לּוֹק ַח ַ
מסכת בכורות פרק א' – ַ
עוּבּר ֲחמוֹרוֹ"
"ה ֵ
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 .43יג ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
לֹא ָר ָצה ִל ְפדּ וֹ תוֹ  -עוֹ ְרפוֹ ֵמ ֲאחוֹ ָריו,
וְ קוֹ ְברוֹ .
יפה,
ִמ ְצוַ ת ַה ּ ְפ ִד ָ ּייה קוֹ ֶד ֶמת ְל ִמ ְצוַ ת ֲע ִר ָ
"אם ל ֹא ִת ְפדֶּ ה וַ ֲע ַר ְפ ּתוֹ ") 114שמות יג ,יג(.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרִ :
ִמ ְצוַ ת יְ ִע ָידה קוֹ ֶד ֶמת ְל ִמ ְצוַ ת ַה ּ ְפ ִד ָ ּייה,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרֲ " :א ׁ ֶשר ל ֹא יְ ָע ָד ּה וְ ֶה ְפדָּ ּה") 115שמות כא ,ח(.
יצה) 116דברים כה ,ז(.
ִמ ְצוַ ת ַה ִ ּייבּ וּם קוֹ ֶד ֶמת ְל ִמ ְצוַ ת ֲח ִל ָ
אשוֹ נָ הֶ ׁ ,ש ָהי ּו ִמ ְת ַ ּכ ְּוונִ ין ְל ׁ ֵשם ִמ ְצוָ ה.
ָ ּב ִר ׁ
יצה קוֹ ֶד ֶמת ְל ִמ ְצוַ ת יִ בּ וּם.
וְ ַע ְכ ׁ ָשיו ׁ ֶש ֵאין ִמ ְת ַ ּכ ְּוונִ ין ְל ׁ ֵשם ִמ ְצוָ הָ ,א ְמרוִּ :מ ְצוַ ת ֲח ִל ָ

רש"י
מתי'
מצות יעידה באמה העבריה
שייעדה אדון לאשה:
קודמת למצות פדייה .שהיא
פודה עצמה:
אשר לא יעדה והפדה .אם יעדה
זה מוטב:
עכשיו .מצות חליצה קודמת
שהמייבם את יבמתו שלא לשם
מצוה פוגע באיסור אשת אח:
באדון .במתפיס בהמה טמאה
לבדק הבית מצות פדייתה באדון
קודם לכל אדם:
הדרן עלך הלוקח עובר חמורו

ִמ ְצוַ ת ַה ְ ּגאו ָּלה ָ ּב ֲאדוֹ ן הוּא קוֹ ֵדם ְל ָכל ָא ָדם,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ִאם ל ֹא יִ ָ ּג ֵאל וְ נִ ְמ ָּכר ְ ּב ֶע ְר ֶּכ ָך") 117ויקרא כז ,כז(.

הדרן עלך הלוקח עובר חמורו

שה וְ ִאם ל ֹא ִת ְפדֶּ ה וַ ֲע ַר ְפ ּתוֹ וְ כֹל ְ ּבכוֹ ר ָא ָדם ְ ּב ָבנֶ ָיך ִּת ְפדֶּ ה
 114וְ כָ ל ּ ֶפ ֶטר ֲחמֹר ִּת ְפדֶּ ה ְב ֶ ׂ
ִ 115אם ָר ָעה ְ ּב ֵעינֵ י ֲאדֹנֶ ָיה ֲא ׁ ֶשר לוֹ יְ ָע ָד ּה וְ ֶה ְפדָּ ּה לְ ַעם נָ כְ ִרי ל ֹא יִ ְמ ׁשֹל לְ ָמכְ ָר ּה ְ ּב ִבגְ דוֹ בָ הּ
ש ָר ֵאל ל ֹא ָאבָ ה יַ ְ ּב ִמי
 116וְ ִאם ל ֹא יַ ְח ּפ ֹץ ָה ִא ׁיש לָ ַק ַחת ֶאת יְ ִב ְמ ּתוֹ וְ ָעלְ ָתה יְ ִב ְמ ּתוֹ ַה ׁ ּ ַש ְע ָרה ֶאל הַ ְּז ֵקנִ ים וְ ָא ְמ ָרה ֵמ ֵאן יְ ָב ִמי לְ ָה ִקים לְ ָא ִחיו ׁ ֵשם ְ ּביִ ְ ׂ
 117וְ ִאם ַ ּב ְ ּב ֵה ָמה ַה ְּט ֵמ ָאה ו ָּפ ָדה ְב ֶע ְר ֶּכ ָך וְ יָ ַסף ֲח ִמ ׁ ִשתוֹ ָעלָ יו וְ ִאם ל ֹא יִ ָ ּג ֵאל וְ נִ ְמ ַּכר ְ ּב ֶע ְר ֶּכ ָך
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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

לּוֹק ַח ַ
עוּבּר ָפּ ָרתוֹ"
מסכת בכורות פרק ב' – " ַה ֵ
 .1יג ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַהלּ וֹ ֵק ַח עו ַ ּּבר ּ ָפ ָרתוֹ ׁ ֶשל נָ ְכ ִרי,
ַה ּמוֹ ֵכר לוֹ ַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ַר ׁ ּ ַשאי,
ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ֵּתף לוֹ ,
ַה ְמ ַק ֵ ּבל ִמ ֶּמ ּנוּ,
ַהנּוֹ ֵתן לוֹ ְ ּב ַק ָ ּב ָלה ָ ּ -פטוּר ִמן ַה ְ ּבכוֹ ָרה,
ש ָר ֵאל") 118במדבר ג ,יג( ֲ -א ָבל לֹא ַ ּב ֲא ֵח ִרים.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרּ ְ " :ביִ ְ ׂ
ַהכּ ֲֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ ִ ּים ַח ָ ּי ִיבים,
ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְפ ְטר ּו ִמ ְ ּבכוֹ ר ְ ּב ֵה ָמה ְטהוֹ ָרה,
ֶא ָ ּלאִ :מ ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ֵ ּבן,
ו ִּמ ּ ֶפ ֶטר ֲחמוֹ ר.

ְ ּג ָמ ָרא
ישא ,וַ ֲה ַדר ָּתנֵי "עו ַ ּּבר ּ ָפ ָרתוֹ "?
ַמאי ִא ְיריָא ,דְּ ָתנֵי "עו ַ ּּבר ֲחמוֹ רוֹ " ְ ּב ֵר ׁ ָ
ּ
ישא "עו ַ ּּבר ּ ָפ ָרתוֹ " דִּ ְקדו ׁ ּ ַּשת ַהגוּף הוּא ,וַ ֲה ַדר לִ ְיתנֵי "עו ַ ּּבר ֲחמוֹ רוֹ " דִּ ְקדו ׁ ּ ַּשת דָּ ִמים הוּא!
לִ ְיתנֵי ְ ּב ֵר ׁ ָ
ָא ְמ ִרי ְ ּב ַמ ֲע ָר ָבא:
ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימאַ :אי ְֵידי דַּ ֲח ִב ָיבא לֵ ּיהִּ ,כ ְד ַר ִ ּבי ֲחנִינָא.
וְ ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימאַ :אי ְֵידי דְּ זו ְּט ָרן ִמ ֵּיל ּיה ְ ּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאהָ ּ ,פ ֵסיק וְ ׁ ָש ֵדי לָ ּה.

ש ָר ֵאל ֵמ ָא ָדם ַעד ְ ּב ֵה ָמה לִ י יִ ְהי ּו ֲאנִ י יְ הֹ
ִּ 118כי לִ י ָּכל ְ ּבכוֹ ר ְ ּביוֹ ם ַהכּ ִֹתי כָ ל ְ ּבכוֹ ר ְ ּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִה ְקדַּ ׁ ְש ִּתי לִ י כָ ל ְ ּבכוֹ ר ְ ּביִ ְ ׂ

רש"י
מתי'
הלוקח עובר פרתו :שאיו
רשאי .למכור לעובד כוכבים
בהמה:
גמ'
כדרבי חיא .בפ' קמא )לעיל
ה (:מה שתו פטרי חמורים
מפטרי סוסים וגמלים כו':
דזוטרן מיליה .דלא מיירי בפטר
חמור אלא פרקא קמא וכולה
מסכתא איירי בבכור בהמה
טהורה:

לּוֹק ַח ַ
מסכת בכורות פרק ב' – ַ
עוּבּר ָפּ ָרתוֹ"
"ה ֵ
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 .2יג ,ב
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק ַ ּבר נַ ְח ָמנִ י ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ֲעיָא:
ֵיהם,
ִי ְׂש ָר ֵאל ׁ ֶש ּנ ַָתן ָמעוֹ ת לְ גוֹ י ִ ּב ְב ֶה ְמ ּתוֹ ּ ְ ,ב ִדינ ֶ
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא ָמ ׁ ַש ְך ָ -קנָה,
ֶיבת ִ ּב ְבכוֹ ָרה.
וְ ַח ּי ֶ
וְ גּוֹ י ׁ ֶש ּנ ַָתן ָמעוֹ ת לְ ִי ְׂש ָר ֵאל ִ ּב ְב ֶה ְמ ּתוֹ ּ ְ ,ב ִדי ֵנ ֶיהם,
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלֹא ָמ ׁ ַש ְך ָ -קנָה,
ו ָּפטוּר ִמן ַה ְ ּבכוֹ ָרה.
ָא ַמר ָמר:
ֶיבת ִ ּב ְבכוֹ ָרה".
ֵיהםַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא ָמ ׁ ַש ְך – ָקנָ ה ,וְ ַח ּי ֶ
" ִי ְׂש ָר ֵאל ׁ ֶש ּנ ַָתן ָמעוֹ ת לְ גוֹ י ְ ּב ִדינ ֶ
ֵיהם"?
ַמאי ְ ּ
"ב ִדינ ֶ
ֵיהם דְּ גו ֵּפ ּיה,
ֵימאּ ְ :ב ִדינ ֶ
ִאי נ ָ
דְּ ָא ֵתי ְ ּב ַקל וָ חוֹ ֶמרִ :אם ּגו ֵּפ ּיה ָק ֵני לֵ ּיה ִי ְׂש ָר ֵאל ְ ּבכֶ ֶסף ,דִּ כְ ִתיב" :לָ ֶר ׁ ֶשת ֲא ֻח ָּזה") 119ויקרא כה ,מו(,
ִה ִ ּק ׁישוֹ ַה ָּכתוּב לַ ֲאח ּו ָ ּזהָ :מה ֲאח ּו ָ ּזה ִנ ְקנֵית ְ ּבכֶ ֶסף,
ִ ּב ׁ ְש ַטר,
ַ ּב ֲחזָ ָקה,
ַאף ֶע ֶבד ְּכנ ֲַענִי נ ְִקנֶה ְ ּבכֶ ֶסף.
ָממוֹ נוֹ  -לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן הוּא?!
ִאם ֵּכןֲ ,א ִפילּ ּו ִ ּב ׁ ְש ָטר ו ַּב ֲחזָ ָקה נ ִַמי!

רש"י
בבהמתו .בעדרו:
בדייהן .דייין ליה בדייהן
ולקמן מפרש מאי היא:
אחוזה קית בכסף ובשטר
ובחזקה .מכי דייש אמיצרי
כדאמרין בפ''ק דקדושין )דף
כו:(.
וממוו במשיכה .מטלטלין אין
קין אלא במשיכה במסכת
קדושין )דף כו:(.
מיד עמיתך .משמע מיד ליד
דהייו משיכה:
כלל כלל לא .עד שתבא לרשותו
של ישראל לא קי:
ואימא או בהא או בהא .והכי
משמע קרא מיד עמיתך הוא
דבמשיכה ולא בכסף הא מיד
עובד כוכבים באיזה שתרצה
ושמע מייה דהיכא דמשך ולא
תן מעו' מי קי:

וְ עוֹ דִ ,י ְׂש ָר ֵאל ִמ ִ ּי ְׂש ָר ֵאל יוֹ כִ יחוּ,
דְּ גו ֵּפ ּיה ָ -קנֵי לֵ ּיה ְבכֶ ֶסף,
ָממוֹ נוֹ ּ ִ -ב ְמ ׁ ִשיכָ ה!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ְ ּב ִדינ ֶ
ֵיהם ׁ ֶש ּ ָפ ְס ָקה לָ ֶהם ּתוֹ ָרה" :אוֹ ָקנֹה ִמ ַ ּיד ֲ ִ ֶ
" ִמ ַ ּיד ֲע ִמ ֶית ָך"  -הוּא ִ ּב ְמ ׁ ִשיכָ ה,
ָהא ִמ ּיַד גּוֹ י ְ -בכֶ ֶסף.

עמית ָך") 120ויקרא כה ,יד( –

וְ ֵא ָימאִ :מ ּיַד גּוֹ י ְּ -כלָ ל ְּכלָ ל לֹא!
ָא ְמ ִרי :לֹא ָסלְ ָקא דַּ ְע ָת ְךַ ,קל וָ חוֹ ֶמר הוּאִ :אם ּגוּפוֹ קוֹ נֶהָ ,ממוֹ נוֹ  -לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן?!
וְ ֵא ָימאִ :מ ּיַד גּוֹ י ַעד דְּ ִא ָּיכא ַּת ְר ֵּתי!
ָא ְמ ִרי :וְ לָ או ַקל וָ חוֹ ֶמר הוּא?! ּגוּפוֹ ְ ּב ַא ַחתָ ,ממוֹ נוֹ ִ ּב ׁ ְש ַּתיִם?!
וְ ֵא ָימא אוֹ ּ ְ -ב ָהא,
אוֹ ּ ְ -ב ָהא!
דּ ו ְּמיָא דַּ " ֲע ִמ ֶית ָך" –
ַמה ֲע ִמ ֶית ָך ּ ַ -ב ֲח ָדא,
ַאף גּוֹ י  -נ ִַמי ַ ּב ֲח ָדא.

ש ָר ֵאל ִא ׁיש ְ ּב ָא ִחיו ל ֹא ִת ְרדֶּ ה בוֹ ְ ּב ָפ ֶר ְך
 119וְ ִה ְתנַ ַחלְ ֶּתם א ָֹתם לִ ְבנֵ יכֶ ם ַא ֲח ֵריכֶ ם לָ ֶר ׁ ֶשת ֲא ֻח ָּזה לְ עֹלָ ם ָ ּב ֶהם ַּת ֲעבֹד ּו ו ְּב ַא ֵחיכֶ ם ְ ּבנֵי יִ ְ ׂ
 120וְ כִ י ִת ְמ ְּכר ּו ִמ ְמ ָּכר לַ ֲע ִמ ֶית ָך אוֹ ָקנֹה ִמ ַ ּיד ֲע ִמ ֶית ָך ַאל ּתוֹ נ ּו ִא ׁיש ֶאת ָא ִחיו
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 .3יג ,א-ב
ָא ַמר ָמר:
ֵיהןַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא ָמ ׁ ַש ְך ָ -קנָ ה,
"וְ גוֹ י ׁ ֶש ּנ ַָתן ָמעוֹ ת לְ ִי ְׂש ָר ֵאל ִ ּב ְב ֶה ְמ ּתוֹ ְ ּב ִדינ ֶ
ו ָּפטוּר ִמן ַה ְ ּבכוֹ ָרה.
ֵיהן"?
ַמאי ְ ּ
"ב ִדינ ֶ
ֵיהן דְּ גו ֵּפ ּיה ִ -מ ׁ ּשוּם דְּ ָא ֵתי ְ ּב ַקל וָ חוֹ ֶמר:
ִאילֵ ָימאּ ְ :ב ִדינ ֶ
ִאם ּגוּפוֹ דְּ ִי ְׂש ָר ֵאל ָקנֵי לֵ ּיה ְבכֶ ֶסף,
"מ ֶּכ ֶסף ִמ ְקנָ תוֹ ") 121ויקרא כה ,נא(,
דִּ כְ ִתיבִ :
ָממוֹ נוֹ  -לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן!
ִי ְׂש ָר ֵאל ִמ ִ ּי ְׂש ָר ֵאל יוֹ כִ יח ּו:
דְּ ּגוּפוֹ ָ -קנֵי ְ ּבכֶ ֶסף,
ָממוֹ נוֹ ּ ִ -ב ְמ ׁ ִשיכָ ה!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
" ְ ּב ִדי ֵנ ֶיהם" ֶ ׁ -ש ּ ָפ ְס ָקה לָ ֶהם ּתוֹ ָרה" :וְ כִ י ִּת ְמ ְּכר ּו ִמ ְמ ָּכר לַ ֲע ִמ ֶית ָך") 122ויקרא כה ,יד(,
"לַ ֲע ִמ ֶית ָך" ּ ִ -ב ְמ ׁ ִשיכָ ה,
ָהא לְ גוֹ י ּ ְ -בכֶ ֶסף.
וְ ֵא ָימא :לְ גוֹ י ְּכלָ ל ְּכלָ ל לֹא!
ָא ְמ ִרי :לָ או ַקל וָ חוֹ ֶמר הוּא?!
ִאם ּגוּפוֹ ָקנָהָ ,ממוֹ נוֹ  -לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן?!
ֵא ָימא :לְ גוֹ י ַ -עד דְּ ִא ָּיכא ַּת ְר ֵּתי!
לָ או ַקל וָ חוֹ ֶמר הוּא?!
ּגוּפוֹ ְ ּב ֶא ָחדָ ,ממוֹ נוֹ ִ ּב ׁ ְש ַּת ִים?!
וְ ֵא ָימא :אוֹ – ְ ּב ָהא,
אוֹ ּ ְ -ב ָהא!
יג,ב

דּ ו ְּמיָא דַּ " ֲע ִמ ֶית ָך":
ַמה ֲע ִמ ֶית ָך ּ ְ -ב ַא ַחת,
ַאף גּוֹ י  -נ ִַמי ְ ּב ַא ַחת.

