לּוֹק ַח ַ
מסכת בכורות פרק א' – ַ
עוּבּר ֲחמוֹרוֹ"
"ה ֵ

1

גמרא סדורה
מסכת בכורות
))))

פרק ד' ַ " -עד ַכּ ָמּה"
פרק זה מוקדש
לעילוי נשמת תלמידי היקר ואהוב
גבריאל חני ז"ל
שנדרס למות הלילה ליל ל"ג בעומר
תשנ"ז

מהדורה מנוקדת ,מפוסקת,
מחולקת לסוגיות ולפסקאות

2

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

עם רש"י

מסכת בכורות פרק ג' – ַ
לּוֹק ַח ְבּ ֵה ָמה ִמן ַהגּוֹי"
"ה ֵ

 .52כו ,א-ב
ָ ּב ֵעי ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי:
ַה ּתוֹ לֵ ׁש צֶ ֶמר ֵמעוֹ לָ ה ְּת ִמ ָימה ַ -מהוּ?
" ּתוֹ לֵ ׁש"?! ִמי ִא ָּיכא ַמאן דְּ ׁ ָש ֵרי?!
ֶא ָּלא :צֶ ֶמר ׁ ֶש ּנ ְִתלַ ׁש ֵמעוֹ לָ ה ְּת ִמ ָימה ַ -מהוּ?

כו,ב

דְּ ַח ּ ָטאת וְ ָא ׁ ָשם לֹא ִּת ָ ּיב ֵעי לָ ְך  -דְּ כֵ יוָ ן דִּ לְ כַ ּ ָפ ָרה ָאת ּו לֹא ַמ ׁ ְשה ּו לְ הוּ.
דִּ ְבכוֹ ר ו ַּמ ֲע ֵׂשר נ ִַמי דְּ כֵ יוָ ן דְּ לָ או לְ כַ ּ ָפ ָרה ָאת ּו ַמ ׁ ְשה ּו לְ הוּ.
ִּכי ִּת ָ ּיב ֵעי לָ ְך דְּ עוֹ לָ ה ַ -מאי?
ֵּכיוָ ן ^דְּ ִע ָ ּיקר לָ או לְ כַ ּ ָפ ָרה ָא ֵתי ַמ ׁ ְש ֵהי לָ ּה,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ֵּכיוָ ן דְּ עוֹ לָ ה נ ִַמי ְמכַ ּ ְפ ָרא ַא ֲע ֵׂשה לָ א ַמ ׁ ְש ֵהי לָ ּה?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ּ
" ַה ּתוֹ ֵל ׁש ֶצ ֶמר ִמ ְ ּבכוֹ ר ָּתםַ ,אף ַעל ִפי ׁ ֶש ּנוֹ ַלד בּ וֹ מוּםְ ׁ ,ש ָחטוֹ – ָאסוּר".
ַט ֲע ָמא דְּ ּתוֹ לֵ ׁש,
ָהא ִנ ְתלַ ׁש ָ ׁ -ש ֵרי.
וְ כָ ל ׁ ֶש ֵּכן עוֹ לָ ה ,דְּ לָ א ַמ ׁ ְש ֵהי לָ ּה!
הוּא ַהדִּ ין ֲא ִפילּ ּו נִ ְתלַ ׁש  -נ ִַמי ָאסוּר,
"תוֹ ֵל ׁש" לְ הוֹ ִד ֲיע ָך כּ ֹחוֹ דְּ ֲע ַק ְביָא ,דִּ ְב ַב ַעל מוּםֲ ,א ִפילּ ּו ְ ּבתוֹ לֵ ׁש נ ִַמי ׁ ָש ֵרי.
וְ ַהאי דְּ ָק ָת ֵני ּ
וְ ָה ֲאנַן "נָ ׁ ַשר" ְּתנַ ן!
ָּתנָא "נָ ׁ ַשר" לְ הוֹ ִד ֲיע ָך כּ ָֹחן דְּ ַר ָ ּבנַ ן,
"תוֹ ֵל ׁש" לְ הוֹ ִד ֲיע ָך כּ ֹחוֹ דַּ ֲע ַק ְביָא.
ָּתנָא ּ
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רש"י
התולש צמר מעולה תמימה.
מחיים לרבן מהו לאחר שחיטת
בעלת מום לא תיבעי לך דוודאי
לרבן אסור דאי שרית ליה אתי
לשהוייה ואתי לידי גיזה
ועבודה:
מי איכא מאן דשרי .אליבא
דרבן הא וודאי רשע הוא:
דעיקר לאו לכפרה הוא דאתי.
דאיו מביאה על חטא:
כיון דמכפרא אעשה .דעולה
מכפרת על עשה כדאמרין במס'
יומא )דף לו (.על עולה מתוודה
עון שכחה ופאה:
והאן שר תן .אלמא בשר שרי
עקביא ולא בתלושין:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .53כו ,ב
" ֶצ ֶמר ַה ְמדו ְּל ָדל ִ ּב ְבכוֹ ר,
ֶאת ׁ ֶשנִ ְר ֶאה ִעם ַה ִ ּגי ָּזה  -מו ָּּתר,
וְ ֶאת ׁ ֶש ֵאינוֹ נִ ְר ֶאה ִעם ַה ִ ּגי ָּזה – ָאסוּר".
"אינוֹ נִ ְר ֶאה ִעם ַה ִ ּגי ָּזה"?
ֵהיכִ י דָּ ֵמי ֵ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ֹאשוֹ .
ָּכל ׁ ֶש ִע ָ ּיקרוֹ ָהפו ְּך ְּכלַ ּ ֵפי ר ׁ
ַרב נָ ָתן ַ ּבר אוֹ ׁ ַש ֲעיָא ָא ַמר:
ָּכל ׁ ֶש ֵאינוֹ ִמ ְת ַמ ֵע ְך ִעם ַה ִ ּגי ָ ּזה.

רש"י
עיקרו הפוך כלפי ראשו .שכפול
באמצעיתו ושי ראשין ראין
בחוץ:
שאיו מתמעך .שאיו שוה עם
הגיזה אלא ראה עולה למעלה:
מאי טעמא לא אמר כרב תן .הא
ודאי כיון דאיו מתמעך איו
ראה עם הגיזה קריא ביה:
לפי שאי אפשר לשום גיזה בלא
ימין המדולדלות .שעולות
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

וְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ַמאי ַט ֲע ָמא לֹא ָא ַמר ְּכ ַרב נ ָָתן ַ ּבר אוֹ ׁ ַש ֲעיָא?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִאילְ ָעא:
ִימין ַה ְמדוּלְ דָּ לוֹ ת.
ָק ָס ַבר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש :לְ ִפי ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ גִ י ָ ּזה ְ ּבלֹא נ ִ

הדרן עלך הלוקח בהמה

מסכת בכורות פרק ד' – ַ
"עד ַכּ ָמּה"
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מסכת בכורות פרק ד' – " ַעד כַּ ָמּה"
 .54כו ,ב
רש"י

יתין
ַמ ְתנִ ִ
יט ּ ֵפל ַ ּב ְ ּבכוֹ ר?
ַעד ַ ּכ ָּמה יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ַח ָ ּי ִיבין ִל ַ
לשים יוֹ ם,
ְ ּבדַּ ָ ּקה ְ ׁ -ש ׁ ִ
ו ְּב ַג ָּסה ֲ -ח ִמ ׁ ּ ִשים יוֹ ם.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
לשה ֳח ָד ׁ ִשים.
ְ ּב ַד ָ ּקה ְ ׁ -ש ׁ ָ
"תנֵ ה ּו ִלי" ֲ -ה ֵרי זֶ ה לֹא יִ ְּתנֶ ּנ ּו לוֹ .
ָא ַמר לוֹ ַהכּ ֵֹהן ְ ּבתוֹ ְך ַה ְּז ַמןְּ :
"תנֵ ה ּו ִלי ׁ ֶשאוֹ ְכ ֶלנּ וּ"  -מו ָּּתר.
וְ ִאם ַ ּב ַעל מוּם הוּא ,וְ ָא ַמר לוֹ ְּ :
ו ִּב ׁ ְש ַעת ַה ִּמ ְקדָּ ׁש:
"תן וְ ַא ְק ִר ֶב ּנוּ"  -מו ָּּתר.
ִאם ָהיָ ה ָּת ִמיםָ ,א ַמר לוֹ ֵּ :
ַה ְ ּבכוֹ ר נֶ ֱא ָכל ׁ ָשנָ ה ְ ּב ׁ ָשנָ ה,
ֵ ּבין ָּתם,
ֵ ּבין ַ ּב ַעל מוּם,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֶֹה ָיך תֹאכְ לֶ ּנ ּו ׁ ָשנָ ה ְ ּב ׁ ָשנָ ה") 175דברים טו ,כ(.
שר ח ֶֹד ׁש.
נוֹ ַלד לוֹ מוּםּ ְ :בתוֹ ְך ׁ ְשנָ תוֹ ַ -ר ׁ ּ ַשאי ְל ַק ְ ּיימוֹ ָ ּכל ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
לשים יוֹ ם.
ְל ַא ַחר ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
שר ח ֶֹד ׁש ֵ -אינוֹ ַר ׁ ּ ַשאי ְל ַק ְ ּיימוֹ ֶא ָ ּלא ׁ ְש ׁ ִ

ְ ּג ָמ ָרא
ְמנ ָָהנֵי ִמ ֵּילי?
ָא ַמר ַרב ָּכ ֲהנָ א:
ָ
"בכוֹ ר ָ ּבנֶ יך ִּת ֶּתן לִ י" ֵּ -
דְּ ָא ַמר ְק ָראּ ְ :
"כן ַּת ֲע ֶ ׂ
שה לְ צֹאנֶ
"מלֵ ָא ְת ָך וְ ִד ְמ ֲע ָך ל ֹא ְת ַא ֵחר" ֵּ -
שה לְ ׁש ְֹר ָך" )שמות כב ,כח-כט(,
"כן ַּת ֲע ֶ ׂ
ְ

ָך") 176שמות כב ,כח-כט(,

ֵא ּיפו ְּך ֲאנָא!
ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא :דְּ ִמ ְקדַּ ם לְ ִמ ְקדַּ ם,
דִּ ְמ ַא ַחר לְ ִד ְמ ַא ַחר.
ַאדְּ ַר ָ ּבה ,דִּ ְס ִמ ְיך לֵ ּיה לְ ִד ְס ִמ ְיך לֵ ּיה!
ֶא ָּלא ָא ַמר ָר ָבא:
שה" )שמות כב ,כט( הוֹ ִסיף לְ ָך ַה ָּכתוּב ֲע ִׂש ּיָיה ַא ֶח ֶרת ְ ּב ׁשוֹ ֶר ָך.
ָא ַמר ְק ָראַּ " :ת ֲע ֶ ׂ

מתי'
עד כמה :ליטפל בבכור .בזמן
הזה קודם שיתו לכהן שמוזהר
לעכבו אצלו בעל כרחו ולפרסו:
לא יתן לו .בגמ' מפרש:
אם היה בעל מום .ואומר לו
הכהן בתוך הזמן תהו לי
שאוכלו מותר:
בין תם .בזמן שבית המקדש
קיים:
בין בעל מום .בזמן הזה:
גמ'
מלאתך ודמעך וגו' .וסמיך ליה
וכן תעשה לשורך לצאך וגו'
ודרשין הכי בכור ביך תתן לי
וכן לצאך דכי היכי דבכור ביך
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
רבי ישמעאל )מחות סח:(:
דמקדם לדמקדם .מלאתך
ודמעך קודמין בפסוק ראשון
הלכך דרשין להו אשורך הקודם
בפסוק שי:
ודמאחר .בכור ביך דמאחר
בפסוק ראשון דרשין ליה
אצאך המאוחר בפסוק שי:
דסמיך ליה לדסמיך .ובכור ביך
סמיך אל שורך:
ואימא שיתין .דעשייה אחרת
דומיא דהך בכור ביך בעין:
לא מסרך הכתוב אלא לחכמים.
הואיל ולא גילה לך שיעור עשייה
שתוסיף ודאי לחכמים מסרך
שיפרשו לך הטעם ואחריהם
תלך:
טיפולה .טרחתה:
ששייה דקות .ואיה יכולה
לאכול עשב ואם לא תהא עם
האם תמות:

וְ ֵא ָימאִ ׁ :ש ִּיתין!
לֹא ְמ ָס ְר ָך ַה ָּכתוּב ֶא ָּלא לַ ֲחכָ ִמים.
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
ָ
"בכוֹ ר ָ ּבנֶ ָיך ִּת ֶּתן לִ י" ֵּ -
" ְּ
שה לְ צֹאנֶ ך" )שמות כב ,כט(,
"כן ַּת ֲע ֶ ׂ
יָ כוֹ ל ַאף ְל ׁשוֹ ְר ָך?
ש ָ ּייה ַא ֶח ֶרת ְ ּב ׁשוֹ ְר ָך,
שה" הוֹ ִסיף ְל ָך ַה ָ ּכתוּב ֲע ִ ׂ
"ת ֲע ֶ ׂ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרַּ :
לֹא ְמ ָס ְר ָך ַה ָ ּכתוּב ֶא ָ ּלא ַל ֲח ָכ ִמים.
לשים יוֹ ם,
ִמ ָ ּכאן ָא ְמרוַּ :עד ַ ּכ ָּמה יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ַח ָ ּי ִיבין ְל ִה ָּט ּ ֵפל ַ ּב ְ ּבכוֹ רּ ִ :ב ְב ֵה ָמה דַּ ָ ּקה ְ ׁ -ש ׁ ִ
ּ
ְ ּב ַג ָּסה ֲ -ח ִמ ׁ ִשים יוֹ ם.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ּ
ּ
לשה ֳח ָד ׁ ִשיםִ ,מ ְפנֵ י ׁ ֶש ִּטפו ָּל ּה ְמרו ֶ ּּבה",
ְ ּב ַד ָ ּקה ׁ ְש ׁ ָ
ָּתנָא:
יה דַּ ּקוֹ ת".
" ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ׁ ּ ִש ֶ ּינ ָ
 175לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֶֹה ָיך תֹאכְ לֶ ּנ ּו ׁ ָשנָ ה ְב ׁ ָשנָ ה ַ ּב ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יִ בְ ַחר ה' ַא ָּתה ו ֵּב ֶית ָך
ָ
שה לְ ׁש ְֹר ָך לְ צֹאנֶ ך ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים יִ ְהיֶ ה ִעם ִא ּמוֹ ַ ּביּוֹ ם ַה ׁ ּ ְש ִמינִ י ִּת ְּתנוֹ לִ י
 176כח ְמלֵ ָא ְת ָך וְ ִד ְמ ֲע ָך ל ֹא ְת ַא ֵחר ְ ּבכוֹ ר ָ ּבנֶ ָיך ִּת ֶּתן לִ י .כט ֵּכן ַּת ֲע ֶ ׂ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .55כו ,ב – כז ,א

"תנֵ ה ּו ִלי" ֲ -ה ֵרי זֶ ה לֹא יִ ֵּתן לוֹ ".
" ִאם ָא ַמר לוֹ ַהכּ ֹ ֵהן ְ ּבתוֹ ְך ַה ְּז ַמןְּ :
ַמאי ַט ֲע ָמא?
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ֵיע ְ ּב ֵבית ַה ְ ּג ָרנוֹ ת.
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּנ ְִר ֶאה ְּככ ֵֹהן ַה ְמ ַס ּי ַ

ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ַהכּ ֲֹהנִ ים,
וְ ַה ְלוִ ִ ּים,
יעיםּ ְ :ב ֵבית ָהרוֹ ִעים,
וְ ָה ֲענִ ִ ּיים – ַה ְמ ַס ְ ּי ִ
ו ְּב ֵבית ַה ְ ּג ָרנוֹ ת,
ו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְט ָ ּב ַחיִ ם,
ש ָכ ָרן,
שר ִ ּב ְ ׂ
ֵאין נוֹ ְתנִ ין ָל ֶהם ְּתרו ָּמה ו ַּמ ֲע ֵ ׂ
יללוּ.
שין ֵ ּכן ִ -ח ְ ּ
וְ ִאם עוֹ ִ ׂ
177
"ש ַח ֶּתם ְ ּב ִרית ַה ֵּלוִ י" )מלאכי ב ,ח(,
יהן ַה ָ ּכתוּב אוֹ ֵמרִ ׁ :
וַ ֲע ֵל ֶ
ש ָר ֵאל ל ֹא ְת ַח ְּלל ּו וְ ל ֹא ָתמוּתוּ") 178במדבר יח ,לב(.
וְ אוֹ ֵמר" :וְ ֶאת ָק ְד ׁ ֵשי ְבנֵ י יִ ְ ׂ
ַמאי "וְ אוֹ ֵמר"?
ש ָר ֵאל ל ֹא ְת ַח ְּלל ּו וְ ל ֹא ָתמוּתוּ".
וְ כִ י ֵּת ָימאִ :מ ָיתה לֹא ָּ -תא ׁ ְש ַמע" :וְ ֶאת ָק ְד ׁ ֵשי ְבנֵ י יִ ְ ׂ
יהן ְּתרו ָּמה ִמ ׁ ֶש ָ ּל ֶהם.179
ישין ֲע ֵל ֶ
ו ִּב ְ ּק ׁש ּו ֲח ָכ ִמים ְלקוֹ נְ ָסן ,וְ ִל ְהיוֹ ת ַמ ְפ ִר ׁ ִ
ו ִּמ ּ ְפנֵי ָמה לֹא ְקנָסוּם?
דִּ לְ ָמא ָא ֵתי לְ ַא ְפרו ׁ ֵּשי ִמן ַה ּ ְפטוּר ַעל ַה ִח ּיוּב.
כז,א ו ְּבכו ָ ּּלן ,יֵ ׁש ָ ּב ֶהן ^טוֹ ַבת ֲהנָ ָאה ַל ְ ּב ָע ִלים,
יצד?
ֵ ּכ ַ
ש ָר ֵאל ׁ ֶש ִה ְפ ִר ׁיש ְּתרו ָּמה ִמ ֶ ּכ ְריוֹ ,
יִ ְ ׂ
"הא ְל ָך ֶס ַלע זֶ ה ,ו ְּתנֵ ה ּו ְל ֶבן ִ ּב ִּתי כּ ֵֹהן"  -מו ָּּתר.
ו ְּמ ָצאוֹ יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ַא ֵחר ,וְ ָא ַמר לוֹ ֵ :
ִאם ָהיָ ה כּ ֵֹהן ְלכ ֵֹהן – ָאסוּר".
וְ ָתנָא ַמאי ַט ֲע ָמא לָ א ָק ָא ַמר ַמ ְּתנוֹ ת ְּכה ּו ָּנה?,
ָא ַמר לָ ְךְּ :תרו ָּמה דִּ ְקדו ׁ ּ ַּשת ַה ּגוּף ִהיא,
דְּ כֵ יוָ ן דְּ לָ א ִמ ְת ַח ָּלא ,לֹא ָא ֵתי לְ ִמ ְיט ֵעי ָ ּב ּה.
180
ָהנֵי ֵּכיוָ ן דִּ ְקדו ׁ ּ ַּשת דָּ ִמים נִינְ ה ּו ָא ֵתי לְ ִמ ְיט ֵעי ְ ּבהוֹ ן ָס ַבר ִמ ְית ַחל ְקדו ׁ ּ ָּש ַתיְיה ּו ַא ַא ְר ָ ּב ָעה זוּזֵ י,
וְ ָא ָתא לְ ִמינ ְַהג ָ ּב ֶהן ִמ ְנ ַהג חו ִּּלין.
ָא ַמר ָר ָבא:
ֵיע ְ ּב ֵבית ַה ְ ּג ָרנוֹ ת.
ְּתרו ַּמת חוּצָ ה לָ ָא ֶרץ ֵ -אין ָ ּב ּה ִמ ׁ ּשוּם כּ ֵֹהן ַה ְמ ַס ּי ַ
ַרב ָח ָמא י ֵָהיב לֵ ּיה לְ ׁ ַש ָּמ ֵע ּיה.

 177וְ ַא ֶּתם ַס ְר ֶּתם ִמן ַהדֶּ ֶר ְך ִהכְ ׁ ַשלְ ֶּתם ַר ִ ּבים ַ ּב ּתוֹ ָרה ׁ ִש ַח ֶּתם ְ ּב ִרית הַ ֵּלוִ י ָא ַמר ה' צְ ָבאוֹת
ש ָר ֵאל ל ֹא ְת ַח ְּלל ּו וְ ל ֹא ָתמוּת ּו
ימכֶ ם ֶאת ֶחלְ בּ וֹ ִמ ֶּמ ּנ ּו וְ ֶאת ָק ְד ׁ ֵשי ְבנֵ י יִ ְ ׂ
 178וְ ל ֹא ִת ְ ׂ
שא ּו ָעלָ יו ֵח ְטא ַ ּב ֲה ִר ְ
 179מסורת הש"ס
 180הגהות הב"ח ועוד .גירסת וילא :דְּ בַ ר

רש"י
שראה ככהן המסייע בבית
הגרות .לפי שבזמן הזה אין
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
לו התרומות אבל אם היה בעל
מום ואמר תן לי שאוכלו הואיל
וחזי ליה לא הוי ככהן המסייע:
בבית הרועים .אכהים קאי כדי
ליתן להם הבכורות:
בבית הגרות .אכולהו קאי
כהים מפי תרומות ולוים
משום מעשר ראשון ועיים
משום מעשר עי:
בבית המטבחים .אכהים קאי
משום זרוע לחיים וקיבה:
לקוסן .את הבעלי בתים:
מן הפטור על החיוב .דשמא יהו
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:
טובת האה .דבר מועט ואם היה
כהן ותן סלע כדי שיתו לכהן
אחר קרובו אסור כיון דלדידיה
חזיא הוי ראה ככהן המסייע:
ה''ג ותא מ''ט לא אמר מתות
כהוה .ולא גרס ותא קמא
בכולן יש בהן טובת האה
ומפרש כגון ישראל שהפריש
תרומה מכריו מאי טעמא לא
אמר מי או טבח שהפריש
מתותיו ורועה שהיו לו בכורות:
אמר לך תרומה .הייו טעמא
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
דמים יהו .דאם רצה כהן
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
זוזי .דיהיב אבי אמו דהייו ד'
זוזי ואתי למיהג בהו מהג
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:
תרומת חוצה לארץ .דרבן היא
ויכול ליתם לכהן המסייע:
לשמעיה .כהן:

מסכת בכורות פרק ד' – ַ
"עד ַכּ ָמּה"
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 .56כז ,א-ב
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ְּתרו ַּמת חוּצָ ה לָ ָא ֶרץ ּ ְ -ב ֵטילָ ה ְ ּברוֹ ב.
ַר ָ ּבה ְמ ַב ּ ְטלָ ּה ְ ּברוֹ ב ,וְ אוֹ כֵ ל לָ ּה ִ ּב ֵימי טו ְּמ ָאתוֹ ,
ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַעִּ ,כי ִמ ְת ַר ֵּמי לֵ ּיה ַח ְמ ָרא דִּ ְתרו ָּמה,
ֲהוָ ה ָר ֵמי ְּת ֵרי ַנ ְטלֵ י דְּ חו ִּּלין ,וַ ֲח ָדא נ ְַטלָ א דִּ ְתרו ָּמה,
וְ ׁ ָש ֵקיל ַחדִ .מ ָּיכן וְ ֵאילָ ְךָ ,ר ֵמי ֲח ָדא וְ ׁ ָש ֵקיל ֲח ָדא.
וְ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ְּתרו ַּמת חוּצָ ה לָ ָא ֶרץ  -אוֹ כֵ ל וְ הוֹ לֵ ְך וְ ַא ַחר ָּכ ְך ַמ ְפ ִר ׁיש.
וְ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֵאין ְּתרו ַּמת חוּצָ ה לָ ָא ֶרץ ֲאסו ָּרה ֶא ָּלא ְ ּב ִמי ׁ ֶש ַה ּטו ְּמ ָאה יוֹ צְ ָאה ָעלָ יו ִמ ּגוּפוֹ .
וְ ָהנֵי ִמ ֵּילי ַ ּב ֲאכִ ילָ ה,
ֲא ָבל ִ ּבנְ גִ ָיעה לֵ ית לָ ן ָ ּב ּה.
ָא ַמר ָר ִבינָ א:
ִהילְ ָּכ ְך ,נִ דָּ ה ,קוֹ צָ ה ַח ָּלה ,וְ אוֹ כֵ ל לָ ּה כּ ֵֹהן ָק ָטן.
וְ ִאי לֵ ָּיכא כּ ֵֹהן ָק ָטן ָ ׁ -ש ְקלָ ה לָ ּה ְ ּב ֵר ׁיש ַמ ּ ָסא ,וְ ׁ ָש ְדיָא ְ ּב ַת ּנו ָּרא.
וַ ֲה ַדר ַמ ְפ ְר ׁ ָשא ַח ָּלה ַא ֲח ִר ִיתי ִּכי ֵהיכִ י דְּ לֹא ִּת ׁ ְש ַּת ַּכח ּתוֹ ַרת ַח ָּלה.
וְ אוֹ כֵ ל לָ ּה כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל.
ַרב נַ ְח ָמן וְ ַרב ַע ְמ ָרם וְ ָר ִמי ַ ּבר ָח ָמא ֲהו ּו ָק ָאזְ לִ י ְ ּב ַא ְר ָ ּבא,
ָסלֵ יק ַרב ַע ְמ ָרם לְ ַא ְפנ ּויֵי,
ֲא ַתאי ַה ִהיא ִא ְּית ָתא ֲעלַ ת ַק ַּמ ְייהוָּ ,א ְמ ָרה לְ הוְּ :ט ֵמא ֵמת ַמה ּו ׁ ֶש ּי ְִטבּ וֹ ל ,וְ אוֹ כֵ ל ְּתרו ַּמת חו ָּצה לָ ָא ֶרץ?
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב נַ ְח ָמן לְ ָר ִמי ַ ּבר ָח ָמא:
כז,ב וְ כִ י ַה ָ ּז ָאה י ֵׁש לָ נ ּו?!
ֲא ַמר לֵ ּיה ָר ִמי ַ ּבר ָח ָמא :לֹא לֵ יחו ּׁש לֵ ּיה לְ ָס ָבא?
ַאדְּ ָהכִ י ֲא ָתא ַרב ַע ְמ ָרם,
ָא ַמר לְ ה ּוָ :הכִ י ָא ַמר ַרבְ :ט ֵמא ֵמת טוֹ ֵבל וְ אוֹ כֵ ל ִ ּב ְתרו ַּמת חו ָּצה לָ ָא ֶרץ.
וְ לֵ ית ִהלְ כְ ָתא ְּכוָ ֵות ּיה.
ָא ַמר ָמר זו ְּט ָרא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ְט ֵמא ׁ ֶש ֶרץ טוֹ ֵבל וְ אוֹ כֵ ל ִ ּב ְתרו ַּמת חוּצָ ה לָ ָא ֶרץ.
וְ לֵ ית ִהלְ כְ ָתא ְּכוָ ֵות ּיה.

רש"י
בטילה ברוב .לאוכלה לזר ולא
בעין אחד ומאה ולאחר שעירבה
ברוב חולין יכול לאכול זר או
כהן בימי טומאה לאחר
שביטלה:
רבה .כהן היה דמדבית עלי
קאתי:
חמרא דתרומה .דחוצה לארץ:
אוכל והולך .הטבל וישייר כדי
תרומה ויפרישה באחרוה:
טומאה יוצאת מגופו .כגון זב
וזבה ודה ובעל קרי אבל לטמא
מת שריא:
בגיעה לית לן בה .ואע''ג
שמטמאה לא איכפת לן דאיו
מוזהר עליה לשומרה שלא
יטמאה:
הילכך .דבגיעה איו מוזהר דה
קוצה לה חלה ואכיל לה:
כהן קטן .ולא גדול מפי
שהטומאה יצאה עליו מגופו
ואם טבל לקריו הרי הוא כקטן
ל''א להכי קט כהן קטן שלא
ראה קרי ולא יצאה טומאה
מגופו ובשאלתות דרב אחאי
מפרש הכי:
בריש מסא .פורגו''ן דכמה
דאפשר לאיזדהורי מזדהרא
מליגע בה מאחר שקראה לה
שם:
כהן גדול .כהן שהגיע לכלל
מצות:
]לאפויי .לקבים[:
מהו שיטבול ויאכל תרומת
חוצה לארץ .בלא הערב שמש:
וכי הזאה יש לו .בזמן הזה
דכיון דאין עכשיו הזאה בזמן
הזה הערב שמש מי לא בעי:
לא ליחוש ליה לסבא .בתמיה
וכי לא חוש לכבוד רב עמרם
שאיו בכאן ואין טוב להורות
שום הוראה עד שיבא:
טובל ואוכל .ואין צריך הערב
שמש:
ולית הלכתא כוותיה .הש''ס
קמהדר ליה:
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 .57כז ,ב – כח ,א
" ַה ְ ּבכוֹ ר נֶ ֱא ָכל ׁ ָשנָ ה ְ ּב ׁ ָשנָ הּ ֵ ,בין ָּתםּ ֵ ,בין ַ ּב ַעל מוּם,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֶֹה ָיך תֹאכְ לֶ ּנ ּו ׁ ָשנָ ה ְ ּב ׁ ָשנָ ה") 181דברים טו ,כ(.
נוֹ ַלד לוֹ מוּםּ ְ :בתוֹ ְך ׁ ְשנָ תוֹ ַ -ר ׁ ּ ַשאי ְל ַק ְ ּיימוֹ ָ ּכל ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
שר ח ֶֹד ׁש".
ִמדְּ ָק ָא ַמר" :נוֹ ַלד בּ וֹ מוּם ְ ּבתוֹ ְך ׁ ְשנָ תוֹ ",
לְ ֵמ ְימ ָרא :לְ ׁ ָשנָה דִּ ֵיד ּיה ָמנֵינַן.
ְמנָא ָהנֵי ִמ ֵּילי?
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ָ
דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֶֹהיך תֹאכֲ לֶ ּנ ּו ׁ ָשנָ ה ְ ּב ׁ ָשנָ ה" )דברים טו ,כ(,
ֵאיזוֹ ִהי ׁ ָשנָה ׁ ֶש ּנִכְ נֶ ֶסת ַ ּב ֲח ֶב ְר ָּת ּה?
ֱהוֵ י אוֹ ֵמרָ ׁ :שנָה ׁ ֶשל ְ ּבכוֹ ר.
דְּ ֵבי ַרב ָּתנָא:
"" ׁ ָשנָ ה ְ ּב ׁ ָשנָ ה"  -יוֹ ם ֶא ָחד ְ ּב ׁ ָשנָ ה זוֹ  ,וְ יוֹ ם ֶא ָחד ְ ּב ׁ ָשנָ ה זוֹ ,
ימד ַעל ַה ְ ּבכוֹ רֶ ׁ ,שנֶ ֱא ָכל ִל ׁ ְשנֵ י יָ ִמים וְ ַליְ ָלה ֶא ָחד".
ִל ֵּ
דְּ ֵבי ַרבְ ,מנָא לְ ה ּו?
יָלְ ִפי ִמ ָק ָד ׁ ִשים.
וְ ָק ָד ׁ ִשים ּגו ַּפיְיה ּו ְ -מ ָנלַ ן?
ָא ַמר ַרב ַא ָחא ַ ּבר י ֲַעקֹב:
ָא ַמר ְק ָראֶּ :
"כ ֶב ׂ
ש ֶ ּבן ׁ ְשנָ
" ׁ ְשנָ תוֹ " ֶ ׁ -שלּ וֹ  ,וְ לֹא ׁ ָש ָנה ׁ ֶשל ִמ ְניַן עוֹ לָ ם.

תוֹ ") 182ויקרא יב ,ו(,

וְ ַרב" ,נֶ ֱא ָכל ִל ׁ ְשנֵ י יָ ִמים וְ ַליְ ָלה ֶא ָחד" ְ -מנָא לֵ ּיה?
ש ָרם יִ ְהיֶ ה ָּל ְך ַּכ ֲחזֵ ה ַה ְּתנו ָּפה וּכְ ׁשוֹ ק ַה ָ ּי ִמין") 183במדבר יח ,יח(,
נ ְָפ ָקא לֵ ּיה ִמ"ו ְּב ָ ׂ
ִה ִ ּק ׁישוֹ ַה ָּכתוּב לְ ָחזֶ ה וְ ׁשוֹ ק ׁ ֶשל ׁ ְשלָ ִמים,
ַמה ְּל ַה ָּלןְ ׁ ,שנֵי י ִָמים וְ לַ ְילָ ה ֶא ָחד) 184ויקרא ז ,טז(ַ ,אף ָּכאן ׁ ְשנֵי י ִָמים וְ לַ יְלָ ה ֶא ָחד.
כח,א וְ ִא ָיד ְך?
ִאי ֵמ ָה ָתםִ ,א ָּיכא לְ ֵמ ַימרָ :חזֶ ה וְ ׁשוֹ ק ׁ ֶשל ּתוֹ ָדה.
וְ ִא ָיד ְך?
ָא ַמר ְק ָרא" :לְ ָך יִ ְהיֶ ה" )במדבר יח ,יח( הוֹ ִסיף לְ ָך ַה ָּכתוּב ֲהוָ יָ ה ַא ֶח ֶרת ִ ּב ְבכוֹ ר.
וְ ִא ָיד ְך?
ָהא ֵ -מ ָה ָתם ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימרַ :האי "יִ ְהיֶ ה לָ ְך" לִ ֵּימד ַעל ְ ּבכוֹ ר ַ ּב ַעל מוּם ׁ ֶש ּנוֹ ְתנוֹ לַ כּ ֵֹהן.
ׁ ֶשלֹא ָמצִ ינ ּו לוֹ ְ ּבכָ ל ַה ּתוֹ ָרה כּ ו ָּּל ּה.
וְ ִא ָיד ְך?
ש ָרם" ֶ -א ָחד ָּתם וְ ֶא ָחד ַ ּב ַעל מוּם.
ָא ַמר "ו ְּב ָ ׂ
 181לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֶֹה ָיך תֹאכְ לֶ ּנ ּו ׁ ָשנָ ה ְב ׁ ָשנָ ה ַ ּב ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יִ בְ ַחר ה' ַא ָּתה ו ֵּב ֶית ָך
ש ֶ ּבן ׁ ְשנָ תוֹ לְ ע ֹלָ ה וּבֶ ן יוֹ נָ ה אוֹ תֹר לְ ַח ָּטאת ֶאל ּ ֶפ ַתח אֹהֶ ל מוֹ ֵעד ֶאל ַהכּ ֹהֵ ן
 182ו ִּב ְמל ֹאת יְ ֵמי ָט ֳה ָר ּה לְ ֵבן אוֹ לְ בַ ת ָּת ִביא ֶּכבֶ ׂ
ָ
ש ָרם יִ ְהיֶ ה ָּל ְך ַּכ ֲחזֵ ה הַ ְּתנוּפָ ה וּכְ ׁשוֹק ַה ָ ּי ִמין לְ ך יִ ְהיֶ ה
 183ו ְּב ָ ׂ
 184וְ ִאם נֶ ֶדר אוֹ נְ ָד ָבה זֶ ַבח ָק ְר ָ ּבנוֹ ְ ּביוֹ ם ַה ְק ִריבוֹ ֶאת זִ ְבחוֹ יֵ ָאכֵ ל ו ִּמ ָּמ ֳח ָרת וְ ַה ּנוֹ ָתר ִמ ֶּמ ּנ ּו יֵ ָאכֵ ל

רש"י
דלשה דידיה מין .דאם ולד
הבכור ביסן רשאי לקיימו עד
יסן אחר ולא אמרין מתשרי
ששלמה שת מין עולם שלמה
מי שת הבכור:
זו שה של בכור .כלומר דכי
אזלת אחר שת הבכור היא
כסת בחברתה דכי הוי לבכור
שה אחת כסה שיה למין
עולם מתשרי:
יום אחד בשה זו .דכי שוחטו
ביום אחרון לשתו יכול לאוכלו
אותו היום ויום המחרת שהוא
משה שיה דהייו שי ימים:
ולדבי רב מא להו .דלשה דידיה
מין:
מקדשים .משאר קדשים
הבאים בי שה דכתיב בהו כבש
בן שתו:
ובשרם יהיה לך כחזה התופה.
בבכור מישתעי בסדר ויקח
קרח :תודה איה אכלת אלא
ליום ולילה והמורם ממה
דהייו חזה ושוק כיוצא בה
הוא:
ואידך .דמפיק מובשרם יהיה לך
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:
ואידך .דמפיק מיהיה לך שי
ימים ולילה אחת בכור בעל מום
שותן לכהן מובשרם יהיה לך
פקא לשון רבים משמע אחד תם
ואחד בעל מום:
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וְ ִא ָיד ְך?
ש ָרם"  -דְּ ָהנֵי ְ ּבכוֹ רוֹ ת דְּ כו ְּּלה ּו ִי ְׂש ָר ֵאל ָק ָא ַמר.
"ו ְּב ָ ׂ
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רש"י
ואידך .ובשרם לא משמע אלא
תמימים והא דקט לשון רבים
דאבכורות דכולהו ישראל קאי:
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שר ח ֶֹד ׁש.
נוֹ ַלד לוֹ מוּםּ ְ :בתוֹ ְך ׁ ְשנָ תוֹ ַ -ר ׁ ּ ַשאי ְל ַק ְ ּיימוֹ ָ ּכל ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
לשים יוֹ ם".
ְל ַא ַחר ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
שר ח ֶֹד ׁש ֵ -אינוֹ ַר ׁ ּ ַשאי ְל ַק ְ ּיימוֹ ֶא ָ ּלא ׁ ְש ׁ ִ
ִא ַ ּיב ֲעיָא לְ הוּ:
ֵהיכִ י ָק ָא ַמר?
לשים יוֹ ם.
נוֹ לַ ד לוֹ ְ ּבתוֹ ְך ׁ ְשנָ תוֹ ַר ׁ ּ ַשאי לְ ַק ּיְימוֹ ָּכל ׁ ְשנֵים ָע ָׂשר חֹ ֶד ׁש ,וּלְ ַא ַחר ׁ ְשנָתוֹ נ ִַמי ׁ ְש ׁ ִ
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ֵהיכָ א דְּ נוֹ לַ ד בּ וֹ מוּם ְ ּבתוֹ ְך ׁ ְשנָ תוֹ ַר ׁ ּ ַשאי לְ ַק ּיְימוֹ ָּכל ׁ ְשנֵים ָע ָׂשר ח ֶֹד ׁש ,וְ ת ּו לָ א?
לשים יוֹ ם?
וְ ֵהיכָ א דְּ נוֹ לַ ד לוֹ ַא ַחר ׁ ְשנָ תוֹ ֵאינוֹ ַר ׁ ּ ַשאי לְ ַק ּיְימוֹ ֶא ָּלא ׁ ְש ׁ ִ
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ַת ְניָא:
" ְ ּבכוֹ ר ַ ּב ְּז ַמן ַה ֶּזה:
לש ׁ ָשנִ ים.
ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְר ָאה ְל ַה ְראוֹ תוֹ ֶל ָח ָכם ַ -ר ׁ ּ ַשאי ְל ַק ְ ּיימוֹ ׁ ְש ַּתיִ ם וְ ׁ ָש ׁ
ו ִּמ ׁ ּ ֶש ִ ּנ ְר ָאה ְל ַה ְראוֹ תוֹ ֶל ָח ָכם:
שר ח ֶֹד ׁש.
נוֹ ַלד לוֹ מוּם ְ ּבתוֹ ְך ׁ ְשנָ תוֹ ַ -ר ׁ ּ ַשאי ְל ַק ְ ּיימוֹ ָ ּכל ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
ַא ַחר ׁ ְשנָ תוֹ ֵ -אינוֹ ַר ׁ ּ ַשאי ְל ַק ְ ּיימוֹ ֲא ִפילּ ּו יוֹ ם ֶא ָחד ,וַ ֲא ִפילּ ּו ׁ ָש ָעה ַא ַחת.
ֲא ָבל ִמ ּ ְפנֵ י ֲה ׁ ָש ַבת ֲא ֵב ָידה ַל ְ ּב ָע ִלים ָא ְמרוּ:
ַר ׁ ּ ַשאי ְל ַק ְ ּיימוֹ ׁ ְשל ׁ ִֹשים יוֹ ם"!
וַ ֲע ַדיִין ִּת ָ ּיב ֵעי לִ י:
ׁ ְשל ׁ ִֹשים יוֹ ם ַא ַחר ׁ ְשנָ תוֹ ,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
קוֹ ֶדם ׁ ְשנָתוֹ ?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ְ
שר יוֹ ם ַא ַחר ׁ ְשנָ תוֹ ".
ימין לוֹ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ָע ָ ׂ
"נוֹ ַלד לוֹ מוּם ַ ּב ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ָע ָ ׂ
שר יוֹ ם ְ ּבתוֹ ך ׁ ְשנָ תוֹ ַ -מ ׁ ְש ִל ִ
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
ֵיע לְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר,
ְמ ַס ּי ַ
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
לשים יוֹ ם ִמ ׁ ּ ָש ָעה ׁ ֶשנּוֹ ַלד בּ וֹ מוּם".
"נוֹ ְתנִ ין לוֹ ׁ ְש ׁ ִ
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
לשים יוֹ ם ַא ַחר ׁ ְשנָתוֹ ?
ִמ ַּניִן לִ ְבכוֹ ר ׁ ֶשנּוֹ לַ ד בּ וֹ מוּם ְ ּבתוֹ ְך ׁ ְשנָ תוֹ ׁ ֶשנּוֹ ְתנִין לוֹ ׁ ְש ׁ ִ
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֶֹה ָיך תֹאכֲ לֶ ּנ ּו ׁ ָשנָ ה ְ ּב ׁ ָשנָ ה" )דברים טו ,כ(,
ֵאיזוֹ ֵהן י ִָמים ַה ֲח ׁשו ִּבין ׁ ָש ָנה?
לשים יוֹ ם.
ֱהוֵ י אוֹ ֵמרֵ :אלּ ּו ׁ ְש ׁ ִ
ֵמ ִית ֵיבי:
שר יוֹ ם ַא ַחר ׁ ְשנָ תוֹ ".
ימין לוֹ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ָע ָ ׂ
"נוֹ ַלד לוֹ מוּם ַ ּב ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ָע ָ ׂ
שר יוֹ ם ְ ּבתוֹ ְך ׁ ְשנָ תוֹ ַ -מ ׁ ְש ִל ִ
ַה ׁ ְשלָ ָמה – ִאין,
ִמ ֲיה ָבא  -לֹא.
ְּתיו ְּב ָּתא דְּ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר!
ְּתיו ְּב ָּתא.

רש"י
ואידך .ובשרם לא משמע אלא
תמימים והא דקט לשון רבים
דאבכורות דכולהו ישראל קאי:
ולאחר שתו מי שלשים יום.
אף על גב דמום בתוך שתו ולד
טובא:
כל י''ב חדש .עד שיהו לו שים
עשר חדש משולד:
היכא דולד בו מום .לאחר שתו
רשאי לקיימו שלשים יום
משולד המום דלאחר שתו
דמתי' ה''ק ואם לאחר שתו
ולד המום יקיימו שלשים יום:
בזמן הזה .שאין תם ראוי
לכלום:
עד שלא ראה להראותו לחכם.
שלא פל בו מום אחר שתו:
איו רשאי לקיימו אפילו יום
אחד .וקס''ד אולד בו מום בתוך
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
אמרו רשאי לקיימו ל' יום ואי
לא משכח כהן שוחטו ומולחו עד
שימצא כהן אלמא ל' יום
דקאמר אולד מום בתוך שתו
קאי:
עדיין תיבעי .דברייתא גופה
איכא לספוקא דאיכא למימר
הא דקתי לאחר שתו אין רשאי
לקיימו כו' הכי קאמר ולד בו
לאחר שתו אין רשאי לקיימו
כו' ועלה קאי אבל מפי השבת
אבידה כו':
או דלמא קודם שתו .כלומר אם
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
אחר שתו שלשים יום דלית ליה
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:
ותין לו שלשים יום .אם ולד
מום אחר שתו:
שה בשה .שתי שים משמע.
שלשים יום בשה חשובין שה
לדברי הכל בפירקא קמא דראש
השה )דף י:(:
השלמה אין מיהבא לא .מיהבא
שלשים יום שלימים לא יהבין:

מסכת בכורות פרק ד' – ַ
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 .59כח ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַה ׁ ּשוֹ ֵחט ֶאת ַה ְ ּבכוֹ ר ו ַּמ ְר ֶאה ֶאת מוּמוֹ :
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַמ ִּתיר.
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
הוֹ ִאיל וְ נִ ׁ ְש ַחט ׁ ֶשלּ ֹא ַעל ּ ִפי מו ְּמ ֶחה ָ -אסוּר.
ִמי ׁ ֶש ֵאינוֹ מו ְּמ ֶחה ,וְ רוֹ ֶאה ֶאת ַה ְ ּבכוֹ ר ,וְ נִ ׁ ְש ַחט ַעל ּ ִפיו ֲ -ה ֵרי זֶ ה יִ ָ ּק ֵבר,
יש ֵ ּלם ִמ ֵ ּביתוֹ .
וִ ׁ ַ

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה:
ְ ּבדו ִ ּּקין ׁ ֶש ָ ּב ַעיִן  -דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא לָ א ּ ְפלִ יגִ י  -דְּ ָאסוּר,
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ֵהן ִמ ׁ ְש ַּת ּנִין
ּ
לֹא נ ְֶחלְ ק ּו ֶא ָּלא ְ ּבמו ִּמין ׁ ֶש ַ ּבגוּף,
דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָס ַברּ ָ :גזְ ִרינַן מו ִּמין ׁ ֶש ַ ּב ּגוּף ַא ּט ּו דּ ו ִ ּּקין ׁ ֶש ָ ּב ַעיִן,
וְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ָס ַבר :לָ א ָ ּגזְ ִרינַן מו ִּמין ׁ ֶש ַ ּב ּגוּף ַא ּט ּו דּ ו ִ ּּקין ׁ ֶש ָ ּב ַעיִן.
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
" ַה ׁ ּשוֹ ֵחט ֶאת ַה ְ ּבכוֹ ר ו ַּמ ְר ֶאה ֶאת מו ָּמיו:
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ְ ּבדו ִ ּּקין ׁ ֶש ָ ּב ַעיִ ן ָ -אסוּר,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהן ִמ ׁ ְש ַּת ִ ּנין,
ְ ּבמו ִּמין ׁ ֶש ַ ּב ּגוּף מו ָּּתר,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵאין ִמ ׁ ְש ַּת ִ ּנין.
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
ֶא ָחד זֶ ה וְ ֶא ָחד זֶ ה ָ -אסוּר,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהן ִמ ׁ ְש ַּת ִ ּנין".
" ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהן ִמ ׁ ְש ַּת ִ ּנין" ָ -סלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך?! מו ִּמין ׁ ֶש ַ ּב ּגוּף ִמי ִמ ׁ ְש ַּת ִּנין?!
ֶא ָּלאִ ,מ ּ ְפנֵי ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ּנִין.
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
ִיתין נ ִַמי דַּ י ְָקאַ " :ר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר :הוֹ ִאיל וְ נִ ׁ ְש ַחט ׁ ֶשלּ ֹא ַעל ּ ִפי מו ְּמ ֶחה ָאסוּר".
כח,ב ַמ ְתנ ִ
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהְ :קנ ָָסא ָקא ָקנֵיס ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
ִא ַ ּיב ֲעיָא לְ ה ּו:
" ִמ ּ ְפנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ִ ּנין"  -וְ כו ְּּלה ּו ִמ ׁ ְש ַּת ּנִי,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ִא ָּיכא דְּ ִמ ׁ ְש ַּת ּנִי וְ ִא ָּיכא דְּ לָ א ִמ ׁ ְש ַּת ִּני?
לְ ַמאי נ ְָפ ָקא ִמי ּנ ָּה לְ ַאכְ חו ׁ ֵּשי ָס ֲה ֵדי.
ִאי ָא ְמ ַר ְּת :כּ ו ְּּלה ּו ִמ ׁ ְש ַּת ּנִי ַ ׁ -ש ָ ּק ֵרי נִינְ הוּ,
וְ ִאי ָא ְמ ַר ְּתִ :א ָּיכא דְּ ִמ ׁ ְש ַּת ּנִי וְ ִא ָּיכא דְּ לָ א ִמ ׁ ְש ַּת ּנִי ָס ְמכִ י ַנן ֲעלַ יְיהוּ.
ַמאי?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה:
ֹאש ּיָה דְּ ִמן או ׁ ָּשא :בּ ֹא וְ ַא ְר ֲא ָך ְ ּבדו ִ ּּקין ׁ ֶש ֵהן ִמ ׁ ְש ַּת ִּנים.
ָׂשח לִ י ַר ִ ּבי י ׁ ִ
ָ
ִמדְּ ָק ָא ַמר לֵ ּיה "בּ ֹא וְ ַא ְר ֲאך" ִמ ְּכלָ ל דְּ ִא ָּיכא דְּ ִמ ׁ ְש ַּת ּנִי וְ ִא ָּיכא דְּ לָ א ִמ ׁ ְש ַּת ּנִי.

רש"י
מתי'
והראה מומו .לאחר שחיטה
ומצא קבוע:
גמ'
דוקין .טייל''א כמו הוטה כדוק
שמים )ישעיהו מ(:
משתין .מפי צער מיתה
משתה העין ואף על גב דהשתא
מיתחזי קבוע אי הוה חזי ליה
מחיים הוה מיתחזי עובר:
שבגוף .כגון סדקה אזו:
מפי המשתין .כלומר מפי
דוקין שבעין שמשתין גזירה
למומין שבגוף אף על פי שאין
משתין:
מתי' מי דיקא .דבמומין
שבגוף פליגי אבל בדוקין לא
פליגי:
הואיל ושחט שלא על פי
מומחה .דלא משכח ביה ר' מאיר
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:
דכולהו מישתו .כל דוקין שבעין
משתין או דלמא בדוקין גופייהו
איכא דמשתי ואיכא דלא
משתי ומיהו למומין שבגוף
גזרין אטו הך דוקין משתין:
למאי פקא מיה .הא אפילו
איכא דלא משתי הואיל ולא
קים לן הי מישתי והי לא
מישתי כולהו אסירי אם שחטו
בלא מומחה:
לאכחושי סהדי .אם שחטו בלא
מומחה והשתא חזיא ליה קבוע
וקיימי סהדי דלא שתה ומראה
זה היה לו מחיים:
שקרי יהו .ואסור לדברי הכל:
סמכין עלייהו .ושרי לר' יהודה
דלא קיס:
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יש ֵ ּלם ִמ ֵ ּביתוֹ ".
" ִמי ׁ ֶש ֵאינוֹ מו ְּמ ֶחה ,וְ ָר ָאה ֶאת ַה ְ ּבכוֹ ר וְ נִ ׁ ְש ַחט ַעל ּ ִפיו ֲ -ה ֵרי זֶ ה יִ ָ ּק ֵבר ,וִ ׁ ַ
לֵ ָימא ְּתנַן ְס ָת ָמא ְּכ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר?
דִּ לְ ָמא ְ ּבדו ִ ּּקין ׁ ֶש ָ ּב ַעיִן ,וְ דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל.

רש"י
סתמא כר' מאיר .דאמר לעיל
אחד זה ואחד זה אסור דקתי
יקבר ואע''ג דהשתא מיתחזי
קבוע:
דלמא בדוקין שבעין .אמר יקבר
דלדברי הכל משתין:
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]" ִמי ׁ ֶש ֵאינוֹ מו ְּמ ֶחה ,וְ רוֹ ֶאה ֶאת ַה ְ ּבכוֹ ר ,וְ נִ ׁ ְש ַחט ַעל ּ ִפיו ֲ -ה ֵרי זֶ ה יִ ָ ּק ֵבר,
יש ֵ ּלם ִמ ֵ ּביתוֹ "[.
וִ ׁ ַ
ָּתנָא:
" ְ ּכ ׁ ֶשהוּא ְמ ׁ ַש ֵ ּלם:
יע ְ -ל ַד ָ ּקה,
ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ְר ִב ַ
ו ֶּמ ֱח ָצה ְ -ל ַג ָּסה".
ַמאי ַט ֲע ָמא?
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
זֶ ה ֶ -ה ְפ ֵסד ְמרו ֶ ּּבה,
וְ זֶ ה ֶ -ה ְפ ֵסד מו ָּעט.
יש ֵּלם?
ִאי ָהכִ י ,לְ פוּם ּ ְפ ֵס ָידא לִ ׁ ַ
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ַ ּבר ָמנוֹ ַח ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב ַא ָחא ַ ּבר ִא ָיקא:
ִמ ׁ ּשוּם ְ ּגזֵ ַירת ְמגַ דְּ לֵ י ְב ֵה ָמה דַּ ָ ּקה נָגְ ע ּו ָ ּב ּה.

רש"י
כשהוא משלם .לכהן ותן רביע
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
קבורה ואיכא למימר דלאו מידי
אפסדיה דדלמא לא הוה מומא
ומומחה גמור לא הוה שרי ליה
ושמא לא הוה פיל ביה לעולם
מום קבוע עד שימות:
מ''ט .רביע לדקה ומחצה לגסה:
גסה הפסידה מרובה .לפיכך
תשלומין מרובין:
לפום פסידא לישלם .לזה חצי
דמיו המרובין ולזה חצי דמיו
המעוטין:
משום גזירת מגדלי בהמה דקה
געו בה .משום טורח מגדלי
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
שעוברין על דברי חכמים כדתן
ב''ק )דף עט (:אין מגדלין בהמה
דקה בא''י קסוהו חכמים דלא
לישקל אלא ריבעא .ולא מפי
המורה:
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יתין
ַמ ְתנִ ִ
דָּ ן ֶאת ַהדִּ ין:
יכה ֶאת ַה ַח ָ ּייב
זִ ָ ּ
וְ ִח ֵ ּייב ֶאת ַה ַּז ַ ּכאי.
ימא ֶאת ַה ָּטהוֹ ר,
ִט ֵּ
שוּי,
שה ָע ׂ
יהר ֶאת ַה ָּט ֵמא ַ -מה ׁ ּ ֶש ָע ָ ׂ
וְ ִט ֵ
יש ֵ ּלם ִמ ֵ ּביתוֹ .
וִ ׁ ַ
וְ ִאם ָהיָ ה מו ְּמ ֶחה ְל ֵבית דִּ יןָ ּ -פטוּר ִמ ְ ּל ׁ ַש ֵ ּלם.

ְ ּג ָמ ָרא
לֵ ָימא ְּתנַן ְס ָת ָמא ְּכ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
דְּ ָד ֵאין דִּ ינָא דְּ גַ ְר ֵמי?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאילְ ָעא ָא ַמר ַרב:
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ָּנ ָׂשא וְ נ ַָתן ַ ּב ּיָד.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא " ִח ֵ ּייב ֶאת ַה ַּז ַ ּכאי" ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ָּנ ָׂשא וְ ָנ ַתן ַ ּב ָ ּיד,
יכה ֶאת ַה ַח ָ ּייב" ֵ -היכִ י דָּ ֵמי?
ֶא ָּלא "זִ ָ ּ
"פטוּר ַא ָּתה" וְ ָהא לָ א ָנ ָׂשא וְ נ ַָתן ַ ּב ָ ּיד!
ִאי דַּ ֲא ַמר לֵ ּיהָ ּ :
ָא ַמר ָר ִבינָ א:
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ָהיָ ה לוֹ ַמ ׁ ְשכּ וֹ ןּ ,ו ְנ ָטלוֹ ֵה ֶימ ּנוּ.
ימא ֶאת ַה ָּטהוֹ ר"  -דַּ ֲאגַ ע ְ ּבה ּו ׁ ֶש ֶרץ.
" ִט ֵּ
יהר ֶאת ַה ָּט ֵמא" ֶ ׁ -ש ֵע ְיר ָבן ִעם ּ ֵפירוֹ ָתיו.
" ִט ֵ

רש"י
מתי'
ואם היה מומחה לב''ד פטור.
דלא מצי מימר ליה אמאי דיית
ליה הואיל ולא בקי בדיי:
גמ'
ר''מ דאין דיא דגרמי .בב''ק
בפרק הגוזל עצים )דף ק(.
מחיצת הכרם שפרצה אומר לו
גדור תייאש הימה ולא גדרה
הרי זה קידש וחייב באחריותו
גרמי דגרם לאסור תבואתו של
חבירו:
בשלמא חייב את הזכאי
משכחת שא ותן ביד .שטל
הוא המעות ממו בידו ופרעו
לבעל דין:
אלא זיכה את החייב היכי דמי.
בעל כרחך לא משכחת לה דעביד
מידי אלא פטור אתה קאמר
ליה:
שהיה לו משכון .למלוה וזה
פטר את הלוה וטל את המשכון
מיד המלוה והחזירו ללוה:
דאגע בהו שרץ .הביאו טהרות
לפיו לישאל עליהן ואמר
טמאות הן וטל שרץ אחד וגע
בהן כדי שלא יהא עוד ספק בהן
ויעמיד דבריו:
שעירבן עם פירותיו .שהביא
טהרות לפיו לישאל עליהן
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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יתין
ַמ ְתנִ ִ
יט ָלה ָה ֵאם ׁ ֶש ָ ּל ּה,
ו ַּמ ֲע ֶ ׂ
שה ְ ּב ָפ ָרה ׁ ֶש ִ ּנ ְּ
וְ ֶה ֱא ִכ ָיל ּה ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן ַל ְ ּכ ָל ִבים.
שה ִל ְפנֵ י ֲח ָכ ִמים ְ ּביַ ְבנֶ ה ,וְ ִה ִּתירו ָּה,
ו ָּבא ַמ ֲע ֶ ׂ
וְ ָא ַמר ּתוֹ דוֹ ס ָהרוֹ ֵפא:
ֵאין ּ ָפ ָרה וַ ֲחזִ ָירה יוֹ ְצ ָאה ֵמ ֲא ֶל ְ ּכ ַסנְ ְד ִר ָ ּיא ׁ ֶשל ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶש ֵאין חוֹ ְת ִכין ָה ֵאם ׁ ֶש ָ ּל ּה,
ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶשלּ א ֵּת ֵלד.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן:
ָה ְל ָכה ֲחמוֹ ְר ָך ַט ְרפוֹ ן!
יבא:
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ןַ ,א ָּתה מו ְּמ ֶחה ְל ֵבית דִּ ין,
וְ ָכל ַה ּמו ְּמ ֶחה ְל ֵבית דִּ ין ָ ּ -פטוּר ִמ ְ ּל ׁ ַש ֵ ּלם.

ְ ּג ָמ ָרא
וְ ֵת ּיפוּק לֵ ּיה דְּ ָט ָעה ִ ּב ְד ַבר ִמ ׁ ְשנָ ה,
וְ ָט ָעה ִ ּב ְד ַבר ִמ ׁ ְש ָנה  -חוֹ זֵ ר!
ֲח ָדא וְ עוֹ ד ָק ָא ַמר:
ֲח ָדא  -דְּ ָט ָעה ִ ּב ְד ַבר ִמ ׁ ְשנָ ה חוֹ זֵ ר.
וְ עוֹ ד ִ -אי נ ִַמי ְ ּב ׁ ִש ּיקוּל ַהדַּ ַעת ָט ִע ָיתה  -מו ְּמ ֶחה לְ ֵבית דִּ ין ַא ָּתה,
וְ כָ ל ַה ּמו ְּמ ֶחה לְ ֵבית דִּ ין ּ ָפטוּר ִמ ְּל ׁ ַש ֵּלם.

רש"י
מתי'
האם שלה .רחם שלה:
והאכילה ר''ט לכלבים .ששאלו
לו עליה אם טריפה היא
והאכילה לכלבים:
שלא תלד .מפי שפרות וחזירות
שלהן מעולין מאד ומוכרין אותן
ביוקר ורוצין שלא ילדו במלכות
אחרת כדי שיהו צריכין להם
וחותכין האם שלה ואיה מתה
הילכך לאו טריפה היא:
הלכה חמורך טרפון .הפסדת
חמור שתשלמו לבעל הפרה:
גמ'
ותיפוק ליה .דאי מי לאו
מומחה הוא פטור דטועה בדבר
משה הוא דתן באלו טריפות
)חולין דף ד (.יטלה האם
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
ולמישרייה
ביה
למיהדר
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
מה שעשה עשוי ומשלם מביתו:

142

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .64כח ,ב – כט ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ש ָכר ִל ְהיוֹ ת רוֹ ֶאה ֶאת ַה ְ ּבכוֹ רוֹ ת,
ַהנּוֹ ֵטל ָ ׂ
ּ
ֵאין ׁשוֹ ֲח ִטין ַעל ִפיו,
ֶא ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ָהיָ ה מו ְּמ ֶחה
כט,א ְ ּכ ִא ָילא ְ ּביַ ְבנֶ ה,
ׁ ֶש ִה ִּתיר ּו לוֹ ְ ּביַ ְבנֶ ה ֲח ָכ ִמים ִל ְהיוֹ ת נוֹ ֵטלַ :א ְר ַ ּבע ִא ָּ
יסרוֹ ת ִל ְ ּב ֵה ָמה דַּ ָ ּקה,
וְ ׁ ִש ׁ ּ ָשה ַל ַ ּג ָּסה,
ֵ ּבין ָּתם,
ו ֵּבין ַ ּב ַעל מוּם.

ְ ּג ָמ ָרא
ַמאי ַט ֲע ָמא?
ַהאי  -נ ֵָפ ׁיש ִט ְיר ֵח ּיה,
וְ ַהאי  -לָ א נ ֵָפ ׁיש ִט ְיר ֵח ּיה.
" ֵ ּבין ָּתם ,ו ֵּבין ַ ּב ַעל מוּם".
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא " ַ ּב ַעל מוּם" ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָקא ׁ ָש ֵרי לֵ ּיה,
ֶא ָּלא " ָּתם" ַ -א ַּמאי?
דְּ ִאם ֵּכןָ ,א ֵתי לְ ִמ ְיח ׁ ְש ֵד ּיה ,וְ ָא ְמ ִריַ :האי ַ ּב ַעל מוּםָּ ,תם הוּא ,וְ ַהאי דְּ ָקא ׁ ָש ֵרי לֵ ּיה ִמ ׁ ּשוּם ַאגְ ָרא.
ִאי ָהכִ י,
ָּתם נ ִַמי ָא ְמ ִריּ ַ :ב ַעל מוּם הוּא ,וְ ַהאי דְּ לָ א ָק ׁ ָש ֵרי לֵ ּיה ָס ַבר ִּכי ֵהיכִ י דְּ לִ ׁ ְשקוֹ ל ַאגְ ֵר ּיה זִ ְימנָא ַא ֲח ִר ִיתי!
ַחד זִ ְימנָא ַּ -ת ִ ּקינ ּו לֵ ּיה ַר ָ ּבנַן,
ְּת ֵרי זִ ְימנֵי  -לָ א ַּת ִ ּקינ ּו לֵ ּיה ַר ָ ּבנַן.

רש"י
מתי'
אין שוחטין .דלמא משום אגרא
קשרי ליה:
אלא אם כן היה מומחה כאילא.
הדר ביבה דחסיד הוא ולא
חשד בכך:
בין אמר להם מום קבוע .והיה
הוא רגיל ליטול כל שכרו:
גמ'
מאי טעמא .לדקה ד' איסרות
ולגסה ששה:
גסה פיש טירחיה .להשליכו
לארץ לכפותו ולראות מומו:
אלא תם .כי אמר להו מום עובר
הוא אמאי שקיל אגרא הא לא
מהי ליה מידי דמיסר קאסר
ליה:
דא''כ .דלא שקיל אגרא אתי
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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 .65כט ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ש ָכרוֹ ָ :לדוּן  -דִּ ינָ יו ְ ּב ֵט ִילים.
ַהנּוֹ ֵטל ְ ׂ
ְל ָה ִעיד ֵ -עדוֹ ָתיו ְ ּב ֵט ִילין.
ְל ַהזּוֹ ת,
ימיו ֵמי ְמ ָע ָרה,
ְל ַקדֵּ ׁש ֵ -מ ָ
ֶא ְפרוֹ ֵא ֶפר ִמ ְק ֶלה,
ִאם ָהיָ ה כּ ֵֹהן ,וְ ִט ְּמ ָאה ּו ִמ ְּתרו ָּמתוֹ ַ -מ ֲא ִכילוֹ ,
ו ַּמ ׁ ְשקוֹ ,
וְ ָסכוֹ .
וְ ִאם ָהיָ ה זָ ֵקן ַ -מ ְר ִ ּכיבוֹ ַעל ַה ֲחמוֹ ר.
וְ נוֹ ֵתן לוֹ ְ ׂ
ש ָכרוֹ ְ ּכפוֹ ֵעל.

ְ ּג ָמ ָרא
ְמנ ָָהנֵי ִמ ֵּילי?
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
185
ּ
ּ
דְּ ָא ַמר ְק ָרא"ְ :ר ֵאה לִ ּ ַמ ְד ִתי ֶא ְתכֶ ם" )דברים ד ,ה( ָמה ֲאנִי ְ ּב ִחנָם ַאף ַא ֶּתם ְ ּב ִחנָם.
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
" ַּ
"כ ֲא ׁ ֶשר ִצ ָּונִ י ה' ֱאל ַֹהי" )דברים ד ,ה( ָ -מה ֲאנִ י ְ ּב ִח ָ ּנם ַאף ַא ֶּתם ְ ּב ִח ָ ּנם.
ש ָכר?
ו ִּמ ַ ּניִ ן ׁ ֶש ִאם לֹא ָמ ָצא ְ ּב ִח ָ ּנםֶ ׁ ,ש ִ ּי ְל ַמד ְ ּב ָ ׂ
"א ֶמת ְקנֵ ה" ) 186משלי כג ,כג(.
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרֱ :
ְ
ש ָכר?
ש ָכר ָ ּכך ֲא ַל ְּמ ֶד ָ ּנה ְ ּב ָ ׂ
יה ְ ּב ָ ׂ
ֹאמרּ ְ :כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ְ ּל ַמ ְד ִּת ָ
ו ִּמ ַ ּניִ ן ׁ ֶשלּ ֹא י ַ
"א ֶמת ְקנֵ ה וְ ַאל ִּת ְמכּ ֹר" )משלי כג ,כג(".
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרֱ :

ְ 185ר ֵאה לִ ַּמ ְד ִּתי ֶא ְתכֶ ם ֻח ִּקים ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ַּכ ֲא ׁ ֶשר צִ ַ ּונִ י ה' ֱאל ָֹהי לַ ֲעשׂוֹ ת ֵּכן ְ ּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ַא ֶּתם ָ ּב ִאים ׁ ָש ָּמה לְ ִר ׁ ְש ָּתהּ
ֱ 186א ֶמת ְקנֵ ה וְ ַאל ִּת ְמכּ ֹר ָחכְ ָמה וּמו ָּסר ו ִּבינָ ה

רש"י
מתי'
להזות .מי חטאת:
לקדש .לערב אפר חטאת במים
חיים אל כלי:
אפר מקלה .כשאר אפר בעלמא
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:
מטמאהו מתרומתו .ומפסידו
שצריך לקות חולין ולאכול
ודמי חולין יקרים מדמי תרומה
שהחולין ראוין לכל ותרומה
איה ראויה אלא לכהים:
מאכילו .זה המוליכו ומשקו
וסכו:
וותן לו שכרו כפועל .ובגמרא
מפרש מאי היא שלפי מה שהוא
מפסידו ותן לו:
גמ'
מא ה''מ .דאין וטלין שכר על
הוראה ותלמוד תורה שילמד:
אמת .תורה:
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 .66כט ,א
ימיו ֵמי ְמ ָע ָרהֶ ,א ְפרוֹ ֵא ֶפר ִמ ְק ֶלה".
" ְל ַהזּוֹ ת ו ְּל ַקדֵּ ׁש ֵמ ָ
ו ְּר ִמינְה ּו:
" ַה ְמ ַקדֵּ ׁשּ ְ :ב ֵמי ַח ָּטאת,
ְ ּב ֵא ֶפר ַח ָּטאת ֲ -ה ֵרי זוֹ ְמקוּדֶּ ׁ ֶשת,
ש ָר ֵאל"!
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשהוּא יִ ְ ׂ
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָּכאן ּ ִ -ב ְׂשכַ ר ֲה ָב ָאה ,ו ִּמלּ וּי.
ָּכאן ּ ִ -ב ְׂשכַ ר ַה ָ ּז ָאה ,וְ ִקידּ ו ּׁש.
דַּ י ְָקא נ ִַמי,
דְּ ָק ָתנֵי ָהכָ אְ " :ל ַהזּוֹ ת ו ְּל ַקדֵּ ׁש",
וְ ָה ָתם ָק ָתנֵיַ " :ה ְמ ַקדֵּ ׁש ְ ּב ֵמי ַח ָּטאת ו ְּב ֵא ֶפר ַח ָּטאת".
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.

רש"י
הרי זו מקודשת .אלמא יכול
ליתן שכר דאי לא במאי מקדש
להו:
אע''פ שהוא ישראל .ואפי' זה
ישראל דכהים רגילין בהזאה
ובקידוש:
שכר הבאת האפר .שילך
ממקום רחוק לירושלים להביא
האפר:
ושכר מילוי המים .מצי למישקל
דאגר טירחיה שקיל ולא הכשר
המצוה:
כאן שכר הזאה וקידוש .שהיא
היא הכשר מצוה לא שקיל:
במי חטאת .דמשמע מילוי המים
ובאפר איכא לאוקמא בהבאת
אפר:
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 .67כט ,א-ב
ִאם ָהיָ ה כּ ֵֹהן ,וְ ִט ְּמ ָאה ּו ִמ ְּתרו ָּמתוֹ ַ -מ ֲא ִכילוֹ ,
ו ַּמ ׁ ְשקוֹ ,
וְ ָסכוֹ .
וְ ִאם ָהיָ ה זָ ֵקן ַ -מ ְר ִ ּכיבוֹ ַעל ַה ֲחמוֹ ר.
ִאיה ּו ּגו ֵּפ ּיה ֵהיכִ י ָאזֵ יל!
לְ ֵבית ַה ּ ְפ ָרס ,דְּ ַר ָ ּבנַן,
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ְמנ ּ ֵַפ ַח ָא ָדם ֵ ּבית ַה ּ ְפ ָרס ,וְ הוֹ לֵ ְך.
כט,ב וְ ַרב יְהו ָּדה ַ ּבר ַא ִמי ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר:
ֵ ּבית ַה ּ ְפ ַרס ׁ ֶש ִּנידַּ ׁש – ָטהוֹ ר.
ִאי נ ִַמיּ ִ ,ב ׁ ְש ַאר טו ְּמאוֹ תְ ,דלָ א ַמזְ ַהר ֲעלַ יְיהוּ.

רש"י
היכי אזיל .הא קעבר אלפש לא
יטמא )ויקרא כא(:
בבית הפרס .דאיו מוזהר
מלילך בו:
כדרב יהודה מפח אדם בית
הפרס והולך .דעצם כשעורה
מטמא במגע ובמשא ולא באהל
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:
בית הפרס שידש .שדשוהו בי
אדם ברגליהם טהור שאי אפשר
לעצם כשעורה שלא יהא ידש
ברגל ובית הפרס אין בו שום
ספק אלא משום עצם כשעורה
דבית הפרס הייו שדה שחרש
בו קבר:
אי מי בשאר טומאה .טימאו
להאי כהן כגון בילות ושרצים
שאיו מוזהר עליהן מליגע:

146

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .68כט ,ב
ש ָכרוֹ ְ ּכפוֹ ֵעל".
" ִאם ָהיָ ה זָ ֵקן ַ -מ ְר ִ ּכיבוֹ ַעל ַה ֲחמוֹ ר ,וְ נוֹ ֵתן לוֹ ְ ׂ
ָּתנָא:
" ְ ּכפוֹ ֵעל ָ ּב ֵטל".
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ְּכפוֹ ֵעל ָ ּב ֵטל ׁ ֶשל אוֹ ָת ּה ְמלָ אכָ ה.

רש"י
כפועל בטל של אותה מלאכה.
דבטל הימה דאם היה וקב
מרגליות שעבודתה וחה לעשות
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
וליטול זוז והכא מי כי ההוא
אגרא יהיב ליה שהרי מבטלו
ממלאכתו וכוליה אגרא לא יהיב
ליה שהרי איו עסוק במלאכה
קשה אצלו:

מסכת בכורות פרק ד' – ַ
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 .69כט ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
שר ְצ ָב ִאים.
ֶה ָח ׁשוּד ַעל ַה ְ ּבכוֹ רוֹ ת ֵ -אין לוֹ ְק ִחין ִמ ֶּמנּ ּוּ ְ ,ב ַ ׂ
וְ לֹא עוֹ רוֹ ת ׁ ֶש ֵאינָ ן ֲעבו ִּדים.
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
לוֹ ְק ִחין ִמ ֶּמ ּנ ּו עוֹ רוֹ ת ׁ ֶשל נְ ֵק ָבה.
וְ ֵאין לוֹ ְק ִחין ִמ ֶּמ ּנ ּו ֶצ ֶמר ְמלו ָ ּּבן וְ צוֹ ִאי,
ֲא ָבל לוֹ ְק ִחין ִמ ֶּמ ּנ ּו ְטוִ י ו ְּב ָג ִדים.

ְ ּג ָמ ָרא
שר ְצ ָב ִאים".
" ְ ּב ַ ׂ
דְּ ִמ ַיח ַּלף ְ ּב ְד ֶעגְ לָ ה.
"וְ לֹא עוֹ רוֹ ת ׁ ֶש ֵאינָ ן ֲעבו ִּדים".
ָהא ' ֲעבו ִּדים'  -זָ ְבנִינַן.
ִאם ִא ָיתא דִּ ְבכוֹ ר ֲהוָ ה לֹא ֲהוָ ה ָט ַרח ֵ ּב ּיה,
ָס ַברִ :אי ׁ ָש ְמע ּו ֵ ּב ּיה ַר ָ ּבנַן ַמ ְפ ְסד ּו לִ י ִמי ּנַאי.
יעזֶ ר אוֹ ֵמר :לוֹ ְק ִחין ִמ ֶּמ ּנוּ ,עוֹ רוֹ ת ׁ ֶשל נְ ֵק ָבה".
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ַמאי ַט ֲע ָמא?
ֵמ ַידע י ְִד ַיע.
וְ ָתנָא ָק ָמא?
ִאם ֵּכן ,זָ כָ ר נ ִַמי ָחיֵיק לְ זַ כְ רו ֵּת ּיה ,וְ ָא ַמר ַעכְ ָ ּב ִרים ֲאכַ לו ָּּה!
וְ ִא ָיד ְך?
ֵ ּבי ַעכְ ָ ּב ִרים ֵמ ַידע י ְִד ַיע.
"וְ ֵאין לוֹ ְק ִחין ִמ ֶּמנּ וֶּ ,צ ֶמר ְמלו ָ ּּבן ,וְ צוֹ ִאי".
ָה ׁ ְש ָתא " ֶצ ֶמר ְמלו ָ ּּבן" לָ א זָ ְבנִינַן" ,צוֹ ִאי" ִמ ַ ּיב ְעיָא?!
ֶאלָ אֲ ,ח ָדא ָק ָתנֵי :צֶ ֶמר ְמלו ָ ּּבן ִמצּוֹ ָאתוֹ .
" ֲא ָבל לוֹ ְק ִחין ִמ ֶּמ ּנ ּו ְטוִ י ו ְּב ָג ִדים".
ָה ׁ ְש ָתא " ְטוִ י" זַ ְבנִינַןּ ְ " ,ב ָג ִדים" ִמ ָ ּיב ְעיָא?!
ַמאי " ְ ּב ָג ִדים"?
נ ְַמ ֵטי.

רש"י
מתי'
החשוד על הבכור .כגון החשוד
להטיל מום בבכור:
בשר צבאים .שאדום הוא
מיחלף בבשר עגל זימין דמזבין
עגל בכור תם ואומר שבשר צבי
הוא:
גמ'
שמעי רבן .דבכור תם הוא
וטעון קבורה ומפסדי ליה מיאי
ומקפיד על טרחו ואיו מעבדן:
של קבה .דאין לחוש בבכורה:
מידע ידיע .בין עור זכר לעור
קבה:
חייק .חותך לזכרותיה ועושה
כעין קבות וכי משייליה מה
חתוך זה שבמקום קבות ואומר
עכברים אכלוה:
צואי .צמר שאיו מלובן
מצואתו:
השתא מלובן .דאיכא למימר לא
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:
בגדים מיבעיא .הא משעה
שטוו אישתראי להו:
מטי .פילטר''ש ולא טוו מעולם
ולהכי איצטריך לאשמועין:
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 .70כט ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
יעית:
ֶה ָח ׁשוּד ַעל ַה ׁ ּ ְש ִב ִ
ּ
ֵאין לוֹ ְק ִחין ִמ ֶּמנּ ּו ִ -פ ׁ ְש ָּתן ,וַ ֲא ִפילּ ּו ֶס ֶרק.
ֲא ָבל לוֹ ְק ִחין ֵמ ֶהם ְ -טוִ י,
וְ ָא ִריג.

ְ ּג ָמ ָרא
ָה ׁ ְש ָתא " ְטוִ י" זָ ְבנִינַןָ " ,א ִריג" – ִמ ָ ּיב ְעיָא?!
ַמאי " ָא ִריג"?
ִת ֵּיכי.

רש"י
מתי'
החשוד על השביעית .לזרוע או
לעשות סחורה בספיחים:
סרק .כחוש ומתוקן במסרק:
גמ'
אריג מיבעיא .הא בא לכל טווי
קודם לכן ומההיא שעתא
אישתראי:
שקורין
שרשרות
תיכי.
טרצוייר''ש ועושין אותן מפשתן
עד שלא טוה:

מסכת בכורות פרק ד' – ַ
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 .71כט ,ב – ל ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ֶה ָח ׁשוּד ִל ְהיוֹ ת מוֹ ֵכר ְּתרו ָּמה ְל ׁשוּם חו ִ ּּלין ֵ -אין לוֹ ְק ִחין ִמ ֶּמ ּנ ּו ֲא ִפילּ ּו ַמיִ ם ו ֶּמ ַלח,
ִד ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
יקת ְּתרו ָּמה ו ַּמ ַע ְ ׂ
שרוֹ ת ֵ -אין לוֹ ְק ִחין ִמ ֶּמנּ ּו.
ָ ּכל ׁ ֶשיֵ ׁש בּ וֹ זִ ַ

ְ ּג ָמ ָרא
לַ ֲאת ּויֵי ַמאי?
לַ ֲאת ּויֵי ִק ְר ֵבי ָדגִ יםִ ,ד ְמ ַע ְר ִבי ְ ּבה ּו ׁ ֶש ֶמן זַ יִת.
ל,א

ַההוּא ַט ָ ּב ָחא דַּ ֲהוָ ה ָח ׁשוּד לְ זַ בּ ּונֵי ^ ַּת ְר ָ ּבא דְּ ַא ְט ָמא ְ ּב ַמר דְּ כַ נְ ָּתא,
ַקנ ְֵס ּיה ָר ָבא לְ זַ בּ ּונֵי ֲא ִפילּ ּו ַא ְמ ּגוּזֵ י.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ּ ַפ ּ ָפא לְ ָר ָבא:
ְּכ ַמאן?
ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה.
ִאי ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֲא ִפילּ ּו ַמיִם ו ֶּמלַ ח נ ִַמי!
לְ עוֹ לָ ם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןּ ,ו ְב ִא ּיסו ָּרא דְּ גו ֵּפ ּיה ָקנְ ִסינַן לֵ ּיה,
ְס ַתם דַּ ְרדְּ ֵקי ָ ּגר ּו ְ ּב ַא ְמ ּגוּזֵ י,
וְ ָאזֵ יל ו ְּמ ׁ ַש ֵ ּב ׁש לִ ְבנֵי ַט ָ ּב ֵחי ,וְ גָ ֵרי לְ ה ּו ְ ּב ַא ְמ ּגוּזֵ י ,ו ַּמיְית ּו לֵ ּיה ַּת ְר ָ ּבא דְּ ַא ְט ָמא ,ו ְּמזַ ֵ ּבין לֵ ּיה ְ ּב ַמר דְּ כַ נ ְָּתא.

רש"י
מתי'
אפי' מים ומלח .משום קס:
זיקת תרומה .כל דבר שותין
ממו תרומה:
גמ'
שמערבין בהן שמן זית .וכיון
דאית בהו זיקת תרומה לא
זבין מייה:
תרבא דאטמא .חלב הכליות
שעל הירך:
במר דכתא .בחזקת חלב טהור
הקרא כתא ובלע''ז אטריי''ל
כמו הדרא דכתא דאמרין
בשחיטת חולין )דף מח:(:
לעולם כרבי שמעון .דלא קיס
אלא במידי דדמי לאיסורא
ובאיסורא גופיה במידי דעביד
איסורא דהייו אמגוזי:
גרו באמגוזי .גרורים ומשוכים
אחר אגוזים:
ומשבש לבי טבחים .מטעה
אותם באגוזים ושוכרן לבי
הטבחים ומביאין לו החלב
שגובין אותו מאביהן והוא
מוכרו במר דכתא:
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 .72ל ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
שרוֹ ת.
יעית ֵ -אינוֹ ָח ׁשוּד ַעל ַה ַּמ ַע ְ ׂ
ֶה ָח ׁשוּד ַעל ַה ׁ ּ ְש ִב ִ
יעית.
ֶה ָח ׁשוּד ַעל ַה ַּמ ַע ְ ׂ
שרוֹ ת ֵ -אינוֹ ָח ׁשוּד ַעל ַה ׁ ּ ְש ִב ִ
ֶה ָח ׁשוּד ַעל זֶ ה וְ ַעל זֶ ה ָ -ח ׁשוּד ַעל ַה ָּט ֳהרוֹ ת.
וְ יֵ ׁש ׁ ֶשהוּא ָח ׁשוּד ַעל ַה ָּט ֳהרוֹ ת  -וְ ֵאינוֹ ָח ׁשוּד לֹא ַעל זֶ ה וְ לֹא ַעל זֶ ה.
זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל:
ֶה ָח ׁשוּד ַעל דָּ ָבר לֹא דָּ נוֹ  ,וְ לֹא ְמ ִעידוֹ .

ְ ּג ָמ ָרא
ַמאי ַט ֲע ָמא?
ׁ ְש ִב ִיעית  -לָ א ָ ּב ֲעיָא חוֹ ָמה,
ַמ ֲע ֵׂשר ֵּ -כיוָ ן דְּ ָב ֵעי חוֹ ָמה ֲח ִמיר לֵ ּיה.
יעית[.
" ֶה ָח ׁשוּד ַעל ַה ַּמ ֲע ֵ ׂ
שר ֵ ] -אינוֹ ָח ׁשוּד ַעל ַה ׁ ּ ְש ִב ִ
ַמאי ַט ֲע ָמא?
ַמ ֲע ֵׂשר ִ -אית לֵ ּיה ּ ִפ ְדיוֹ ן.
ׁ ְש ִב ִיעית ֵּ -כיוָ ן דְּ ָקא ִמ ַּית ְס ָרא לֵ ּיה ,וְ לֵ ית לֵ ּיה ּ ִפ ְדיוֹ ן ֲח ִמ ָירא לֵ ּיה.
" ֶה ָח ׁשוּד ַעל זֶ ה וְ ַעל זֶ ה – ] ָח ׁשוּד ַעל ַה ָּט ֳהרוֹ ת"[.
ְיתא ָּ -כל ׁ ֶש ֵּכן ַאדְּ ַר ָ ּבנַן.
ֵּכיוָ ן דַּ ֲח ׁ ִשיד ַאדְּ אוֹ ַרי ָ
"וְ יֵ ׁש ָח ׁשוּד ַעל ַה ָּט ֳהרוֹ ת ]וְ ֵאינוֹ ָח ׁשוּד לֹא ַעל זֶ ה וְ לֹא ַעל זֶ ה"[.
ַמאי ַט ֲע ָמא?
נ ְִהי ַאדְּ ַר ָ ּב ַנן – ֲח ׁ ִשיד,
ְיתא  -לָ א ֲח ׁ ִשיד.
ַאדְּ אוֹ ַרי ָ
ו ְּר ִמינ ְִהי:
יעית".
"נֶ ֱא ָמן ַעל ַה ָּט ֳהרוֹ ת  -נֶ ֱא ָמן ַעל ׁ ְש ִב ִ
ָהא ֲח ׁ ִשיד ֲ -ח ׁ ִשיד!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאילְ ַעי:
ִיתין ְּ -כ ׁ ֶש ְר ִאינוּה ּו ׁ ֶשנּוֹ ֵהג ְ ּבצִ ינ ְָעא ְ ּבתוֹ ְך ֵ ּביתוֹ .
ַמ ְתנ ִ
ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי ְ ּב ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל ָא ַמר:
ְּכגוֹ ן דַּ ֲהוָ ה ֲח ׁ ִשיד לְ ַת ְרוַ יְיהוּ,
וַ ֲא ָתא ַק ֵּמי ַר ָ ּבנַן וְ ַק ֵ ּביל ַא ַּת ְרוַ יְיהוּ,
וַ ֲה ַדר ִא ֲיח ׁ ַשד ַא ַחד ִמי ַּנ ְייהוּ,
דְּ ָא ְמ ִרינַןִ :מיגּוֹ דַּ ֲח ׁ ִשיד ַא ָהא ֲח ׁ ִשיד נ ִַמי ַא ִא ָיד ְך.

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'
בעי חומה .דאיו יכול לאכול
מעשר שי אלא לפים מחומת
ירושלים דכתיב )דברים יד(
ואכלת לפי ה' אלהיך וגו':
הטהרות דרבן יהו שיהא אדם
אוכל חולין בטהרה:
הא חשוד .על הטהרות חשוד על
השביעית:
מתיתין .דקתי אין חשוד כגון
שראיוהו שוהג דין מעשרות
ושביעית בציעא בתוך ביתו
דליכא למימר לפים הוא עושה
כיון דבציעא קא עביד :רבי יאי
אמר ברייתא דדייקין מיה הא
חשוד כגון דהוה חשוד
אתרוייהו .אשביעית ואטהרות
וקביל אתרוייהו שיזהר על
שיהם:
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 .73ל ,א-ב
שרוֹ ת"[.
יעית ֵ -אינוֹ ָח ׁשוּד ַעל ַה ַּמ ַע ְ ׂ
]" ֶה ָח ׁשוּד ַעל ַה ׁ ּ ְש ִב ִ
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
יבא ְס ִת ְימ ָת ָאה,
זוֹ  -דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ֲא ָבל ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםָ :ח ׁשוּד ַעל ַה ׁ ּ ְש ִב ִיעית ָח ׁשוּד ַעל ַה ַמ ֲע ֵׂשר.
ַמאן ֲחכָ ִמים?
ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
דִּ ְב ַא ְת ֵר ּיה דְּ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדהְ ׁ ,ש ִב ִיעית ֲח ִמ ָירא לְ הוּ,
דְּ ַההוּא דַּ ֲהוָ ה ָק ֵרי לֵ ּיה לְ ַח ְב ֵר ּיה" :דַּ ּי ָָירא ַ ּבר דַּ ּי ְָיר ָּתא",
ָא ַמר לֵ ּיהֵּ :ת ֵיתי לִ י ,דְּ לָ א ָאכְ לִ י ּ ֵפירוֹ ת ׁ ְש ִב ִיעית ְּכוָ ָות ְך.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
יבא ְס ִת ְימ ָת ָאה.
זוֹ  -דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ֲא ָבל ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםָ :ח ׁשוּד ַעל ַה ַּמ ֲע ֵׂשר ָח ׁשוּד ַעל ַה ׁ ּ ְש ִב ִיעית.
ו ַּמאן " ֲחכָ ִמים"?
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִהיא,
דְּ ָא ַמרָ :ח ׁשוּד לְ דָּ ָבר ֶא ָחד ָ -הוֵ י ָח ׁשוּד ָּכל ַה ּתוֹ ָרה כּ ו ָּּל ּה.
ל,ב

ַר ִ ּבי יוֹ נָ ה וְ ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ַּתלְ ִמ ֵידי ַר ִ ּבי ז ְֵע ָירא ,וְ ָא ְמ ִרי לָ ּהַ :ר ִ ּבי יוֹ נָ ה וְ ַר ִ ּבי ז ְֵע ָיראַּ ,תלְ ִמ ֵידי ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן,
ַחד ָא ַמרֲ :א ָבל ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ָח ׁשוּד ַעל ַה ׁ ּ ְש ִב ִיעית ^ ָח ׁשוּד ַעל ַה ַּמ ֲע ֵׂשר,
ו ַּמאן " ֲחכָ ִמים"? ַר ִ ּבי יְהו ָּדה.
וְ ַחד ָא ַמרֶ :ה ָח ׁשוּד ַעל ַה ַּמ ֲע ֵׂשר ָח ׁשוּד ַעל ַה ׁ ּ ְש ִב ִיעית,
ו ַּמאן " ֲחכָ ִמים"? ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
דְּ ַת ְניָא:
יבל ָע ָליו דִּ ְב ֵרי ֲח ֵבירוּת,
" ַעם ָה ָא ֶרץ ׁ ֶש ִ ּק ֵ ּ
וְ נֶ ְח ׁ ָשד ְל ָד ָבר ֶא ָחד  -נֶ ְח ׁ ָשד ְל ָכל ַה ּתוֹ ָרה כּ ו ָ ּּל ּה,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ֵאינוֹ נֶ ְח ׁ ָשד ֶא ָ ּלא ְלאוֹ תוֹ דָּ ָבר ִ ּב ְל ַבד.
יבל ָע ָליו דִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה,
ַה ֵ ּגר ׁ ֶש ִ ּק ֵ ּ
ֲא ִפילּ ּו נֶ ְח ׁ ַשד ְל ָד ָבר ֶא ָחד ָ -הוֵ י ָח ׁשוּד ְל ָכל ַה ּתוֹ ָרה כּ ו ָ ּּל ּה,
ש ָר ֵאל ְמ ׁשו ָּּמד".
וַ ֲה ֵרי הוּא ְ ּכיִ ְ ׂ
נ ְָפ ָקא ִמי ּנ ָּה :דְּ ִאי ָק ֵד ׁיש ִקידּ ו ׁ ָּשיו – ִקידּ ו ׁ ִּשין.

רש"י
זו דברי רבי עקיבא .דחשוד על
השביעית איו חשוד על המעשר:
שביעית חמירא להו .וכיון
כ''ש
אשביעית
דחשוד
אמעשרות:
דההוא דהוה קרי לחבריה.
באתריה דרבי יהודה:
דיירא בר דיירתא .גר בן גיורת:
תיתי לי .שכר טוב שלא אכלתי
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
מילתא היא דהא בכמה דוכתין
אמרין רבי מחם סתימתאה
רבי שמעון סתימתאה אלא רוב
משיות איכא בהש''ס סתומות
אליבא דר' עקיבא:
חשוד על המעשר חשוד על
השביעית .וכ''ש חשוד אשביעית
חשוד אמעשר:
ומאן חכמים ר' מאיר .דאמר
לקמן חשוד לדבר אחד חשוד
לכל התורה:
הרי הוא כישראל מומר .ולא
אמרין דליהוי עובד כוכבים
גמור כאילו לא תגייר:
דאי קדיש .אשה לאחר שהמיר
דתו קידושיו קידושין:
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ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ַה ָ ּבא ְל ַק ֵ ּבל דִּ ְב ֵרי ֲח ֵבירוּת ,חוּץ ִמדָּ ָבר ֶא ָחד ֵ -אין ְמ ַק ְ ּב ִלין אוֹ תוֹ .
ּגוֹ י ׁ ֶש ָ ּבא ְל ַק ֵ ּבל דִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה ,חוּץ ִמדָּ ָבר ֶא ָחד ֵ -אין ְמ ַק ְ ּב ִלין אוֹ תוֹ .
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ֲא ִפילּ ּו דִּ ְקדּ וּק ֶא ָחד ִמדִּ ְב ֵרי סוֹ ְפ ִרים.
וְ ֵכן ֶ ּבן ֵלוִ י ׁ ֶש ָ ּבא ְל ַק ֵ ּבל דִּ ְב ֵרי ְלוִ ָ ּיה,
וְ כ ֵֹהן ׁ ֶש ָ ּבא ְל ַק ֵ ּבל דִּ ְב ֵרי ְכה ּו ָ ּנה ,חוּץ ִמדָּ ָבר ֶא ָחד ֵ -אין ְמ ַק ְ ּב ִלין אוֹ תוֹ .
"ה ּ ַמ ְק ִריב ֶאת דַּ ם ַה ּׁ ְשלָ ִמים") 187ויקרא ז ,לג(.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ :
ָה ֲעבוֹ ָדה ַה ְמסו ָּרה ִל ְבנֵ י ַא ֲהרֹן,
ָ ּכל כּ ֵֹהן ׁ ֶש ֵאינוֹ מוֹ ֶדה ָ ּב ּה ֵ -אין לוֹ ֵח ֶלק ַ ּב ְ ּכה ּו ָ ּנה".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ַה ָ ּבא ְל ַק ֵ ּבל דִּ ְב ֵרי ֲח ֵבירוּת:
ִאם ְר ִאינוּה ּו ׁ ֶשנּוֹ ֵהג ְ ּב ִצינְ ָעה ְ ּבתוֹ ְך ֵ ּביתוֹ ְ -מ ַק ְ ּב ִלין אוֹ תוֹ  ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ְמ ַל ְּמ ִדין אוֹ תוֹ .
וְ ִאם ָלאו ְ -מ ַל ְּמ ִדין אוֹ תוֹ  ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ְמ ַק ְ ּב ִלין אוֹ תוֹ .
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחי אוֹ ֵמר:
ֵ ּבין ָ ּכ ְך ו ֵּבין ָ ּכ ְך ְ -מ ַק ְ ּב ִלין אוֹ תוֹ  ,וְ הוּא ָל ֵמד ְ ּכ ַד ְרכּ וֹ וְ הוֹ ֵל ְך".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ְמ ַק ְ ּב ִלין ִל ְכנָ ַפיִ ם,
וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ְמ ַק ְ ּב ִלין ָט ֳהרוֹ ת.
וְ ִאם ָא ַמרֵ :אינִ י ְמ ַק ֵ ּבל ֶא ָ ּלא ִל ְכנָ ַפיִ ם ְ -מ ַק ְ ּב ִלין אוֹ תוֹ .
יבל".
יבל ִל ְכנָ ַפיִ ם ַ -אף ְל ָט ֳהרוֹ ת לֹא ִק ֵ ּ
יבל ְל ָט ֳהרוֹ ת וְ לֹא ִק ֵ ּ
ִק ֵ ּ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ַעד ַ ּכ ָּמה ְמ ַק ְ ּב ִלין אוֹ תוֹ ?
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים:
לשים יוֹ ם,
ְל ַמ ׁ ְש ִקין ְ ׁ -ש ׁ ִ
שר חוֹ ֶד ׁש.
ִל ְכסוּת ְ ׁ -שנֵ ים ָע ָ ׂ
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
ֶא ָחד זֶ ה וְ ֶא ָחד זֶ ה ִ -ל ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
שר חוֹ ֶד ׁש".
ִאם ֵּכןֲ ,הוָ ה לֵ ּיה ִמ ּקו ֵּּלי ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ו ֵּמחו ְּמ ֵרי ֵ ּבית ִה ֵּלל!
לשים".
ֶא ָּלאּ ֵ " :בית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםֶ :א ָחד זֶ ה וְ ֶא ָחד זֶ ה לִ ׁ ְש ׁ ִ

ַ 187ה ַּמ ְק ִריב ֶאת דַּ ם הַ ׁ ּ ְשלָ ִמים וְ ֶאת הַ ֵחלֶ ב ִמ ְ ּבנֵ י ַא ֲהרֹן לוֹ ִת ְהיֶ ה ׁשוֹק ַה ָ ּי ִמין לְ ָמנָה

רש"י
דברי חבירות .מפרש בתוספתא
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
שהוא לוקח .דקדוקי סופרים.
חומרא דרבן:
דברי לויה .לשורר ולשרת
ולהיות שוער:
מבי אהרן .משמע שיהא והג
כל דין בי אהרן לו תהיה שוק
הימין למה:
שוהג בציעה .קודם שקיבל
בפיו היה והג עליו דין חבירות
שאין לחושדו ולומר לפים הוא
עושה:
מקבלין אותו .שחזיקו כחבר
וכאמן לכל דבריו:
לכפים .שיטול ידיו קודם
אכילה וקודם שיגע באוכלין
דתרומה דידים שיות הן:
לטהרות .לחומר שאר טהרות
וחזיק טהרותיו כטהרות
גמורות לאכול תרומתו כתרומה
טהורה:
מקבלין אותו .דאיו משייר דבר
שלם שהרי מקבל עליו טילת
ידים וזהו עיקר אכילת חולין
בטהרה:
אף לטהרות לא קבל .דכיון
דבדין טילת ידים שדבר קל הוא
לעשות איו יכול לעמוד כל שכן
בשאר:
עד כמה מקבל אותו .דברי
לאלתר
שקבלו
חבירות
וחזיקו בחבר:
למשקין שלשים יום .שאם
קיבל עליו דברי חבירות עד
שלשים יום מהמין ליה מכאן
משקין
בטהרות
ואילך
שטומאתן קלה דטומאת משקין
מדרבן בפ' קמא דפסחים )דף
טז:(:
לכסות .להחזיק כסותו כחבר
דאמר במסכת חגיגה )דף יח(:
בגדי עם הארץ מדרס לפרושים:
שים עשר חודש .אם קיבל עליו
דברי חבירות לשים עשר חדש:
הוה ליה מקולי בית שמאי
ומחומרי בית הלל .וליתייה גבי
קולי בית שמאי וחומרי בית הלל
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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ִ)ס ָימןָ :חבֵ רַּ ,תלְ ִמידְּ ,תכֵ לֶ תֶ ,מכֶ סָ ,חצֵ רּ ַ ,ג ַ ּבאיּ ְ ,ב ַעצְ מוֹ (.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ַה ָ ּבא ְל ַק ֵ ּבל דִּ ְב ֵרי ֲח ֵבירוּת:
ָצ ִר ְ
יך ְל ַק ֵ ּבל ִ ּב ְפנֵ י ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֲח ֵב ִירים.
לשה ֲח ֵב ִירים.
ו ָּבנָ יו ו ְּבנֵ י ֵביתוֹ ֵ -אינָ ן ְצ ִר ִיכין ְל ַק ֵ ּבל ִ ּב ְפנֵ י ׁ ְש ׁ ָ
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
לשה ֲח ֵב ִירים,
ַאף ָ ּבנָ יו ו ְּבנֵ י ֵביתוֹ ְצ ִר ִיכין ְל ַק ֵ ּבל ִ ּב ְפנֵ י ׁ ְש ׁ ָ
יבל".
יבלְ ,ל ֶבן ָח ֵבר ׁ ֶש ִ ּק ֵ ּ
ְל ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ דּ וֹ ֶמה ָח ֵבר ׁ ֶש ִ ּק ֵ ּ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ַה ָ ּבא ְל ַק ֵ ּבל דִּ ְב ֵרי ֲח ֵבירוּת:
ָצ ִר ְ
לשה ֲח ֵב ִירים,
יך ְל ַק ֵ ּבל ִ ּב ְפנֵ י ׁ ְש ׁ ָ
ְ
לשה ֲח ֵב ִירים.
וַ ֲא ִפילּ ּו ַּת ְל ִמיד ָח ָכם ָ -צ ִריך ְל ַק ֵ ּבל ִ ּב ְפנֵ י ׁ ְש ׁ ָ
יש ָיבה ֵ -אינוֹ ָצ ִר ְ
יך ְל ַק ֵ ּבל ִ ּב ְפנֵ י ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֲח ֵב ִירים,
זָ ֵקן ,וְ יוֹ ׁ ֵשב ִ ּב ׁ ִ
יבל ָע ָליו ִמ ׁ ּ ָש ָעה ׁ ֶש ָ ּי ׁ ַשב.
ׁ ֶש ְ ּכ ָבר ִק ֵ ּ
ַא ָ ּבא ׁ ָשאוּל אוֹ ֵמר:
ַאף ַּת ְל ִמיד ָח ָכם ֵ -אינוֹ ָצ ִר ְ
לשה ֲח ֵב ִירים.
יך ְל ַק ֵ ּבל ִ ּב ְפנֵ י ׁ ְש ׁ ָ
וְ לֹא עוֹ ד ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ֲא ֵח ִרים ְמ ַק ְ ּב ִלין ְל ָפנָ יו".
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִיתין זוֹ .
ִ ּב ֵימי ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֲחנִי ָנא ֶ ּבן ַאנ ְִטיגְ נוֹ ס נ ׁ ְִש ֵנית ַמ ְתנ ִ
ַר ִ ּבי יְהו ָּדה וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ִא ְיס ַּת ּ ַפק לְ ה ּו ִמ ְּיל ָתא ְ ּב ָט ֳהרוֹ ת,
ׁ ְש ַדר ּו ַר ָ ּבנַן לְ גַ ֵ ּבי ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֲחנִינָא ֶ ּבן ַאנ ְִטיגְ נוֹ ס,
ֲאזִ יל ּו ִא ְמר ּו לֵ ּיה :לְ ַע ּיֵין ָ ּב ּה.
ַא ׁ ְש ַּכחו ַּּה דְּ ָקא ָט ֵעין ָט ֳהרוֹ ת.
אוֹ ֵתיב ַר ָ ּבנַן ִמדִּ ֵיד ּיה לְ גַ ַ ּב ְייהוּ ,וְ ָק ֵאי ִאיה ּו לְ ַע ּי ּונֵי ָ ּב ּה.
ֲאת ּו ָא ְמ ִרי לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
ָא ַמר לְ ה ּו ַר ִ ּבי יְהו ָּדה:
ָא ִביו ׁ ֶשל זֶ ה ִ ּבי ָ ּזה ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמיםַ ,אף הוּא ְמ ַב ֶ ּזה ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים!
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ְּכבוֹ ד זָ ֵקן יְ ֵהא מ ּו ּנָח ִ ּב ְמקוֹ מוֹ .
ֶא ָּלא ִמ ּיוֹ ם ׁ ֶש ָח ַרב ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָנ ֲהג ּו כּ ֲֹה ִנים ִסילְ סוּל ְ ּב ַעצְ ָמן,
ׁ ֶש ֵאין מוֹ ְס ִרין ֶאת ַה ּ ָט ֳהרוֹ ת לְ כָ ל ָא ָדם.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ָח ֵבר ׁ ֶש ֵּמתִ :א ׁ ְש ּתוֹ ,
ו ָּבנָ יו,
ּ
ו ְּבנֵ י ֵביתוֹ ֲ -ה ֵרי ֵהן ְ ּב ֶחזְ ָק ָתןַ ,עד ׁ ֶש ֵי ָח ׁ ְשדוּ.
יפ ֵסל".
וְ ֵכן ָח ֵצר ׁ ֶש ּמוֹ ְכ ִרין ָ ּב ּה ְּת ֵכ ֶלת ֲ -ה ֵרי ִהיא ְ ּב ֶחזְ ָק ָת ּהַ ,עד ׁ ֶש ִּת ּ ָ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
שאת ְל ָח ֵבר,
" ֵא ׁ ֶשת ַעם ָה ָא ֶרץ ׁ ֶש ִ ּנ ּ ֵ ׂ
שאת ְל ָח ֵבר,
וְ ֵכן ִ ּב ּתוֹ ׁ ֶשל ַעם ָה ָא ֶרץ ׁ ֶש ִ ּנ ּ ֵ ׂ
וְ ֵכן ַע ְבדּ וֹ ׁ ֶשל ַעם ָה ָא ֶרץ ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ַ ּכר ְל ָח ֵבר  -כּ ו ָ ּּלן ְצ ִר ִיכין ְל ַק ֵ ּבל דִּ ְב ֵרי ֲח ֵבירוּת ַ ּב ְּת ִח ָ ּלה.
שאת ְל ַעם ָה ָא ֶרץ,
ֲא ָבל ֵא ׁ ֶשת ָח ֵבר ׁ ֶש ִ ּנ ּ ֵ ׂ
שאת ְל ַעם ָה ָא ֶרץ,
וְ ֵכן ִ ּב ּתוֹ ׁ ֶשל ָח ֵבר ׁ ֶש ִ ּנ ּ ֵ ׂ
וְ ֵכן ַע ְבדּ וֹ ׁ ֶשל ָח ֵבר ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ַ ּכר ְל ַעם ָה ָא ֶרץ ֵ -אין ְצ ִר ִיכין ְל ַק ֵ ּבל דִּ ְב ֵרי ֲח ֵבירוּת ַ ּב ְּת ִח ָ ּלה.
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
יהן דִּ ְב ֵרי ֲח ֵבירוּת ְל ַכ ְּת ִח ָ ּלה,
ַאף ֵהן ְצ ִר ִיכין ְל ַק ֵ ּבל ֲע ֵל ֶ

רש"י
לפי שאיו דומה חבר שקיבל.
הוא עצמו לבן חבר מחמת קבלת
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:
שית משה זו .דאפי' תלמיד
חכם צריך לקבל:
בטהרות .בסדר טהרות לא
גרסי' .בטהרות עצמן אירע להן
מעשה וסתפקה הלכה:
שדרו רבן .שדרו זוג דרבן:
אותיב רבן מדידיה .מתלמידיו
שקיבלו עליהן דברי חבירות
אותיב בהדי הך שלוחים וקאי
איהו לעיוי בשאילתם:
אבא של זה כו' .אגב ריתחיה
קאמר ולא היא:
כבוד זקן .האב והבן:
סילסול .מעלה .ר' חיא בן
אטיגוס כהן היה:
בחזקתה עד שתיפסל .שימכרו
בה קלא אילן לשם תכלת:
צריכין לקבל דברי חבירות
בתחלה גרסי' ולא גרסי'
כבתחלה ובתוספתא גרסין הכי
בבתחלה כלומר מתחלה קודם
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:
אין צריכין לקבל .אם חזרו תחת
יד חבר:

