עין משפט
נר מצור.

הלוקח עובר המוח פרק ראשון
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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

מתני׳

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•

ג מתני׳

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

p£

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' .
ה ג ה ו ת צ ״ ס ]א 1הפלו ק»׳ לפשפע אילהו כצ׳׳ל  3 :נ[ פהולה ] :נ[ דהא פה שפשלו נהננם לויה של ישראל מנהמס סוזז נהמת! נהקא ציה 1 :ל[ וי״ל לר׳ ] :הן ללקמן פפה למתגי׳ אתא לפוש פה פעם נז׳  :ןו[ אס קלושא צויופ הפקיע ] :ז[ לצויוס ] :ח[ פלאיצפייו:
^ ]פ[ עהולב  Wט'  W :נפי עפקינן  :ניא[ לפופי של ] :יל[ ללא ׳ועי הנפוג ולק»ז ■] :ש למי שפיר פשפע ש;ץצה לשרן הן נו׳ ליזס ונן לוי שמא פתוה נ! פדש נעל על שמיא ] :יל[ לנן  [» ] :והוא נ! לז׳ פשייהו לוי וה׳ה ננ 1לויה ואע׳ש « ׳ שגיל £

עין פ שפ ט
נר מיו ה

8

הלוקח עובר ח ט ח פרק ראשון ב ט ח ת

רבינו גרשום

יד  mנדי' פי׳ג מהל׳ מ ה לכסף שכן מדין נו הקדש ומעשר שני  .אע׳׳ג דהקדש נפדה נשה  1י [ וכל צ׳י וצדורזהסנאל.1שיפמרו ככורי כהניס״לוים ד מ מ fיין׳ולא שמע 1ק אלא דבטר׳ לוים טסורין
נטייה הל׳א סמג
יי‘ ’’'•(’^”“ במדבח וממאי ד ב ש ה .י[ של בן לוי נפשרופטרי חמורים של ’ שיאל ™!י׳י ד״ ףו ט ם א:
דנרחק מעבד וקרקע ושסרכיאמיינן “׳
משי] קמא הוש׳ע ירד
ה[ דקאמרח לעיל בן לוי דהוה ליה שה דאפקע ליפקע:כםן«לדורוש  .דבשה .דבטדבר דנ תי'
» י י ״ ״יי “י ״
סי׳ שנא סעיף א ® :״’ י ״ ״ ״ ״ ״ ״ ״ ״ ו י י ״ '‘ ילא ״ ״ ״ ״
דהו ונשאר נשיי כי א״י לי!״! • T!S1״  nט פעמים הרבה  .פ״ה אס חור
וקנאו מיד כהן אחר שנחמ צו סוור ופודה נו פשר חמור אחר ור״ח מפרש בבכור אדם )נמדנר יח( ופדויו מבן חדש תפדה בערכך כםן 1חמשח
חורה אור שקליסשהלדורום>שמות יג()א( ופער הטורי ישיאל  .דיל׳
דאספק קאי ]ה[ לקמן בפרקין)ד' ס(.דקתני
רישא אחת בכרה ואחת לא בכרה ילדה ולדורות מגלן א מ ר רן א °והיו לי הלו.,סוה,ןכמינ,חמורחפדהבשהבבם^»־ובפורים )ל “ י ז ; ע י ״ :
וכר ונקבה מפרש והוא לעצמו ובספק
באוחהשטה.דכסיב)במדבר ג( ולקחת דנתיב וכל בכור אדט
בהווייתן יהו וממאי דב ש ה אמר ר ב ח ם ר א
שיטה מקובצי* זהשלא יצא מידו הוצרךלמחנישחוור ופודה
חמ שת)נ( שקלים לגולגולת:החישוע .בבניךתפדהוסתם פדיה
נאמר בסף לדורות ונאמר ש ה לדורות מ ה
מ ספק אחר פעמים הרבה ופן משמע
)ויקרא ״ ( ואם המקדיש יגאל אש לרוחה  .דנת-בתפרח
א»רנ ע״,.