ִ 121אם עוֹ ד ַרבּ וֹ ת ַ ּב ׁ ּ ָשנִ ים לְ ִפ ֶיהן יָ ׁ ִשיב ְ ּג ֻא ָּלתוֹ ִמ ֶּכ ֶסף ִמ ְקנָ ת ֹו
 122וְ כִ י ִת ְמ ְּכר ּו ִמ ְמ ָּכר לַ ֲע ִמ ֶית ָך אוֹ ָקנֹה ִמ ַ ּיד ֲע ִמ ֶית ָך ַאל ּתוֹ נ ּו ִא ׁיש ֶאת ָא ִחיו

רש"י
מה עמיתך בחדא .משיכה:
אף עובד כוכבים בחדא .בכסף
ולא במשיכה דהכי משמע
עמיתך במשיכה ולא עובד
כוכבים:

לּוֹק ַח ַ
מסכת בכורות פרק ב' – ַ
עוּבּר ָפּ ָרתוֹ"
"ה ֵ
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 .4יג ,ב
] ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ֵיהם ׁ ֶש ּ ָפ ְס ָקה לָ ֶהם ּתוֹ ָרה" :אוֹ ָקנֹה ִמ ַ ּיד ֲע ִמ ֶית ָך") 123ויקרא כה ,יד( –
ְ ּב ִדינ ֶ
ָ
" ִמ ַ ּיד ֲע ִמ ֶיתך"  -הוּא ִ ּב ְמ ׁ ִשיכָ ה,
ָהא ִמ ּיַד גּוֹ י – ְבכֶ ֶסף.
...
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
" ְ ּב ִדי ֵנ ֶיהם" ֶ ׁ -ש ּ ָפ ְס ָקה לָ ֶהם ּתוֹ ָרה" :וְ כִ י ִּת ְמ ְּכר ּו ִמ ְמ ָּכר לַ ֲע ִמ ֶית ָך" )ויקרא כה ,יד(,
"לַ ֲע ִמ ֶית ָך" ּ ִ -ב ְמ ׁ ִשיכָ ה,
ָהא לְ גוֹ י ּ ְ -בכֶ ֶסף[.
ָא ְמ ִרי :וּלְ ַא ֵמ ָימר דְּ ָא ַמרְ :מ ׁ ִשיכָ ה ְ ּבגוֹ י  -קוֹ נָה,
ִיחא ִאי ָס ַבר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן דְּ ָא ַמר :דְּ ַבר ּתוֹ ָרה ָמעוֹ ת קוֹ נוֹ תְ ,מ ׁ ִשיכָ ה  -לֹא,
ָהנ ָ
ַא ֲהנֵי "לַ ֲע ִמ ֶית ָך" )ויקרא כה ,יד(  -לַ ֲע ִמ ֶית ָך ּ ְ -בכֶ ֶסף,
לְ גוֹ י ּ ִ -ב ְמ ׁ ִשיכָ ה.
ֶא ָּלא ִאי ָס ַבר לָ ּה ְּכ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש דְּ ָא ַמרְ :מ ׁ ִשיכָ ה ְמפוֹ ֶר ׁ ֶשת ִמן ַה ּתוֹ ָרה,
"לַ ֲע ִמ ֶית ָך" ּ ִ -ב ְמ ׁ ִשיכָ ה,
וּלְ גוֹ י ּ ִ -ב ְמ ׁ ִשיכָ ה,
"לַ ֲע ִמ ֶית ָך"  -לָ ָּמה לִ י!
ָא ְמ ִרי" :לַ ֲע ִמ ֶית ָך" ַ -א ָּתה ַמ ֲחזִ יר אוֹ נ ָָאה,
וְ ִאי ַא ָּתה ַמ ֲחזִ יר אוֹ נ ָָאה לְ גוֹ י.
"אל ּתוֹ נ ּו ִא ׁיש ֶאת ָא ִחיו" )ויקרא כה ,יד( נ ְָפ ָקא!
לְ גוֹ י ֵמ ַ
ַחד ּ ְ -בגוֹ י,
וְ ַחד ּ ְ -ב ֶה ְקדֵּ ׁש.
צְ ִריכִ י.
דְּ ִאי ְּכ ַתב ַר ֲח ָמנָא ַחדֲ ,הוָ ה ָא ִמינָא :לְ גוֹ י  -הוּא דְּ ֵאין לוֹ אוֹ נ ָָאהֲ ,א ָבל ֶה ְקדֵּ ׁש  -י ֵׁש לוֹ אוֹ נ ָָאה,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
יש ֵרי אוֹ נ ָָאה.
ִיחא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרּ ְ " :גזֵ ילוֹ ָאסוּר" ַהיְינ ּו דְּ ִא ְצ ְט ִר ְיך ְק ָרא לְ ִמ ׁ ְ
ָהנ ָ
ֶא ָּלא ִאי ָס ַבר לָ ּה ְּכ ַמאן דְּ ָא ַמרּ ְ " :גזֵ ילוֹ ׁ ֶשל גּוֹ י מו ָּּתר" ,אוֹ נ ָָאה ִמ ָ ּיב ֲעיָא?!
ָא ְמ ִריִ :אי ָס ַבר לָ ּה ְּכ ַמאן דְּ ָא ַמרּ ְ " :גזֵ ילוֹ מו ָּּתר",
ַעל כּ וֹ ְר ֵח ְיך ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ְס ִב ָירא לֵ ּיה.

 123וְ כִ י ִת ְמ ְּכר ּו ִמ ְמ ָּכר לַ ֲע ִמ ֶית ָך אוֹ ָקנֹה ִמ ַ ּיד ֲע ִמ ֶית ָך ַאל ּתוֹ נ ּו ִא ׁיש ֶאת ָא ִחיו

רש"י
מכסף מקתו .בעבד עברי המכר
לעובד כוכבים הכתוב מדבר:
לאמימר דאמר כו' .בפרק בתרא
דע''ז )דף עא:(:
היחא אי סבר לה כרבי יוחן.
דאמר בפרק הזהב )ב''מ מו(:
דבר תורה מעות קוות דכתיב
ותן הכסף וקם לו דגמר הדיוט
מהקדש ומשיכה לא קיא איכא
למימר דעמיתך אתי למימר מיד
עמיתך בכסף ומיד עובד כוכבים
במשיכה:
מפורשת מן התורה .מיד עמיתך
משמע מיד ליד:
אמרי לעמיתך .דממעט כעי
מדין אואה דכתיב בסיפיה
דקרא קממעטי ליה:
אואה מאל תוו איש את אחיו
פקא .דמשמע אחיו ולא כעי:
חד למעוטי כעי וחד למעוטי
הקדש .מאואה:
כמ''ד גזילו .של כעי אסור
בב''ק בפ' הגוזל בתרא )דף
קיג:(:
אמרי .ודאי אי סבר גזילו של
כעי מותר תו לא אתא קרא
למישרי אואה אלא למעטיה
מדין קייה וכיון דאמר עובד
כוכבים קה במשיכה על כרחיך
כר' יוחן סבירא ליה דמכסף קא
ממעיט ליה:
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 .5יג ,ב
] ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק ַ ּבר נַ ְח ָמנִ י ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ֲעיָא:
ֵיהם,
ִי ְׂש ָר ֵאל ׁ ֶש ּנ ַָתן ָמעוֹ ת לְ גוֹ י ִ ּב ְב ֶה ְמ ּתוֹ ּ ְ ,ב ִדינ ֶ
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא ָמ ׁ ַש ְך ָ -קנָה,
ֶיבת ִ ּב ְבכוֹ ָרה.
וְ ַח ּי ֶ
...
ַא ֵמ ָימר דְּ ָא ַמרְ :מ ׁ ִשיכָ ה ְ ּבגוֹ י  -קוֹ נָה[
ֵמ ִית ֵיבי:
ּ
ּ
" ַהלּ וֹ ֵק ַח ְגרו ָּטאוֹ ת ִמן ַהגוֹ יִ ם,
ָמ ָצא ָ ּב ֶהן ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה:
ְ
ִאם ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נָ ַתן ָמעוֹ ת ָמ ׁ ַשך  -יַ ֲחזִ יר.
וְ ִאם ִמ ׁ ּ ֶש ָ ּנ ַתן ָמעוֹ ת ָמ ׁ ַש ְך  -יוֹ ִל ְ
יך ֲהנָ ָאה ְליַ ם ַה ֶּמ ַלח".
וְ ִאי ָא ְמ ַר ְּתָ " :מעוֹ ת קוֹ נוֹ ת" ְ -מ ׁ ִשיכָ ה לָ ָּמה לִ י?
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן:
ׁ ֶש ִ ּק ֵ ּיבל ָעלָ יו לָ דוּן ְ ּב ִדינֵי ִי ְׂש ָר ֵאל.
ִאי ָהכִ יָ " ,מעוֹ ת" לָ ָּמה לִ י?
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
ְ
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּנ ַָתן ָמעוֹ תִ ,אי ָמ ׁ ֵשיך – ִאין,
וְ ִאי לֹא  -לֹא.
ִאי ָהכִ י,
ישא!
ַק ׁ ְשיָא ֵר ׁ ָ
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ישא ִ -מ ׁ ּשוּם דְּ ִא ָּיכא ִמ ַ ּקח ָטעוּת.
ֵר ׁ ָ
ָא ַמר לֵ ּיה ָר ָבא:
ישא ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִא ָּיכא ִמ ַ ּקח ָטעוּת,
ֵר ׁ ָ
ֵס ָיפא לֵ ָּיכא ִמ ַ ּקח ָטעוּת?!
ֶא ָּלא ָא ַמר ָר ָבא:
ישא וְ ֵס ָיפא ִמ ַ ּקח ָטעוּת.
ֵר ׁ ָ
ישא דְּ לָ א י ֵָהיב זוּזֵ י  -לָ א ֶמ ֱיחזֵ י ַּכ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ְ ּביַד ִי ְׂש ָר ֵאל.
ֵר ׁ ָ
ֵס ָיפא דְּ יָ ֵהיב זוּזֵ י ֶ -מ ֱיחזֵ י ַּכ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ְ ּביַד ִי ְׂש ָר ֵאל.
ישא ִ -מ ַ ּקח ָטעוּת דְּ לֹא י ַָדע ,דְּ ָהא לֹא יָ ֵהיב לֵ ּיה זוּזֵ י.
וְ ַא ַ ּביֵיָ ,א ַמר לָ ְךֵ :ר ׁ ָ
ֵס ָיפא  -לָ או ִמ ַ ּקח ָטעוּת הוּא ,דְּ ֵּכיוָ ן דְּ יָ ֵהיב זוּזֵ יִּ ,כי ָקא ָמ ׁ ֵש ְיך ִא ָ ּיב ֵעי לְ ַע ּי ּונֵי וַ ֲה ַדר ִמ ְימ ׁ ַש ְך.
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
ישא ְ -מ ׁ ִשיכָ ה ֵאי ָנ ּה קוֹ נָה,
ִמדְּ ֵר ׁ ָ
ֵס ָיפא נ ִַמי ְ -מ ׁ ִשיכָ ה ֵאינ ָּה קוֹ נָ ה.
"מ ׁ ַש ְך".
"מ ׁ ַש ְך" ְּתנָא ֵס ָיפא נ ִַמי ָ
ישא ָ
וְ ַא ּי ְֵידי דְּ ָתנָא ֵר ׁ ָ
ָר ִבינָ א ָא ַמר:
ישא נ ִַמי ְמ ׁ ִשיכָ ה קוֹ נָה,
ִמדְּ ֵס ָיפא ְמ ׁ ִשיכָ ה קוֹ נָה ֵ -ר ׁ ָ
ישא ָהכִ י ָק ָא ַמרִ :אם לֹא נ ַָתן וְ לֹא ָמ ׁ ַש ְך  -י ֲַחזוֹ ר,
וְ ֵר ׁ ָ
ַמאי "י ֲַחזוֹ ר"? י ֲַחזוֹ ר ִ ּב ְד ָב ִרים.
ָק ָס ַבר :דְּ ָב ִרים ,י ֵׁש ָ ּב ֶהם ִמ ׁ ּשוּם ְמחו ּ ְּס ֵרי ֲא ָמנָה.
וְ ָהנֵי ִמ ֵּילי ִי ְׂש ָר ֵאל ִמ ִ ּי ְׂש ָר ֵאל  -דְּ ָקיְימ ּו ְ ּב ִדבּ ו ַּריְיהוּ.
ְימי ְ ּב ִדבּ ו ַּריְיה ּו  -לֹא.
ֲא ָבל ִי ְׂש ָר ֵאל ִמגּוֹ יִם ,דְּ ִאינְה ּו לָ א ָקי ִ

רש"י
גרוטאות .חתיכות כסף:
יחזיר .דמשיכה איה קוה:
לים המלח .דעבודת כוכבים ביד
ישראל איה בטילה עולמית:
משיכה למה לי:
מקח טעות .דלא ידע דאית בה
עבודת כוכבים הלכך מצי
למיהדר ביה:
רישא איכא מקח טעות סיפא
ליכא מקח טעות .בתמיה:
רישא וסיפא מקח טעות.
ומדיא מצי מהדר ביה מי
בסיפא ומיהו רבן גזרו כיון
דיהיב זוזי והדר שקיל להו
מיחזי כמוכר עבודת כוכבים
ורישא דלא יהיב זוזי וכי מהדר
לה לא מידי שקיל לא מיחזי
כעבודת כוכבים ביד ישראל
ומשום הכי קט מתן מעות אע''ג
דקיבל עליו לדון בדיי ישראל:
דלא הוה ידע .דאית בהו עבודת
כוכבים דהא לא יהיב זוזי
דלימא איבעי לעיוי דסתם תגר
לא מעיין עד שעת מתן מעות:
איבעי לעיוי .ומדלא עיין אחולי
אחיל והוי משיכתו משיכה
גמורה:
רב אשי אמר .לעולם בשלא
קיבל עליו לדון בדיי ישראל ולא
קשיא סיפא לר' אושעיא
ודקאמרת אי מעות קוות
משיכה ל''ל משיכה לאו דוקא
דמדרישא משיכה איה קוה
דקתי יחזיר סיפא מי משיכה
איה קוה:
רביא אמר מדסיפא משיכה
קוה כו' .וכגון שקיבל עליו לדון
בדיי ישראל וקסבר האי תא
דאיצטריך למימר דאין צריך
לעמוד בדיבורו עם העובד
כוכבים:
דקסבר דברים יש בהן משום
מחוסרי אמה .אם חוזר
בדיבורו:

לּוֹק ַח ַ
מסכת בכורות פרק ב' – ַ
עוּבּר ָפּ ָרתוֹ"
"ה ֵ
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 .6יד ,א
יתין
יד,א ַמ ְתנִ ִ
ָ ּכל ַה ָ ּק ָד ׁ ִשים:
ׁ ֶש ָ ּק ַדם מוּם ָקבו ַּע ְל ֶה ְקדֵּ ׁ ָשן ,וְ נִ ְפדּ ּו ַ -ח ָ ּי ִיביןּ ִ :ב ְבכוֹ ָרה,
ו ְּב ַמ ָּתנוֹ ת,
וְ יוֹ ְצ ִאין ְלחו ִ ּּלין ִל ָ ּיגזֵ ז,
יע ֵבד.
וְ ֵל ָ
וְ ָל ָדן וַ ֲח ָל ָבן  -מו ָּּתר ְל ַא ַחר ּ ִפ ְדיוֹ נָ ן.
וְ ַה ׁ ּשוֹ ֲח ָטן ַ ּבחוּץ ָ ּ -פטוּר,
שין ְּתמו ָּרה.
וְ ֵאין עוֹ ִ ׂ
וְ ִאם ֵמת ּו  -יִ ּ ָפדוּ.
חוּץִ :מן ַה ְ ּבכוֹ ר,
שר.
ו ִּמן ַה ַּמ ֲע ֵ ׂ
וְ ָכל ׁ ֶש ָ ּק ַדם ֶה ְקדֵּ ׁ ָשן ֶאת מו ָּמן,
אוֹ מוּם עוֹ ֵבר ְל ֶה ְקדֵּ ׁ ָשן-
וְ ְל ַא ַחר ִמ ֵ ּכן נוֹ ַלד ָל ֶהן מוּם ָקבו ַּע ,וְ נִ ְפדּ ּו ְ ּ -פטו ִּריןִ :מן ַה ְ ּבכוֹ ָרה,
ו ִּמן ַה ַּמ ָּתנוֹ ת,
וְ ֵאינָ ן יוֹ ְצ ִאין ְלחו ִ ּּלין ִל ָ ּיגזֵ ז,
יע ֵבד.
וְ ֵל ָ
וְ ָל ָדן וַ ֲח ָל ָבן ָ -אסוּר ְל ַא ַחר ּ ִפ ְדיוֹ נָ ן.
וְ ַה ׁ ּשוֹ ֲח ָטן ַ ּבחוּץ ַ -ח ָ ּייב,
שין ְּתמו ָּרה,
וְ עוֹ ִ ׂ
וְ ִאם ֵמת ּו  -יִ ָ ּק ְבר ּו.

ְ ּג ָמ ָרא
ַט ֲע ָמא דְּ נ ְִפדּ וּ,
ָהא לֹא ִנ ְפדּ ּו ְ ּ -פטו ִּרין ִמן ַה ְ ּבכוֹ ָרה,
ו ִּמן ַה ַּמ ָּתנוֹ ת.
ָק ָס ַברְ :קדו ׁ ּ ַּשת דָּ ִמים ַ -מ ְד ָחה ִמן ַה ְ ּבכוֹ ָרה ו ִּמן ַה ַּמ ָּתנוֹ ת.

רש"י
מתי'
כל הקדשים שקדם מום קבוע
להקדשן .שהיה להם מום קבוע
ולהבא
להמכר
והקדישן
מדמיהם קרבן למזבח:
חייבין בבכורה .לאחר פדיון אם
ילדו:
ובמתות .זרוע לחיים וקיבה
כחולין גמורין:
ויוצאין לחולין .בפדיון לגמרי
ליגזז וליעבד כחולין גרידי משום
דמעיקרא לא חיילא עלייהו
קדושה חמורה:
והשוחטן בחוץ פטור .אפי'
קודם פדיון דאפי' הוי מומן קל
כגון דוקין שבעין דלגבי קדשים
מיחייב השוחטן בחוץ הכא פטור
משום דלא חלה עליהן מתחילה
קדושה כל כך:
ואין עושין תמורה .מפרש בגמ':
ואם מתו .קודם פדיון יפדו
להאכילן לכלבים דאין קדושתן
חמורה ותו קמ''ל דגרעי משאר
קדשים שאין פדין אלא חיין
שיוכלו לעמוד בפי הכהן בשעת
הערכתן דכתיב )ויקרא כז(
והעמיד )הכהן( את הבהמה וגו'
והדר והעריך )אותה( הכהן וגו':
חוץ מן הבכור והמעשר .שאפילו
במומן חלה עליהן קדושה
חמורה דבכור רחם מקדשו
ובמעשר כתיב )שם( לא יבקר בין
טוב לרע דמשמע בין תם בין בעל
מום קדוש טוב תם רע בעל מום:
מום עובר .כמאן דליתיה דמי
וחלה עליהן קדושה:
פטור מן הבכורה .מפרש
בגמרא:
ואין יוצאין כו' .שאפי' לאחר
פדיון אסורין )בהאה( בגיזה
ועבודה כדמפרש בגמרא:
ולדן וחלבן אסור כו' .מפרש
בגמרא כשתעברו קודם פדיון
וילדו לאחר פדיון:
והשוחטן בחוץ .קודם פדיון:
חייב .כרת ובגמרא מפרש
בדוקין שבעין דראוין הן לפים
ואליבא דרבי עקיבא דאמר אם
עלו לא ירדו אבל בשאר מומין
לא דאמרין במסכת יומא )דף
סג (:הראוי לאהל מועד חייבין
עליו אי לא לא:
יקברו .ואין פדין דבעי העמדה
והערכה:
גמ'
טעמא דפדין .ארישא קאי:
קדושת דמים פטורה מן
הבכורה .כקדושת הגוף דמפרש
לקמן מקראי דפטורה מבכורה
וממתות:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .7יד ,א
" ָ ּכל ַה ָ ּק ָד ׁ ִשים:
ׁ ֶש ָ ּק ַדם מוּם ָקבו ַּע ְל ֶה ְקדֵּ ׁ ָשן ,וְ נִ ְפדּ ּו  ... -וְ יוֹ ְצ ִאין ְלחו ִ ּּלין ִל ָ ּיגזֵ ז,
יע ֵבד.
וְ ֵל ָ
ַט ֲע ָמא דְּ נ ְִפדּ וּ,
ָהא לֹא ִנ ְפדּ ּו ֲ -א ִס ִירי ְ ּבגִ י ָ ּזה וַ ֲעבוֹ ָדה.
ֵיע לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר 124דְּ ָא ַמרָ :ק ְד ׁ ֵשי ֶב ֶדק ַה ַ ּביִ ת ֲ -אסו ִּרין ְ ּבגִ י ָ ּזה וַ ֲעבוֹ ָדה.
ְמ ַס ּי ַ
ָא ְמ ִרי :לֹאְ ,קדו ׁ ּ ַּשת דָּ ִמים לַ ִּמזְ ֵ ּב ַח הוּא דְּ ִמ ַיחלְ ָפא ִ ּב ְקדו ׁ ּ ַּשת ַה ּגוּף לַ ִּמזְ ֵ ּב ַחּ ָ ,גזְ ר ּו ְ ּבה ּו ַר ָ ּבנַן,
ֲא ָבל ָק ְד ׁ ֵשי ֶב ֶדק ַה ַ ּביִ ת  -לֹא.

 124מסורת הש"ס

רש"י
קדשי בדק הבית כו' .והי
כקדשי בדק הבית דמו דהם
עצמן לא הוקדשו מתחילה אלא
לדמיהן:
ממתיתין
תסייעיה
לא.
דקדושת דמים למזבח הוא
דהוקדשו לשם כן שיהיו הדמים
קריבין למזבח והתם הוא
דאסור בגיזה ועבודה משום
הגוף
בקדושת
דמיחלפא
למזבח:

לּוֹק ַח ַ
מסכת בכורות פרק ב' – ַ
עוּבּר ָפּ ָרתוֹ"
"ה ֵ
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 .8יד ,א-ב
" ָ ּכל ַה ָ ּק ָד ׁ ִשים:
ׁ ֶש ָ ּק ַדם מוּם ָקבו ַּע ְל ֶה ְקדֵּ ׁ ָשן ,וְ נִ ְפדּ ּו  ... -וְ ָל ָדן וַ ֲח ָל ָבן  -מו ָּּתר ְל ַא ַחר ּ ִפ ְדיוֹ נָ ן".
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִאילֵ ָימא :דְּ ִא ַיע ַ ּבר וְ ִא ְתיְלִ יד לְ ַא ַחר ּ ִפ ְדיוֹ נָן ְ ּ -פ ׁ ִש ָיטא חו ִּּלין נִינְ הוּ!
ֶא ָּלא :דְּ ִא ַיע ַ ּבר לִ ְפנֵי ִפ ְדיוֹ נָן,
וְ ִא ְתיְלִ יד לְ ַא ַחר ּ ִפ ְדיוֹ נָן.
ָהא לִ ְפנֵי ִפ ְדיוֹ נָן ֲ -א ִס ִירי.
יד,ב נ ְִפדִּ ין ְּת ִמ ִימים ,אוֹ ֵאין נ ְִפדִּ ין ְּת ִמ ִימין?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ַה ַּמ ְת ּ ִפיס ַ ּב ֲע ֵלי מו ִּמין ְקבו ִּעין ְל ַג ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח וְ יָ ְלד ּו  -יִ ָּמ ְכרוּ,
יהן.
וְ ֵאין ְצ ִר ִיכין מוּם ֶ ׁ -ש ֵאין ְקדו ׁ ּ ָּשה ָח ָלה ֲע ֵל ֶ
ׁ ֶשלּ ֹא יְ ֵהא ָט ֵפלָ ,חמוּר ִמן ָה ִע ָ ּ
יקר".
ַט ֲע ָמא " ׁ ֶשלּ א יְ ֵהא ָט ֵפל ָחמוּר ִמן ָה ִע ָ ּ
יקר".
ֲא ָבל ִה ְקדִּ ׁיש זָ כָ ר לְ ָד ָמיוָ -קדוֹ ׁש ְקדו ׁ ּ ַּשת ַה ּגוּף.
ֵיע לֵ ּיה לְ ָר ָבא,
ְמ ַס ּי ַ
דְּ ָא ַמר ָר ָבא:
ִה ְקדִּ ׁיש זָ כָ ר לְ ָד ִמיםָ ,קדוֹ ׁש ְקדו ׁ ּ ַּשת ַה ּגוּף.

רש"י
הא .ולדות שולדו לפי פדיון
אסורין בהאה בלא פדייה
ומיקרב לא קרבי דמכח קדושה
דחויה אתו דאמם לא הוקדשה
למזבח:
פדין תמימים .אותן וולדות
שולדו לפי פדיון או אין פדין
תמימים:
טפל .ולד:
עיקר .אם אלמא פדין
תמימים :וקא דייק הש''ס
טעמא דלא בעי מום משום דלא
יהא טפל חמור מן העיקר דמכח
בעל מום אתו הא לא אתו מכח
בעל מום אלא לדידהו מקדיש
להו לדמיהן לא פקי לחולין בלא
מום דקדוש קדושת הגוף:
זכר .איל:
הקדיש זכר לדמיו .שימכרו
ויביא בדמיו עולה הוא עצמו
קדוש קדושת הגוף ויקרב עולה
להכי קט זכר דחזי לעולה
משום דרובא דמייתו קרבן עולה
מייתו:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .9יד ,ב

רש"י

]" ָ ּכל ַה ָ ּק ָד ׁ ִשים:
ׁ ֶש ָ ּק ַדם מוּם ָקבו ַּע ְל ֶה ְקדֵּ ׁ ָשן ,וְ נִ ְפדּ ּו  [... -וְ ַה ׁשוֹ ֲח ָטן ַ ּבחוּץ ּ ָפטוּר".
"ח ָ ּייב",
ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר ַמ ְתנֵיַ :
וּמוֹ ֵקי לָ ּה ְ ּב ָב ַמת יָ ִחיד.
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ִמ ַּניִן לַ זּוֹ ֵב ַח ְ ּב ֵה ָמה ַ ּב ֲעלַ ת מוּם ְ ּב ָב ַמת יָ ִחיד ִ ּב ׁ ְש ַעת ֶה ֵּיתר ַה ָ ּבמוֹ תֶ ׁ ,שהוּא ְ ּבלֹא ַּת ֲע ֶׂשה?
שה") 125דברים יז ,א(,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :ל ֹא ִּתזְ ַ ּבח לַ ה' ֱאל ֶֹה ָיך ׁשוֹ ר וָ ֶ ׂ
126
"ע ֶּו ֶרת אוֹ ׁ ָשבוּר" )ויקרא כב ,כב( ְּתנֵה ּו ִע ְניָן לְ ָב ַמת י ִָחיד.
ִאם ֵאינוֹ ִע ְניָן לְ ָ ּב ָמה ְ ּגדוֹ לָ ה ,דִּ כְ ִתיבַ :
ֵא ָימאִ :אם ֵאינוֹ ִע ְניָן לְ ָק ָד ׁ ִשים ְּתנֵ ה ּו ִע ְניָן לִ ְבכוֹ ר.
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ָא ִמינָא :הוֹ ִאיל וְ ָקדוֹ ׁש ְּכ ׁ ֶשהוּא ַ ּב ַעל מוּם לִ ְיק ַרב נ ִַמי ְּכ ׁ ֶשהוּא ַ ּב ַעל מוּם,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן דְּ לֹא!
ָא ְמ ִריּ ְ :בכוֹ ר ְ ּב ֶה ְדיָא ְּכ ִתיב ֵ ּב ּיהִ ּ " :פ ֵּס ַח אוֹ ִע ֵּור  ...ל ֹא ִתזְ ָ ּב ֶח ּנוּ") 127דברים טו ,כא(.
וְ ֵא ָימאִ :אם ֵאינוֹ ִע ְניָן לְ ָק ָד ׁ ִשים ְּתנֵ ה ּו ִע ְניָן לְ ַמ ֲע ֵׂשר,
דְּ ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ָא ִמינָא :הוֹ ִאיל וְ ָקדוֹ ׁש ְ ּבמוּמוֹ  ,דִּ כְ ִתיב" :ל ֹא יְ ַב ֵ ּקר ֵ ּבין טוֹ ב לָ ַ
נ ְִק ַרב נ ִַמי ְ ּבמו ֵּמ ּיה ָ -קא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן דְּ לֹא!

רע") 128ויקרא כז ,לג(.

ָא ְמ ִריַ :מ ֲע ֵׂשר נ ִַמי ָ ּג ַמר ' ַה ֲע ָב ָרה') 129ויקרא כז ,לב( ' ַה ֲע ָב ָרה') 130שמות יג ,יב( ִמ ְ ּבכוֹ ר.
ֵא ָימאְּ :תנֵה ּו ִע ְניָן לִ ְתמו ַּרת ָק ָד ׁ ִשים.
דְּ ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ָא ִמינָא :הוֹ ִאיל ו ְּקדוֹ ׁ ָשה ְּכ ׁ ֶש ִהיא ַ ּב ֲעלַ ת מוּם,
דִּ כְ ִתיב" :ל ֹא יַ ֲחלִ ֶיפ ּנ ּו וְ ל ֹא יָ ִמיר אֹתוֹ ") 131ויקרא כו ,לב( ְק ֵר ָיבה נ ִַמי ְּכ ׁ ֶש ִהיא ַ ּב ֲעלַ ת מוּם,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן דְּ לֹא!
ָא ַמר ְק ָרא" :וְ ָהיָ ה הוּא ו ְּתמו ָּרתוֹ " )ויקרא כו,לב( ַמ ִ ּק ׁיש ְּתמו ָּרתוֹ לוֹ ַ -מה הוּא ַ ּב ַעל מוּם  -לֹא,
ַאף ְּתמו ָּרתוֹ ַ ּב ַעל מוּם  -לֹא.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַר ִ ּבי ז ֵָירא,
ֵא ָימאְּ :תנֵה ּו ִע ְניָן לְ וַ לְ דוֹ ת ָק ָד ׁ ִשים.
דְּ ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ָא ִמינָא :הוֹ ִאיל ו ְּקדוֹ ׁ ִשין ְּכ ׁ ֶש ֵהן ַ ּב ֲעלֵ י מו ִּמין ַא ַ ּגב ִא ָּמןְּ ,כ ׁ ֶש ֵהן ַ ּב ֲעלֵ י מו ִּמין נ ִַמי ָק ְר ִבי,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דְּ לֹא!
ָא ַמר ָר ָבא:
ְּכ ָבר ּ ְפ ָס ָק ּה ַּת ּנָא דְּ ֵבי ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל.
דְּ ָתנָא דְּ ֵבי ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
ָ
" ַ"רק ָק ָד ׁ ֶש ָיך ֲא ׁ ֶשר יִ ְהי ּו לְ ך וּנְ ָ ֶ
ַ"רק ָק ָד ׁ ֶש ָיך" ֵ -אלּ ּו ַה ְּתמוּרוֹ ת,
"א ׁ ֶשר יִ ְהי ּו לְ ָך" ֵ -אלּ ּו ַה ְּו ָולדוֹ ת,
ֲ
ָ
ישן ַה ָ ּכתוּב ְלנֶ ֶדרַ ,מה ֶ ּנ ֶדר ַ ּב ַעל מוּם  -לֹאַ ,אף ָהנֵ י נַ ִמי ַ ּב ַעל מוּם – לֹא".
"וּנְ ָד ֶריך" ִ -ה ִ ּק ׁ ָ
דר ָיך") 132דברים יב ,כו( -

שה ֲא ׁ ֶשר יִ ְהיֶ ה בוֹ מוּם כּ ֹל דָּ ָבר ָרע ִּכי תוֹ ֲע ַבת ה' ֱאל ֹהֶ ָיך הוּא
 125ל ֹא ִתזְ ַ ּבח לַ ה' ֱאל ֹ ֶה ָיך ׁשוֹ ר וָ ֶ ׂ
ַ 126ע ֶ ּו ֶרת אוֹ ׁ ָשבוּר אוֹ ָחרוּץ אוֹ יַ ֶ ּבלֶ ת אוֹ גָ ָרב אוֹ יַ ֶּל ֶפת ל ֹא ַת ְק ִריב ּו ֵא ֶּלה לַ ה' וְ ִא ׁ ּ ֶשה ל ֹא ִת ְּתנ ּו ֵמ ֶהם ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח לַ ה'
 127וְ כִ י יִ ְהיֶ ה בוֹ מוּם ּ ִפ ֵּס ַח אוֹ ִע ֵ ּור כּ ֹל מוּם ָרע ל ֹא ִתזְ ָ ּב ֶח ּנ ּו לַ ה' ֱאל ֶֹה ָיך
 128ל ֹא יְ ַב ֵּקר ֵ ּבין טוֹ ב לָ ַרע וְ ל ֹא יְ ִמ ֶיר ּנ ּו וְ ִאם הָ ֵמר יְ ִמ ֶיר ּנ ּו וְ ָהיָ ה הוּא ו ְּתמו ָּרתוֹ יִ ְהיֶ ה ּק ֶֹד ׁש ל ֹא יִ ָ ּג ֵאל
ש ִירי יִ ְהיֶ ה ּק ֶֹד ׁש לַ ה'
שר ָ ּב ָקר וָ צֹאן כּ ֹל ֲא ׁ ֶשר יַ ֲעבֹר ַּת ַחת הַ ׁ ּ ָש ֶבט ָה ֲע ִ ׂ
 129וְ כָ ל ַמ ְע ַ ׂ
ָ
 130וְ ַה ֲע ַב ְר ָּת כָ ל ּ ֶפ ֶטר ֶר ֶחם לַ ה' וְ כָ ל ּ ֶפ ֶטר ׁ ֶשגֶ ר ְ ּבהֵ ָמה ֲא ׁ ֶשר יִ ְהיֶ ה לְ ך ַה ְּזכָ ִרים לַ ה'
 131וַ ֲה ׁ ִש ּמ ִֹתי ֲאנִ י ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ ׁ ָש ֲממ ּו ָעלֶ ָיה אֹיְ ֵביכֶ ם ַהי ׁ ְּש ִבים ָ ּבהּ
את ֶאל ַה ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ַחר ה'
ַ 132רק ָק ָד ׁ ֶש ָיך ֲא ׁ ֶשר יִ ְהי ּו לְ ָך וּנְ ָד ֶר ָיך ִּת ּ ָ ׂ
שא ו ָּב ָ

רבי אלעזר מתי .השוחט בחוץ
חייב לאו כרת קאמר אלא
מלקות:
ומוקי .להאי חוץ כגון ששחטו
בבמת יחיד בשעת היתר הבמות:
במת יחיד .שכל אחד ואחד בוה
במה לעצמו כגון במת מוח
וגדעון ושמואל:
במה גדולה .וב וגבעון שהן של
צבור:
הואיל וקדוש בעל מום .להיות
אסור בגיזה ועבודה:
ואימא אם איו עין כו' .ולעולם
בבמה גדולה:
לא יבקר .לא יבדוק בין תם
לבעל מום דאיזה שיהא עשירי
יהא קדוש:
גמר העברה העברה מבכור .מה
בכור בעל מום לא קרב אף מעשר
בעל מום לא כי אתא קרא לבמת
יחיד:
ולא ימיר אותו טוב ברע .דהייו
בעל מום אם המר ימיר יהיה
קדש אפילו בעל מום:
ולדות .בעלי מומין שולדו
מקדשים תמימים:
פסקה תא דבי ר' ישמעאל.
מקרא אחריא ולא איצטריך
האי להכי:
רק קדשיך וגו' אלו התמורות.
דאתא לאשמועין שיקרבו
למזבח דאי לעיקר הקדש אתא
למה לי למכתב שיעלם
לירושלים הא שמעין קראי
טובא השמר לך פן תעלה
עולותיך וגו':
הוולדות .של קדשים:
אף הי בעל מום לא .הלכך כי
אתא לא תזבח לבמת יחיד
אתא:

לּוֹק ַח ַ
מסכת בכורות פרק ב' – ַ
עוּבּר ָפּ ָרתוֹ"
"ה ֵ
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 .10יד ,ב
]" ָ ּכל ַה ָ ּק ָד ׁ ִשים:
שין ְּתמו ָּרה".
ׁ ֶש ָ ּק ַדם מוּם ָקבו ַּע ְל ֶה ְקדֵּ ׁ ָשן  [...וְ ֵאין עוֹ ִ ׂ
ַמאי ַט ֲע ָמא?
דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :ל ֹא יַ ֲחלִ ֶיפ ּנ ּו וְ ל ֹא יָ ִמיר אֹתוֹ ") 133ויקרא כז ,י(.
ָה ׁ ְש ָּתא " ַרע ְ ּבטוֹ ב" ָא ְמ ַר ְּת" :ל ֹא"" ,טוֹ ב ְ ּב ַרע" ִמ ָ ּיב ֲעיָא?!
ֶא ָּלא :טוֹ ב ֵמ ִע ָ ּיקרוֹ  -עוֹ ֶׂשה ְּתמו ָּרה,
ַרע ֵמ ִע ָ ּיקרוֹ ֵ -אין עוֹ ֶׂשה ְּתמו ָּרה.

 133ל ֹא יַ ֲחלִ ֶיפ ּנ ּו וְ ל ֹא יָ ִמיר אֹתוֹ ט ֹוב ְ ּב ָרע אוֹ ַרע ְ ּבטוֹ ב וְ ִאם הָ ֵמר יָ ִמיר ְ ּב ֵה ָמה ִ ּבבְ ֵה ָמה וְ ָהיָ ה הוּא ו ְּתמו ָּרתוֹ יִ ְהיֶ ה ּק ֶֹד ׁש

רש"י
השתא רע בטוב אמרת לא .שלא
יביא בהמת חולין תמימים .אצל
בהמת קודש בעל מום ויאמר זו
תמורת זו:
אלא .להכי כתיב טוב ברע:
טוב .מעיקרו בשתפס בקדושה
כשהוא תמים עושה תמורה
אע''פ שהומם כדכתיב או רע
בטוב דמשמע רע של קודש בטוב
של חולין דרע של קודש עושה
תמורה:
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 .11יד ,ב – טו ,א
]" ָ ּכל ַה ָ ּק ָד ׁ ִשיםֶ ׁ :ש ָ ּק ַדם מוּם ָקבו ַּע ְל ֶה ְקדֵּ ׁ ָשןִ [- ...אם ֵמת ּו יִ ּ ָפד ּו".
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
זוֹ  ,דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
דְּ ָא ַמרָ :ק ְד ׁ ֵשי ִמזְ ֵ ּב ַח ָ -הי ּו ִ ּבכְ לַ ל ַה ֲע ָמ ָדה וְ ַה ֲע ָרכָ ה.
ָק ְד ׁ ֵשי ֶב ֶדק ַה ַ ּביִ ת  -לֹא ָהי ּו ִ ּבכְ לַ ל ַה ֲע ָמ ָדה וְ ַה ֲע ָרכָ ה,
דִּ ְתנַן:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ָק ְד ׁ ֵשי ֶב ֶדק ַה ַ ּביִ ת,
ִאם ֵמת ּו  -יִ ּ ָפדוּ.
ו ִּמ ָ ּכל ָמקוֹ ם ,מוֹ ֶדה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְ ּב ַב ַעל מוּם ֵמ ִע ָ ּ
יקרוֹ ֶ ׁ -שהוא נִ ְפדָּ ה" )תמורה לב.(.
ַמאי ַט ְע ָמא?
דְּ ָא ַמר ְק ָרא:
"אוֹ ָת ּה") 134ויקרא כז ,יא-יב(  -לְ ַמעו ֵּטי ַ ּב ַעל מוּם ֵמ ִע ָ ּיק ָרא.
ֲא ָבל ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםִ :אם ֵמת ּו ִ -י ָ ּק ְברוּ.
ַמאן ֲחכָ ִמים?
ַּת ּנָא דְּ ֵבי לֵ וִ י הוּא.
דְּ ָתנָא דְּ ֵבי לֵ וִ י:
" ַהכּ ֹלָ ,הי ּו ִ ּב ְכ ַלל ַה ֲע ָמ ָדה וְ ַה ֲע ָר ָכה,
וַ ֲא ִפילּ ּו ַ ּב ַעל מוּם ֵמ ִע ָ ּ
יקרוֹ ".
וְ כֵ ן ָּתנָא דְּ ֵבי לֵ וִ י ְ ּב ַמ ְת ִנ ֵית ּיה:
" ֲא ִפילּ ּו ַח ָ ּיה ֲא ִפילּ ּו עוֹ ף".
וְ ָהכְ ִתיב" :א ָֹת ּה"!
"א ָֹת ּה" לְ ַת ּנָא דְּ ֵבי לֵ וִ י ַק ׁ ְשיָא.
ֲא ָבל ַר ָ ּבנַן דִּ ְפלִ יגִ י ֲעלֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
ַמאי?
ָהכִ י נ ִַמי דְּ ִאם ֵמת ּו ִי ּ ָפדוּ?
ִאי ָהכִ י,
טו,א 'זוֹ דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ו ַּמ ֲחלו ְּק ּתוֹ ' ִמ ָ ּיב ֲעיָא לֵ ּיה!
ָא ְמ ִריַ :רב ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש,
דְּ ָא ַמר :לְ ַר ָ ּבנַןָ ,ק ְד ׁ ֵשי ֶב ֶדק ַה ַ ּביִ ת ָ -הי ּו ִ ּבכְ לַ ל ַה ֲע ָמ ָדה וְ ַה ֲע ָרכָ ה,
ָק ְד ׁ ֵשי ִמזְ ֵ ּב ַח  -לֹא ָהי ּו ִ ּבכְ לַ ל ַה ֲע ָמ ָדה וְ ַה ֲע ָרכָ ה.
ִיתין ְּכ ַר ָ ּבנַ ן ,דְּ ָק ָתנֵי ֵס ָיפא" :וְ ִאם ֵמת ּו – יִ ָ ּק ְבר ּו".
וְ לָ א ִמ ּיתוֹ ְק ָמא ַמ ְתנ ִ
ָא ַמרִ :מ ַּמאי דְּ ָהא " ֵמת ּו יִ ָ ּק ְבר ּו" ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָב ֵעי ַה ֲע ָמ ָדה וְ ַה ֲע ָרכָ ה הוּא?
דִּ לְ ָמא ִמ ׁ ּשוּם ׁ ֶש ֵאין ּפוֹ ִדין ֶאת ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשים לְ ַה ֲאכִ ילָ ן לִ כְ לָ ִבים הוּא!
ש ּו ְט ֵר ָיפה – י ָ ִּק ְבר ּו'.
ִיתנֵיִ ' :אם נ ֲַע ׂ
ָא ְמ ִריִ :אם ֵּכן ,נ ְ
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
לְ עוֹ לָ ם ַרב ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ְס ִב ָירא לֵ ּיה.
 134יא וְ ִאם ָּכל ְ ּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה ֲא ׁ ֶשר ל ֹא יַ ְק ִריב ּו ִמ ֶּמ ָּנה ָק ְר ָ ּבן לַ ה' וְ ֶה ֱע ִמיד ֶאת הַ ְ ּבהֵ ָמה לִ ְפנֵ י ַהכּ ֵֹהן.
יב וְ ֶה ֱע ִר ְיך ַהכּ ֵֹהן א ָֹת ּה ֵ ּבין ט ֹוב ו ֵּבין ָרע ְּכ ֶע ְר ְּכ ָך ַהכּ ֵֹהן ֵּכן יִ ְהיֶ ה

רש"י
זו דברי רבי שמעון .דאמר בפרק
בתרא דתמורה )דף לב (.קדשי
מזבח היו בכלל העמדה
והערכה:
דתן ר' שמעון אומר כו'.
ומדאמר רבי שמעון קדשי בדק
הבית לא היו מכלל דקרא
בקדשי מזבח כתיב והכא מודה
בבעל מום מעיקרא דפדה אע''ג
דקדשי מזבח וממאי דתא
דמתי' סבירא ליה קדשי מזבח
היו בכלל העמדה והערכה
שצריכין שיהו חיין בשעת פדייה
כדכתיב והעמיד את הבהמה
לפי הכהן ואח''כ והעריך אותה
מדקתי סיפא גבי קדם הקדשן
את מומן דאגב שקידשן למזבח
מקדישין תמימים:
אבל חכמים .לאו הך רבן
דפליגי עליה דר' שמעון במס'
תמורה דהתם אמרין לדברי
הכל בעל מום מעיקרו לא היה
בכלל העמדה והערכה אלא תא
דבי לוי הוא:
אפי' חיה .דאיה ראויה למזבח:
הכי מי דאם מתו יפדו .דבבעל
מום מעיקרא מודו:
רב .דלא מוקי מתיתין כרבן
סבירא ליה כריש לקיש דאמר
התם לרבן קדשי בדק הבית כו'
הילכך לא מיתוקמא מתי' כולה
כרבן:
דקתי בסיפא דמתיתין אם
מתו יקברו .דקדשי מזבח היו
בכלל העמדה והערכה:
א''כ .דטעמא דמתי' משום
אכילה דקדשים לכלבים הוא:
יתי אם עשו טריפה יקברו.
דמשמע אע''ג דמצי למיעבד בהו
העמדה והערכה יקברו הואיל
ולא חזו אלא לכלבים ומדקט
מתו ש''מ טעמא משום העמדה
והערכה )ודלא( כר' יוחן דאמר
התם לרבן אחד קדשי מזבח
ואחד קדשי בדק הבית היו בכלל
ומיתוקמא סיפא דמתי' כרבן
ורישא מי מיתוקמא כדידהו
דבבעל מום מעיקרו כולהו מודו
ותי זו דברי רבי שמעון
ומחלוקתו:

לּוֹק ַח ַ
מסכת בכורות פרק ב' – ַ
עוּבּר ָפּ ָרתוֹ"
"ה ֵ

ו ְּּתנֵי' :זוֹ דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ו ַּמ ֲחלו ְּקתוֹ '.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .12טו ,א
" ֲא ָבל ָ ּק ַדם ֶה ְקדֵּ ׁ ָשן ֶאת מו ָּמן,
אוֹ מוּם עוֹ ֵבר ְל ֶה ְקדֵּ ׁ ָשן-
ּ
וְ ְל ַא ַחר ִמ ֵ ּכן נוֹ ַלד ָל ֶהן מוּם ָקבו ַּע ,וְ נִ ְפדּ ּו ְ -פטו ִּריןִ :מן ַה ְ ּבכוֹ ָרה,
ו ִּמן ַה ַּמ ָּתנוֹ ת".
ְמנָא ָהנֵי ִמ ֵּילי?
דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
"צ ִבי") 135דברים יב,כב( ַמה צְּ ִבי ּ ָפטוּר ִמן ַה ְ ּבכוֹ ָרה ַ -אף ּ ְפסו ֵּלי ַה ּמו ְּקדָּ ׁ ִשין ּ ְפטו ִּרין ִמן ַה ְ ּבכוֹ ָרה.
" ְ
אוֹ ִציא ֲאנִ י ֶאת ַה ְ ּבכוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ֵאינָ ם ַח ָ ּי ִיבים ָ ּב ּה ,וְ לֹא אוֹ ִציא ֶאת ַה ַּמ ָּתנוֹ ת!
"א ָ ּיל".
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרַ :
ָמה ַא ָ ּיל ּ ָפטוּרִ :מן ַה ְ ּבכוֹ ָרה
ו ִּמן ַה ַּמ ָּתנוֹ ת ַ -אף ּ ְפסו ֵּלי ַה ּמו ְּקדָּ ׁ ִשין ּ ְפטו ִּריןִ :מן ַה ְ ּבכוֹ ָרה,
ּו ִמן ַה ַּמ ָּתנוֹ ת.
ִאי צְּ ִבי וְ ַא ָ ּיל ֶח ְל ָ ּבן מו ָּּתר ַ -אף ּ ְפסו ֵּלי ַה ּמו ְּקדָּ ׁ ִשין יְ ֵהא ֶח ְל ָ ּבן מו ָּּתר!
"א ְך" – ִח ֵ ּלק".
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרַ :
ָא ַמר ָמר" :אוֹ ִציא ֶאת ַה ְ ּבכוֹ ר ,וְ לֹא אוֹ ִציא ֶאת ַה ַּמ ָּתנוֹ ת".
ַמאי ׁ ְשנָא "אוֹ ִציא ֶאת ַה ְ ּבכוֹ ר" ִמ ׁ ּשוּם ׁ ֶש ֵאין ׁ ָשוֶ ה ַ ּבכּ ֹל,
"וְ לֹא אוֹ ִציא ֶאת ַה ַּמ ָּתנוֹ ת" ֶ ׁ -ש ׁ ּ ָשווֹ ת ַ ּבכּ ֹל.
"א ָ ּיל".
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמרַ :
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ּ ַפ ּ ָפא לְ ַא ַ ּביֵ י:
ִאי ַמה ְ ּצ ִבי וְ ַא ּיָל ֵ -אין "אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ
ּ
ַאף ּ ְפס ּולֵ י ַה ּמו ְּקדָּ ׁ ִשין ֵ -אין "אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְבנוֹ " נוֹ ֵהג בּ וֹ !

ּבנוֹ ") 136ויקרא כב ,כח( נוֹ הג ּבהן,
ֵ ָ ֶ

ָא ַמר לֵ ּיה:
לְ ַמאי ְמ ַד ֵּמית לְ הוּ?
ִאי לְ חו ִּּלין " -אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ " נוֹ ֵהג בּ וֹ ,
וְ ִאי לְ ָק ָד ׁ ִשים " -אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ " נוֹ ֵהג בּ וֹ !
ָא ַמר לֵ ּיה:
ֵימא ָהכִ י:
ִאי ָהכִ יּ ַ ,ג ֵ ּבי ֶחלְ בּ וֹ נ ִַמי נ ָ
לְ ַמאי ְמ ַד ֵּמית לְ ה ּו?
ִאי לְ חו ִּּלין ֶ -חלְ ָ ּבן ָאסוּר,
וְ ִאי לְ ָק ָד ׁ ִשים ֶ -חלְ ָ ּבן ָאסוּר!
"א ְך"  -וְ לֹא ֶחלְ ָ ּבן,
ֶא ָּלא ,לָ או ִמי ָא ְמ ַר ְּת ַ
"א ְך"  -וְ לֹא "אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ ".
ֵא ַימר נ ִַמיַ :
ָר ָבא ָא ַמר:
"א ְך" – לְ "אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ " הוּא דְּ ָא ָתא ,וְ ֶחלְ בּ וֹ ִמ"דָּ מוֹ " נ ְָפ ָקא.
ַ
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דִּ כְ ִתיבַ " :רק ֶאת דָּ מוֹ ל ֹא תֹאכֵ ל" )דברים טו ,כב-כג(.
ַמאי "דָּ מוֹ "?
ִאילֵ ָימא :דָּ מוֹ ַמ ָּמ ׁש  -לֹא י ְֵהא ֶא ָּלא דָּ ָמן דִּ צְ ִבי וְ ַא ּיָל,
ַא ּט ּו דָּ ָמן דִּ ְצ ִבי וְ ַא ּיָל ִמי ׁ ָש ֵרי?!
ֶא ָּלא" :דָּ מוֹ " – ֶחלְ בּ וֹ .
ַ 135א ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר יֵ ָאכֵ ל ֶאת ַה ְ ּצ ִבי וְ ֶאת ָה ַא ָ ּיל ֵּכן ּתֹאכְ לֶ ּנ ּו ַה ָּט ֵמא וְ ַה ָּטהוֹ ר יַ ְחדָּ ו יֹאכֲ לֶ ּנ ּו
שה אֹתוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ ל ֹא ִת ׁ ְש ֲחט ּו ְ ּביוֹ ם ֶא ָחד
 136וְ ׁשוֹ ר אוֹ ֶ ׂ
ָ
 137כב ִ ּב ׁ ְש ָע ֶריך ּתֹאכְ לֶ ּנ ּו ַה ָּט ֵמא וְ ַה ָּטהוֹ ר יַ ְחדָּ ו ַּכ ְ ּצ ִבי וְ כָ ַא ָ ּיל .כג ַרק ֶאת דָּ מוֹ ל ֹא תֹאכֵ ל ַעל ָה ָא ֶרץ ִּת ׁ ְש ּ ְפכֶ ּנ ּו ַּכ ָּמיִ ם

רש"י
צבי .כצבי ואיל ומוקמיא
בסיפרי דבפסולי המוקדשין
שפדו הכתוב מדבר:
מה צבי ואיל פטורין מן
הבכורה .דבקרך וצאך
כתיב:
ולא אוציא את המתות.
ולקמן פריך מאי אולמיה
דמתות מבכורה:
צבי ואיל פטורין מן המתות.
דכתיב במתות אם שור אם
שה:
ומ''ש .מתות דלא פקי
מקרא קמא:
ומתרץ אוציא את הבכורה
שאיה שוה בכל .שאיה
והגת בקבות כזכרים:
צבי ואיל .אין אותו ואת בו
והג בצבי ואיל דכתיב שור
או שה:
א''ל למאי מדמית ליה.
המוקדשין
לפסולי
דתיפטריהו מאותו ואת בו:
אותו ואת בו והג בחולין
כדמפרש
ובמוקדשין
בשחיטת חולין )ד' עח:(.
א''ה גבי חלבו מי .אמאי
איצטריך אך למיסר תיפוק
לי דאסור דלמאי מדמית להו
כיון דאמרת אע''ג דאיתקוש
לצבי ואיל לא פקי מתורת
קדשים:
אך ולא אותו ואת בו.
ומסתברא דהיקשא למיפטר
מבכורה ומתות אתיא ואך
למיסר חלבו ואותו ואת בו
דהשתא מדמין להו לקדשים
גמורין דאי אמרין איפכא
לא מדמין להו לא לקדשים
ולא לחולין:
רק את דמו .בבכור בעל מום
כתיב:

לּוֹק ַח ַ
מסכת בכורות פרק ב' – ַ
עוּבּר ָפּ ָרתוֹ"
"ה ֵ

וְ לִ יכְ ּתוֹ ב ַר ֲח ָמנָא ' ֶחלְ בּ וֹ '!
ישא וְ ַא ֲהנֵי ְק ָרא,
ִאי ָּכ ַתב ַר ֲח ָמנָאֵ ' :חלֶ ב'ֲ ,הוָ ה ָא ִמינָאַ :א ֲהנֵי ֶה ֵ ּיק ׁ ָ
ישא"  -לְ ַמעו ֵּטי ִמ ָּכ ֵרת,
" ַא ֲהנֵי ֶה ֵ ּיק ׁ ָ
דְּ כִ י ְּכ ַתב " ָּכ ֵרת" ַאאוֹ כֵ ל ֵחלֶ ב ְ ּב ֵה ָמה הוּא דִּ כְ ִתיב,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרִּ :
"כי ָּכל אוֹ כֵ ל ֵחלֶ ב ִמן ַה ְ ּב ֵה ָמה") 138ויקרא ז ,כה(,
וְ ַא ֲהנֵי ְק ָרא לְ ֵמ ָיקם ֲעלֵ ּיה ְ ּבלָ או ְ ּב ָעלְ ָמא.
לְ ָהכִ י ַא ּ ְפ ֵק ּיה ַר ֲח ָמנָא ִ ּבלְ ׁשוֹ ן "דָּ מוֹ " ,לוֹ ַמר לְ ָךַ :מה דָּ מוֹ ְ ּב ָּכ ֵרתַ ,אף ֶחלְ בּ וֹ ְ ּבכָ ֵרת.
"א ְך"  -וְ לֹא ֶח ְלבּ וֹ " ָק ָא ַמר!
וְ ָהא ָּתנָאַ " :
"א ְך"  -וְ לֹא ֶחלְ בּ וֹ ,
ִיתי אוֹ ֵמרַ :
ָהכִ י ָק ָא ַמרִ :אילּ ּו לֹא נ ֱֶא ַמר 'דָּ מוֹ 'ָ ,הי ִ
ּ
ַעכְ ׁ ָשיו ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :דָּ מוֹ " לְ "אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְבנוֹ " הוּא דְּ ָא ָתא.

ִּ 138כי ָּכל אֹכֵ ל ֵחלֶ ב ִמן הַ ְ ּבהֵ ָמה ֲא ׁ ֶשר יַ ְק ִריב ִמ ֶּמ ָּנה ִא ׁ ּ ֶשה לַ ה' וְ נִ כְ ְר ָתה ַה ֶּנפֶ ׁש ָהאֹכֶ לֶ ת ֵמ ַע ֶּמיהָ
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רש"י
אהי היקישא .דאיתקוש לצבי
ואיל:
ואהי קרא .דכתיב את חלבו לא
תאכל אהי היקישא מכרת והוה
מיסתבר טעמא שפיר דכי כתיב
כרת בחלב בבהמה הראויה
לקרבן כתיב דכתיב )ויקרא ז( כי
כל אוכל חלב וגו' ואהי קרא
למיקם עליה בלאו דלא
תישרייה לגמרי להכי אפקיה
כו':
והא תא .דברייתא דלעיל מפיק
חלבו מאך ורבא היכי מצי
למימר דאך לאותו ואת בו
אתא:
אילו לא אמר כו' .והאי דקתי
תלמוד לומר אך חלק ה''ק אפילו
לא כתב קרא מציא לאפוקי
מהכא :רק בכל אות פשך תזבח
ואכלת )דברים יב( ואוקימא
בפסולי המוקדשין לאחר פדיון:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .13טו ,א-ב
]" ֲא ָבל ָ ּק ַדם ֶה ְקדֵּ ׁ ָשן ֶאת מו ָּמן,
אוֹ מוּם עוֹ ֵבר ְל ֶה ְקדֵּ ׁ ָשן-
וְ ְל ַא ַחר ִמ ֵ ּכן נוֹ ַלד ָל ֶהן מוּם ָקבו ַּע ,וְ נִ ְפדּ ּו[:
יע ֵבד"[.
וְ ֵאינָ ן יוֹ ְצ ִאין ְלחו ִ ּּלין ] ְל ִה ָ ּיגזֵ ז ו ְּל ֵה ָ
ְמנָא ָהנֵי ִמ ֵּילי?
דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
וְ לֹא ִ ּגי ָּזה,
"תזְ ַ
" ִּ
ָּ
שר"  -וְ לֹא ָח ָלב,
"ב ָ ׂ
"וְ ָאכַ לְ ָּת"  -וְ לֹא ִל ְכ ָל ֶב ָ
יך,
ִמ ָ ּכאן ׁ ֶש ֵאין ּפוֹ ִדין ֶאת ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשים ְל ַה ֲא ִכ ָילן ִל ְכ ָל ִבים".
ּבח") 139דברים יב ,טו( -

טו,ב ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
יחה וָ ֵא ָיל ְך,
יתר ֲא ִכ ָילה ֶא ָ ּלא ִמ ׁ ּ ְש ַעת זְ ִב ָ
"תזְ ַ ּבח וְ ָאכַ לְ ָּת" )דברים יב ,טו( ֵ -אין ְל ָך ָ ּב ֵהן ֶה ֵּ
" ִּ
140
ֲא ָבל ּפוֹ ִדין ֶאת ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשים ְל ַה ֲא ִכ ָילן ִל ְכ ָל ִבים" .

שר ְּכ ִב ְר ַּכת ה' ֱאל ֶֹה ָיך ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן לְ ָך ְ ּבכָ ל ׁ ְש ָע ֶר ָיך ַה ָּט ֵמא וְ ַה ָּטהוֹ ר יֹאכְ לֶ ּנ ּו ַּכ ְ ּצ ִבי וְ כָ ַא ָ ּיל
ַ 139רק ְ ּבכָ ל ַא ַ ּות נַ ְפ ׁ ְש ָך ִּתזְ ַ ּבח וְ ָאכַ לְ ָּת בָ ָ ׂ
 140מסורת הש"ס .גירסת וילאָ ) :הכִ י נ ִָמי ְד ָא ַמר(

רש"י
איכא דאמרי תזבח ואכלת וכו'.
מהכא מפיק גיזה וחלב דאסור
ובשר אורחיה דקרא ולא דריש
ואכלת לאפוקי כלבים:

לּוֹק ַח ַ
מסכת בכורות פרק ב' – ַ
עוּבּר ָפּ ָרתוֹ"
"ה ֵ
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 .14טו ,ב
]" ֲא ָבל ָ ּק ַדם ֶה ְקדֵּ ׁ ָשן ֶאת מו ָּמן,
אוֹ מוּם עוֹ ֵבר ְל ֶה ְקדֵּ ׁ ָשן-
וְ ְל ַא ַחר ִמ ֵ ּכן נוֹ ַלד ָל ֶהן מוּם ָקבו ַּע ,וְ נִ ְפדּ ּו[:
וּוְ ָל ָדן וַ ֲח ָל ָבן ָ -אסוּר ְל ַא ַחר ִפ ְדיוֹ נָ ן".
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִאילֵ ָימא דְּ ִא ַיע ַ ּבר וְ ִא ְיתיְלִ יד לְ ַא ַחר ּ ִפ ְדיוֹ ָנן ַ -א ַּמאי? וְ לַ ד צְ ִבי וְ ַא ָ ּיל נִ ינְה ּו!
ֶא ָּלא דְּ ִא ַיע ַ ּבר לִ ְפנֵי ִפ ְדיוֹ נָן ו ִּא ְיתיְ לִ יד לְ ַא ַחר ּ ִפ ְדיוֹ נָן.
ָהא לִ ְפנֵי ּ ִפ ְדיוֹ נָן ִ -מ ְיקדַּ ׁש נ ִַמי ָק ְד ׁ ִשי.
ְמ ָנא ָהנֵי ִמ ֵּילי?
דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
""זָ כָ ר") 141ויקרא ג ,א( ְ -ל ַרבּ וֹ ת ֶאת ַה ָּו ָלד,
ּו"נְ ֵק ָבה" ְל ַרבּ וֹ ת ֶאת ַה ְּתמו ָּרה.
ימים,
ימין ו ְּתמו ַּרת ְּת ִמ ִ
וְ ֵאין ִלי ֶא ָ ּלא וְ ַלד ְּת ִמ ִ
וַ ְל ֵדי ַ ּב ֲע ֵלי מו ִּמין ו ְּתמו ַּרת ַ ּב ֲע ֵלי מו ִּמין ִ -מ ַ ּניִ ן?
"אם זָ כָ ר" ְ -ל ַרבּ וֹ ת וְ ַלד ַ ּב ֲע ֵלי מו ִּמין,
ְ ּכ ׁ ֶשהוּא אוֹ ֵמרִ :
"אם נְ ֵק ָבה" ְ -ל ַרבּ וֹ ת ְּתמו ַּרת ַ ּב ֲע ֵלי מו ִּמין".
ִ
אוֹ ָתן וְ לָ דוֹ ת ׁ ֶשלְ ַא ַחר ּ ִפ ְדיוֹ נָן ַ -מה ְּת ֵהא ֲעלֵ ֶיהן?
לִ ְפנֵי ִפ ְדיוֹ נָן ִ -מ ְיפלַ ג ּ ְפלִ יגִ י ְ ּבה ּו:
ִא ָּיכא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרָ :ק ְד ׁ ִשי לִ ְיק ַרב.
וְ ִא ָּיכא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרָ :ק ְד ׁ ִשי לִ ְר ִע ּיָיה.
דִּ לְ ַא ַחר ּ ִפ ְדיוֹ נָן ַ -מה ְּת ֵהא ֲעלֵ ֶיהן?
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
כּ וֹ נ ְָסן לְ כִ ּ ָיפה וְ ֵהן ֵמ ִתין.
דְּ ֵהיכִ י לִ ֲיע ִביד?
לִ ְיק ְר ִבינְה ּו ִ -מכּ ַֹח ְקדו ׁ ּ ָּשה דְּ חוּיָ ה ָק ָאתוּ.
לִ ְיפ ְר ִקינְה ּו  -לָ א ַא ִּל ִימי לְ ִמ ְית ּ ַפס ּ ִפ ְדיוֹ נָן.
ָא ְמ ִרי ְ ּב ַמ ְע ְר ָבא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ָסמו ְּך לְ ִפ ְדיוֹ נָן ַ -מ ְת ּ ִפ ָיסן לְ ׁ ֵשם זֶ ַבח.
" ָסמו ְּך לְ ִפ ְדיוֹ נָן"?!
לְ ֵמ ְימ ָרא :דִּ ְבנֵי ְפ ִד ּיָיה נִינְהוּ!
ֶא ָּלא ֵא ָימאָ :סמו ְּך לְ ִפ ְדיוֹ ן ִא ָּמןַ ,מ ְת ּ ִפ ָיסן לְ ׁ ֵשם אוֹ תוֹ זֶ ַבח.
ַט ְע ָמא ַמאי?
ָא ַמר ַר ִ ּבי לֵ וִ י:
ְ ּגזֵ ָירה ׁ ֶש ָּמא ְיגַ דֵּ ל ֵמ ֶהן ֲע ָד ִרים ֲע ָד ִרים.
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רש"י
אלא דאיעבר לפי פדיון ואיתיליד לאחר
פדיון .הילכך אסירי וקדושה לית להו לא
ליקרב ולא לדמיהן כדמפרש לקמן מה תהא
עליהן:
הא לפי פדיון .ולדו מיקדש מי קדשי:
מא ה''מ .דלפי פדיון אם ולדו קדשי:
זכר לרבות את הולד .גבי שלמים כתיב )ויקרא ג(
אם זכר אם קבה תמים וקרא יתירא הוא
דישתוק קרא מייה ומדלא קבע בה זכר כדקבע
בעולה ממילא דקבה מי חזיא זכר וקבה תו
למה לי זכר לרבות ולד שלמים ואי קשיא תיפוק
ליה מאשר יהיו לך תריץ תאי היא איכא דמייתי
לה מהכא ואיכא דמייתי לה מהכא והכי מפרש
במסכת תמורה בפרק אלו קדשים )דף יז:(:
ולד תמימים .ולד בהמה תמימה:
ולד בעלי מומין) .וכולן( שקדם הקדשן את מומן:
אותן ולדות שלאחר פדיון .ולדו ותעברו קודם
פדיון מה תהא עליהם דהא לא חזו לא לגופן
ולא לדמי כדמפרש רב הוא:
הך דולדו לפי פדיון מיפליג פליגי בהו .בהא
דאמרן לעיל אם זכר לרבות ולד בעלי מומין:
איכא למאן דאמר .במס' תמורה בפרק אלו
קדשים )שם( קדשי ליקרב:
ואיכא למאן דאמר קדשי לרעייה .עד שיוממו
וימכרו ויפלו דמיהן לדבה:
כוסן לכיפה .לחדר והם מתים ברעב:
קדושה דחויה .דאית בהו תרתי לריעותא חדא
דאמותן בעלי מומין שראו ודחו ועוד דלאחר
פדיון ולדו והן עצמן אין יכול להתפיסן
לקדושה גמורה להקריב הואיל ואידחו תו לא
מיחזו:
לא אלימי למיתפס פדיון .בקדושתן כדי שיצאו
הן לחולין שכבר יצאו קדושתן אגב פדיון דאמן
דהאי דאסורין גזרה בעלמא הוא כדלקמן אבל
מדאורייתא עובר ירך אמו הוא ופקעה קדושתן
לפדיון אמן כדאמרן לעיל גבי קדושת דמים
דולדן מותר לאחר פדיון קדושת הגוף מי לא
שא דאין חילוק בין קדושת הגוף לקדושת דמים
לעין פדיון אלא שזה צריך מום וזה אין צריך
מום:
למימרא דבי פדייה יהו .בתמיה כלומר דשייך
למימר בהו לשון פדייה קודם שיתפיסן בתמיה
והא לא אלימי:
סמוך לפדיון אמן מתפיסן לשם אותו זבח.
דהשתא חיילא עלייהו קדושה לעצמן דחשביהו
ולא פקעה קדושתייהו על ידי פדיון אמן וממתין
עד שיוממו ופריק להו:
וטעמא מאי .אמר רב הוא מומתין ולא מתקין
להו כרבי חיא:
אמר ר' לוי גזרו כו' .אי אמרת אית להו תקתא
לולדות אתי לגדל עדרים מפסולי המוקדשין דכי
פיל ביה מומא בבהמת קדשים לא פריק ליה
)האי( ואתי למיכליהו בלא פדיון אבל כי
מפסדין לולדות ממהר לפדות את האם מיד
כשיפול בה מום מפי רבי אליעזר ובתשובתו ל''א
בין למ''ד מומתין בין למ''ד מתפיסן מאי טעמא
אטרחוהו רבן לשבקיהו באיסורייהו גזרה
שמא יגדל עדרים עדרים שילדו גם אותן ולדות
ולדות אחרים ואתי בהו לידי תקלה אבל לאחר
שיפדם לא איכפת אם יולדין דוולד צבי ואיל
יהו .ל''א ועיקר מפי המורה וטעמא מאי
אמתי' קא מהדר דמאי טעמא אסור אחר פדיון
אמן הא פקע קדושתייהו בפדיון אמן כי היכי
דפקעא גבי קדושת דמים דולדן מותר לאחר
פדיון כדאמר לעיל גזירה שמא יגדל מפסולי
המוקדשין שיפדו עדרים לצורך דולדות הולדים
לאחר פדיון ואתי בהו לידי גיזה ועבודה אבל
לעיל גבי קדם מומן להקדישן לא גזרין משום
מילתא דלא שכיחא היא דהא אמרין במסכת
תמורה )דף ו (:המתפיס בעלי מומין למזבח עובר
בחמשה לאוין ובקדם הקדשן למומן גופייהו
דשרין דאיעבר ואיתייליד לאחר פדיון ולא
גזרין )דמילתא דלא שכיחא( כיון דאסרת להך
דאיעבר לפי פדיון לא אתי לדחוייהו:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .15טו ,ב – טז ,א
ֵיה ָר ִבינָ א ֵמ ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ַמה ּו ׁ ֶש ַּמ ְת ּ ִפ ָיסן לְ כָ ל זֶ ַבח ׁ ֶש ּי ְִר ֶצה?
ָא ַמר לֵ ּיהֵ :אין ַמ ְת ּ ִפ ָיסן.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִ ְ
ִ ְ ֶָ
ָ ַ ִ ְ ֶָ
ַמה ְ ּבכוֹ ר ֵאין ַמ ְת ּ ִפ ָיסן לְ כָ ל זֶ ַבח ׁ ֶש ּי ְִרצֶ ה,
"א ְך ְ ּבכוֹ ר ֲא ׁ ֶשר יְ ֻב ַּכר לַ ה' ִ ּב ְב ֵה ָמה  ...ל ֹא יַ ְקדִּ ׁיש ִא ׁיש א ֹתוֹ ") 144ויקרא כז ,כו(,
דִּ כְ ִתיבַ :
ַאף ָהנֵי ֵ -אין ַמ ְת ּ ִפ ָיסן לְ כָ ל זֶ ַבח ׁ ֶש ּי ְִר ֶצה.

"ב ׁשער ָיך") 142דברים יב ,טו( ּ
ּגמר ּ
"ב ׁשער ָיך") 143דברים טו ,כב( מ ּבכוֹ ר,

ַּת ְניָא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ישן ,וְ נִ ְפדּ ּוַ :ח ָ ּי ִיבין ּ ִ -ב ְבכוֹ ָרה,
" ָק ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ָ ּק ַדם מוּם ָקבו ַּע ְל ֶה ְקדֵּ ׁ ָ
ו ְּב ַמ ָּתנוֹ ת ּ ֵ -בין ִל ְפנֵ י ִפ ְדיוֹ נָ ן,
ֵ ּבין ְל ַא ַחר ּ ִפ ְדיוֹ נָ ן.
ַה ּגוֹ זֵ ז וְ ָהעוֹ ֵבד ָ ּב ֶהן ֵ -אינוֹ סוֹ ֵפג ֶאת ָה ַא ְר ָ ּב ִעים.
שין ְּתמו ָּרה,
ֵ ּבין ִל ְפנֵ י ִפ ְדיוֹ נָ ן ֵ ּבין ְל ַא ַחר ּ ִפ ְדיוֹ נָ ן ֵ -אין עוֹ ִ ׂ
וְ ִל ְפנֵ י ִפ ְדיוֹ נָ ן  -מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן,
ו ְּל ַא ַחר ּ ִפ ְדיוֹ נָ ן ֵ -אין מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן.
יהן  -חוֹ ל,
וּוְ ָלדוֹ ֵת ֶ
ימים,
וְ נִ ְפדִּ ין ְּת ִמ ִ
יסן ְל ָכל זֶ ַבח ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶצה.
ּו ַמ ְת ּ ִפ ָ
יהם,
ְ ּכ ָללוֹ ׁ ֶשל דָּ ָברֲ :ה ֵרי ֵהן ְ ּכחו ִ ּּלין ְל ָכל דִּ ְב ֵר ֶ
ֵאין ְל ָך ָ ּב ֶהם ֶא ָ ּלא ִמ ְצוַ ת ִעלּ וּי ִ ּב ְל ַבד.
ישן ֶאת מו ָּמן,
ָק ַדם ֶה ְקדֵּ ׁ ָ
ישן,
אוֹ מוּם עוֹ ֵבר ְל ֶה ְקדֵּ ׁ ָ
ּ
ו ְּל ַא ַחר ִמ ָ ּכאן נוֹ ַלד מוּם ָקבו ַּע ,וְ נִ ְפדּ ּו ְ -פטו ִּרין ִמן ַה ְ ּבכוֹ ָרה,
ו ִּמן ַה ַּמ ָּתנוֹ ת ּ ֵ -בין ִל ְפנֵ י ִפ ְדיוֹ נָ ן,
ֵ ּבין ְל ַא ַחר ּ ִפ ְדיוֹ נָ ן.
ַה ּגוֹ זֵ ז וְ ָהעוֹ ֵבד ָ ּב ֶהן  -סוֹ ֵפג ֶאת ָה ַא ְר ָ ּב ִעים.
ו ֵּבין ִל ְפנֵ י ִפ ְדיוֹ נָ ן,
שין ְּתמו ָּרה.
ֵ ּבין ְל ַא ַחר ּ ִפ ְדיוֹ נָ ן  -עוֹ ִ ׂ
ִל ְפנֵ י ִפ ְדיוֹ נָ ן  -מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן,
ו ְּל ַא ַחר ּ ִפ ְדיוֹ נָ ן ֵ -אין מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן.
יהן  -קוֹ ֶד ׁש,
וּוְ ָלדוֹ ֵת ֶ
ימין.
יפדִּ ין ְּת ִמ ִ
וְ ֵאין נִ ְ
יסן ְל ָכל זֶ ַבח ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶצה.
ֵאין ַמ ְת ּ ִפ ָ
יהם,
ְ ּכ ָללוֹ ׁ ֶשל דָּ ָברֲ :ה ֵרי ֵהן ְ ּכ ֶה ְקדֵּ ׁש ְל ָכל דִּ ְב ֵר ֶ
יתר ֲא ִכ ָילה ִ ּב ְל ַבד".
וְ ֵאין ְל ָך ָ ּב ֶהן ֶא ָ ּלא ֶה ֵּ
ישא – לַ ֲאת ּויֵיׁ :שוֹ ֲח ָטן ַ ּבחוּץ ּ ָפטוּר.
ְּ
"כ ָללוֹ ׁ ֶשל דָּ ָבר" דְּ ֵר ׁ ָ
"כ ָללוֹ ׁ ֶשל דָּ ָבר" דְּ ֵס ָיפא ^ -לַ ֲאת ּויֵיֲ :חלָ בוֹ .
טז,א ְ ּ

שר ְּכ ִב ְר ַּכת ה' ֱאל ֶֹה ָיך ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן לְ ָך ְ ּבכָ ל ׁ ְש ָע ֶר ָיך ַה ָּט ֵמא וְ ַה ָּטהוֹ ר יֹאכְ לֶ ּנ ּו ַּכ ְ ּצ ִבי וְ כָ ַא ָ ּיל
ַ 142רק ְ ּבכָ ל ַא ַ ּות נַ ְפ ׁ ְש ָך ִּתזְ ַ ּבח וְ ָאכַ לְ ָּת בָ ָ ׂ
ּ ִ 143ב ׁ ְש ָע ֶר ָיך ּתֹאכְ לֶ ּנ ּו ַה ָּט ֵמא וְ ַה ָּטהוֹ ר יַ ְחדָּ ו ַּכ ְ ּצ ִבי וְ כָ ַא ָ ּיל
שה לַ ה' הוּא
ַ 144א ְך ְ ּבכוֹ ר ֲא ׁ ֶשר יְ ֻב ַּכר לַ ה' ִ ּבבְ ֵה ָמה ל ֹא יַ ְקדִּ ׁיש ִא ׁיש א ֹתוֹ ִאם ׁשוֹ ר ִאם ֶ ׂ

