עץ משפט
נר מצור.
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פרק ראשק

תמורה

מסורת הש״ם

יוקדמו בכורים למרומה משוס דאקרוי בכורים ומרומה למעשר ראשח ומשני אפטוראקאי  .ולא קשיא דרבי יוסי ברבי חנינא אדרגי יוסי
יאיייי י*®״^־ pמשום *דאיקרו מרומה וראשימ ומע^־ ראשון לשני משוס דאימ ביה בר׳ חנינא יס[)א( וקאתי ר׳ יוסי בר׳ חנינא צמימר אך המקדים
ראשיח פירוש דאיח ביה חרומח מעשר ובמכילחא פירש טעם אחר לקרות שם לתרומה קודם לביכורים הוי לא תעשה שאין ט מעשה ואיט
ל  kמיי׳ פ ׳ א
הל״ : 1ורש״י כחב וזה לשונו יוקדם בכורים למרומה משום דאיח להו ד לוקה :ומאי שנא מימי דלקי.כדקאמרתלעיל חון מנשבע ומימר :
גמולה י
נערה י
תורה אור ]ב[אילימאמשוםדבדיבורו.דקאמר זו
ל א ב מיי׳ פ״י מהל׳ שמוח ראשיח ומלאה ומרומה ובכורים
תחת זו עושה מעשה דמעיקרא חולין
קרק פסח הלי׳א  :ומרומה ליה לה אלא שלשה שמוח ^ אפ טור אק איו הכיק א מרל אושאין בומעשה
והשתא קדש  :ה״ג מקדים מרומה
לב ג מיי׳ פי״מ מהלי ראשיח ודמע ותרומה ויוקדם
מרומה אין לוקין עליו משוםרבי־ יוסי ברבי חנינא
פסה־מ הליה :
למעשר ראשון שאין בה אלא ב׳
לבפורים נמי בדיבורו מושה ממשה .

שמות כגון מעשר ותרומת מעשר אמרו אףהמקרים תרומה לביבורים ומאישנא
ויוקדם מעשר ראשון לשני שאין לו מימר דלקי משום דבדיבורו עשה מעשה
נ׳׳א מכאן אמרו המקדים אלא שם אחד מעשר שני ״תלמוד מקדים תרומה לביבוריםא[ גמי לילקי משום
,
,
^
ומעשר לומר מלאתך ודמעך לא תאחר דבדיבורו עשה מעשה א״ר אבין ב[ שאני
תרומה לניכורים ___
התם דלאו שניתק לעשה הוא דכתיב ג[ °מכל?ח'ימכל ״מעשרותיכם תרימו ודרשי ליה ]5׳ל מתנותיכם[
ראשו! להרומה ומטשי דאכולהו קא משמעי שחמור שבהן לא
בעלמא ובהךשמעתא דלקמן)דףה W ] (:מתנות׳כם[
H'tVw
תאחר אלא *מקדים החמור לקל וכי& *מעשרותיבם תרימו יתיב רבדימי וקאמר
עשוי  pנו׳ לא האחי היכי דקאמר ר׳ אלעזר לוקה במקדיס  °לה להא שמעתא א״ל אביי וכל לאו שני^ק למעשר שהקדץ בכרי דעבר על לאו
מעשר שני לראשון ה״נבמקדיסמע
” “ ״יי*״'״
שר^' לעשה לא לקי י[ והא מימר דלאו שניתק
גליון ד.ש״ם
ראשון לתרומה ותרומה לבכורים
שיב ג ט׳ רב א אמרלאמהני.
לייטיי ^י»פמ “/דלא סמני־אהויה
— טכ״ל= ו כ ל לאו הניתק לעשה אין לעשי■ יייא יליו ייז^לא ׳®ייט
—
פי׳ ונחים ד׳ קיד ע״ב
תהות הב״ח לוקין עליו והרי מימר  .וא״ת וכי אלא שאם המיר מומר וסופג את הארבעים ליה לאושנישק לעשה ואהד לא להה:
תוס׳ ד״ס היתר ;
)א( רש״י ר׳ה ומשגי וכו׳
חנינא תעלה על דעיצה דאביי לומר על ה[ הוי להו תרילאוי  dוחד עשה ולא אתי והרי מימר דהו* ־־
לאו שנימק־לעשה
איר'
לאו דכתיב )ויקרא כז( לא יחליפט
יוסי נראין לוקין לאו הניתק לעשה דלקי והרי שילוח חד עשה וערך תרי לאוי והרי אונס  vדהר
דת׳ק ס׳ל
עשה ואס המר ימיר  :סרילאויופשה.
וקאתי ר׳ יוסי ) :ב( ד׳ ה הקן דמשנה שלימה היא במסכת חולין לאו וחד עשה ולא אתי״[ חד עשה וערך לאו
מכות פו] .לקגנן ה[.
wכי סופג את
)דףקמא־ (.דאס לקח האם על הבנים *דתניא ״אונם שגירש אם ישראל הוא מחזיר לא יחליפנו ולא ימיר ואר
SpS
ל*א מ שני.נ׳נ גירסא משלח ואינו לוקהמשוסדהוילאוהניתק
הארבעים  :והרי אונס  .מאנס בתולה
ואינו לוקה ואם בהן הוא לוקה ואינו מחזיר
כ[ דהכי כתיב בעניינא )דברים כב(
לעמה וכן ג בי » הי שי אמר
בא כהניםקאמרתמ[ כהניםטעמא אחרינא הוא
הכתוב ליתן ענ^די אחר לא תעשה
לא יוכל לשלחה ; ופד משה  .דכתיב ]כעין זס יגמות ה .וש׳נ[
לומר שאין לוקין עליו וכן גבי אונם *דרבי רחמנא קרושה יתירא בתנאי ״לאשמות )שם( ולו תהיה לאשה :אם ישראל הוא
סנהדרין סג .פסחים פד.
— תנן* שאם גירש מחזיר ואיט לוקה !:י[ ישאירו ממנו עד בקר *בא הבתוב ליתן’’
—
מחויר .משוס דבעמוד והחזר קאי חולץ פג :צא .קמא:
ואפשר ליה לקיומי תרמייהו עשה וצא מכות ד :פז .שנזעזת ג;
שיטה מ קו ב צי ואור״י דפשיטליה לאביי בשילוחהקן•״ עשה אחר יא[ לא תעשה ילומר שאין לוקין
תעשה דאפשר בחזרה אבל כהן דלאו
א[ מקדים
מקדים תרומה ונותר ואונס דסמיט עשה דידהו עליו דברי רבי יהודה רבי יעקב אומר לא מן
׳לבכורים נטי  .נליון
בעמוד והחזר קאי משום דאינו נושא
תרום׳ אלאו דלא לקי אלא שהיה תמיה השם הוא זה אלא משום דהוה לאושאין בו
תימתלישני שאני
גרושי« ודאי לוקה משום לא יוכל
ראיתיהבמחשבה וםגינו אלאו דמעשר דלא סמיך מכל_
תאחר^ מעשה ובל לאושאין בו מעשהאין לוקין עליו
למימר ם״מ ע׳י מחשבה *מעשרותיכם תרימו אלאו דלא
לשלחה כל ימיו דלא אתי עשה ועקר
ורבי
יג[
עליו
לוקין
סבר
יהודה
דרבי
מכלל
ב[
י
םתעבידםעשה:נ[שאני
התם דלאו הניתק לעשה כד[ ומשום הכי פריך והרי מימר כו׳ן
לא תעשה לומר שאין לוקין דודאי
באשתשרופו
עדבקר
ממנו
והנותר
יעקבהאי
הוא  .גליון צריך לומר ואע״ג דסמיך העשה אחר הלאו מיהו S
לוקין וקשיא למאן דאמר דלאו שניתק
פסחיס פג.
דסבד בט׳ד לאו שקדמה
דכי טכי
דגבי-ס למאי אתא מיבעי ליה לכדתנן *העצמות לעשה אין לוקין  :ה׳׳ג שאני ההנים
״
מילתא למילתא ,
עשה אין לוקין דהא מדמה I
ששה
חל
עשר
בששה
ישרפו
והנותר
והגירין
דטטמא אמרינא נינהו דרבי בהו
קימה עשה ! ג[ טבל תמורה לקי בלאו הניתק לעשה משוס^
הקדים[ דאינו
]ראם "יי ®?
מע-יייזיכע
קרא קדושה  .דכתיב אמור אל
מקיים iהעשה בידים ה״נ היה  3Cעשר להיות בשבת ישרפו בשבעה עשר לפי
' l l
משמע
הכהנים לנפש לא יטמא וכיון דחמיר
מעשר לה תרימו אע׳ג לן למימר מכל מעשרותיכם תרימו 'שאין דוחין לא את השבת ולא את יום טוב
קדושתייהו החמיר עלייהו טפי מישראל ם״ ע׳שP,׳’■• ע׳ס
יפשמא דקיא ™יי™ אע״ג דמקיים העשה בידים מיהו ואמרחזקיה ובן תנא דבי חזקיה מ״ט*אמר
ני,ן דלא ס מז לא ס ה צ ע ל ™,,
f ‘’2 m
את קרא °והנותר ממנו עד בקר באש תשתפו באט®
דחשיב ליה ניתק אתיא ללאו הניתק לעשה ואע״ג דוהשיב
הגזילהאשרגזל )ויקרא ה( לא סמיך הכתובליתךד[ בוקר שנילשתפתו אמראביי כי1 1
 5והרי מימר שאני התם
פריך
לאו שקיטו עשה היא ללאו מ״מ ניתק גמור הוא דאי אפשר בל מילתאסו[ דאמר רחמנא לא תעבידסז[ אם
דאהכי לוקה משום דהוי מימר לאו
מהני
לעשיא הסבה אלא לאמי הלאו אבל עביד מהני דאי סלקא דעתך לא
ששוה בכל דכולי עלמא אסירי
מעשרותיכם ״אפשר לקיימו אמאי לקי “רבא יז[ אמר לא מהני מידי והאי כא[ להמיר ופריך והרי אונס כו׳ דהשתא רבינו גרשום
אף על המעשר ולא מכל
'  ---------י ■ ■ ■ ■־
ץאטף
חנינאדאמרו אףהמקד־'
אפי׳ אם לאעבר הלאו״ומ״מ מדמהו^,דלקי משום דעבראמימרא דרחמנא הואיח[ לא הוי לאו דידיה דלא יוכל לשלחה
]שלא יפרוש[
תרומר ,לבכורים לא  .בי
שקורא עליה שם ומביאה לקדושת
תרומה  :לאו שנימק לעשה  .לאו
דכתיב)שמות ע ( מלאתך ודמעך לא
תאחר )כ( עשה דכתיב )במדבר יח(

הרי

אונס דחד לאו
■מעשר שבכרי אל« ליה למימר :
שוה בכל אלא בישראל שאם ישראל
מיתיביי
וחד עשה ולא אתי חד עשה ועקר לאו .פירוש לדידך דאמרת דמכל גרשה כב[ והדר מצי לקיומי ללאו אבל כהן שגירש אינו מחזיר ולא
wי םיםר 1ה[ הארבעים י מעשרותיכם תרימו דלא איירי אלא בהקדמת תרומה למעשר ואפי׳ אפשר לקיומי ללאו ואפילו הכי לקי כהן דקתני לוקה ואינו מחזיר
א׳ל שאני ט ע י דהיד .הט הוי ניתוק להקדמה דבכורים ״למעשר אלמא אית לך דלאו שניתק £ואמאי נימא כיון דריע לאו דידיה דלא שוה בכל לא לילקיהךכהן
_____
______L
.1...
 . . . .״_1___________________ LA
.iv _ _..A
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. 1...
ליה תרי לאוי ל״א שאני
ם־מד דהוי ליה לאו למקצתו אמרי׳ דניתק כולו והרי אונס דלאו דידיה ניתק לגבי ישראל 2־דליעקריה הך עשה דאליס כולי האי דשוה בכל ומשני כהניס כל[ טעמא
ששוהבכלדאיתיהבצבו׳
ולא אמרינן דניתקלגבי כהן אלמאדהיכא דניתק מקצתו לא ניתק §אחרינאנינהו ואהכי נחמיר בהן דלילקי אע״ג דלא הוי לאו ששוה
ושותפין ועשה דיליה
אינו שור .בכל דליתיה טלי • כ ה נ י ם קאמרת שאני כהניס דרבי רחמנא בהן קדושה ^gבכל אבל גבי ישראל דלאו ועשה שוה בכל כלומר בכולהו ישראל
בצבור ובשותפין הואיל יתירתא .פרש״י ואהט אחמור דלילקו אע״ג דהוי לאו שאינו שוה דכולן קיימי בעמוד והחזר הלכך לא לקי דהוי לאו שניתק לעשה :
וכך לא אלים עשה
מלאו בכל ולא נהירא כה[ ור״י פירש טון שאסר הכתוב גרושה לגבייהו ליהן עשה  .והנותר ממנו אחר לא תעשה והוי לאו שניתק לעשה  :לאו
דיליח לאפוקי
ששוה-בכל  :ו[ וחד  .אינו ניתק הלאו לעשהדלא דמי להא דלעיל כס דאמר תרימו הוי שאין בו מעשה  .דכשהוא מותירו לא קעביד שוס מעשה  :ורבי יעקב .
זבחים )קיר ע׳ב( :
לתקן אס
מהקדמה דבכוריס  1דמיניה שמעי׳ שיכול
ניתוק גס
עיות דאמר לא מן השם הוא זה כו׳ האי והנותר ממנו מאי עביד ליה הואיל
דיליה
[I
* I
 r I״'
״1
*
יה
רלאו ו־י7
אונם«7 1ר
והרי מוב«
יו ררורי
•♦!יני שוה בכל דליתי״ והקדים תרומה לבכורים דכך לי אס הקדים מעשר לתרומה כאילו ולא איבעי ליה לדידיה ללאו הניתק לעשה  :לפיהנן  .במסכת פסחים
דלאו
]ד[
סוגיא
אהאי
קאי
לא
.
י
א
נ
ת
כ
•
לבטייס
מה
תרו
הקדים
בכל
שיה
יעשה
בכד,נים
בם׳ כיצד צולין ) ד ף פג : (.ישרפו בע״ז .ולא בט״ו דיו״ט הוי ואין שורפין
הניתק לעשה אלא אפלוגחא דלאו שאיןבו מעשה■ ו ר ב י יעקב קדשים ביו״ט  :מהטעם אמר קרא והנוהרממנו וגו׳ בקר שני .
אינל״שא^^נם
אמי ליה כהנימקאמרת האי והנותר מאיעבידליה  .ואם תאמר הא איצטריך להורות לנו דהייט ט״ז דהכי משמע קרא ולא תותירו ממנו עד בקר דהיינו עד בקר
כרוגבי^^ישרא^ד^" דין שריפה ויש לומר דמן הסמיכות קפריך למאי הלכתא כתביה הכא של ט״ו ואי נותר ממנו עד אידךבקר באש תשרופו דהיינו יוסט״ז שהוא
שוה בכל ועשה שוה
סמוך ללאו אי לאו לנתוקי אתא ליכתביה במקום אחר כז[ :
חולו של מועד :לא העביד  .לא תעשה  :מהני  .דמה שעשה עשויהואיל
בכל אלים לאפיקי מינה.
כת״׳  :ח[ אתי עשה ל ב א אמר לא מהני מידי  .קשה אס כן שוחט פסח על ולקי:לא מהני .כדמפרש לקמן :הכי גרסיקוהאי דלקי ד עני ט׳ ׳־ ןעלדלאתעש״שניתק
ועקר חד לאו:פ[קאטרת
החמץ לפסול ויש לומר דבירושלמיכח[א(יש קרא להכשיר
לעשה לא לקי :נ׳א[שאנ■
הא
שאני כהנים
דטעמא וקשה צרם כס[ אוזן בכור ליתסר ופשיטא לן דאינו אסור אלא מטעס קנס וי״ל דלא גרע מאילו נפל בו מום מעצמו דשרי
אחדנא נינדע דרבי
בהו רחמנא קדושה ניחא למה לא נאסר צרם אוזן מכל שתעבתי לך הרי הוא בבל תאכל כמו בשר בחלב ג( דיש לומר דדוקא בשר בחלב צפיק מיציה
ירו הואיל ואפילו נפל ממילא הבשר לתוך החלב אסור אבל צרם אוזן דממילא מותר אינו בבל האכל אפילו צעשה בידים צ[  .צ״ע ;
תות™,
™״“
י״י ר ״ ל ?!
יתירות  :י[ לא
מיחי3י
א( ]ופ׳ננ חוס׳ פסחים סג .ד״ה השו חט[ ג( ]ע׳ חוס׳ חולין קסו .ד״ה כל סי*עני*י לו[
ממנו עד־ בקר” ור,נותר

איתמר דר׳ יוסי בר׳
חנינא אפטורא קאם׳
אאין לוקין ורגי קאמר
כו׳  :נתקו לעשה .
דכתי׳ מכל מעשרותיכם
תרימו לומר שאין לוק־ן
עליו אם הקדים :וקאמר
לד .להא שמעתא דטשום
הכי לא לקי דהכתוב
נתקו לעשר : .תרי
לאוי  .לא יחליפנו ולא
ימיר וחד עשה ואם
המר ים־ר  :אונם דחד
לאו וחד עשה הוא עשד,
ולו תהיה לאשה  .לאו
דכתיבלא יוכל לשלחה ן
ואם בהן ועא לוקה .
דקא עבר על לאו לא
יוכל לשלחר : .ואינו
מחזיר .דאסורבנרושה
אלטא דלא מדגי ליה
עשה לכהן דלא לילקי :
משום  ,הכי לקי דרבי
בהו רחמנא בכהנים

ליה לאו ש שור^,כל

דר,כל _ אסורין להמיר
לכתחילר ,ועשה רירית
ואם המר ימיר אינו
ממנו עד בקר בא  :יא[ אחר  .פסחים )דף פ׳ד( :יב[ מתיבת מכלל עד תיבת ורבי יעקב בכל הספרים ישנים לא
שור ,בבל דליתיד ,בצבור ושותפיו דאין עושין תמורה אפילו דיעבד הילבך לא אלים עשהלאפוקי מן לאו
נרסינן לה  :יג[ ורבי יעקב האי והנותר מאי עביד ליה .נליון צריך לומר לשריפה לא איצטריך)דבנויה( ]דבהדיא[
ששוה בכל :והרי אונם דלאו דיליה א־נו שור ,בכל דליתיה בכהנים דלא אמרינן נב• כהן לא יובל לשלחה ואם
כתיב)תרי זיטני( ושרפת א״נ בעי למאי סמיך להלאו ומשני רבעי לכדתנן אע״ג דקרא בפסח מצרים
נירשה כל ימ>ו בעמוד והחזיר קאי כמו שחייב ישראל אלא מאחר שנירשה שוב א'נו מהזירה ועשר ,דידיה
כתיב ויו׳ט לאנרג ביה מ״ם לצורך פסח דורות כתיב דהא כתיב שבעת ימים תאכל מצות וזה אינו נור.נ
ולו תהיה לאשר ,החת אשר ענה שוה בכל אפילו בכהנים ואפילו הכי לא אלים עשה לאפוקי ממלקות לכהנים .
רק לדורות  :יד[ ליתן לו בקר  :טו[ כל טילתא כו׳ בסוף הסוגיא מתוקם בםא.י פליגי .תום׳  :טז[ לא תעביר.
א׳ל כהנים עמא אחרינא נינוצ הילכך אחמיר עלייהו דלקי ולנבי ישראל)דהאי( ]דודי[ לאו ששוה בכל ועשר,
לאו דוקא לאו אלא אפילו לאו הבא מכלל עשר ,דרגי טובח בסמוך דפריך מכל חלבו  .תום׳  :יו[ רבא .גליון
ששור ,בכל אתי עשר .ומפיק מיד לאו ולא לקי אלא מחזיר ואינו לוקה משום דהבר״וב נתקו לעשה וכדר׳ אבין:
אין לרקשות חורש בשור ]והטור[ ליתסר לרבא כיון דלא מהני  .דמדאסר כלאי הכרם מכלל דבזרעים שרו :
העצמות ורגידין  .של פסח ] :ישרפו בט׳ז  .לפי שאין שרפה דוחה לא את השבת ולא את היו׳ם  :ואטד
חזקיר .כו׳  :אי עביר מהני  .כלומר אע״פ שעבר מה שעשה עשיי דאי לא טהני לא עשרי ,כלום אמאי לקי :
יח[ הוא אונם תרומת חרם תמורת בכור ומעשר הקדש אלמנה בעלי מומין תט־מים נזל משכון ופיאה סימן !
ים[ חנינא דהא דקאטר ריב״ה אף המקדים כו׳ אתנא קטא קא מהדר דאטר לא עשה מעשה פטור וקאתי :
ולאביי
כ[ דס׳ד לאו כתיב תיבת דרגי נמחק  :כא[ אסירי להו להמיר אכל לאו דלא תאחר לא הוי אלא לישראל דטפריש מעשר ראשון ופריך  :נג[ נרשה הדר מצי  :כג[ כדגים עמא אחרינא אות ט׳ נמחק  :כד[ עיין בד,שמטות
בסוף המסכת  :כה[ נד,ירא וכי משום כן ילקו על לאו הניתק  :כו[ דלעיל דתריטו תיבת דאטר נמחק  :כז[ אחר א'נ לא ליכתביה כלל דפשיפזא רכל נותר בשריפה מושרפת את הנותר באש ]שטות כט פסוק לד[ ומשני להכי
נצזיך ור.טתר אצל לא תותירו בדתניא לסמוך בקר בקר לומר שאין שורפין חדשים ביו״נז  :כח[ דבירושלמי דורש קרא דכתיב לא' תשחט על הוזמץ דם זבחי אע׳פ ששחטו כו׳ נקרי זבחי  :כט[ צרם  .בכורות דף לד ע׳ ב :
ל[ כידים וא״ת חורש בשור וחמור ליתסר בחרישה א( וי״ל מדנלי רחמנא בכלאי הכרם דאסירי ש׳׳ם דשאר כלאים מותרים  .תום׳  :א( עי׳ חוס׳ חולין קטו .ד״ה חורש
ר<גהות הגר׳׳א ]א[ נם׳ אפטויא כו׳  .פי׳ אע״ג דיש גו מעשה דנדיבורו כו' 1 :ב[ רש׳י ד׳ה אילימא  .אילימא ל׳ג ] :נ[ ד׳׳ה ל׳א משני כו׳  .איני יכול להולמו ] :ר[ תוד׳ה כתנאי  .דלאו הניתק לעשה  .דנ אן ודאי הוי
ניתק לעשה ולא שייך לסוגיא דלעיל :

מסורת הש״ם

דבל מ מי ק

פרק ראשק

תמורה

עץ משפט
נר מצוה
ל ג  hמיי׳ ס׳א מהל׳
נערה בתולה פל׳ז !

]>»ל ה[ מ כ 1תטו.

]גינוי!  .5מכות שם[

ת הו ת הב״ח
)א( נם׳ קתני מיהת אם
ישראל ; )ב( שם דה׳ל
אונס לאו גרידא דנתיב
שם.יאמי יוי
)ג( שם יאמר
יויא
ש’
דאי! תורמי!
הוא ׳
־
)ה( רש׳י ד׳ה הא נמי
לילקי ונו׳ דענד שצריך
להחוירה) :ו(ד׳הולאניי
וכו׳ דלא מהני דצריך
להחוירה!)ז( ד׳ה איסורא
דטנד ליה שגר® ונו'
ואי נעי ) :ס( ד׳ ה ל׳א
נו׳ תיובתא לאביי ונו׳
דלא מהר דצריך להחזירה
ונו׳ קתר הנא דצריו
להחזירה ) :ט( ד׳ ח דהוה
ליה וכו׳ דלילקי משום
דהוהליה אונם עובר אלאו:
)י( ד׳ח ולאביי וכו׳
למהניהס׳ד ואח׳כמ׳ה
עביד מצוה מ! המובחר :
קדושי! מו :נ״מ נו.
יבמות פטוב׳ב סד]:קמג[.

תרומות פ״ג משנה ד
בנורות נג :ע׳׳ש

שילקה דהוה ליה לאונס
נו׳ צ׳ק

הא גמי לילקי  .כלומר חינח לאביי דאמר דהיכא דחהני טו[ ]ד[ לילקי
ס י ת י ב י אונס שגירש אם ישראל הוא מחזיר ואיינו לוקה  .וס״ד
דהששא הא דאינו לוקה"ילאו מ שעם נישוק הוא אלא
להכי קשני הכא דאינו לוקה דהא לא מהני מאי ד ע ב ד) ה(  Mשיכול
משום דלא מהניא גירושין דהא צריך להחזירה ואי אמרח כיון דעבר ל ד כ מ״׳ ס׳׳ה מהל'
להיוזירה אלא לרכא דאמר דלא מהני והאי דלקי משום דטבר
תרומות הל״ג ]טוש׳ע
אמימרא דרחמנא הכא אע״ג דלא מהני לילקי נמי משום דעבר
אמימרא דרחמנא לקי הא נמי לילקי ושיובשא דרבא בשלמא לאביי יו׳ד סיט! שלא q w
ניחא דמשוס הכי לא לקי דלא מהני
אמימרא דרהמנא  :טז[ לא יוכל חורה אור
I
=
L
ל ה ג מ״׳ שם הל׳ג
גירושץ
מהני
דלא
כיון
כמוא״ש
מעשיו
ישראלהואמחזיר
^
ם
א
מיתיבי*״אונסשגירש
ש לשלחה כל ימיו .דמשמע דכל י״י)
]טוש׳ע שם[:
ליחייב הבא עליה משום אשש איש לו ד מיי׳ פ׳ו מהל׳
אמימרא
דעבר
כיון
אמרת
ואי
לוקה
ואינו
״
י
ערני! הל׳ד :
אפי׳ קודם חזרה וכהן נמי אמאי לוקה
דרבא
תיובתא
לילקי
נטי
הא
לקי
א
^
י
ד
מני
ואינו מחזיר הוה לן למימר דלא חל
אמ־נ דלא מהני ודאי לוקה » np־ ־ ^ לך א! שאני התם דאטר ־דא״בליסיו
הג ט כלל וי״ל דאישקש גירושין למישה
*כל ימיו בעמוד והחזיר ולאביי אי לאו דאמר
דעבר אמימרא דרחמנא  :ולאביי .
כדאמר פרק קמא דקידושין אישקש שיטה מקובצת
דאמר די:יכא דמהני לקי אכל אי לא רחמנא כלימיו הוה אמינא איסוראהוא דעבד
מישה לגירושין ה׳'נ אישקש גירושין א[ לך רבא שאני :
למישה מהמישה מוציאה מרשוש הבעל  [3לישנא אחרינא  .זהו
מהני לא לקי לדידיה למאי איצמריך
ליה אי בעי ליהרר ואי בעי לא ליהדר קמ״ל :
ל׳אשכתב רש׳י בקצת
למיכשכ כל ימיו לאשמועינן דקאי
אף גירושין כו׳ ומיהו להכי ל א מ הני ספרים איתא ובקצת
לישנא אחרינא [3מיתיבי אונם שנירש אם
שאין שילוח זה לכל ימיו שהרי הוא ליתיה ה׳ג ל׳׳א תיובתא
בעמוד והחזיר ואהכי לא לקי משום ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה ואם כהן הוא
לאניי דאמר לעיל אי
.. .
״,
עשה____
_______
שיבכלימיו
אפי׳ לא כ
דהוי קום
צריך להחזירה ולא אסיק אדעשיה עכידםהניודואקתנינו׳
לוקה ואינו מחזיר קתני)א( ג[ אם ישראל הוא
עשה דכל ימיו הוי נישוק משום דהוי אלטאלאמהניכו׳ולרבא
שמעינן'לדידיה דלא לקי כי ק ד ל א
מ הני)ו( ש ליכול להחזירה  :איסורא מחזיר תיובתא דאביי ל[ שאני התם דרחמנא
דאטר לא טהני אםאי
כל ימיו
לאו שקדמו עשה ומש״ה פריך לרבא איצטדיך
ורבא
אמר כל ימיו כל ימיו בעמוד והחזיר
כיון דלא מהני לילקי = א מ ר לו לאשמועיג! דלא טהני
)ז( עבד יז[ לה  .שגירשה אבל
רבא שאני השם דאמר קרא כל ימיו אמר לך אי לאו כל
אמר לך אי לא כ ת ב רחמנא כל ימיו הוה
מילקאנמלא לקי והרשוש בידו ואי בעי
יטיו  .גליו!  :ג[ קתני
אמינא לילקי וליהדר ד הו הלי ה)ג( מלאו
ליהדר ואי לא בעי לא ליהדר  :קמ״ל .
כל ימיו בעמוד והחזיר קאי .והוי נישוק טיהת אם  :ד[ דאביי
גמור ואין זה לאו שקדמו עשה דלהכי אטר לך אביי שאני :
כל ימיו ולימד לך הכשוב דחובה בידו
גרידא דכתיב לא יוכל לשלחה אהבי כ ת ב
ה[ ליה אונם לאו :
איצטריך כל ימיו שאין שילוח זה כל ו[ לאונס לאו שניתק
להחזירה יח[ נמוהששא כל ימיו בעמוד רךא כל ימיו לשווייה לאונס י[ ללא תעשה
ימיו וה״ק קרא לא יוכל לשלחה ואם לעשה  :ז[ הלב וכל
והחזיר קאי והלכך לא לקי ולאו
שניתק לעשה דאין לוקין עליו והרי תורם מ
חלב וגו׳לית!  .תיבת
_
משום
שלחה לא יהא שילוח זה כל ימיו שהרי יצהר נמחק  :ס[ אלעי
״ ” ^י ה ר ע ה על ת פ ה ח;חטנא אמר  °טנל חלבו״ הוא צריך להחזירה ואע״ג דאפשר ראשיתם ראשית לזת
שיובשא לאבייידאמר לעיל דמהני
וראשית לזר ,ולרבא אי
חלבו אין נירועיןלא *ותנן יאין תורמין מן§
דהא חזינא הכא בלא יוכל לשלחה
להעמיד כל ימיו בלא שילוח מ״מ כיון לאו ראשית  .תיבות
הרעה על היפה ואם תרם תרומתו תרומה  gדלא כשיב לו שהיה לאשה כל ימיו דאטר רחמנא נמחק :
ד ל א מ הני) ח( דיכול להחזירה וקשיא
ט[ חלב הוא דאי! :
לאביי אבל לרבא דאמר לעיל לא
אלמא מהני תיובתא דרבא אמר ל ך ר ב א ״ וכשיב כל ימיו לאחר לא יוכל לשלחה
י[ כתיבבדע תדיםםד,אי
,
מהני ודאי ניחא דהכי קחני הכא דיכול
שאני התם כרבי אילעא *דא״ר אילעא מנין ״ שמע מינה דלניתוק ללאו כתביה דזה אד,אי כתב רחמנא
הכלל דכל היכא דיש הוכחה כ קןי א ראשיתם ליתן ראשית
להחזירה דלא מהני אמר ,לך אביי לתורם מן הרעה על היפה שתרומתו תרומה
לזר ,וראשית לזה ומתיבת
דעשה קאי אחר הלאו אין זה לאו ל׳א עד תיבת ור,רי
שם שנאמר °ולא תשאו עליו חטא בהרימכם את
י״יי
יא״י י1יא
שאני
חרמים מוקף בוז׳ל
בעלמא מהני והכא באונס שגירש
^W
חלבו ממנו אם אינו קדוש נשיאות חטא ל מה״ 2 ^2״’
לוצרות כי ראוי לטחקו:
להכי יט[ מחזיר משום דכשיב כל ימיו
יא[ רחמנא כל הרם
״ ש ה רי לו חהיה לאשה מיירי בלא אשר יחרים לה׳ מגל
י׳ ^י'
דכל ימיו בעמוד והחזיר קאי  :ורבא מיכן לתורם “ז
תרומה ולאביי אי ל או ד א מ ר ר ח מנ אי ל א ^-שילוח  :א ח אינו קדוש נשיאוש אשר לו )עד( מארס
אסר לך  .כלומר לרבא דאמר דכל
ובהטה ומשדר ,אחוזתו
למה  .וא״ש נימא
ח;יא
תשאו .
עא לא:ינ[אי 1לח!םדיו!אלא
דנשיאוש ח _ .
״ ,
......................
..........
עליו חטא ה״א הכי אמר רחמנא עביד^» .
לא שעשה שבשורה לא מהני לדידיה
למאי הלכשא איצטריך למיכשב כל
מצוה מן ד«מובחר ואו לא עביר חוטא ל א פ| הו; משום דעבר אמימרא דרחמנא «״n‘'.׳ “S׳! 5S n
מיקרי קמ״ל והרי ממין על שאינו מינו ד א מ ר ^ *ואומר רכיע שמשון משנ״ן דה״פ נהנים אי! לה! פריו!
ימיו לאשמועינן דקאי בעמוד והחזיר
אי! פודי! דא׳ב
פשיטא דבכל דוכשא נמי שהוא לא
נ
[
2
]
ל״״
י׳^יא
קיי®
אינו
לזדר״אם
חלב
ליתן
יצהר
ע
חלב
°כל
רחמנא
ם
ש
פונה דלא טרגי .
׳
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שעשה לא מהני ומשני רבא אי לא
כשיב בלאו הכי נמי ידעינן דיש בו תום׳  :יג[ לך אביי
על
ממין
תורמין
'אין
*וחנן
לזה
וחלב
נשיאוח חטא מדכתיב מכל חלבו שאני  :יי[ בהווייתו
כשיב כל ימיו הוה אמינא לילקי משוס
יהא.דשינד ,עליו הכתוב
שאינו מינו ואם תרם אין תרומתו תרומה
דעבר אמימרא דרחמנא והדר ניהדר
דמשמע חלבו אין גירועין לא כה[ ; לעכב .תום׳ :טו[ דמרגי
אביי
לך
אמר
דאביי
תיובתא
מהני
לא
אלמא
ש א נ י ה ת ם דאמר קרא ראשיהם לקי להבי  :טז[ טה׳^
לה שיהא מחזירה לאחר שילקה* :
כל ימיו שלא יוכל :
)ט( 1י[ והוהליהאוגע .כלומר להכי שס שאני התם דאמר רךא ״ראשיתם ראשית לזה
ראשיש לזה וראשית לזה  [1• .עבד ליה שנירשת
שיסק אדעשין דלילקי דהוי אונס וראשית לזה *וכן אמר ר׳ אילעא הרא שית
וא״ש והרי בריש פ׳ בשרא דבכורוש בו' לקי דר,רשות בידו נ
ית[ דהשתא כל אות ו׳
כ[ דעובר אלאו דלא יוכל לשלחה וליכא ולרבא אי לאו דאמר ) ג ( רחמנא ראשית הוה
)דף נד (:דריש אביי האי קרא למעוטי נמחק  :יט[ להבי לא
דגן ודגן וי״ל דהך דרשא ד ה ש ס ״ ט ה ני משום :כ[ אונם
אלא לאו גרידתא להכי כהיב כל ימיו שם אמינא״תירוש ויצהר דכתיב בהו חלבחלב)ד(
?.*:לאו נרידא דעובר :
מראשיש אשיא והך דהכא מראשישם*:
דכל ימיו בעמוד והחזיר קאי דלא הוי ט[ דאין תורמין מזה על זה אבל תירוש ודגן
טהל;!* י הטובחד
לאו גרידשא דהא איש ביה קוס עשה
אי לאו דאמר רחמנא  6לתר1ם ׳ של היפה
^דנן ודגןדחד חלבכתיב בהו'[ביתרים מהאי
ולא לקי ניא[ ולהך לישנא הויא הכי
אהאי לא *לקי כ תב רחמנא ראשית ליתן חלב
ניב[ כולה מסקנא דשמעשא :סלבואין.
בפרק בחרא ד בכו ח ת )שם( א מ ר ^י ה א שאינו  :כד[ rrm
לזה וחלב לזה ל״א הא תירוש ו תן דחד חלב
א( בלא ראשיהם כמי כל משמע דגן״'לרבא דאטר לא טרגי
שיהא שורס מן היפה על היפה :גרוע
כתיב בהו תרים מהאי אהאי כ ת ב רחמנא
_________
______^
____^
מל
כגון מן הר ע M
מן הגרוע
לא .
אחד לא מצית אמרש וצ״לדהך םוגיא “ ט 2׳לדו 2י“ ^עק 2
דהכא אשיא כחאן דאמר דראשית^כל ינזיו בעמוד ור,חזור
היפה הוא דאינו שורם'והיינו מילשאי^^י׳ראשית ודדי חרמים דאמר רחמגא ’א[°לא
דקאמר רחמנא לא ליעביד ולאו משוס ימם־ ולא יגאל *ותנן יחרמי כהנים איןני[
! ?‘ה^״״רי^אבל לא^חי
איצטריך שפיר ל ת! ויג! ־
^סבור דקרינ! ליה ניתק
ולרבא
לא
דהוי ל אי ממש אלא לאו הבא מכלל ׳ )* pפודין אותם( אלא נותנין לכהן אלמא
,כלעשה מדלאכתיב לא
שאני התם
עשה הוא  :מרומהו הרוסה  .אל״א מהני תיובתא דאביי אמר לך
ואט
יוכל לשלחה
א( נ׳א נלא ראשיתם  (jj !jjj״}p ,

ולרכא

]מלת לקי לכאורה צריו
תיקו! ועי׳ נפיש״י דהכא
ד ם פ׳ג[

ערני! כחז
]צ׳ל לרש פיי ה וכ׳מ
מרשיי דהכאוכ׳א נמשנה
דערכין נח[:

שלח יחזיר וטש׳ר■
ודג! משמע כל דג! אחד וצ׳ל דהך 1כ 1׳  .צ׳ק
דאמ׳רחמנא״קודשקדשי׳דצאיחבהווייתויהא
פריך לרבא לילקי ומשני
דחשיב לניתק ותיטד,
רחמנא לא העביד מהני הכא בחורם מן הרעה על היפה למאי הלכתא איצטריך למכתב ולא תשאו עליו חטא דמשמע ד מ ה ני )י (  :לרבא תיקשי מכה! שאק
כא[ הסובהר  .חורם מן היפה  :הומא לא סיקרי  .דליכא אלא איסורא בעלמא  :קס״ל  .ולא תשאו עליו חטא דאפי׳ חוטא מיקרי  :מחזיר וא'כ ליטא דרגם
רבינו גרשום
לא טחני כיון שעבר
ולאביי  .כיו! דלא טהני ליסןחלבלוה וחלב לזה .דלהכי כשיב חלב חלב חרי זימני חד בתירוש וחד ביצהר לאשמועינן דיתן חלב לזה שיפריש בפני עצמו מן לאו דלא יוכל לשלחח
כדאטק אם ישראל הוא המובחר של זה כגון ממין על מינו דהיינו יצהר על יצהר :וחלב לזה .מתירו שעל תירוש ולא ממין על שאינו מינו כגון מיצהר על חירוש )ולא( ]ולמה לא[ יחזיר
טצינו לטיטר דלטםקנא
סחזיר ואינו לוקה דחייב
לתדוזיר לטעטא מאי ומתירום על יצהר  :אין הרוסהו הרוסה  .אלמא לאמהניוק שיא לאביי דאמר מהני  :שאגי ההם דאסר קרא ראשיהם  .כלומר דשנה דאטר בעטור והחזר
כל יטיו עליו הכשוב לעכב דלא ישרום ממין על שאיט מינו ואהכי אם שרם לא מהני  :ובן אמר רבי אילעא  .דלהכי לא מהני משום דראשיתם נלי קרא דהנט חל בכל
איצסריך
איצסריך סלקא דעתך
טקום  .נליו! ע״כ :
רבא
לך
אמר
:
מהני
דלא
משום
ראשישס
למכשב
איצטריך
אמאי
לדידיה
מהני
דאמרלא
.
ולרבא
:
לעכב
הכשוב
עליו
כשיבדשנה
כה[ לא אלא ודאי לחכי
דאטר
לאו
אי
רחמנא כל ימיו הוה אינטריך למכשב ראשישם דאי לא הוה אמינא חלב חלב אין שורמין מזה על זה  :ה״ג אבל חירוש ודגן דחד מלב פהיבבהו  .כלומר אתי לומר הא אם תרם
)אי!(]יש[ עליו חטא גדול
אמינא בו׳  :ל׳א קתני
מיר,א אם ישראל הוא דבין שירוש ודגן לא כשיב אלא חד חלב דכשיב וכל חלב שירוש ודגן אימא דמצי שרם מהאי אהאי מדגן על שירוש ומשירושעל דגן ודגן
טשארעובריאטאיראטר
מחזיר ואינו לוקה על דגן » [ דכולהו מיני דגנים *( מזה על זה כגון ח טה על שעורה להכי הדר כשב רחמנא ראשישם כו׳  :חרמי בהנים .חרמי ישראל תזטנא משוט ראדעי
לפעטאדאביי דאטראי הנישנים לכהנים  :אלמא לא מהגיא .דאם פדאן לא עשה ולא כלום כדקחני אין להם פדיון  :בהווייחו  [ » .שאינו יוצא לחולין על ידי פדיון  :טעשיו וטכא! ישלת p
עביר טחני ליחני הבא
אטאי לא פריך משלא
ב כ 5ו ר
*( גי׳ צ׳׳ק ותורמים מי®
ם! המוקף דרחטנא אנזר
ולא ליחזיר ולילקי אמר
לתרום ם! חטוקף ואם תרם טחני כדטוכת מטה דאטר ]ב׳ט דף לח ע׳א[ שמא עשא! תרוטה ונזעשר ]על מקום
לך אביי משום דגי לא מ תי ד,כא דרחטנא אטד כל •טיו כו׳ וזא בעלמא םר,גי  :ורבא  .דאטר דלא מדגי לקי
אחר[ וי׳ל דכי היבי דלא תשא עליו חטא קאי על חלבו כמו כ! ]על[טטנו קאי לא תשא ם! )הטחובד( ]ר.מוקף[
משום דעבר אטיטרא דרחטנא למאי איצטריך למכתב כל ימיו  :אטד לך  .אי לא כתב רדטנא כל יטיו הוד.
ועל תרווייחו קאי אם אינו קדוש נשיאת חטא למה דתרוייזצ כתיב בהוצא קרא :
אטיגא נלקי ונר,דר כו׳ז אלפא לא טהני ראם תרם אי! תרומתו תרוטד : .ולרבא דאטר דלא טהני האי ראשיתם
בכור
מאי עביר ליה אמר לך אי לאו דכתב רחמנא ראשיתם כו'  :שנאנזר ולא תשאו עליו דפא בהריטכם את
חלבו  .כלוטר שאם לא תרימו חלבו אלא נירועי! היינו חטא ואם אינו קדוש כי תרם נירועין נשיאות חטא לטת ואבייסבר דטהני .בלאו האי קרא האי קרא מאי עבדי ליה אמר לך אי לא בחב ולא תשאו עליו חטא הוד.
אטינא
ד ג ה ו ת ה ג ר׳ א ]א[ נם׳ אם ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה  .אף אם אינו מחזיר ]כצ׳ל לאניי ולסרש׳י לל׳ק אף לרנא וגם לפי׳ תום׳ למיד כסלו ולא כסלו[)ולאביי אי לאו וכו׳ 5׳ל ואביי וכן לקמן אצל ולרנא אי לאו כו׳  .צ׳ל ורנא
ורהיסא דלישנא.נקימ(; ]ב[ ]שם דג! ודג! עד תירוש ודגן ל״ג רש*׳[)דק ודג! דחד תלב וכו׳  .ב' מלות דגן ודג! ל׳ג יש׳י( ] :נ[ שם אי! פודי! אותם  .צ״ל אי! להם פדיון ] :ד[ רש׳י ד׳ה הא נמי לילק׳ .
דמהני לילק׳  ,צ׳ל לקי ! ]ד [.בא״ד שיכול להחזירה  .צ׳ל שחייב ] :ו[ ד׳ ה לא יוכל ) .לא יוכל לשלר,ה( פי׳ דלא אסרה תורה לגרש רק קום עשה הוא להחזיר ] :ז[ ד׳ר ,ולאניי  .דיכול להחזירה  .ציל דת״ב ] :ח[ ד׳ ח איפורא ענד לה ) .ואי
נעי לא ליהדר( ]מלקי לא לקי[  .מלת לא יש למחוק ] :ט[ ד׳ ה קמיל כל ימיו  .והשתא כל ימיו  .מ! והשתא מד והלכך יש למחוק וה'פ דלהך לשנא כל ימיו אתי דלא לילקי דסנר המקש! דאף אם לא כתיב כל ימיו הייתי יודע דחייב להחזיר
דאל״כ מני! לרנא דכל ימיו אתי לקום עשה ומשני דזה דוקא לרנא אנל לאניי דס׳ל דמהני ה׳א אי נעי וכו׳ וה׳א דלקי אנל צ׳ע לסירש״י דליל כ׳ז והא כל ימיו אתי לגופיה לעמוד והחזר  .ונ״ל מלאכיי לאו קושיא אלא דנרי הגמ' מ א
דלאניי לא אשי לאורויי על לא יוכל דקום עשה היא אלא דה׳א אי בעי כו׳ ] :י[ ד׳ ה וה״ל אונם  .צ׳ל דהוה ליה ] :יא[ שם ולהך ,צ׳ל וכהך ] :יב[ שם הויא הכי כולה מסקגא .ל׳ג וכצ״ל הוא מסקנא כו׳ סי׳ דקשה לרש״י סוגיא דלעיל
דף ד׳ דקאמר דאינו לוקה משום דנליע ובלשנא קמא קאמר משוס דהוי קום עשה או אפשר דכצ׳ל הוי הכי כולה סוגיא דשמעתא ] :יג[ ד׳ח גרוע לא  .על היפה הוא דאיס תורם  .צ׳ל על היפה איש חורם :

הכל ממירין

עין םשפט

נר מצור.

פרק ראשון

תמורה

מסורת הש״ס

לו  mמיי׳ ם« 6מהלי ו ל ר ב א האי הוא צשפונו׳ כ מי  .צו[ ואם חאמר וצאביי דרו״ז בבפור נאמר לא תפדה  .שאין הבעלים יכולין לפדותו ולנמג בו מנהג
גכורושהל׳גוהלי׳יו:
הוא בהוייחו יהא למעומי בכור מנליה ואומר הר״ס דלפי חולין כגון גיזה ועבודה:אבלנמפרהוא .שאם נפל בו מוסיכוללמוכרו
ל ח ב מיי׳ שם ס׳ו
הלכה ה :
המסקנאלהניחא דמפקי׳ בבכור דאיטביד לא מהני ומטשר ילין{  Mלכהן בתורת בכור דלהכי כתיב לא תפדה לאשמועי׳  Wדבמכירה
לט ג מיי׳ פ׳ה מהל׳
ערכין ומרמים הל׳ יא :מהטברה הטברה מבכור וא״כ ילפינן שפיר חרמים גאולה גאולה שרי  :ואינו נמפר .כדאמרינן בבכורות ) ד ף לב (.דנאמר כאן במטשר
תורה אור בהמה לא יגאל ונאמר להלן גבי
מ ד מיי׳ ס׳ג מהל׳ ממטשר ולא איצכוריך הואדחרמים
ממורה הל׳א
ס׳נ :מהל׳ לומר בהווייהו יהא • ש א נ י התם
חרמין לא ימכר ולא יגאל מה להלן
ול רב א ה אי הו א ל מ עו טי ב כו ר א[ ד תני א
מ א ר ,מיי׳
דמשמע
.
■
u
jjp
•
pj
pj
^
כוי
יחלל
לא
חרא
דאמר
פסולי המוקדשין
] מ יג .ע׳ש נכויוש
*בבכור נ א מ ר״ ל א ת פ ד ה” ונ מ כי הו א ב מ ע ש ר ״י ״ ״יי ה ״״י.ייו׳ ״^״^1
:
יא
הלכה
מיי׳ פ׳ד מהל׳ חילולין הואטושה ואינו טושה ממזרוח
ממכר)ר(]יס י[ ייאיל ו^ת  P ,ל • לב.לקמן ס[.
נ א מ ר °ל א יג א ל"ו אינו נ מ ב ר ל א חי ול א ש חוט,,ק,א
סב ו
פגודת יוה׳כ הל׳ב  :וכיון דאינו טושה ממזרות תפסי בה
דנס^איט to :
בעל מום והרי תמורה  Pדאמר ״
קדושין וצריך לומר דהיינו מייתור ולא תם
 30ז מיי׳ סיג מהל׳
רחמנא °לא יחליפנו ולא ימיר אותו ותנא לא שם דומיא דמטשר בהמה להכי כתיב
תרומות הל׳ ע ! הלמ״דשניה אבל אין לומר דבלא
»[ הוא דחרמין למטונוי בסר דיכול
שאדם רשאי להמיר אלא שאם המיר מומר
יתור הלמ״ד שניה נמי דרשינן
מד ח מיי׳ פ׳ג מהל׳
וסופג את הארבעים אלמא מהני תיובתא למוכרו*) :מצא וו  .דיוצאה מקדושתה למוכרו הס״דואח׳כר׳ה
תרומות הלכה יג עור הכי חילולין הוא טושה ואינו טושה
״ י סימן שלא  :ממזרות ותפסי בה קדושין דט״כ
דרבא אמר לך שאני התם דאמר קרא °והיה שם ונכנסת התמורה במקומה דתרווייהו ^מאה מקדושתה rcSi
מה ט מ«׳ ועור שם  :לאו ממזרות ותפיסת קדושין תלויין
הוא ותמורתו יהיה  pדשולאביי אי לאודאמר ®
מוי מיי׳ פפ-ו מהל׳ זה בזה שהרי קאמררבי יהושטבפ׳
קרא
קמ׳ל
קדשו
■ ׳
“
 °״ft
רהמנא והיה « א ותמורתו הוהאמינא תצא
דתרוייהו קרישי מם  rצ״ק
החולץ)יבמות דף מס (.דאין ממזר אלא
אאי״י’״
to
T
O
r
a
צא
ממיאצאיא
י מחייבי מיתות בית דין אבל מחייבי וו ו הננ ס >ו ק ט * ״ ל *1ו ה י ' ב ב י י י א טי
לקמן J 0
ל ה ז פ י ק ?’ה־א שצא ראשונה צה 1צין:נד(ק»־צ.
רחמנא ־ 1״לא תפרה *ותנ|
5׳ל ולכ׳ע כריתות לא הוי ממזר ליז[ *דלכ״ט לא
ולתמורותיהן פריק י 1ת ץ מן הבכור וט| קרא והחו״הו קדשי  :ה״ג ו הד
מז כ מ ״׳ פ׳א מהל׳ תפסי בהו קדושין בחייבי כריתות
איסורי מוכת הל׳י  :אלמא לאו הא בהא תליא אבל מיתורא^ המעשר אלמא לא מהני תיובתא דאביי אמר בכור דנאמר בו לא תפדה קודש הם
כה[)מכאן ואילך פירש(  :ומגן .בפ׳ ס׳א ל׳ג רש׳ק
דלמ״ד מפיק שפיר)״דלא תפסי( בה ^ לך מ שאני החם דאמר קרא הם בהווייתן
אלו קדשים )לקמן דף כא (.מהבין ]זבנזים פל^[
דגדוות ד.נ״ח קדושין דאסאיט טנין לממזרות תנ הו| יהו ולרבא האי הם למה ליה *הן רןיבין יואין
כל
הקדשים ,
בכור ומטשד לשאר כל ■ ,
.
)א( נם׳ שאני התם דאמר לטנין תפיסת קדושין וכן  .משמט^ תמורתן קריבין ולאביי האי סברא מנא ליה
קרא כ׳ לא לרצון רצוי דמייתורא ]דרש[מדאמרולאביי)אם^
הוא ) :כ( רש׳י
?טק ק י “‘
״אם שור אם שה לד.׳ הוא ״ לד■ קיינ*י אז' ^* “ ק “ ']’'to
ד׳ה ק( נימא קרא לא יחל מאי לא יחלל
ואינו וכו׳ נמכר והואיל :
נ צ ^ א צי מני ־ ש ^ שוצק וצא
תמורתו קריבד .״ ו ^ אין הי' נטי י טי ״ י א
משלמין
)ב( ד׳ ה יש להון ונו׳
קרא  vאלא הם למהלי לימר על בכור ומעשר חיישינן לבזיון קדשים לפי מ[ ■
בהן מום ותוססין כצ׳ל
שהנאחו
ותיבת ופדאס נמסק  :ח 1שנתערב דמן בכל העולין שקריבין לגבי מזבחואביי האי םברא מנא ליה
—
להקדש כדאמרינן בבכורוח בפרק כל —
]זבחים פא .וש׳נ[ מ ״מולקח מדם הפר ומדם השעיר והלא דם הפר מרובה משל שעיר *מיכן
נרשוםח
רריוו־ נ ר שו
פסולי המוקדשין )דף לא (:דאי שי ק
קן..ן ^,רב נו
^p,
לעולין"שאין מבטלין זה את זה י[ א( דתניא ולקח מדם הפר ומדם השעיר ישיהו
אטינא כו׳  :חרמי
1 1 /
.
למכרן בשוק יקפצו טליה] לוקחי] כתנים  .שיש סהריס
מעורבין דברי רבי יאשיה ורבאהתם מזה בפני עצמו ומזה בפני עצמו וסבר
ויפדה ביוקר אבל בסר ומטשר לשום כהנים איו לחם
גליון הש״ם
לה כרבי יונתן והרי מעשר דאמר רחמנא לא יגאל יא[ והנן יש להן פדיון
גם׳ ורנא אין הבי נמי .
הנאסן לבעלים הנאש בסר לכק מר׳אלטאללאטמי״!
ע' זברים דף פא ע״ב ולתמורותיהן חוץ מן הבכור ומן המעשר אלמא לא מהני תיובחא דאביי אמר
והנאת מטשר לבעלים ומשום הרווחה בהוויתי יהא  .שאין י(י
תום׳ ד״ס ואין תמורתו :
נעלי לך שאני התם נ( דיליף עברה עברה מבכור הרי הקדימה תרומה לביכורים
דידהו ..... ........
......
שם והרי הקדיש
לאמזלזלינן בקדשים :ישלק לאם״נלאלילףל$
מומין  .ע׳ זנתים
ד׳ההותרדף :דאמר רחמנא ®מלאתך ודמעך לא תאחר יכ[ ג( והנן המקדים אף על פי שהוא פדיו! ".לשאר קדשים'שנ^)ג(*'בהו הוא למעוטי בכור אתא:
קיד ע׳ג תום׳
דתניא בבכור נאמר לא
בלא תע שה ’ מה שעשה עשוי ינ[ אמר לך רבא שאני התם דאמר קרא °מכלגמדנימום כז[ ופדאם ,,תופסין
פדיונן תפדהונטכרהואבטעשר
■
לחולי] וק נאטר לא יגאל ואינו
׳וצאי] לחולין
צ׳ל פתנותיבת *מעשרותיכם תרימו )תרומד!( ולאביי מיבעיא לי הי(כד א מר ליה ר ב פ פ א ״ בקדושתן והן יוצאין
ם“א’'יגא%דח^ם'™
חמוחתיהם שנפל
לאביי אלא מעתה אפילו הקדימו בכרי נמי ניפטר א״ל עליך אמר קרא מכל
עמו
טבירח
כח[ בטל מום אינו חופם פדיוט להלן
צ׳ל םתטתיכם *מעשרותיכם תרימו מה ראית לרבות את הכרי ולהוציא את השיבלין"מרבח

אני את הכרי שישנו בכלל יי[ רינון“ומוציא אני את השיבלין שאין בכלל דיגון
ז ו ’צא מהחששי ע׳  toL itoצא
קדושין סו :ודרי אלמגה לבהן ג ח ל דרחטנא אנ ד ״אלמנה וגרושה לא ק ח *ייינז
שיטה מקובצת טקום שיש קדושין ויש עבירה וצלד הולך אחר הפגום » 1שאגי הי א דאמי־ ממיז יטמא מיד דצא אוש־״ » א
א[ בכור הוא דאתא קרא °לא יחלל זרעו ולאביי נימא קרא לא יחל מאי לא יחלל אחד לו ואחד ״ מבכור ולקמן מוחיב ליה חמטשר
דתניא :ב[ והרי
וזמורה .לה ®והרי כז[ הקדיש בעלי מומין למזבח דרחמנא אמר °כל אשר בושת ״ומהדר ליה ממטשר :בכל המולק •
תיטה וכי לא היה יודע
הפסוק והיה הוא מום לא תרןיבו ׳׳[*ותנן המקדיש "בעלי מומין לגבי מזבח אף על פי באחד מדמי שאר הקרבטת הטוצין
ותמורתו יהיה קדש וי׳ל
למזבח שקריבין ומשתריא בשר בההיא
דלא מייתי אלא משום שהוא בלא תע שה מה שעשה עשוי תיובתא דרבא אמר לך רבא עןאני
מינית
דבעי
לטיפרךלי יהיה ה ת םד א מר ררא )א( יח[ °ולנדר לא ירצה רצוי הוא דל א מר צה הא מיקרע שפ זריקה דאין טולין מבטצין זה
לאביי למה
קדש  .תום׳ ; ג[ רחמנא
אך בכור שור או בכור
כשב או בכור עז לא
תפדה ותנן מה בין
בכור ומעשר לשאר
קדשים כל הקדשים
נמכרים באיטלו ונשחטים
באיטלז וגשקלין בליטרא
חוץיטין הבכו׳ר “ומ^שי

י'״ ^?iJi

"י[

,
°ז
®לו
שאין פדיון מועיל
ליטכר בא־טלו ולשקול
בליטרא כדםפרש התם ,
תום׳  :ה[ לך אכיי
שאני  :ו[ הוא הוא
קריב תיבת לר■׳ נמחק :
ז[ קרא נפקא אלא !
ס[ ומעשר שאם נתערב
דמן  :מ[ ליה נפקא
ל־ה׳טולקח  :י[ זה .ל״א
ואני־ האי סברא טנא

^שי^מע^" “^ "4
ר׳יא שיהר׳יונתןיאומר

מזה בפנ־ ״ “י,,י“™

כדכתיב ]אך כל חרם
וגו׳[ לא יטכר ולא ינאל
אף לא ינאל דמעשר
נטי מכירה עטו אבל

rS
להקדש  :בל הקדשים
דהק^ש היץ מן הבכור
r V S״
«״^ד־י«ל^^.א“דל 1

ומינה ילפינן לשאר עולי] והכי משמע
.ב __ 1 .
״ ״
__
הם בהוייתן יהו אפי׳ נתערבו  :מיס
מצוד .וכשר קמשמע לן והרי מקדיש תמימין לבדק הבית דאמר רחמנא כא[
הפר ומים השעיי  .ונתן על קרעס
 (6יומא נז .נ( ]זנר.ים ט .וש'נ[ ג( תרומות פ׳ג מ׳ו פסלזים לה :ד( ]פייונין נ :5ניצה יג :נרכית רצז :שנת קכז[:
וגו׳ וקסבר דמערב פר ושעיי של ° v
הכיפורים ביחד כס[ כשזורק על קרנות מזבח הפנימי הדבר ידוע שדם הפר מרובה מדם השעיר ואפי׳ הכי מיקרי דם השעיר ומהניא
עצמו ומזה בפני .
.........................................ל[ נותן מזה בפני .
עצמו
זריקתו מכאן לעולין כאין מבכולין זה את זה  :ו ר ב.א .מהתם לא נפקאדלאמערב להו אלא
ש׳ יומא בפרק הוציאו לו )דף גז (:אין מערבין דס פר ושעיר לקרנות מזבח הפנימי אלא הם להכי הוא דאתא
וסבר לה כי׳ לא[)יוחנן( ]יונתן[ דאמרבמס’
)י’ י1י^ ״(
טבלה  .בבכור כתיב )שמות יג( והעברת כל פער רחס ובמעשר
נותן זה בעצמו וזה בעצמו  :לג[ מברה נברה
יעבור  :לכדאמר ליה רב פפא לאביי
לג[ במס׳ ביצה ) ד ף יג (:דאמרינן מעשר ראשון שהקדימו לוי לכהן בשבלים קודם שהופישה נהאםםכתא:שאםנתערב
פ מ י ר ש
תרומה גדולה מן העמריס ונמצא שהפסיד לוי לכהן תרי' ממאה במעשר' שהוא נוטל'דממעשר לא נעל כהן כלום אפי׳ הכי
לד[ מתרומה גדולה שנאמר מטשר מן המטשר אמרתי לך ולא תרומה גדולה ותרומת מעשר מן המעשר ואמר ליה רב פפא לאביי אי טב טל ק ^ ה אתי ” ’’
הכי אפי׳ הקדימו לוי לכהן בכרי אחר שמרחן נמי ליפטרלוי ואמאינקע בשבלים :מכל*(מטשרוהיכם  .ללוים קאמררחמנא )נממריח( ־]ברי יונתן דאמר אין
מערכין לקרנות אלא
לה[ את תרומת ה׳ ״( תרומה גדולה  :כריאידגן .ואיקבע ליה לתרומה גדולה דכתיב ראשית דגנך  :כל מקוםשיש קדושין  .כל מקום .
________
מזה בפני עצמו ומזה
שהקדושין תופסין ויש עבירה באותן קדושין ומפרש התם דהיינו אלמנה לכהן גדול  :אחר הפגום  .דהוי חלל אלמא מהני מדקתני ק בפני עצמו[ ? אמר לך
= נ ט ^ אי ת ^ בי ^י ד א ץ ^ [
קדושין דאי לא מהני לא תפסי קדושין  :שאני ההם דכהיב לא יחלל  .דמשמע חללים הוא עושה ואינו ע^ה ממזרי] אלמאתפסי
ואניי ]נ[ אי להכי הוא יאהא לימא לא יחל  .דמשמע דאולד לחודיה קאי  :מאי לא יחלל • שמע מינה לדרשא אחרינא אתא אחד לו לולד פדיון כי היבי דאיתרבי
ביור]בבכור לא תפדה[
דידה
משום דיליף מעשר העברה
קרא ולאו ״'י־״
איצטריך  r׳ '
I
היא״ ומשום ׳ ״־־
נשא אס בת כהן ׳י
דבי ׳׳״׳'
ואחד לה שהיא עצמה מתחללת ונעשית זונה ואסורה בתרומה ׳־
דהאי ■'
׳
לא הקליט■ .
עביד מהני ■■ :
דאחרת אי עביד מהני דלהכי לא צריך קרא דלכל מילתא אמרינן אי עי
לא תקריט העברהמבכור] :ולאביי
ואמרינן ■לקמן)דףו(:
דאמר דאיעברמהניהאי
לא תקדישו הוא  :מהשמשה טשוי  .וקדשי לדמיהן  :שאני ההם דכתיב בההוא קרא כי לא לרצון  :וכשר  .אפי׳ להקריב קמ״ל
את הקדשן!

מהני  .אם עכר ופדה
הבכיר]שאניהתםדכתיב
קדש הם דבתיב אך
עז^א
כשב
תפדהקדש הם[ :ורבא
C״

בפני עצמו אביי כר
כל מעשרותיכם תר־מו
*( אפילו תרומה ציק
נדבה
*( צ״ל מתנותיכם
יאשיר .ורבא כר' יונתן :
למאי איצטריך ליה
יא[ יגאל ואמר רחמנא לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו ותנן מה בין בכור ומעשר כו׳ ! יב[ תאחר מלאה
מיבעי ליה לכדאטר ליה רב פפא לאביי אם כן אפילו הקדימו בכרי נמי  .אהא קאי דאמרינן בן לוי שהקדים
אלו בכורים ודמעך וו היא תרומה ותנן הטקד־ם תרומה לבכורים אף  :יג[ עשוי תיובתא דרבא אמר לך
ונטל מעשר ראשון מ; השבלים פטור היא מתרומה גדולה פטור הוא מלהשלים לכהן מה שנחסר לו מחלק
רבא שאני התם דהדראהדריה קראדכתיב מכל מעשרותיכם תרימו להביא אע׳ג דקא עשרת מעשר ראשון
תרומה גדולה כולו לפי שדין היה שיטיל הכהן קורם תרומה גדולה היינו תרי ממאה ואת׳ב יטול הלוי
מעשרו
מקמיה דתשקול תרומה מים תפריש תרומה  :יד[ בכלל דגן ומוציא צ.ני כו׳ שאין בכלל דגן  :נוו[ עי׳
בהשמטות בסוף המסכת  :נוז[ והרי המקדיש בעלי  :יז[ עי׳ בהשמטות בסוף המסכת  :יח[ קרא נ׳ א כי לא לרצון יהיה לכם ריצוי כו׳ ואביי אי לא כתיב כי לא לרצון הו׳א ארצויי נטי ארצי קמ״ל ! ינו[ קדשי ואביי אי אות ל'
נמחק :ב[ אט־נא נהוי כעובר  :כ [6רחמנא שרוע וקלוט נדבה  :כנ[ ואיתקוש מעשר ובכור אהדדי כדלקם;  :כג[ כתיב האי הוא דחדטים כו׳ למוכרו הס׳ד ומה׳ד ולאביי האי כו׳ לחולין הסיד ואח״ב מה׳ר תצא זו כו׳ !
כד[ מתיבת קמ׳ל עד תיבת ה׳ג נמחק  :כה[ תיבות מכאן ואילך פירש נמחק  :כו[ לפי שהנאתן להקדש ! כז[ מום ופדה אותן  :כת[ בכור ומעשר ]בעלי[ טומין אינן תופס  :כט[ ביחד כשמיה על  :ל[ תיבת נותן נמחק !
לא[ כר׳ יונתן  :לג[ מהיד העברה העברה  .בבכור  :לג[ לאביי דאמרי׳ במם׳ ביצה מעשר  :לד[ פטור הלוי מתרומה נדולה שנאמר מעשר פן המעשר מעשר מן המעשר אמרתי  :לה[ רחמנא תרימו את  :לו[ בכיר פי׳ דם'ד
דיליף העברה העברה ממע שי  :לז[ הטסקנא דפריך והרי בכור ומשני אמר קרא הוא ולכן אין לו פדיון ומעשר העברה העביה מבכור והשתא ניחא דלא צריכנא לחרמים לעכב דילפינן חרמים נאולה גאולה ממעשר ומייתר לית
לאטר דבכור ומעשר נמכר כך הוא בפ״א  :לח[ ממזר ואע’ נ דלב׳ע :
הגהות הגו־׳א ]א[ רש׳י ד׳ ה אכל כו׳ למוכרו לכהן)כתורת ככור( ] .לכהן ל־נ[  .עי׳ מ׳ש נדף ח] :ב[ שם דלהכי כו׳ דנמכירה שרי  .לשון אנל קשיא ליש׳י לכך פירש״׳ דמדכתינ לא ספדה ולא כתיב הגאל משמט דשר׳ רק
דהיא דא'נ דיליף בנ׳ש לכך כתיכ הוא לרנא ואכיי ד״ק אדרנא מדשני כלשון שימ דשר׳ ] :ג[ ד׳ ה )שאני התם  .לחודיה קאי(  1] .אנ״ א׳ כו׳[ צ׳ע הא אף אם לולד לחודיה קאי ליק לאני׳ דאליכ לא משני כלום
דאכת׳ לולדל׳צ קרא ונראה דולאג״ נימאעד יחלל הכל הוא מדנר׳ המקנן ועי׳ תום׳ דיה כאניכו' ;

רבינו גרשום
הליי

בשקדםי

תשע״
היי
גדילה

תמורה

מ ש ל מ י ו כשעת הנזילה  .דשיטי הנה אלמא מהני וחיונתא
נדבה העשהאוהו.ואמרינןלהמ])דףז(:א^פ7־שי בדר ,הבית יש[ ואיכא
את הכר בלילה ואש המחרישה
י דרבא :
למשמע אותו אתה מתפיס לבדק הביש ואי אתה מתפיס שמימין
לבדק הבית :בלא תעשה  .כדדרשינן לקמן *וידבר ה׳ אלמשהלאמררףז:ביום ותיובתא דרבא  .דאי לא מהני לא היה תפיסתו תפיסה והיה
לא אמור  :מהיכאדאיחרבזבטלימומין למזבח .דקדשי בדיעבד :לו להחזירם לבעלים מכל וכל נו[ ואם תאמר מנלן דהא מחטתי!
מסורת הש׳׳ם במשכנו שלא ברשות איירי דלמא
איחרבוכו׳ .דהאבההוא קרא כתיב תו ר ה אור
במשכנו שליח בית דין קאמרדמחזיר
ולנדר לא ירצה ואמריק לקמן
הכר בלילה והמחרשה ביום דלא
ג[
אלו קדשי מזבחוכתיכ לף’ יל^
כ[ רצויי לא מרצו הא מקדש ר,דשי
ל
י ■ י 7
r
1
מהני וי״ל דהך משנהמיתניא בפרק
ואיתקוש תמימין לבדק הבית לבעלי
י
־
נפר,י
קרא
מחד
דהא
למזבח
מומין
קיג (.גבי משכנו
המקבל )ב״מ דף
ץ׳
שלא ברשות דשני לעיל מיניה המלוה
לאיסורא דלא מקדיש  Wאיתקוש
י[
נמילעליןחהשעשה עשוי :
חבירו לא ימשכנו אלא בבית דין ולא
לביתו ליעול משכונו שנאמר
יכנס
הגזילה׳צמר ועצים בעלמא אבל הכלים
בחוץ תעמוד היו לי שני כלים נוטל
והבגדים קנה כשינוי אלמא מהט
אחד ומניח אחד מחזיר את הכר
בלילה ואת המחרישה ביום אלמא
אשלא ברשות קאי כז[ :
אלא להך דרשא דהאי אשר גזל כתיב
ש א נ י התם דאמר קרא השג תשיב .
גני שבועת שנשכע לשקר וכתיב
וא״ת הא דאמר פרק אלו
.
.
.
.
)ויר,רא ה( יוסיו! חומש וקמ״ל דעל
מציאות )ב״מ דף לא;( השב תשיב אין לי
גזילו מוסין! חומש אם נשבע לשקר ”י;םמשכון דרחמנא אמר °לא תב א אל ביתו^
^י ז ד וAז יו ר ר מו *ו חו ? יר^חזיר ן«י.ח ד ,ר ר ]א[ ר ל י ^ ה מ ]אלא[ שמשכנו ברשות שלא ברשות מנין
והודה  !:ואינו מוסק* חומש על גזל
והודה
לעבוט עבוטו*ותנן ימחזיר את הכר
בלילד^ ת״ל השב תשיב מכל מקום משמע דאי לאו
אביו • אפילו נשכע עליו לשקר :
ואת המחרישה ביום  aתיובתאדרבא אמר־" השב תשיב ה״א דמשכנו שלא ברשות אינו

מחזיר

יייפל מהללו תרי טמאה
כו׳

הכל ממדין

פרק ראשון

ובן ליי

)(wי’קיא°נדבה תעשה אותוא[ *זה קדשי בדק הביתן
ותנן *^המקדיש תמימין לבדק הבית אע״פ!•
מהריטה ניולה ואינו
״יי“ ״
®י״ז לי
מעשר בלבד שנאטר
שהוא בלא תעשה מה שעשה עשוי תיובתא
והרמותם מטנו תרומת
דרבא אמר לך ג[ ]רבא[ ממקום שנתרבו
ה׳ מעשר מן ה ט ע ^י
בעלי מומין לגבי מזבח נתרבו תמימין לבדק
.,
כשטחשסי»הבית והרי גזל דרחמנא אמר °לא תגזול
יתחטת מעשראבל אם
*ותנן הגוזל עצים ועשאן כלים צמר ועשאן£.
דגרי״״^יל“ ™
• בגדים ^ Pמש^ם כשעת הגזילה תיובתא״
שנעשה כרי שננטרה
חייב בן לוי להשליס ‘«י״לי»־וש״' • =‘'Wי”• ה־בא אמר לך רבא שאני התם דאמר רךא ■
לו מה שנפחת לו
גזל  0נטה שגזל ולאניי האי אשר״
If
מתרומה נ מל ה  .ואמר
א'כ
ליה רב פפא לאניי
גזלמיבעי ליה *על גזילו שלוימוסיף חומשס
הואיל מעשר םן הנזעשר
אמרתי לך ולא תרומת
על גזילו של אביו אינו מוסיף חומש והרי■
נמלה ותרומת מעשר
אפילו ר,קדימו בכרי
למעשר ראשון ליפטר
מתרומה נדולה א׳ל
אביי הא כתיב מכל

^^^^^מתי״ ״ י '“ י
אלט״

יייי*

קמי דתשקול תרומה
נמלת תרימו דהדר
י
לפרוש תרומה נמלה
אתת
מ
לרבותת
ל ר ב ו
ראיתת
ופה ר א
י ס ה

הכיי ולהוציא

ו

״״

אידנן ־הכרי יי■'*’
ונתחייב
נ תמט ת גדולה[ :
]הולד[ הולך אחר
הפנום  .היינו אחר
האלנזנהוהנמשהונעש'
תלל וטדקאמר אחר
__ _
..........
ד&נום .
ענד
אלטא דאי
ס הני' דאיי״לא' טחני
א=י«י י^לי ™י ייפני“•
^ 1מא“ י מ ח ; ? ’יאנ^

■

מ ח א ידי׳

ס׳ה מהל׳

^

מט

ב מ י י׳ ס׳ נ מ ה ל׳

ח1״מ

ד פס  TO׳ ? f

נ נ מיי׳ ם׳ז מהל׳ גfילה
הל׳ג :
נא ד מיי׳ פ״י .מהל׳
מלוה הל׳ה עזש׳ע
נזו׳מ V
״ ,״
סי׳ צז״ סעי׳ עז

נביר״מיי׳״נ^א מהלי

מסטת עניים הל׳ג :
גגו מיי׳ ס׳ ה פ ם ה לנ״(נ

נד  1מיי׳ פ׳ד מהל׳
מלוה ולוה סל׳ג
טוש׳ע יויד שי' קשא
סעיף : 0

י

שיטה מ  pבצת
א[ אותו אותו אתת
מקדיש לבדק הבית ואי
אתר ,מקדיש תמימים
לבדק הבית  :נ[ ותנן
הטתפים תטיטים בו׳ .
רבינו ברוך
אומר
מתני׳ דמם׳
היינו
שקלים המקדיש נבמיו
והיו בהם דברים הראויין
למזבח זברים בו׳ והדמים
יפלו עם שאר נמסים
לברק הבית אלמא אדם
המתפים תמימים לבדק
הבית קדושת הלהעליהן.
תו ס׳;ג[לך רב אט היב א
דאיתרבי בעלי  :ד[ והרי
נזל בו׳.וא״ת מיון דמחני
אמאי משלם בללוי׳׳ל
דהא לא קשיא דקרא
בתיב והשיב את הנזילה
אבל ט״ם טובח שפיר
דמהני טדמשלם בשעת
הנזילה דאי לא טהניהוי
בפקדון וישלם מדהשת'.
תו ס' :ה[ עי׳ בהשמטות
בסוף הטסבת  :ו[ נזל
ישט במה שנזל ידזויר
ואם לאו לא יהויר ואביי
האי אשר נול בו' מוסיף
חומש ואינו מוסיף הוט׳
על נזילו של אביו :
ז[ ביום אלטא קנית
למשבון ותיובתא דרבא
דאי לא מהני )טהני(
מעשיו מ ב לו בלוד ה לו
להתזיד .תוס׳  :מ[ השב
תשיב לרבות אפילו
משבנו באיסורא לדין
השב חשיב מבוא השמש
ולא להשיב לנטרי .
תום׳  :ט[ תשיב ואביי
)אות ל* נמחק( פשיטא
דאיט חייב להחויר
לנטרי דהא אתני מעשיו
אלא בי איצטריך קרא
משום דסד׳א בו׳  .פי׳
מתו ם׳:י[עי׳ בהשמטות
בסוף הםסבת’ :א[ר.קםר.
מפריש מן אותי׳נמחקג
_
החליק
ינ[ מירחו פי'

צריך השבה והכא אמר לרבא דאי לאו
מחויל אח הכר בלילה כו׳).ה( וגביש־ ל ך רבא שאני התם דאמר קרא ח[ ״השב
קחניי Sלהה ד ד ד א
חו ה חי
בעל ר ר
רזרוחרניו דרוזי
____ _________ 1
.L ...............
^ . . L . . __ L
השב תשיב ה״א דלא מהני תפיסתו והיה
בבבא
כרחו
ממשכנין
צריך להחזיר מכל וכל וצריך לפרש לרבא
מציעא בפ׳ המקבל ) ד ף ר,יג (.אלמא
הכי אין לי אלא שמשכנו ברשות דמחזיר
מהני וקני למשכון יום דהיינו מחרישה
ונוסלה אבל משכנו שלא ברשות מנין
י[ w ( 3
כא[ מלוה
L
—' '1
0
י
’
{
.
*
'
•
לילה קניי
וכסות^ ' V
קני בלילה  j h r ^ i׳'!
דתוזר ונומלה דמהניא תפישתו ת״ל השג
ביום אלמא מהני  :שאני החם דכחיב ףקדאוהר' פאה דרחמנא אמר לא תכלה פאת
תשיב מכל מקום ולאב״ ה"פ אין לי אלא
[ששיבנולו^-------.
^............
מריבויא דקרא ״ שדך *(בקוצרך *ותנן מצות פאה להפריש מן^ דצריך להחזיר כלל אלא שמשכנו ברשות
^ כ3
השב י־H
הקמה לא הפריש מן הקמה ’א[ יפריש מן״ משכנו שלא ברשות מנין דצריך להחזיר
נפקא לן דמחזיר כמה פעמים ולא
לו כלל כיון דעביד מהני ולא מהדר ת״ל
משכחת לה אלא הכי דחחזיר כלי יום
העמריסלאהפריש מןהעמרים יפרישמן הכרין השב תשיב מ״מ והכי נמי קאמר הכא
ביום וכלי לילה בלילה ומהכא נפקא
עד שלא מירחו יג[ מירחו יג[ מעשרו ונותן לו§ דלאביי אי לאו דאמר רחמנא השב תשיב
דקני מ[ ולאביי ריבויא דר,רא לא
משום רבי ישמעאל אמרו "אף מפריש מןן ה״א איסורא עבד ואי בעי מהדר ואי בעי
משמע ליה והשב)ו( תשיבנו איצטריך
לא מהדר קמ״ל וקשה מההיא דסוף פ'
שאני״
אביי
לך
אמר
דאביי
תיובתא
יד[
העיסה
המר,בל )נ׳מ דף קפז (.דההואגברא
דאי לא כתיב ביה הוה אמינא איבעי
ניהדראיבע ,לא  , 5ה ך ך,.ן .ג] ,^ ^ ,א ש ס' ט ה ת ם דאמר קרא  ) Wעז ב( ״תעזוב ״תעזובשסמדחנל סכינא דאשכבתא מחבריה אתא
יתירא ורבא אמר לך מי[ יש לף׳[עזיבה אחרת ״ צר,מיה דאניי א״ל זיצ אהדר משום דכרים
אמר לו רפא שאני המם  .דכהיב
שעושין בהן אוכל נפש וכיון דאית ציה
עד בא השמש תשיבנו )ז( ודרשינן
’׳[שבזו ואיזו זה המפקיר כרמו *דתניא״ לאב״ דאי עבד מהני אמאי קא״ל זיל
ליה בהמקבל הכי כל היום עד שיבא
יהמפקירכרמווהשכי׳ לשחר ובצרוחייבבפרט־ז אהדר נח[ וי״ל דמיירי שלא נהכוין ההוא
השמש תשיבנו ללוה ובבוא השמש
ועוללות בשכחה ובפאה ופטור מן המעשר Fגברא לעבור ומהאי פעמא נמי ניחא
קושיא אחרס כט[דתנן■ פ׳ המקבל)שם קשו(.
תקחנו ממנו מכאן לכסות יום שניתנה
אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי^ חבל ריחיים ורכב לוקה שתים יקשה כיון
ליחבל בלילה וכתיב קרא אחרינא
£והשתאדשנינןכלהנישינויי)ג(’ח[ דאביי ורבא #דאית ליה לאביי דאית ליה תקנה בחזרה
השב תשיבנו כבוא השמש מכאן לכסות
?במאי פליגי ברבית קצוצה קמיפלגי וכדרבי?■ כדאמר גבי סכינא דאשכבתא זיל אהדר
לילה שניתנה ליחבל ביוס ומהכא
א״כ אמאי לקי לאו הניתר ,לעשה הוא ולפי
גפקא לן דמהני ואביי אמר לך לאו ״ אלעזר*דא״ראלעז׳רבית’ קצוצהיוצאהבדיינין Kהא דפירשתי ניחא דהא דאמר אביי זיל
♦( ]אי נרסינ; צקצי ניחא טפי דהוא פסק מוקדם בויקרא יט[
אהדר מיירי בפלא נתכוין לעבור והא
לאשמועינן דמהני אלא חד לכסות יוס
שיחזירנו ביום וחד לכסות לילה שחייב להחזירו בלילה וצריכי והאי דתנן דלר,י במתכוין לעבור ויש מתרצים דהא דאמר דלקי מיירי בשנאבד דאין
וצריכי לא איתפרש לן כד[ ונראה לי דהכי הוא דאי אשמעינן לכסות בידו להחזיר ל[ ולא נהירא שהרי בפרק בתרא דמכות)דף פז;(משמע דהיכא
מפריש מן העיסה ,
דגברא בר תשלומין הוא לא לא[ מהני ביטיל א( :
יוס כגון מחרישה משום דחיותיה הוא אבל כסות לילה אימא לא ואי ואין שינוי שם קונה  :א מ ר אביי שאני התם דאמר' קרא נ( )עזב( תעזוב
כתיבכסוש לילה משוס דמצעעראבל כסותיוס אימא לא  :מירחו .ורבא אמר לך כו׳  .וא״ת הכא משמע דלאביי איצשריך תעזוב יתירא ולרבא
דאיקבע למעשר ולתרומה  :מטשר  .חחילה ואח״כ טחן)לה( פאה  :לא איצפריך ובריש הגוזל עצים)ב״ק דף צד (.משמע איפכא דאב״ מוכת מהך
מיובחא דאביי .דאמרמהני דהא הכא לא מהני  :מעזוב מטזוג  .מילתא דרבי ישמעאל דשינוי במקומו עומד ורבא דחי ליה ואמר שאני הכא
תרי זימני כחיב לעני ולגר תעזוב אותם חד בקדושים תהיו וחד דכתיבתעזוביתירא וי״ל דהכא אליבא דת״ק א״רי דלאביי דאמר אי עביד
מהר אי לא כתיב חעזוב יתירא לא היה צריך להפריש פאה מיד שעבר אלא פני הכיי ברחת שקורי;
באמור אל הכהניס לאשמועינן כה[ מקרא דפעזוב יתירא דאע״ג
פלא בלעז כמו הממרח
p
pp,jj
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חשיב)א(ש[ ולאביי אי לאו דאמר רחמנא
השב תשיבה״א איסוראעבדאי בעיניהדר
( )חסר ל״א(
ואי בעי לא נהדר קמ״ל

דאמר מהני אמר להבי
איצטריך לא יחלל ב׳
חילולין עושה א' לזרעו
דפסול לכהונה וא'
לאלמנה דפשולה לכה;
הדיוט :האי לא תקריבי
חיינו לא תקדישו דהכי
אמר לקטן בשטעתין;
אבל אקדושי קדשי .
לדמיהן לטזבח  :אותו
א( שרוע וקלוט בעלי
טומין כדמפרש בבכורות
אתה מקדיש לבדק הבית
ולא תטימין למזבח נ(
ומאותו פסוק עזימו
איתרבי נטי תמימה
לבדק הבית בהיקישא
קרא נטי
דמהאי
תעשה אותו
נדבה
ולנדד לא ירצה איתרבו
נעלי טוטין למזבח דנתי'
ולגדר לא ידצד:,אטר לך
רבא שאני הנא דמהיב׳
דאיתדבו נעלי טוםין
לטובה רכת־ב ולנדר לא
ירצה ארצוי הוא דלא
מרצו ליקדב הא
מקדש דאישהני בידו לא קנייה  :חייב בפרט ובעוללומ כו׳  .ואע״ג
קדשי ]איתרנו נמי
’ סי'"‘ ”1
י'
צריך להפריש פאה מנא[ יאיל!“
תט־טין לבה׳ב[ ואיתקש דהפקר פטור מכל אלו הפקר כי האי חייב דנפקא לן מתעזוב אית ליה דשינוי במקומו עומד דאי הוה ס״ל בעלמא דשינוי קונה לא היה
תמיטין ^לברק ^הבית יתירא דבכולהו כחיב תטזוב יתירא  :ופטור מן המטשר  .דבמטשר מפריש מן העיסה ואע״ג דכתיב תעזוב יתירא איצמריך שפיר להיכא דלא
לבעלי מומי; למזבח מה
אישתני אע״ג דבעלמא אי עביד מהני הכא לא מהני משוס דכתיב סעזו{,, 3יךא
בעלי ®םיל״ילטעח לא כתיב חעזוב יתירא ולרבויי האי הפקר אחא העזוב ולא לרבויי שינוי
אסרינן אע׳־פ שהיא דהא בעלמא נמי לא מהני :זהשחאדמשניגןפל מני שינויי  .דאיכא אבל רבא דאית ליה דאי עבד לא מהני משום הכי קאמר ת״ר ,דצריך להפייש
־ -
—
תעשה
בלא
פאה אע״ג דעבר אלא תכלה ואין צריך תעזוב יתירא לת״ק להכי מיהי
שעשה עשוי א!ז תמימי] רמהנ׳ ואיכא רלא מהני ובכולהו מורו אביי ורבא במאי פליגי
היכא דאישתני פעור דשינוי קונה  1ר׳ ישמעאל סבר דבעלמא שינוי קונה אבל
שבלא
אע׳פ
הבית
לבדק
הכא לא קנה משום דכתיב תעזוב ׳חייא י ה מ פ מ י ר כרמו והשכים ל 3קך
תעשה מה שעשה עשוי:
,
משלם כשעת הנזילה.ולא ובצרו חייב בפרס ובעוללות ובשכחה וסאה  .פירש״י אע״ג דהפקר פסור מכל אלו הסקר כי האי חייב ונפקא לן מתעזוב יתירא י דבכולהו כתיב
כמו שהן עכשו טדאינו יתירא לב[ ואור״י דהתיוב תלוי היכא דזכה בגוף השדה אצל היכא דלא זכה רק בסירות כפור מכילהי  :ו ה ש ת א דשנינן כל הני שינו״ אב״ ורבא במא

את

^^^^שר משיח^^״כטו

)שבלוחשטרחן(]שעושין
בלוח שמחליק[ בברי .
א׳ה עיין בערוך ערך
מרח עכ׳ה .פי׳ מתום׳ :
'°
בהשממות בסיף
יג[ עי'
^ ם כ ת  :י י [ אףמפיי ש
טן
מן העיסה  .אבל ררטן
פטרי דסברי שינוי
קונה  .תום׳  .תיובתא
דאביי טרבנן פריך רביו;
.........
הפריש מן הקמה
דלא
על 'לא תכלה
משלם כמעכשי אלא פליני .וא״ת נימא דפליגי בהכי כגון אדם שנשבע שלא לגרש את אשתו ואחר כך עבר וגירשה דלאביי מהני ולרבא לא מהני גירושין כיון דעבר אמימרא דעבר ‘
בשעת ריניילי׳ "ל “ " דרסמנא לג[ ויש לומר כיון שאין האיסור לד[ כמו לא יוכל לשלחה אלא שהוא לה[ בדה את האיסור בכה״ג לא אמר רבא דלא מהני וקשיא לרבינו ברוך לפטור ם; הפאד ,וכ״ש
מהני  :להבי אתא האי
נזילו אמא׳ לא קאמר דפליגי בהכי כגון אם פדה בכור או מעשר או חרמים לו[ )״( לא מהני לכ״ע כדמפרש סוגיא דלאב״ לא לקי כיון דלא מהני דהכי אמר
אשר נול דעל
נ׳א תעזוב תעזוב להבי
:
צ״ע
דרחמנא
אמימרא
דעבר
משוס
לקי
ולרבא
לקי
לא
מהני
דלא
דהיכא
לעיל
אביי
מוסיף חומש ולא על מה
הוא דאתי יש לך עויבה
תעוונ
צ׳ל
נ(
בליס[
שני
משום
וחייב
ד״ה
נ׳ימקטו.
חום׳
]וע״ע
א(
ולא
טשבון
שנזל אביו :והרי
אחרת דחייב למשבס
בו' ]אלטא מדלא מחזיר כר ביום אלא בלילד ,ולא מחרישה אלא ביום[ ש׳ט דאי עביר מד,ני וקנייה למשכון
פאד ,מינית ואיזו בו׳  :טז[ עי' בהשמטות בסוף המסכת  :יז[ אחרת שהיא בוו  :יח[ שינויי אביי ורבא בטאי פליני
דלא טר,דר אלא ]כר[ בלילר ,וביום הדר שקיל ליה :אמר לך רבא שיאני התם .דבפירוש אשכחן דקני דטאיצטריך
א׳ל בדבית  :יט[ הבית דאלו למזבח פשיטא דאינו כשר לא לנדר ולא לנדבה ואיכא למדרש אותו אתת  :נ[ רטשטע
למיכתב השב תשיב ש׳זם משום דקני למשכון  .ל׳א כיון דכתיב עד בא השמש כמו עד שנת היובל מזריחת
דרצויי לא ; בא[ תיבת מלוה נמחק  :כב[ השב תשיב לו  :בג[ דקני ואביי ריטיי דקרא בו׳ והשב תשיב א־צטריך :
השמש עד בא השמש תשיבנו לו ולא קודם מכלל דקני משכון דיום]םחרישר [,בלילד ,וטדכתיב השב תשיב לו]את
כד[ לן ונראד ,בעיני דד,כי :כה[ לאשטועיון טריבויי דתעזוביתירא בו׳ לא קנייה בשינוי הס׳ד  :בו[ וכל אפילו ב־ום
העבוט[ בטא השמש ]דהיינו לשקיעה[ ולא קודם מכלל דקני משכון דלילר] ,הבי[ ביום דבל היום הכר הוא של
וא״ת  :בז[ קאי בלומר ואם נכנם מחזיר בו׳ ועי״ל דמשטע ליה דמחזיד משמע בכל ענין  :כח[ כט[עי׳ בהשמטות
טלוה עד שקיעה )שקיעת החמר : (,ואבי' קסבר לא אתו אלא הד לכסות יום וחד לכסות לילה  .וצריך לטילף
בסוף המסכת  :ל[ לד,חזיר וביטל העשה דר,שב תשיב ולא  :לא[ לא שייך ביטול)תיבת שייך ט׳ב למעלת על ת־נה
יתרווייהו בעי מהדר ליה  :מרחו  .ששיוה פני הכרי ונגמר מלאכתו למעשר אסור באנילר ,לכל אדם עד
מחני עכ׳ד : (,לב[ לג[ עי׳ בהשמטות בסוף המסכת  :לד( האיסור  .ס׳א כתוב בתורה אלא  :לה[ שד.י.׳ז
שיעשר הילבך טעשר ואח׳ב נותן לו פאר : ,אף מפריש מן העיסה  .עד שלא הורמה הלתד ,ולב; מאחר
גרם את האיסור מעצמו בכר',נ  :לו[ עי׳ בהשמטות בסוף המסכת :
שנוזדוייבה בהלה טפריש ]חלתה ונותן פאה[  :תיובתא דאביי  .דאלטא לא טהני אלא־ חייב ליתן מכל
מקום  :עזב תעזוב  .דהוד ,יכול לטימר לעני ולנר עזב מאי תעזב דיבה ט׳ם  :חייב בפרט ובעוללות בשבחה ובפאה  .דבל הני כתיב בהו תעזוב דריבד ,אפילו הפקר  :ופטור טןהמעשר  .דלא כתיב ביה תעזוב ] :והשתא
דשנינן
א( נראה דצ״ל דרתיב שרוע וקלוט נדנה תעשה אותו והן בעלי  .מזמין כדמפרש גנבורות ודגשינן אותו אתה מקדיש ואי אתה מקדיש תמיטין לנה׳ב כצ״ל וסש׳יד  .ג( צ״ל דמהא׳ קרא דבתיב נדנה' תעשה אותו ואהרט
נע״מ למזנח דכתינ ולנדר לא ירצה איהרני גמי תמימין לנה׳נ כצ״ל והוא שייך לדינור שאמר זה .
הגהות הב״ח ) א( נם׳ תשיב לו ולאניי ובו׳ חשינ לו הוה אמינא איסורא דענד ענד ובו׳ ) :ב( שם חסר נ’ נ ועיין נרש״י מה שתשר ) :ג( שם כל הני שינויי אני׳ נציל ואות ד׳ נמחק ) :ד( רש׳י ד׳ה ולאניי להבי ) :ה( ד״ה מחויר
ובו׳ נבי כציל ואות ו׳ נמחק ) :ו( ד׳ה שאני ונו׳ והשב תשיב לו איצעריך ) :ז( ד׳ה ה׳ג ונו' תשיננו לו ודרשינן ) :ח( תום׳ ד״ה והשתא ו ט׳ דלא מהני לב׳ע כדננפרש בסוגיא :
הגד 1ת הגר׳א ]א[ נם׳ זתנן מחזיר את הבר  .עי׳ רש״י ותום׳ וצ״ע דלא משמע שם ק ע׳ש  .ולינ דסמיך אברייתא שם ק״ד ת׳ר המלוה ובו׳ ע׳ש דאף שלא ברשות הדין כן] :ב[ שם לא נהדד קמ׳ל  .ני׳ רש״י ל׳א א׳ל רבא שאני התה
דכתיב עד בא השמש תשיבנו לו ואב״ א״ל תד לכסות יום וחד לכסות לילה וצריכי והרי פאה ונו׳] :נ[ שם שאני התם דא׳ק עזב תעזוב תעזוב יתירא .מלת עזב ומלת יתירא יש למחוק] :ד[ רש׳י ד״ה שאני ט׳ וד״ה ה*נ בו׳
)השב תשיבנו לו(  .צ״ע ל׳ל מתשיב הא כתיב נהדיא כבא השמש ונו׳ ועוד אי לא אתא אלא מרבו״ ואביי לא דריש מאי פריך ואביי ובןקשיא על ל׳א ל״ל קרא דעד בוא  ,ועוד מאי פריך ואניי ועוד מה תירן חד לנסות נו׳ הא גם
צרבא צ׳ל בן ועוד כי נל הפשוקים מדברים במשכון ברשות  .ונ׳ל דה׳פ שאני ההם דאמר ט׳ ואמרינן ננימ דף לא שלא ברשות מנין ת״ל השב תשיב ולא אצטריך לרבא אלא דממי ואב״ השיב מיבעי ליה דאי לאו נו׳)ונ״ פ בתום׳( .
]ה[ ל״א שאני בו׳ וקרא יתירא הוא ואתי לאורו״ דמהני ואביי חד בו' :