דאספק קאי דקתני בתר הכי נכנס לדיר^_ בסף האמור לדורות בו פדו לדורות בו פדו
ביתו)ג( וגו' ומעשר שני דכתיב)דבריס בשח ! טה כשף האמור
ישראל יוהד להתעשר ומוק׳ ליה מ מ' *בספק איל^■
בהמת
ב ^ו
ןןןןןן■— ל א ו ת ה ש ע ה א ף ש ה ה א מ ו ר ל דו רו ת בו
טבהטת האים ט׳םלי* מודאי לא אפשר צמימל
•ד( ונששהבכםף הילכך פלו טב ט רו ש  2ד בט ר בד ר1כוחת
בן
?:י״
במרברכלדורותשאמרבשה שאיןפודין רועודפיטעלתלויטדבתיב
״יייו ל*־״! ופודה כל ומן שהוא ביד ישראל,לא,״.,נז ל ח ר ו ת ב ו פ ד ו ב א ו ת ה ש ,ע ה מ ה ל כ ס ,ף ש .
י
•
t
י
.. V
* I
^
מ י שפטירים היו משוס
דהא חנן לקטן בפירקין )ש (.שתיחנוורות
דשה «חר «טר
.....................
.
בו הקדשוש:שדמ.שלא נמט]א[ כ ט י’ שקלי^ לגולטלה ו ״ א?
...........א
שני אל א אמר רן
......................ת ומע שר
פודין בו הקד שו
םטייט וט׳  .נליין תום׳ שלא נכרו וילדו שני זכרים נותן שני פלאים
°אך פד ה ת פד ה א ת ב כ ו ר ה אדם ו א ת בכורשם ׳״ בהמש ישראל מללא מגה הכשוב שה חאטור לדורות בו
הימניות  :נ[ ומקנת לכהן ; ל א קדשו בכורות)נמי( במדבר .
רב .וז׳ל תום׳ הימניות לא בכור אדם ולא בכור נהמה והא דסריו
מ * ’”י ״ * " נ אי “
ה ב ה מ ה ה ט ס א ה תפ ר ה מ ה ב מ ד אדם ל א
שלשה ושבעים ומא שים)ד( ] :נ[ י ל א טיהא גורר ,שור .לא
לעיל אפי׳ מבכור בהמה פהורה ליפסרו
חלקת בין לדורות בין לאו תה שעה בכסף אף
הוו .ל ק לישראל בהמוש עובא כלוים :םצ־ת לטינטר דטה
נדרים ונדבות ,״ל דהא בהמה פהורה דידהו הפקיעה בהמת
ב ה מ ה ט מ א ה יילא תחלוק בו בין לדורות בין
חיום התמיל ישראל הפהורה אין וה אליבא דריש
אותו
ודלמאאפילו הבי .למקנה רב היה ״רבר^ישודרנוחש״
לאו תה שעה ב ש ה אמר ר׳ חנינא ש ה א חד
לקיש לפי סברתו של עכשיו ומיהו לפי
*־׳קייב י^א קיים
לבני ראובן אפ״ה לא  Wעלפי בבהמ־ שב! פוד־ן ט הקדש
הפקודים
בחונמ
הוקדשו
דלר,מן
מסקנא
של בן לוי פטר כ מ ה פטרי חמורים מי שראל
שי הו ב כו רי ב ה מ שי ש ר א ל עו ל פי ם ״ ל ״ ל ח ח ה
יק בנויה .ולי נראת ואחר כך פסקו ניחא  :או תו היום •
פשועי בהמוש לוים  :ואימא  .הא כ־ן לאותת שעה.ראותה
אמר אביי תדע א[ שהרי מנ ה הכ תוב עודפים
רזה קאי על התום׳ ד׳ה מכאן ואילך לא קרוב ואע״ג דנדריס ונדנות
לכשיב בהמש האים ג ה מ״ן ^ כ א שעי,םדוהעודפ-םבנםף
באדם ולא מנ ה עודפין ב ב ה מ ה מ מ אי דיל מ א
אותו היום אבל על קרוב משס ואילך משוס בכורות נקש אותו
משמע כלאשכק מי ט ה )יונה י ( ונו׳ ומקיא נט־ר לר: .
היום  :א ל א אי איתמר כו׳  .למסקנא
^׳“יי ייייייי* יטקיי!
לא הוי נפי שי להו ב ה מו ת מוב א לא ס״ד