רש"י
מהו שיתפיסן .לאותן ולדות
שבמעי פסולי המוקדשין לאיזו
זבח שירצה:
אין מתפיסן .אלא לאותו זבח:
בשעריך .כתיב בבכור וכי יהיה
בו מום וגו' בשעריך תאכלו
)דברים טו( ובפסולי המוקדשין
כתיב אשר תן לך בכל שעריך
)שם יב(:
אשר יבוכר לא יקדיש איש
אותו .אלמא לא חל עליה שום
קדושה אחריתי:
ואין סופג את הארבעים .ואע''ג
דאסירי בגיזה קודם פדייה לא
לקי עליה דכי כתיב לא תגוז
אקדשים גמורין כתיב ואיסורא
מיהא איכא כשאר הה מן
ההקדש:
בין לפי פדיון בין לאחר פדיון
אין עושין תמורה .דטוב מעיקרו
בעין כדפרישית לעיל:
לפי פדיון מועלין בהן .דהא
הה מן ההקדש דלא גרעי
מקדשי בדק הבית:
וולדותיהן חולין .אפילו תעברו
קודם פדיון וולדו אחר פדיון:
ופדין תמימים .אם תעברו
וילדו קודם פדיון:
אין לך בהם אלא מצות עילוי
בלבד .שמעלין אותן בדמים:
ובין לפי פדיון ובין לאחר
פדיון עושין תמורה .ולקמן
קאמר דתמורה שלאחר פדיון
מתה:
לאחר פדיון אין מועלין בהן.
דאיתקוש לצבי ואיל אבל לעין
גיזה לא דכתיב תזבח ולא גיזה:
וולדותיהן קודש .אם תעברו
קודם פדיון:
ואין מתפיסן לכל זבח שירצה.
והייו דרב ששת:
לאתויי חלבו .דאסור ולאתויי
שוחטו בחוץ דחייב לא אמרין
משום דא''כ איבעי לן למימר
בדוקין שבעין ועוד סיפא קתי
לקמן השוחטן בחוץ פטור וכללא
דרישא לא אצטריך לאיתויי
חלבו דשרי דהשתא ולדן דכגופן
דמי דעובר ירך אמו הוא שרי כל
שכן חלבו דמיא בעלמא הוא:

וֹק ַח ַ
מסכת בכורות פרק ב' – ַ
עוּבּר ָפּ ָרתוֹ"
"הלּ ֵ
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ָא ַמר ָמר:
ימין,
מ
ת
ין
" ֵאין נִ ְפדִּ ְּ ִ ִ
יסן ְל ָכל זֶ ַבח ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶצה".
וְ ֵאין ַמ ְת ּ ִפ ָ
ימים"  -הוּא דְּ לָ א ִמ ְיפ ְר ִקי,
" ְּת ִמ ִ
ָהא ' ַ ּב ֲעלֵ י מו ִּמין' ִ -מ ְיפ ְר ִקי.
" ְל ָכל זֶ ַבח ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶצה"  -הוּא דְּ ֵאין ַמ ְת ּ ִפ ָיסן,
ָהא  -לְ אוֹ תוֹ זֶ ַבח ַמ ְת ּ ִפ ָיסן.
ֵהיכִ י ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לָ ּה דְּ ַמ ְת ּ ִפ ָיסן לְ אוֹ תוֹ זֶ ַבח וְ נ ְִפדִּ ין ְ ּבמו ָּמן.
ֵימא ֶּת ֲיהוֵ י ְּתיו ְּב ָּתא דְּ ַרב ה ּונָא!
נ ָ
ָא ַמר לָ ְך ַרב ה ּונָא:
הוּא ַהדִּ ין דַּ ֲא ִפילּ ּו ַ ּב ֲעלֵ י מו ִּמין ֵ -אין ִנ ְפדִּ ין.
ימים".
ימים" ָּתנָא נ ִַמי ֵס ָיפאֵ " :אין נִ ְפדִּ ין ְּת ִמ ִ
ישא" :נִ ְפדִּ ין ְּת ִמ ִ
וְ ַאי ְֵידי דְּ ָתנָא ֵר ׁ ָ
ישאְ " :ל ָכל זֶ ַבח ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶצה" ָּתנָא נ ִַמי ֵס ָיפאְ " :ל ָכל זֶ ַבח ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶצה".
וְ ַאי ְֵידי דְּ ָתנָא ֵר ׁ ָ

"וְ ַה ׁ ּשוֹ ֲח ָטן ַ ּבחוּץ ָ ּ -פטוּר".
ַרב הוּנָ א ַמ ְתנֵיַ " :ח ָ ּייב",
וּמוֹ ִקים לָ ּהּ ְ :בדו ִ ּּקין ׁ ֶש ָ ּב ַעיִן,
וְ ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא דְּ ָא ַמרִ :אם ָעל ּו  -לֹא י ְֵרדוּ.

רש"י
הא בעלי מומין מיפרקי .אותם
שתעברו קודם פדיון וולדו
לאחר פדיון וכגון שתפסן לשום
זבח דאלימא קדושתייהו
למיתפס פדיון וכשהוא מתפיסן
לשם זבח אין מתפיסן לכל זבח
שירצה הא לשם אותו זבח
מתפיסן והיכי משכחת לה
פירושא הוא כלומר היכי
משכחת תירוצא דמילתא
דמשמע בעלי מומין פדין ולשם
זבח אחר לא יתפיסם אלא היכי
עביד דמתפיסם לשם אותו הזבח
ופדין במומן כשיפול בהן מום:
ימא תהוי תיובתא דרב הוא.
דאמר לעיל כוסן לכיפה והן
מתים:
ואיידי דתי רישא פדין
תמימים .דחידוש הוא דאפילו
תמימים פדים:
והשוחטן בחוץ פטור .סיפא
דברייתא לעיל אקדשים שקדם
הקדשן את מומן קאי ואפילו
הכי פטור דאין חייבין על
שחיטת חוץ אלא על המתקבל
בפים כדתן בזבחים בפרק פרת
חטאת )דף קיב (.בעלי מומין בין
קבועין בין עוברין שהקריבן
בחוץ פטור ומפיק טעמא מהאי
קרא ואל פתח אהל מועד לא
הביאו הא כל שאיו ראוי לבא
אל פתח אהל מועד אין חייבין
עליו:
רב הוא מתי חייב .כדקתי
מתי':
ומוקי לה בדוקין שבעין.
דמתקבל בפים הוא:
ואליבא דרבי עקיבא .דאמר
בשחיטת קדשים בפ' המזבח
מקדש )דף פד (.אם עלו לא ירדו.
דוקין טולא כגון )ישעיהו מ(
הוטה כדוק שמים ולהכי לא
ירדו דאין מומן יכר כל כך הכי
תן בזבחים בפ' המזבח מקדש
הראוי לו )דף פד (.ר' עקיבא
מכשיר בבעלי מומין כלומר דאם
עלו לא ירדו ואמר רבי יוחן בגמ'
לא הכשיר רבי עקיבא אלא
בדוקין שבעין הואיל וכשירין
בעופות והוא שקדם הקדישן את
מומן ל''א דוקין שיש לו מום
בעפעפים ולהכי קרי לעפעפים
דוק על העין כרקיע דהכי אמרין
בספרי אגודות העין דומה לעולם
קטן העפעפים כגד הרקיע
והתחתון כגד הארץ והלבן
שמקיף את העין כגד ים
אוקייוס שסובב את העולם
והשחור שבו שהוא עגול דומה
לגלגל חמה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .17טז ,א
שה ְּתמו ָּרה".
" ֵ ּבין ִל ְפנֵ י ִפ ְדיוֹ נוֹ ֵ ּבין ְל ַא ַחר ּ ִפ ְדיוֹ נוֹ  -עוֹ ֶ ׂ
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ַּּה:
ּו ְתמו ָּרתוֹ לְ ַא ַחר ּ ִפ ְדיוֹ נוֹ – ֵמ ָתה.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ֵהיכִ י לִ ֲיע ִביד?
לִ ְיק ְר ֵב ּיה ִ -מכּ ַֹח ְקדו ׁ ּ ָּשה דְּ ח ּויָה ָק ָא ְתיָא!
לִ ְיפ ְר ָק ּה  -לָ א ַא ִּל ָימא לְ ִמ ְית ּ ַפס ּ ִפ ְדיוֹ נָ ּה.
ִהלְ ָּכ ְך ֵ -מ ָתה.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ַע ְמ ָרם:
וְ ִת ַיתכִ יל ְ ּבמ ּו ָמ ּה לַ ְ ּב ָעלִ ים!
וְ כִ י ַמה ֵ ּבין זוֹ  ,לִ ְתמו ַּרת ְ ּבכוֹ ר ו ַּמ ֲע ֵׂשר?
דִּ ְתנַן:
שר,
שרֵ ,הן וּוְ ָל ָדן וּוְ ַלד וְ ָל ָדן ַעד סוֹ ף ָ ּכל ָהעוֹ ָלם ֲ -ה ֵרי ֵהן ִ ּכ ְבכוֹ ר ו ַּמ ֲע ֵ ׂ
" ְּתמו ַּרת ְ ּבכוֹ ר ו ַּמ ֲע ֵ ׂ
יֵ ָא ְכל ּו ְ ּבמו ָּמן ַל ְ ּב ָע ִלים" )תמורה כא!(.
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
זֶ ה ׁ ֵשם ִא ּמוֹ ָעלָ יו ,וְ זֶ ה ׁ ֵשם ִא ּמוֹ ָעלָ יו,
"זֶ ה ׁ ֵשם ִא ּמוֹ ָעלָ יו"ְּ - 145תמו ַּרת ְ ּבכוֹ ר ו ַּמ ֲע ֵׂשר ִמ ַ ּיק ְריָא,
ַמה ְ ּבכוֹ ר ו ַּמ ֲע ֵׂשר ְ ּבמו ָּמן ִמ ְית ָאכְ לָ ן לַ ְ ּב ָעלִ ים ַ -אף ְּתמו ָּר ָתן ִמ ְית ָאכְ לָ א.
"וְ זֶ ה ׁ ֵשם ִא ּמוֹ ָעלָ יו" ְּ -תמו ַּרת ָק ָד ׁ ִשים ִמ ַ ּיק ְריָא,
ַמה ָק ָד ׁ ִשים לָ א ִמ ָיתכְ לִ י ֶא ָּלא ְ ּב ִפ ְדיוֹ ן ַ -אף ְּתמו ָּר ָתן נ ִַמי לָ א ִמ ָיתכְ לִ י ֶא ָּלא ְ ּב ִפ ְדיוֹ ן.
וְ ָהא לֹא ַא ִּל ָימא לְ ִמ ְית ּ ַפס ּ ִפ ְדיוֹ נ ָּה.
ַּת ְניָא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַרב נ ְַח ָמן:
" ִמ ַ ּניִ ן ִל ְתמו ַּרת ּ ְפסו ֵּלי ַה ּמו ְּקדָּ ׁ ִשין ׁ ֶש ֵּמ ָתה?
"מ ּ ַמ ֲעלֵ י ַה ֵ ּג ָרהָ ...ט ֵמא") 146ויקרא יא ,ד(".
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ :
ַהאי ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ ָח ֵמ ׁש ַח ּ ָטאוֹ ת ֵמתוֹ ת!
"מ ּ ַמ ְפ ִר ֵיסי ַה ּ ַפ ְר ָסהָ ...ט ֵמא" )ויקרא יא ,ד( נ ְָפ ָקא.
ַההוּאִ ,
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
" ִמ ַ ּניִ ן ְל ָח ֵמ ׁש ַח ָּטאוֹ ת ֵמתוֹ ת?
"מ ּ ַמ ְפ ִר ֵיסי ַה ּ ַפ ְר ָסהָ ...ט ֵמא" )ויקרא יא ,ד(".
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ :
ָח ֵמ ׁש ַח ּ ָטאוֹ ת ֵמתוֹ תִ ,הילְ כְ ָתא ְ ּג ִמ ִירי לָ ּה!
ֶא ָּלאִּ ,כי ָא ָתא ְק ָרא  -לִ ְתמו ַּרת ָא ׁ ָשם.
" ְּתמו ַּרת ָא ׁ ָשם"  -נ ִַמי ִהילְ כְ ָתא ִהיא,
" ָּכל ׁ ֶש ְ ּב ַח ּ ָטאת – ֵמ ָתהּ ְ ,ב ָא ׁ ָשם  -רוֹ ֶעה!
ֶא ָּלא ,לְ עוֹ לָ ם ָח ֵמ ׁש ַח ּ ָטאוֹ ת ֵמתוֹ ת.
וְ ִאצְ ְט ִר ְיך ְק ָרא וְ ִאצְ ְט ִר ְיך ִהילְ כְ ָתא,
דְּ ִאי ִמ ְ ּק ָרא ֲ -הוָ ה ָא ִמינָא :לִ ְר ִע ּיָיה,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןִ :הילְ כְ ָתא לְ ִמ ָיתה.
וְ ִאי ֵמ ִהילְ כְ ָתא ֲ -הוָ ה ָא ִמינָאֵ :היכָ א דַּ ֲע ַבד ִא ְיק ֵרי וְ ָאכַ ל ֵמ ָהנֵי ָח ֵמ ׁש ַח ּ ָטאוֹ ת ִא ּיסו ָּרא ִ -א ָּיכא,
לָ או  -לֵ ָּיכא,
 145כתבי יד .ובחלק מכתבי היד :וכו' .גירסת וילא :כּ וּלּ ֹו
ַ 146א ְך ֶאת זֶ ה ל ֹא תֹאכְ ל ּו ִמ ַּמ ֲעלֵ י ַה ֵ ּג ָרה ו ִּמ ַּמ ְפ ִר ֵסי ַה ּ ַפ ְר ָסה ֶאת ַה ָ ּג ָמל ִּכי ַמ ֲעלֵ ה גֵ ָרה הוּא ו ַּפ ְר ָסה ֵאינֶ ּנ ּו ַמ ְפ ִריס ָט ֵמא הוּא לָ כֶ ם

רש"י
קדושה דחויה .שכבר פדו:
ויאכלו במומן .ימתיו עד
שיוממו ויאכלו לבעלים כבכור
ומעשר שאין פדין אלא אכלין
במומן אלמא כיון דלא מצי
קרבי כדאמר במס' תמורה )דף
ה :ע''ש( אך בכור שור וגו' הן
קריבין ואין תמורתן קריבין
אכלין במומן לבעלים הכי מי
ליעבד הכי:
והא בהמה לא אלימא למיתפס
פדיוה .הילכך מתה:
מין לתמורת פסולי המוקדשים
שמתה .כגון דלאחר שפדו
הקדשים התפיסן בתמורה דלא
מצו למיקרב:
ממעלה הגרה טמא הוא.
דסיפיה דקרא כתיב טמא הוא
לכם ודרשין הכי יש לך דבר
שיש בו סימי טהרה ואסור
באכילה ואיזו זו תמורת פסולי
המוקדשין:
חמש חטאות .מפרש בתמורה
)דף כא:(:
לתמורת אשם שתהא רועה.
דאשם לא קרב דבה הלכך
תמורתו לא קרבה והא טמא
דקרא ה''ק היחוהו עד שיהא
טמא כלומר שיפול בו מום:
כל שבחטאת מתה .ותמורת
חטאת הייו אחת מחמש
חטאות מתות:
לאו ליכא .דאין עובר בלאו:

לּוֹק ַח ַ
מסכת בכורות פרק ב' – ַ
עוּבּר ָפּ ָרתוֹ"
"ה ֵ

ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דְּ ִא ָּיכא לָ או.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
לְ ַא ּקו ׁ ֵּשי דָּ ָבר ַה ָ ּבא ִמ ַּמ ֲעלֵ י גֵ ָרה ,לְ ָד ָבר ַה ָ ּבא ִמ ַּמ ְפ ִר ֵיסי ַה ּ ַפ ְר ָסה,
ַמה ְּל ַה ָּלן ּ ְ -ב ִמ ָיתה,
ַאף ָּכאן ּ ְ -ב ִמ ָיתה.
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רש"י
דאיכא לאו .לא תאכלו ממעלי
הגרה:
ואבע''א .להכי אתא ממפריסי
הפרסה דמשתעי בחטאות
המתות להקיש דבר הבא ממעלי
הגרה תמורת פסולי המוקדשין
לאחר פדיון דפקא ממעלי
הגרה לדבר הבא ממפריסי
הפרסה חטאות המתות:

88

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .18טז ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַה ְמ ַק ֵ ּבל צֹאן ַ ּב ְרזֶ ל ִמן ַה ּגוֹ י:
יהן ְ ּ -פטו ִּרין,
טז,ב וְ ָלדוֹ ֵת ֶ
יהן ַ -ח ָ ּי ִיבין.
ת
דוֹ
וַ ְל ֵדי וְ ָל ֵ ֶ
יהן:
יהן ַּת ַחת ִא ּמוֹ ֵת ֶ
ֶה ֱע ִמיד וְ ָלדוֹ ֵת ֶ
וַ ְל ֵדי וְ ָלדוֹ ת ְ ּ -פטו ִּרין,
וּוַ ְל ֵדי וַ ְול ֵדי וְ ָולדוֹ ת ַ -ח ָ ּי ִיבים.
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ּ
ש ָרה ְ ּ -פטו ִּריםֶ ׁ ,ש ַא ֲח ָריו ָּתן ַלגוֹ י.
ֲא ִפילּ ּו ַעד ֲע ָ ׂ
ָר ֵחל ׁ ֶש ָ ּי ְל ָדה ִמין ֵעז,
וְ ֵעז ׁ ֶש ָ ּי ְל ָדה ִמין ָר ֵחל ְ ּ -פטו ָּרה ִמן ַה ְ ּבכוֹ ָרה,
ימנִ ין ַ -ח ָ ּייב.
וְ ִאם יֵ ׁש בּ וֹ ִמ ְק ָצת ִס ָ

ְ ּג ָמ ָרא
ְימא.
לְ ֵמ ְימ ָראְ :דכֵ יוָ ן דְּ לֹא נ ַָקט ָמ ָרא זוּזֵ י ּ ִ -ב ְר ׁשו ָּתא דְּ ָמ ָרא ָקי ָ
ו ְּר ִמינְה ּו:
ּ
ש ָר ֵאל,
" ֵאין ְמ ַק ְ ּב ִלין צֹאן ַ ּב ְרזֶ ל ִמ ִי ְ ׂ
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ִר ִ ּבית" )בבא מציעא ע.(:
ְימא!
ַאלְ ָמאּ ִ :ב ְר ׁשו ָּתא דִּ ְמ ַק ֵ ּבל ָקי ָ
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא  -דְּ ַק ֵ ּביל ֲעלֵ ּיה א ּונ ְָסא וְ זוֹ לָ א,
וְ ָהא  -דְּ לָ א ַק ֵ ּביל ֲעלֵ ּיה א ּונ ְָסא וְ זוֹ לָ א.
ָא ַמר לֵ ּיה ָר ָבא:
דְּ ַק ֵ ּביל ֲעלֵ ּיה א ּונ ְָסא וְ זוֹ לָ א" ,צֹאן ַ ּב ְרזֶ ל" ָק ֵרית לֵ ּיה?!
וְ עוֹ ד,
ַמאי ּ ָפ ְס ָקא!
וְ עוֹ ד,
ַאדְּ ָתנֵי ֵס ָיפאֲ " :א ָבל ְמ ַק ְ ּב ִלין צֹאן ַ ּב ְרזֶ ל ִמן ַה ּגוֹ י" )בבא מציעא ע - (:לִ ְיפלוֹ ג וְ לִ ְית ֵני ְ ּב ִד ָיד ּה:
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּרים :דְּ לָ א ַק ֵ ּביל ֲעלֵ ּיה א ּונ ְָסא וְ זוֹ לָ א,
ֲא ָבל ַק ֵ ּביל ֲעלֵ ּיה א ּונ ְָסא וְ זוֹ לָ א ַ ׁ -ש ּ ִפיר דָּ ֵמי!
ֶא ָּלא ָא ַמר ָר ָבא:
ִא ִידי וְ ִא ִידי  -דְּ לָ א ַק ֵ ּביל ֲעלֵ ּיה א ּונ ְָסא וְ זוֹ לָ א.
וְ ָהכָ א ַ ּג ֵ ּבי ְ ּבכוֹ ָרהַ ,היְינ ּו ַט ְע ָמא :דְּ ִאילּ ּו ָא ֵתי גּוֹ י ָ ּב ֵעי זוּזֵ י וְ לָ א י ֵָהיב לֵ ּיה ָּ -ת ֵפיס לָ ּה לַ ְ ּב ֵה ָמה,
וְ ִאי לָ א ַמ ׁ ְש ַּכח לָ ּה לַ ְ ּב ֵה ָמה ָּ -ת ֵפיס וְ לָ דוֹ ת דִּ ָיד ּה ,וְ ֲה ֵרי ַיד גּוֹ י ָ ּב ֶא ְמצַ ע,
וְ כָ ל יַד גּוֹ י ָ ּב ֶא ְמצַ ע ְ ּ -פטו ָּרה ִמן ַה ְ ּבכוֹ ָרה.

רש"י
מתי'
המקבל צאן ברזל .ששם לו עובד
כוכבים בהמותיו בדמים קצובין
ולתת לו אותן דמים עד עשר
שים בין מתו בין הוזלו ואותן
ולדות שיהיו להן עד אותו זמן
יהיו בייהם:
ולדותיהן פטורין .מן הבכורה:
ולדותיהן .של אותן צאן ברזל
כשיגדלו ויבכרו יפטרו מן
הבכורה וטעמא מפרש בגמ'
דכיון דאי לא יהיב ליה זוזי
לעובד כוכבים תפיס בהמה ואי
לא משכח בהמה תפיס ולדות
אישתכח דשייכא יד עובד
כוכבים באמן:
וולדי ולדות חייבין .ולדי ולדות
של צאן ברזל המגיעות לחלקו
של ישראל כשיהיו להן ולדות
בכורות )יתו( לכהן דהייו
רביעית לצאן ברזל יתן לכהן:
העמיד ולדות תחת אמותיהם.
שפתח לו פתח לעובד כוכבים
להיות לו כח בולדות ואמר לו
אם ימותו הבהמות תטול
הולדות המגיעות לחלקי ויהיו
תחת ידי באותן דמים עד אותו
זמן עצמו:
וולדותיהן .השתא אלימא יד
עובד כוכבים ושייכא בדור אחר
טפי הלכך ולדות של אותן ולדות
שהן ולדי ולדות לצאן הברזל
פטורין דשייכא בהו יד עובד
כוכבים וכשיהא להם בכור לא
יתן לכהן:
שאחריותן לעובד כוכבים.
דלעולם כל מה דמשכח עובד
כוכבים תפיס:
גמ'
כיון דלא קט .העובד כוכבים
זוזי ברשותיה דעובד כוכבים
קיימי:
דמקבל קיימא .דמקבל זוזי הוא
דאיחייב להו והאי דשקיל ותן
חצי ולדות בשכר המתת מעות
קא שקיל להו דאי ברשות מרה
קיימי אמאי רבית הוא ברשותא
דמריה אשבח ולדות:
מתי' בדקביל עליה .העובד
כוכבים אוסא וזולא:
אי דקביל עליה אוסא וזולא
צאן ברזל קרית ליה .בתמיה הא
צאן ברזל לא הוי אלא במקבל
עליה המקבל אוסא דלהכי
קרית ליה ברזל קשה ואיו פחת
כך זה הותן לא יפחות מדמיו:
ועוד מאי פסקא .בתמיה כלומר
פסקה למילתא דיש חילוק בין
צאן ברזל לצאן ברזל:
אדתי סיפא .דהתם אבל
מקבלין כו':
אלא .הא והא דלא קביל עליה
מרא אוסא וזולא אלא על
המקבל יהא הכל:
והכא גבי בכורה .לאו משום
דהוי ברשותו של עובד כוכבים
אלא משום דמשכון הוי גביה:

לּוֹק ַח ַ
מסכת בכורות פרק ב' – ַ
עוּבּר ָפּ ָרתוֹ"
"ה ֵ
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יהן  -וַ ְל ֵדי וְ ָלדוֹ ת ּ ְפטו ִּרים".
יהן ַּת ַחת ִא ּמוֹ ֵת ֶ
" ֶה ֱע ִמיד וְ ָלדוֹ ֵת ֶ
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
וְ לָ דוֹ ת ְ ּ -פטו ִּרין,
ָיבין.
וְ וַ לְ ֵדי וְ לָ דוֹ ֵת ֶיהן ַ -ח ּי ִ
וְ ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר:
וַ לְ ֵדי וְ לָ דוֹ ת  -נ ִַמי ּ ְפטו ִּרין,
ָיבין.
וְ וַ לְ ֵדי וַ לְ ֵדי וְ לָ דוֹ ת ַ -ח ּי ִ
ְּתנַן:
ּ
יהן  -וַ ְל ֵדי וְ ָלדוֹ ת ְפטו ִּרין".
" ֶה ֱע ִמיד וְ ָלדוֹ ת ַּת ַחת ִא ּמוֹ ֵת ֶ
ַט ְע ָמא דְּ ֶה ֱע ִמיד,
ָהא לֹא ֶה ֱע ִמיד – לֹא.
ְּתיו ְּב ָּתא דְּ ַרב יְהו ָּדה!
ָא ַמר לָ ְך ַרב יְהו ָּדה:
הוּא ַהדִּ יןַ ,אף ַעל ַ ּגב דְּ לֹא ֶה ֱע ִמיד.
וְ ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןֲ :א ִפילּ ּו ֶה ֱע ִמיד נ ִַמי ,דְּ אוֹ ְר ֵח ּיה דְּ גּוֹ י לְ ִמ ְית ּ ַפס ְ ּבנָ ּה,
וְ ָהוֵ י ְּכ ִמי דְּ לֹא ֶה ֱע ִמיד,
וַ לְ ֵדי וְ לָ דוֹ ת ְ ּ -פטו ִּרין,
וַ לְ ֵדי וַ לְ ֵדי וְ לָ דוֹ ת ַ -ח ָ ּי ִיבין.

יז,א

ְּתנַן:
יאל אוֹ ֵמר:
" ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ש ָרה דּ וֹ רוֹ ת ְ ּ -פטו ִּרין,
ֲא ִפילּ ּו ַעד ֲע ָ ׂ
ׁ ֶש ַא ֲח ָריו ָּתן ַל ָ ּנ ְכ ִרי".
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַרב יְ הו ָּדה דְּ ָא ַמר :נ ֵָחית ַּת ּנָא ַק ָּמא לְ ָד ֵרי,
ש ָרה דּ וֹ רוֹ ת ְ ּ -פטו ִּרין".
ַהיְינ ּו דְּ ָא ַמר לֵ ּיה ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאלֲ " :א ִפילּ ּו ַעד ֲע ָ ׂ
ש ָרה דּ וֹ רוֹ ת"!
"א ִפילּ ּו ַעד ֲע ָ ׂ
ֶא ָּלא לְ ַרב ה ּונָא ,דְּ ָא ַמר :לֹא נ ֵָחית ַּת ּנָא ַק ָּמא לְ ָד ֵרי ַ -מאי ֲ
ָא ַמר לָ ְך ַרב ה ּונָא:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ַא ֶה ֱע ִמיד ָק ֵאי ,דְּ נ ֵָחית לְ ָד ֵרי.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ַה ְמ ַק ֵ ּבל צֹאן ַ ּב ְרזֶ ל ִמן ַה ּגוֹ י  -וְ ָלדוֹ ת ּ ְפטו ִּרין,
וּוַ ְל ֵדי וְ ָלדוֹ ת – לֹא".
ְּתיו ְּב ָּתא דְּ ַרב יְהו ָּדה!
ָא ַמר לָ ְך ַרב יְהו ָּדה:
ֵא ָימאֵ :הן וּוְ לָ דוֹ ֵת ֶיהן.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
יהן ּ ְפטו ִּרין"
" ֵהן וּוְ ָלדוֹ ֵת ֶ
ְּתיו ְּב ָּתא דְּ ַרב ה ּונָא!
ָא ַמר לָ ְך ַרב ה ּונָאֵ ,א ָימאֵ :הן ,וְ ולָ דוֹ ת ָ ּ -פטוּר,
וּוַ לְ ֵדי וְ לָ דוֹ ת ַ -ח ּיָיב.
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רש"י
אמר רב הוא וולדן של צאן ברזל
פטורים כו' .כדפריש' גבי מתי'
וארישא קאי:
רב יהודה אמר ולדי ולדות מי
פטורין .ודור ד' לצאן ברזל איו
ותן לכהן אלא דור ה' ולקמן
פריך ליה ממתי':
טעמא דהעמיד .שהחזיק כחו
של עובד כוכבים הא לא העמיד
לא מיפטרי ולדי ולדות של צאן
ברזל:
והא קמ''ל .דאע''ג דהעמיד
דאורחיה דעובד כוכבים למיזל
ולמיתפס בה כלומר סד''א כיון
שחוזר כח עובד כוכבים בולדות
אימא יהיו פטורין לעולם קמ''ל
אפילו הכי ולדות של אותן ולדות
שהן ולדי ולדות לצאן ברזל
פטורין וולדי ולדות של ולדות
חייבין כאילו לא העמיד:
תן רבן גמליאל אומר כו'.
וקס''ד דר''ג ארישא קאי:
בשלמא לרב יהודה דאמר חית
ת''ק .למיפטר דרי דשתי דורות
לצאן ברזל פוטר ת''ק:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .20יז ,א
" ָר ֵחל ׁ ֶש ָ ּי ְל ָדה ִמין ֵעז,
וְ ֵעז ׁ ֶש ָ ּי ְל ָדה ִמין ָר ֵחל ְ ּ -פטו ָּרה ִמן ַה ְ ּבכוֹ ָרה".
ְיתי ַמ ְת ִנ ָיתא ִ ּב ֵיד ּיה:
ֲא ָתא ַרב אוֹ ׁ ַש ֲעיָא ִמ ְּנ ַה ְרדְּ ָעא וְ ַאי ֵ
" ָר ֵחל ַ ּבת ֵעז,
וְ ֵעז ַ ּבת ָר ֵחל:
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְמ ַח ֵ ּייב,
וַ ֲח ָכ ִמים ּפוֹ ְט ִרין".
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב הוֹ ׁ ַש ֲעיָ א לְ ַר ָ ּבה:
ִּכי ָעיְילַ ְּת לְ ַק ֵּמי ּה דְּ ַרב הוּנָ א,
יח ֵ ּייב"  -לְ ַמאי?
ְ ּב ֵעי ִמי ּנ ּ
ֵיהַ " :ר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִמ ַ
ִאילֵ ָימאּ ְ :בכוֹ ָרה  -וְ לֵ ית לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר:
"א ְך ְ ּבכוֹ ר ׁשוֹ ר") 147במדבר יח ,יז( ַעד ׁ ֶש ּי ְֵהא הוּא ׁשוֹ ר ו ְּבכוֹ רוֹ ׁשוֹ ר!
ַ
אשית ַה ֵ ּגז  -וְ לֵ ית לