש[ והלכתא כלישנא קטא רכל טילתא דעבידא לאינלויי לא משקרי  :יומא הדי חש רפרם בעייניה :אייתיה לקמיה י ההוא בכור עצמו דיהבליה
דפבר השתא רחש בעייניה לא מנ שקר ליה  :ארפסיניהו לעייניה• כלומר פקח רפרם לעיניו ביותר  :ואפי' הכי לא הש לטילהא * למינזר דלא ליהמנוה לשום כהן דאמר בכור זה נתן לי ישראל במומו אלא נאגין ■
דפבר האי הוא דחציף דעבד הכי  :מאי ניחוש ליה האי מום ודאי בידי שטים הוא אי כהן הוא אי ישראל הוא דאתייה הרי ודאי מומו עטו ומותר  :ודלטא ישראל הוא ׳ דאתי ואין רואין בכור לישראל אא’ כ כהן
עמו דטחשדינן ליה שמא בתר דקא■ שרינן ליה לא יהיב ליה לכהן אלא הוא נופית אכיל ליה להכי בעינן כהן ,עמו דלאלתר ליד,ביה ניהליה ואטאי קא שרית ליה אי דישראל הוא  :הכי השתא התם ’ בספק מוס
משום הכי אין רואין אלא א' כ כהן עטו נהי דבבכור תם קא מחמיר ישראל דקדשים בחוץ לא אכיל אבל אממוניה דכהן אבעל מום דלית ליה קדושה השיר למיכליה להבי אין רואין אא׳יב כהן עטו אבל הכא
בהאי שרוע מכדי מידע ידע ישראל דמום מובהק הוא וכיון דלא עבר על כבודו של חכם בודאי איסורא לא עביר דניחוש להבי ; מאי קנזיל תנינא בכור כו׳ ומתני׳ בחוצה לארץ ובזמן הזה עסקינן מדקתני זקן ושערו מדולדל
דאי ס׳׳ד בזמן ביהט׳׳ק ליקרבוה שריה  :שלשה בני כנסת דלא בעינן מוטחין גמורין  :ובטוטין טובהקין הניכרים בנון נסטה עיט נקט;יה :להודיעך נ חו דר׳ יוסי • דאפי' במובהקין קאטר דאינו נשחט אלא ע׳ ס ידומההו.
לאפוקי
א( נראה דצ״ל לא קים ליה כיה אם הוא המום עצמו שהיה כו כשנהן לו .

גטדתהש״ס

כל פסלי המוקרשין פרק חמישי בכורות

א

לאפוקי מדרבי יומי •דמחני׳  :במקום שאין ההם • הא יש חכם הוא
מ פ י ף י ן את הנ ד ר• לישנא דקרא נקע אבל גבי חכם שייך לשון
׳ התרה וכן בהמוכר את הספינה)ב״ג דף עד•( גבי
צבדו מתירו  :בגון מאן • הוי אותו חכם:מפלל דהני הרי בל דהו•
בשמיה כלומר אפי׳ עמי הארן השנים ועמי הארן היאך ראויין בת קול דקאמר ועכשיו שנשבעתי מי מ פי לי • ר ^ י יהודה אומר
להצמרן<יב[  :דמסברי להו׳ מעמי הלכות נדרים וסברי ואותו חכם אחד מהם חכם מכלל דהנך כל דהו אמר רבינא דמסברי להו
וסברי • כ״כ ברוב הספרים ויש
ילמד את השנים :מהו דהימא• הא תורה אור
1לכ6ויהצ'לטתירי1דהא קיימא לן במסכת גיפין)דף סז■( רבי
ספרים דגרסי כגון מאן אמר רב
לאפוקי מדרבי יוסי של שה *מפיר־ן א ת הנדר
קאי לפרש אדלעיל נסמוך
לו נ׳ מתייין ועי׳ מס׳ יוסי נימוקו עמו ותיהוי הלכתא
נחמן כגון אנא מו[ משמע מתוך לשון
במקום שאין חבם לאפוקי מדרבי יהודה
מפא ד״ס מפייין לישנא סותיה  :נימוקו • מעמו שהיה מביא
הקונע׳ שכך גריס וקשה היכי פ ר ל
דתניא הפרת נדרים בג׳ ר׳ יהודה אומר אחד
דקרא ונו׳[
מע ם לדבריו כל שעה  :הפשונו
עלה מכלל דהנך  bדהו אימא
אמר
מאן
בנון
חכם
שאק
במקום
חכם
מהם
מהא• דאמר רב חננאל משמיה דרב
מז[ לא אלא שפחותים מדרב נחמן
רב נחמן בטן אנא ר׳ יהודה אומר אחד מהן
אין הלכה הר׳ יוסי תפשומ דהך
וא״ת לאידך גירסא נ מי מנ א ליה כל
חכם מכלל ד ה נ ך כ ל ד ה ו אמר רבינא א[
קמייתא דאמר רב יהודה לעיל ספה
דהו דלמא מכלל דהנך פ מ תי ם
משמיה דרב ספק משמיה דשמואל
ממומחה אבל כל דהו לא וי״ל דפשיעא
דמסתברי ליה וסבר ; רבי יוסי אומר אפילו
ג׳ מתירין את הבכור תפשוס משמיה
ליה דחכם דר׳ יהודה לאו כחכם
יש שם כ״גכו׳  :אמר ר ב חננאל אמר רב
]נרפות  ■pוש’נ[ דשמואל איתמר דאי משמיה דרב
דלעיל דאיירי במומחה דאפי׳ רבי
אין הל כ ה כרבי יוסי פשיטא *יחיד ורבים
שרתי למה ליה למימר לרב תרתי
יהודה מודה דיחיד מומחה מתיר את
הלב ה כרבים מהו דתימא נמוקו עמו קמ״ל
זימני דשלשה מתירין את הבכור ואין
הנדר יז[ וכאן דלא איי ד ״במומחה
תפ שוט מהא דהך קמייתא משמיה דשמואל
מה שיעור יח[ עתן לאינך ומיהו קשה
ייסי ־ מ ת נ י ׳ השוחצו
]מגילה כס :וש׳נ[ הלכה
איתמר דאי משמיה דרב תרתי ל מ ה לי *חרא
אח הבכור • ומכר מבשרו  :ונודע
דא״כ מנא ליה דאתי לאפוקי מדרבי
“ השוחט
מכלל דחבירתה איתמר :
יהודה כיון דרבי יהודה לא איירי
]וטהרו פ׳׳א נמשנה שלא הראהו• ל ח כ ם :מה שאפלו•
שנמשניות ונרמנ׳ם[ הלוקחים אכלו :ויחוירלהסהדמיס•
את הבכור *ונודע שלא הראהו מ ה שאכלו
במומחה דלמא רבי חייא בר אבא
משום קנס דאיסור יג[ ספק הוי :
יע[ מודה דבעינן אחד מהם כחכם
אכלו ויחזיר להם ג[ הדמים ומה שלא אכלו
הבשר יקבר • דבכור תם אסור
דר׳ יהודה ודוחק לומר דג׳ מפירין
הב שר יקבר ויחזיר ח א ת הדמים וכן"השוחט
בהנאה :מפרוהו• הלוקחים לעובדי
את הנדר משמע ליה שלשתן שוין :
את הפרה ומכרה ונודע שהיא טרפה מ ה
כוכבים הואיל ולא גרם להו איסורא
ןיייו נסך • אע״ג דבפ׳ ג׳ דהוריות
שאכלו אכלו ומה שלא אכלו הם יחזירו לו
ישלמו לו דמי בשר מריפה בזול והוא
׳ )דף יא•( קאמר דסתמו הוי
את הב שר והוא יחזיר להם את הדמים
אפיקורוס ביין נסך כמו בנבילות מ״מ
יחזיר להם המותר :ג מ ׳ ה צ י •
מכרוהו לעובד כוכבים או הטילוהו לכלבים
מואסת כמו ואקוץ בם )ויקרא כ(
לא חשיב נפש קצה בו ועוד דהכא
ישלמו ה[ דמי טרפה* .נ ס ׳ ת״ר המוכר ב שר
יחויר להם בל הדמים• דכל מה
מסקינן על ידי תערובות :
שאכלו איט נהנה להם משעה שמדע
לחבירו ונמצא בשר בבור פירות ונמצא
הדרן על ך כ ל פסולי המוקדשין
קצת מדמים הס׳ד אמ״כ
מה׳ד נטר נתמיה ולימא להם  :ינפה• והוא ימול *קצת יד[
טבלים יין ונמצא יין נסך מה שאכלו אכלו
ב ת מיה :ולימא ליה• ישראל לכהן
ויחזיר להם א ת הדמים ר׳ שמעון בן אלעזר ^  5׳ ס ן החסחוס • לשון תעך הוא כמו
ריו
שמכר מה אפסדתך הלא אם היה
^ י ראשי כנפים כ[ והחסחין בפרק
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