טצי לטיטר דשטא אחל איתא בריש החוצץ )יבמוח דף לה :ושם(
טכא! של אותו םני 1גבי אלמנה מעוברת ונפרק קמא דסגינה
קי׳ “יר י®׳*'*״ • )דף ו (.ופרק המפלח )נדה דף כד (.גבי
פניו מוסמסין ובכמה דוכחי איכא שונא *(:
שהוקם  pBWה ^ י ט

^
*( ]וע׳פ סיס׳ נ׳ נ ק־ד :ד׳ה ניס[
ב ה מו ת ה רבה ואימא °בה מה

“

דב תיב ־ 1״ומקנד .רב הי ה ל בני ראובן ו ל בני״ >־'״״״ ן ™
נ ד דיל מ א אפילו ה בי פ שוטים דלרים
 u u h &j j hר  7ו ם ״ "
jk׳.
w
.א
קיימי לבהדי בכורי י שראל אמר קרא °ו א ת״ * מש״ע ‘ j
 Tי ^ ׳*״׳
ב ה מ ת הלוים ת ח ת בה מ ת ם ב ה מ ה אח ת ת ח ת
מדשני קרא בליבוליה ט״מ חי פטר
''טובא  :סנינא  .במשנישי] ופודה
רבה א״ב ליכ תוב כךא או ב ה מ ה תח ת ב ה מ ה

משמע  .אם >]  .לכהמת ל^ים אחר פיפי בסי; .
)ובהמשן לישראל שחייהו( עובא ודילטאלא הוו נפישי

לי^ ני,טית  .פטרי

חמורים יותר מכבשים
דלוים לא ס״ד דכתיב
וטקנה רב אלטא ייי'

דלוים הוו נפיש• והוו
לנהדי ״ ״.
קיים• ™
בכורי

ב מד ב ר ו ד ש ל ^ ש אמר ל א קד שו ב מ רו ת ב מדב ר ר י ו > א ם ר
י *
?  Iד״״ בכורות ב מדב ר דרחמנ א אמר ליקד שו כדכ תי ב °קד ש לי כל בכור ייי שי ל ל מ טי קי א במלברוהאי ״p
נח
לקי ש אמר לא קד שו בכורות ב מדב ר מ רכ תיב °והיה כי יביאך וכ תיב ב ח רי ה ^“ בכור מוקי ליה ריש לקיש במצרים
^
ים׳ ועלוא־ט וטקשים והעב ר ת מכלל דמעיקרא לא קרו ש אי תיביה רבי יוחנן לרי ש לקי ש *עד של א  £אבל במלבר לא קלשו ^ 3 ,^ 5 ,ע,
י  ...................״ _____________ _________ J
התום׳ שםדטא דשטש _______________ ״ ________ — ...... 1 ------ i
בבנדי כהונה ותירצו הוקם המ שכן היו ב מו ח מותרות ועבודה בבכורו ת אמר ליה ב או תן שיצאו ?-יביאך והלר והעברה כל פטר רח : 0
יייייי’^
יכל ו׳ ים' ה^יאי־י ממצרים הכי נ מי מס תבר א דאי ל א תי מ א הכי בן שנ ה בר מיע בד ע בוד ה ד׳וא “ יי ״י * • ^י׳י
ודקארי ל ה מאי קארי ל ה הכי קא ק שיא ליה אי אמר ת ב של מ א ףלא פסיק״,״ עליו ומשהוקם המשק נאסרו כלכתיב דקראילטיטרהני ולאו
;S T - S־"'״
ק רו ש תיי הוד 1ך ד ט עי  Tא נ טי ל א פ ק ע א דו ש ת ״ הו י*’‘׳'■ א'
בהטת או
 ■,בהטת תחת
,,
.....................
■
קיבה בל!׳ ואי נבטה ק רו ש תיי הו הנ ך דמעיקרא נ מי פקעא ליה קדו שתייהו ו איד ך דקדו ש קרו ש
...
בכורי ישראל היו מקריבים ומכאן בר,םתם בו׳  :אף אנ1
L.
פ
.1
 — ....lL״ ״  . .פ
קחש־נ ה א אמרי׳הנ א L
 ! ,p,pנטי תנינא  .בטתניתין
רהובחננטדא קי״״ דל א קדו ש לא קדו ש אי תיביה *אותו היום שהוקם ה מ ש ק קרבו לה ם בי ש ר א לי ,א,לך
שי צ או| יאילאשימאהכי.אלא ב אוהן שטלדו בי פ ע ט ״ ד ח,׳ ^
^יי״מ״ילמעיד״ נדרים ונד בו ת ח ט או ת וא ש מו ת בכורות ומע שרות הבי נ מי באותן
^ “י!!
חבטות שבל אחד עושה ממצרים ו מינ ה אותו היום הוא דקרוב מיכן ואילך ל א קרוב איכ א ד א מ רי * במדבר  :בן שגה בר עבודם .הא
נתנו״זוייחזיילשדאל
משיצאו ממצרים עד שהוקם המשה! “ ...............י'
׳
ה ^ ”שנעת*" יט ,אי תי בי ה רי ש ל קי ש ל ד יו תן אותו היום שהוקם המ שכן קרבו להם י שראל
ששא חדא הוא דהואי  :דלא פסיק ונתן לכהן בפדיון פטר
נדרים ונד בו ת חט או ת וא שמו ת בכורות ומע שרות אותו היום אין מיכן ואילך
S
י־־וש־ילוי נ״יגי
בטהשטש טשהבליטי לא אימ א מאותו היום ואילך ומאי קמ שמע לן מ או תו היום אין מעירךא לא
קדשו איכא למימר דמעיקרא שטלח לפדות נו באותו שת
“ ני ״ " ג[ אלמא חובו ת ב ב מ ה לא קרוב תא ש מע נ מ צ א ת א ת ה אומר ב של ש ה
5שםש
 .פעטיםהרנר,אלטאדשר,
]ג[)במדכר(  p3״  pp״ ,pק״^,
אחד פורה כטח פ'םרי
 ..י
׳  !V /י
לארץ
שראל
י
תן
ובכניס
ר
מדב
וב
במצרים
שראל
לי
בכורות
קרשו
מקומות
טפני שלא א( נתלבשו
הנינא .
חמורים • :ו1־ור׳WJ-J11
ומי>ה.איכאלמשמטדלאקדשובשרוש uM'uii
'1״ ו ׳ י
 •w-r •»f׳!
י
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חננדים לכהונה
לו
לעבודה עד שלבשם במצרים מהו אומר קרש לי בל בכור ב מדב ר הו א אומר בי לי בל בכור ב בני ״ °במדבר דקשט^ותו היןס ן}5לל ך5ן^5ן א׳כטא• קט׳ל הא קט ל
י שראל בכניס תם לארץ הו א אומר והיה כי יבי אך והעבר ת א טד רב נחמן בר״ס״יואילך לא קרוב שיום ראשון הקריבו כל ט פ ר ש ״ ט ה ד ט ״ ט י ד
בכורי בהמה שיצאו ממצרים:מעיקראהכי■ א()תולר ,המשנה
נ טי לא
בע' במהשמש וכו' יצחק ב של שה מקומות הוזהרו על הבכורו תליקד ש ולא קד שוובמצרים
ול*
רב לא I .שלא היהיטל כל Iאחי
דקדו
I Mlנ ד
דאחרןח ״ ^
למשות ם ? ר ד ׳ר * י ם «׳ ־ •
.
ה —-
מתקיף ל. ..
קד ”שו ׳”״ ״' II
ל־■א 'ן■
ומהן ׳־
שו — ־1
מהן I־קד—
ה״ק ~ י 1
—ש י י r
קאמרי׳י ’ ’Iי
ש  -ה -א —” r
קדו—
• Wה י ב ד 'ן. .
פפא ובמדבר לא קדשו והכתיב °פקוד כל בכור זכר לבני ישראל אלא אי  J00מזבח להקריב בכורוששלודחובושלא
הטורי בני ישיאל ור,אי
חא ל אי ד בחר דייר,
בנוי אחר  :ואיטא
הא■ דנתיבברוטתהלוים
רבעיה מ-לףם־נר,גיטא
,ד-.יגדד'^ ,״’״י־

ני׳ י "

ייי®®*• Lיי

לא קבעי נטה שטש
משד .בארבעים שני־
שד,יו ישראל בטדבר

L

I

איתמר הכי איתמר רבי יותן אמר קדשו ולא פסקו וריש לקיש אמר קדשו
ו ח ח תו
' ׳ ־ ״ ' 'I

מרוב  55מ ח יחיד •

סוו ס דו m a S

נט .בר  .בין בכורי ארם

שנולדו בסינר ונין
iv
ולטול ם צכשיכנסו צארץ ) :ה ( ג מ צ רי  5בכורי בר,מד .שנולדו
במדבר  .ובייש אותן
לא

ששיטל טשת “ בנהו 1ה באוחן שיצאו ממצרים:והבסיב פקוד בל בכור וכר)ו(  .מבן חדש ומעלה ובן לודש ודאי במדבר נולד דהאהאי מעשה בשנה שניס הואי ־• “ דש":״'5 “ ’”,״
אטר לא קדשו בכורות,
גדולה לבן נראה נדפרי׳
שנולדו במדבר אלא
•׳כ  .תום׳ חיצוניות :
ד[ דשה אחד של בן לוי פטר כטה פטרי הטורים דישראל א׳ב דין הוא שיפקיעו של עצטן ואיב פטרי אותן שיצאו טטצר־ם וד.נך שטלדו לאחר כניסת! לארץ  :ועבודה בבכורות טדאטר׳ דעבודה בבכורות
הטוריחם של לוים נפטרו במדבר ובן לדורות נטי כדנפקא לן לקמן טדבהיב והיו .ותיטה מאי פריך רב ספרא אלטא דקדשו בכורות בסרבר  :איל  .ריש לקיש ועבודה באותן בנומת שיצאו טטצרים  :חני נם־ טסתברא
דלא ד,יל ככתוב בהירה לקטן וי׳ל דלא דאין זה ק^ו נטור כיון דלא אסר הכתוב אלא שיפטרו של ישראל ולא דאי ס ^ באותן שנולדו כשדבר וכי בר שנר .בר טיעבר עבודוז נבטה רצא דקייטא לן דשנה שניה שיצאו
של לוים הנריוט אבל טיט לנכי עצסן שפיר הוח סבר שיפטרו את של עצמן כיון שפטרו את של ישראל ודוחק טמצרים הוקם הטשבן ונאסרו הבמות ועבורה בכהנים  :ור׳ יוחנן ודקארי לה פאי קארי לת .
וצא ועוד קשה דתיטה וצא טאי סיד דאניי כיון דכה קיו שלו ראם הפקיע את בהטתט אי; לנו לומר רק טא' וכי לא ידע דלא מיתוקסא הד,יא )ברייתא( ]טתניתין[ אלא באותן שיצאו טטצרים  .אין אלא הבי קא קשיא
דהוליל שח וי׳ל דודאי סבר אניי דדי; וצא שהפקיע של עצמן ושל הלו־ם חבריהם אפי׳ אין להס שה הואיל ליה לד' יוחנן אי אמרר .נשילטא דלא פסיק קדושת בנורות לעולם מאתר שנצטוו טטצרים א׳ב הנך דטעיקרא
ופטרו את של ישראל שלא היה להם שה ואדפריך רב ספרא לקטן דלא דצ״ל שוי ,לא ליפקע י׳ל דלא הוה ליה דגולדו במצרים נקדושתייוצ קייטי ואינדע עבדו בכטות עד שלא הוקם המשנן  :אלא אי אמרת דפסיק קדושה .
גטדבר שה ולא פטר הטור שלא רפקיע רבד לא ליפקע לעולס אח׳ב אף נו היה לו שה ופטר חמור אחרי כן דלא קרשו בנוחת' כל מה שהיו במדבר  :הנך דטעיקרא נם‘  .מצרים ממצרים פקגיה ליר .נמי קרושתייוע והיכי
ושה לאו דווקא ודצי דוטיא דפהות סבן חדש לא ליפקע תום׳ חיצוניות ובן כתוב בגליון וקיק לישנא דהק׳ רצה עבודה בבכורה  :ואידך  .וריש לקיש אמר לך דקדוש קרוש כלוטר הנך דקדוים במצריט קדוש ולא פקעא
■־גא לפי׳ רב ספרא פטורים דטתני׳ וי׳ל דהק' דהיא לא קאי נפטורים רודאי פטורים אפד־ון פטר חמור תו קדושתייר,ו ואינדצ עבדי  .והנך דנולדו בטדבר דלא ^יוש לא קדוש  :קרבו  .בכורות של בד,טי .ומעשר אלטא
גדפירש׳י אלא קא• ליישב פטר נטו שמפרש והולך ע׳׳ב  .ובן כתוב בתום׳ חיצוניות וזיל נראה דרגי קאטר ראותן בכורי בדמה שנולדו במדבר קרבו וש׳ט דקדוש  :וטינה  .דנדייחא קא מהדר ריש לקיש לר׳ יוחנן
יראי דנהנים ולוים פטורים טפדיו; הבן מק׳ו ובו' וטבכור נר,םת טמאה בהיקש ולהבי אטרינן בד,םת נהנים טדקתני אותו היום קרנו נדרים ובבורות אותו היום וצא דקרוב בנורות טיבן ואילך לא • אלא לאו ש׳ט טדלא
ילוים פטורים מפדיון פטר הטור מפדיון הבן אם הפקיעו■ ,קדושת ונו׳ ומפטר הטור בהיקש ומתני׳ לא חשש קרוב טיבן ואילך דלא קדשו בנורות נטדבר והנך דקדוב וצו אינוצ דיצאו טטצרים :א-יא דאטרי .איפכא אוהביה
להזכיר ההיקש דפשוט וצא ע׳ב  .וזיל תום' חיצוניות בפי׳ הקונטרס דשה דטאי חידוש הוא נ־ון שחזר וקנאם ר׳ל לר׳ יוחנן אותו היום נו׳ .אותו היום אין טינן ואילך לא משום דלא קדשו בכורות בטרבר ]ומאיי קט׳ל[ אוחו
ושטא קט׳ל דאינו נתפש בקדושת פטר הטור רנול לחוור ולפדותו  .ועוד פירש ד׳ת דטיירי הבא בספק פטרי היום קרבו חטאות ואשמות טעיקיא לא אלטא חובות בנון חטאות ואיםטוה נבטה לא קרוב אפי׳ בבמת צבור
הטורים וקאי אהא דקתני לעיל טינה א׳ נברה וא׳ לא בברה וילדו זבד ונקבה טפריש טלר ,ווצא לעיצטו וקאטר טדאטר זר .דגלל כל שנידר ונידב קרב בבמה בנון נדרים ונדבות אבל בטשבן קרוב וצבות אותו היום טיבן
רבההוא ספק פודה פטר ראשון וחוזר ופודה בו פטר חמור ב׳ דאף כי נולד ,טספק א' חוזר ופורר ,טפפק ב׳ ואילך)טאי(  :ת׳ש נמצאת אתה אומר הא ברייתא קמותיב ר׳ יוחנן לר׳ל  :בג׳ טקיטות  .נצטווה שיקדשי
ווצי דוטיא דשה אחד של בן לוי פוטר נטה פטרי חטורים של ישראל דטיירי שלא זזו מתחת ירו עיי  :בכורות זלט^ירים ובטדבר ורו׳:אמר רב נחמן בר יצחק טתריץ אליבא דר׳ שטעון ]ב; לקיש[בנ׳ מקימות דצזהדו על
ה[ דקאטדח לעיל בן לוי דהו״ל ונו' ול׳נ רזה הטקשה עצמו שהקשה לעיל מסאי דבשה לבן נראה דקאי איבא דגכורות ליקדש ולא קדשו  .אפילויהני לא קרשו בבל נ׳ מאיטות כלומר בטדבר לא קדשו א׳ב בטצרים נטי
דאנזר אלא טעתה בכור בהמה טוצרת ו «׳ והקשה לעיל דכיון דבהטה טהורה הפקיעה רטטאה נ׳ ש שתפקע )שטא( לא קדוש :הא קאטרינן דקדוש .דקרבו בכורות ומעשרו׳)ש׳ם( ]ה׳ק[ דקדשו :םד,ן קדשו ומתן לא קדשו
עצמה אלסא טשמע ליר ,דפשיטאדנר,םה טוצרד .הפקיעד ,הטסאת וטשום דגי טקשה טטאי ובו׳ J
הנך דטצרים קדשו ובסדבר לא קדשו שלא וצזהרו  :ובטדבר לא קדועו ור.כתיב פקוד ונו׳  .ר׳ יוחנן אטר קדשו
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ליקיש בטריה נשיבי ששתאלפיס ומאתים הרישנים ועשריס  ) | 3ל הו ( ל א הוצרכו ליקד ש אי הבי היינו דידן
במנין ו[ ולימא ל״ה מנים וחצי וכן טנח הכתוב כבת אחת
בסמוך דקאמר שהיי כאן צ״ו מנים ובו׳ י״ל דחלקן לפי
י*1םסקקיזשהלט^ז אלך ושלש מאוח ובכללן כ תיב) ש ם(|״קמ״ל *חייב ארס לומר בל שון רבו שאל
הכי הייטליש״ כל זכר מקחדש ומפלה שנים וטשרים ״ רךנטרוקוס ה שר א ת א( רבן יוחנן בן זכאי היה לו למטת במנה ולימא ארבעים וכו׳ ובן טובח ח^נום
ושמנה מנים וסי המניס טפי שלם ובו׳ בכתוב בתוס׳ ולפ׳
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וא־דךשאראגינזאהוה כגון חד ככר לא חטב בככרי לפיכך מנאן בפרוטרוט :ואלפים וארבע מאות שקל .אלפים סו פ׳ מנים לכלק׳ ד׳ מניס ות׳ סוט׳׳ז
מנים הרי א מנים ולא מנאןאלא בפרוטרוט והאי קרא חשיב פרטי בככרי דהכשיב שבעים ככר מילא כשב ע״א ככל ושלשים ושש^
אחרינא וכסף פקו^ מנים ש״מ כפול היה ועד דליסו ק״כ מנים לא סי ככר  :פרמה רבה .שבעים ולהכי קרי ליה פיט דלא הגיע למאס ^ פיטא א( נראה דרל ויש לדחות
ס ת ^ ו ^ ל צ ס ת י י ^ מ וומרא.כגון חד ככר :והשקל משרים גרה .פסוק הוא ביחזקאל עשרים שקלים וגו׳ המנה יהיה לכס אלמא המנה ]ה[ כ״ה סלעים  :דלא רצה למנוח כחשנון
המניס כיון וכו׳.

^5 ,
הבי א ^ כפול היה :וטנא .
ליה  .דכפן^ ״,,ן ; א[ ]ע׳ לש״י דחולין כז :ד׳ה ועוד שאלו וכו׳ משמע דגרסחו הנא רבן גמליאל ובן כתוש׳ כתוגות נח :ד׳ה קוכיוסעוה וכו׳ העתיקו ר״נ אבן נמרוך איסא שאל קונטרוקום הנטון את
דיי בן זכאי[  :נ( ]הא דלא מייהי מש ים דמולין צא :דעסקו בה וע״ש נתוס' צ׳ע[ :
 .ף^«
קדא וכסף פקודי העדה מאת בכר אלף ושבע מאות והמשיט ושבעים שקל.שהרי באן שבעים ואחד מנה.כיצר דהכא כתיב א( שקל דכ״ד .שקלים הן טנה ואלף ושבע טאות וחטשה ושבעים שקלים הן שבעים ואחד טנה ולא טנאן הכתוב
כככר שתרי יש כאן יותר מכבר פשוט של ם' י׳א מנה ולא טנאי בככד אלא בפרוטרוט פיוטרוט היינו פרטי כלומר בשקל־ם טנאן דת־ינו פרט־.אלטא משום הכי טנאם בפרוטרוט דלית ברע שעור סנה כפול:ודילטא .אכתי סחכא
לא שטעינן דטנד .בפול הוה דהאי דלא מני לוע הני אלף וו' סאות וע׳יה בככר משום דכללי דככרי חשיב ופ-ט• דככר לא חש־ב.כלוטר מאד .ככר.דםאה היינו כלל חשיב כללי דככרי ככר חד דהיינו פרטא דכברי לא חשיב .ולעולם
לאו כפול הוה והאי דלא השביל .בככר טשום דלא חשיב פרט־ בנכרי  :שהרי כאן ליכא כללא דכברי ולא הוה מאה ככר  .אלא שבעים ככר דהיינו פרטי דככדי והרי יש כאן על שבעים ככר צייו מנה ראלף ות׳ שקל היינו
ציו מנת ולא סנה אלא בפרוטרוט ואם איתא דכבר של הקדש פשוט הוה עיא ככר וליו סנה טיבעי ליה אלא טדטנאן בפרוטרוט בשקל ש׳ט דבכר כפיל הוו ולא הוד .כר,נהו שקלים שעור ככר כפיל  :ודילטא  .לעולם לא רדת
א( נראה דצ׳ל מכ א כתיג אלף ושבע מאות שקל וכ״ה שקלים וכו׳
] S T J H I W Hא[ כואמי מינם פעמיה ט׳ ] :נ[ ימאלו ] :נ[ קיא אלא  :נל 1ומנה מאפים ; ]ה[ ל׳ל ס' סלמיס ] :י[ יפ לל?לפ מוזור מה אזזיה לני זה מלנד קיפיא זי הס״ז ] :ז[  i “sאלא נפרומזוש ש״מ זמנה של  n pנו׳ ופל״^ ] :ח[ יפיין ומי  :נע 1זככונס
י אלמנה לאורייסא מנה  :ני[ הא אמי׳' לסלע ל׳ לינייס  p ] :יל״׳ פי׳ למיהפס אפס היסה ונימי ׳יזזקאל הוסיט על הסלע ועפאוט פל נ״ל מעין וממילא נפיפף פל חול ופל קילפ וה'פ ] :ל( 5״ל עפייס פקליס חמפה ועפיים פקניס עפיה ווזמפה פקל מזגה
יהיה לכש והיינו פפיס פקלים בין הכל אנל מפקלים פל עכשיו פנעכו נ״ל ליס נה אלא וזמישיס נשקלקילש.וביה של תול ומה שלא מנה הנסונ ננמ אוזס שכיס שקניה הפנה וכן לתנק נענין זה יש לפ:פ לפי שפלח :ענייני מפקנוס מ'  .נל׳ל והל׳א :
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ו איי תו אר*א )אמי( ייס לקיש ) :ד( ד^ז נפרטן וכו' אלף הסיד ואח׳ב מיה בקע לכלכלת מחצית השקל בשקל הקרש לשש כציל ותיכש לכלכלת נמחק ) :ה( דייז מחצה שלם וכו' שהיה לו להשלים החצי כצ׳ל ותינת מן
>»יוק ) :ו( ד׳ ה כפול  1ט׳ מאתים ככר וככר האחד וייא מנה היינו האלף ) :ז( דיה איצימא ונו׳ כהרי כאן מאלף ח׳ מאות ועיה שקלים יוצא ) :ס( דיה לעולם אינא למימר לא אהדר וכו׳ למאה קחשיב נככרי ופרטי •

