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        בבבב----כו, אכו, אכו, אכו, א .52
ֵעי  איּבָ י ַיּנַ   : ַרּבִ

ִמיָמה    ַמהּו?  -ַהּתֹוֵלׁש ֶצֶמר ֵמעֹוָלה ּתְ
  
ֵרי? !?"ּתֹוֵלׁש " ׁשָ א ַמאן ּדְ    !ִמי ִאיכָּ
  

ְתַלׁש ֵמעֹוָלה  ּנִ א: ֶצֶמר ׁשֶ ִמיָמהֶאּלָ   ַמהּו?  - ּתְ
  
ֵעי ָלְך ּדְ  יּבָ ם לֹא ּתִ את ְוָאׁשָ הּו ְלהּו. ּדִ ֵכיָון ּדְ  - ַחּטָ ָרה ָאתּו לֹא ַמׁשְ   ְלַכּפָ
ר ַנִמי ּדִ  הּו ְלהּו. ּדְ ְבכֹור ּוַמֲעׂשֵ ָרה ָאתּו ַמׁשְ ָלאו ְלַכּפָ   ֵכיָון ּדְ

ֵעי ָלְך  יּבָ י ּתִ   ַמאי?  - עֹוָלהּדְ כִּ
יָון    כו,ב ִעיּקָ ^כֵּ ֵהי ָלּה, ּדְ ָרה ָאֵתי ַמׁשְ   ר ָלאו ְלַכּפָ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
יָון  ָרא ּדְ כֵּ ֵהי ָלּה? ַא עֹוָלה ַנִמי ְמַכּפְ ה ָלא ַמׁשְ   ֲעׂשֵ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ּנֹוַלד ּבֹו מּום" י ׁשֶ ם, ַאף ַעל ּפִ כֹור תָּ ָחטֹו , ַהּתֹוֵלׁש ֶצֶמר ִמּבְ   . "ָאסּור –ׁשְ
  ּתֹוֵלׁש, ּדְ ַטֲעָמא 
ֵרי.  -ַלׁש ָהא ִנְת    ׁשָ

ֵהי ָלּה!  ָלא ַמׁשְ ן עֹוָלה, ּדְ כֵּ   ְוָכל ׁשֶ
  

ין ֲאִפיּלּו ִנְתַלׁש    ַנִמי ָאסּור,  -הּוא ַהּדִ
ָקָתֵני  ֵרי. ּדִ ֲעַקְבָיא, ּדְ ְלהֹוִדיֲעָך ּכֹחֹו  "ּתֹוֵלׁש"ְוַהאי ּדְ תֹוֵלׁש ַנִמי ׁשָ   ְבַבַעל מּום, ֲאִפיּלּו ּבְ

  
ר"ְוָהֲאַנן  ַנן!  "ָנׁשַ   ּתְ

  
ָנא  ר"ּתָ ַנן "ָנׁשַ ַרּבָ   ,ְלהֹוִדיֲעָך ּכָֹחן ּדְ
ָנא    ֲעַקְבָיא.  ּדַ ְלהֹוִדיֲעָך ּכֹחֹו  "ּתֹוֵלׁש"ּתָ

   
        
        

 רש"י
. התולש צמר מעולה תמימה

מחיים לרבן מהו לאחר שחיטת 
י לך דוודאי בעלת מום לא תיבע

לרבן אסור דאי שרית ליה אתי 
לשהוייה ואתי לידי גיזה 

   ועבודה:
. אליבא מי איכא מאן דשרי

  דרבן הא וודאי רשע הוא: 
. דעיקר לאו לכפרה הוא דאתי

   דאיו מביאה על חטא:
. דעולה כיון דמכפרא אעשה

מכפרת על עשה כדאמרין במס' 
יומא (דף לו.) על עולה מתוודה 

   ופאה: עון שכחה
. אלמא בשר שרי והאן שר תן

  עקביא ולא בתלושין:
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        כו, בכו, בכו, בכו, ב .53
ְבכֹור, "   ֶצֶמר ַהְמדּוְלָדל ּבִ

ה  יּזָ ִנְרֶאה ִעם ַהּגִ ר,  -ֶאת ׁשֶ   מּותָּ
ה  יּזָ ֵאינֹו ִנְרֶאה ִעם ַהּגִ    ."ָאסּור –ְוֶאת ׁשֶ

  
ֵמי  ה"ֵהיִכי ּדָ יּזָ   ? "ֵאינֹו ִנְרֶאה ִעם ַהּגִ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  ַרּבִ

י רֹאׁשֹו.  ַלּפֵ רֹו ָהפּוְך כְּ ִעיּקָ ל ׁשֶ   כָּ
  

ֲעָיא ר אֹוׁשַ   ָאַמר:  ַרב ָנָתן ּבַ
ה.  יּזָ ֵאינֹו ִמְתַמֵעְך ִעם ַהּגִ ל ׁשֶ   כָּ

  
ַרב ָנָת  ֲעָיא? ְוֵריׁש ָלִקיׁש ַמאי ַטֲעָמא לֹא ָאַמר כְּ ר אֹוׁשַ   ן ּבַ

  
י ִאיְלָעאָאַמר     :ַרּבִ

לֹות.  לֹא ִניִמין ַהְמדּוְלּדָ ה ּבְ ר ְלִגיּזָ ִאי ֶאְפׁשָ   ָקָסַבר ֵריׁש ָלִקיׁש: ְלִפי ׁשֶ
  

        הדרן עלך הלוקח בהמההדרן עלך הלוקח בהמההדרן עלך הלוקח בהמההדרן עלך הלוקח בהמה
  

 
  

 רש"י
. שכפול עיקרו הפוך כלפי ראשו

באמצעיתו ושי ראשין ראין 
   בחוץ:

. שאיו שוה עם שאיו מתמעך
   הגיזה אלא ראה עולה למעלה:

. הא מאי טעמא לא אמר כרב תן
ודאי כיון דאיו מתמעך איו 

   :ראה עם הגיזה קריא ביה
לפי שאי אפשר לשום גיזה בלא 

. שעולות ימין המדולדלות
למעלה ואי כי האי גווא מיתסר 
אין לך גיזה מותרת רבי תן טפי 
מחמיר להכי לא בעי מאי טעמא 

   לא אמר כריש לקיש:
  

  הדרן עלך הלוקח בהמה
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    """"ַעד ַּכָּמהַעד ַּכָּמהַעד ַּכָּמהַעד ַּכָּמה""""    ––––' ' ' ' דדדדפרק פרק פרק פרק     בכורותבכורותבכורותבכורותמסכת מסכת מסכת מסכת 
            כו, בכו, בכו, בכו, ב .54

   ַמְתִניִתין

יִבין ִליַטּפֵ  ָרֵאל ַחּיָ ה ִיׂשְ ּמָ כֹור? ַעד ּכַ ּבְ   ל ּבַ
ה  ּקָ ּדַ ים יֹום,  -ּבְ לׁשִ   ׁשְ

ה  ים יֹום.  -ּוְבַגסָּ ִ   ֲחִמׁשּ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה  ַדּקָ ים.  -ּבְ ה ֳחָדׁשִ לׁשָ   ׁשְ
  

ֵנהּו ִלי"  ַמן: "תְּ תֹוְך ַהּזְ ֶנּנּו לֹו.  -ָאַמר לֹו ַהּכֵֹהן ּבְ   ֲהֵרי ֶזה לֹא ִיתְּ
ַעל מּום הּוא, ְוָאַמר לוֹ  אֹוְכֶלּנּו" ְוִאם ּבַ ֵנהּו ִלי ׁשֶ ר.  -: "תְּ   מּותָּ

ׁש  ְקּדָ ַעת ַהּמִ    :ּוִבׁשְ
ן ְוַאְקִרֶבּנּו"  ִמים, ָאַמר לֹו: "תֵּ ר.  -ִאם ָהָיה תָּ   מּותָּ

  

ָנה,  ׁשָ ָנה ּבְ כֹור ֶנֱאָכל ׁשָ   ַהּבְ
ם ין תָּ    ,ּבֵ

ַעל מּום,  ין ּבַ   ּבֵ
ֱאַמר: ּנֶ ָנה""ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך תֹאְכֶלּנּו ׁשָ     ׁשֶ ׁשָ   . (דברים טו, כ)    175ָנה ּבְ

ָנתֹו  :נֹוַלד לֹו מּום תֹוְך ׁשְ ר חֶֹדׁש.  -ּבְ ֵנים ָעׂשָ ל ׁשְ ימֹו ּכָ אי ְלַקּיְ ַ   ַרׁשּ
ר חֶֹדׁש  ֵנים ָעׂשָ ים יֹום.   -ְלַאַחר ׁשְ לׁשִ א ׁשְ ימֹו ֶאּלָ אי ְלַקּיְ ַ   ֵאינֹו ַרׁשּ

            

ָמָרא    ּגְ

י    ?ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

ֲהָנאָאַמר     :ַרב ּכָ
ָאַמר ְקָרא ן ִלי"  :ּדְ ּתֶ ֶניָך ּתִ כֹור ּבָ ה ְלצֹאֶנָך" -"ּבְ ֲעׂשֶ ן ּתַ   , כט)-(שמות כב, כח 176"ּכֵ

ה ְלׁשְֹרָך" - "ְמֵלָאְתָך ְוִדְמֲעָך לֹא ְתַאֵחר" ֲעׂשֶ ן ּתַ   , כט)-(שמות כב, כח "ּכֵ
  

   !ֵאיּפּוְך ֲאָנא
  

ָרא ּבְ ם,     :ִמְסּתַ ם ְלִמְקּדַ ִמְקּדַ   ּדְ
ְמַאַחר לְ     .ִדְמַאַחרּדִ

  
ְסִמיְך ֵליּה ְלִדְסִמיְך ֵליּה!  ה, ּדִ ַרּבָ   ַאּדְ

  
א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
ה" :ָאַמר ְקָרא ֲעׂשֶ ׁשֹוֶרךָ  (שמות כב, כט) "ּתַ יה ַאֶחֶרת ּבְ ּיָ תּוב ֲעׂשִ   .הֹוִסיף ְלָך ַהכָּ

   
ין!  יּתִ   ְוֵאיָמא: ׁשִ

  
א ַלֲחָכִמים.  תּוב ֶאּלָ   לֹא ְמָסְרָך ַהכָּ

  
ְנָיא    :ַנִמי ָהִכי ּתַ

ן ִלי"" ּתֶ ֶניָך ּתִ כֹור ּבָ ה ְלצֹאֶנָך" - "ּבְ ֲעׂשֶ ן ּתַ   , (שמות כב, כט) "ּכֵ

  ָיכֹול ַאף ְלׁשֹוְרָך? 
ְלמּוד לֹוַמר: ה" תַּ ֲעׂשֶ ׁשֹוְרָך,  "ּתַ יה ַאֶחֶרת ּבְ ּיָ תּוב ֲעׂשִ   הֹוִסיף ְלָך ַהּכָ

א ַלֲחָכִמים.  תּוב ֶאּלָ   לֹא ְמָסְרָך ַהּכָ
אן ָאְמ  כֹור:ִמּכָ ּבְ ל ּבַ ּפֵ יִבין ְלִהטָּ ָרֵאל ַחּיָ ה ִיׂשְ ּמָ ה   רּו: ַעד ּכַ ּקָ ְבֵהָמה ּדַ ים יֹום,  -ּבִ לׁשִ   ׁשְ

ה  ַגסָּ ים יֹום.  -ּבְ ִ   ֲחִמׁשּ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה ּפּוָלּה ְמרּוּבֶ טִּ ֵני ׁשֶ ים, ִמּפְ ה ֳחָדׁשִ לׁשָ ה ׁשְ ַדּקָ   , "ּבְ
  

ָנא    :ּתָ
יָה " יּנֶ ִ ׁשּ ֵני ׁשֶ ּקֹותִמּפְ    ." ּדַ

                                                        
ר ִיְבַחר  ה'ִלְפֵני  175 קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ָנה ּבַ ָנה ְבׁשָ ה ּוֵביֶתךָ  ה'ֱאלֶֹהיָך תֹאְכֶלּנּו ׁשָ   ַאתָּ
ן ִלי חחחחככככ 176 תֶּ ֶניָך תִּ כֹור ּבָ נֹו ִלי כטכטכטכט. ְמֵלָאְתָך ְוִדְמֲעָך לֹא ְתַאֵחר ּבְ תְּ ִמיִני תִּ ְ ּיֹום ַהׁשּ ְבַעת ָיִמים ִיְהֶיה ִעם ִאּמֹו ּבַ ה ְלׁשְֹרָך ְלצֹאֶנָך ׁשִ ֲעׂשֶ ן תַּ   ּכֵ

 רש"י
  מתי' 

. בזמן עד כמה: ליטפל בבכור
הזה קודם שיתו לכהן שמוזהר 

   ו בעל כרחו ולפרסו:לעכבו אצל
   . בגמ' מפרש:לא יתן לו

. ואומר לו אם היה בעל מום
הכהן בתוך הזמן תהו לי 

   שאוכלו מותר:
. בזמן שבית המקדש בין תם

   קיים:
   . בזמן הזה:בין בעל מום

  
  גמ' 

. וסמיך ליה מלאתך ודמעך וגו'
וכן תעשה לשורך לצאך וגו' 
ודרשין הכי בכור ביך תתן לי 

צאך דכי היכי דבכור ביך וכן ל
מצותו לאחר שלשים כדכתיב 
(במדבר יח) ופדויו מבן חדש 
תפדה אף בכור צאן לאחר 
שלשים מלאתך ודמעך דהייו 
בכורים כן לשורך דכי היכי 
דבכורים לאחר חמשים שהרי 
בפסח התבואה מתבשלת ואין 
מביאין בכורים עד שיביאו שתי 
הלחם בעצרת כדאמרין בפרק 

   אל (מחות סח:):רבי ישמע
. מלאתך דמקדם לדמקדם

ודמעך קודמין בפסוק ראשון 
הלכך דרשין להו אשורך הקודם 

   בפסוק שי:
. בכור ביך דמאחר ודמאחר

בפסוק ראשון דרשין ליה 
   אצאך המאוחר בפסוק שי:

. ובכור ביך דסמיך ליה לדסמיך
   סמיך אל שורך:

. דעשייה אחרת ואימא שיתין
   ר ביך בעין:דומיא דהך בכו

. לא מסרך הכתוב אלא לחכמים
הואיל ולא גילה לך שיעור עשייה 
שתוסיף ודאי לחכמים מסרך 
שיפרשו לך הטעם ואחריהם 

   תלך:
   . טרחתה:טיפולה

. ואיה יכולה ששייה דקות
לאכול עשב ואם לא תהא עם 

  האם תמות:
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            כז, אכז, אכז, אכז, א    ––––כו, ב כו, ב כו, ב כו, ב  .55
ַמןִאם ָאַמר לֹו ַהּכֹ" תֹוְך ַהּזְ ֵנהּו ִלי" :ֵהן ּבְ ן לוֹ  - "תְּ   . . . . "ֲהֵרי ֶזה לֹא ִיתֵּ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  

תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ָרנֹות.  ֵבית ַהּגְ יַע ּבְ כֵֹהן ַהְמַסּיֵ ְרֶאה כְּ ּנִ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

   ,ַהּכֲֹהִנים"

םוְ     ,ַהְלִוּיִ
ים  יִעים –ְוָהֲעִנּיִ ֵבית ָהרֹוִעים,   :ַהְמַסּיְ   ּבְ

ָרנֹות,    ּוְבֵבית ַהּגְ
ַחִים,  ְטּבָ   ּוְבֵבית ַהּמִ

ָכָרן,  ׂשְ ר ּבִ רּוָמה ּוַמֲעׂשֵ   ֵאין נֹוְתִנין ָלֶהם תְּ
ן  ין ּכֵ לּו.  -ְוִאם עֹוׂשִ   ִחיּלְ

תּוב אֹוֵמר: ִרית ַה  ַוֲעֵליֶהן ַהּכָ ם ּבְ ַחּתֶ ִוי""ׁשִ   , (מלאכי ב, ח) 177ּלֵ
לּו ְולֹא ָתמּותּו" ְואֹוֵמר: ָרֵאל לֹא ְתַחּלְ י ְבֵני ִיׂשְ    .(במדבר יח, לב) 178"ְוֶאת ָקְדׁשֵ

  
  ? "ְואֹוֵמר"ַמאי 

  
יָמא ַמע - ִמיָתה לֹא :ְוִכי ּתֵ א ׁשְ לּו ְולֹא ָתמּותּו" :ּתָ ָרֵאל לֹא ְתַחּלְ י ְבֵני ִיׂשְ   . "ְוֶאת ָקְדׁשֵ

  
ׁשּו  ּלָ ּוִבּקְ רּוָמה ִמׁשֶ ין ֲעֵליֶהן תְּ    .179םֶה ֲחָכִמים ְלקֹוְנָסן, ְוִלְהיֹות ַמְפִריׁשִ

  
ֵני ָמה לֹא ְקָנסּום?    ּוִמּפְ

  
טּור ַעל ַהִחּיּוב.  י ִמן ַהּפְ ְלָמא ָאֵתי ְלַאְפרּוׁשֵ   ּדִ

  
ֶהן   כז,א ן, ֵיׁש ּבָ ָעִלים, ^ ּוְבכּוּלָ   טֹוַבת ֲהָנָאה ַלּבְ

יַצד?    ּכֵ
ָרֵאל ׁשֶ  ְריֹו, ִיׂשְ רּוָמה ִמּכֶ   ִהְפִריׁש תְּ

י ּכֵֹהן"  תִּ ָרֵאל ַאֵחר, ְוָאַמר לֹו: "ֵהא ְלָך ֶסַלע ֶזה, ּוְתֵנהּו ְלֶבן ּבִ ר.  -ּוְמָצאֹו ִיׂשְ   מּותָּ
  . "ָאסּור –ִאם ָהָיה ּכֵֹהן ְלכֵֹהן 

  
ה הּוּנָ נֹות כְּ   , ?ְוָתָנא ַמאי ַטֲעָמא ָלא ָקָאַמר ַמּתְ

  
רּוָמה ת ַהּגּוף ִהיא, ּדִ  ָאַמר ָלְך: ּתְ ַ   ְקדּוׁשּ

א ָלא ִמְתַחּלָ ֵכיָון ּדְ ּה.  ,ּדְ   לֹא ָאֵתי ְלִמיְטֵעי ּבָ
יָון  הֹון ּדִ ָהֵני כֵּ ִמים ִניְנהּו ָאֵתי ְלִמיְטֵעי ּבְ ת ּדָ ַ ָעה זּוֵזי,  180ַברָס ְקדּוׁשּ ַתְייהּו ַאַאְרּבָ ָ   ִמיְתַחל ְקדּוׁשּ

ין ֶהן ִמְנַהג חּוּלִ   .  ְוָאָתא ְלִמיְנַהג ּבָ
   

  
  : ָרָבאָאַמר 

רּוַמת חּוָצה ָלָאֶרץ ָרנֹות.  - ּתְ ֵבית ַהּגְ יַע ּבְ ּום ּכֵֹהן ַהְמַסּיֵ ּה ִמׁשּ   ֵאין ּבָ
  

ֵעיּה  ַרב ָחָמא ּמָ    .ָיֵהיב ֵליּה ְלׁשַ

                                                        
ִר  177 ם ּבְ ַחתֶּ ּתֹוָרה ׁשִ ים ּבַ ם ַרּבִ ְלתֶּ ֶרְך ִהְכׁשַ ם ִמן ַהּדֶ ם ַסְרתֶּ ִוי ָאַמר ְוַאתֶּ   ְצָבאֹות ה'ית ַהּלֵ
לּו ְולֹא ָתמּותוּ  178 ָרֵאל לֹא ְתַחּלְ י ְבֵני ִיׂשְ ּנּו ְוֶאת ָקְדׁשֵ ֲהִריְמֶכם ֶאת ֶחְלּבֹו ִמּמֶ אּו ָעָליו ֵחְטא ּבַ   ְולֹא ִתׂשְ
 מסורת הש"ס 179

ַברהגהות הב"ח ועוד. גירסת וילא:  180 ַברּדְ ַברּדְ ַברּדְ   ּדְ

 רש"י
שראה ככהן המסייע בבית 

ין . לפי שבזמן הזה אהגרות
בכור ראוי לכלום עד שיפול בו 
מום וכיון דעל ישראל רמיא 
ליטפל בו חמשים יום ואמר ליה 
הכהן בתוך הזמן תהו לי ואזוו 
ואף על פי שלא אהה דומה כמי 
ששוכרו ומצילו מן הטורח 
ובלבד שיתו לו ולא לכהן אחר 
ודומה לכהן שמסייע בבית 
הגרות לדוש ולזרות כדי שיתו 

ת אבל אם היה בעל לו התרומו
מום ואמר תן לי שאוכלו הואיל 
   וחזי ליה לא הוי ככהן המסייע:

. אכהים קאי כדי בבית הרועים
   ליתן להם הבכורות:

. אכולהו קאי בבית הגרות
כהים מפי תרומות ולוים 
משום מעשר ראשון ועיים 

   משום מעשר עי:
. אכהים קאי בבית המטבחים

   :משום זרוע לחיים וקיבה
   . את הבעלי בתים:לקוסן

. דשמא יהו מן הפטור על החיוב
להם שי סאין אחד של טבל 
גמור ואחד הופרש ממה לכהן 
המסייע ואי אמרת ליה דהדרא 
ולפרוש מיה משום קסא סבר 
בעל הבית טבל גמור הוא 
ומפריש ממה עלה דאידך ואיהי 
פטורה מדאורייתא אלא קסא 

  הוא:
ואם היה  . דבר מועטטובת האה

כהן ותן סלע כדי שיתו לכהן 
אחר קרובו אסור כיון דלדידיה 

   חזיא הוי ראה ככהן המסייע:
ה''ג ותא מ''ט לא אמר מתות 

. ולא גרס ותא קמא כהוה
בכולן יש בהן טובת האה 
ומפרש כגון ישראל שהפריש 
תרומה מכריו מאי טעמא לא 
אמר מי או טבח שהפריש 

   ו לו בכורות:מתותיו ורועה שהי
. הייו טעמא אמר לך תרומה

דשריא טובת האה דידה 
דקדושת הגוף היא דכולי עלמא 
ידעי דלא פקא לחולין ולא אתי 
האי כהן דיהב אבי אמו הסלע 
בגייה למיטעי ולמהג בה עין 
חול ולמימר איתחלא לה בהאי 

   סלע דיהב ליה אבי אמו:
אבל הי מתות בכור דקדושת 

. דאם רצה כהן דמים יהו
למכור בשר בכור וזרוע ולחיים 
וקיבה מוכרן לישראל ותו לא 
בעי ליה לישראל למיכליהו 
בצלי ובחרדל כי היכי דעביד כהן 
הילכך אתי האי כהן למיטעי 
   בהון וסבר כיון דבי קין יהו:

תיתחל קדושתייהו אארבעה 
. דיהיב אבי אמו דהייו ד' זוזי

הג זוזי ואתי למיהג בהו מ
דחולין שלא יאכלם בצלי 
ובחרדל כדים המפורש בפרק 
הזרוע והלחיים והקיבה (חולין 
דף קלב:) ומשום הכי לא תיהו 
והאי דקט ובכולן הכי קאמר 
ובכולן התרומות והמעשרות יש 

   בהן טובת האה:
. דרבן היא תרומת חוצה לארץ

   ויכול ליתם לכהן המסייע:
  . כהן:לשמעיה
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מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

רּוַמת חּוָצה ָלָאֶרץ  רֹוב.  -ּתְ ֵטיָלה ּבְ   ּבְ
  

ה רֹוב, וְ  ַרּבָ ָלּה ּבְ יֵמי טּוְמָאתֹו, ְמַבּטְ   אֹוֵכל ָלּה ּבִ
  

ֵריּה  ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ י ֵליּה ַחְמָרא ַרב ְיהֹוׁשֻ י ִמְתַרּמֵ   ְתרּוָמה, ּדִ , כִּ
ֵרי ַנְטֵלי  ין, ַוֲחָדא ַנְטָלא ּדְ ֲהָוה ָרֵמי ּתְ   ְתרּוָמה, ּדִ חּוּלִ

ֵקיל ֲחָדא.  ן ְוֵאיָלְך, ָרֵמי ֲחָדא ְוׁשָ ֵקיל ַחד. ִמיכָּ   ְוׁשָ
  

מּוֵאלַמר ְוָא    : ׁשְ
רּוַמת חּוָצה ָלָאֶרץ  ְך ַמְפִריׁש.   -ּתְ   אֹוֵכל ְוהֹוֵלְך ְוַאַחר כָּ

   
  

מּוֵאלְוָאַמר    : ׁשְ
ַהּטּוְמָאה יֹוְצָאה ָעָליו ִמּגּופֹו.  ִמי ׁשֶ א ּבְ רּוַמת חּוָצה ָלָאֶרץ ֲאסּוָרה ֶאּלָ   ֵאין ּתְ

  
ֲאִכיָלה,  י ּבַ   ְוָהֵני ִמיּלֵ

ְנִגיָעה  ּה ֲאָבל ּבִ   .ֵלית ָלן ּבָ
  

  : ָרִביָנאָאַמר 
ה, ְואֹוֵכל ָלּה ּכֵֹהן ָקָטן.  ה, קֹוָצה ַחּלָ ְך, ִנּדָ   ִהיְלכָּ

א ּכֵֹהן ָקָטן  ַתּנּוָרא.  -ְוִאי ֵליכָּ ְדָיא ּבְ א, ְוׁשָ ֵריׁש ַמּסָ ְקָלה ָלּה ּבְ   ׁשָ
י ֵהיִכי  ה ַאֲחִריִתי כִּ א ַחּלָ ח ּת ּדְ ַוֲהַדר ַמְפְרׁשָ כַּ ּתַ ׁשְ ה. לֹא ּתִ   ֹוַרת ַחּלָ

דֹול.    ְואֹוֵכל ָלּה ּכֵֹהן ּגָ
  

ר ָחָמאוְ  ַרב ַעְמָרםוְ  ַרב ַנְחָמן א,  ָרִמי ּבַ ַאְרּבָ   ֲהוּו ָקָאְזִלי ּבְ
  ְלַאְפנּוֵיי,  ַרב ַעְמָרםָסֵליק 

ְטּבֹול, ְואֹוֵכל ּתְ  ּיִ ְייהּו, ָאְמָרה ְלהּו: ְטֵמא ֵמת ַמהּו ׁשֶ ָתא ֲעַלת ַקּמַ   רּוַמת חּוָצה ָלָאֶרץ? ֲאַתאי ַהִהיא ִאיּתְ
ר ָחָמאלְ  ַרב ַנְחָמןָאַמר ֵליּה    : ָרִמי ּבַ

ָאה ֵיׁש ָלנוּ    כז,ב    ?!ְוִכי ַהּזָ
ר ָחָמאֲאַמר ֵליּה    : לֹא ֵליחּוׁש ֵליּה ְלָסָבא? ָרִמי ּבַ

ָהִכי ֲאָתא    , ַרב ַעְמָרםַאּדְ
ְת ַרבָהִכי ָאַמר   :ָאַמר ְלהוּ    רּוַמת חּוָצה ָלָאֶרץ. : ְטֵמא ֵמת טֹוֵבל ְואֹוֵכל ּבִ

  
ָווֵתיּה.    ְוֵלית ִהְלְכָתא כְּ

  
  

ֵמיּה  ָמר זּוְטָראָאַמר  ְ תּדְ ִמׁשּ ׁשֶ   :  ַרב ׁשֵ
ְתרּוַמת חּוָצה ָלָאֶרץ ֶרץ טֹוֵבל ְואֹוֵכל ּבִ   .ְטֵמא ׁשֶ

  
ָווֵתיּה     .ְוֵלית ִהְלְכָתא כְּ

  
  

 רש"י
. לאוכלה לזר ולא רובבטילה ב

בעין אחד ומאה ולאחר שעירבה 
ברוב חולין יכול לאכול זר או 
כהן בימי טומאה לאחר 

   שביטלה:
. כהן היה דמדבית עלי רבה

   קאתי:
   . דחוצה לארץ:חמרא דתרומה

. הטבל וישייר כדי אוכל והולך
   תרומה ויפרישה באחרוה:

. כגון זב טומאה יוצאת מגופו
קרי אבל לטמא  וזבה ודה ובעל

   מת שריא:
. ואע''ג בגיעה לית לן בה

שמטמאה לא איכפת לן דאיו 
מוזהר עליה לשומרה שלא 

   יטמאה:
. דבגיעה איו מוזהר דה הילכך

   קוצה לה חלה ואכיל לה:
. ולא גדול מפי כהן קטן

שהטומאה יצאה עליו מגופו 
ואם טבל לקריו הרי הוא כקטן 

א ל''א להכי קט כהן קטן של
ראה קרי ולא יצאה טומאה 
מגופו ובשאלתות דרב אחאי 

   מפרש הכי:
. פורגו''ן דכמה בריש מסא

דאפשר לאיזדהורי מזדהרא 
מליגע בה מאחר שקראה לה 

   שם:
. כהן שהגיע לכלל כהן גדול

   מצות:
   . לקבים]:[לאפויי

מהו שיטבול ויאכל תרומת 
  . בלא הערב שמש:חוצה לארץ

הזה  . בזמןוכי הזאה יש לו
דכיון דאין עכשיו הזאה בזמן 

   הזה הערב שמש מי לא בעי:
. בתמיה לא ליחוש ליה לסבא

וכי לא חוש לכבוד רב עמרם 
שאיו בכאן ואין טוב להורות 

   שום הוראה עד שיבא:
. ואין צריך הערב טובל ואוכל

   שמש:
. הש''ס ולית הלכתא כוותיה

  קמהדר ליה:
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ָנה, ּבֵ " ׁשָ ָנה ּבְ כֹור ֶנֱאָכל ׁשָ םַהּבְ ַעל מּום,  ,ין תָּ ין ּבַ   ּבֵ

ֱאַמר: ּנֶ ָנה"    ׁשֶ ׁשָ ָנה ּבְ   . (דברים טו, כ)    181"ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך תֹאְכֶלּנּו ׁשָ
ָנתֹו  :נֹוַלד לֹו מּום תֹוְך ׁשְ ר חֶֹדׁש  -ּבְ ֵנים ָעׂשָ ל ׁשְ ימֹו ּכָ אי ְלַקּיְ ַ   ...."ַרׁשּ

  
ָקָאַמר:  ָנתֹו"ִמּדְ תֹוְך ׁשְ    ,"נֹוַלד ּבֹו מּום ּבְ

יֵדיּה ָמֵניַנן.  :יְמָראְלֵמ  ָנה ּדִ   ְלׁשָ
  

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  
   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ 

ָאַמר ְקָרא ָנה" :ּדְ ׁשָ ָנה ּבְ   , (דברים טו, כ) "ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך תֹאֲכֶלּנּו ׁשָ
ּה?  ֲחֶבְרּתָ ְכֶנֶסת ּבַ ּנִ ָנה ׁשֶ   ֵאיזֹוִהי ׁשָ

ל ּבְ  ָנה ׁשֶ   כֹור. ֱהֵוי אֹוֵמר: ׁשָ
  

ֵבי  ָנא ַרבּדְ    :ּתָ

ָנה""" ׁשָ ָנה ּבְ ָנה זֹו,  - ׁשָ ׁשָ ָנה זֹו, ְויֹום ֶאָחד ּבְ ׁשָ   יֹום ֶאָחד ּבְ

ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד ֶנֱאָכל ִלׁשְ כֹור, ׁשֶ ד ַעל ַהּבְ   . "ִליּמֵ
  

ֵבי ַרב, ְמָנא ְלהוּ     ?ּדְ
  

ים    .ָיְלִפי ִמָקָדׁשִ
  

ים ּגּוַפְייהּו     ?ַלןְמנָ  -ְוָקָדׁשִ
  

ר ַיֲעקֹבָאַמר    : ַרב ַאָחא ּבַ
ָנתֹו" :ָאַמר ְקָרא ן ׁשְ ֶבׂש ּבֶ    ,(ויקרא יב, ו) 182"ּכֶ

ָנתוֹ " ל ִמְנַין עֹוָלם.  - "ׁשְ ָנה ׁשֶ ּלֹו, ְולֹא ׁשָ   ׁשֶ
  

ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד"ְוַרב,     ?ְמָנא ֵליּה  - "ֶנֱאָכל ִלׁשְ
  

ָרם ִיְהֶיה לָּ ָנְפָקא ֵליּה ִמ  ִמין""ּוְבׂשָ נּוָפה ּוְכׁשֹוק ַהּיָ ֲחֵזה ַהּתְ    ,(במדבר יח, יח) 183ְך ּכַ
ָלִמים,  ל ׁשְ תּוב ְלָחֶזה ְוׁשֹוק ׁשֶ יׁשֹו ַהכָּ   ִהּקִ

ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד ן, ׁשְ ַהּלָ ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד.  (ויקרא ז, טז) 184ַמה ּלְ אן ׁשְ   , ַאף כָּ
  

  ְוִאיָדְך?    כח,א
  

א ְלֵמיַמרִאי ֵמָהָתם, ִא  ל ּתֹוָדה.  :יכָּ   ָחֶזה ְוׁשֹוק ׁשֶ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ְבכֹור.  (במדבר יח, יח) ְלָך ִיְהֶיה""ָאַמר ְקָרא:  תּוב ֲהָוָיה ַאֶחֶרת ּבִ   הֹוִסיף ְלָך ַהכָּ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

א ְלֵמיַמר: ַהאי  -ָהא  נּ  "ִיְהֶיה ָלְך"ֵמָהָתם ִאיכָּ ַעל מּום ׁשֶ כֹור ּבַ ד ַעל ּבְ   ֹוְתנֹו ַלּכֵֹהן. ִליּמֵ
ּה.  ָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ לֹא ָמִצינּו לֹו ּבְ   ׁשֶ

  
   ?ְוִאיָדךְ 

  
ָרםָאַמר  ַעל מּום.  - ""ּוְבׂשָ ם ְוֶאָחד ּבַ   ֶאָחד ּתָ

                                                        
ָנה בְ  ה'ִלְפֵני  181 ר ִיְבַחר ֱאלֶֹהיָך תֹאְכֶלּנּו ׁשָ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ָנה ּבַ ה ּוֵביֶתךָ  ה'ׁשָ   ַאתָּ
ַתח אֹהֶ  182 את ֶאל ּפֶ ָנתֹו ְלעָֹלה ּוֶבן יֹוָנה אֹו תֹר ְלַחּטָ ן ׁשְ ֶבׂש ּבֶ ִביא ּכֶ   ל מֹוֵעד ֶאל ַהּכֵֹהןּוִבְמלֹאת ְיֵמי ָטֳהָרּה ְלֵבן אֹו ְלַבת תָּ
נּוָפה ּוְכׁש  183 ֲחֵזה ַהתְּ ְך ּכַ ָרם ִיְהֶיה ּלָ ִמין ְלָך ִיְהֶיהּוְבׂשָ   ֹוק ַהּיָ
ּנּו ֵיָאֵכל 184 ֳחָרת ְוַהּנֹוָתר ִמּמֶ יֹום ַהְקִריבֹו ֶאת ִזְבחֹו ֵיָאֵכל ּוִמּמָ נֹו ּבְ  ְוִאם ֶנֶדר אֹו ְנָדָבה ֶזַבח ָקְרּבָ

 רש"י
לד . דאם ודלשה דידיה מין

הבכור ביסן רשאי לקיימו עד 
יסן אחר ולא אמרין מתשרי 
ששלמה שת מין עולם שלמה 

   מי שת הבכור:
. כלומר דכי זו שה של בכור

אזלת אחר שת הבכור היא 
כסת בחברתה דכי הוי לבכור 
שה אחת כסה שיה למין 

   עולם מתשרי:
. דכי שוחטו יום אחד בשה זו

כול לאוכלו ביום אחרון לשתו י
אותו היום ויום המחרת שהוא 

   משה שיה דהייו שי ימים:
. דלשה דידיה ולדבי רב מא להו

   מין:
. משאר קדשים מקדשים

הבאים בי שה דכתיב בהו כבש 
   בן שתו:

. ובשרם יהיה לך כחזה התופה
בבכור מישתעי בסדר ויקח 
קרח: תודה איה אכלת אלא 

ה ליום ולילה והמורם ממ
דהייו חזה ושוק כיוצא בה 

  הוא:
. דמפיק מובשרם יהיה לך ואידך

וגו' ההוא ודאי בחזה ושוק 
דתודה מישתעי אלא שי ימים 
פקא ליה מיהיה לך דמשמע 

   הויה אחרת לבר מזו:
. שלא מציו בכל התורה כולה

שיתו לכהן אלא מרבויא דהאי 
   יהיה לך פקא:

. דמפיק מיהיה לך שי ואידך
לילה אחת בכור בעל מום ימים ו

שותן לכהן מובשרם יהיה לך 
פקא לשון רבים משמע אחד תם 

  ואחד בעל מום:
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   ?ְוִאיָדךְ 

  
ָרם" ָרֵאל ָקָאַמר - "ּוְבׂשָ הּו ִיׂשְ כּוּלְ כֹורֹות ּדְ ָהֵני ּבְ    .ּדְ

  
  
  

 רש"י
. ובשרם לא משמע אלא ואידך

תמימים והא דקט לשון רבים 
  דאבכורות דכולהו ישראל קאי:
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תֹוךְ  :נֹוַלד לֹו מּום ָנתֹו ּבְ ר חֶֹדׁש.  - ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ל ׁשְ ימֹו ּכָ אי ְלַקּיְ ַ   ַרׁשּ

ר חֶֹדׁש  ֵנים ָעׂשָ ים יֹום -ְלַאַחר ׁשְ לׁשִ א ׁשְ ימֹו ֶאּלָ אי ְלַקּיְ ַ   ."ֵאינֹו ַרׁשּ
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
   ?ֵהיִכי ָקָאַמר

ר חֹ  ֵנים ָעׂשָ ל ׁשְ ימֹו כָּ אי ְלַקּיְ ַ ָנתֹו ַרׁשּ תֹוְך ׁשְ יםנֹוַלד לֹו ּבְ לׁשִ ָנתֹו ַנִמי ׁשְ   יֹום.  ֶדׁש, ּוְלַאַחר ׁשְ
ְלָמא:    אֹו ּדִ

ר חֶֹדׁש, ְותּו ָלאּדְ ֵהיָכא  ֵנים ָעׂשָ ל ׁשְ ימֹו כָּ אי ְלַקּיְ ַ ָנתֹו ַרׁשּ תֹוְך ׁשְ   ?נֹוַלד ּבֹו מּום ּבְ
  

יםּדְ ְוֵהיָכא  לׁשִ א ׁשְ ימֹו ֶאּלָ אי ְלַקּיְ ַ ָנתֹו ֵאינֹו ַרׁשּ   ם? יוֹ  נֹוַלד לֹו ַאַחר ׁשְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ַתְנָיא    :ּדְ

ה" ַמן ַהּזֶ ּזְ כֹור ּבַ    :ּבְ
ּלֹא ִנְרָאה ְלַהְראֹותֹו ֶלָחָכם  ִנים.  -ַעד ׁשֶ לׁש ׁשָ ִים ְוׁשָ תַּ ימֹו ׁשְ אי ְלַקּיְ ַ   ַרׁשּ

ְרָאה ְלַהְראֹותֹו ֶלָחָכם ּנִ ֶ    :ּוִמׁשּ
ָנתֹו  נֹוַלד לֹו מּום  תֹוְך ׁשְ ל  -ּבְ ימֹו ּכָ אי ְלַקּיְ ַ ר חֶֹדׁש. ַרׁשּ ֵנים ָעׂשָ   ׁשְ

ָנתֹו  ָעה ַאַחת.    -ַאַחר ׁשְ ימֹו ֲאִפיּלּו יֹום ֶאָחד, ַוֲאִפיּלּו ׁשָ אי ְלַקּיְ ַ   ֵאינֹו ַרׁשּ
ָעִלים ַבת ֲאֵביָדה ַלּבְ ֵני ֲהׁשָ   ָאְמרּו:  ֲאָבל ִמּפְ

ים יֹום לֹׁשִ ימֹו ׁשְ אי ְלַקּיְ ַ    !"ַרׁשּ
  
  

ֵעי ִלי:  יּבָ   ַוֲעַדִיין ּתִ
ים יוֹ  לֹׁשִ ָנתֹו, ׁשְ   ם ַאַחר ׁשְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ָנתֹו?    קֹוֶדם ׁשְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָ  נֹוַלד לֹו מּום" ֲחִמׁשּ ָנתוֹ ּבַ תֹוְך ׁשְ ר יֹום ּבְ ָנתוֹ  - ה ָעׂשָ ר יֹום ַאַחר ׁשְ ה ָעׂשָ ָ ִליִמין לֹו ֲחִמׁשּ   . "ַמׁשְ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  

י ֶאְלָעָזר,  יַע ְלַרּבִ   ְמַסּיֵ
י ָאַמר ּדְ    : ֶאְלָעָזרַרּבִ
ּנֹוַלד ּבֹו מּום" ָעה ׁשֶ ָ ים יֹום ִמׁשּ לׁשִ   . "נֹוְתִנין לֹו ׁשְ
  

ָאְמִרי א ּדְ   :ִאיכָּ
י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ

ָנתֹו?  ים יֹום ַאַחר ׁשְ לׁשִ ּנֹוְתִנין לֹו ׁשְ ָנתֹו ׁשֶ תֹוְך ׁשְ ּנֹוַלד ּבֹו מּום ּבְ ִין ִלְבכֹור ׁשֶ   ִמּנַ
ֱאַמר:  ּנֶ ָנה""ִלְפֵני ה' ֱא ׁשֶ ׁשָ ָנה ּבְ    ,(דברים טו, כ) לֶֹהיָך תֹאֲכֶלּנּו ׁשָ

ָנה    ?ֵאיזֹו ֵהן ָיִמים ַהֲחׁשּוִבין ׁשָ
ים יֹום. :ֱהֵוי אֹוֵמר לׁשִ   ֵאּלּו ׁשְ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ָנתֹו " תֹוְך ׁשְ ר יֹום ּבְ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ נָ  -נֹוַלד לֹו מּום ּבַ ר יֹום ַאַחר ׁשְ ה ָעׂשָ ָ ִליִמין לֹו ֲחִמׁשּ   . "תוֹ ַמׁשְ
ָלָמה     ,ִאין –ַהׁשְ

  לֹא.  -ִמיֲהָבא 
א  יּוְבּתָ י ֶאְלָעָזרּדְ ּתְ    !ַרּבִ

  
א יּוְבּתָ    .ּתְ

 רש"י
. ובשרם לא משמע אלא ואידך

תמימים והא דקט לשון רבים 
   דאבכורות דכולהו ישראל קאי:
. ולאחר שתו מי שלשים יום

אף על גב דמום בתוך שתו ולד 
   טובא:

. עד שיהו לו שים כל י''ב חדש
   עשר חדש משולד:
. לאחר שתו היכא דולד בו מום

רשאי לקיימו שלשים יום 
משולד המום דלאחר שתו 
דמתי' ה''ק ואם לאחר שתו 
   ולד המום יקיימו שלשים יום:

ם ראוי . שאין תבזמן הזה
   לכלום:

. עד שלא ראה להראותו לחכם
   שלא פל בו מום אחר שתו:

איו רשאי לקיימו אפילו יום 
. וקס''ד אולד בו מום בתוך אחד

שתו קאי וקתי אבל מפי 
השבת אבידה לבעלים דהייו 
כהן דשמא אם ביד ישראל הוי 
האי בכור לא משכח כהן למיתבי 
ליה ואי שחיט ליה יסריח הבשר 

מרו רשאי לקיימו ל' יום ואי א
לא משכח כהן שוחטו ומולחו עד 
שימצא כהן אלמא ל' יום 
דקאמר אולד מום בתוך שתו 

   קאי:
. דברייתא גופה עדיין תיבעי

איכא לספוקא דאיכא למימר 
הא דקתי לאחר שתו אין רשאי 
לקיימו כו' הכי קאמר ולד בו 
לאחר שתו אין רשאי לקיימו 

ל מפי השבת כו' ועלה קאי אב
   אבידה כו':

. כלומר אם או דלמא קודם שתו
ולד מום קודם שתו מי קאמר 

   דלאחר שתו שלשים יום:
. משלימין לו ט''ו אחר שתו

אלמא ל' יום דקתי מתי' אולד 
בו מום לאחר שתו קאי דאי 
ולד המום בתוך שתו אפילו יום 
אחד ליכא למימר דיתב ליה 

ם דלית ליה אחר שתו שלשים יו
אלא השלמה כדקתי בברייתא 
ושמעין מיה דאי בתוך שתו 
ולד המום חדש או חדשים 
רשאי לקיימו עד שתו דהא 
כתיב שה ואי לאחר שה ולד 
מום או קרוב לסיום שתו יהבין 
   ליה שלשים יום משולד המום:

. אם ולד ותין לו שלשים יום
   מום אחר שתו:

ם משמע. . שתי שישה בשה
שלשים יום בשה חשובין שה 
לדברי הכל בפירקא קמא דראש 

   השה (דף י:):
. מיהבא השלמה אין מיהבא לא

  שלשים יום שלימים לא יהבין:
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            בבבב----כח, אכח, אכח, אכח, א .59
  ַמְתִניִתין

כֹור ּוַמְרֶאה ֶאת מּומוֹ  ֹוֵחט ֶאת ַהּבְ    :ַהׁשּ
י ְיהּוָדה יר.  ַרּבִ   ַמתִּ
י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

י מּוְמ  ּלֹא ַעל ּפִ ַחט ׁשֶ   ָאסּור.  -ֶחה הֹוִאיל ְוִנׁשְ
ֵאינֹו מּוְמֶחה כֹור,  ,ִמי ׁשֶ יוְורֹוֶאה ֶאת ַהּבְ ַחט ַעל ּפִ ֵבר,   - ְוִנׁשְ   ֲהֵרי ֶזה ִיּקָ

יתוֹ  ם ִמּבֵ ּלֵ   .  ִויׁשַ
   

ָמָרא    ּגְ

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ   : ַרּבָ
ַעִין  ּבָ ין ׁשֶ דּוּקִ ִליִגי  -ּבְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ כּוּלֵ   ָאסּור, ּדְ  -ּדְ

ֵני  ין ִמּפְ ּנִ ּתַ ֵהן ִמׁשְ   ׁשֶ
ּגּוף,  ּבַ מּוִמין ׁשֶ א ּבְ   לֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ

ַעִין, ּדְ  ּבָ ין ׁשֶ ּגּוף ַאּטּו ּדּוּקִ ּבַ ְזִריַנן מּוִמין ׁשֶ י ֵמִאיר ָסַבר: ּגָ   ַרּבִ
ַעִין.  ּבָ ין ׁשֶ ּגּוף ַאּטּו ּדּוּקִ ּבַ ְזִריַנן מּוִמין ׁשֶ י ְיהּוָדה ָסַבר: ָלא ּגָ   ְוַרּבִ

  
ְנָיא    :ַנִמי ָהִכי ּתַ

כֹור ּוַמְרֶאה ֶאת מּוָמיו" ֹוֵחט ֶאת ַהּבְ    :ַהׁשּ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ַעִין  ּבָ ין ׁשֶ דּוּקִ   ָאסּור,  -ּבְ
ין,  ּנִ תַּ ֵהן ִמׁשְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ר,  ּגּוף מּותָּ ּבַ מּוִמין ׁשֶ   ּבְ
ין.  ּנִ תַּ ֵאין ִמׁשְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
  ָאסּור,  -ְוֶאָחד ֶזה ֶאָחד ֶזה 

ין ּנִ תַּ ֵהן ִמׁשְ ֵני ׁשֶ   ."ִמּפְ
  
ין" ּנִ תַּ ֵהן ִמׁשְ ֵני ׁשֶ ךְ  - "ִמּפְ ְעּתָ ין? ?!ָסְלָקא ּדַ ּנִ ּתַ ּגּוף ִמי ִמׁשְ ּבַ    !מּוִמין ׁשֶ

ין.  ּנִ ּתַ ׁשְ ֵני ַהּמִ א, ִמּפְ   ֶאּלָ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    :  ַרב ַנְחָמן ּבַ
ְיָקא   כח,ב י ֵמִאיר" :ַמְתִניִתין ַנִמי ּדַ י מּוְמֶחה ָאסּור ַרּבִ ּלֹא ַעל ּפִ ַחט ׁשֶ   . "אֹוֵמר: הֹוִאיל ְוִנׁשְ

ּה  ַמע ִמיּנָ י ֵמִאיר.  :ׁשְ   ְקָנָסא ָקא ָקֵניס ַרּבִ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ין" ּנִ תַּ ׁשְ ֵני ַהּמִ י - "ִמּפְ ּנִ ּתַ הּו ִמׁשְ    ,ְוכּוּלְ
ְלָמא     :אֹו ּדִ

א ּדְ  י? ִאיכָּ ּנִ ּתַ ָלא ִמׁשְ א ּדְ י ְוִאיכָּ ּנִ ּתַ   ִמׁשְ
  

י ָסֲהֵדי.  ּה ְלַאְכחּוׁשֵ   ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ
  

י  :ִאי ָאְמַרּתְ  ּנִ ּתַ הּו ִמׁשְ ֵרי ִניְנהּו,  -ּכּוּלְ ּקָ   ׁשַ
י ָסְמִכיַנן ֲעַלְייהּו.  :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ּנִ ּתַ ָלא ִמׁשְ א ּדְ י ְוִאיכָּ ּנִ ּתַ ִמׁשְ א ּדְ   ִאיכָּ

  ? ַמאי
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ר ָחָנהָאַמר ּדְ  ר ּבַ ה ּבַ   : ַרּבָ

ח ִלי  אׂשָ ִמן אּוׁשָ ה ּדְ ּיָ י יֹאׁשִ ים. ַרּבִ ּנִ ּתַ ֵהן ִמׁשְ ין ׁשֶ דּוּקִ   : ּבֹא ְוַאְרֲאָך ּבְ
י.   ּנִ ּתַ ָלא ִמׁשְ א ּדְ י ְוִאיכָּ ּנִ ּתַ ִמׁשְ א ּדְ ִאיכָּ ָלל ּדְ ָקָאַמר ֵליּה "ּבֹא ְוַאְרֲאָך" ִמכְּ   ִמּדְ

 רש"י
  מתי' 

. לאחר שחיטה והראה מומו
   ומצא קבוע:

  
  גמ' 

. טייל''א כמו הוטה כדוק דוקין
   שמים (ישעיהו מ):

. מפי צער מיתה משתין
תה העין ואף על גב דהשתא מש

מיתחזי קבוע אי הוה חזי ליה 
   מחיים הוה מיתחזי עובר:

   . כגון סדקה אזו:שבגוף
. כלומר מפי מפי המשתין

דוקין שבעין שמשתין גזירה 
למומין שבגוף אף על פי שאין 

  משתין:
. דבמומין מתי' מי דיקא

שבגוף פליגי אבל בדוקין לא 
   פליגי:

שלא על פי  הואיל ושחט
. דלא משכח ביה ר' מאיר מומחה

שום ריעותא אלא קסו דשחטו 
שלא על פי מומחה ואי בדוקין 
שבעין הוה ליה למתי ר' מאיר 
אוסר הואיל ומשתין אלא ודאי 
ליכא ריעותא דבמומי הגוף 
פליגי וקסא קיס גזירה משום 

   דוקין:
. כל דוקין שבעין דכולהו מישתו

קין גופייהו משתין או דלמא בדו
איכא דמשתי ואיכא דלא 
משתי ומיהו למומין שבגוף 

   גזרין אטו הך דוקין משתין:
. הא אפילו למאי פקא מיה

איכא דלא משתי הואיל ולא 
קים לן הי מישתי והי לא 
מישתי כולהו אסירי אם שחטו 

   בלא מומחה:
. אם שחטו בלא לאכחושי סהדי

מומחה והשתא חזיא ליה קבוע 
וקיימי סהדי דלא שתה ומראה 

   זה היה לו מחיים:
   . ואסור לדברי הכל:שקרי יהו

. ושרי לר' יהודה סמכין עלייהו
  דלא קיס:
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יו " ַחט ַעל ּפִ כֹור ְוִנׁשְ ֵאינֹו מּוְמֶחה, ְוָרָאה ֶאת ַהּבְ יתוֹ  -ִמי ׁשֶ ם ִמּבֵ ּלֵ ֵבר, ִויׁשַ   . . . . "ֲהֵרי ֶזה ִיּקָ
  

י ֵמִאיר?  ַרּבִ ַנן ְסָתָמא כְּ   ֵליָמא ּתְ
  

ְבֵרי ַהּכֹל.  ַעִין, ְוּדִ ּבָ ין ׁשֶ דּוּקִ ְלָמא ּבְ   ּדִ
  
  

 רש"י
. דאמר לעיל סתמא כר' מאיר

אחד זה ואחד זה אסור דקתי 
יקבר ואע''ג דהשתא מיתחזי 

   קבוע:
. אמר יקבר דלמא בדוקין שבעין

  דלדברי הכל משתין:
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ֵאינֹו מּוְמֶחה[" יוְור ,ִמי ׁשֶ ַחט ַעל ּפִ כֹור, ְוִנׁשְ ֵבר,   - ֹוֶאה ֶאת ַהּבְ   ֲהֵרי ֶזה ִיּקָ

יתוֹ  ם ִמּבֵ ּלֵ   ]."ִויׁשַ
  

ָנא:    ּתָ
ם" ּלֵ הּוא ְמׁשַ ׁשֶ    :ּכְ

ם  ּלֵ ה, ְל  -ְרִביַע   ְמׁשַ   ַדּקָ
ה -ּוֶמֱחָצה    . "ְלַגסָּ

  
  ַמאי ַטֲעָמא? 

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ה,  - ֶזה   ֶהְפֵסד ְמרּוּבֶ
  ד מּוָעט. ֶהְפֵס  - ְוֶזה

  
ם?  ,ִאי ָהִכי ּלֵ ֵסיָדא ִליׁשַ   ְלפּום ּפְ

  
ר ָמנֹוַח ָאַמר  ֵמיּה  ַרב הּוָנא ּבַ ְ ר ִאיָקאּדְ ִמׁשּ   : ַרב ַאָחא ּבַ

ּה.   ה ָנְגעּו ּבָ ּקָ ֵלי ְבֵהָמה ּדַ ֵזיַרת ְמַגּדְ ּום ּגְ   ִמׁשּ
   

  
        

 ירש"
. לכהן ותן רביע כשהוא משלם

דמיו משום בכור בהמה דקה 
ולבכור בהמה גסה חצי דמיו. 
משום הכי משלם מחצה דממון 
המוטל בספק הוא דאיכא 
למימר אפסדיה כוליה דאי לא 
הוה שרי ליה הכי כי הוה מייתי 
ליה קמי מומחה גמור ושרי ליה 
והוה אכיל ליה והשתא בעי 

ידי קבורה ואיכא למימר דלאו מ
אפסדיה דדלמא לא הוה מומא 
ומומחה גמור לא הוה שרי ליה 
ושמא לא הוה פיל ביה לעולם 

   מום קבוע עד שימות:
   . רביע לדקה ומחצה לגסה:מ''ט

. לפיכך גסה הפסידה מרובה
   תשלומין מרובין:

. לזה חצי לפום פסידא לישלם
דמיו המרובין ולזה חצי דמיו 

   המעוטין:
ה דקה משום גזירת מגדלי בהמ

. משום טורח מגדלי געו בה
בהמה דקה שיש בה טורח גדול 
לגדלה וזה שהתיר הבכור הצילו 
לכהן מטורח גדול דשמא אם 
הראהו לאחר לא היה מתירו לו 
והיה לו עוד טיפול מרובה עד 
שיפול בו מום להכי געו בו דלא 
משלם אלא רביע ל''א מפי 
גזירת מגדלי בהמה דקה 

מים כדתן שעוברין על דברי חכ
ב''ק (דף עט:) אין מגדלין בהמה 
דקה בא''י קסוהו חכמים דלא 
לישקל אלא ריבעא. ולא מפי 

  המורה:
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ין ן ֶאת ַהּדִ   :ּדָ
יב  ה ֶאת ַהַחּיָ   ִזיּכָ

איְוִח  ּכַ יב ֶאת ַהּזַ   .ּיֵ
הֹור א ֶאת ַהטָּ    ,ִטיּמֵ

ֵמא וְ  ה ָעׂשּוי,    -ִטיֵהר ֶאת ַהטָּ ָעׂשָ ֶ   ַמה ׁשּ
יתוֹ  ם ִמּבֵ ּלֵ    .ִויׁשַ

ין ם -ְוִאם ָהָיה מּוְמֶחה ְלֵבית ּדִ ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ         .  .  .  .  ּפָ
            

ָמָרא    ּגְ

י ֵמִאיר,  ַרּבִ ַנן ְסָתָמא כְּ   ֵליָמא ּתְ
ַגְר  יָנא ּדְ ָדֵאין ּדִ   ֵמי? ּדְ

  
י ֶאיְלָעאָאַמר    : ַרבָאַמר  ַרּבִ

ד.  ּיָ א ְוָנַתן ּבַ ׂשָ ּנָ גֹון ׁשֶ   כְּ
  

ָלָמא  ׁשְ אי"ּבִ ּכַ יב ֶאת ַהּזַ ד,  "ִחּיֵ ּיָ א ְוָנַתן ּבַ ׂשָ ּנָ גֹון ׁשֶ   כְּ
א  יב"ֶאּלָ ה ֶאת ַהַחּיָ ֵמי?  - "ִזיּכָ   ֵהיִכי ּדָ

ֲאַמר ֵליּה  א :ִאי ּדַ ה" ְוָהא ָלא ָנׂשָ טּור ַאּתָ ד!  "ּפָ ּיָ   ְוָנַתן ּבַ
  

  : ָרִביָנאָאַמר 
ּכֹון, ּוְנָטלֹו ֵהיֶמּנּו.  ָהָיה לֹו ַמׁשְ גֹון ׁשֶ   כְּ

  
הֹור" א ֶאת ַהטָּ ֶרץ - "ִטיּמֵ הּו ׁשֶ ֲאַגע ּבְ    .ּדַ
ֵמא" ירֹוָתיו.   - "ִטיֵהר ֶאת ַהטָּ ֵעיְרָבן ִעם ּפֵ   ׁשֶ
   

  
  

 רש"י
  מתי' 

. ואם היה מומחה לב''ד פטור
דלא מצי מימר ליה אמאי דיית 

   ליה הואיל ולא בקי בדיי:
  

  גמ' 
. בב''ק ר''מ דאין דיא דגרמי

בפרק הגוזל עצים (דף ק.) 
הכרם שפרצה אומר לו מחיצת 

גדור תייאש הימה ולא גדרה 
הרי זה קידש וחייב באחריותו 
גרמי דגרם לאסור תבואתו של 

   חבירו:
בשלמא חייב את הזכאי 

. שטל משכחת שא ותן ביד
הוא המעות ממו בידו ופרעו 

   לבעל דין:
. אלא זיכה את החייב היכי דמי

בעל כרחך לא משכחת לה דעביד 
ור אתה קאמר מידי אלא פט

   ליה:
. למלוה וזה שהיה לו משכון

פטר את הלוה וטל את המשכון 
   מיד המלוה והחזירו ללוה:

. הביאו טהרות דאגע בהו שרץ
לפיו לישאל עליהן ואמר 
טמאות הן וטל שרץ אחד וגע 
בהן כדי שלא יהא עוד ספק בהן 

   ויעמיד דבריו:
. שהביא שעירבן עם פירותיו

עליהן  טהרות לפיו לישאל
ואמר טהורות וטלן הוא עצמו 
ועירבן עם פירותיו של שאל 
לסוף אמר חכם מומחה טמאות 
הן וטימאו את השאר שתערבו 

  בהן:
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ָל  יטְּ ּנִ ָפָרה ׁשֶ ה ּבְ ּה, ּוַמֲעׂשֶ ּלָ   ה ָהֵאם ׁשֶ
י ַטְרפֹוןְוֶהֱאִכיָלּה  ָלִבים.  ַרּבִ   ַלּכְ

ה ִלְפֵני  ירּוָה,  ֲחָכִמיםּוָבא ַמֲעׂשֶ ַיְבֶנה, ְוִהתִּ   ּבְ
  : ּתֹודֹוס ָהרֹוֵפאְוָאַמר 

ּה,  ּלָ ֵאין חֹוְתִכין ָהֵאם ׁשֶ ל ִמְצַרִים ׁשֶ א ׁשֶ ַסְנְדִרּיָ ָרה ַוֲחִזיָרה יֹוְצָאה ֵמֲאֶלּכְ   ֵאין ּפָ
ֵלד.  ּלא תֵּ ִביל ׁשֶ ׁשְ   ּבִ

י ַטְרפֹוןָאַמר    : ַרּבִ
  ָהְלָכה ֲחמֹוְרָך ַטְרפֹון! 

י ֲעִקיָבאָאַמר לֹו    : ַרּבִ
י ַטְרפֹון ין, ַרּבִ ה מּוְמֶחה ְלֵבית ּדִ   , ַאתָּ

ין  ם -ְוָכל ַהּמּוְמֶחה ְלֵבית ּדִ ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ         .  .  .  .  ּפָ
            

ָמָרא    ּגְ

ְד ּדְ ְוֵתיּפּוק ֵליּה  ָנה, ָטָעה ּבִ   ַבר ִמׁשְ
ָנה  ְדַבר ִמׁשְ   חֹוֵזר!  -ְוָטָעה ּבִ

  
  ֲחָדא ְועֹוד ָקָאַמר: 

ָנה חֹוֵזר. ּדְ  -ֲחָדא  ְדַבר ִמׁשְ   ָטָעה ּבִ
ַעת ָטִעיָתה - ְועֹוד יּקּול ַהּדַ ׁשִ ה,  - ִאי ַנִמי ּבְ ין ַאּתָ   מּוְמֶחה ְלֵבית ּדִ

ם.  ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ ין ּפָ    ְוָכל ַהּמּוְמֶחה ְלֵבית ּדִ
   

        
        

 רש"י
  מתי' 

   . רחם שלה:האם שלה
. ששאלו והאכילה ר''ט לכלבים

לו עליה אם טריפה היא 
   והאכילה לכלבים:

. מפי שפרות וחזירות שלא תלד
ומוכרין אותן  שלהן מעולין מאד

ביוקר ורוצין שלא ילדו במלכות 
אחרת כדי שיהו צריכין להם 
וחותכין האם שלה ואיה מתה 

   הילכך לאו טריפה היא:
. הפסדת הלכה חמורך טרפון

   חמור שתשלמו לבעל הפרה:
  

  גמ' 
. דאי מי לאו ותיפוק ליה

מומחה הוא פטור דטועה בדבר 
משה הוא דתן באלו טריפות 

ד.) יטלה האם  (חולין דף
כשירה וטעה בדבר משה חוזר 
בדיבורו בסהדרין (דף לג.) וכיון 
דאי קיימא פרה הוה מצי 
למיהדר ביה ולמשרייה אישתכח 
דמה שאמר לאו כלום הוא זה 
וזה שהאכילה לכלבים איהו הוא 

   דאפסיד אפשיה:
. אי מי בשיקול הדעת טעית

דאפילו הוה קיימא לא מצי 
שרייה למיהדר ביה ולמי

ואישתכח דאיסורו איסור ואתה 
הפסדתו אפילו הכי פטור אתה 
מלשלם דמומחה אתה. שיקול 
הדעת מפרש בפרק קמא 
דסהדרין (דף ו.) כגון תרי תאי 
או תרי אמוראי דפליגי ולא 
איתמר הילכתא לא כמר ולא 
כמר וסוגייא דעלמא כחד 
מיייהו ואזיל האי ועבד כאידך 

  ו:מה שעשה עשוי ומשלם מבית
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        כט, אכט, אכט, אכט, א    ––––    כח, בכח, בכח, בכח, ב .64
   ַמְתִניִתין

כֹורֹות,  ָכר ִלְהיֹות רֹוֶאה ֶאת ַהּבְ   ַהּנֹוֵטל ׂשָ
יו,    ֵאין ׁשֹוֲחִטין ַעל ּפִ

ן ָהָיה מּוְמֶחה   א ִאם ּכֵ   ֶאּלָ
ַיְבֶנה,   כט,א  ִאיָלא ּבְ   ּכְ

ַיְבֶנה ֲחָכִמים ִלְהיֹות נֹוֵטל ירּו לֹו ּבְ ִהתִּ רֹות ִלּבְ   :ׁשֶ ע ִאיסָּ ה, ַאְרּבַ ּקָ   ֵהָמה ּדַ
ה,  סָּ ה ַלּגַ ָ ׁשּ   ְוׁשִ

ם ין תָּ    ,ּבֵ
ַעל מּום         .  .  .  .  ּוֵבין ּבַ

            

ָמָרא    ּגְ

  ַמאי ַטֲעָמא? 
  

  ָנֵפיׁש ִטיְרֵחיּה,  - ַהאי
   .ָלא ָנֵפיׁש ִטיְרֵחיּה  -ְוַהאי 

  
  
ַעל מּום" ם, ּוֵבין ּבַ ין תָּ   . "ּבֵ
  

ָלָמא  ׁשְ ַעל מּום"ּבִ ֵרי ֵליּה  "ּבַ ָקא ׁשָ ּום ּדְ   , ִמׁשּ
א  ם"ֶאּלָ אי?  - "תָּ   ַאּמַ

  
ּום ַאְגָרא. ּדְ  ֵרי ֵליּה ִמׁשּ ָקא ׁשָ ם הּוא, ְוַהאי ּדְ ַעל מּום, ּתָ ֵדיּה, ְוָאְמִרי: ַהאי ּבַ ן, ָאֵתי ְלִמיְחׁשְ   ִאם כֵּ
  

   ,ִאי ָהִכי
ִלׁשְ  י ֵהיִכי ּדְ ֵרי ֵליּה ָסַבר כִּ ָלא ָקׁשָ ַעל מּום הּוא, ְוַהאי ּדְ ם ַנִמי ָאְמִרי: ּבַ   קֹול ַאְגֵריּה ִזיְמָנא ַאֲחִריִתי! ּתָ

  
ַנן,  -ַחד ִזיְמָנא  ינּו ֵליּה ַרּבָ ּקִ   ּתַ
ֵרי ִזיְמֵני  ַנן.   -ּתְ ינּו ֵליּה ַרּבָ ּקִ   ָלא ּתַ

   
  
  

 רש"י
  מתי' 

. דלמא משום אגרא אין שוחטין
   קשרי ליה:

. כאילא אלא אם כן היה מומחה
הדר ביבה דחסיד הוא ולא 

   חשד בכך:
. והיה בין אמר להם מום קבוע
   הוא רגיל ליטול כל שכרו:

  
  גמ' 

. לדקה ד' איסרות מאי טעמא
   ולגסה ששה:

. להשליכו גסה פיש טירחיה
   ומו:לארץ לכפותו ולראות מ

. כי אמר להו מום עובר אלא תם
הוא אמאי שקיל אגרא הא לא 
מהי ליה מידי דמיסר קאסר 

   ליה:
. דלא שקיל אגרא אתי דא''כ

למיחשדיה כי אמר בעל מום 
   הוא:

. תרי זימי לא תקיו ליה רבן
דכי הוה אמר תם הוא הוה שקיל 
אגריה וכי מייתי ליה לקמיה 
 כמה זימין לא שקיל מידי הלכך

  ליכא חשדא:
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        כט, אכט, אכט, אכט, א .65
   ַמְתִניִתין

ָכרוֹ  ֵטיִלים -ָלדּון   :ַהּנֹוֵטל ׂשְ יָניו ּבְ   .ּדִ
ֵטיִלין.  -ְלָהִעיד    ֵעדֹוָתיו ּבְ
   ,ְלַהּזֹות

ׁש ְל    ֵמיָמיו ֵמי ְמָעָרה,     -ַקּדֵ
  ֶאְפרֹו ֵאֶפר ִמְקֶלה, 

  

רּוָמתוֹ  הוּ ָא ּמְ ִט וְ ִאם ָהָיה ּכֵֹהן,     ,ַמֲאִכילוֹ     - ִמתְּ
קוֹ     ,ּוַמׁשְ
  ְוָסכֹו. 

יבֹו ַעל ַהֲחמֹור.  -ְוִאם ָהָיה ָזֵקן    ַמְרּכִ
פֹוֵעל ָכרֹו ּכְ   .  ְונֹוֵתן לֹו ׂשְ

   

ָמָרא    ּגְ

י    ?ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

  :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ָאַמר ְקָרא ְדִתי ֶאְתֶכם :ּדְ ם.  (דברים ד, ה) 185185185185""ְרֵאה ִלּמַ ִחּנָ ם ּבְ ם ַאף ַאּתֶ ִחּנָ   ָמה ֲאִני ּבְ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

ִני ה' ֱאלַֹהי"" ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ם.  - (דברים ד, ה) "ּכַ ִחּנָ ם ּבְ ם ַאף ַאתֶּ ִחּנָ   ָמה ֲאִני ּבְ

יִ  ָכר? ּוִמּנַ ׂשָ ְלַמד ּבְ ּיִ ם, ׁשֶ ִחּנָ ִאם לֹא ָמָצא ּבְ   ן ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר:    . (משלי כג, כג) 186186186186"ֱאֶמת ְקֵנה"תַּ

ָכר?  ׂשָ ה ּבְ ֶדּנָ ְך ֲאַלּמְ ָכר ּכָ ׂשָ יָה ּבְ ַמְדתִּ ּלְ ם ׁשֶ ׁשֵ ּלֹא יֹאַמר: ּכְ ִין ׁשֶ   ּוִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:  ְמּכֹר"תַּ   .  "ג)(משלי כג, כ "ֱאֶמת ְקֵנה ְוַאל ּתִ
   

  
  

                                                        
ִני  185 ר ִצּוַ ֲאׁשֶ ִטים ּכַ ּפָ ים ּוִמׁשְ י ֶאְתֶכם ֻחקִּ ְדתִּ ֶקֶר  ה'ְרֵאה ִלּמַ ן ּבְ הּ ֱאלָֹהי ַלֲעׂשֹות ּכֵ תָּ ה ְלִרׁשְ ּמָ ִאים ׁשָ ם ּבָ ר ַאתֶּ   ב ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ְמּכֹר ָחְכָמה ּומּוָסר ּוִביָנה 186   ֱאֶמת ְקֵנה ְוַאל תִּ

 רש"י
  מתי' 
   . מי חטאת:להזות
. לערב אפר חטאת במים לקדש

   חיים אל כלי:
. כשאר אפר בעלמא אפר מקלה

כל אפר קרוי אפר מקלה: אבל 
אם אותו רואה בכורות או הדיין 
או העד או המזה והמקדש כהן 
וזה המוליכו עמו מעבירו במקום 

   טומאה שאין דרך אחר:
סידו . ומפמטמאהו מתרומתו

שצריך לקות חולין ולאכול 
ודמי חולין יקרים מדמי תרומה 
שהחולין ראוין לכל ותרומה 

   איה ראויה אלא לכהים:
. זה המוליכו ומשקו מאכילו

   וסכו:
. ובגמרא וותן לו שכרו כפועל

מפרש מאי היא שלפי מה שהוא 
   מפסידו ותן לו:

  
  גמ' 

. דאין וטלין שכר על מא ה''מ
   ד תורה שילמד:הוראה ותלמו

  . תורה:אמת
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        כט, אכט, אכט, אכט, א .66
ׁש ֵמיָמיו ֵמי ְמָעָרה, ֶאְפרֹו ֵאֶפר ִמְקֶלה"       ...."ְלַהּזֹות ּוְלַקּדֵ
        

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ׁש " את  :ַהְמַקּדֵ ֵמי ַחטָּ    ,ּבְ

את  ֵאֶפר ַחטָּ ת,  -ּבְ ׁשֶ   ֲהֵרי זֹו ְמקּוּדֶ
ָרֵאל הּוא ִיׂשְ י ׁשֶ   ! "ַאף ַעל ּפִ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אן  ַכר ֲהָבָאה, ּוִמּלּוי. ּבִ  -כָּ   ׂשְ
אן  ָאה, ְוִקיּדּוׁש.  -כָּ ַכר ַהּזָ ׂשְ   ּבִ

  
ְיָקא ַנִמי,    ּדַ

ָקָתֵני ָהָכא:  ׁש "ּדְ   , "ְלַהּזֹות ּוְלַקּדֵ
את" :ְוָהָתם ָקָתֵני את ּוְבֵאֶפר ַחטָּ ֵמי ַחטָּ ׁש ּבְ   . "ַהְמַקּדֵ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
  
  

 רש"י
. אלמא יכול הרי זו מקודשת

ליתן שכר דאי לא במאי מקדש 
   להו:

. ואפי' זה אע''פ שהוא ישראל
ישראל דכהים רגילין בהזאה 

   ובקידוש:
. שילך שכר הבאת האפר

ממקום רחוק לירושלים להביא 
   האפר:

. מצי למישקל ושכר מילוי המים
שר דאגר טירחיה שקיל ולא הכ

   המצוה:
. שהיא כאן שכר הזאה וקידוש

   היא הכשר מצוה לא שקיל:
. דמשמע מילוי המים במי חטאת

ובאפר איכא לאוקמא בהבאת 
  אפר:
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        בבבב----כט, אכט, אכט, אכט, א .67
רּוָמתוֹ  הוּ ָא ּמְ ִט וְ ִאם ָהָיה ּכֵֹהן,     ,ַמֲאִכילוֹ     - ִמתְּ

קוֹ     ,ּוַמׁשְ
  ְוָסכֹו. 

יבֹו ַעל ַהֲחמֹור -ְוִאם ָהָיה ָזֵקן    .ַמְרּכִ
  

  ִאיהּו ּגּוֵפיּה ֵהיִכי ָאֵזיל! 
  

ַנן ַרּבָ ָרס, ּדְ    ,ְלֵבית ַהּפְ
   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ 

ָרס, ְוהֹוֵלְך.   ית ַהּפְ ַח ָאָדם ּבֵ   ְמַנּפֵ
  

ר ַאִמיוְ    כט,ב ֵמיּה  ַרב ְיהּוָדה ּבַ ְ   ָאַמר:  ַרב ְיהּוָדהּדְ ִמׁשּ
ׁש  יּדַ ּנִ ַרס ׁשֶ ית ַהּפְ    .ָטהֹור – ּבֵ

  
ַאר טּוְמאֹות, ְדָלא ַמְזַהר ֲעַלְייהּו. ,ִאי ַנִמי ׁשְ   ּבִ

  
  
  

 רש"י
. הא קעבר אלפש לא היכי אזיל

   יטמא (ויקרא כא):
. דאיו מוזהר בבית הפרס

   מלילך בו:
כדרב יהודה מפח אדם בית 

. דעצם כשעורה הפרס והולך
במגע ובמשא ולא באהל מטמא 

וכי מפח ליה מדחיא מקמיה 
ולא גע ביה ומיהו בתרומה לא 
מצי אכיל דאמרין בחגיגה 
בפרק חומר בקודש (דף כה:) 
בודקין לעושי פסח ואין בודקין 
לאוכלי תרומה וההוא בודקין 
מפרש התם דבהך בדיקה דבית 

   הפרס קאמר:
. שדשוהו בי בית הפרס שידש
ר שאי אפשר אדם ברגליהם טהו

לעצם כשעורה שלא יהא ידש 
ברגל ובית הפרס אין בו שום 
ספק אלא משום עצם כשעורה 
דבית הפרס הייו שדה שחרש 

   בו קבר:
. טימאו אי מי בשאר טומאה

להאי כהן כגון בילות ושרצים 
  שאיו מוזהר עליהן מליגע:
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        כט, בכט, בכט, בכט, ב .68
יבֹו ַעל ַהֲחמֹור -ִאם ָהָיה ָזֵקן " פֹוֵעל ,ַמְרּכִ ָכרֹו ּכְ   . "ְונֹוֵתן לֹו ׂשְ
  
  ָנא: ּתָ 
ֵטל" פֹוֵעל ּבָ    ."ּכְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ל אֹוָתּה ְמָלאָכה.  ֵטל ׁשֶ פֹוֵעל ּבָ   כְּ

  
  

 רש"י
. כפועל בטל של אותה מלאכה

דבטל הימה דאם היה וקב 
רגליות שעבודתה וחה לעשות מ

ושכרו מרובה אם אומר לו טול 
כך וכך ותבטל היום ממלאכה 
איו פוחת משכרו אלא דבר 
מועט שהרי וחה ואין בה טורח 
ואי מלאכה קשה היא כמו גר 
אם אומר לו אתה וטל עכשיו 
שלשה זוזים טול זוז והבטל 
היום מאותה מלאכה ועשה 
מלאכה קלה זו וח לו להבטל 

ליטול זוז והכא מי כי ההוא ו
אגרא יהיב ליה שהרי מבטלו 
ממלאכתו וכוליה אגרא לא יהיב 
ליה שהרי איו עסוק במלאכה 

  קשה אצלו:
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        כט, בכט, בכט, בכט, ב .69
         ַמְתִניִתין

כֹורֹות  ּנוּ  -ֶהָחׁשּוד ַעל ַהּבְ ר ְצָבִאים.  ,ֵאין לֹוְקִחין ִמּמֶ ׂשַ   ּבְ
ֵאיָנן ֲעבּוִדים.    ְולֹא עֹורֹות ׁשֶ

י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר:    ַרּבִ
ל ְנֵקָבה.  לֹוְקִחין ּנּו עֹורֹות ׁשֶ   ִמּמֶ

ן ְוצֹוִאי ּנּו ֶצֶמר ְמלּוּבָ    ,ְוֵאין לֹוְקִחין ִמּמֶ
ּנּו ְטִוי ּוְבָגִדים         .  .  .  .  ֲאָבל לֹוְקִחין ִמּמֶ

            

ָמָרא    ּגְ

ר ְצָבִאים" ׂשַ   . . . . "ּבְ
  

ף ּבְ  ִמיַחּלַ   ֶעְגָלה. ְד ּדְ
  
  
ֵאיָנן ֲעבּוִדים"   . "ְולֹא עֹורֹות ׁשֶ
  

  ְבִניַנן. זָ  - 'ֲעבּוִדים'ָהא 
  

יּה, ּדִ ִאם ִאיָתא    ְבכֹור ֲהָוה לֹא ֲהָוה ָטַרח ּבֵ
אי :ָסַבר ַנן ַמְפְסדּו ִלי ִמיּנַ יּה ַרּבָ ְמעּו ּבֵ    .ִאי ׁשָ

  
  
י ֱאִליֶעֶזר" ל ְנֵקָבה :אֹוֵמר ַרּבִ ּנּו, עֹורֹות ׁשֶ   . "לֹוְקִחין ִמּמֶ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  

  ֵמיַדע ְיִדיַע. 
   

  ְוָתָנא ָקָמא? 
  

!  ִאם ִרים ֲאַכלּוהָּ ן, ָזָכר ַנִמי ָחֵייק ְלַזְכרּוֵתיּה, ְוָאַמר ַעְכּבָ   כֵּ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ִרים ֵמיַדע ְיִדיַע.  י ַעְכּבָ   ּבֵ
  
  
ן" ּנּו, ֶצֶמר ְמלּוּבָ   . "ְוצֹוִאי ,ְוֵאין לֹוְקִחין ִמּמֶ
  

ָתא  ן"ָהׁשְ ְעָיא "צֹוִאי" ,ָלא ָזְבִניַנן "ֶצֶמר ְמלּוּבָ    ?!ִמיּבַ
  

ן ִמּצֹוָאתֹו.  :א, ֲחָדא ָקָתֵניֶאלָ    ֶצֶמר ְמלּוּבָ
  
  
ּנּו ְטִוי ּוְבָגִדים"   . "ֲאָבל לֹוְקִחין ִמּמֶ
  

ָתא  ָגִדים" ,ַזְבִניַנן "ְטִוי"ָהׁשְ ְעָיא? "ּבְ    !ִמיּבָ
  

ָגִדים"ַמאי    ? "ּבְ
  

  ַנְמֵטי.   

 רש"י
  מתי' 

. כגון החשוד החשוד על הבכור
   להטיל מום בבכור:

. שאדום הוא בשר צבאים
מיחלף בבשר עגל זימין דמזבין 
עגל בכור תם ואומר שבשר צבי 

   הוא:
  

  גמ' 
. דבכור תם הוא שמעי רבן

וטעון קבורה ומפסדי ליה מיאי 
   ומקפיד על טרחו ואיו מעבדן:

   . דאין לחוש בבכורה:של קבה
. בין עור זכר לעור מידע ידיע

   קבה:
. חותך לזכרותיה ועושה חייק

כעין קבות וכי משייליה מה 
חתוך זה שבמקום קבות ואומר 

   עכברים אכלוה:
שאיו מלובן . צמר צואי

   מצואתו:
. דאיכא למימר לא השתא מלובן

מפסיד טירחיה ולא מלבין לה 
דסבר שמעי רבן ומפסדי ליה 
מיאי אפי' הכי כיון דטירחא 
זוטא היא לא קפיד עליה ולא 

   זבין צואי מיבעיא:
. אבל לוקחין ממו טוי ובגדים

דאי מבכור לא הוה טרח להו 
   דמקפיד אטירחיה:

. הא משעה בגדים מיבעיא
   שטוו אישתראי להו:

. פילטר''ש ולא טוו מעולם מטי
  ולהכי איצטריך לאשמועין:
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        כט, בכט, בכט, בכט, ב .70
   ַמְתִניִתין

ִביִעית ְ    :ֶהָחׁשּוד ַעל ַהׁשּ
ן, ַוֲאִפיּלּו ֶסֶרק.  - ּנוּ ֵאין לֹוְקִחין ִמּמֶ  תָּ ׁשְ   ּפִ

   ,ְטִוי  - ֲאָבל לֹוְקִחין ֵמֶהם
  .  ְוָאִריג

        

ָמָרא    ּגְ

ָתא  ְעָיא – "ָאִריג"ָזְבִניַנן,  "ְטִוי"ָהׁשְ    ?!ִמיּבָ
  

  ? "ָאִריג"ַמאי 
  

י.     ִתיכֵּ
   

        
        

 רש"י
  מתי' 

. לזרוע או החשוד על השביעית
   לעשות סחורה בספיחים:

   . כחוש ומתוקן במסרק:סרק
  גמ' 

. הא בא לכל טווי אריג מיבעיא
קודם לכן ומההיא שעתא 

   אישתראי:
. שרשרות שקורין תיכי

טרצוייר''ש ועושין אותן מפשתן 
  עד שלא טוה:
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        ל, אל, אל, אל, א    ––––כט, ב כט, ב כט, ב כט, ב  .71
   ַמְתִניִתין

רּוָמה ְלׁשּום  ין ֶהָחׁשּוד ִלְהיֹות מֹוֵכר תְּ ּנּו ֲאִפיּלּו ַמִים ּוֶמַלח,  -חּוּלִ   ֵאין לֹוְקִחין ִמּמֶ
י ְיהּוָדהִדְבֵרי    . ַרּבִ

ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
רֹות  רּוָמה ּוַמַעׂשְ ֵיׁש ּבֹו ִזיַקת תְּ ל ׁשֶ ּנוּ  -ּכָ   .  ֵאין לֹוְקִחין ִמּמֶ

   

ָמָרא    ּגְ

  ַלֲאתּוֵיי ַמאי? 
  

ֶמן ַזִית. ַלֲאתּוֵיי ִקְרֵבי ָדִגים, ִדְמַע  הּו ׁשֶ   ְרִבי ּבְ
  

ֲהָוה ָחׁשּוד ְלַזּבּוֵני    ל,א ָחא ּדַ א, ^ַההּוא ַטּבָ ַכְנּתָ ַמר ּדְ ַאְטָמא ּבְ א ּדְ ְרּבָ   ּתַ
  ְלַזּבּוֵני ֲאִפיּלּו ַאְמּגּוֵזי.  ָרָבאַקְנֵסיּה 

  
אָאַמר ֵליּה  ּפָ   : ָרָבאלְ  ַרב ּפַ

ַמאן?    כְּ
י ְיהּוָדה.  ַרּבִ   כְּ

  
י  ַרּבִ   ְיהּוָדה ֲאִפיּלּו ַמִים ּוֶמַלח ַנִמי! ִאי כְּ

  
ְמעֹון,  י ׁשִ גּוֵפיּה ָקְנִסיַנן ֵליּה וּ ְלעֹוָלם ַרּבִ    ,ְבִאיּסּוָרא ּדְ

ַאְמּגּוֵזי,  רּו ּבְ ֵקי ּגָ ְרּדְ   ְסַתם ּדַ
א ּדְ  ְרּבָ ַאְמּגּוֵזי, ּוַמְייתּו ֵליּה ּתַ ֵחי, ְוָגֵרי ְלהּו ּבְ ׁש ִלְבֵני ַטּבָ ּבֵ א.  ְוָאֵזיל ּוְמׁשַ ַכְנּתָ ַמר ּדְ ין ֵליּה ּבְ   ַאְטָמא, ּוְמַזּבֵ

   
  
  

 רש"י
  מתי' 

   . משום קס:אפי' מים ומלח
. כל דבר שותין זיקת תרומה
   ממו תרומה:

  
  גמ' 

. וכיון שמערבין בהן שמן זית
דאית בהו זיקת תרומה לא 

  זבין מייה:
. חלב הכליות תרבא דאטמא

   שעל הירך:
. בחזקת חלב טהור במר דכתא

כתא ובלע''ז אטריי''ל  הקרא
כמו הדרא דכתא דאמרין 

   בשחיטת חולין (דף מח:):
. דלא קיס לעולם כרבי שמעון

אלא במידי דדמי לאיסורא 
ובאיסורא גופיה במידי דעביד 

   איסורא דהייו אמגוזי:
. גרורים ומשוכים גרו באמגוזי

   אחר אגוזים:
. מטעה ומשבש לבי טבחים

בי אותם באגוזים ושוכרן ל
הטבחים ומביאין לו החלב 
שגובין אותו מאביהן והוא 

  מוכרו במר דכתא:
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        ל, אל, אל, אל, א .72
   ַמְתִניִתין

ִביִעית  ְ רֹות -ֶהָחׁשּוד ַעל ַהׁשּ ַעׂשְ   .ֵאינֹו ָחׁשּוד ַעל ַהּמַ
רֹות  ַעׂשְ ִביִעית.  -ֶהָחׁשּוד ַעל ַהּמַ ְ   ֵאינֹו ָחׁשּוד ַעל ַהׁשּ
ֳהרוֹ  - ֶהָחׁשּוד ַעל ֶזה ְוַעל ֶזה   ת. ָחׁשּוד ַעל ַהטָּ

ֳהרֹות  הּוא ָחׁשּוד ַעל ַהטָּ   .ְוֵאינֹו ָחׁשּוד לֹא ַעל ֶזה ְולֹא ַעל ֶזה -ְוֵיׁש ׁשֶ
  

ָלל:    ֶזה ַהּכְ
נֹו, ְולֹא ְמִעידוֹ  ָבר לֹא ּדָ   .  ֶהָחׁשּוד ַעל ּדָ

   

ָמָרא    ּגְ

  ַמאי ַטֲעָמא? 
  

ִביִעית  ֲעָיא חֹוָמה,  -ׁשְ   ָלא ּבָ
ר  ָבֵעי חֹוָמה ֲח  -ַמֲעׂשֵ יָון ּדְ   ִמיר ֵליּה. כֵּ

  
ר" ֲעׂשֵ ִביִעית[ - ֶהָחׁשּוד ַעל ַהּמַ ְ   . ]ֵאינֹו ָחׁשּוד ַעל ַהׁשּ
  

  ַמאי ַטֲעָמא? 
  

ר  ְדיֹון.  -ַמֲעׂשֵ   ִאית ֵליּה ּפִ
ִביִעית ְדיֹון ֲחִמיָרא ֵליּה.  - ׁשְ ְסָרא ֵליּה, ְוֵלית ֵליּה ּפִ ָקא ִמיּתַ יָון ּדְ   כֵּ

  
  
ֳהרֹותָחׁש [ – ַעל ֶזהוְ ֶהָחׁשּוד ַעל ֶזה "   ]."ּוד ַעל ַהטָּ
  

אֹוַרְייָתא  יד ַאּדְ ֲחׁשִ יָון ּדַ ַנן -כֵּ ַרּבָ ן ַאּדְ כֵּ ל ׁשֶ    .כָּ
  
  
ֳהרֹות "   ]. "ְוֵאינֹו ָחׁשּוד לֹא ַעל ֶזה ְולֹא ַעל ֶזה[ְוֵיׁש ָחׁשּוד ַעל ַהטָּ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  

ַנן  ַרּבָ יד –ְנִהי ַאּדְ    ,ֲחׁשִ
אֹוַרְייָתא  יד.  -ַאּדְ   ָלא ֲחׁשִ

  
   :ּוְרִמיְנִהי

ֳהרֹות " ִביִעית -ֶנֱאָמן ַעל ַהטָּ   . "ֶנֱאָמן ַעל ׁשְ
  

יד  יד!  -ָהא ֲחׁשִ   ֲחׁשִ
  

י ֶאיְלַעיָאַמר    : ַרּבִ
יתֹו.  -ַמְתִניִתין  תֹוְך ּבֵ ִציְנָעא ּבְ ּנֹוֵהג ּבְ ְרִאינּוהּו ׁשֶ ׁשֶ   כְּ

  
ָמֵעאל י ִיׁשְ ַרּבִ אי ּבְ י ַיּנַ   ָאַמר:  ַרּבִ

ֲהָוה  גֹון ּדַ יד ְלַתְרַוְייהּו, כְּ   ֲחׁשִ
ְרַוְייהּו,  יל ַאּתַ ַנן ְוַקּבֵ י ַרּבָ   ַוֲאָתא ַקּמֵ

ְייהּו,  ד ַאַחד ִמיּנַ   ַוֲהַדר ִאיֲחׁשַ
יד ַנִמי ַאִאיָדְך.   יד ַאָהא ֲחׁשִ ֲחׁשִ ָאְמִריַנן: ִמיּגֹו ּדַ   ּדְ

  

 רש"י
  מתי' 

. איו חשוד על המעשרות
ולוקחין ממו תבואה בשאר שי 
שבוע ואין צריכים לעשר ודאי 
אלא דמאי וטעמא דכולה מתי' 

   מפרש בגמ':
  

  גמ' 
. דאיו יכול לאכול בעי חומה

מעשר שי אלא לפים מחומת 
ירושלים דכתיב (דברים יד) 
ואכלת לפי ה' אלהיך וגו': 
הטהרות דרבן יהו שיהא אדם 

   אוכל חולין בטהרה:
. על הטהרות חשוד על הא חשוד

   השביעית:
. דקתי אין חשוד כגון מתיתין

שראיוהו שוהג דין מעשרות 
ושביעית בציעא בתוך ביתו 
דליכא למימר לפים הוא עושה 

א עביד: רבי יאי כיון דבציעא ק
אמר ברייתא דדייקין מיה הא 
חשוד כגון דהוה חשוד 
אתרוייהו. אשביעית ואטהרות 
וקביל אתרוייהו שיזהר על 

  שיהם:
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        בבבב----ל, אל, אל, אל, א .73
ִביִעית "[ ְ רוֹ  -ֶהָחׁשּוד ַעל ַהׁשּ ַעׂשְ   ]."תֵאינֹו ָחׁשּוד ַעל ַהּמַ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ
ְבֵרי  -זֹו  י ֲעִקיָבאּדִ   ְסִתיְמָתָאה,  ַרּבִ

ר.  ִביִעית ָחׁשּוד ַעל ַהַמֲעׂשֵ ְ   ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים: ָחׁשּוד ַעל ַהׁשּ
  

   ?ַמאן ֲחָכִמים
  

י ְיהּוָדה,    ַרּבִ
ְבַאְתֵריּה  י ְיהּוָדהּדְ ּדִ   ִביִעית ֲחִמיָרא ְלהּו, ׁשְ  ,ַרּבִ

א",  יְרּתָ ּיָ ר ּדַ יָרא ּבַ ּיָ ֲהָוה ָקֵרי ֵליּה ְלַחְבֵריּה: "ּדַ ַההּוא ּדַ   ּדְ
ָווָתְך.  :ָאַמר ֵליּה  ִביִעית כְּ ירֹות ׁשְ ָלא ָאְכִלי ּפֵ יֵתי ִלי, ּדְ   ּתֵ

  
ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיכָּ

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ
ְבֵרי  - זוֹ  י ֲעִקיָבאּדִ   ְסִתיְמָתָאה.  ַרּבִ

ִביִעית.  ְ ר ָחׁשּוד ַעל ַהׁשּ ֲעׂשֵ   ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים: ָחׁשּוד ַעל ַהּמַ
  

  ? "ֲחָכִמים"ּוַמאן 
  

י ֵמִאיר ִהיא,    ַרּבִ
ָבר ֶאָחד ּדְ  ּה.  -ָאַמר: ָחׁשּוד ְלּדָ ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ   ָהֵוי ָחׁשּוד כָּ
  

י יֹוָנה י ִיְרְמָיהוְ  ַרּבִ ְלִמיֵדי  ַרּבִ י ְזֵעיָראּתַ י יֹוָנה, ְוָאְמִרי ָלּה: ַרּבִ י ְזֵעיָראוְ  ַרּבִ ְלִמיֵדי ַרּבִ י יֹוָחָנן, ּתַ   , ַרּבִ
ִביִעית    ל,ב ְ ר, ^ַחד ָאַמר: ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים ָחׁשּוד ַעל ַהׁשּ ֲעׂשֵ   ָחׁשּוד ַעל ַהּמַ

י ְיהּוָדה. "ֲחָכִמים"ּוַמאן    ? ַרּבִ
ִביִעית,  ְ ר ָחׁשּוד ַעל ַהׁשּ ֲעׂשֵ   ְוַחד ָאַמר: ֶהָחׁשּוד ַעל ַהּמַ

י ֵמִאיר. "ֲחָכִמים"ּוַמאן    ? ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ְבֵרי ֲחֵבירּות, " ל ָעָליו ּדִ יּבֵ ּקִ   ַעם ָהָאֶרץ ׁשֶ

ד ְלָדָבר ֶאָחד ּה,  - ְוֶנְחׁשָ ד ְלָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ   ֶנְחׁשָ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ְלַבד.  ָבר ּבִ א ְלאֹותֹו ּדָ ד ֶאּלָ   ֵאינֹו ֶנְחׁשָ

  

ְבֵרי תֹוָרה,  ל ָעָליו ּדִ יּבֵ ּקִ ר ׁשֶ   ַהּגֵ
ד ְלָדָבר ֶאָחד  ּה,  -ֲאִפיּלּו ֶנְחׁשַ   ָהֵוי ָחׁשּוד ְלָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ

ד ָרֵאל ְמׁשּוּמָ ִיׂשְ    ."ַוֲהֵרי הּוא ּכְ
  

ּה  יו  :ָנְפָקא ִמיּנָ ִאי ָקֵדיׁש ִקיּדּוׁשָ ין –ּדְ   .ִקיּדּוׁשִ
  
  
  

 רש"י
. דחשוד על זו דברי רבי עקיבא

   השביעית איו חשוד על המעשר:
. וכיון שביעית חמירא להו

דחשוד אשביעית כ''ש 
   אמעשרות:

. ריהדההוא דהוה קרי לחב
   באתריה דרבי יהודה:

   . גר בן גיורת:דיירא בר דיירתא
. שכר טוב שלא אכלתי תיתי לי

פירות שביעית כוותך. יש 
מפרשים רבי עקיבא סתימתאה 
דאמרין בסהדרין באלו הן 
החקין (דף פו.) סתם משה רבי 
מאיר סתם ברייתא רבי תן 
וכולהו אליבא דרבי עקיבא ולאו 

ה דוכתין מילתא היא דהא בכמ
אמרין רבי מחם סתימתאה 
רבי שמעון סתימתאה אלא רוב 
משיות איכא בהש''ס סתומות 

  אליבא דר' עקיבא:
חשוד על המעשר חשוד על 

. וכ''ש חשוד אשביעית השביעית
   חשוד אמעשר:

. דאמר ומאן חכמים ר' מאיר
לקמן חשוד לדבר אחד חשוד 

   לכל התורה:
. ולא הרי הוא כישראל מומר

ן דליהוי עובד כוכבים אמרי
   גמור כאילו לא תגייר:

. אשה לאחר שהמיר דאי קדיש
  דתו קידושיו קידושין:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָבר ֶאָחד " ְבֵרי ֲחֵבירּות, חּוץ ִמּדָ ל ּדִ א ְלַקּבֵ ִלין אֹותֹו.  -ַהּבָ   ֵאין ְמַקּבְ
ָבר ֶאָחד  ְבֵרי תֹוָרה, חּוץ ִמּדָ ל ּדִ א ְלַקּבֵ ּבָ ִלין אֹותֹו.  -ּגֹוי ׁשֶ   ֵאין ְמַקּבְ

י יוֹ  י ְיהּוָדהַרּבִ ַרּבִ   אֹוֵמר:  ֵסי ּבְ
ְבֵרי סֹוְפִרים.  ְקּדּוק ֶאָחד ִמּדִ   ֲאִפיּלּו ּדִ

ה,  ְבֵרי ְלִוּיָ ל ּדִ א ְלַקּבֵ ּבָ ן ֵלִוי ׁשֶ   ְוֵכן ּבֶ
ָבר ֶאָחד ה, חּוץ ִמּדָ ְבֵרי ְכהּוּנָ ל ּדִ א ְלַקּבֵ ּבָ ִלין אֹותֹו.  - ְוכֵֹהן ׁשֶ   ֵאין ְמַקּבְ

ֱאַמר: ּנֶ ְקִריב  ׁשֶ ָלִמים"ַהּמַ ְ ם ַהׁשּ   . (ויקרא ז, לג) 187"ֶאת ּדַ
  ָהֲעבֹוָדה ַהְמסּוָרה ִלְבֵני ַאֲהרֹן, 

ּה  ֵאינֹו מֹוֶדה ּבָ ל ּכֵֹהן ׁשֶ ה -ּכָ הּוּנָ ּכְ   .  "ֵאין לֹו ֵחֶלק ּבַ
   

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ְבֵרי ֲחֵבירּות" ל ּדִ א ְלַקּבֵ    :ַהּבָ
תֹוךְ  ִציְנָעה ּבְ ּנֹוֵהג ּבְ יתֹו  ִאם ְרִאינּוהּו ׁשֶ ִדין אֹותֹו.  -ּבֵ ְך ְמַלּמְ ִלין אֹותֹו, ְוַאַחר ּכָ   ְמַקּבְ

ִלין אֹותֹו.  -ְוִאם ָלאו  ְך ְמַקּבְ ִדין אֹותֹו, ְוַאַחר ּכָ   ְמַלּמְ
ן יֹוַחי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ךְ  ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ ַדְרּכֹו ְוהֹוֵלךְ  - ּבֵ ִלין אֹותֹו, ְוהּוא ָלֵמד ּכְ   ."ְמַקּבְ
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ִלין ִלְכָנַפִים, "   ְמַקּבְ

ִלין ָטֳהרֹות ְך ְמַקּבְ    .ְוַאַחר ּכָ
א ִלְכָנַפִים  ל ֶאּלָ ִלין אֹותֹו.  -ְוִאם ָאַמר: ֵאיִני ְמַקּבֵ   ְמַקּבְ

ל ִלְכָנַפִים  ל ְלָטֳהרֹות ְולֹא ִקיּבֵ ל -ִקיּבֵ    ."ַאף ְלָטֳהרֹות לֹא ִקיּבֵ
   

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִלין אֹותֹו? ַע " ה ְמַקּבְ ּמָ   ד ּכַ
אי מַּ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

ִקין ְל  ים יֹום,  -ַמׁשְ לׁשִ   ׁשְ
ר חֹוֶדׁש.  -ְכסּות ִל  ֵנים ָעׂשָ   ׁשְ
לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ

ר חֹוֶדׁש  -ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה  ֵנים ָעׂשָ   . "ִלׁשְ
  

אי ּוֵמ  ּמַ ית ׁשַ י ּבֵ ן, ֲהָוה ֵליּה ִמּקּוּלֵ ל! ִאם כֵּ ית ִהּלֵ   חּוְמֵרי ּבֵ
  

א:  ים"ֶאּלָ לׁשִ ל אֹוְמִרים: ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה ִלׁשְ ית ִהּלֵ   .  "ּבֵ
   

  
        

                                                        
ִמין ְלָמָנה 187 ֵני ַאֲהרֹן לֹו ִתְהֶיה ׁשֹוק ַהּיָ ָלִמים ְוֶאת ַהֵחֶלב ִמּבְ ְ ם ַהׁשּ ְקִריב ֶאת ּדַ   ַהּמַ

 רש"י
. מפרש בתוספתא דברי חבירות

במסכת דמאי שלא יתן תרומה 
ומעשר לעם הארץ ושלא יעשה 
טהרות אצל עם הארץ ושיאכל 
חולין בטהרה ושיעשר את שהוא 
אוכל ואת שהוא מוכר ואת 

. דקדוקי סופרים. שהוא לוקח
   חומרא דרבן:

. לשורר ולשרת דברי לויה
   ולהיות שוער:

. משמע שיהא והג מבי אהרן
כל דין בי אהרן לו תהיה שוק 

   הימין למה:
. קודם שקיבל שוהג בציעה

בפיו היה והג עליו דין חבירות 
שאין לחושדו ולומר לפים הוא 

   עושה:
. שחזיקו כחבר מקבלין אותו

   אמן לכל דבריו:וכ
. שיטול ידיו קודם לכפים

אכילה וקודם שיגע באוכלין 
   דתרומה דידים שיות הן:

. לחומר שאר טהרות לטהרות
וחזיק טהרותיו כטהרות 
גמורות לאכול תרומתו כתרומה 

   טהורה:
. דאיו משייר דבר מקבלין אותו

שלם שהרי מקבל עליו טילת 
ידים וזהו עיקר אכילת חולין 

   ה:בטהר
. דכיון אף לטהרות לא קבל

דבדין טילת ידים שדבר קל הוא 
לעשות איו יכול לעמוד כל שכן 

   בשאר:
. דברי עד כמה מקבל אותו

חבירות שקבלו לאלתר 
   וחזיקו בחבר:

. שאם למשקין שלשים יום
קיבל עליו דברי חבירות עד 
שלשים יום מהמין ליה מכאן 
ואילך בטהרות משקין 

ה דטומאת משקין שטומאתן קל
מדרבן בפ' קמא דפסחים (דף 

   טז:):
. להחזיק כסותו כחבר לכסות

דאמר במסכת חגיגה (דף יח:) 
   בגדי עם הארץ מדרס לפרושים:

. אם קיבל עליו שים עשר חודש
   דברי חבירות לשים עשר חדש:

הוה ליה מקולי בית שמאי 
. וליתייה גבי ומחומרי בית הלל

בית הלל  קולי בית שמאי וחומרי
במסכת עדיות (פ''ה מ''א) 
דאמרין ששה דברים מקולי 
בית שמאי ומחומרי בית הילל 
ואם איתא ליתי הא ל''א עד 
כמה מקבלין אותו דאמרן לעיל 
אם הג מתחלה בציעא בתוך 
ביתו מקבלין אותו מיד ועד כמה 

  יהג מתחלה שקבלו מיד:
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        ל, בל, בל, בל, ב .75
ַעְצמֹו)  אי, ּבְ ּבַ ֵכֶלת, ֶמֶכס, ָחֵצר, ּגַ ְלִמיד, תְּ   . (ִסיָמן: ָחֵבר, תַּ

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ְבֵרי ֲחֵבירּות" ל ּדִ א ְלַקּבֵ    :ַהּבָ
ל ה ֲחֵביִרים.  ָצִריְך ְלַקּבֵ לֹׁשָ ְפֵני ׁשְ   ּבִ

ה ֲחֵביִרים.  -ּוָבָניו ּוְבֵני ֵביתֹו  לׁשָ ְפֵני ׁשְ ל ּבִ   ֵאיָנן ְצִריִכין ְלַקּבֵ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ה ֲחֵביִרים,  לׁשָ ְפֵני ׁשְ ל ּבִ ָניו ּוְבֵני ֵביתֹו ְצִריִכין ְלַקּבֵ   ַאף ּבָ
ֵאינֹו ּדֹוֶמה ל ְלִפי ׁשֶ יּבֵ ּקִ ל, ְלֶבן ָחֵבר ׁשֶ יּבֵ ּקִ   . "ָחֵבר ׁשֶ

  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ְבֵרי ֲחֵבירּות" ל ּדִ א ְלַקּבֵ    :ַהּבָ

ה ֲחֵביִרים,  לׁשָ ְפֵני ׁשְ ל ּבִ   ָצִריְך ְלַקּבֵ
ְלִמיד ָחָכם  ה ֲחֵביִרים.  -ַוֲאִפיּלּו תַּ לׁשָ ְפֵני ׁשְ ל ּבִ   ָצִריְך ְלַקּבֵ

יָב  יׁשִ ב ּבִ ה ֲחֵביִרים,  -ה ָזֵקן, ְויֹוׁשֵ לֹׁשָ ְפֵני ׁשְ ל ּבִ   ֵאינֹו ָצִריְך ְלַקּבֵ
ב.  ׁשַ ּיָ ָעה ׁשֶ ָ ל ָעָליו ִמׁשּ ָבר ִקיּבֵ ּכְ   ׁשֶ

אּול א ׁשָ   אֹוֵמר:  ַאּבָ
ְלִמיד ָחָכם  ה ֲחֵביִרים.  -ַאף תַּ לׁשָ ְפֵני ׁשְ ל ּבִ   ֵאינֹו ָצִריְך ְלַקּבֵ

ִלין ְלָפָני ֲאֵחִרים ְמַקּבְ א ׁשֶ   . "וְולֹא עֹוד ֶאּלָ
  
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ֵנית ַמְתִניִתין זוֹ  ן ַאְנִטיְגנֹוס ִנׁשְ י ֲחִניָנא ּבֶ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ יֵמי ּבְ   .ּבִ

  
ָטֳהרֹות,  ָתא ּבְ ק ְלהּו ִמיּלְ ּפַ י יֹוֵסי ִאיְסּתַ י ְיהּוָדה ְוַרּבִ   ַרּבִ

ן ַאְנִטי י ֲחִניָנא ּבֶ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ י ּבְ ַנן ְלַגּבֵ ַדרּו ַרּבָ   ְגנֹוס, ׁשְ
ּה.  :ֲאִזילּו ִאְמרּו ֵליּה  ין ּבָ   ְלַעּיֵ

ָקא ָטֵעין ָטֳהרֹות.  חּוהַּ ּדְ כַּ   ַאׁשְ
ּה.  ְייהּו, ְוָקֵאי ִאיהּו ְלַעּיּוֵני ּבָ יֵדיּה ְלַגּבַ ַנן ִמּדִ   אֹוֵתיב ַרּבָ

י יֹוֵסי.  י ְיהּוָדה ְוַרּבִ   ֲאתּו ָאְמִרי ֵליּה ְלַרּבִ
י ְיהּוָדה:    ָאַמר ְלהּו ַרּבִ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים!  ה ּתַ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ַאף הּוא ְמַבּזֶ ה ּתַ יּזָ ל ֶזה ּבִ   ָאִביו ׁשֶ
י יֹוֵסי:    ָאַמר לֹו ַרּבִ

ְמקֹומֹו.  ח ּבִ בֹוד ָזֵקן ְיֵהא מּוּנָ   כְּ
ַעְצָמן,  ׁש ָנֲהגּו ּכֲֹהִנים ִסיְלסּול ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ א ִמּיֹום ׁשֶ   ֶאּלָ

ֵאין מֹוְסִרי ֳהרֹות ְלָכל ָאָדם.  ׁשֶ   ן ֶאת ַהּטָ
   

  
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ת" ּמֵ ּתוֹ     :ָחֵבר ׁשֶ    ,ִאׁשְ
   ,ּוָבָניו

דּו.  -ּוְבֵני ֵביתֹו  ָחׁשְ ּיֵ ֶחְזָקָתן, ַעד ׁשֶ   ֲהֵרי ֵהן ּבְ
ֵכֶלת  ּה תְּ ּמֹוְכִרין ּבָ ֵסל -ְוֵכן ָחֵצר ׁשֶ יּפָ תִּ ֶחְזָקָתּה, ַעד ׁשֶ   . "ֲהֵרי ִהיא ּבְ

  
  

נּו ַר  ַנןּתָ    :ּבָ
את ְלָחֵבר, " ֵ ׂשּ ּנִ ת ַעם ָהָאֶרץ ׁשֶ   ֵאׁשֶ

את ְלָחֵבר,  ֵ ׂשּ ּנִ ל ַעם ָהָאֶרץ ׁשֶ ּתֹו ׁשֶ   ְוֵכן ּבִ
ר ְלָחֵבר  ְמּכַ ּנִ ל ַעם ָהָאֶרץ ׁשֶ ה.  -ְוֵכן ַעְבּדֹו ׁשֶ ִחּלָ תְּ ְבֵרי ֲחֵבירּות ּבַ ל ּדִ ן ְצִריִכין ְלַקּבֵ   ּכּוּלָ

את  ֵ ׂשּ ּנִ ת ָחֵבר ׁשֶ   ְלַעם ָהָאֶרץ, ֲאָבל ֵאׁשֶ
את ְלַעם ָהָאֶרץ,  ֵ ׂשּ ּנִ ל ָחֵבר ׁשֶ ּתֹו ׁשֶ   ְוֵכן ּבִ
ר ְלַעם ָהָאֶרץ ְמּכַ ּנִ ל ָחֵבר ׁשֶ ה.  - ְוֵכן ַעְבּדֹו ׁשֶ ִחּלָ תְּ ְבֵרי ֲחֵבירּות ּבַ ל ּדִ   ֵאין ְצִריִכין ְלַקּבֵ

י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ְבֵרי ֲחֵבי ל ֲעֵליֶהן ּדִ ה, ַאף ֵהן ְצִריִכין ְלַקּבֵ ִחּלָ   רּות ְלַכתְּ

 רש"י
. לפי שאיו דומה חבר שקיבל

בן חבר מחמת קבלת הוא עצמו ל
אביו שאין לו שום קבלה אלא 
סרך אביו דודאי אביו מיזדהר 
טפי ל''א האי לפי שאיו דומה 
תא קמא קאמר ליה מה טעם 
ביו ובי ביתו אין צריכין לקבל 
לפי שאיו דומה חבר שקיבל לבן 
חבר שקיבל אביו דבן חבר לא 
חשיד ובתוספתא גרסין שאין 
 דומה חבר שקלקל לבן חבר

   שקלקל במסכת דמאי:
. דאפי' תלמיד שית משה זו

   חכם צריך לקבל:
. בסדר טהרות לא בטהרות

גרסי'. בטהרות עצמן אירע להן 
   מעשה וסתפקה הלכה:

   . שדרו זוג דרבן:שדרו רבן
. מתלמידיו אותיב רבן מדידיה

שקיבלו עליהן דברי חבירות 
אותיב בהדי הך שלוחים וקאי 

   ילתם:איהו לעיוי בשא
. אגב ריתחיה אבא של זה כו'
   קאמר ולא היא:

   . האב והבן:כבוד זקן
. מעלה. ר' חיא בן סילסול

   אטיגוס כהן היה:
. שימכרו בחזקתה עד שתיפסל

בה קלא אילן לשם תכלת: 
צריכין לקבל דברי חבירות 
בתחלה גרסי' ולא גרסי' 
כבתחלה ובתוספתא גרסין הכי 

ם בבתחלה כלומר מתחלה קוד
שחזיקו בחבירות ואע''ג 
דאמרן לעיל ביו ובי ביתו אין 
צריכין לקבל הכא שאי הואיל 
ובשעת קבלה לא הוו גביה 
ואיכא למימר דסרכייהו קמא 

   קטי:
. אם חזרו תחת אין צריכין לקבל

  יד חבר:


