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   א"ע ו"נ דף  
  

 וצרתשנאמר , לירושלים חוץ שני מעשר במעות בהמה לוקחים אין .א
 .הדרך בטורח תכחיש שמא ועוד ,בידך הכסף

כופין את  ,שלא ידע שהן מעות מעשר שני, שוגגאם היה  ,לקח ואם. ב
היה הלוקח יודע  אילוכי  ,טעות מקחהוא ש ,הדמיםאת  להחזיר המוכר

. שצריך לטרוח ולהוליכה לירושלים ,לוקחה היה לא ,מעשר מעות שהן
 .במקום ותאכל תעלה ,אם נתכוין לקנותה לשם שלמים ,ואם היה מזיד

 -כופין את המוכר , אם נתכוין לקנותה ולאוכלה מחוץ לירושליםו
  .חזיר את הדמיםשי -שהמעות הן אצלו 

 מעות שאיןאם היא חבירה ויודעת , אשה במעות מעשר שני המקדש. ג
ואם אינה . ותעלה ותאכל במקום, מקודשת, ידה על מתחללין שני מעשר
  .הקידושין בטלים ותחזיר את הדמים, חבירה

 אפילו שני מעשר במעות תוקרקעו עבדים טמאה בהמה לוקחים אין. ד
כר שיחזיר את קונסים את המו, אם המוכר כאן, לקח ואם ,בירושלים

 ויאמר ,משלו מעות הלוקחיקח , ואם ברח. הדמים ללוקח והמקח בטל
 ויאכלם ויעלם ,אלו על מחוללות יהו מוכר ביד שהמעות מקום כל

  .בירושלים



 

  

   ב"ע ו"נ דף    
  

: הנאהן איסורי ואלו ה. אינה מקודשת, הנאהבדבר האסור ב המקדש. א
 ,נזיר שער ,מצורע צפורי ,ערופה עגלה ,הנסקל שור ,הכרם כלאי ,רלהע

 ,בדמיהן וקידש מכרן ואם. בעזרה שנשחטו חולין ,בחלב בשר ,חמור פטר
 .מקודשת

שנאמר . אסור באכילה ובהנאה, גמר דינושחט שור הנסקל לאחר . ב
אלא , ואסורה באכילהילה נבהיא בין כך  סקילה לאחר והרי', לכֵ אָ לא יֵ '

' לא יאכל'א ש"וי. אכילהלמד שאם שחטו לאחר גמר דינו אסור בשבא ל
אכילה איסור ו, )ראה להלן, כרבי אבהו( בא לאיסור הנאה לאחר סקילה

שגם אם שחטו ועשאו כעין ', את בשרו'נלמד מ, כשנשחט לאחר גמר דינו
  . לא יאכל ,בשר

 גם ,תאכלו ולא תאכל לא יאכל לא שנאמר מקום כל, לרבי אבהו. ג
 שפרט כדרךשמותר בהנאה  הכתוב לך שיפרט עד ,במשמע הנאה איסור

אבל , אכילה והנאהרק כשבא ללמד איסור  הואא שכלל זה "י. בנבילה
היה לו ש, אין לומר שבא להנאה לבד, במקום שכבר אסור באכילה

  .לבדבהנאה איסור  שבא ללמדא שאפשר "וי .'לא יהנה'לומר 

ויש , שנאמר בעל השור נקי, גם עורו של שור הנסקל אסור בהנאה. ד
  .את הטפל לבשרו, בשרו' את'משלמדו כן 

  

  
  

  
  
  

  gmail.com@7600235: בכתובת, או כל תגובה אחרת, הערה, שגיאת כתיב, על תיקון טעותוח לנו וד

  .ואו בחלק ממנ בסיכום זה אין לעשות שימוש מסחרי
  לוי יצחק בן שרה סאשע
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