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        יג, איג, איג, איג, א .43
   ַמְתִניִתין

   ,עֹוְרפֹו ֵמֲאחֹוָריו   -ה ִלְפּדֹותֹו לֹא ָרָצ 
  ְוקֹוְברֹו. 

יה קֹוֶדֶמת ְלִמְצַות ֲעִריָפה,  ִדּיָ   ִמְצַות ַהּפְ
ֱאַמר:  ּנֶ ה ַוֲעַרְפּתֹו"ׁשֶ   . (שמות יג, יג)    114"ִאם לֹא ִתְפּדֶ

  

יה,  ִדּיָ   ִמְצַות ְיִעיָדה קֹוֶדֶמת ְלִמְצַות ַהּפְ
ֱאַמר:  ּנֶ ר לֹא ְיָעָדּה ְוֶה "ׁשֶ ּה"ֲאׁשֶ   . ח)(שמות כא,     115ְפּדָ

  

יּבּום קֹוֶדֶמת ְלִמְצַות ֲחִליָצה   .(דברים כה, ז)    116ִמְצַות ַהּיִ
ם ִמְצָוה.  וִנין ְלׁשֵ ּוְ ָהיּו ִמְתּכַ ִראׁשֹוָנה, ׁשֶ   ּבָ

ם ִמְצָוה, ָאְמרּו: ִמְצַות ֲחִליָצה קֹוֶדֶמת ְלִמְצַות ִיּבּום.  וִנין ְלׁשֵ ּוְ ֵאין ִמְתּכַ יו ׁשֶ   ְוַעְכׁשָ
  

ֲאדֹון הּוא קֹוֵדם ְלָכל ָאָדם,  אּוָלה ּבָ   ִמְצַות ַהּגְ
ֱאַמר:  ּנֶ ֵאל"ׁשֶ ָך" ְוִאם לֹא ִיּגָ ֶעְרּכֶ ר ּבְ   .  (ויקרא כז, כז)    117ְוִנְמּכָ

        
הדרן עלך הלוקח עובר חמורוהדרן עלך הלוקח עובר חמורוהדרן עלך הלוקח עובר חמורוהדרן עלך הלוקח עובר חמורו

                                                        
ה 114 ְפּדֶ ָבֶניָך תִּ כֹור ָאָדם ּבְ ה ַוֲעַרְפּתֹו ְוכֹל ּבְ ה ְוִאם לֹא ִתְפּדֶ ה ְבׂשֶ ְפּדֶ ֶטר ֲחמֹר תִּ   ְוָכל ּפֶ
ִבְגדֹו ָבהּ  115 ּה ְלַעם ָנְכִרי לֹא ִיְמׁשֹל ְלָמְכָרּה ּבְ ר לֹו ְיָעָדּה ְוֶהְפּדָ ֵעיֵני ֲאדֶֹניָה ֲאׁשֶ   ִאם ָרָעה ּבְ
ֵקִנים ְוָאְמָרה ֵמֵאן ְיָבִמי ְלָהִק ְוִא  116 ְעָרה ֶאל ַהּזְ ַ ִמים לֹא ַיְחּפֹץ ָהִאיׁש ָלַקַחת ֶאת ְיִבְמּתֹו ְוָעְלָתה ְיִבְמּתֹו ַהׁשּ ָרֵאל לֹא ָאָבה ַיּבְ ִיׂשְ ם ּבְ  ים ְלָאִחיו ׁשֵ

תֹו ָעָליו ְוִא  117 ָך ְוָיַסף ֲחִמׁשִ ֵמָאה ּוָפָדה ְבֶעְרּכֶ ֵהָמה ַהּטְ ּבְ ךָ ְוִאם ּבַ ֶעְרּכֶ ר ּבְ ֵאל ְוִנְמּכַ   ם לֹא ִיּגָ

 רש"י
   מתי'

מצות יעידה באמה העבריה 
   שייעדה אדון לאשה:

. שהיא קודמת למצות פדייה
   פודה עצמה:

. אם יעדה אשר לא יעדה והפדה
   זה מוטב:

. מצות חליצה קודמת עכשיו
שהמייבם את יבמתו שלא לשם 

   מצוה פוגע באיסור אשת אח:
ס בהמה טמאה . במתפיבאדון

לבדק הבית מצות פדייתה באדון 
   קודם לכל אדם:

  
  הדרן עלך הלוקח עובר חמורו
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    """"עּוַּבר ָּפָרתֹועּוַּבר ָּפָרתֹועּוַּבר ָּפָרתֹועּוַּבר ָּפָרתֹוַהּלֹוֵקַח ַהּלֹוֵקַח ַהּלֹוֵקַח ַהּלֹוֵקַח """"    ––––' ' ' ' בבבבפרק פרק פרק פרק     בכורותבכורותבכורותבכורותמסכת מסכת מסכת מסכת 
            יג, איג, איג, איג, א .1

   ַמְתִניִתין

ָר  ר ּפָ ל ָנְכִרי, ַהּלֹוֵקַח עּוּבַ   תֹו ׁשֶ
אי,  ַ ֵאינֹו ַרׁשּ י ׁשֶ   ַהּמֹוֵכר לֹו, ַאף ַעל ּפִ

ף לֹו, תֵּ תַּ ׁשְ   ַהּמִ
ּנּו,  ל ִמּמֶ   ַהְמַקּבֵ

ָלה  ַקּבָ כֹוָרה,  -ַהּנֹוֵתן לֹו ּבְ טּור ִמן ַהּבְ   ּפָ
ֱאַמר: ּנֶ ָרֵאל" ׁשֶ ִיׂשְ ֲאֵחִרים.  - (במדבר ג, יג)    118"ּבְ   ֲאָבל לֹא ּבַ

יִבים, ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלוִ  ם ַחּיָ   ּיִ
ֵהָמה ְטהֹוָרה,  כֹור ּבְ ּלֹא ִנְפְטרּו ִמּבְ   ׁשֶ

א ן   :ֶאּלָ ְדיֹון ַהּבֵ    ,ִמּפִ
ֶטר ֲחמֹור         .  .  .  .  ּוִמּפֶ

            

ָמָרא    ּגְ

ָתֵני  ר ֲחמֹורוֹ "ַמאי ִאיְרָיא, ּדְ ֵני  "עּוּבַ א, ַוֲהַדר ּתָ ֵריׁשָ ָרתוֹ "ּבְ ר ּפָ   ? "עּוּבַ
א  ֵריׁשָ ָרתוֹ "ִליְתֵני ּבְ ר ּפָ ת ַהּגּוף הּוא, ַוֲהַדר ִליְתֵני ּדִ  "עּוּבַ ַ ר ֲחמֹורוֹ "ְקדּוׁשּ ִמים הּואּדִ  "עּוּבַ ת ּדָ ַ   !ְקדּוׁשּ

  
ַמֲעָרָבא    :ָאְמִרי ּבְ

ֲחִביָבא ֵליּה,  ֵעית ֵאיָמא: ַאְייֵדי ּדַ י ֲחִניָנאְד כִּ ִאיּבָ   .ַרּבִ
ֵהָמה ְטֵמָא  יּה ּבְ זּוְטָרן ִמיּלֵ ֵעית ֵאיָמא: ַאְייֵדי ּדְ ֵדי ָלּה.  ְוִאי ּבָ ֵסיק ְוׁשָ   ה, ּפָ

   
  

                                                        
ָרֵאל ֵמָאָדם ַע  118 ִיׂשְ כֹור ּבְ י ִלי ָכל ּבְ תִּ ׁשְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהְקּדַ כֹור ּבְ יֹום ַהּכִֹתי ָכל ּבְ כֹור ּבְ ל ּבְ י ִלי ּכָ ֵהָמה ִלי ִיְהיּו ֲאִני ְיהֹ ּכִ   ד ּבְ

 רש"י
  מתי' 

הלוקח עובר פרתו: שאיו 
. למכור לעובד כוכבים רשאי

   בהמה:
  

  גמ' 
. בפ' קמא (לעיל כדרבי חיא

ה:) מה שתו פטרי חמורים 
   מפטרי סוסים וגמלים כו':

בפטר  . דלא מיירידזוטרן מיליה
חמור אלא פרקא קמא וכולה 
מסכתא איירי בבכור בהמה 

  טהורה:



  ""ַהּלֹוֵקַח עּוַּבר ָּפָרתֹו –מסכת בכורות פרק ב' 
69

        יג, ב יג, ב יג, ב יג, ב  .2
ר ַנְחָמִניָאַמר  י ִיְצָחק ּבַ ּום  ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  ַרּבִ ֲעָיאִמׁשּ י אֹוׁשַ   : ַרּבִ

ַתן ָמעֹות ְלגֹוי  ּנָ ָרֵאל ׁשֶ ִדיֵניֶהם, , ְבֶהְמּתוֹ ּבִ ִיׂשְ   ּבְ
ְך  ּלֹא ָמׁשַ י ׁשֶ   ָקָנה,    -ַאף ַעל ּפִ

ְבכֹוָרה.  יֶבת ּבִ   ְוַחּיֶ
ְבֶהְמּתוֹ  ָרֵאל ּבִ ַתן ָמעֹות ְלִיׂשְ ּנָ ִדיֵניֶהם,  ,ְוּגֹוי ׁשֶ   ּבְ

ְך  לֹא ָמׁשַ י ׁשֶ   ָקָנה,    -ַאף ַעל ּפִ
כֹוָרה.     ּוָפטּור ִמן ַהּבְ

   
  

   :ָאַמר ָמר
ְך " ּלֹא ָמׁשַ י ׁשֶ ִדיֵניֶהם, ַאף ַעל ּפִ ַתן ָמעֹות ְלגֹוי ּבְ ּנָ ָרֵאל ׁשֶ ְב  ,ָקָנה –ִיׂשְ יֶבת ּבִ   ."כֹוָרהְוַחּיֶ
  

ִדיֵניֶהם"?    ַמאי "ּבְ
גּוֵפיּה  :ִאי ֵניָמא ִדיֵניֶהם ּדְ    ,ּבְ

ְכִתיב:  ֶכֶסף, ּדִ ָרֵאל ּבְ ַקל ָוחֹוֶמר: ִאם ּגּוֵפיּה ָקֵני ֵליּה ִיׂשְ ָאֵתי ּבְ ה""ּדְ ת ֲאֻחּזָ   , (ויקרא כה, מו) 119ָלֶרׁשֶ
ה ִנְקֵנית  ה: ָמה ֲאחּוּזָ תּוב ַלֲאחּוּזָ יׁשֹו ַהכָּ כֶ   ִהּקִ   ֶסף, ּבְ

ַטר,  ׁשְ   ּבִ
ֲחָזָקה,    ּבַ

ֶכֶסף.  ַנֲעִני ִנְקֶנה ּבְ   ַאף ֶעֶבד כְּ
ן הּוא - ָממֹונוֹ  כֵּ ל ׁשֶ    ?!לֹא כָּ

ָטר ּוַבֲחָזָקה ַנִמי!  ׁשְ ן, ֲאִפיּלּו ּבִ   ִאם כֵּ
  

ָרֵאל יֹוִכיחּו,  ׂשְ ָרֵאל ִמּיִ   ְועֹוד, ִיׂשְ
גּוֵפיּה    ָקֵני ֵליּה ְבֶכֶסף,  -ּדְ

ְמׁשִ  - ָממֹונוֹ    יָכה! ּבִ
  

א ָאַמר  ֵייֶאּלָ   : ַאּבַ
ְסָקה ָלֶהם ּתֹוָרה ּפָ ִדיֵניֶהם ׁשֶ ד ֲעִמיֶתָך" :ּבְ    – (ויקרא כה, יד) 120"אֹו ָקנֹה ִמּיַ

ד ֲעִמיֶתךָ " יָכה,  - "ִמּיַ ְמׁשִ   הּוא ּבִ
ד ּגֹוי    ְבֶכֶסף.  -ָהא ִמּיַ

  
ד ּגֹוי  ָלל לֹא!  -ְוֵאיָמא: ִמּיַ ָלל כְּ   כְּ

  
ְעָתךְ ָאְמִרי: לֹא ָסלְ  ן -ַקל ָוחֹוֶמר הּוא: ִאם ּגּופֹו קֹוֶנה, ָממֹונֹו  ,ָקא ּדַ כֵּ ל ׁשֶ    ?!לֹא כָּ

  
י!  :ְוֵאיָמא ְרּתֵ א ּתַ ִאיכָּ ד ּגֹוי ַעד ּדְ   ִמּיַ

  
ִים?!  !ָאְמִרי: ְוָלאו ַקל ָוחֹוֶמר הּוא? ּתַ ׁשְ ַאַחת, ָממֹונֹו ּבִ   ּגּופֹו ּבְ

  
ָהא -אֹו   ְוֵאיָמא     ,ּבְ

ָהא!  -אֹו    ּבְ
  

   – "ֲעִמיֶתךָ "ּדַ ּדּוְמָיא 
ֲחָדא -ַמה ֲעִמיֶתָך     ,ּבַ

ֲחָדא.   -ַאף ּגֹוי    ַנִמי ּבַ
   

  

                                                        
ת  119 ם אָֹתם ִלְבֵניֶכם ַאֲחֵריֶכם ָלֶרׁשֶ ָפֶרךְ ְוִהְתַנַחְלתֶּ ה בֹו ּבְ ָאִחיו לֹא ִתְרּדֶ ָרֵאל ִאיׁש ּבְ ֵני ִיׂשְ ֲעבֹדּו ּוְבַאֵחיֶכם ּבְ ֶהם תַּ ה ְלעָֹלם ּבָ   ֲאֻחזָּ
ד ֲעִמיֶתָך ַאל ּתֹונּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו 120 ר ַלֲעִמיֶתָך אֹו ָקנֹה ִמּיַ רּו ִמְמּכָ   ְוִכי ִתְמּכְ

 רש"י
   . בעדרו:בבהמתו
. דייין ליה בדייהן בדייהן

   ולקמן מפרש מאי היא:
אחוזה קית בכסף ובשטר 

. מכי דייש אמיצרי ובחזקה
כדאמרין בפ''ק דקדושין (דף 

   כו.):
. מטלטלין אין וממוו במשיכה

במסכת  קין אלא במשיכה
   קדושין (דף כו.):

. משמע מיד ליד מיד עמיתך
   דהייו משיכה:

. עד שתבא לרשותו כלל כלל לא
   של ישראל לא קי:

. והכי ואימא או בהא או בהא
משמע קרא מיד עמיתך הוא 
דבמשיכה ולא בכסף הא מיד 
עובד כוכבים באיזה שתרצה 
ושמע מייה דהיכא דמשך ולא 

  תן מעו' מי קי:
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        ב ב ב ב ----יג, איג, איג, איג, א .3
  ָאַמר ָמר: 

ְך " ּלֹא ָמׁשַ י ׁשֶ ִדיֵניֶהן, ַאף ַעל ּפִ ְבֶהְמּתֹו ּבְ ָרֵאל ּבִ ַתן ָמעֹות ְלִיׂשְ ּנָ   ָקָנה,   -ְוגֹוי ׁשֶ
כֹוָרה.    ּוָפטּור ִמן ַהּבְ

  
  ִדיֵניֶהן"? ַמאי "ּבְ 

גּוֵפיּה  :ִאיֵליָמא ִדיֵניֶהן ּדְ ַקל ָוחֹוֶמר:   -ּבְ ָאֵתי ּבְ ּום ּדְ   ִמׁשּ
ָרֵאל ָקֵני ֵליּה ְבֶכֶסף, ּדְ ִאם ּגּופֹו    ִיׂשְ

ְכִתיב ֶסף ִמְקָנתֹו" :ּדִ   , (ויקרא כה, נא) 121"ִמּכֶ
ן -ָממֹונֹו  כֵּ ל ׁשֶ    !לֹא כָּ

  
ָרֵאל יֹוִכיחוּ  ׂשְ ָרֵאל ִמּיִ    :ִיׂשְ

ֶכֶסף,  -ּגּופֹו ּדְ    ָקֵני ּבְ
יָכה!  -ָממֹונֹו  ְמׁשִ   ּבִ

  
א ָאַמר  ֵייֶאּלָ   : ַאּבַ

ִדיֵניֶהם" ְסָקה ָלֶהם ּתֹוָרה - "ּבְ ּפָ ר ַלֲעִמיֶתָך" :ׁשֶ רּו ִמְמּכָ ְמּכְ   , (ויקרא כה, יד) 122"ְוִכי ּתִ
יָכה,  - "ַלֲעִמיֶתךָ " ְמׁשִ   ּבִ

ֶכֶסף.  -ָהא ְלגֹוי    ּבְ
  

ָלל לֹא! ְלגֹוי כְּ  :ְוֵאיָמא   ָלל כְּ
  

   !ָאְמִרי: ָלאו ַקל ָוחֹוֶמר הּוא?
ן -ִאם ּגּופֹו ָקָנה, ָממֹונֹו  כֵּ ל ׁשֶ    ?!לֹא כָּ

  
י!  -ֵאיָמא: ְלגֹוי  ְרּתֵ א ּתַ ִאיכָּ   ַעד ּדְ

  
   !ָלאו ַקל ָוחֹוֶמר הּוא?

ִים?!  ּתַ ׁשְ ֶאָחד, ָממֹונֹו ּבִ   ּגּופֹו ּבְ
  

ָהא –אֹו   ְוֵאיָמא:      ,ּבְ
  ָהא! ּבְ  -אֹו 

  
  :  "ֲעִמיֶתךָ "ּדַ ּדּוְמָיא 

ַאַחת,  -ַמה ֲעִמיֶתָך    יג,ב   ּבְ
ַאַחת.   -ַאף ּגֹוי    ַנִמי ּבְ

  
  
   

                                                        
יב גְּ  121 ִנים ְלִפיֶהן ָיׁשִ ָ ׁשּ ֶסף ִמְקָנתוֹ ִאם עֹוד ַרּבֹות ּבַ תֹו ִמּכֶ   ֻאּלָ
ד ֲעִמיֶתָך ַאל ּתֹונּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו 122 ר ַלֲעִמיֶתָך אֹו ָקנֹה ִמּיַ רּו ִמְמּכָ   ְוִכי ִתְמּכְ

 רש"י
   . משיכה:מה עמיתך בחדא

. בכסף אף עובד כוכבים בחדא
ולא במשיכה דהכי משמע 
עמיתך במשיכה ולא עובד 

   כוכבים:
  



  ""ַהּלֹוֵקַח עּוַּבר ָּפָרתֹו –מסכת בכורות פרק ב' 
71

        יג, ב יג, ב יג, ב יג, ב  .4
ֵייָאַמר [    : ַאּבַ

ְסָקה ָלֶהם ּתֹוָרה ּפָ ִדיֵניֶהם ׁשֶ ד ֲעִמיֶתָך" :ּבְ    – (ויקרא כה, יד) 123"אֹו ָקנֹה ִמּיַ
ד ֲעִמיֶתךָ " יָכה - "ִמּיַ ְמׁשִ   , הּוא ּבִ

ד ּגֹוי    .ְבֶכֶסף –ָהא ִמּיַ
...  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ִדיֵניֶהם" ְסָקה ָלֶהם ּתֹוָרה - "ּבְ ּפָ ר ַלֲעִמיֶתָך" :ׁשֶ רּו ִמְמּכָ ְמּכְ   , (ויקרא כה, יד) "ְוִכי ּתִ
יָכה,  - "ַלֲעִמיֶתךָ " ְמׁשִ   ּבִ

ֶכֶסף -ָהא ְלגֹוי    ].ּבְ
  

ג ַאֵמיָמרָאְמִרי: ּולְ  יָכה ּבְ ָאַמר: ְמׁשִ   קֹוָנה,  -ֹוי ּדְ
י יֹוָחָנןָהִניָחא ִאי ָסַבר ָלּה כְּ  יָכה  ַרּבִ ַבר ּתֹוָרה ָמעֹות קֹונֹות, ְמׁשִ ָאַמר: ּדְ   לֹא,  -ּדְ

ֶכֶסף,  -ַלֲעִמיֶתָך  - (ויקרא כה, יד) ַלֲעִמיֶתָך""ַאֲהֵני    ּבְ
יָכה.  -ְלגֹוי  ְמׁשִ   ּבִ

א ִאי ָסַבר ָלּה כְּ  ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש ֶאּלָ ת ִמן ַהּתֹוָרה, ְמ  :ּדְ יָכה ְמפֹוֶרׁשֶ   ׁשִ
יָכה,  - "ַלֲעִמיֶתךָ " ְמׁשִ   ּבִ

יָכה,  -ּוְלגֹוי  ְמׁשִ   ּבִ
ה ִלי - "ַלֲעִמיֶתָך"    !ָלּמָ

  
ה ַמֲחִזיר אֹוָנָאה,    - "ַלֲעִמיֶתךָ "ָאְמִרי:    ַאּתָ

ה ַמֲחִזיר אֹוָנָאה ְלגֹוי.    ְוִאי ַאּתָ
  

   !ָנְפָקא (ויקרא כה, יד) "ַאל ּתֹונּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו"ְלגֹוי ֵמ 
  

גֹוי,  -ַחד    ּבְ
ׁש.  -ְוַחד  ֶהְקּדֵ   ּבְ

  
   .ְצִריִכי

ַתב ַרֲחָמָנא ַחד ִאי כְּ ׁש ּדְ הּוא  -ְלגֹוי  :ֲהָוה ָאִמיָנא ,ּדְ   ֵיׁש לֹו אֹוָנָאה,  -ֵאין לֹו אֹוָנָאה, ֲאָבל ֶהְקּדֵ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
ָאַמר ֵזילֹו ָא " :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ֵרי אֹוָנָאה.  "סּורּגְ ִאְצְטִריְך ְקָרא ְלִמיׁשְ   ַהְיינּו ּדְ

ָאַמר ַמאן ּדְ א ִאי ָסַבר ָלּה כְּ ר" :ֶאּלָ ל ּגֹוי מּוּתָ ֵזילֹו ׁשֶ ֲעָיא?"ּגְ    !, אֹוָנָאה ִמיּבָ
  

ָאַמר ַמאן ּדְ ר" :ָאְמִרי: ִאי ָסַבר ָלּה כְּ ֵזילֹו מּוּתָ    ",ּגְ
י יֹוָחָנן ְס  ַרּבִ   ִביָרא ֵליּה.  ַעל ּכֹוְרֵחיְך כְּ

   
  
  

                                                        
ד ֲעִמיֶתָך ַאל ּתֹונּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו 123 ר ַלֲעִמיֶתָך אֹו ָקנֹה ִמּיַ רּו ִמְמּכָ   ְוִכי ִתְמּכְ

 רש"י
. בעבד עברי המכר מכסף מקתו

   לעובד כוכבים הכתוב מדבר:
. בפרק בתרא לאמימר דאמר כו'

   דע''ז (דף עא:):
. היחא אי סבר לה כרבי יוחן

מו:) דאמר בפרק הזהב (ב''מ 
דבר תורה מעות קוות דכתיב 
ותן הכסף וקם לו דגמר הדיוט 
מהקדש ומשיכה לא קיא איכא 
למימר דעמיתך אתי למימר מיד 
עמיתך בכסף ומיד עובד כוכבים 

   במשיכה:
. מיד עמיתך מפורשת מן התורה

   משמע מיד ליד:
. דממעט כעי אמרי לעמיתך

מדין אואה דכתיב בסיפיה 
   דקרא קממעטי ליה:

אואה מאל תוו איש את אחיו 
   . דמשמע אחיו ולא כעי:פקא

חד למעוטי כעי וחד למעוטי 
   . מאואה:הקדש

. של כעי אסור כמ''ד גזילו
בב''ק בפ' הגוזל בתרא (דף 

   קיג:):
. ודאי אי סבר גזילו של אמרי

כעי מותר תו לא אתא קרא 
למישרי אואה אלא למעטיה 

ר עובד מדין קייה וכיון דאמ
כוכבים קה במשיכה על כרחיך 
כר' יוחן סבירא ליה דמכסף קא 

   ממעיט ליה:
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ר ַנְחָמִניָאַמר [  י ִיְצָחק ּבַ ּום  ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  ַרּבִ ֲעָיאִמׁשּ י אֹוׁשַ   : ַרּבִ

ַתן ָמעֹות ְלגֹוי  ּנָ ָרֵאל ׁשֶ ִדיֵניֶהם, , ְבֶהְמּתוֹ ּבִ ִיׂשְ   ּבְ
ְך  ּלֹא ָמׁשַ י ׁשֶ   ָקָנה,    -ַאף ַעל ּפִ

ְבכֹוָרה יֶבת ּבִ   .ְוַחּיֶ
...  

גֹוי  יָמרַאֵמ  יָכה ּבְ ָאַמר: ְמׁשִ   ]קֹוָנה -ּדְ
  

   :ֵמיִתיֵבי
רּוָטאֹות ִמן ַהּגֹוִים, "   ַהּלֹוֵקַח ּגְ

ֶהן ֲעבֹוָדה ָזָרה    :ָמָצא ּבָ
ְך  ּלֹא ָנַתן ָמעֹות ָמׁשַ   ַיֲחִזיר.  -ִאם ַעד ׁשֶ

ְך  ַתן ָמעֹות ָמׁשַ ּנָ ֶ ַלח -ְוִאם ִמׁשּ   . "יֹוִליְך ֲהָנָאה ְלַים ַהּמֶ
ה ִלי?  - "ָמעֹות קֹונֹות" :ְמַרּתְ ְוִאי ָא  יָכה ָלּמָ   ְמׁשִ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ָרֵאל.  ִדיֵני ִיׂשְ ל ָעָליו ָלדּון ּבְ יּבֵ ּקִ   ׁשֶ
  

ה ִלי?  "ָמעֹות" ,ִאי ָהִכי   ָלּמָ
  

  ָהִכי ָקָאַמר: 
יְך  ַתן ָמעֹות, ִאי ָמׁשֵ ּנָ י ׁשֶ    ,ִאין –ַאף ַעל ּפִ

  לֹא.  -ְוִאי לֹא 
  

   ,ִכיִאי ָה 
א!  ָיא ֵריׁשָ   ַקׁשְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

א  ח ָטעּות.  -ֵריׁשָ א ִמּקַ ִאיכָּ ּום ּדְ   ִמׁשּ
  

  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 
ח ָטעּות,  א ִמּקַ ִאיכָּ ּום ּדְ א ִמׁשּ   ֵריׁשָ

ח ָטעּות? א ִמּקַ    !ֵסיָפא ֵליכָּ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
ח ָטעּות.  א ְוֵסיָפא ִמּקַ   ֵריׁשָ

א ָלא ֵריׁשָ ָרֵאל.  -ָיֵהיב זּוֵזי  ּדְ ַיד ִיׂשְ ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבְ   ָלא ֶמיֱחֵזי כַּ
ָיֵהיב זּוֵזי  ָרֵאל.  -ֵסיָפא ּדְ ַיד ִיׂשְ ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבְ   ֶמיֱחֵזי כַּ

  
א  ֵיי, ָאַמר ָלְך: ֵריׁשָ ח ָטעּות  -ְוַאּבַ ָהא לֹא ָיֵהיב ֵליּה זּוֵזי. ּדְ ִמּקַ   לֹא ָיַדע, ּדְ

ְך. ּדְ ח ָטעּות הּוא, ָלאו ִמּקַ  -ֵסיָפא  ֵעי ְלַעּיּוֵני ַוֲהַדר ִמיְמׁשַ יְך ִאיּבָ י ָקא ָמׁשֵ ָיֵהיב זּוֵזי, כִּ יָון ּדְ   כֵּ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
א  ֵריׁשָ יָכה ֵאיָנּה קֹוָנה,  -ִמּדְ   ְמׁשִ
יָכה ֵאיָנּה קֹוָנה.  -ֵסיָפא ַנִמי    ְמׁשִ

א  ָתָנא ֵריׁשָ יֵדי ּדְ ְך"ְוַאּיְ ָנא ֵס  "ָמׁשַ ְך"יָפא ַנִמי ּתְ   . "ָמׁשַ
  

  ָאַמר:  ָרִביָנא
יָכה קֹוָנה  ֵסיָפא ְמׁשִ יָכה קֹוָנה,  -ִמּדְ א ַנִמי ְמׁשִ   ֵריׁשָ

א ָהִכי ָקָאַמר ְך  :ְוֵריׁשָ   ַיֲחזֹור,  -ִאם לֹא ָנַתן ְולֹא ָמׁשַ
ְדָבִרים.  "?ַיֲחזֹור"ַמאי    ַיֲחזֹור ּבִ

ּום ְמח :ָקָסַבר ֶהם ִמׁשּ ָבִרים, ֵיׁש ּבָ ֵרי ֲאָמָנה. ּדְ   ּוּסְ
ָרֵאל ׂשְ ָרֵאל ִמּיִ י ִיׂשְ ִדּבּוַרְייהּו.  - ְוָהֵני ִמיּלֵ ָקְיימּו ּבְ   ּדְ

ִדּבּוַרְייהּו  ִאיְנהּו ָלא ָקְייִמי ּבְ ָרֵאל ִמּגֹוִים, ּדְ   לֹא.   -ֲאָבל ִיׂשְ
    

 רש"י
   . חתיכות כסף:גרוטאות

   . דמשיכה איה קוה:יחזיר
. דעבודת כוכבים ביד לים המלח

ישראל איה בטילה עולמית: 
   משיכה למה לי:

. דלא ידע דאית בה מקח טעות
עבודת כוכבים הלכך מצי 

   למיהדר ביה:
רישא איכא מקח טעות סיפא 

   . בתמיה:ליכא מקח טעות
. רישא וסיפא מקח טעות

ומדיא מצי מהדר ביה מי 
בסיפא ומיהו רבן גזרו כיון 
דיהיב זוזי והדר שקיל להו 
מיחזי כמוכר עבודת כוכבים 
ורישא דלא יהיב זוזי וכי מהדר 
לה לא מידי שקיל לא מיחזי 
כעבודת כוכבים ביד ישראל 

כי קט מתן מעות אע''ג ומשום ה
   דקיבל עליו לדון בדיי ישראל:

. דאית בהו עבודת דלא הוה ידע
כוכבים דהא לא יהיב זוזי 
דלימא איבעי לעיוי דסתם תגר 

   לא מעיין עד שעת מתן מעות:
. ומדלא עיין אחולי איבעי לעיוי

אחיל והוי משיכתו משיכה 
   גמורה:

. לעולם בשלא רב אשי אמר
ון בדיי ישראל ולא קיבל עליו לד

קשיא סיפא לר' אושעיא 
ודקאמרת אי מעות קוות 
משיכה ל''ל משיכה לאו דוקא 
דמדרישא משיכה איה קוה 
דקתי יחזיר סיפא מי משיכה 

   איה קוה:
רביא אמר מדסיפא משיכה 

. וכגון שקיבל עליו לדון קוה כו'
בדיי ישראל וקסבר האי תא 
 דאיצטריך למימר דאין צריך
לעמוד בדיבורו עם העובד 

   כוכבים:
דקסבר דברים יש בהן משום 

. אם חוזר מחוסרי אמה
  בדיבורו:
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            ַמְתִניִתין   יד,א

ים ָדׁשִ ל ַהּקָ    :ּכָ
ׁשָ  ַדם מּום ָקבּוַע ְלֶהְקּדֵ ּקָ יִבין  -ְוִנְפּדּו   ן,ׁשֶ ְבכֹוָרה,   :ַחּיָ   ּבִ

נֹות    ,ּוְבַמתָּ
ֵזז  יֹוְצִאיןוְ  ין ִליּגָ    ,ְלחּוּלִ

  ְוֵליָעֵבד. 
ְדיֹוָנן.  -ְוָלָדן ַוֲחָלָבן  ר ְלַאַחר ּפִ   מּותָּ

חּוץ  ֹוֲחָטן ּבַ טּור,  -ְוַהׁשּ   ּפָ
מּוָרה. וְ  ין תְּ   ֵאין עֹוׂשִ

דּו.  -ְוִאם ֵמתּו    ִיּפָ
כֹורִמן   :חּוץ    ,ַהּבְ

ר.  ֲעׂשֵ   ּוִמן ַהּמַ
  

ן ֶאת מּוָמן,  ׁשָ ַדם ֶהְקּדֵ ּקָ   ְוָכל ׁשֶ
ן ׁשָ     -אֹו מּום עֹוֵבר ְלֶהְקּדֵ

ן נֹוַלד ָלֶהן מּום ָקבּוַע, טּוִרין  -ְוִנְפּדּו   ְוְלַאַחר ִמּכֵ כֹוָרה  :ּפְ    ,ִמן ַהּבְ
נֹות,  תָּ   ּוִמן ַהּמַ

ין ֵזז  ְוֵאיָנן יֹוְצִאין ְלחּוּלִ    ,ִליּגָ
   .ְוֵליָעֵבד

ְדיֹוָנן -ְוָלָדן ַוֲחָלָבן     .ָאסּור ְלַאַחר ּפִ
חּוץ  ֹוֲחָטן ּבַ יב,  -ְוַהׁשּ   ַחּיָ
מּוָרה,  ין תְּ   ְועֹוׂשִ

ְברוּ  -ְוִאם ֵמתּו    .  ִיּקָ
   

ָמָרא    ּגְ

  ִנְפּדּו, ּדְ ַטֲעָמא 
טּוִרין  -ָהא לֹא ִנְפּדּו  כֹוָרה  ּפְ    ,ִמן ַהּבְ

נֹות.  ּתָ   ּוִמן ַהּמַ
  
ִמים ָק  ת ּדָ ַ נֹות.   -ָסַבר: ְקדּוׁשּ ּתָ כֹוָרה ּוִמן ַהּמַ   ַמְדָחה ִמן ַהּבְ
   

  

 רש"י
  מתי' 

כל הקדשים שקדם מום קבוע 
. שהיה להם מום קבוע להקדשן

והקדישן להמכר ולהבא 
   מדמיהם קרבן למזבח:

. לאחר פדיון אם חייבין בבכורה
   ילדו:

. זרוע לחיים וקיבה ובמתות
   ולין גמורין:כח

. בפדיון לגמרי ויוצאין לחולין
ליגזז וליעבד כחולין גרידי משום 
דמעיקרא לא חיילא עלייהו 

   קדושה חמורה:
. אפי' והשוחטן בחוץ פטור

קודם פדיון דאפי' הוי מומן קל 
כגון דוקין שבעין דלגבי קדשים 
מיחייב השוחטן בחוץ הכא פטור 
משום דלא חלה עליהן מתחילה 

   ל כך:קדושה כ
   . מפרש בגמ':ואין עושין תמורה

. קודם פדיון יפדו ואם מתו
להאכילן לכלבים דאין קדושתן 
חמורה ותו קמ''ל דגרעי משאר 
קדשים שאין פדין אלא חיין 
שיוכלו לעמוד בפי הכהן בשעת 
הערכתן דכתיב (ויקרא כז) 
והעמיד (הכהן) את הבהמה וגו' 
   והדר והעריך (אותה) הכהן וגו':

. שאפילו ץ מן הבכור והמעשרחו
במומן חלה עליהן קדושה 
חמורה דבכור רחם מקדשו 
ובמעשר כתיב (שם) לא יבקר בין 
טוב לרע דמשמע בין תם בין בעל 
   מום קדוש טוב תם רע בעל מום:

. כמאן דליתיה דמי מום עובר
   וחלה עליהן קדושה:

. מפרש פטור מן הבכורה
   בגמרא:

חר . שאפי' לאואין יוצאין כו'
פדיון אסורין (בהאה) בגיזה 

   ועבודה כדמפרש בגמרא:
. מפרש ולדן וחלבן אסור כו'

בגמרא כשתעברו קודם פדיון 
   וילדו לאחר פדיון:

   . קודם פדיון:והשוחטן בחוץ
. כרת ובגמרא מפרש חייב

בדוקין שבעין דראוין הן לפים 
ואליבא דרבי עקיבא דאמר אם 

ן עלו לא ירדו אבל בשאר מומי
לא דאמרין במסכת יומא (דף 
סג:) הראוי לאהל מועד חייבין 

   עליו אי לא לא:
. ואין פדין דבעי העמדה יקברו

   והערכה:
  

  גמ' 
   . ארישא קאי:טעמא דפדין

קדושת דמים פטורה מן 
. כקדושת הגוף דמפרש הבכורה

לקמן מקראי דפטורה מבכורה 
  וממתות:
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        יד, א יד, א יד, א יד, א  .7
ים" ָדׁשִ ל ַהּקָ    :ּכָ

ן, ׁשָ ַדם מּום ָקבּוַע ְלֶהְקּדֵ ּקָ ין   יֹוְצִאין... וְ  -ְוִנְפּדּו   ׁשֶ ֵזז  ְלחּוּלִ    ,ִליּגָ
  ְוֵליָעֵבד. 

  
  ִנְפּדּו, ּדְ ַטֲעָמא 

ה ַוֲעבֹוָדה. ֲא  -ָהא לֹא ִנְפּדּו  ִגיּזָ   ִסיִרי ּבְ
  

י ֶאְלָעָזר יַע ֵליּה ְלַרּבִ ִיתּדְ  124ְמַסּיֵ י ֶבֶדק ַהּבַ ה ַוֲעבֹוָדה - ָאַמר: ָקְדׁשֵ ִגיּזָ    .ֲאסּוִרין ּבְ
  

הוּ  ְזרּו ּבְ ַח, ּגָ ְזּבֵ ת ַהּגּוף ַלּמִ ַ ְקדּוׁשּ ִמיַחְלָפא ּבִ ַח הּוא ּדְ ְזּבֵ ִמים ַלּמִ ת ּדָ ַ ַנן ָאְמִרי: לֹא, ְקדּוׁשּ    ,ַרּבָ
ִית  י ֶבֶדק ַהּבַ   לֹא.   -ֲאָבל ָקְדׁשֵ

   
  
  

                                                        
  מסורת הש"ס 124

 רש"י
. והי קדשי בדק הבית כו'

בדק הבית דמו דהם  כקדשי
עצמן לא הוקדשו מתחילה אלא 

   לדמיהן:
. תסייעיה ממתיתין לא

דקדושת דמים למזבח הוא 
דהוקדשו לשם כן שיהיו הדמים 
קריבין למזבח והתם הוא 
דאסור בגיזה ועבודה משום 
דמיחלפא בקדושת הגוף 

  למזבח:
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            בבבב----יד, איד, איד, איד, א .8
ים" ָדׁשִ ל ַהּקָ    :ּכָ

ן, ׁשָ ַדם מּום ָקבּוַע ְלֶהְקּדֵ ּקָ ְדיֹוָנן -ְוָלָדן ַוֲחָלָבן ...  -ְוִנְפּדּו   ׁשֶ ר ְלַאַחר ּפִ    ."מּותָּ
  

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
ר ְוִאְתְיִליד ְלַאַחר ּפִ  :ִאיֵליָמא ִאיַעּבַ ין ִניְנהּו!  -ְדיֹוָנן ּדְ יָטא חּוּלִ ׁשִ   ּפְ

  
א ר ִלְפֵני ִפְדיֹוָנן,  :ֶאּלָ ִאיַעּבַ   ּדְ

ְדיֹוָנן.    ְוִאְתְיִליד ְלַאַחר ּפִ
  

  ֲאִסיִרי.   -ָהא ִלְפֵני ִפְדיֹוָנן 
  

ִמיִמין?    יד,ב ין ּתְ ִמיִמים, אֹו ֵאין ִנְפּדִ ין ּתְ   ִנְפּדִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ֲעֵל " יס ּבַ ְתּפִ ַח ְוָיְלדּו ַהּמַ י ִמְזּבֵ ְכרּו,  -י מּוִמין ְקבּוִעין ְלַגּבֵ   ִיּמָ

ה ָחָלה ֲעֵליֶהן.  - ְוֵאין ְצִריִכין מּום ָ ֵאין ְקדּוׁשּ   ׁשֶ
ר ּלֹא ְיֵהא ָטֵפל, ָחמּור ִמן ָהִעיּקָ   . "ׁשֶ

ר"ַטֲעָמא  ּלא ְיֵהא ָטֵפל ָחמּור ִמן ָהִעיּקָ   . "ׁשֶ
יׁש ָזָכר ְלָדָמיו ת ַהּגּוףָק  -ֲאָבל ִהְקּדִ ַ    .דֹוׁש ְקדּוׁשּ

  
יַע ֵליּה ְלָרָבא,    ְמַסּיֵ

  : ָרָבאָאַמר ּדְ 
ת ַהּגּוף.   ַ יׁש ָזָכר ְלָדִמים, ָקדֹוׁש ְקדּוׁשּ   ִהְקּדִ

   
  
  

 רש"י
. ולדות שולדו לפי פדיון הא

אסורין בהאה בלא פדייה 
יקרב לא קרבי דמכח קדושה ומ

דחויה אתו דאמם לא הוקדשה 
  למזבח:

. אותן וולדות פדין תמימים
שולדו לפי פדיון או אין פדין 

   תמימים:
   . ולד:טפל

. אם אלמא פדין עיקר
תמימים: וקא דייק הש''ס 
טעמא דלא בעי מום משום דלא 
יהא טפל חמור מן העיקר דמכח 
בעל מום אתו הא לא אתו מכח 
בעל מום אלא לדידהו מקדיש 
להו לדמיהן לא פקי לחולין בלא 

   מום דקדוש קדושת הגוף:
   . איל:זכר

. שימכרו הקדיש זכר לדמיו
ויביא בדמיו עולה הוא עצמו 
קדוש קדושת הגוף ויקרב עולה 
להכי קט זכר דחזי לעולה 
משום דרובא דמייתו קרבן עולה 

  מייתו:
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            יד, ביד, ביד, ביד, ב .9
ים"[  ָדׁשִ ל ַהּקָ    :ּכָ

ן, ׁשָ ַדם מּום ָקבּוַע ְלֶהְקּדֵ ּקָ טּור] ... -ְוִנְפּדּו   ׁשֶ חּוץ ּפָ   . "ְוַהׁשֹוֲחָטן ּבַ
  

י ֶאְלָעָזר יב" :ַמְתֵני ַרּבִ   , "ַחּיָ
ָבַמת ָיִחיד.    ּומֹוֵקי ָלּה ּבְ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר ּדְ    : ַרּבִ

ה?  ֲעׂשֶ לֹא ּתַ הּוא ּבְ מֹות, ׁשֶ ר ַהּבָ ַעת ֶהיּתֵ ׁשְ ָבַמת ָיִחיד ּבִ ֲעַלת מּום ּבְ ֵהָמה ּבַ ִין ַלּזֹוֵבַח ּבְ   ִמּנַ
ֱאַמר:  ּנֶ ח ַלה' ֱאלֶֹהיךָ ׁשֶ ְזּבַ ה "לֹא ּתִ   , (דברים יז, א) 125"ׁשֹור ָוׂשֶ

ְכִתיב דֹוָלה, ּדִ ָמה ּגְ בּור :ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלּבָ ֶרת אֹו ׁשָ ֵנהּו ִעְנָין ְלָבַמת ָיִחיד.  (ויקרא כב, כב) 126""ַעּוֶ   ּתְ
  

ֵנהּו ִעְנָין ִלְבכֹור.  ים ּתְ   ֵאיָמא: ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלָקָדׁשִ
ְך ָאִמיָנא: הֹוִא  ְעּתָ ַעל מּום, ָסְלָקא ּדַ הּוא ּבַ ׁשֶ ַעל מּום ִליְקַרב ַנִמי כְּ הּוא ּבַ ׁשֶ   יל ְוָקדֹוׁש כְּ

ַמע ָלן    לֹא! ּדְ ָקא ַמׁשְ
  

יּה:  ִתיב ּבֵ ֶהְדָיא כְּ כֹור ּבְ ר "ָאְמִרי: ּבְ ַח אֹו ִעּוֵ ּסֵ ֶחּנּו"... ּפִ   . (דברים טו, כא) 127לֹא ִתְזּבָ
  

נֵ  ים ּתְ רְוֵאיָמא: ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלָקָדׁשִ    ,הּו ִעְנָין ְלַמֲעׂשֵ
ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ַסְלָקא ּדַ ְכִתיב :ּדְ מּומֹו, ּדִ ין טֹוב ָלַרע" :הֹוִאיל ְוָקדֹוׁש ּבְ ר ּבֵ   .(ויקרא כז, לג) 128"לֹא ְיַבּקֵ

מּוֵמיּה  ַמע ָלן  -ִנְקַרב ַנִמי ּבְ   לֹא! ּדְ ָקא ַמׁשְ
  

ַמר  ר ַנִמי ּגָ כֹור (שמות יג, יב) 130'ַהֲעָבָרה' לב) (ויקרא כז, 129'ַהֲעָבָרה'ָאְמִרי: ַמֲעׂשֵ   .ִמּבְ
  

ים.  ֵנהּו ִעְנָין ִלְתמּוַרת ָקָדׁשִ   ֵאיָמא: ּתְ
ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ַסְלָקא ּדַ ֲעַלת מּום,  :ּדְ ִהיא ּבַ ׁשֶ ה כְּ   הֹוִאיל ּוְקדֹוׁשָ

ְכִתיב:  ׁשֶ  לב) (ויקרא כו, 131""לֹא ַיֲחִליֶפּנּו ְולֹא ָיִמיר אֹתוֹ ּדִ ֲעַלת מּום, ְקֵריָבה ַנִמי כְּ   ִהיא ּבַ
ַמע ָלן    לֹא! ּדְ ָקא ַמׁשְ

  
מּוָרתֹו לוֹ  (ויקרא כו,לב) ""ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָרתוֹ  :ָאַמר ְקָרא יׁש ּתְ ַעל מּום  - ַמּקִ   לֹא,  -ַמה הּוא ּבַ

ַעל מּום  מּוָרתֹו ּבַ   לֹא.  -ַאף ּתְ
  

י ֵזיָראַמְתִקיף ָלּה    , ַרּבִ
ֵנהּו ִעְנָין ְלוַ  ים. ֵאיָמא: ּתְ   ְלדֹות ָקָדׁשִ

ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ַסְלָקא ּדַ ֲעֵלי מּוִמין ַנִמי ָקְרִבי,  :ּדְ ֵהן ּבַ ׁשֶ ן, כְּ ב ִאּמָ ֲעֵלי מּוִמין ַאּגַ ֵהן ּבַ ׁשֶ ין כְּ   הֹוִאיל ּוְקדֹוׁשִ
ַמע ָלן   לֹא! ּדְ  :ָקא ַמׁשְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ָמֵעאל.   י ִיׁשְ ֵבי ַרּבִ א ּדְ ּנָ ָסָקּה ּתַ ָבר ּפְ   כְּ
  
ֵבי ּדְ  ָמֵעאלָתָנא ּדְ י ִיׁשְ   : ַרּבִ

ר ִיְהיּו ְלָך ּוְנָדֶריךָ " יָך ֲאׁשֶ     - (דברים יב, כו) 132""ַרק ָקָדׁשֶ
יָך" מּורֹות,  - "ַרק ָקָדׁשֶ   ֵאּלּו ַהתְּ

ר ִיְהיּו ְלָך" וָלדֹות,  - "ֲאׁשֶ   ֵאּלּו ַהּוְ

ַעל - "ּוְנָדֶריָך" ֶדר ּבַ תּוב ְלֶנֶדר, ַמה ּנֶ ן ַהּכָ יׁשָ ַעל מּום  -מּום  ִהּקִ     ."לֹא –לֹא, ַאף ָהֵני ַנִמי ּבַ

                                                        
ח לַ  125 ֹ  ה'לֹא ִתְזּבַ י תֹוֲעַבת ֱאל ָבר ָרע ּכִ ר ִיְהֶיה בֹו מּום ּכֹל ּדָ ה ֲאׁשֶ   ֱאלֶֹהיָך הּוא ה'ֶהיָך ׁשֹור ָוׂשֶ
ה לַ  126 ֶפת לֹא ַתְקִריבּו ֵאּלֶ ֶלת אֹו ָגָרב אֹו ַיּלֶ בּור אֹו ָחרּוץ אֹו ַיּבֶ ֶרת אֹו ׁשָ ַח לַ  ה'ַעּוֶ ְזּבֵ נּו ֵמֶהם ַעל ַהּמִ ה לֹא ִתתְּ ֶ   ה'ְוִאׁשּ
ֶחּנּו לַ ְוִכי ִיְהֶיה  127 ר ּכֹל מּום ָרע לֹא ִתְזּבָ ַח אֹו ִעּוֵ סֵּ   ֱאלֶֹהיךָ  ה'בֹו מּום ּפִ
ֵא  128 ין טֹוב ָלַרע ְולֹא ְיִמיֶרּנּו ְוִאם ָהֵמר ְיִמיֶרּנּו ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָרתֹו ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש לֹא ִיּגָ ר ּבֵ   ללֹא ְיַבּקֵ
ר ַיֲעבֹר  129 ָקר ָוצֹאן ּכֹל ֲאׁשֶ ר ּבָ יִרי ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש לַ ְוָכל ַמְעׂשַ ֶבט ָהֲעׂשִ ָ ַחת ַהׁשּ   ה'תַּ
ֶטר ֶרֶחם לַ  130 ָכִרים לַ  ה'ְוַהֲעַבְרתָּ ָכל ּפֶ ר ִיְהֶיה ְלָך ַהּזְ ֵהָמה ֲאׁשֶ ֶגר ּבְ ֶטר ׁשֶ   ה'ְוָכל ּפֶ
הּ  131 ִבים ּבָ ֲממּו ָעֶליָה אְֹיֵביֶכם ַהּיׁשְ ּמִֹתי ֲאִני ֶאת ָהָאֶרץ ְוׁשָ   ַוֲהׁשִ
יָך ֲאׁשֶ  132 ר ִיְבַחר ַרק ָקָדׁשֶ קֹום ֲאׁשֶ א ּוָבאָת ֶאל ַהּמָ ָ ׂשּ   ה'ר ִיְהיּו ְלָך ּוְנָדֶריָך תִּ

 רש"י
וץ . השוחט בחרבי אלעזר מתי

חייב לאו כרת קאמר אלא 
   מלקות:

. להאי חוץ כגון ששחטו ומוקי
   בבמת יחיד בשעת היתר הבמות:

. שכל אחד ואחד בוה במת יחיד
במה לעצמו כגון במת מוח 

   וגדעון ושמואל:
. וב וגבעון שהן של במה גדולה

   צבור:
. להיות הואיל וקדוש בעל מום

   אסור בגיזה ועבודה:
. ולעולם ן כו'ואימא אם איו עי

   בבמה גדולה:
. לא יבדוק בין תם לא יבקר

לבעל מום דאיזה שיהא עשירי 
   יהא קדוש:

. מה גמר העברה העברה מבכור
בכור בעל מום לא קרב אף מעשר 
בעל מום לא כי אתא קרא לבמת 

   יחיד:
. דהייו ולא ימיר אותו טוב ברע

בעל מום אם המר ימיר יהיה 
   קדש אפילו בעל מום:

. בעלי מומין שולדו תולדו
   מקדשים תמימים:

. פסקה תא דבי ר' ישמעאל
מקרא אחריא ולא איצטריך 

   האי להכי:
. רק קדשיך וגו' אלו התמורות

דאתא לאשמועין שיקרבו 
למזבח דאי לעיקר הקדש אתא 
למה לי למכתב שיעלם 
לירושלים הא שמעין קראי 
טובא השמר לך פן תעלה 

   עולותיך וגו':
   . של קדשים:הוולדות

. הלכך כי אף הי בעל מום לא
אתא לא תזבח לבמת יחיד 

  אתא:
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            בבבביד, יד, יד, יד,  .10
ים"[  ָדׁשִ ל ַהּקָ    :ּכָ

ן ׁשָ ַדם מּום ָקבּוַע ְלֶהְקּדֵ ּקָ מּוָרה ]... ׁשֶ ין תְּ   ."ְוֵאין עֹוׂשִ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  
   .(ויקרא כז, י) 133""לֹא ַיֲחִליֶפּנּו ְולֹא ָיִמיר אֹתוֹ ָאַמר ְקָרא: ּדְ 
  

א  ּתָ טֹובַר "ָהׁשְ ַרע" ,"לֹא" :ָאְמַרּתְ  "ע ּבְ ֲעָיא "טֹוב ּבְ    ?!ִמיּבָ
  

א: רוֹ  ֶאּלָ מּוָרה,  - טֹוב ֵמִעיּקָ ה ּתְ   עֹוׂשֶ
רוֹ  מּוָרה.   - ַרע ֵמִעיּקָ ה ּתְ   ֵאין עֹוׂשֶ

   
  
  

                                                        
ְבֵהָמה ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָר  133 ֵהָמה ּבִ טֹוב ְוִאם ָהֵמר ָיִמיר ּבְ ָרע אֹו ַרע ּבְ   תֹו ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש לֹא ַיֲחִליֶפּנּו ְולֹא ָיִמיר אֹתֹו טֹוב ּבְ

 רש"י
. שלא השתא רע בטוב אמרת לא

יביא בהמת חולין תמימים. אצל 
בהמת קודש בעל מום ויאמר זו 

   תמורת זו:
   . להכי כתיב טוב ברע:אלא
. מעיקרו בשתפס בקדושה טוב

כשהוא תמים עושה תמורה 
או רע  אע''פ שהומם כדכתיב

בטוב דמשמע רע של קודש בטוב 
של חולין דרע של קודש עושה 

  תמורה:
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            טו, אטו, אטו, אטו, א    ––––יד, ב יד, ב יד, ב יד, ב  .11
ים"[  ָדׁשִ ל ַהּקָ ן :ּכָ ׁשָ ַדם מּום ָקבּוַע ְלֶהְקּדֵ ּקָ דוּ  ]- ...ׁשֶ   . "ִאם ֵמתּו ִיּפָ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ְמעֹון,  י ׁשִ ְבֵרי ַרּבִ   זֹו, ּדִ
ַח  ָאַמר:ּדְ  י ִמְזּבֵ ְכַלל ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכה.  -ָקְדׁשֵ   ָהיּו ּבִ

ִית  י ֶבֶדק ַהּבַ ְכַלל ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכה,  -ָקְדׁשֵ   לֹא ָהיּו ּבִ
ְתַנן    :ּדִ

ְמעֹון" י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
י ֶב  ִית, ָקְדׁשֵ   ֶדק ַהּבַ

דּו.  -ִאם ֵמתּו    ִיּפָ
ל ָמקֹום, מֹוֶדה  ְמעֹוןּוִמּכָ י ׁשִ רוֹ  ַרּבִ ַבַעל מּום ֵמִעיּקָ ה - ּבְ הוא ִנְפּדָ   . (תמורה לב.) "ׁשֶ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
   :ָאַמר ְקָראּדְ 

ָרא - יב)-(ויקרא כז, יא  134"אֹוָתּה" ַעל מּום ֵמִעיּקָ    .ְלַמעּוֵטי ּבַ
  

ְברּו.  -אֹוְמִרים: ִאם ֵמתּו  ֲאָבל ֲחָכִמים   ִיּקָ
  

   ?ַמאן ֲחָכִמים
  

ֵבי ֵלִוי הּוא.  א ּדְ ּנָ   ּתַ
  

ֵבי  ָתָנא ּדְ   : ֵלִויּדְ
ְכַלל ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכה, "   ַהּכֹל, ָהיּו ּבִ

רוֹ  ַעל מּום ֵמִעיּקָ   . "ַוֲאִפיּלּו ּבַ
  

ֵבי  ָנא ּדְ ַמְתִניֵתיּה:  ֵלִויְוֵכן ּתָ   ּבְ
  . "ה ֲאִפיּלּו עֹוףֲאִפיּלּו ַחיָּ "
  

  ! אָֹתּה"" :ְוָהְכִתיב
  

ָיא.  "אָֹתּה" ֵבי ֵלִוי ַקׁשְ א ּדְ   ְלַתּנָ
  

ְפִליִגי ֲעֵליּה  ַנן ּדִ ְמעֹון, ּדְ ֲאָבל ַרּבָ י ׁשִ   ַרּבִ
   ?ַמאי

דּו? ּדְ ָהִכי ַנִמי    ִאם ֵמתּו ִיּפָ
     ,ִאי ָהִכי

ְמעֹון ּוַמֲחלּוְקּתוֹ '  טו,א  י ׁשִ ְבֵרי ַרּבִ ֲעָיא ֵליּה! ִמ  'זֹו ּדִ   יּבָ
  

ן ָלִקיׁש,  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ   ָאְמִרי: ַרב כְּ
ַנן,  :ָאַמרּדְ  ִית   ְלַרּבָ י ֶבֶדק ַהּבַ ְכַלל ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכה,  -ָקְדׁשֵ   ָהיּו ּבִ

ַח  י ִמְזּבֵ ְכַלל ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכה.  -ָקְדׁשֵ   לֹא ָהיּו ּבִ
ַרּבָ  ָקָתֵני ֵסיָפאְוָלא ִמיּתֹוְקָמא ַמְתִניִתין כְּ ְברוּ  –ְוִאם ֵמתּו " :ַנן, ּדְ   . "ִיּקָ

  
ָהא  אי ּדְ ְברוּ "ָאַמר: ִמּמַ ָבֵעי ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכה הּוא?  "ֵמתּו ִיּקָ ּום ּדְ   ִמׁשּ

ים ְלַהֲאִכיָלן ִלְכָלִבים הּוא!  ָדׁשִ ֵאין ּפֹוִדין ֶאת ַהּקֳ ּום ׁשֶ ְלָמא ִמׁשּ   ּדִ
  

ן, ִניְתֵני: ְברוּ  – ִאם ַנֲעׂשּו ְטֵריָפה' ָאְמִרי: ִאם כֵּ    '.ִיּקָ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
י יֹוָחָנן ְסִביָרא ֵליּה.  ַרּבִ   ְלעֹוָלם ַרב כְּ

                                                        
ֵהָמה ְטֵמאָ  יאיאיאיא 134 ל ּבְ ן לַ ְוִאם ּכָ ה ָקְרּבָ ּנָ ר לֹא ַיְקִריבּו ִמּמֶ ֵהָמה ִלְפֵני ַהּכֵֹהן ה'ה ֲאׁשֶ   . ְוֶהֱעִמיד ֶאת ַהּבְ
ן ִיְהֶיה יביביביב                     ָך ַהּכֵֹהן ּכֵ ֶעְרּכְ ין טֹוב ּוֵבין ָרע ּכְ   ְוֶהֱעִריְך ַהּכֵֹהן אָֹתּה ּבֵ

 רש"י
. דאמר בפרק זו דברי רבי שמעון

בתרא דתמורה (דף לב.) קדשי 
מזבח היו בכלל העמדה 

   והערכה:
. דתן ר' שמעון אומר כו'

ומדאמר רבי שמעון קדשי בדק 
הבית לא היו מכלל דקרא 
בקדשי מזבח כתיב והכא מודה 

בעל מום מעיקרא דפדה אע''ג ב
דקדשי מזבח וממאי דתא 
דמתי' סבירא ליה קדשי מזבח 
היו בכלל העמדה והערכה 
שצריכין שיהו חיין בשעת פדייה 
כדכתיב והעמיד את הבהמה 
לפי הכהן ואח''כ והעריך אותה 
מדקתי סיפא גבי קדם הקדשן 
את מומן דאגב שקידשן למזבח 

   מקדישין תמימים:
. לאו הך רבן םאבל חכמי

דפליגי עליה דר' שמעון במס' 
תמורה דהתם אמרין לדברי 
הכל בעל מום מעיקרו לא היה 
בכלל העמדה והערכה אלא תא 

   דבי לוי הוא:
   . דאיה ראויה למזבח:אפי' חיה

. דבבעל הכי מי דאם מתו יפדו
   מום מעיקרא מודו:

. דלא מוקי מתיתין כרבן רב
דאמר סבירא ליה כריש לקיש 

התם לרבן קדשי בדק הבית כו' 
הילכך לא מיתוקמא מתי' כולה 

   כרבן:
דקתי בסיפא דמתיתין אם 

. דקדשי מזבח היו מתו יקברו
   בכלל העמדה והערכה:

. דטעמא דמתי' משום א''כ
   אכילה דקדשים לכלבים הוא:

. יתי אם עשו טריפה יקברו
דמשמע אע''ג דמצי למיעבד בהו 

יקברו הואיל  העמדה והערכה
ולא חזו אלא לכלבים ומדקט 
מתו ש''מ טעמא משום העמדה 
והערכה (ודלא) כר' יוחן דאמר 
התם לרבן אחד קדשי מזבח 
ואחד קדשי בדק הבית היו בכלל 
ומיתוקמא סיפא דמתי' כרבן 
ורישא מי מיתוקמא כדידהו 
דבבעל מום מעיקרו כולהו מודו 
ותי זו דברי רבי שמעון 

  :ומחלוקתו
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ֵני:  ְמעֹון ּוַמֲחלּוְקתוֹ 'ּוּתְ י ׁשִ ְבֵרי ַרּבִ   .  'זֹו ּדִ
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        טו, א טו, א טו, א טו, א  .12
ן ֶאת מּוָמן, " ׁשָ ַדם ֶהְקּדֵ   ֲאָבל ּקָ

ן ׁשָ     -אֹו מּום עֹוֵבר ְלֶהְקּדֵ
ן נֹוַלד ָלֶהן מּום ָקבּוַע,ְוְל  טּוִרין  -ְוִנְפּדּו   ַאַחר ִמּכֵ כֹוָרה  :ּפְ    ,ִמן ַהּבְ

נֹות תָּ    ."ּוִמן ַהּמַ
  

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ   :ּדְ

כֹוָרה  (דברים יב,כב) 135"ְצִבי"" טּור ִמן ַהּבְ ִבי ּפָ טּוִרין ִמן -ַמה ּצְ ין ּפְ ׁשִ סּוֵלי ַהּמּוְקּדָ כֹוָרה. ַאף ּפְ   ַהּבְ

נֹות!  תָּ ּה, ְולֹא אֹוִציא ֶאת ַהּמַ יִבים ּבָ ֵאיָנם ַחּיָ כֹוָרה, ׁשֶ   אֹוִציא ֲאִני ֶאת ַהּבְ
ְלמּוד לֹוַמר:  ל"תַּ   ."ַאּיָ
טּור ל ּפָ כֹוָרה  :ָמה ַאּיָ   ִמן ַהּבְ

נֹות תָּ טּוִרין - ּוִמן ַהּמַ ין ּפְ ׁשִ סּוֵלי ַהּמּוְקּדָ כֹוָרה  :ַאף ּפְ    ,ִמן ַהּבְ
נֹות. וּ  תָּ   ִמן ַהּמַ

ר ן מּותָּ ל ֶחְלּבָ ִבי ְוַאּיָ ר!  - ִאי ּצְ ן מּותָּ ין ְיֵהא ֶחְלּבָ ׁשִ סּוֵלי ַהּמּוְקּדָ   ַאף ּפְ
ְלמּוד לֹוַמר:  ק – "ַאְך"תַּ   . "ִחּלֵ

  
  

נֹות"ָאַמר ָמר:  תָּ כֹור, ְולֹא אֹוִציא ֶאת ַהּמַ   . "אֹוִציא ֶאת ַהּבְ
  

ָנא  כוֹ "ַמאי ׁשְ ּכֹל,  "ראֹוִציא ֶאת ַהּבְ ֶוה ּבַ ֵאין ׁשָ ּום ׁשֶ   ִמׁשּ
נֹות" תָּ ּכֹל - "ְולֹא אֹוִציא ֶאת ַהּמַ וֹות ּבַ ָ ׁשּ    .ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר:  ל"ּתַ    ."ַאּיָ
  

אָאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ַרב ּפַ   : ַאּבַ
ל ִבי ְוַאּיָ נוֹ "ֵאין  - ִאי ַמה ּצְ ֶהן, (ויקרא כב, כח) 136"אֹותֹו ְוֶאת ּבְ    נֹוֵהג ּבָ

סוּ  ין ַאף ּפְ ׁשִ נוֹ "ֵאין  -ֵלי ַהּמּוְקּדָ   נֹוֵהג ּבֹו!  "אֹותֹו ְוֶאת ּבְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ית ְלהּו?    ְלַמאי ְמַדּמֵ

ין  נֹו" -ִאי ְלחּוּלִ   נֹוֵהג ּבֹו,  "אֹותֹו ְוֶאת ּבְ
ים נֹו" - ְוִאי ְלָקָדׁשִ   נֹוֵהג ּבֹו!  "אֹותֹו ְוֶאת ּבְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

י ֶחְלּבֹו  ,ִאי ָהִכי ּבֵ   ַנִמי ֵניָמא ָהִכי: ּגַ
ית ְלהוּ     ?ְלַמאי ְמַדּמֵ

ין  ן ָאסּור,  -ִאי ְלחּוּלִ   ֶחְלּבָ
ים  ן ָאסּור!  -ְוִאי ְלָקָדׁשִ   ֶחְלּבָ

  
א, ָלאו ִמי ָאְמַרּתְ  ן - "ַאְך"ֶאּלָ    ,ְולֹא ֶחְלּבָ

נוֹ "ְולֹא  - "ַאְך"ֵאיַמר ַנִמי:     ."אֹותֹו ְוֶאת ּבְ
  

  :ָאַמר ָרָבא
נוֹ אֹות"ְל  – "ַאְך" ָאָתא, ְוֶחְלּבֹו ִמ  "ֹו ְוֶאת ּבְ מֹו"הּוא ּדְ   ָנְפָקא.  "ּדָ

ְכִתיב:  מֹו לֹא תֹאֵכל""ּדִ    .כג)-(דברים טו, כב 137ַרק ֶאת ּדָ
  

מֹו"ַמאי    ? "ּדָ
ׁש  :ִאיֵליָמא מֹו ַמּמָ ָמן  - ּדָ א ּדָ ל, ּדִ לֹא ְיֵהא ֶאּלָ   ְצִבי ְוַאּיָ

ָמן  ֵרי?ּדִ ַאּטּו ּדָ ל ִמי ׁשָ    !ְצִבי ְוַאּיָ
א:  מֹו"ֶאּלָ   .ֶחְלּבוֹ  – "ּדָ

  

                                                        
ן ּתֹאְכֶלּנוּ  135 ל ּכֵ ִבי ְוֶאת ָהַאּיָ ר ֵיָאֵכל ֶאת ַהּצְ ֲאׁשֶ ו יֹאֲכֶלּנוּ ַאְך ּכַ הֹור ַיְחּדָ ֵמא ְוַהּטָ   ַהּטָ

יֹום ֶאָחד 136 ֲחטּו ּבְ נֹו לֹא ִתׁשְ ה אֹתֹו ְוֶאת ּבְ   ְוׁשֹור אֹו ׂשֶ
ל כבכבכבכב 137 ִבי ְוָכַאּיָ ּצְ ו ּכַ הֹור ַיְחּדָ ֵמא ְוַהּטָ ָעֶריָך ּתֹאְכֶלּנּו ַהּטָ ׁשְ ּמָ  כגכגכגכג. ּבִ ֶכּנּו ּכַ ּפְ ׁשְ מֹו לֹא תֹאֵכל ַעל ָהָאֶרץ תִּ   ִיםַרק ֶאת ּדָ

 רש"י
. כצבי ואיל ומוקמיא צבי

בסיפרי דבפסולי המוקדשין 
   שפדו הכתוב מדבר:

מה צבי ואיל פטורין מן 
. דבקרך וצאך הבכורה

   כתיב:
. ולא אוציא את המתות

ולקמן פריך מאי אולמיה 
   דמתות מבכורה:

. צבי ואיל פטורין מן המתות
דכתיב במתות אם שור אם 

   שה:
פקי . מתות דלא ומ''ש

   מקרא קמא:
ומתרץ אוציא את הבכורה 

. שאיה שאיה שוה בכל
   והגת בקבות כזכרים:

. אין אותו ואת בו צבי ואיל
והג בצבי ואיל דכתיב שור 

   או שה:
. א''ל למאי מדמית ליה

לפסולי המוקדשין 
דתיפטריהו מאותו ואת בו: 
אותו ואת בו והג בחולין 
ובמוקדשין כדמפרש 

   ין (ד' עח.):בשחיטת חול
. אמאי א''ה גבי חלבו מי

איצטריך אך למיסר תיפוק 
לי דאסור דלמאי מדמית להו 
כיון דאמרת אע''ג דאיתקוש 
לצבי ואיל לא פקי מתורת 

   קדשים:
. אך ולא אותו ואת בו

ומסתברא דהיקשא למיפטר 
מבכורה ומתות אתיא ואך 
למיסר חלבו ואותו ואת בו 

ם דהשתא מדמין להו לקדשי
גמורין דאי אמרין איפכא 
לא מדמין להו לא לקדשים 

   ולא לחולין:
. בבכור בעל מום רק את דמו

  כתיב:
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  ! 'ֶחְלּבוֹ 'ְוִליְכּתֹוב ַרֲחָמָנא 
  

ַתב ַרֲחָמָנא א ְוַאֲהֵני ְקָרא,  :, ֲהָוה ָאִמיָנא'ֵחֶלב' :ִאי כָּ יׁשָ   ַאֲהֵני ֶהיּקֵ
א" יׁשָ ֵרת,  - "ַאֲהֵני ֶהיּקֵ   ְלַמעּוֵטי ִמכָּ

ַתב  ִכי כְּ ֵרת"ּדְ ֵהָמה הּוא ּדִ ַא  "ּכָ    ,ְכִתיבאֹוֵכל ֵחֶלב ּבְ
ֱאַמר:  ּנֶ ֵהָמהׁשֶ ל אֹוֵכל ֵחֶלב ִמן ַהּבְ י ּכָ   , (ויקרא ז, כה) 138""ּכִ

ָעְלָמא.  ָלאו ּבְ   ְוַאֲהֵני ְקָרא ְלֵמיָקם ֲעֵליּה ּבְ
ְלׁשֹון  ֵקיּה ַרֲחָמָנא ּבִ מֹו"ְלָהִכי ַאּפְ ָכֵרת. "ּדָ ֵרת, ַאף ֶחְלּבֹו ּבְ כָּ מֹו ּבְ   , לֹוַמר ְלָך: ַמה ּדָ

  

ָנא   ָקָאַמר!  "ְולֹא ֶחְלּבוֹ  - "ַאְך"" :ְוָהא ּתָ
  

מוֹ 'ָהִכי ָקָאַמר: ִאיּלּו לֹא ֶנֱאַמר    ְולֹא ֶחְלּבֹו,  - "ַאְך", ָהִייִתי אֹוֵמר: 'ּדָ
ֱאַמר ּנֶ יו ׁשֶ מֹו" :ַעְכׁשָ נֹו"לְ  "ּדָ ָאָתא "אֹותֹו ְוֶאת ּבְ    .הּוא ּדְ

  
  
  

                                                        
ה לַ  138 ֶ ה ִאׁשּ ּנָ ר ַיְקִריב ִמּמֶ ֵהָמה ֲאׁשֶ ל אֵֹכל ֵחֶלב ִמן ַהּבְ י ּכָ יהָ  ה'ּכִ ֶפׁש ָהאֶֹכֶלת ֵמַעּמֶ   ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ

 רש"י
. דאיתקוש לצבי אהי היקישא

   ואיל:
. דכתיב את חלבו לא ואהי קרא

תאכל אהי היקישא מכרת והוה 
מיסתבר טעמא שפיר דכי כתיב 
כרת בחלב בבהמה הראויה 

קרא ז) כי לקרבן כתיב דכתיב (וי
כל אוכל חלב וגו' ואהי קרא 
למיקם עליה בלאו דלא 
תישרייה לגמרי להכי אפקיה 

   כו':
. דברייתא דלעיל מפיק והא תא

חלבו מאך ורבא היכי מצי 
למימר דאך לאותו ואת בו 

   אתא:
. והאי דקתי אילו לא אמר כו'

תלמוד לומר אך חלק ה''ק אפילו 
לא כתב קרא מציא לאפוקי 

רק בכל אות פשך תזבח  מהכא:
ואכלת (דברים יב) ואוקימא 
  בפסולי המוקדשין לאחר פדיון:
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        ב ב ב ב ----טו, אטו, אטו, אטו, א .13
ן ֶאת מּוָמן, "[  ׁשָ ַדם ֶהְקּדֵ   ֲאָבל ּקָ

ןאוֹ  ׁשָ     - מּום עֹוֵבר ְלֶהְקּדֵ
ן נֹוַלד ָלֶהן מּום ָקבּוַע,   ] :ְוִנְפּדוּ  ְוְלַאַחר ִמּכֵ

ין ֵזז ּוְלֵהיָעֵבד[ ְוֵאיָנן יֹוְצִאין ְלחּוּלִ   . ]"ְלִהיּגָ
  

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ

ח"" ְזּבַ ה,  - (דברים יב, טו) 139"ּתִ יּזָ   ְולֹא ּגִ

ר" ׂשָ   לֹא ָחָלב, וְ  - "ּבָ
"   ְולֹא ִלְכָלֶביָך,  - "ְוָאַכְלּתָ

ים ְלַהֲאִכיָלן ִלְכָלִבים ָדׁשִ ֵאין ּפֹוִדין ֶאת ַהּקֳ אן ׁשֶ   .  "ִמּכָ
  

ָאְמִרי   טו,ב א ּדְ    :ִאיכָּ
  

"" ח ְוָאַכְלּתָ ְזּבַ ַעת ְזִביָחה ָוֵאיָל  - (דברים יב, טו) "ּתִ ְ א ִמׁשּ ר ֲאִכיָלה ֶאּלָ ֵהן ֶהיתֵּ   ,ךְ ֵאין ְלָך ּבָ

ים ָדׁשִ   .  140"ְלַהֲאִכיָלן ִלְכָלִבים ֲאָבל ּפֹוִדין ֶאת ַהּקֳ
   

                                                        
ת  139 ִבְרּכַ ר ּכְ ח ְוָאַכְלתָּ ָבׂשָ ְזּבַ ָך תִּ ת ַנְפׁשְ ָכל ַאּוַ ֵמא  ה'ַרק ּבְ ָעֶריָך ַהּטָ ָכל ׁשְ ר ָנַתן ְלָך ּבְ לֱאלֶֹהיָך ֲאׁשֶ ִבי ְוָכַאּיָ ּצְ הֹור יֹאְכֶלּנּו ּכַ   ְוַהּטָ
  ))))ָהִכי ָנִמי ְדָאַמרָהִכי ָנִמי ְדָאַמרָהִכי ָנִמי ְדָאַמרָהִכי ָנִמי ְדָאַמר(((( מסורת הש"ס. גירסת וילא: 140

 רש"י
. איכא דאמרי תזבח ואכלת וכו'

מהכא מפיק גיזה וחלב דאסור 
ובשר אורחיה דקרא ולא דריש 

  ואכלת לאפוקי כלבים:
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        טו, ב טו, ב טו, ב טו, ב  .14
ן ֶאת מּוָמן, "[  ׁשָ ַדם ֶהְקּדֵ   ֲאָבל ּקָ

ן ׁשָ     -אֹו מּום עֹוֵבר ְלֶהְקּדֵ
ן נֹוַלד ָלֶהן מּום ָקבּוַע,   ] :ְוִנְפּדוּ  ְוְלַאַחר ִמּכֵ

  . "ָאסּור ְלַאַחר ִפְדיֹוָנן -ּוְוָלָדן ַוֲחָלָבן 
  

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
ְדיֹוָנן  ר ְוִאיְתְיִליד ְלַאַחר ּפִ ִאיַעּבַ ל ִניְנהוּ  -ִאיֵליָמא ּדְ אי? ְוַלד ְצִבי ְוַאּיָ    !ַאּמַ

  
ְדיֹוָנן.  ר ִלְפֵני ִפְדיֹוָנן ּוִאיְתְיִליד ְלַאַחר ּפִ ִאיַעּבַ א ּדְ   ֶאּלָ

ְדיֹוָנן  י.  -ָהא ִלְפֵני ּפִ ׁש ַנִמי ָקְדׁשִ   ִמיְקּדַ
  

יְמנָ     ?א ָהֵני ִמיּלֵ
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ   :ּדְ

ָלד,  - (ויקרא ג, א) 141"ָזָכר""   ְלַרּבֹות ֶאת ַהּוָ

מּוָרה.  "ְנֵקָבה"וּ    ְלַרּבֹות ֶאת ַהתְּ
ִמיִמים,  ִמיִמין ּוְתמּוַרת תְּ א ְוַלד תְּ   ְוֵאין ִלי ֶאּלָ

ֲעֵלי מּוִמין ֲעֵלי מּוִמין ּוְתמּוַרת ּבַ ִין?  - ַוְלֵדי ּבַ   ִמּנַ
הּוא אֹוֵמרּכְ  ֲעֵלי מּוִמין - "ִאם ָזָכר" :ׁשֶ   ,ְלַרּבֹות ְוַלד ּבַ

ֲעֵלי מּוִמין - "ִאם ְנֵקָבה" מּוַרת ּבַ   .  "ְלַרּבֹות תְּ
   

  
ְדיֹוָנן ְלַאַחר ּפִ ֵהא ֲעֵליֶהן - אֹוָתן ְוָלדֹות ׁשֶ   ?ַמה ּתְ

  
הוּ  -ִלְפֵני ִפְדיֹוָנן  ִליִגי ּבְ    :ִמיְפַלג ּפְ

ָא  א ְלַמאן ּדְ י ִליְקַרב. ִאיכָּ   ַמר: ָקְדׁשִ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ יה.  :ְוִאיכָּ י ִלְרִעּיָ   ָקְדׁשִ

  
ְדיֹוָנן ּדִ  ֵהא ֲעֵליֶהן?  -ְלַאַחר ּפִ   ַמה ּתְ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
ה ְוֵהן ֵמִתין.    ּכֹוְנָסן ְלִכיּפָ

ֵהיִכי ִליֲעִביד?    ּדְ
חּוָיה ָקָאתּו.  -ִליְקְרִביְנהּו  ה ּדְ ָ   ִמּכַֹח ְקדּוׁשּ
ְדיֹוָנן.  -ִליְפְרִקיְנהּו  ס ּפִ יִמי ְלִמיְתּפַ   ָלא ַאּלִ

  
ַמְעְרָבאָאְמִרי  ֵמיּה  ּבְ ְ י ֲחִניָנאּדְ ִמׁשּ   : ַרּבִ

ם ֶזַבח.  -ָסמּוְך ְלִפְדיֹוָנן  יָסן ְלׁשֵ   ַמְתּפִ
  
   !?"ָסמּוְך ְלִפְדיֹוָנן"

יה ִניְנהּו! ּדִ  :ְלֵמיְמָרא   ְבֵני ְפִדּיָ
  

א ֵאיָמא ם אֹותֹו ֶזַבח.  ָסמּוךְ  :ֶאּלָ יָסן ְלׁשֵ ן, ַמְתּפִ   ְלִפְדיֹון ִאּמָ
  

   ?ַטְעָמא ַמאי
  

י ֵלִויָאַמר    : ַרּבִ
ל ֵמֶהן ֲעָדִרים ֲעָדִרים.  א ְיַגּדֵ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ   ּגְ

  

                                                        
ִמים ַיְקִריֶבּנּו ִלְפֵני  141 ָקר הּוא ַמְקִריב ִאם ָזָכר ִאם ְנֵקָבה תָּ נֹו ִאם ִמן ַהּבָ ָלִמים ָקְרּבָ   ה'ְוִאם ֶזַבח ׁשְ

 רש"י
אלא דאיעבר לפי פדיון ואיתיליד לאחר 

להו לא  . הילכך אסירי וקדושה ליתפדיון
ליקרב ולא לדמיהן כדמפרש לקמן מה תהא 

   עליהן:
   . ולדו מיקדש מי קדשי:הא לפי פדיון

   . דלפי פדיון אם ולדו קדשי:מא ה''מ
. גבי שלמים כתיב (ויקרא ג) זכר לרבות את הולד

אם זכר אם קבה תמים וקרא יתירא הוא 
דישתוק קרא מייה ומדלא קבע בה זכר כדקבע 

ממילא דקבה מי חזיא זכר וקבה תו בעולה 
למה לי זכר לרבות ולד שלמים ואי קשיא תיפוק 
ליה מאשר יהיו לך תריץ תאי היא איכא דמייתי 
לה מהכא ואיכא דמייתי לה מהכא והכי מפרש 

   במסכת תמורה בפרק אלו קדשים (דף יז:):
   . ולד בהמה תמימה:ולד תמימים

   דשן את מומן:. (וכולן) שקדם הקולד בעלי מומין
. ולדו ותעברו קודם אותן ולדות שלאחר פדיון

פדיון מה תהא עליהם דהא לא חזו לא לגופן 
   ולא לדמי כדמפרש רב הוא:

. בהא הך דולדו לפי פדיון מיפליג פליגי בהו
   דאמרן לעיל אם זכר לרבות ולד בעלי מומין:

. במס' תמורה בפרק אלו איכא למאן דאמר
   קדשי ליקרב: קדשים (שם)

. עד שיוממו ואיכא למאן דאמר קדשי לרעייה
   וימכרו ויפלו דמיהן לדבה:

   . לחדר והם מתים ברעב:כוסן לכיפה
. דאית בהו תרתי לריעותא חדא קדושה דחויה

דאמותן בעלי מומין שראו ודחו ועוד דלאחר 
פדיון ולדו והן עצמן אין יכול להתפיסן 

יל ואידחו תו לא לקדושה גמורה להקריב הוא
   מיחזו:

. בקדושתן כדי שיצאו לא אלימי למיתפס פדיון
הן לחולין שכבר יצאו קדושתן אגב פדיון דאמן 
דהאי דאסורין גזרה בעלמא הוא כדלקמן אבל 
מדאורייתא עובר ירך אמו הוא ופקעה קדושתן 
לפדיון אמן כדאמרן לעיל גבי קדושת דמים 

וף מי לא דולדן מותר לאחר פדיון קדושת הג
שא דאין חילוק בין קדושת הגוף לקדושת דמים 
לעין פדיון אלא שזה צריך מום וזה אין צריך 

   מום:
. בתמיה כלומר דשייך למימרא דבי פדייה יהו

למימר בהו לשון פדייה קודם שיתפיסן בתמיה 
   והא לא אלימי:

. סמוך לפדיון אמן מתפיסן לשם אותו זבח
ושה לעצמן דחשביהו דהשתא חיילא עלייהו קד

ולא פקעה קדושתייהו על ידי פדיון אמן וממתין 
   עד שיוממו ופריק להו:

. אמר רב הוא מומתין ולא מתקין וטעמא מאי
   להו כרבי חיא:

. אי אמרת אית להו תקתא אמר ר' לוי גזרו כו'
לולדות אתי לגדל עדרים מפסולי המוקדשין דכי 

ריק ליה פיל ביה מומא בבהמת קדשים לא פ
(האי) ואתי למיכליהו בלא פדיון אבל כי 
מפסדין לולדות ממהר לפדות את האם מיד 
כשיפול בה מום מפי רבי אליעזר ובתשובתו ל''א 
בין למ''ד מומתין בין למ''ד מתפיסן מאי טעמא 
אטרחוהו רבן לשבקיהו באיסורייהו גזרה 
שמא יגדל עדרים עדרים שילדו גם אותן ולדות 

רים ואתי בהו לידי תקלה אבל לאחר ולדות אח
שיפדם לא איכפת אם יולדין דוולד צבי ואיל 
יהו. ל''א ועיקר מפי המורה וטעמא מאי 
אמתי' קא מהדר דמאי טעמא אסור אחר פדיון 
אמן הא פקע קדושתייהו בפדיון אמן כי היכי 
דפקעא גבי קדושת דמים דולדן מותר לאחר 

דל מפסולי פדיון כדאמר לעיל גזירה שמא יג
המוקדשין שיפדו עדרים לצורך דולדות הולדים 
לאחר פדיון ואתי בהו לידי גיזה ועבודה אבל 
לעיל גבי קדם מומן להקדישן לא גזרין משום 
מילתא דלא שכיחא היא דהא אמרין במסכת 
תמורה (דף ו:) המתפיס בעלי מומין למזבח עובר 
בחמשה לאוין ובקדם הקדשן למומן גופייהו 

ן דאיעבר ואיתייליד לאחר פדיון ולא דשרי
גזרין (דמילתא דלא שכיחא) כיון דאסרת להך 

  דאיעבר לפי פדיון לא אתי לדחוייהו:
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יּה  ָעא ִמיּנֵ תֵמ  ָרִביָנאּבְ ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ְרֶצה?  ּיִ יָסן ְלָכל ֶזַבח ׁשֶ ְתּפִ ּמַ   ַמהּו ׁשֶ
  

יָסן. ָאַמ    ר ֵליּה: ֵאין ַמְתּפִ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ַמר  ָעֶריָך"ּגָ ׁשְ ָעֶריָך" (דברים יב, טו) 142"ּבִ ׁשְ כֹור,  (דברים טו, כב) 143"ּבִ   ִמּבְ

ְרֶצה,  ּיִ יָסן ְלָכל ֶזַבח ׁשֶ כֹור ֵאין ַמְתּפִ   ַמה ּבְ
ְכִתיב ְבֵהָמה :ּדִ ר ַלה' ּבִ ר ְיֻבּכַ כֹור ֲאׁשֶ יׁש ִאיׁש אֹתֹו" ... "ַאְך ּבְ   , (ויקרא כז, כו) 144לֹא ַיְקּדִ

ְרֶצה.  -ַאף ָהֵני  ּיִ יָסן ְלָכל ֶזַבח ׁשֶ   ֵאין ַמְתּפִ
  

ָווֵתיּה  ְנָיא כְּ ת: ּדְ ּתַ ׁשֶ   ַרב ׁשֵ
ן, ְוִנְפּדוּ " יׁשָ ַדם מּום ָקבּוַע ְלֶהְקּדֵ ּקָ ים ׁשֶ יִבין    :ָקָדׁשִ ְבכֹוָרה  - ַחּיָ    ,ּבִ

נֹות ין    - ּוְבַמתָּ    ,ִלְפֵני ִפְדיֹוָנןּבֵ
ְדיֹוָנן ין ְלַאַחר ּפִ    .ּבֵ

ֶהן  ִעים.  -ַהּגֹוֵזז ְוָהעֹוֵבד ּבָ   ֵאינֹו סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרּבָ
ְדיֹוָנן  ין ְלַאַחר ּפִ ין ִלְפֵני ִפְדיֹוָנן ּבֵ מּוָרה,  -ּבֵ ין תְּ   ֵאין עֹוׂשִ

ֶהן,  -ְוִלְפֵני ִפְדיֹוָנן    מֹוֲעִלין ּבָ
ְדיֹוָנן  ֶהן.  -ּוְלַאַחר ּפִ   ֵאין מֹוֲעִלין ּבָ

  חֹול,  -ּוְוָלדֹוֵתיֶהן 
ִמיִמים,  ין תְּ   ְוִנְפּדִ

ְרֶצה. וּ  ּיִ יָסן ְלָכל ֶזַבח ׁשֶ   ַמְתּפִ
ָבר: ל ּדָ ָללֹו ׁשֶ ְבֵריֶהם,   ּכְ ין ְלָכל ּדִ חּוּלִ   ֲהֵרי ֵהן ּכְ

ְלַבד.  א ִמְצַות ִעּלּוי ּבִ ֶהם ֶאּלָ   ֵאין ְלָך ּבָ
  

ן ֶאת מ יׁשָ   ּוָמן, ָקַדם ֶהְקּדֵ
ן יׁשָ    ,אֹו מּום עֹוֵבר ְלֶהְקּדֵ

אן נֹוַלד מּום ָקבּוַע, ְוִנְפּדּו  טּוִרין   -ּוְלַאַחר ִמּכָ כֹוָרה  ּפְ    ,ִמן ַהּבְ
נֹות תָּ ין ִלְפֵני ִפְדיֹוָנן  - ּוִמן ַהּמַ    ,ּבֵ

ְדיֹוָנן ין ְלַאַחר ּפִ    .ּבֵ
ֶהן  ִעים.  -ַהּגֹוֵזז ְוָהעֹוֵבד ּבָ   סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרּבָ

   ,ּוֵבין ִלְפֵני ִפְדיֹוָנן
ְדיֹוָנן  ין ְלַאַחר ּפִ מּוָרה.  -ּבֵ ין תְּ   עֹוׂשִ

ֶהן,  -ִלְפֵני ִפְדיֹוָנן    מֹוֲעִלין ּבָ
ְדיֹוָנן  ֶהן. -ּוְלַאַחר ּפִ   ֵאין מֹוֲעִלין ּבָ

  קֹוֶדׁש,  -ּוְוָלדֹוֵתיֶהן 
ִמיִמין.  ין תְּ   ְוֵאין ִניְפּדִ

יִּ  יָסן ְלָכל ֶזַבח ׁשֶ   ְרֶצה. ֵאין ַמְתּפִ
ָבר: ל ּדָ ָללֹו ׁשֶ ְבֵריֶהם,   ּכְ ׁש ְלָכל ּדִ ֶהְקּדֵ   ֲהֵרי ֵהן ּכְ

ְלַבד ר ֲאִכיָלה ּבִ א ֶהיתֵּ ֶהן ֶאּלָ   . "ְוֵאין ְלָך ּבָ
  

ָבר" ל ּדָ ָללֹו ׁשֶ א  "ּכְ ֵריׁשָ טּור :ַלֲאתּוֵיי –ּדְ חּוץ ּפָ    .ׁשֹוֲחָטן ּבַ
  

ָבר"   טז,א ל ּדָ ָללֹו ׁשֶ ֵסיָפא  "ּכְ   ֲחָלבֹו.  :ֵייַלֲאתוּ ^ -ּדְ
  

                                                        
ח וְ  142 ְזּבַ ָך תִּ ת ַנְפׁשְ ָכל ַאּוַ ת ַרק ּבְ ִבְרּכַ ר ּכְ ל ה'ָאַכְלתָּ ָבׂשָ ִבי ְוָכַאּיָ ּצְ הֹור יֹאְכֶלּנּו ּכַ ֵמא ְוַהּטָ ָעֶריָך ַהּטָ ָכל ׁשְ ר ָנַתן ְלָך ּבְ   ֱאלֶֹהיָך ֲאׁשֶ
ל 143 ִבי ְוָכַאּיָ ּצְ ו ּכַ הֹור ַיְחּדָ ֵמא ְוַהּטָ ָעֶריָך ּתֹאְכֶלּנּו ַהּטָ ׁשְ   ּבִ
ר לַ  144 ר ְיֻבּכַ כֹור ֲאׁשֶ ְבהֵ  ה'ַאְך ּבְ ה לַ ּבִ יׁש ִאיׁש אֹתֹו ִאם ׁשֹור ִאם ׂשֶ   הּוא ה'ָמה לֹא ַיְקּדִ

 רש"י
. לאותן ולדות מהו שיתפיסן

שבמעי פסולי המוקדשין לאיזו 
   זבח שירצה:
   . אלא לאותו זבח:אין מתפיסן

. כתיב בבכור וכי יהיה בשעריך
ריך תאכלו בו מום וגו' בשע

(דברים טו) ובפסולי המוקדשין 
כתיב אשר תן לך בכל שעריך 

   (שם יב):
אשר יבוכר לא יקדיש איש 

. אלמא לא חל עליה שום אותו
   קדושה אחריתי:

. ואע''ג ואין סופג את הארבעים
דאסירי בגיזה קודם פדייה לא 
לקי עליה דכי כתיב לא תגוז 
אקדשים גמורין כתיב ואיסורא 

א כשאר הה מן מיהא איכ
   ההקדש:

בין לפי פדיון בין לאחר פדיון 
. דטוב מעיקרו אין עושין תמורה

   בעין כדפרישית לעיל:
. דהא לפי פדיון מועלין בהן

הה מן ההקדש דלא גרעי 
   מקדשי בדק הבית:

. אפילו תעברו וולדותיהן חולין
   קודם פדיון וולדו אחר פדיון:

עברו . אם תופדין תמימים
   וילדו קודם פדיון:

אין לך בהם אלא מצות עילוי 
   . שמעלין אותן בדמים:בלבד

ובין לפי פדיון ובין לאחר 
. ולקמן פדיון עושין תמורה

קאמר דתמורה שלאחר פדיון 
   מתה:

. לאחר פדיון אין מועלין בהן
דאיתקוש לצבי ואיל אבל לעין 
   גיזה לא דכתיב תזבח ולא גיזה:

. אם תעברו קודש וולדותיהן
   קודם פדיון:

. ואין מתפיסן לכל זבח שירצה
  והייו דרב ששת:

. דאסור ולאתויי לאתויי חלבו
שוחטו בחוץ דחייב לא אמרין 
משום דא''כ איבעי לן למימר 
בדוקין שבעין ועוד סיפא קתי 
לקמן השוחטן בחוץ פטור וכללא 
דרישא לא אצטריך לאיתויי 

כגופן חלבו דשרי דהשתא ולדן ד
דמי דעובר ירך אמו הוא שרי כל 

  שכן חלבו דמיא בעלמא הוא:
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        טז, אטז, אטז, אטז, א .16
   :ָאַמר ָמר

ִמיִמין, " ין תְּ   ֵאין ִנְפּדִ
ְרֶצה ּיִ יָסן ְלָכל ֶזַבח ׁשֶ   . "ְוֵאין ַמְתּפִ

  
ִמיִמים" ָלא ִמיְפְרִקי,  - "תְּ   הּוא ּדְ

ֲעֵלי מּוִמין'ָהא    ִמיְפְרִקי.  - 'ּבַ
  
ְרֶצה" ּיִ יָסן, ּדְ הּוא  - "ְלָכל ֶזַבח ׁשֶ   ֵאין ַמְתּפִ

יָסן. ְלא -ָהא    ֹותֹו ֶזַבח ַמְתּפִ
  

ַחּתְ ָלּה  כַּ יָסן ְלאֹותֹו ֶזַבח ּדְ ֵהיִכי ַמׁשְ מּוָמן. וְ ַמְתּפִ ין ּבְ   ִנְפּדִ
  

א  יּוְבּתָ יֲהֵוי ּתְ   !ַרב הּוָנאּדְ ֵניָמא ּתֶ
  

  ָאַמר ָלְך ַרב הּוָנא: 
ין  ֲעֵלי מּוִמין ּדַ הּוא ַהּדִ ין -ֲאִפיּלּו ּבַ    .ֵאין ִנְפּדִ
ָת  אְוַאְייֵדי ּדְ ִמיִמים" :ָנא ֵריׁשָ ין תְּ ָנא ַנִמי ֵסיָפא "ִנְפּדִ ִמיִמים" :ּתָ ין תְּ   . "ֵאין ִנְפּדִ

א ָתָנא ֵריׁשָ ְרֶצה" :ְוַאְייֵדי ּדְ ּיִ ָנא ַנִמי ֵסיָפא "ְלָכל ֶזַבח ׁשֶ ְרֶצה" :ּתָ ּיִ    ."ְלָכל ֶזַבח ׁשֶ
  
  
  
  
חּוץ " ֹוֲחָטן ּבַ טּור -ְוַהׁשּ    ."ּפָ
  

יבַח " :ַמְתֵני ַרב הּוָנא   ,"ּיָ
ַעִין,     :ּומֹוִקים ָלּה  ּבָ ין ׁשֶ דּוּקִ   ּבְ

א  יּבָ י ֲעִקיָבא ּדְ ְוַאּלִ   לֹא ֵיְרדּו.   -ָאַמר: ִאם ָעלּו ּדְ ַרּבִ
   

  
  

 רש"י
. אותם הא בעלי מומין מיפרקי

שתעברו קודם פדיון וולדו 
לאחר פדיון וכגון שתפסן לשום 
זבח דאלימא קדושתייהו 
למיתפס פדיון וכשהוא מתפיסן 
לשם זבח אין מתפיסן לכל זבח 
שירצה הא לשם אותו זבח 

י משכחת לה מתפיסן והיכ
פירושא הוא כלומר היכי 
משכחת תירוצא דמילתא 
דמשמע בעלי מומין פדין ולשם 
זבח אחר לא יתפיסם אלא היכי 
עביד דמתפיסם לשם אותו הזבח 

   ופדין במומן כשיפול בהן מום:
. ימא תהוי תיובתא דרב הוא

דאמר לעיל כוסן לכיפה והן 
   מתים:

ואיידי דתי רישא פדין 
דחידוש הוא דאפילו . תמימים

   תמימים פדים:
. סיפא והשוחטן בחוץ פטור

דברייתא לעיל אקדשים שקדם 
הקדשן את מומן קאי ואפילו 
הכי פטור דאין חייבין על 
שחיטת חוץ אלא על המתקבל 
בפים כדתן בזבחים בפרק פרת 
חטאת (דף קיב.) בעלי מומין בין 
קבועין בין עוברין שהקריבן 

עמא מהאי בחוץ פטור ומפיק ט
קרא ואל פתח אהל מועד לא 
הביאו הא כל שאיו ראוי לבא 
אל פתח אהל מועד אין חייבין 

   עליו:
. כדקתי רב הוא מתי חייב

   מתי':
. ומוקי לה בדוקין שבעין

   דמתקבל בפים הוא:
. דאמר ואליבא דרבי עקיבא

בשחיטת קדשים בפ' המזבח 
מקדש (דף פד.) אם עלו לא ירדו. 

א כגון (ישעיהו מ) דוקין טול
הוטה כדוק שמים ולהכי לא 
ירדו דאין מומן יכר כל כך הכי 
תן בזבחים בפ' המזבח מקדש 
הראוי לו (דף פד.) ר' עקיבא 
מכשיר בבעלי מומין כלומר דאם 
עלו לא ירדו ואמר רבי יוחן בגמ' 
לא הכשיר רבי עקיבא אלא 
בדוקין שבעין הואיל וכשירין 

ישן את בעופות והוא שקדם הקד
מומן ל''א דוקין שיש לו מום 
בעפעפים ולהכי קרי לעפעפים 
דוק על העין כרקיע דהכי אמרין 
בספרי אגודות העין דומה לעולם 
קטן העפעפים כגד הרקיע 
והתחתון כגד הארץ והלבן 
שמקיף את העין כגד ים 
אוקייוס שסובב את העולם 
והשחור שבו שהוא עגול דומה 

  לגלגל חמה:
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        טז, אטז, אטז, אטז, א .17
ְדיֹונֹו " ין ְלַאַחר ּפִ ין ִלְפֵני ִפְדיֹונֹו ּבֵ מּוָרה -ּבֵ ה תְּ    ."עֹוׂשֶ
  

ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ
ְדיֹונֹו וּ     .ֵמָתה –ְתמּוָרתֹו ְלַאַחר ּפִ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

  ֵהיִכי ִליֲעִביד? 
חּוָיה ָקָאְתָיא -ִליְקְרֵביּה  ה ּדְ ָ    !ִמּכַֹח ְקדּוׁשּ
ְדיֹוָנּה.  -ִליְפְרָקּה  ס ּפִ יָמא ְלִמיְתּפַ   ָלא ַאּלִ

ְך    ֵמָתה.  - ִהְלכָּ
  

  : ַרב ַעְמָרםַמְתִקיף ָלּה 
מוּ  ָעִלים! ְוִתיַתִכיל ּבְ   ָמּה ַלּבְ

ר?  כֹור ּוַמֲעׂשֵ ין זֹו, ִלְתמּוַרת ּבְ   ְוִכי ַמה ּבֵ
ְתַנן    :ּדִ

ל ָהעֹוָלם " ר, ֵהן ּוְוָלָדן ּוְוַלד ְוָלָדן ַעד סֹוף ּכָ כֹור ּוַמֲעׂשֵ מּוַרת ּבְ ר,  -תְּ ְבכֹור ּוַמֲעׂשֵ   ֲהֵרי ֵהן ּכִ
ָעִלים מּוָמן ַלּבְ   ! (תמורה כא.) "ֵיָאְכלּו ּבְ

  
ֵיי:  ָאַמר   ֵליּה ַאּבַ

ם ִאּמֹו ָעָליו ם ִאּמֹו ָעָליו,  ,ֶזה ׁשֵ   ְוֶזה ׁשֵ
ם ִאּמֹו ָעָליו" ְרָיא,  - 145"ֶזה ׁשֵ ר ִמיּקַ כֹור ּוַמֲעׂשֵ מּוַרת ּבְ   ּתְ

ָעִלים  מּוָמן ִמיְתָאְכָלן ַלּבְ ר ּבְ כֹור ּוַמֲעׂשֵ מּוָרָתן ִמיְתָאְכָלא.  -ַמה ּבְ   ַאף ּתְ
ם ִאּמֹו ָעָליו" ְרָיא,  - "ְוֶזה ׁשֵ ים ִמיּקַ מּוַרת ָקָדׁשִ   ּתְ

ִפְדיֹון  א ּבְ ים ָלא ִמיָתְכִלי ֶאּלָ ִפְדיֹון -ַמה ָקָדׁשִ א ּבְ מּוָרָתן ַנִמי ָלא ִמיָתְכִלי ֶאּלָ    .ַאף ּתְ
ְדיֹוָנּה  ס ּפִ יָמא ְלִמיְתּפַ    .ְוָהא לֹא ַאּלִ

  
ָווֵתיּה  ְנָיא כְּ   ַרב ַנְחָמן: ּדְ ּתַ

ִין ִלְתמּוַרת ּפְ " ָתה? ִמּנַ ּמֵ ין ׁשֶ ׁשִ   סּוֵלי ַהּמּוְקּדָ

ְלמּוד לֹוַמר: ָרה... ָטֵמא תַּ ֲעֵלי ַהּגֵ   . "(ויקרא יא, ד) 146""ִמּמַ
  

ֵעי ֵליּה  אֹות ֵמתֹות! לְ ַהאי ִמיּבָ   ָחֵמׁש ַחּטָ
  

ְרָסה... ָטֵמא"ַההּוא,  ְפִריֵסי ַהּפַ   ָנְפָקא.  (ויקרא יא, ד) "ִמּמַ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ִין " אֹות ֵמתֹות? ִמּנַ   ְלָחֵמׁש ַחטָּ

ְלמּוד לֹוַמר: ְרָסה... ָטֵמא" תַּ ְפִריֵסי ַהּפַ   . "(ויקרא יא, ד) "ִמּמַ
  

ִמיִרי ָלּה!  אֹות ֵמתֹות, ִהיְלְכָתא ּגְ   ָחֵמׁש ַחּטָ
  

י ָאָתא ְקָרא  א, כִּ ם.  -ֶאּלָ   ִלְתמּוַרת ָאׁשָ
  
ם" מּוַרת ָאׁשָ   ַנִמי ִהיְלְכָתא ִהיא,  - "ּתְ
ל ׁשֶ " את כָּ ַחּטָ ם  ,ֵמָתה –ּבְ ָאׁשָ   רֹוֶעה!  -ּבְ
  

אֹות ֵמתֹות.  א, ְלעֹוָלם ָחֵמׁש ַחּטָ   ֶאּלָ
  ְוִאְצְטִריְך ְקָרא ְוִאְצְטִריְך ִהיְלְכָתא, 

ָרא  ִאי ִמּקְ יה,  :ֲהָוה ָאִמיָנא -ּדְ   ִלְרִעּיָ
ַמע ָלן   ִהיְלְכָתא ְלִמיָתה.  :ָקא ַמׁשְ
אֹות :ֲהָוה ָאִמיָנא - ְוִאי ֵמִהיְלְכָתא ֲעַבד ִאיְקֵרי ְוָאַכל ֵמָהֵני ָחֵמׁש ַחּטָ א - ִאיּסּוָרא  ֵהיָכא ּדַ    ,ִאיכָּ

א,  -ָלאו    ֵליכָּ
                                                        

  ּכּוּלוֹ ּכּוּלוֹ ּכּוּלוֹ ּכּוּלוֹ  כתבי יד. ובחלק מכתבי היד: וכו'. גירסת וילא: 145
י ַמֲעֵלה ֵגָרה הּוא ּוַפְרָסה ֵאיֶננּ  146 ָמל ּכִ ְרָסה ֶאת ַהּגָ ְפִרֵסי ַהּפַ ָרה ּוִמּמַ ֲעֵלי ַהּגֵ   ָטֵמא הּוא ָלֶכםּו ַמְפִריס ַאְך ֶאת ֶזה לֹא תֹאְכלּו ִמּמַ

 רש"י
   . שכבר פדו:דושה דחויהק

. ימתיו עד ויאכלו במומן
שיוממו ויאכלו לבעלים כבכור 
ומעשר שאין פדין אלא אכלין 
במומן אלמא כיון דלא מצי 
קרבי כדאמר במס' תמורה (דף 
ה: ע''ש) אך בכור שור וגו' הן 
קריבין ואין תמורתן קריבין 
אכלין במומן לבעלים הכי מי 

   ליעבד הכי:
לא אלימא למיתפס  והא בהמה

   . הילכך מתה:פדיוה
מין לתמורת פסולי המוקדשים 

. כגון דלאחר שפדו שמתה
הקדשים התפיסן בתמורה דלא 

   מצו למיקרב:
. ממעלה הגרה טמא הוא

דסיפיה דקרא כתיב טמא הוא 
לכם ודרשין הכי יש לך דבר 
שיש בו סימי טהרה ואסור 
באכילה ואיזו זו תמורת פסולי 

   :המוקדשין
. מפרש בתמורה חמש חטאות

   (דף כא:):
. לתמורת אשם שתהא רועה

דאשם לא קרב דבה הלכך 
תמורתו לא קרבה והא טמא 
דקרא ה''ק היחוהו עד שיהא 

   טמא כלומר שיפול בו מום:
. ותמורת כל שבחטאת מתה

חטאת הייו אחת מחמש 
   חטאות מתות:

  . דאין עובר בלאו:לאו ליכא
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ַמע ָלן א ָלאו.  :ָקַמׁשְ ִאיכָּ   ּדְ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ְרָסה,  ְפִריֵסי ַהּפַ א ִמּמַ ֲעֵלי ֵגָרה, ְלָדָבר ַהּבָ א ִמּמַ ָבר ַהּבָ י ּדָ   ְלַאּקּוׁשֵ

ַהלָּ  ִמיָתה,  -ן ַמה ּלְ   ּבְ
אן  ִמיָתה.   -ַאף כָּ   ּבְ

   
  
  

 רש"י
תאכלו ממעלי . לא דאיכא לאו

   הגרה:
. להכי אתא ממפריסי ואבע''א

הפרסה דמשתעי בחטאות 
המתות להקיש דבר הבא ממעלי 
הגרה תמורת פסולי המוקדשין 
לאחר פדיון דפקא ממעלי 
הגרה לדבר הבא ממפריסי 

  הפרסה חטאות המתות:
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        בבבב----טז, אטז, אטז, אטז, א .18
            ַמְתִניִתין

ְרֶזל ִמן ַהּגֹוי ל צֹאן ּבַ    :ַהְמַקּבֵ
טּוִרין,  -ְוָלדֹוֵתיֶהן    טז,ב   ּפְ

יִבין.  -ַוְלֵדי ְוָלדֹוֵתיֶהן    ַחּיָ
  

ַחת ִאּמֹוֵתיֶהן   : ֶהֱעִמיד ְוָלדֹוֵתיֶהן תַּ
טּוִרין,  -ַוְלֵדי ְוָלדֹות    ּפְ

יִבים.  -ּוַוְלֵדי ַווְלֵדי ְווָלדֹות    ַחּיָ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ָרה  ַאֲחָריּוָתן ַלּגֹוי.  -ֲאִפיּלּו ַעד ֲעׂשָ טּוִרים, ׁשֶ   ּפְ
  

ְלָדה ִמין ֵעז,  ּיָ   ָרֵחל ׁשֶ
ְלָדה ִמין ָרֵחל  ּיָ כֹוָרה,  -ְוֵעז ׁשֶ טּוָרה ִמן ַהּבְ   ּפְ

יב -ִמְקָצת ִסיָמִנין ְוִאם ֵיׁש ּבֹו    .  ַחּיָ
   

ָמָרא    ּגְ

ָמָרא ָקְייָמא.  -לֹא ָנַקט ָמָרא זּוֵזי ּדְ ֵכיָון ְד  :ְלֵמיְמָרא ְרׁשּוָתא ּדְ   ּבִ
   :ּוְרִמיְנהוּ 

ָרֵאל, " ׂשְ ְרֶזל ִמּיִ ִלין צֹאן ּבַ   ֵאין ְמַקּבְ
ית הּוא ִרּבִ ֵני ׁשֶ   . (בבא מציעא ע:) "ִמּפְ

ְרׁשּוָתא ּדִ  :ַאְלָמא ל ָקְייָמא! ּבִ   ְמַקּבֵ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

יל ֲעֵליּה אּוְנָסא ְוזֹוָלא -ָהא  ַקּבֵ    ,ּדְ
יל ֲעֵליּה אּוְנָסא ְוזֹוָלא -ְוָהא  ָלא ַקּבֵ    .ּדְ

  
  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 

יל ֲעֵליּה אּוְנָסא ְוזֹוָלא ַקּבֵ ְרֶזל" ,ּדְ    !ָקֵרית ֵליּה? "צֹאן ּבַ
  

  ְועֹוד, 
   !ְסָקאַמאי ּפָ 

  
  ְועֹוד, 

ָתֵני ֵסיָפא ְרֶזל ִמן ַהּגֹוי" :ַאּדְ ִלין צֹאן ּבַ ִדיָדּה:  - (בבא מציעא ע:) "ֲאָבל ְמַקּבְ   ִליְפלֹוג ְוִליְתֵני ּבְ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ יל ֲעֵליּה אּוְנָסא ְוזֹוָלא,  :ּבַ ָלא ַקּבֵ   ּדְ

יל ֲעֵליּה אּוְנָסא ְוזֹוָלא  ּפִ  -ֲאָבל ַקּבֵ ֵמי! ׁשַ   יר ּדָ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
יל ֲעֵליּה אּוְנָסא ְוזֹוָלא.  -ִאיִדי ְוִאיִדי  ָלא ַקּבֵ   ּדְ

כֹוָרה י ּבְ ּבֵ ֵעי זּוֵזי ְוָלא ָיֵהיב ֵליּה ּדְ  :ַהְיינּו ַטְעָמא ,ְוָהָכא ּגַ ֵפיס ָלּה  -ִאיּלּו ָאֵתי ּגֹוי ּבָ ֵהָמה, לַ ּתָ   ּבְ
ח ָלּה  כַּ ֵה ַל ְוִאי ָלא ַמׁשְ יָדּה  - ָמהּבְ ֵפיס ְוָלדֹות ּדִ ֶאְמַצע, וְ  ,ּתָ   ֲהֵרי ַיד ּגֹוי ּבָ
ֶאְמַצע  כֹוָרה.   -ְוָכל ַיד ּגֹוי ּבָ טּוָרה ִמן ַהּבְ   ּפְ

   

 רש"י
  מתי' 

. ששם לו עובד המקבל צאן ברזל
כוכבים בהמותיו בדמים קצובין 

לו אותן דמים עד עשר ולתת 
שים בין מתו בין הוזלו ואותן 
ולדות שיהיו להן עד אותו זמן 

   יהיו בייהם:
  . מן הבכורה:ולדותיהן פטורין

. של אותן צאן ברזל ולדותיהן
כשיגדלו ויבכרו יפטרו מן 
הבכורה וטעמא מפרש בגמ' 
דכיון דאי לא יהיב ליה זוזי 
לעובד כוכבים תפיס בהמה ואי 

המה תפיס ולדות לא משכח ב
אישתכח דשייכא יד עובד 

   כוכבים באמן:
. ולדי ולדות וולדי ולדות חייבין

של צאן ברזל המגיעות לחלקו 
של ישראל כשיהיו להן ולדות 
בכורות (יתו) לכהן דהייו 

   רביעית לצאן ברזל יתן לכהן:
. העמיד ולדות תחת אמותיהם

שפתח לו פתח לעובד כוכבים 
ות ואמר לו להיות לו כח בולד

אם ימותו הבהמות תטול 
הולדות המגיעות לחלקי ויהיו 
תחת ידי באותן דמים עד אותו 

   זמן עצמו:
. השתא אלימא יד וולדותיהן

עובד כוכבים ושייכא בדור אחר 
טפי הלכך ולדות של אותן ולדות 
שהן ולדי ולדות לצאן הברזל 
פטורין דשייכא בהו יד עובד 
 כוכבים וכשיהא להם בכור לא

   יתן לכהן:
. שאחריותן לעובד כוכבים

דלעולם כל מה דמשכח עובד 
   כוכבים תפיס:

  
  גמ' 

. העובד כוכבים כיון דלא קט
זוזי ברשותיה דעובד כוכבים 

   קיימי:
. דמקבל זוזי הוא דמקבל קיימא

דאיחייב להו והאי דשקיל ותן 
חצי ולדות בשכר המתת מעות 
קא שקיל להו דאי ברשות מרה 

מאי רבית הוא ברשותא קיימי א
   דמריה אשבח ולדות:

. העובד מתי' בדקביל עליה
   כוכבים אוסא וזולא:

אי דקביל עליה אוסא וזולא 
. בתמיה הא צאן ברזל קרית ליה

צאן ברזל לא הוי אלא במקבל 
עליה המקבל אוסא דלהכי 
קרית ליה ברזל קשה ואיו פחת 

   כך זה הותן לא יפחות מדמיו:
. בתמיה כלומר סקאועוד מאי פ

פסקה למילתא דיש חילוק בין 
   צאן ברזל לצאן ברזל:

. דהתם אבל אדתי סיפא
   מקבלין כו':

. הא והא דלא קביל עליה אלא
מרא אוסא וזולא אלא על 

   המקבל יהא הכל:
. לאו משום והכא גבי בכורה

דהוי ברשותו של עובד כוכבים 
  אלא משום דמשכון הוי גביה:
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ַחת ִאּמֹוֵתיֶהן " טּוִרים -ֶהֱעִמיד ְוָלדֹוֵתיֶהן תַּ   . "ַוְלֵדי ְוָלדֹות ּפְ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
טּוִר  -ְוָלדֹות    ין, ּפְ

יִבין.  -ְוַוְלֵדי ְוָלדֹוֵתיֶהן    ַחּיָ
  
  ָאַמר:  ַרב ְיהּוָדהוְ 

טּוִרין,  -ַוְלֵדי ְוָלדֹות    ַנִמי ּפְ
יִבין.  -ְוַוְלֵדי ַוְלֵדי ְוָלדֹות    ַחּיָ

  
ַנן    :ּתְ

ַחת ִאּמֹוֵתיֶהן " טּוִרין -ֶהֱעִמיד ְוָלדֹות תַּ   . "ַוְלֵדי ְוָלדֹות ּפְ
  ֶהֱעִמיד, ּדְ ַטְעָמא 

   .לֹא –לֹא ֶהֱעִמיד ָהא 
א  יּוְבּתָ   ַרב ְיהּוָדה! ּדְ ּתְ

  
  ָאַמר ָלְך ַרב ְיהּוָדה: 

ב  ין, ַאף ַעל ּגַ   לֹא ֶהֱעִמיד. ּדְ הּוא ַהּדִ
ַמע ָלן אֹוְרֵחיּה  ,ֲאִפיּלּו ֶהֱעִמיד ַנִמי :ְוָהא ָקא ַמׁשְ ָנּה, ּדְ ּדְ ס ּבְ   ּגֹוי ְלִמיְתּפַ

ִמי    לֹא ֶהֱעִמיד, ּדְ ְוָהֵוי כְּ
טּוִרין,  -ֵדי ְוָלדֹות ַולְ    ּפְ

יִבין.  -ַוְלֵדי ַוְלֵדי ְוָלדֹות    ַחּיָ
  

ַנן    :ּתְ
ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ָרה ּדֹורֹות  טּוִרין,  -ֲאִפיּלּו ַעד ֲעׂשָ   ּפְ
ְכִרי ַאֲחָריּוָתן ַלּנָ   . "ׁשֶ

ָלָמא ְלַרב ְיהּוָדה  ׁשְ א ַקּמָ ּדְ ּבִ ּנָ      ,א ְלָדֵריָאַמר: ָנֵחית ּתַ
ְמִליֵאל:    יז,א ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ָאַמר ֵליּה ַרּבָ ָרה ּדֹורֹות "ַהְיינּו ּדְ טּוִרין -ֲאִפיּלּו ַעד ֲעׂשָ   . "ּפְ

א ְלָדֵרי  א ַקּמָ ּנָ ָאַמר: לֹא ָנֵחית ּתַ א ְלַרב הּוָנא, ּדְ ָרה ּדֹורֹות"ַמאי  -ֶאּלָ   ! "ֲאִפיּלּו ַעד ֲעׂשָ
  

  : ָאַמר ָלְך ַרב הּוָנא
ְמִליֵאל  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ָנֵחית ְלָדֵרי.  ,ֶהֱעִמיד ָקֵאיַא ַרּבָ   ּדְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ְרֶזל ִמן ַהּגֹוי " ל צֹאן ּבַ טּוִרין,  -ַהְמַקּבֵ   ְוָלדֹות ּפְ
  . "לֹא –ּוַוְלֵדי ְוָלדֹות 

א  יּוְבּתָ   !ַרב ְיהּוָדהּדְ ּתְ
  

  ָאַמר ָלְך ַרב ְיהּוָדה: 
  ֹוֵתיֶהן. ֵאיָמא: ֵהן ּוְוָלד

  
ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיכָּ

טּוִרין"    "ֵהן ּוְוָלדֹוֵתיֶהן ּפְ
א  יּוְבּתָ   ַרב הּוָנא! ּדְ ּתְ

  
טּור,  -ָאַמר ָלְך ַרב הּוָנא, ֵאיָמא: ֵהן, ְווָלדֹות    ּפָ

יב.   -ּוַוְלֵדי ְוָלדֹות    ַחּיָ
   

 רש"י
א וולדן של צאן ברזל אמר רב הו

. כדפריש' גבי מתי' פטורים כו'
   וארישא קאי:

רב יהודה אמר ולדי ולדות מי 
. ודור ד' לצאן ברזל איו פטורין

ותן לכהן אלא דור ה' ולקמן 
   פריך ליה ממתי':

. שהחזיק כחו טעמא דהעמיד
של עובד כוכבים הא לא העמיד 
לא מיפטרי ולדי ולדות של צאן 

   ברזל:
. דאע''ג דהעמיד א קמ''לוה

דאורחיה דעובד כוכבים למיזל 
ולמיתפס בה כלומר סד''א כיון 
שחוזר כח עובד כוכבים בולדות 
אימא יהיו פטורין לעולם קמ''ל 
אפילו הכי ולדות של אותן ולדות 
שהן ולדי ולדות לצאן ברזל 
פטורין וולדי ולדות של ולדות 

   חייבין כאילו לא העמיד:
. ל אומר כו'תן רבן גמליא

   וקס''ד דר''ג ארישא קאי:
בשלמא לרב יהודה דאמר חית 

. למיפטר דרי דשתי דורות ת''ק
  לצאן ברזל פוטר ת''ק:
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ְלָדה ִמין ֵעז, " ּיָ   ָרֵחל ׁשֶ

ְלָדה ִמין ָרֵחל  ּיָ כֹוָרה -ְוֵעז ׁשֶ טּוָרה ִמן ַהּבְ   . "ּפְ
  

ֲעָיאֲאָתא  יֵדיּה:  ַרב אֹוׁשַ ָעא ְוַאְייֵתי ַמְתִניָתא ּבִ ַהְרּדְ   ִמּנְ
ת ֵעז, "   ָרֵחל ּבַ

ת ָרֵחל    :ְוֵעז ּבַ
י ֵמִאיר יב,  ַרּבִ   ְמַחּיֵ

  . "ּפֹוְטִרין ֲחָכִמיםוַ 
  

ֲעָיאָאַמר ֵליּה  הלְ  ַרב הֹוׁשַ   : ַרּבָ
י י ָעְייַלּתְ ְלַקּמֵ   , ַרב הּוָנאּדְ ּה כִּ

יּה:  ֵעי ִמיּנֵ י ֵמִאיר"ּבְ יב ַרּבִ   ְלַמאי?  - "ִמיַחּיֵ
כֹוָרה  :ִאיֵליָמא י ֵמִאיר:   -ּבְ   ְוֵלית ֵליּה ְלַרּבִ

כֹור ׁשֹור" ֵהא הּוא ׁשֹור ּוְבכֹורֹו ׁשֹור (במדבר יח, יז) 147"ַאְך ּבְ ּיְ   !ַעד ׁשֶ
  

ז  ית ַהּגֵ א ְלֵראׁשִ ֵבי ְוֵלית ֵליּה ָהא ּדְ    -ֶאּלָ ָמֵעאלָתָנא ּדְ י ִיׁשְ   : ַרּבִ
ז, " ית ַהּגֵ טּוִרין ֵמֵראׁשִ ה ּפְ ְמָרן ָקׁשֶ ּצַ ים ׁשֶ ָבׂשִ   ּכְ

ֱאַמר: ּנֶ ם" ׁשֶ י ִיְתַחּמָ ָבׂשַ ז ּכְ   ! (איוב לא, כ) 148"ּוִמּגֵ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
   ,ֶניֱחֵזי ֲאַנן

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ְלָדה ִמין ֵעז, ְוָאִבי ּיָ ָרֵחל ׁשֶ ִייׁש ּבְ    ,ו ּתַ

ין ְלֶזַרע ָהָאב ְלִעְנַין  ׁשִ נוֹ "ּוְבחֹוׁשְ ְלִגי (ויקרא כב, כח) 149"אֹותֹו ְוֶאת ּבְ    :ָקִמיּפַ
י ֵמִאיר ָסַבר ין ְלֶזַרע ָהָאב,  :ַרּבִ ׁשִ   חֹוׁשְ

ַנן ָסְבִרי ין ְלֶזַרע ָהָאב.  :ְוַרּבָ ׁשִ   ֵאין חֹוׁשְ
  

ין ְלֶזַרע "ִליְפְלגּו ּבְ  ,ִאי ָהִכי ׁשִ ָעְלָמאחֹוׁשְ ַנן! "ָהָאב ּבְ א ֲחַנְנָיה ְוַרּבָ ְפלּוְגּתָ   , ּבִ
  

א, ְלעֹוָלם ִלְבכֹוָרה.    ֶאּלָ
ַמאי ָעְסִקיַנן ת ֵעז.  :ְוָהָכא ּבְ ת ָרֵחל ּבַ ָרֵחל ּבַ   ּבְ

יּה,   :ָמר ָסַבר ַתר ִאיּמֵ   ִזיל ּבָ
  ְוַהאי ָלאו ִנְדֶמה הּוא. 

י   :ּוָמר ָסַבר ִאיּמֵ יּה ּדְ ַתר ִאיּמֵ   ּה, ִזיל ּבָ
  ְוַהאי ִנְדֶמה הּוא. 

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ת ָרֵחל ת ֵעז ּבַ ָרֵחל ּבַ    ,ּבְ
ייּות ִלְמקֹוָמן :ָמר ָסַבר    .ָחְזָרה ׂשֵ

ייּות ִלְמקֹוָמן :ּוָמר ָסַבר   .לֹא ָחְזָרה ׂשֵ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
ׁש ּבֹו ִמְקָצת ִסיָמִנין.  ּיֵ גֹון ׁשֶ   כְּ

   ?"ֲחָכִמים"ּוַמאן 
י ְמעֹון,  ַרּבִ   ׁשִ

ָאַמר:  ֵהא רֹאׁשֹו ְורּוּבֹו ּדֹוֶמה ְלִאּמוֹ "ּדְ ּיְ   .  "ַעד ׁשֶ

                                                        
ַח ְוֶאת ֶחְלבָּ  147 ְזּבֵ ְזרֹק ַעל ַהּמִ ָמם תִּ ה קֶֹדׁש ֵהם ֶאת ּדָ ב אֹו ְבכֹור ֵעז לֹא ִתְפּדֶ ׂשֶ כֹור ׁשֹור אֹו ְבכֹור ּכֶ ה ְלֵריַח ִניחַֹח לַ ַאְך ּבְ ֶ ְקִטיר ִאׁשּ   ה'ם תַּ
ם 148 י ִיְתַחּמָ ָבׂשַ ז ּכְ   ִאם לֹא ֵבֲרכּוִני ֲחָלָציו ּוִמּגֵ
יֹום ֶאָחד ְוׁשֹור 149 ֲחטּו ּבְ נֹו לֹא ִתׁשְ ה אֹתֹו ְוֶאת ּבְ   אֹו ׂשֶ

 רש"י
. את הייו דקאמר רשב''ג

אמרת שתי דורות למטה מצאן 
ברזל ותו לא ואא אמיא אפילו 
עד עשרה דורות מי פטורין והוא 
הדין טפי מעשרה אלא כי האי 

קט בכמה דוכתי וקרא  מיא
מי קיט להו דכתיב (דברים כג) 
גם דור עשירי והן אסורין לעולם 
אצטריך למיתי הכי דאם הוי 
תי אפילו ולדי ולדות פטורין 
הוה אמיא הי הוא דפטר רבן 
גמליאל טפי מהי לא כי היכי 
דשמעין ליה לתא קמא דפטר 
ולדי ולדות אע''ג דלא מבהמותיו 

בים ממש ולדו של עובד כוכ
ומחייב בולדי [ולדי] ולדות לתת 
ולדן לכהן הכי מי לרשב''ג אע''ג 
דפטר בולד ולדי בחד דרא טפי 

   מחייב:
אלא לרב הוא דאמר לא חת 

. דלא תא קמא למיפטר דרי
פטר אלא ולדות של צאן ברזל 
הואיל ויצאו מבהמותיו ממש 
של עובד כוכבים למה ליה 

דורות לרשב''ג למימר עד עשרה 
לימא אפילו ולדי ולדות פטורין 
ושמעין מיה כי היכי דפטר ולדי 
ולדות אע''ג דלא מבהמותיו של 
עובד כוכבים ממש יצאו הוא 

   הדין מי עד עשרה דורות:
. שהעמיד ולדות אהעמיד קאי

תחת אמותיהן קאי דחת תא 
   קמא למיפטר דרי:

. דמשמע תרי אימא הן וולדות
   ת אחרים:דרי הן הולדות וולדו

. כלומר הן אימא הן וולדות
   הולדות עצמן ולא תימא וולדות:

. אלמא בת מגז כבשי יתחמם
חימום קרי גז דלא בת חימום 
לא קרי גז והך עז בת רחל צמרה 

   קשה דצמר עזים קשה הוא:
. אם שוחט חוששין לזרע האב

האב והבן ביום אחד והילכך רבי 
מאיר מחייב אם שחטו ובתו 

   וזה דומה לו: חייב הואיל
. בעז בת עז ושחט אין חוששין

   אותה ואת אביה ביום אחד:
. כי היכי דפליגי חיה ורבן

בשחיטת חולין בפרק אותו ואת 
בו (דף עח:) דחיה מחייב 

   וחכמים פוטרין:
. וגבי עז בת רחל ברחל בת רחל

   עז בת עז בת רחל מיירי:
. ואב''א ברחל בת עז בת רחל

בת עז ואותה  וחדא קתי ברחל
  עז היתה בת רחל:

ר''מ מחייב ליתן לכהן דחזרה 
. ולא דמה הוא שיות למקומן

והך רחל בת עז לאו רחל ממש 
דהא קבה לא קדשה בבכורה 

  אלא מין רחל קאמר:
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ת ֵעז, "[   ָרֵחל ּבַ

ת ָרֵחל    :ְוֵעז ּבַ
י ֵמִאיר יב,  ַרּבִ   ְמַחּיֵ

  ."ּפֹוְטִרין ֲחָכִמיםוַ 
...  

א, ְלעֹוָלם ִלְבכֹוָרה.    ֶאּלָ
ַמאי ָעְסִקיַנן ת ָרֵחל ּבַ  :ְוָהָכא ּבְ ָרֵחל ּבַ   ת ֵעז. ּבְ

יּה,   :ָמר ָסַבר ַתר ִאיּמֵ   ִזיל ּבָ
  ְוַהאי ָלאו ִנְדֶמה הּוא. 

יּה,    :ּוָמר ָסַבר ִאיּמֵ יּה ּדְ ַתר ִאיּמֵ   ִזיל ּבָ
  ].ְוַהאי ִנְדֶמה הּוא

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ִעיָרה.  ן ׂשְ ָבֵעיַנן ּבֶ ל רֹאׁש חֶֹדׁש ּדְ ִעיר ׁשֶ ׂשָ י ֵמִאיר ּבְ   מֹוֶדה ַרּבִ
   ?ְעָמאַמאי ַט 

ית.  - (במדבר כח, טו) 150"ֶאָחד" :ָאַמר ְקָרא ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ ֵ   ַהְמיּוָחד ּוָבא ִמׁשּ
  

   !ְוָהא ֵמָהָכא ָנְפָקא?
ב"ֵמָהָתם ָנְפָקא  ָרט ְלִכְלַאִים,  - (ויקרא כב, כז) 151"ׁשֹור אֹו ֶכׂשֶ   ּפְ

ָרט ְלִנְדֶמה!  - "אֹו ֵעז"   ּפְ
  

  ְצִריָכא, 
ִאי ֵמָהָתם  ְנַחת :ָוה ָאִמיָנאֲה  -ּדְ ָלא ְנַחת ְלָדֵרי, ֲאָבל ֵהיָכא ּדִ י ֵהיָכא ּדְ    ,לֹא :ֵאיָמא ,ָהֵני ִמיּלֵ
ן חֹוָבה, ֲאָבל ְנָדָבה  :ֲהָוה ָאִמיָנא -ְוִאי ֵמָהָכא  י ָקְרּבַ י ְלַגּבֵ   לֹא,  -ָהֵני ִמיּלֵ

  ְצִריָכא.  
   

  

                                                        
את לַ  150 ים ֶאָחד ְלַחּטָ ִעיר ִעּזִ ה ְוִנְסּכוֹ  ה'ּוׂשְ ִמיד ֵיָעׂשֶ   ַעל עַֹלת ַהתָּ
ִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרצֶ  151 ְ ַחת ִאּמֹו ּוִמּיֹום ַהׁשּ ְבַעת ָיִמים תַּ ֵלד ְוָהָיה ׁשִ י ִיּוָ ב אֹו ֵעז ּכִ ה לַ ׁשֹור אֹו ֶכׂשֶ ֶ ן ִאׁשּ   ה'ה ְלָקְרּבַ

 רש"י
. אע''ג דלעין בכורה מודה ר''מ

סבר חזרה שיות למקומה הכא 
בעין שיהא ממשפחת עזים 

   מששת ימי בראשית:
. כלומר 'מ דלא חית לדריה'

דאיו דמה לעז אם אמו אלא 
לאמו גופיה הוי דמה דאיו 
דומה לאמו אבל היכא דחת 
לדרי דלגבי אמו לא הוי דמה 
דדמי לאמו אלא לגבי אם אמו 
הוי דמה אימא לא קמ''ל אחד 
דבעין מיוחד מששת ימי 

   בראשית:
. דאי כתב אחד ולא ואי מהתם

א הי מילי כתב עז הוה אמי
דדמה פסול לקרבן חובה כגון 
שעיר מוסף דראש חדש דחובה 
הוא אבל לקרבן דבה ליתכשר 
האי דקט שעיר ראש חדש הוא 
הדין לשעירי רגלים דכתיב בהן 

  אחד אלא קמא דכולהו קט:
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ר ַיֲעקֹבָאַמר  י ַאָחא ּבַ   : ַרּבִ

ְלַאִים, ּדְ ִדים, ַהּכֹל מוֹ  ּום כִּ   ֵאין לֹוִקין ַעל ַצְמרֹו ִמׁשּ
ֱאַמר:  ּנֶ ַעְטֵנזׁשֶ ׁש ׁשַ   , (דברים כב, יא) 152""לֹא ִתְלּבַ

ה ּנָ ּתַ ּלֹא ִנׁשְ ן ׁשֶ ּתָ ׁשְ ה.  - ַמה ּפִ ּנָ ּתַ ּלֹא ִנׁשְ   ַאף ֶצֶמר ׁשֶ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
סּול ִלְתֵכֶלת,  ְמרֹו ּפָ ּצַ   ַהּכֹל מֹוִדים ׁשֶ

ֱאַמר: ׁשֶ  ַעְטֵנזּנֶ ׁש ׁשַ ה ְלךָ ...  "לֹא ִתְלּבַ ֲעׂשֶ ִדִלים ּתַ   , (דברים כב, יב) 153"ּגְ
ה  ּנָ ּתַ ּלֹא ִנׁשְ ן ׁשֶ ּתָ ׁשְ ה.  -ַמה ּפִ ּנָ ּתַ ּלֹא ִנׁשְ   ַאף ֶצֶמר ׁשֶ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ְנָגִעים,  א ּבִ ּמֵ ֵאין ַצְמרֹו ִמּטַ   ַהּכֹל מֹוִדים ׁשֶ
ֱאַמר: ּנֶ ים"" ׁשֶ ּתִ ׁשְ ֶבֶגד ּפִ ֶבֶגד ֶצֶמר אֹו ּבְ   ,(ויקרא יג, מז) 154ּבְ

ה  ּנָ ּתַ ּלֹא ִנׁשְ ים ׁשֶ ּתִ ׁשְ ה.  -ַמה ּפִ ּנָ ּתַ ּלֹא ִנׁשְ   ַאף ֶצֶמר ׁשֶ
  

יָאַמר    :ַרב ַאׁשִ
י ְתֵאיָנה ֵיינֹו  ּבֵ ֶפן ַעל ּגַ סּול ִלְנָסִכים.  -ַאף ָאנּו ֹנאַמר: ִהְדָלה ַהּגֶ   ּפָ

   ?ַמאי ַטְעָמא
ּנּו.  - (ויקרא כג, לז) 155ח ּוְנָסִכים"ֶזבַ " ּתַ ּלֹא ִנׁשְ ה, ַאף ְנָסִכים ׁשֶ ּנָ ּתַ ּלֹא ִנׁשְ ַבח ׁשֶ   ַמה ּזֶ
  

  : ָרִביָנאַמְתִקיף ָלּה 
י ִהיָגא ּבֵ ן ַעל ּגַ ּתָ ׁשְ ֵני ,ִהְדָלה ּפִ ּתַ ִליׁשְ    ?ָהִכי ַנִמי ּדְ

ּלֹא ִנׁשְ  ן ׁשֶ ּתָ ׁשְ : "ַמה ּפִ ן ָלא ָמֵצית ָאְמַרּתְ ֵני! ִאם כֵּ ּתַ ן ַנִמי ִמׁשְ ּתָ ׁשְ ָהא ּפִ ה", ּדְ ּנָ   ּתַ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
ה ֵריחֹו,  - ֶזה ּנָ ּתַ   ִנׁשְ

ה ֵריחֹו.   - ְוֶזה ּנָ ּתַ   לֹא ִנׁשְ
   

  

                                                        
ו 152 ים ַיְחּדָ תִּ ַעְטֵנז ֶצֶמר ּוִפׁשְ ׁש ׁשַ   לֹא ִתְלּבַ
הּ  153 ה ּבָ ַכסֶּ ר תְּ סּוְתָך ֲאׁשֶ ְנפֹות ּכְ ע ּכַ ְך ַעל ַאְרּבַ ה ּלָ ֲעׂשֶ ִדִלים תַּ   ּגְ
ים 154 תִּ ׁשְ ֶבֶגד ּפִ ֶבֶגד ֶצֶמר אֹו ּבְ י ִיְהֶיה בֹו ֶנַגע ָצָרַעת ּבְ ֶגד ּכִ   ְוַהּבֶ
ה לַ  ה'ה מֹוֲעֵדי ֵאלֶּ  155 ֶ ְקְראּו אָֹתם ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש ְלַהְקִריב ִאׁשּ ר תִּ יֹומוֹ  ה'ֲאׁשֶ ַבר יֹום ּבְ   עָֹלה ּוִמְנָחה ֶזַבח ּוְנָסִכים ּדְ

 רש"י
. של שה שאיו מיוחד על צמרו

   שה לדורותיו:
. דהא מה זבח שלא שתה

   דמה פסול לקרבן:
. משום דהדלה על תהאלא מע

   גבי תאיה חשבת ליה שיוי:
. יין של אותו זה שתה ריחו

  גפן:
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   ַמְתִניִתין

ּלֹ  ַאַחתָרֵחל ׁשֶ יֶהן ּכְ ֵני ָראׁשֵ ֵני ְזָכִרים, ְוָיְצאּו ׁשְ ָרה, ְוָיְלָדה ׁשְ יּכְ    .א ּבִ
י ִליִלייֹוֵס  ַרּבִ   אֹוֵמר:  י ַהּגְ

ֵניֶהן ַלּכֹ   ֵהן, ׁשְ

ֱאַמר:  ּנֶ ָכִרים ַלה'"ׁשֶ   . (שמות יג, יב) 156"ַהּזְ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ר ְלַצְמֵצם.    ִאי ֶאְפׁשָ

א ֶאָחד    לֹו,  -ֶאּלָ
  ֵהן. ַלּכֹ -ְוֶאָחד 

י   אֹוֵמר:  ַטְרפֹון ַרּבִ
ֶפה. ַהּכֹ   ֵהן ּבֹוֵרר לֹו ֶאת ַהּיָ
י   אֹוֵמר:  ָבאֲעִקי ַרּבִ

יֵניֶהן.  ִנין ּבֵ ּמְ   ְמׁשַ
ִני ֵ ֵאב.   - ְוַהׁשּ ְסתָּ ּיִ   ִיְרֶעה ַעד ׁשֶ

  
נֹות. וְ    יז,ב תָּ ּמַ יב ּבַ   ַחּיָ

יוְ    ּפֹוֵטר.  יֹוֵסי ַרּבִ
  :ֵמת ֶאָחד ֵמֶהן

י   אֹוֵמר: ַיֲחלֹוקּו.  ַטְרפֹון ַרּבִ
י   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ

  ָיה. ֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָא ַהּמֹוִציא ֵמ 
אן ַלּכֹ -ָזָכר ּוְנֵקָבה  לּוםֵאין ּכָ   .  ֵהן ּכְ

   

ָמָרא    ּגְ

ֵבי  יָאְמִרי ּדְ אי ַרּבִ   : ַיּנַ
ילְ  ָאַמר ַרּבִ ְמִעיַנן ֵליּה ּדְ ִליִלי ׁשָ ר ְלַצְמֵצם :יֹוֵסי ַהּגְ ַמִים.  ֶאְפׁשָ יֵדי ׁשָ   ּבִ

יֵדי ָאָדם.  ן ּבִ כֵּ   ְוָכל ׁשֶ
ַמִים  יֵדי ׁשָ ַנן: ּבִ ר ְלַצְמֵצם, ִא  -ְוַרּבָ   י ֶאְפׁשָ

יֵדי ָאָדם   ַמאי?  - ּבִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ֶאְמַצע, " ל ִסיְקָרא חֹוְגרֹו ּבָ   חּוט ׁשֶ

ִמים ָהֶעְליֹוִנים,  ין ּדָ יל ּבֵ   ְלַהְבּדִ
ְחּתֹוִנים ִמים ַהתַּ   . "ּוֵבין ּדָ

ָקא ָיֵהי :ְוִאי ָאְמַרּתְ  יֵדי ָאָדם, ִזיְמִנין ּדְ ר ְלַצְמֵצם ּבִ ה,   ב ִאי ֶאְפׁשָ   ֶעְליֹוִנים ְלַמּטָ
  ְוַתְחּתֹוִנים ְלַמְעָלה! 

  
א.  ּה ּפּוְרּתָ וח ּבָ ְמַרּוַ   ּדִ

  
ַמע א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ             ::::ּתָ

ַח  ת ִמְזּבֵ ּדַ ִלים ִמּמִ ת כֵּ ּדַ ַח ִמּמִ ת ִמְזּבֵ ּדַ ִלים ִמּמִ ת כֵּ ּדַ ַח ִמּמִ ת ִמְזּבֵ ּדַ ִלים ִמּמִ ת כֵּ ּדַ ַח ִמּמִ ת ִמְזּבֵ ּדַ ִלים ִמּמִ ת כֵּ ּדַ   . ִמּמִ
  

ַרֲחָמָנא ָאַמר ֲעֵביד אֵני ָהָתם ּדְ ַרֲחָמָנא ָאַמר ֲעֵבידׁשָ אֵני ָהָתם ּדְ ַרֲחָמָנא ָאַמר ֲעֵבידׁשָ אֵני ָהָתם ּדְ ַרֲחָמָנא ָאַמר ֲעֵבידׁשָ אֵני ָהָתם ּדְ ָמֵצית ְלֶמיֱעַבד ִניָחא ֵליּה , ׁשָ ָמֵצית ְלֶמיֱעַבד ִניָחא ֵליּה ּוְבָכל ֵהיִכי ּדְ ָמֵצית ְלֶמיֱעַבד ִניָחא ֵליּה ּוְבָכל ֵהיִכי ּדְ ָמֵצית ְלֶמיֱעַבד ִניָחא ֵליּה ּוְבָכל ֵהיִכי ּדְ             ,,,,ּוְבָכל ֵהיִכי ּדְ
ד "ַהּכֹ  ְכַתב ִמּיַ ילל ּבִ ּכִ   . (דברי הימים א כח, יט)    157"ה' ָעַלי ִהׂשְ

  
            ::::ַרב ְקִטיָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ַמע א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ ַמעּתָ א ׁשְ             ::::ּתָ
ר ְלַצְמֵצם" ִאי ֶאְפׁשָ ֵניֶהן ְטֵמִאים, ְלִפי ׁשֶ ִוין ׁשְ ַנִים, ְוֵהן ׁשָ קֹו ִלׁשְ   ! "ִחּלְ
  

ֲהָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר    : : : : ַרב ּכָ
אֵני  ִלי ֶחֶרס, ׁשָ ִלי ֶחֶרס, כְּ ִלי ֶחֶרס, כְּ ִלי ֶחֶרס, כְּ       !!!!הֹוִאיל ְוֵיׁש ּבֹו ּגּוּמֹותהֹוִאיל ְוֵיׁש ּבֹו ּגּוּמֹותהֹוִאיל ְוֵיׁש ּבֹו ּגּוּמֹותהֹוִאיל ְוֵיׁש ּבֹו ּגּוּמֹותכְּ

  
                                                        

ֶטר ֶרֶחם לַ  156 ָכִרים לַ  ה'ְוַהֲעַבְרתָּ ָכל ּפֶ ר ִיְהֶיה ְלָך ַהּזְ ֵהָמה ֲאׁשֶ ֶגר ּבְ ֶטר ׁשֶ   ה'ְוָכל ּפֶ
ְכָת  157 ד ַהּכֹל ּבִ ְבִנית ה'ב ִמּיַ יל ּכֹל ַמְלֲאכֹות ַהתַּ ּכִ   ָעַלי ִהׂשְ

 רש"י
  מתי' 

   . משמע שים:הזכרים
. שיצאו שי ראשיהן כאחד א''א לצמצם

   אלא האחד יצא תחלה ולא ידעין הי יהו:
. מפרש וקאמר בורר את היפה מפרש ור''ט

   בגמ' טעמא:
. מפרש בגמרא דכהן וטל בייהם משמין

   כחוש:
. ששאר לישראל ירעה עד שיסתאב והשי

ואח''כ יאכל דספק בכור הוא הילכך איו 
שחט תמים ובאותו של כהן לא אצטריך 
למימר דודאי איו שחט עד שיהא בו מום 
דבזמן הזה מיירי א'' בזמן הבית מיירי 
ודכהן לא חזי להקרבה וספק בכור הוא 

למיחש משום חולין בעזרה לפיכך  ואיכא
מי יאכל במומו והאי דקט של ישראל 
ירעה עד שיסתאב משום דבעי למימר וחייב 
במתות גבי ישראל דאילו כהן פטור מן 
המתות לגמרי כדמפרש בשחיטת חולין 
בפרק הזרוע והלחיים (דף קלב.) הילכך תא 
כולה מתיתין בישראל מיהו דכהן מי ירעה 

  ויאכלו במומו: עד שיסתאב
. כשישחטו יתן לכהן את וחייב במתות

   הזרוע והלחיים וסתם משה היא זו:
   . מפרש בגמ':ור' יוסי פוטר

. דחזר בו ר''ט ממאי דאמר לעיל יחלוקו
כדמפרש בגמ' דס''ל דאפילו כשהן חיין 
מעלין את היפה בדמים לשיהם שיחלקו 
בשיהם הלכך מת אחד מהן יחלוקו את 

   החי:
. דשמא קבה כר וקבה אין כאן כלום לכהןז

יצאה תחלה והמוציא מחבירו עליו הראיה 
והכא אפילו רבי טרפון מודה דהתם הוא 
דפליג משום דוודאי חד מיייהו לכהן הלכך 
יפה כחו לחלוק בשוה אבל הכא הורע כחו 
דשמא לא שייכא בכורה כלל ומיהו ירעה עד 

   שיסתאב ואח''כ יאכלו דספק הוא:
  
  מ' ג

. כגון הך לידה אפשר לצמצם בידי שמים
   ואע''ג דאין מקפידין בכך:

. דמתכווין לצמצם שום וכל שכן בידי אדם
   מדה או שום דבר דוודאי אפשר לצמצם:

. שמתכווין ומודדין כדי לצמצם בידי אדם
   מאי אפשר לצמצם או לא:

   . למזבח באמצע גובהו הוא:חוגרו
להתן  . הראויםקיהיב דמים עליוים

למעלה מאמצעיתו וקא יהיב להו למטה 
דשמא לא צמצמו יפה ועשו את החוט למטה 
מאמצעיתו הרבה וכי ותין דמים עליוים 
למעלה מן החוט מעט איכא למימר למטה 

   מאמצעיתו הוא:
. דשמא למעלה ותחתוים למעלה

   מאמצעיתו תו את החוט:
. לעולם א''א לצמצם דמרווח ביה פורתא

ון שעשו את החוט רחב מאחר והכא כג
שמדדו והתחילוהו באמצע הרחיבוהו למטה 
ולמעלה דממה פשך למטה דידיה הוי 
תחתוו של מזבח ולמעלה דידיה הוי עליוו 

   בלא שום ספיקא:
. דאמר רחמא (שמות ת''ש ממדת כלים

כה) ועשית שלחן אלמא צמצמו יפה 
   ועשאוהו באמותיו מצומצמות:

י התם דאמר רחמא עביד ובכל היכא שא
. ולעולם לא דמצית למיעבד יחא ליה

   צמצמו יפה:
. כל מלאכת הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל

התבית דוד אמרו לפסוק זה ולא גרסין 
   ליה הכא:

. תור שטמא וחלקו לשים חלקו לשים
והן שוין טמאין דאי אפשר לצמצם ובכל חד 
וחד איכא למימר הכא איכא רובא וקי''ל 

ר שיריו ברובו בהעור והרוטב (חולין דף תו
   קכד.):

. שאיו חלק בשוה אלא ויש בו גומות
כששוברין אותו חתיכות (קרקע) בולטות בו 
ועושה בזה גומא וכן במקומות הרבה 

  והילכך אי אפשר לשער אותן בליטות:
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א ׁשְ  א ׁשְ ּתָ א ׁשְ ּתָ א ׁשְ ּתָ             ::::ַמעַמעַמעַמעּתָ
י ֲעָיירֹות" תֵּ ין ׁשְ ן ּבֵ י ֶעְגלֹות,  - ִנְמָצא ְמכּוּוָ תֵּ יֶהן ְמִביאֹות ׁשְ תֵּ   ׁשְ

ְבֵרי  יּדִ         . . . . (סוטה מה:)(סוטה מה:)(סוטה מה:)(סוטה מה:)    "ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ר ְלַצְמֵצם יֵדי ָאָדם ֶאְפׁשָ ָקָסַבר ּבִ ּום ּדְ ר ְלַצְמֵצםַמאי ַטְעָמא? ָלאו ִמׁשּ יֵדי ָאָדם ֶאְפׁשָ ָקָסַבר ּבִ ּום ּדְ ר ְלַצְמֵצםַמאי ַטְעָמא? ָלאו ִמׁשּ יֵדי ָאָדם ֶאְפׁשָ ָקָסַבר ּבִ ּום ּדְ ר ְלַצְמֵצםַמאי ַטְעָמא? ָלאו ִמׁשּ יֵדי ָאָדם ֶאְפׁשָ ָקָסַבר ּבִ ּום ּדְ         . . . . ַמאי ַטְעָמא? ָלאו ִמׁשּ

        ....ַוֲאִפיּלּו ְקרֹובֹותַוֲאִפיּלּו ְקרֹובֹותַוֲאִפיּלּו ְקרֹובֹותַוֲאִפיּלּו ְקרֹובֹות (דברים כא, ג)    158"ְקרֹוָבה"
        

ילֹא, לֹא, לֹא, לֹא,    יח,א יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ִליִלי, ^ֱאִליֶעֶזר ֱאִליֶעֶזר ֱאִליֶעֶזר ֱאִליֶעֶזר     ַרּבִ י יֹוֵסי ַהּגְ ַרּבִ ִליִלי, ָסַבר ָלּה כְּ י יֹוֵסי ַהּגְ ַרּבִ ִליִלי, ָסַבר ָלּה כְּ י יֹוֵסי ַהּגְ ַרּבִ ִליִלי, ָסַבר ָלּה כְּ י יֹוֵסי ַהּגְ ַרּבִ         ָסַבר ָלּה כְּ
יֵדי ָאָדם"ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ּדְ  ן ּבִ ּכֵ ַמִים, ְוָכל ׁשֶ יֵדי ׁשָ ר ְלַצְמֵצם ּבִ   . "ֶאְפׁשָ
  

ֵאי ַתּנָ ֵאיֵניָמא כְּ ַתּנָ ֵאיֵניָמא כְּ ַתּנָ ֵאיֵניָמא כְּ ַתּנָ             ::::ֵניָמא כְּ
י ֲעָיירֹות " תֵּ ין ׁשְ ן ּבֵ   לֹא ָהיּו עֹוְרִפין.  -ִנְמָצא ְמכּוּוָ

י   אֹוֵמר:  ֶזרֱאִליֶע  ַרּבִ
י ֶעְגלֹות תֵּ יֶהן ְמִביאֹות ׁשְ תֵּ   . "ׁשְ

ְלִגי ָהא ָקִמיּפַ ְלִגיַמאי ָלאו ּבְ ָהא ָקִמיּפַ ְלִגיַמאי ָלאו ּבְ ָהא ָקִמיּפַ ְלִגיַמאי ָלאו ּבְ ָהא ָקִמיּפַ             ::::ַמאי ָלאו ּבְ
א ָסַבר א ַקּמָ ַתּנָ א ָסַברּדְ א ַקּמָ ַתּנָ א ָסַברּדְ א ַקּמָ ַתּנָ א ָסַברּדְ א ַקּמָ ַתּנָ ר ְלַצְמֵצם    ::::ּדְ ר ְלַצְמֵצםִאי ֶאְפׁשָ ר ְלַצְמֵצםִאי ֶאְפׁשָ ר ְלַצְמֵצםִאי ֶאְפׁשָ   , ִאי ֶאְפׁשָ

יוְ  ר ְלַצְמֵצם :ֱאִליֶעֶזר ָסַבר ַרּבִ    .ֶאְפׁשָ
  

ָרא ָראְוִתיְסּבְ ָראְוִתיְסּבְ ָראְוִתיְסּבְ    !?ְוִתיְסּבְ
א א ַקּמָ ּנָ אִאי ָקָסַבר ּתַ א ַקּמָ ּנָ אִאי ָקָסַבר ּתַ א ַקּמָ ּנָ אִאי ָקָסַבר ּתַ א ַקּמָ ּנָ ר ְלַצְמֵצם    ::::ִאי ָקָסַבר ּתַ אי ַא    - ִאי ֶאְפׁשָ   ? לֹא ָהיּו עֹוְרִפיםלֹא ָהיּו עֹוְרִפיםלֹא ָהיּו עֹוְרִפיםלֹא ָהיּו עֹוְרִפיםּמַ

פּות, ְוַיְתנוּ ָיִביאּו  ׁשּוּתָ פּות, ְוַיְתנוּ ֶעְגָלה ַאַחת ּבְ ׁשּוּתָ פּות, ְוַיְתנוּ ֶעְגָלה ַאַחת ּבְ ׁשּוּתָ פּות, ְוַיְתנוּ ֶעְגָלה ַאַחת ּבְ ׁשּוּתָ   ! ֶעְגָלה ַאַחת ּבְ
ֵאי ּנָ א, ְלָהֵני ּתַ ֵאיֶאּלָ ּנָ א, ְלָהֵני ּתַ ֵאיֶאּלָ ּנָ א, ְלָהֵני ּתַ ֵאיֶאּלָ ּנָ א, ְלָהֵני ּתַ י ָעְלָמא    ,,,,ֶאּלָ כּוּלֵ י ָעְלָמאּדְ כּוּלֵ י ָעְלָמאּדְ כּוּלֵ י ָעְלָמאּדְ כּוּלֵ ר ְלַצְמֵצם,     ::::ּדְ ר ְלַצְמֵצם, ֶאְפׁשָ ר ְלַצְמֵצם, ֶאְפׁשָ ר ְלַצְמֵצם, ֶאְפׁשָ   ֶאְפׁשָ

ְלִגי,  - דברים כא, ג)((((    ְקרֹוָבה""ְוָהָכא ּבַ ְוָהָכא ּבַ ְוָהָכא ּבַ ְוָהָכא ּבַ  ְלִגי, ְולֹא ְקרֹובֹות, ָקִמיּפַ ְלִגי, ְולֹא ְקרֹובֹות, ָקִמיּפַ ְלִגי, ְולֹא ְקרֹובֹות, ָקִמיּפַ         ְולֹא ְקרֹובֹות, ָקִמיּפַ
א ָסַבר א ַקּמָ ַתּנָ א ָסַברּדְ א ַקּמָ ַתּנָ א ָסַברּדְ א ַקּמָ ַתּנָ א ָסַברּדְ א ַקּמָ ַתּנָ   .א ְקרֹובֹותא ְקרֹובֹותא ְקרֹובֹותא ְקרֹובֹותְולֹ ְולֹ ְולֹ ְולֹ , ְקרֹוָבהְקרֹוָבהְקרֹוָבהְקרֹוָבה    ::::ּדְ

יוְ וְ וְ וְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   ַוֲאִפיּלּו ְקרֹובֹות. ַוֲאִפיּלּו ְקרֹובֹות. ַוֲאִפיּלּו ְקרֹובֹות. ַוֲאִפיּלּו ְקרֹובֹות.     ----    "ְקרֹוָבה"ֱאִליֶעֶזר ָסַבר: ֱאִליֶעֶזר ָסַבר: ֱאִליֶעֶזר ָסַבר: ֱאִליֶעֶזר ָסַבר:     ַרּבִ
  

            ????ַמאי ָהֵוי ֲעָלּה ַמאי ָהֵוי ֲעָלּה ַמאי ָהֵוי ֲעָלּה ַמאי ָהֵוי ֲעָלּה 
        

ר ָאִביןָאַמר  יא ּבַ    :ַרב ַעְמָרםָאַמר  ַרב ִחּיָ
ָנא:    ּתָ

י ֲעָיירֹות, " תֵּ ין ׁשְ ן ּבֵ   ִנְמָצא ְמכּוּוָ
י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

תֵּ  יֶהן ְמִביאֹות ׁשְ תֵּ   י ֶעְגלֹות, ׁשְ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

פּות ׁשּותָּ   . "ְוַיְתנוּ  ,ָיִביאּו ֶעְגָלה ַאַחת ּבְ
  

ַנן ַנןַמאי ָקָסְבִרי ַרּבָ ַנןַמאי ָקָסְבִרי ַרּבָ ַנןַמאי ָקָסְבִרי ַרּבָ   ? ַמאי ָקָסְבִרי ַרּבָ
ַנן ַנןִאי ָקָסְבִרי ַרּבָ ַנןִאי ָקָסְבִרי ַרּבָ ַנןִאי ָקָסְבִרי ַרּבָ ר ְלַצְמֵצםּדְ ּדְ ּדְ ּדְ         ::::ִאי ָקָסְבִרי ַרּבָ ר ְלַצְמֵצםֶאְפׁשָ ר ְלַצְמֵצםֶאְפׁשָ ר ְלַצְמֵצםֶאְפׁשָ         , , , , ֶאְפׁשָ

        ַוֲאִפיּלּו ְקרֹובֹות, ַוֲאִפיּלּו ְקרֹובֹות, ַוֲאִפיּלּו ְקרֹובֹות, ַוֲאִפיּלּו ְקרֹובֹות,  -    ְקרֹוָבה""וּ וּ וּ וּ 
י ְרּתֵ י ּתַ יַלְייּתֵ ְרּתֵ י ּתַ יַלְייּתֵ ְרּתֵ י ּתַ יַלְייּתֵ ְרּתֵ י ּתַ   ! ַלְייּתֵ

י!     ----ת ת ת ת ְולֹא ְקרֹובוֹ ְולֹא ְקרֹובוֹ ְולֹא ְקרֹובוֹ ְולֹא ְקרֹובוֹ     "ְקרֹוָבה"ְוִאי ְוִאי ְוִאי ְוִאי  י! ֲאִפיּלּו ֲחָדא לֹא ַלְייּתֵ י! ֲאִפיּלּו ֲחָדא לֹא ַלְייּתֵ י! ֲאִפיּלּו ֲחָדא לֹא ַלְייּתֵ         ֲאִפיּלּו ֲחָדא לֹא ַלְייּתֵ
ּה  ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ ּה ֶאּלָ ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ ּה ֶאּלָ ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ ּה ֶאּלָ ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ             ::::ֶאּלָ

ַנן:  ַנן: ָקָסְבִרי ַרּבָ ַנן: ָקָסְבִרי ַרּבָ ַנן: ָקָסְבִרי ַרּבָ ר ְלַצְמֵצם,         ָקָסְבִרי ַרּבָ ר ְלַצְמֵצם, ִאי ֶאְפׁשָ ר ְלַצְמֵצם, ִאי ֶאְפׁשָ ר ְלַצְמֵצם, ִאי ֶאְפׁשָ         ִאי ֶאְפׁשָ
יֵדי ָאָדם יֵדי ָאָדםַוֲאִפיּלּו ּבִ יֵדי ָאָדםַוֲאִפיּלּו ּבִ יֵדי ָאָדםַוֲאִפיּלּו ּבִ   . ַוֲאִפיּלּו ּבִ

        
ּה  ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ       ....ׁשְ

   

                                                        
ר לֹא ָמׁשְ  158 ּה ֲאׁשֶ ד ּבָ ר לֹא ֻעּבַ ָקר ֲאׁשֶ רָֹבה ֶאל ֶהָחָלל ְוָלְקחּו ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ֶעְגַלת ּבָ עֹלְוָהָיה ָהִעיר ַהקְּ   ָכה ּבְ

 רש"י
. חלל מכוון בין שתי מצא

עיירות שאין זו קרובה לו יותר 
   מזו כלום:

. ולמדוד יפה אפשר לצמצם
כיווו שתיהן קרובות זו כזו 
וקסבר קרובה דכתב בקרא 
(דברים כא) הקרובה אל החלל 
אפילו קרובות משמע שאם יש 
שתים קרובות לו בשוה שתיהן 
עורפות דאי אי אפשר לצמצם 
אלא ודאי אחת קרובה מחברתה 
אמאי מביאות שתי עגלות יביאו 
אחת בשותפות כדאמרין לקמן 
ויתו ויאמרו בי האחת אם 
אתם קרובים ממו יהא חלקו 
מחול לכם ותכפר עליכם ואם 

הא אחו קרובים מכם חלקכם י
  שלו ותכפר עליו:

. וקא סבר לה כר' יוסי הגלילי
   מיבעיא לן לרבן:
. הילכך לא היו אי אפשר לצמצם

עורפין דכל אחת אומרת אי 
   איי קרובה:

. וקרובה אפילו אפשר לצמצם
   קרובות:

   . כדפרשין לעיל:ויתו
. דכולי עלמא אפשר לצמצם
   דכרבי יוסי הגלילי סבירא להו:

   אליבא דרבן:. מאי הוי עלה
. דאפשר לצמצם שתי עגלות

   וקרובה אפי' קרובות:
. דהא לא מצי לייתי תרתי

  לאתויי דהא שתיהן שוות:
. הילכך מצו א''א לצמצם

  לאתויי:
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ַא [[[[ יֶהן ּכְ ֵני ָראׁשֵ ֵני ְזָכִרים, ְוָיְצאּו ׁשְ ָרה, ְוָיְלָדה ׁשְ יּכְ ּלֹא ּבִ    .ַחתָרֵחל ׁשֶ

ִליִלי י יֹוֵסי ַהּגְ ֵניֶהן ַלּכֵֹהן,  ַרּבִ   אֹוֵמר: ׁשְ

ֱאַמר:  ּנֶ ָכִרים ַלה'"ׁשֶ   . (שמות יג, יב) 159"ַהּזְ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ר ְלַצְמֵצם.    ִאי ֶאְפׁשָ

א   לֹו,  -ֶאָחד   :ֶאּלָ
        ] ] ] ] ַלּכֵֹהן -ְוֶאָחד 

י ֶפ  ַהּכֵֹהןאֹוֵמר:  ַטְרפֹון ַרּבִ    ...."הּבֹוֵרר לֹו ֶאת ַהּיָ
י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יֵניֶהן.  ִנין ּבֵ ּמְ   ְמׁשַ
ִני ֵ ֵאב - ְוַהׁשּ ְסתָּ ּיִ   ."ִיְרֶעה ַעד ׁשֶ

  
י ַטְרפֹון? ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַמאי ַטְעָמא ַמאי ַטְעָמא ַמאי ַטְעָמא ַמאי ַטְעָמא  י ַטְרפֹון? ַרּבִ י ַטְרפֹון? ַרּבִ י ַטְרפֹון? ַרּבִ   ַרּבִ

  
אָקא ָסַבר:  ֵריׁשָ ָבִריא ְנַפק ּבְ אַההּוא ּדְ ֵריׁשָ ָבִריא ְנַפק ּבְ אַההּוא ּדְ ֵריׁשָ ָבִריא ְנַפק ּבְ אַההּוא ּדְ ֵריׁשָ ָבִריא ְנַפק ּבְ             ....ַההּוא ּדְ

        
        
י" ִנין :אֹוֵמר ֲעִקיָבא ַרּבִ ּמְ       ...."ְמׁשַ
  

יָאַמר  ר ַאּבָ  ַרּבִ יא ּבַ יָאַמר  אִחּיָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
הֵהן נֹוֵטל ַהּכֹ  חּוׁשָ הכְּ חּוׁשָ הכְּ חּוׁשָ הכְּ חּוׁשָ   . כְּ

  
יָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ ילְ לְ לְ לְ     ִחּיָ         : : : : יֹוָחָנן ַרּבִ

יֵניֶהן"ְוָהא ֲאַנן ְוָהא ֲאַנן ְוָהא ֲאַנן ְוָהא ֲאַנן  ִנין ּבֵ ּמְ ַנן    "ְמׁשַ ַנןּתְ ַנןּתְ ַנןּתְ   ! ּתְ
  

        ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ֵליּה: 
ָבֶבל,  ְפְנָייָתא ּבְ ָבֶבל, ַעד ַדֲאַכְלּתְ כַּ ְפְנָייָתא ּבְ ָבֶבל, ַעד ַדֲאַכְלּתְ כַּ ְפְנָייָתא ּבְ ָבֶבל, ַעד ַדֲאַכְלּתְ כַּ ְפְנָייָתא ּבְ         ַעד ַדֲאַכְלּתְ כַּ

יָפא יְמָנא ִמּסֵ ְרּגֵ יָפאּתַ יְמָנא ִמּסֵ ְרּגֵ יָפאּתַ יְמָנא ִמּסֵ ְרּגֵ יָפאּתַ יְמָנא ִמּסֵ ְרּגֵ       ,,,,ּתַ
ָקָתנֵ  ָקָתנֵ ּדְ ָקָתנֵ ּדְ ָקָתנֵ ּדְ    :ֵמת ֶאָחד ֵמֶהן"י ֵסיָפא: י ֵסיָפא: י ֵסיָפא: י ֵסיָפא: ּדְ

י   אֹוֵמר: ַיֲחלֹוקּו,  ַטְרפֹון ַרּבִ
י   . "אֹוֵמר: ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה ֲעִקיָבא ַרּבִ

ךְ  ךְ ְוִאי ָסְלָקא ַדְעּתָ ךְ ְוִאי ָסְלָקא ַדְעּתָ ךְ ְוִאי ָסְלָקא ַדְעּתָ יֵניֶהן"    ::::ְוִאי ָסְלָקא ַדְעּתָ ִנין ּבֵ ּמְ ִליִגי -    "ְמׁשַ ִכי ֲהָדֵדי ּפְ ִליִגיּדְ ִכי ֲהָדֵדי ּפְ ִליִגיּדְ ִכי ֲהָדֵדי ּפְ ִליִגיּדְ ִכי ֲהָדֵדי ּפְ             ,,,,ּדְ
י ֲהָדֵדי ּבֵ י ֲהָדֵדיָהִכי ַנִמי ִלְפְלִגי ּגַ ּבֵ י ֲהָדֵדיָהִכי ַנִמי ִלְפְלִגי ּגַ ּבֵ י ֲהָדֵדיָהִכי ַנִמי ִלְפְלִגי ּגַ ּבֵ   !ָהִכי ַנִמי ִלְפְלִגי ּגַ

ִניןַמאי ַמאי ַמאי ַמאי     ,,,,אאאאֶאלָּ ֶאלָּ ֶאלָּ ֶאלָּ  ּמְ ן    ????""ְמׁשַ ןׁשּוּמָ ןׁשּוּמָ ןׁשּוּמָ יֵניֶהן,     ׁשּוּמָ יֵניֶהן, ְיֵהא ּבֵ יֵניֶהן, ְיֵהא ּבֵ יֵניֶהן, ְיֵהא ּבֵ   ְיֵהא ּבֵ
ָאַמר ֵליּה ַלּכֹ  ָאַמר ֵליּה ַלּכֹ ּדְ ָאַמר ֵליּה ַלּכֹ ּדְ ָאַמר ֵליּה ַלּכֹ ּדְ ִקילְב ְב ְב ְב ּדִ ֵהן: ַאְייֵתי ְרָאָיה ֵהן: ַאְייֵתי ְרָאָיה ֵהן: ַאְייֵתי ְרָאָיה ֵהן: ַאְייֵתי ְרָאָיה ּדְ ִקילכֹור הּוא, ּוׁשְ ִקילכֹור הּוא, ּוׁשְ ִקילכֹור הּוא, ּוׁשְ   .  כֹור הּוא, ּוׁשְ

   

                                                        
ֶטר ֶרֶחם לַ  159 ֶגר בְּ  ה'ְוַהֲעַבְרתָּ ָכל ּפֶ ֶטר ׁשֶ ָכִרים לַ ְוָכל ּפֶ ר ִיְהֶיה ְלָך ַהּזְ   ה'ֵהָמה ֲאׁשֶ

 רש"י
. ההוא דבריא פק ברישא
   דמרוב בריאותו קדם את אחיו:

   . לרבי עקיבא:הכהן וטל כחוש
. דמשמע מה והא משמים תן

שיפה השור מחבירו ואותן דמים 
   יחלוקו:

. בעוד אדאכלת כפיאתא בבבל
שהייתה אוכל תמרים בבבל 

   ומעדן עצמך:
. להאי מילתא דר' תרגימא

   עקיבא ודייקא לה מסיפא:
. דלתרוייהו יהא דכי הדדי פליגי

חלק בשיהם ה'' יחלוקו את 
   החי:

. מה שאחד שומן יהא בייהן
שמן יפה מחבירו יהא מוטל 
בייהם ועליו יבאו לדין ויטעון 

ל לכהן אייתי ראיה כו' כי ישרא
היכי דסבר ר' עקיבא בסיפא 

  המוציא מחבירו עליו הראיה:
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ֵאב. " ְסתָּ ּיִ ִני, ִיְרֶעה ַעד ׁשֶ ֵ   ְוַהׁשּ

נֹות תָּ ּמַ יב ּבַ   .ְוַחּיָ
יוְ    . . . . "ּפֹוֵטר יֹוֵסי ַרּבִ
  

יּדְ ַמאי ַטְעָמא  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         ????ררררֵמִאיֵמִאיֵמִאיֵמִאי    ַרּבִ
        

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : יֹוָחָנן ַרּבִ
א ָעָליו הֹוִאיל ְוכֹ הֹוִאיל ְוכֹ הֹוִאיל ְוכֹ הֹוִאיל ְוכֹ  א ָעָליו ֵהן ּבָ א ָעָליו ֵהן ּבָ א ָעָליו ֵהן ּבָ ֵני ְצָדִדין, ֵהן ּבָ ְ   ִמׁשּ

ָאַמר ֵליּה  כֹור הּוא          :ּדְ כֹור הּוא ִאי ּבְ כֹור הּוא ִאי ּבְ כֹור הּוא ִאי ּבְ יִדי הּוא,     ----ִאי ּבְ יּה ּדִ יִדי הּוא, ּכּוּלֵ יּה ּדִ יִדי הּוא, ּכּוּלֵ יּה ּדִ יִדי הּוא, ּכּוּלֵ יּה ּדִ         ּכּוּלֵ
כֹור הּוא  כֹור הּוא ִאי לֹא ּבְ כֹור הּוא ִאי לֹא ּבְ כֹור הּוא ִאי לֹא ּבְ יּה.     ----ִאי לֹא ּבְ נֹות ִמיּנֵ יּה. ַהב ִלי ַמּתָ נֹות ִמיּנֵ יּה. ַהב ִלי ַמּתָ נֹות ִמיּנֵ יּה. ַהב ִלי ַמּתָ נֹות ִמיּנֵ   ַהב ִלי ַמּתָ

  
יוְ וְ וְ וְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   ? יֹוֵסי ַמאי ַטְעָמאיֹוֵסי ַמאי ַטְעָמאיֹוֵסי ַמאי ַטְעָמאיֹוֵסי ַמאי ַטְעָמא    ַרּבִ

  
  : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ֵאינֹו  ֵאינֹו ָעׂשּו ׁשֶ ֵאינֹו ָעׂשּו ׁשֶ ֵאינֹו ָעׂשּו ׁשֶ זֹוֶכה, ָעׂשּו ׁשֶ זֹוֶכה, זֹוֶכה כְּ זֹוֶכה, זֹוֶכה כְּ זֹוֶכה, זֹוֶכה כְּ   זֹוֶכה כְּ
ָלא ְמָטא ִליֵדיּה  ב ּדְ ָלא ְמָטא ִליֵדיּה ְוַאף ַעל ּגַ ב ּדְ ָלא ְמָטא ִליֵדיּה ְוַאף ַעל ּגַ ב ּדְ ָלא ְמָטא ִליֵדיּה ְוַאף ַעל ּגַ ב ּדְ ְמָטא ִליֵדיּה, וְ     ,,,,ְוַאף ַעל ּגַ ַמאן ּדִ ְמָטא ִליֵדיּה, וְ כְּ ַמאן ּדִ ְמָטא ִליֵדיּה, וְ כְּ ַמאן ּדִ ְמָטא ִליֵדיּה, וְ כְּ ַמאן ּדִ מּוֵמיּה ַזּבְ ַזּבְ ַזּבְ ַזּבְ כְּ ָרֵאל ּבְ מּוֵמיּה ֵניּה ְלִיׂשְ ָרֵאל ּבְ מּוֵמיּה ֵניּה ְלִיׂשְ ָרֵאל ּבְ מּוֵמיּה ֵניּה ְלִיׂשְ ָרֵאל ּבְ             ....ֵניּה ְלִיׂשְ

        
        

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ַיד ּכֹ ַהּכֹ ַהּכֹ ַהּכֹ ַהּכֹ  ֵאין ֲחִליִפין ּבְ כֹור ׁשֶ ְסֵפק ּבְ ַיד ּכֹ ל מֹוִדים ּבִ ֵאין ֲחִליִפין ּבְ כֹור ׁשֶ ְסֵפק ּבְ ַיד ּכֹ ל מֹוִדים ּבִ ֵאין ֲחִליִפין ּבְ כֹור ׁשֶ ְסֵפק ּבְ ַיד ּכֹ ל מֹוִדים ּבִ ֵאין ֲחִליִפין ּבְ כֹור ׁשֶ ְסֵפק ּבְ נֹות. ל מֹוִדים ּבִ ּתָ ּמַ יב ּבַ ַחּיָ נֹות. ֵהן, ׁשֶ ּתָ ּמַ יב ּבַ ַחּיָ נֹות. ֵהן, ׁשֶ ּתָ ּמַ יב ּבַ ַחּיָ נֹות. ֵהן, ׁשֶ ּתָ ּמַ יב ּבַ ַחּיָ   ֵהן, ׁשֶ

  
            ????ַמאןַמאןַמאןַמאן    ––––    """"יםיםיםיםל מֹוִד ל מֹוִד ל מֹוִד ל מֹוִד ַהּכֹ ַהּכֹ ַהּכֹ ַהּכֹ """"
        

י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יָטא    ַרּבִ ׁשִ יָטאיֹוֵסי? ּפְ ׁשִ יָטאיֹוֵסי? ּפְ ׁשִ יָטאיֹוֵסי? ּפְ ׁשִ             !!!!יֹוֵסי? ּפְ
        

ַטר  אן ָלא ָקא ּפָ ַטר ַעד כָּ אן ָלא ָקא ּפָ ַטר ַעד כָּ אן ָלא ָקא ּפָ ַטר ַעד כָּ אן ָלא ָקא ּפָ יַעד כָּ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ א     ַרּבִ א יֹוֵסי ָהָתם ֶאּלָ א יֹוֵסי ָהָתם ֶאּלָ א יֹוֵסי ָהָתם ֶאּלָ ַיד ּכֹ ּדַ יֹוֵסי ָהָתם ֶאּלָ ַיד ּכֹ ֲחִליִפין ּבְ ַיד ּכֹ ֲחִליִפין ּבְ ַיד ּכֹ ֲחִליִפין ּבְ זֹוֶכה, ּדְ ֵהן, ֵהן, ֵהן, ֵהן, ֲחִליִפין ּבְ ֵאינֹו זֹוֶכה כְּ זֹוֶכה, ָעׂשּו ׁשֶ ֵאינֹו זֹוֶכה כְּ זֹוֶכה, ָעׂשּו ׁשֶ ֵאינֹו זֹוֶכה כְּ זֹוֶכה, ָעׂשּו ׁשֶ ֵאינֹו זֹוֶכה כְּ         ָעׂשּו ׁשֶ
ַיד ּכֹ  ַיד ּכֹ ֲאָבל ֵאין ֲחִליִפין ּבְ ַיד ּכֹ ֲאָבל ֵאין ֲחִליִפין ּבְ ַיד ּכֹ ֲאָבל ֵאין ֲחִליִפין ּבְ   ֵהן לֹא! ֵהן לֹא! ֵהן לֹא! ֵהן לֹא! ֲאָבל ֵאין ֲחִליִפין ּבְ

  
ֵתיָמא ֵתיָמאַמהּו ּדְ ֵתיָמאַמהּו ּדְ ֵתיָמאַמהּו ּדְ ָקָסַב ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַטְעָמא ַטְעָמא ַטְעָמא ַטְעָמא     ::::ַמהּו ּדְ י יֹוֵסי ּדְ ָקָסַב ַרּבִ י יֹוֵסי ּדְ ָקָסַב ַרּבִ י יֹוֵסי ּדְ ָקָסַב ַרּבִ י יֹוֵסי ּדְ ה ַוֲעבֹוָדה, ַרּבִ נֹות, ָאֵתי ֵליּה ִליֵדי ִגיזָּ ּתָ ּמַ יַבּתְ ֵליּה ּבַ ִאי ְמַחּיְ ה ַוֲעבֹוָדה, ר ּדְ נֹות, ָאֵתי ֵליּה ִליֵדי ִגיזָּ ּתָ ּמַ יַבּתְ ֵליּה ּבַ ִאי ְמַחּיְ ה ַוֲעבֹוָדה, ר ּדְ נֹות, ָאֵתי ֵליּה ִליֵדי ִגיזָּ ּתָ ּמַ יַבּתְ ֵליּה ּבַ ִאי ְמַחּיְ ה ַוֲעבֹוָדה, ר ּדְ נֹות, ָאֵתי ֵליּה ִליֵדי ִגיזָּ ּתָ ּמַ יַבּתְ ֵליּה ּבַ ִאי ְמַחּיְ         ר ּדְ

ב  ב ַאף ַעל ּגַ ב ַאף ַעל ּגַ ב ַאף ַעל ּגַ ַיד ּכֹ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַאף ַעל ּגַ ַיד ּכֹ ֵאין ֲחִליִפין ּבְ ַיד ּכֹ ֵאין ֲחִליִפין ּבְ ַיד ּכֹ ֵאין ֲחִליִפין ּבְ   ֵהן. ֵהן. ֵהן. ֵהן. ֵאין ֲחִליִפין ּבְ
  

ַמע ָלן ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ             ....ָקא ַמׁשְ
        

   !?ּוִמי ָמֵצית ָאְמַרּתְ ָהִכיּוִמי ָמֵצית ָאְמַרּתְ ָהִכיּוִמי ָמֵצית ָאְמַרּתְ ָהִכיּוִמי ָמֵצית ָאְמַרּתְ ָהִכי
ָהָיה "        ::::ְוָהָתֵני ֵסיָפאְוָהָתֵני ֵסיָפאְוָהָתֵני ֵסיָפאְוָהָתֵני ֵסיָפא יׁשֶ   אֹוֵמר:   יֹוֵסי ַרּבִ

ל                      יח,ב ַיד ּכֹּכָ ֲחִליָפיו ּבְ נֹות,  -ֵהן ׁשֶ תָּ טּור ִמן ַהּמַ   ּפָ
יוְ  יב ֵמִאיר ַרּבִ   . . . . "ְמַחּיֵ

ַיד ּכֹ  ַיד ּכֹ ֲחִליִפין ּבְ ַיד ּכֹ ֲחִליִפין ּבְ ַיד ּכֹ ֲחִליִפין ּבְ         ִאין ִאין ִאין ִאין     ----ֵהן ֵהן ֵהן ֵהן ֲחִליִפין ּבְ
ַיד ּכֹ  ַיד ּכֹ ֵאין ֲחִליִפין ּבְ ַיד ּכֹ ֵאין ֲחִליִפין ּבְ ַיד ּכֹ ֵאין ֲחִליִפין ּבְ   ָלא! ָלא! ָלא! ָלא!     ----ֵהן ֵהן ֵהן ֵהן ֵאין ֲחִליִפין ּבְ

  
ֵתיָמא ֵתיָמאַמהּו ּדְ ֵתיָמאַמהּו ּדְ ֵתיָמאַמהּו ּדְ י    ::::ַמהּו ּדְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יּדְ יֹוֵסי ִלְדָבָריו יֹוֵסי ִלְדָבָריו יֹוֵסי ִלְדָבָריו יֹוֵסי ִלְדָבָריו     ַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   : ֵמִאיר ָקָאַמר ֵליּה ֵמִאיר ָקָאַמר ֵליּה ֵמִאיר ָקָאַמר ֵליּה ֵמִאיר ָקָאַמר ֵליּה     ַרּבִ

ַיד ּכֹ ְלִדיִדי ֲאִפיּלּו ֵאין ֲח ְלִדיִדי ֲאִפיּלּו ֵאין ֲח ְלִדיִדי ֲאִפיּלּו ֵאין ֲח ְלִדיִדי ֲאִפיּלּו ֵאין ֲח  ַיד ּכֹ ִליִפין ּבְ ַיד ּכֹ ִליִפין ּבְ ַיד ּכֹ ִליִפין ּבְ ה ַוֲעבֹוָדה.  -ֵהן ֵהן ֵהן ֵהן ִליִפין ּבְ נֹות ָאֵתי ֵליּה ִליֵדי ִגיזָּ ַמּתָ יַבּתְ ֵליּה ּבְ ִאי ְמַחּיְ ה ַוֲעבֹוָדה. ּדְ נֹות ָאֵתי ֵליּה ִליֵדי ִגיזָּ ַמּתָ יַבּתְ ֵליּה ּבְ ִאי ְמַחּיְ ה ַוֲעבֹוָדה. ּדְ נֹות ָאֵתי ֵליּה ִליֵדי ִגיזָּ ַמּתָ יַבּתְ ֵליּה ּבְ ִאי ְמַחּיְ ה ַוֲעבֹוָדה. ּדְ נֹות ָאֵתי ֵליּה ִליֵדי ִגיזָּ ַמּתָ יַבּתְ ֵליּה ּבְ ִאי ְמַחּיְ   ּדְ
ַיד ּכֹ ּדַ ּדַ ּדַ ּדַ ְלִדיָדְך אֹוֵדי ִלי ִמיָהא ֵהיָכא ְלִדיָדְך אֹוֵדי ִלי ִמיָהא ֵהיָכא ְלִדיָדְך אֹוֵדי ִלי ִמיָהא ֵהיָכא ְלִדיָדְך אֹוֵדי ִלי ִמיָהא ֵהיָכא  ַיד ּכֹ ֲחִליִפין ּבְ ַיד ּכֹ ֲחִליִפין ּבְ ַיד ּכֹ ֲחִליִפין ּבְ זֹוֶכה! ּדְ ֵהן ֵהן ֵהן ֵהן ֲחִליִפין ּבְ ֵאינֹו זֹוֶכה כְּ זֹוֶכה! ָעׂשּו ׁשֶ ֵאינֹו זֹוֶכה כְּ זֹוֶכה! ָעׂשּו ׁשֶ ֵאינֹו זֹוֶכה כְּ זֹוֶכה! ָעׂשּו ׁשֶ ֵאינֹו זֹוֶכה כְּ         ָעׂשּו ׁשֶ

יְוָאַמר ֵליּה ְוָאַמר ֵליּה ְוָאַמר ֵליּה ְוָאַמר ֵליּה  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   .  ֵמִאיר: לֹאֵמִאיר: לֹאֵמִאיר: לֹאֵמִאיר: לֹא    ַרּבִ
   

אַרב ּפַ ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר          : : : : ּפָ
ר ַהּכֹ ַהּכֹ ַהּכֹ ַהּכֹ  ְסֵפק ַמֲעׂשֵ ר ל מֹוִדים ּבִ ְסֵפק ַמֲעׂשֵ ר ל מֹוִדים ּבִ ְסֵפק ַמֲעׂשֵ ר ל מֹוִדים ּבִ ְסֵפק ַמֲעׂשֵ נֹות -ל מֹוִדים ּבִ ּתָ טּור ִמן ַהּמַ ּפָ נֹותׁשֶ ּתָ טּור ִמן ַהּמַ ּפָ נֹותׁשֶ ּתָ טּור ִמן ַהּמַ ּפָ נֹותׁשֶ ּתָ טּור ִמן ַהּמַ ּפָ   . ׁשֶ

  
י    ????ַמאןַמאןַמאןַמאן    """"יםיםיםיםִד ִד ִד ִד ל מוֹ ל מוֹ ל מוֹ ל מוֹ ַהּכֹ ַהּכֹ ַהּכֹ ַהּכֹ " יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ             ....ֵמִאירֵמִאירֵמִאירֵמִאיר    ַרּבִ
        

יָטא ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ             !!!!ּפְ
יב  אן לֹא ָקְמַחּיֵ יב ַעד כָּ אן לֹא ָקְמַחּיֵ יב ַעד כָּ אן לֹא ָקְמַחּיֵ יב ַעד כָּ אן לֹא ָקְמַחּיֵ יַעד כָּ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ כֹור, הֹוִאיל ּוָבא ָעָליו ּכֹ     ַרּבִ ְסֵפק ּבְ א ּבִ כֹור, הֹוִאיל ּוָבא ָעָליו ּכֹ ֵמִאיר ָהָתם ֶאּלָ ְסֵפק ּבְ א ּבִ כֹור, הֹוִאיל ּוָבא ָעָליו ּכֹ ֵמִאיר ָהָתם ֶאּלָ ְסֵפק ּבְ א ּבִ כֹור, הֹוִאיל ּוָבא ָעָליו ּכֹ ֵמִאיר ָהָתם ֶאּלָ ְסֵפק ּבְ א ּבִ ֵני ְצָדִדין, ֵמִאיר ָהָתם ֶאּלָ ְ ֵני ְצָדִדין, ֵהן ִמׁשּ ְ ֵני ְצָדִדין, ֵהן ִמׁשּ ְ ֵני ְצָדִדין, ֵהן ִמׁשּ ְ   ֵהן ִמׁשּ

רֲאָבל ְס ֲאָבל ְס ֲאָבל ְס ֲאָבל ְס  רֵפק ַמֲעׂשֵ רֵפק ַמֲעׂשֵ רֵפק ַמֲעׂשֵ   !לֹאלֹאלֹאלֹא    ----ֵפק ַמֲעׂשֵ
  

ֵתיָמא ֵתיָמאַמהּו ּדְ ֵתיָמאַמהּו ּדְ ֵתיָמאַמהּו ּדְ יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַטֲעָמא ַטֲעָמא ַטֲעָמא ַטֲעָמא : ַמהּו ּדְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ נֹות ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ֵמִאיר, ֵמִאיר, ֵמִאיר, ֵמִאיר,     ַרּבִ ח ּתֹוַרת ַמּתָ כַּ ּתַ ׁשְ נֹות לֹא ּתִ ח ּתֹוַרת ַמּתָ כַּ ּתַ ׁשְ נֹות לֹא ּתִ ח ּתֹוַרת ַמּתָ כַּ ּתַ ׁשְ נֹות לֹא ּתִ ח ּתֹוַרת ַמּתָ כַּ ּתַ ׁשְ ר ַנִמי -לֹא ּתִ ר ַנִמיֲאִפיּלּו ְסֵפק ַמֲעׂשֵ ר ַנִמיֲאִפיּלּו ְסֵפק ַמֲעׂשֵ ר ַנִמיֲאִפיּלּו ְסֵפק ַמֲעׂשֵ             !!!!ֲאִפיּלּו ְסֵפק ַמֲעׂשֵ

 רש"י
. דקתי סתמא מאי טעמא דר''מ

   דמתי' חייב במתות:
. והאי אי בכור הוא כוליה דידי

דשקיל אא הוי חולין ומהדרא 
לך יהלך ושקילא מתות 

   מייה:
. אע''פ עשו שאיו זוכה כזוכה

זכה כהן בהאיך דהא לא שלא 
מטא לידיה מעולם עשאוהו 
כאילו זכה בו הואיל ומעיקרא 
הוה שייכא ביה יד כהן דשמא 
דידיה יהו שויוה רבן כמאן 

   דמטא לידיה לשום בכורה:
. וזבין ליה לישראל במומיה

והדר שקליה לאידך חילופיה 
ובכור שמכרו כהן לישראל פטור 
מן המתות דאיתקש לצבי ואיל 

   רקא קמא (לעיל דף יב.):בפ
בספק בכור שאין חליפין ביד 

. שלא טל כלום תחתיו כגון כהן
דקתי מתי' זכר וקבה אין כאן 
לכהן כלום והאי זכר ספק בכור 
הוא שמא יצאה קבה תחלה 

   וירעה ויאכל במומו לבעלים:
. דהכא ליכא שחייב במתות

למימר עשאוהו כמי שמכרו כהן 
בחליפין לישראל דהא לא בא 

   ליד כהן כלום:
. לספק בכור אי מחייבת ליה

במתות אתי למימר חולין גמור 
הוא ואתי למישרי בגיזה 

   ועבודה:
. דטעמא דרבי ומי מצית אמרת

   יוסי משום גיזה ועבודה הוא:
. כגון שקפץ אחד בספק מעשר

מן המעושרין לתוכם דאמרין 
בפ''ב (לקמן דף ח:) כולם ירעו 

כלו במומן עד שיסתאבו ויא
לבעלים ספק מעשר אין כהן בא 
עליו משי צדדין דאם מעשר 
הוא אין לכהן חלק בו דמעשר 

   קרב שלמים ואכל לבעלים:
. דטעמא ומי מצית אמרת הכי

דרבי מאיר משום שלא תשתכח 
  תורת מתות:

. אי אמרת כל שחליפיו כו'
בשלמא טעמא דרבי מאיר גבי 
בכור משום דבא עליו משי 

יו דקסיב ר' יוסי צדדין הי
(הש''ס) דהואיל וחליפיו ביד כהן 
פטור דאיו יכול לומר אי בכור 
הוא כולו דידי הוא דהוי כמאן 
דזביה לישראל אלא אי אמרת 
טעמא דר' מאיר משום שלא 
תשתכח תורת מתות אמאי קט 
רבי יוסי טעמא משום דחליפיו 
ביד כהן הא לר' מאיר מי מה''ט 

א לאו לפטר אלא ודאי טעמ
משום שלא תשתכח תורת 

  מתות הוא:
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ַמע ָלן ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ             ....ָקא ַמׁשְ
        

   !?ּוִמי ָמֵצית ָאְמַרּתְ ָהִכיּוִמי ָמֵצית ָאְמַרּתְ ָהִכיּוִמי ָמֵצית ָאְמַרּתְ ָהִכיּוִמי ָמֵצית ָאְמַרּתְ ָהִכי
ָהָיה "            ::::ְוָהָקָתֵני ֵסיָפאְוָהָקָתֵני ֵסיָפאְוָהָקָתֵני ֵסיָפאְוָהָקָתֵני ֵסיָפא יׁשֶ   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ

ל ֲחִלי    ּכָ ַיד ּכֹׁשֶ נֹותָפיו ּבְ תָּ טּור ִמן ַהּמַ   . . . . ֵהן ּפָ
יוְ  יב ֵמִאיר ַרּבִ   ! "ְמַחּיֵ

  
ֵתיָמא ֵתיָמאַמהּו ּדְ ֵתיָמאַמהּו ּדְ ֵתיָמאַמהּו ּדְ י    ::::ַמהּו ּדְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יב    ַרּבִ ר ְמַחּיֵ יבֵמִאיר ֲאִפיּלּו ְסֵפק ַמֲעׂשֵ ר ְמַחּיֵ יבֵמִאיר ֲאִפיּלּו ְסֵפק ַמֲעׂשֵ ר ְמַחּיֵ יבֵמִאיר ֲאִפיּלּו ְסֵפק ַמֲעׂשֵ ר ְמַחּיֵ       ,,,,ֵמִאיר ֲאִפיּלּו ְסֵפק ַמֲעׂשֵ

ְלִגי  ִמיּפַ ָפַטר ֲאִפיּלּו ֵהיָכא ּדְ חֹו חֹו חֹו חֹו ֲחִליִפין ְלהֹוִדיֲעָך ּכֹ ֲחִליִפין ְלהֹוִדיֲעָך ּכֹ ֲחִליִפין ְלהֹוִדיֲעָך ּכֹ ֲחִליִפין ְלהֹוִדיֲעָך ּכֹ ּבַ ּבַ ּבַ ּבַ ְוָהא ּדְ י יֹוֵסי, ּדְ ָפַטר ֲאִפיּלּו ֵהיָכא ַרּבִ י יֹוֵסי, ּדְ ָפַטר ֲאִפיּלּו ֵהיָכא ַרּבִ י יֹוֵסי, ּדְ ָפַטר ֲאִפיּלּו ֵהיָכא ַרּבִ י יֹוֵסי, ּדְ אּכֹ ּכֹ ּכֹ ּכֹ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַרּבִ אֵהן ּבָ אֵהן ּבָ אֵהן ּבָ ֵני ְצָדִדין,     ֵהן ּבָ ְ ֵני ְצָדִדין, ָעָליו ִמׁשּ ְ ֵני ְצָדִדין, ָעָליו ִמׁשּ ְ ֵני ְצָדִדין, ָעָליו ִמׁשּ ְ   ָעָליו ִמׁשּ
ַמע ָלן ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ   .  ָקא ַמׁשְ
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        בבבב, , , , יחיחיחיח .26
  , , , , ֵמת ֶאָחד ֵמֶהן"

י   אֹוֵמר: ַיֲחלֹוקּו  ַטְרפֹון ַרּבִ
י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ

            ...."ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה
        

אי  אי ַאּמַ אי ַאּמַ אי ַאּמַ   ? ? ? ? "ַיֲחלֹוקוּ "ַאּמַ
ֵמן ִמית         ,,,,ֶניֱחֵזיֶניֱחֵזיֶניֱחֵזיֶניֱחֵזי ֵמן ִמית ִאי ׁשָ ֵמן ִמית ִאי ׁשָ ֵמן ִמית ִאי ׁשָ         ֵהן הּוא, ֵהן הּוא, ֵהן הּוא, ֵהן הּוא, כֹ כֹ כֹ כֹ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     ----ִאי ׁשָ

א ְוַהאי ּדְ ְוַהאי ּדְ ְוַהאי ּדְ ְוַהאי ּדְ  א ִאיכָּ א ִאיכָּ א ִאיכָּ ִית; ַב ַב ַב ַב ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     ----ִאיכָּ ִית; ַעל ַהּבַ ִית; ַעל ַהּבַ ִית; ַעל ַהּבַ         ַעל ַהּבַ
חּוׁש ִמית  חּוׁש ִמית ְוִאי כָּ חּוׁש ִמית ְוִאי כָּ חּוׁש ִמית ְוִאי כָּ ִית ִמית, ַב ַב ַב ַב ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     ––––ְוִאי כָּ ִית ִמית, ַעל ַהּבַ ִית ִמית, ַעל ַהּבַ ִית ִמית, ַעל ַהּבַ         ַעל ַהּבַ

א  ִאיכָּ א ְוַהאי ּדְ ִאיכָּ א ְוַהאי ּדְ ִאיכָּ א ְוַהאי ּדְ ִאיכָּ         ֵהן הּוא! ֵהן הּוא! ֵהן הּוא! ֵהן הּוא! כֹ כֹ כֹ כֹ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     ----ְוַהאי ּדְ
        

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         : : : : ַאִמי    ַרּבִ
יָחַזר ּבֹו ָחַזר ּבֹו ָחַזר ּבֹו ָחַזר ּבֹו  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   . ַטְרפֹוןַטְרפֹוןַטְרפֹוןַטְרפֹון    ַרּבִ

 רש"י
. האי אי שמן מית דכהן הוא

דמית דהא רבי טרפון אמר כהן 
   את היפה:בורר לו 

. מקמייתא חזר בו רבי טרפון
דאמר כהן בורר לו את היפה 
וסבר דלשיהם יש חלק 

  בשיהם:
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        בבבב, , , , יחיחיחיח .27
י"   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ

      ...."ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה
  

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  יאִח  ַרּבִ         : : : : ּיָ
ל  ל ָמׁשָ ל ָמׁשָ ל ָמׁשָ יּדְ ָמׁשָ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ָבר ּדֹוֶמה?     ----    ַטְרפֹוןַטְרפֹוןַטְרפֹוןַטְרפֹון    ַרּבִ ָבר ּדֹוֶמה? ְלָמה ַהּדָ ָבר ּדֹוֶמה? ְלָמה ַהּדָ ָבר ּדֹוֶמה? ְלָמה ַהּדָ         ְלָמה ַהּדָ

ִהְפִקידּו  ַנִים ׁשֶ ִהְפִקידּו ִלׁשְ ַנִים ׁשֶ ִהְפִקידּו ִלׁשְ ַנִים ׁשֶ ִהְפִקידּו ִלׁשְ ַנִים ׁשֶ   רֹוֶעה, רֹוֶעה, רֹוֶעה, רֹוֶעה, ֵאֶצל ִלׁשְ
יֵניֶהם יַח רֹוֶעה ּבֵ ּנִ ּמַ יֵניֶהםׁשֶ יַח רֹוֶעה ּבֵ ּנִ ּמַ יֵניֶהםׁשֶ יַח רֹוֶעה ּבֵ ּנִ ּמַ יֵניֶהםׁשֶ יַח רֹוֶעה ּבֵ ּנִ ּמַ ק. , ׁשֶ ּלֵ ק. ּוִמְסּתַ ּלֵ ק. ּוִמְסּתַ ּלֵ ק. ּוִמְסּתַ ּלֵ   ּוִמְסּתַ

        

ל  ל ּוָמׁשָ ל ּוָמׁשָ ל ּוָמׁשָ י ֲעִקיָבאּדְ ּוָמׁשָ י ֲעִקיָבאַרּבִ י ֲעִקיָבאַרּבִ י ֲעִקיָבאַרּבִ ָבר ּדֹוֶמה?     ----    ַרּבִ ָבר ּדֹוֶמה? ְלָמה ַהּדָ ָבר ּדֹוֶמה? ְלָמה ַהּדָ ָבר ּדֹוֶמה? ְלָמה ַהּדָ         ְלָמה ַהּדָ
ַהּמ  ִית, ׁשֶ ַעל ַהּבַ ִהְפִקיד ֵאֶצל ּבַ ַהּמ ְלֶאָחד ׁשֶ ִית, ׁשֶ ַעל ַהּבַ ִהְפִקיד ֵאֶצל ּבַ ַהּמ ְלֶאָחד ׁשֶ ִית, ׁשֶ ַעל ַהּבַ ִהְפִקיד ֵאֶצל ּבַ ַהּמ ְלֶאָחד ׁשֶ ִית, ׁשֶ ַעל ַהּבַ ִהְפִקיד ֵאֶצל ּבַ   ֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה. ֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה. ֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה. ֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה. ְלֶאָחד ׁשֶ

  
ִליִגי?  ַמאי ּפְ א ּבְ ִליִגי? ֶאּלָ ַמאי ּפְ א ּבְ ִליִגי? ֶאּלָ ַמאי ּפְ א ּבְ ִליִגי? ֶאּלָ ַמאי ּפְ א ּבְ   ֶאּלָ

י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ק?     ַרּבִ ּלֵ יַח רֹוֶעה ּוִמְסּתַ ּנִ ּמַ ִהְפִקידּו ֵאֶצל רֹוֶעה, ׁשֶ ַנִים ׁשֶ ׁשְ ֵליג ּבִ ק? ֲעִקיָבא ּפָ ּלֵ יַח רֹוֶעה ּוִמְסּתַ ּנִ ּמַ ִהְפִקידּו ֵאֶצל רֹוֶעה, ׁשֶ ַנִים ׁשֶ ׁשְ ֵליג ּבִ ק? ֲעִקיָבא ּפָ ּלֵ יַח רֹוֶעה ּוִמְסּתַ ּנִ ּמַ ִהְפִקידּו ֵאֶצל רֹוֶעה, ׁשֶ ַנִים ׁשֶ ׁשְ ֵליג ּבִ ק? ֲעִקיָבא ּפָ ּלֵ יַח רֹוֶעה ּוִמְסּתַ ּנִ ּמַ ִהְפִקידּו ֵאֶצל רֹוֶעה, ׁשֶ ַנִים ׁשֶ ׁשְ ֵליג ּבִ         ֲעִקיָבא ּפָ
יוְ וְ וְ וְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ִית    ַרּבִ ַעל ַהּבַ ִהְפִקיד ֵאֶצל ּבַ ֶאָחד ׁשֶ ֵליג ּבְ ִיתַטְרפֹון ּפָ ַעל ַהּבַ ִהְפִקיד ֵאֶצל ּבַ ֶאָחד ׁשֶ ֵליג ּבְ ִיתַטְרפֹון ּפָ ַעל ַהּבַ ִהְפִקיד ֵאֶצל ּבַ ֶאָחד ׁשֶ ֵליג ּבְ ִיתַטְרפֹון ּפָ ַעל ַהּבַ ִהְפִקיד ֵאֶצל ּבַ ֶאָחד ׁשֶ ֵליג ּבְ   ? ַטְרפֹון ּפָ

  
איָמא יָמא יָמא יָמא ְוִאיֵת ְוִאיֵת ְוִאיֵת ְוִאיֵת     ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ּפָ         : : : : ַרב ּפַ

ִהְפִקידּו ֵאֶצל רֹוֶעה         ::::ל מֹוִדיםל מֹוִדיםל מֹוִדיםל מֹוִדיםַהּכֹ ַהּכֹ ַהּכֹ ַהּכֹ  ַנִים ׁשֶ ׁשְ ִהְפִקידּו ֵאֶצל רֹוֶעה ּבִ ַנִים ׁשֶ ׁשְ ִהְפִקידּו ֵאֶצל רֹוֶעה ּבִ ַנִים ׁשֶ ׁשְ ִהְפִקידּו ֵאֶצל רֹוֶעה ּבִ ַנִים ׁשֶ ׁשְ ק,     ----ּבִ ּלֵ יֵניֶהם ּוִמְסּתַ יַח רֹוֶעה ּבֵ ּנִ ּמַ ק, ׁשֶ ּלֵ יֵניֶהם ּוִמְסּתַ יַח רֹוֶעה ּבֵ ּנִ ּמַ ק, ׁשֶ ּלֵ יֵניֶהם ּוִמְסּתַ יַח רֹוֶעה ּבֵ ּנִ ּמַ ק, ׁשֶ ּלֵ יֵניֶהם ּוִמְסּתַ יַח רֹוֶעה ּבֵ ּנִ ּמַ         ׁשֶ
ִית  ַעל ַהּבַ ִהְפִקיד ֵאֶצל ּבַ ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה.  -ּוְבֶאָחד ׁשֶ ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה. ׁשֶ ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה. ׁשֶ ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה. ׁשֶ         ׁשֶ

א אלֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ אלֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ אלֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ ַעל ַהּבַ     ::::לֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ ֲחַצר ּבַ ַעל ַהּבַ ּבַ ֲחַצר ּבַ ַעל ַהּבַ ּבַ ֲחַצר ּבַ ַעל ַהּבַ ּבַ ֲחַצר ּבַ   . ֵהןֵהןֵהןֵהןִית, ְורֹוֶעה ּכֹ ִית, ְורֹוֶעה ּכֹ ִית, ְורֹוֶעה ּכֹ ִית, ְורֹוֶעה ּכֹ ּבַ
י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ֲחֵצירוֹ     ַרּבִ ֲחֵצירוֹ ַטְרפֹון ָסַבר: ַאְקנּוֵיי ָקא ַמְקֵני ֵליּה ּבַ ֲחֵצירוֹ ַטְרפֹון ָסַבר: ַאְקנּוֵיי ָקא ַמְקֵני ֵליּה ּבַ ֲחֵצירוֹ ַטְרפֹון ָסַבר: ַאְקנּוֵיי ָקא ַמְקֵני ֵליּה ּבַ ִליְתֲעִביד ִמְצָוה, ַטְרפֹון ָסַבר: ַאְקנּוֵיי ָקא ַמְקֵני ֵליּה ּבַ ִליְתֲעִביד ִמְצָוהְוִניָחא ֵליּה ּדְ ִליְתֲעִביד ִמְצָוהְוִניָחא ֵליּה ּדְ ִליְתֲעִביד ִמְצָוהְוִניָחא ֵליּה ּדְ   . ְוִניָחא ֵליּה ּדְ

קוְ וְ וְ וְ  ּלֵ יֵניֶהן ּוִמְסּתַ יַח רֹוֶעה ּבֵ ּנִ ּמַ ִהְפִקידּו ֵאֶצל רֹוֶעה, ׁשֶ ַנִים ׁשֶ ׁשְ קֲהָוה ֵליּה כִּ ּלֵ יֵניֶהן ּוִמְסּתַ יַח רֹוֶעה ּבֵ ּנִ ּמַ ִהְפִקידּו ֵאֶצל רֹוֶעה, ׁשֶ ַנִים ׁשֶ ׁשְ קֲהָוה ֵליּה כִּ ּלֵ יֵניֶהן ּוִמְסּתַ יַח רֹוֶעה ּבֵ ּנִ ּמַ ִהְפִקידּו ֵאֶצל רֹוֶעה, ׁשֶ ַנִים ׁשֶ ׁשְ קֲהָוה ֵליּה כִּ ּלֵ יֵניֶהן ּוִמְסּתַ יַח רֹוֶעה ּבֵ ּנִ ּמַ ִהְפִקידּו ֵאֶצל רֹוֶעה, ׁשֶ ַנִים ׁשֶ ׁשְ   . ֲהָוה ֵליּה כִּ
יוְ וְ וְ וְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ַעםֲעִקיָבא ָסַבר: כֵּ ֲעִקיָבא ָסַבר: כֵּ ֲעִקיָבא ָסַבר: כֵּ ֲעִקיָבא ָסַבר: כֵּ     ַרּבִ ֵסיָדא ָלא ַמְקֵני ֵליּה ִמיּדַ ִאית ֵליּה ּפְ ַעםיָון ּדְ ֵסיָדא ָלא ַמְקֵני ֵליּה ִמיּדַ ִאית ֵליּה ּפְ ַעםיָון ּדְ ֵסיָדא ָלא ַמְקֵני ֵליּה ִמיּדַ ִאית ֵליּה ּפְ ַעםיָון ּדְ ֵסיָדא ָלא ַמְקֵני ֵליּה ִמיּדַ ִאית ֵליּה ּפְ   , יָון ּדְ
ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה.  וְ וְ וְ וְ  ִית, ׁשֶ ַעל ַהּבַ ִהְפִקיד ֵאֶצל ּבַ ֶאָחד ׁשֶ ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה.  ֲהָוה ֵליּה כְּ ִית, ׁשֶ ַעל ַהּבַ ִהְפִקיד ֵאֶצל ּבַ ֶאָחד ׁשֶ ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה.  ֲהָוה ֵליּה כְּ ִית, ׁשֶ ַעל ַהּבַ ִהְפִקיד ֵאֶצל ּבַ ֶאָחד ׁשֶ ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה.  ֲהָוה ֵליּה כְּ ִית, ׁשֶ ַעל ַהּבַ ִהְפִקיד ֵאֶצל ּבַ ֶאָחד ׁשֶ         ֲהָוה ֵליּה כְּ
            

 רש"י
. אצל רועהלשים שהפקידו 

שתי בהמות ומתה האחת ואין 
   ידוע של מי מתה:

. שמיח רועה בין שיהם
לחלקה ומסתלק דהכא ליכא 
למימר המוציא מחבירו ומתי' 
מי דקאמר רבי טרפון יחלוקו 
כגון שאותו ספק בכור החי מסר 
לרועה ואתי בעל הבית וכהן גבי 
רועה דליכא מוציא מחבירו דהא 

   יייהו:לא קאי ברשותא דחד מ
ומשל דרבי עקיבא לאחד 
. שהפקיד אצל בעל הבית

והיחה בעדרו ומתה בהמה אחת 
בעדרו ואומר שלך מתה והלה 
אומר אחת מאותן שלך מתה 
המוציא מחבירו עליו הראיה 
ומתי' מי דמרע ליה ר' עקיבא 
לכחו של כהן כשישן ברשות 
בעל הבית דהוי כהן מוציא 

   מחבירו:
איל ולאו . הואלא במאי פליגי

   בחד גוא קמיתרצא מתי':
ר' עקיבא פליג בשים 

. בתמיה הא שהפקידו אצל רועה
ודאי ליכא למימר המוציא 

   מחבירו עליו הראיה:
. אלא כגון שהבכור חי לא חלקו

עומד בחצר בעל הבית וכהן רועה 
   כל בהמותיו של בעל הבית:

. בעל הבית אקויי אקי ליה
זכה לכהן מקום בחצירו כדי שי

כהן בבכורות כשיוולדו מיד 
   דתיקי ליה חצירו:

דיחא ליה לאיש דתתעביד 
. שיגדלו מצוה בממויה

בכורותיו של כהן בחצירו והוה 
ליה חצר של שיהם והוי האי 
חצר כי רועה וכאילו שים 
הפקידו אצלו הילכך חולקין 

   דברשות שיהם עומד:
. היכא דאיכא ספיקא פסידא

י קיימא חצר מפסיד בעל הבית א
  ברשות כהן:
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רּו ְוָיְלדוּ  יּכְ לֹא ּבִ י ְרֵחיָליו ׁשֶ תֵּ ֵני ְזָכִרים   :ׁשְ ֵניֶהם ַלּכֹ -ׁשְ   ֵהן. ׁשְ
ָכר ַלּכֹ -ָזָכר ּוְנֵקָבה    ֵהן. ַהּזָ

ֵני ְזָכִרים ּוְנֵקָבה    .ֵהןֶאָחד לֹו ְוֶאָחד ַלּכֹ -ׁשְ
י ֶפ אֹוֵמר: ַהּכֹ ַטְרפֹון ַרּבִ    .הֵהן ּבֹוֵרר לֹו ֶאת ַהּיָ
י יֵניֶהן.   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ ִנין ּבֵ ּמְ   ְמׁשַ

ִני ֵ ֵאב. ִיְרֶעה ַעד ׁשֶ  - ְוַהׁשּ ְסתָּ   ּיִ
נֹות. וְ  תָּ ּמַ יב ּבַ   ַחּיָ

י   ּפֹוֵטר.  יֹוֵסי ַרּבִ
  

  :ֵמת ֶאָחד ֵמֶהן
י   אֹוֵמר: ַיֲחלֹוקּו.  ַטְרפֹון ַרּבִ
י   אֹוֵמר: ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה.  ֲעִקיָבא ַרּבִ

  
י ְנֵקבֹות ְוָזָכר תֵּ    ,ׁשְ

י ְנֵקבֹות  :אוֹ  תֵּ ֵני ְזָכִרים ּוׁשְ אן ַלּכֵֹא  -ׁשְ לּום. ין ּכָ   ֵהן ּכְ
  

ָרה, ְוַאַחת  יּכְ ָרה, ְוָיְלדַאַחת ּבִ יּכְ ֵני ְזָכִרים,     160וּ לֹא ּבִ   ׁשְ
  ֵהן. ְוֶאָחד ַלּכֹ לוֹ  ֶאָחד

י ֶפהאֹוֵמר: ַהּכֹ ַטְרפֹון ַרּבִ    .ֵהן ּבֹוֵרר ֶאת ַהּיָ
י יֵניֶהן,   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ ִנין ּבֵ ּמְ   ְמׁשַ

ִני ִיְרֶעה ֵ ֵאב ְוַהׁשּ ְסתָּ ּיִ    .ַעד ׁשֶ
נֹות.  תָּ ּמַ יב ּבַ   ְוַחּיָ

י   ּפֹוֵטר.  יֹוֵסי ַרּבִ
יׁשֶ  ַיד ּכֹ יֹוֵסי ַרּבִ ֲחִליָפיו ּבְ ל ׁשֶ נֹות.  -ֵהן אֹוֵמר: ּכָ תָּ טּור ִמן ַהּמַ   ּפָ
יוְ  יב.  ֵמִאיר ַרּבִ   ְמַחּיֵ
  

  ֵמת ֶאָחד ֵמֶהן, 
י   אֹוֵמר: ַיֲחלֹוקּו.  ַטְרפֹון ַרּבִ
י   אֹוֵמר: ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה.  אֲעִקיָב  ַרּבִ

  
אן ַלּכֹ -ָזָכר ּוְנֵקָבה  לּוםֵאין ּכָ         .  ֵהן ּכְ

   

ָמָרא    ּגְ

   .ְצִריָכאְצִריָכאְצִריָכאְצִריָכא
ְייָתא מּוִעיַנן ַקּמַ ִאי ַאׁשְ ְייָתאּדְ מּוִעיַנן ַקּמַ ִאי ַאׁשְ ְייָתאּדְ מּוִעיַנן ַקּמַ ִאי ַאׁשְ ְייָתאּדְ מּוִעיַנן ַקּמַ ִאי ַאׁשְ ַהִהיא ָקָאַמר     ::::ּדְ ַהִהיא ָקָאַמר ּבְ ַהִהיא ָקָאַמר ּבְ ַהִהיא ָקָאַמר ּבְ יּבְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְתֵרי ֵמֲחָדא    ַרּבִ ְתֵרי ֵמֲחָדאֲעִקיָבא ּדִ ְתֵרי ֵמֲחָדאֲעִקיָבא ּדִ ְתֵרי ֵמֲחָדאֲעִקיָבא ּדִ   . ֲעִקיָבא ּדִ

ּלֹ  ּלֹ ֲאָבל ְרֵחיָליו ׁשֶ ּלֹ ֲאָבל ְרֵחיָליו ׁשֶ ּלֹ ֲאָבל ְרֵחיָליו ׁשֶ רּו, ֲאָבל ְרֵחיָליו ׁשֶ יכְּ רּו, א ּבִ יכְּ רּו, א ּבִ יכְּ רּו, א ּבִ יכְּ ְתֵריא ּבִ יֵאיָמא מֹוֵדי ֵליּה לְ ֵאיָמא מֹוֵדי ֵליּה לְ ֵאיָמא מֹוֵדי ֵליּה לְ ֵאיָמא מֹוֵדי ֵליּה לְ ֵמֲחָדא ְוַחד ֵמֲחָדא  ּדִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   , ַטְרפֹוןַטְרפֹוןַטְרפֹוןַטְרפֹון    ַרּבִ
ִביַח ְטֵפי יִליָדא ַחד ׁשְ ָהְך ּדִ ִביַח ְטֵפיּדְ יִליָדא ַחד ׁשְ ָהְך ּדִ ִביַח ְטֵפיּדְ יִליָדא ַחד ׁשְ ָהְך ּדִ ִביַח ְטֵפיּדְ יִליָדא ַחד ׁשְ ָהְך ּדִ   . ּדְ

מּוִעיַנן ָהא מּוִעיַנן ָהאְוִאי ַאׁשְ מּוִעיַנן ָהאְוִאי ַאׁשְ מּוִעיַנן ָהאְוִאי ַאׁשְ ָהא ָקָאַמר : ְוִאי ַאׁשְ ָהא ָקָאַמר ּבְ ָהא ָקָאַמר ּבְ ָהא ָקָאַמר ּבְ יּבְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ רּו,     ַרּבִ יכְּ ַתְרַוְייהּו ָלא ּבִ רּו, ֲעִקיָבא ּדְ יכְּ ַתְרַוְייהּו ָלא ּבִ רּו, ֲעִקיָבא ּדְ יכְּ ַתְרַוְייהּו ָלא ּבִ רּו, ֲעִקיָבא ּדְ יכְּ ַתְרַוְייהּו ָלא ּבִ         ֲעִקיָבא ּדְ
ּלֹ  ָרה ְוַאַחת ׁשֶ יכְּ ּלֹ ֲאָבל ַאַחת ּבִ ָרה ְוַאַחת ׁשֶ יכְּ ּלֹ ֲאָבל ַאַחת ּבִ ָרה ְוַאַחת ׁשֶ יכְּ ּלֹ ֲאָבל ַאַחת ּבִ ָרה ְוַאַחת ׁשֶ יכְּ ָרה ְוָיְלדּו ׁשְ ֲאָבל ַאַחת ּבִ יכְּ ָרה ְוָיְלדּו ׁשְ א ּבִ יכְּ ָרה ְוָיְלדּו ׁשְ א ּבִ יכְּ ָרה ְוָיְלדּו ׁשְ א ּבִ יכְּ             ,,,,ֵני ְזָכִריםֵני ְזָכִריםֵני ְזָכִריםֵני ְזָכִריםא ּבִ

יֵאיָמא מֹוֵדי ֵליּה לְ ֵאיָמא מֹוֵדי ֵליּה לְ ֵאיָמא מֹוֵדי ֵליּה לְ ֵאיָמא מֹוֵדי ֵליּה לְ    יט,א יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ִביַח ְטֵפי̂̂̂^ַטְרפֹון ַטְרפֹון ַטְרפֹון ַטְרפֹון     ַרּבִ ָרה ׁשְ יכְּ ָלא ּבִ ָהְך ּדְ ִביַח ְטֵפיּדְ ָרה ׁשְ יכְּ ָלא ּבִ ָהְך ּדְ ִביַח ְטֵפיּדְ ָרה ׁשְ יכְּ ָלא ּבִ ָהְך ּדְ ִביַח ְטֵפיּדְ ָרה ׁשְ יכְּ ָלא ּבִ ָהְך ּדְ   , ּדְ
  .  ְצִריָכאְצִריָכאְצִריָכאְצִריָכא

   

                                                        
 ְוָיְלָדהְוָיְלָדהְוָיְלָדהְוָיְלָדההגהות הב"ח וכך הגירסה במשיות. גירסת וילא:  160

 רש"י
  מתי' 

. שהרי היתה קבה עמו אחד לו
ואיכא למימר קבה יצאת 

   תחלה:
. כהן וטל משמין בייהן

   כחוש:
. דחזר בו ר' טרפון יחלוקו

   מקמייתא:
שי זכרים ושתי קבות אין כאן 

. דאיכא למימר כל לכהן כלום
חדא וחדא ילדה זכר וקבה 

   ויצאת קבה תחלה:
. שהכהן וטל שחליפיו ביד כהן

אחת מן הספיקות פטור האחר 
מן המתות דעשו את שאיו 

   זוכה כזוכה:
. זכר וקבה אין כאן לכהן כלום

דשמא אותה שלא ביכרה ילדה 
הקבה ואותה שכבר ביכרה 

   ילדה זכר:
  

  גמ' 
. רחל שילדה שי זכרים קמייתא

התם קאמר ר''ע כהן וטל 
   כחוש:

. רחל פוק משום דתרי מחדא
ומספקא מילתא והמוציא 

   מחבירו עליו הראיה:
. שילדו שי אבל שתי רחלים

זכרים וקבה דתרי פקו מחדא 
   וחד מחדא:

. מא מודי ליה רבי טרפוןאי
דכהן בורר לו את היפה דלפיכך 
הוא יפה שיצא יחיד ולא היתה 
הקבה עמו וזהו ודאי בכור 

   גמור:
. והך דילידא חד שביח טפי

  שביח מעולה:


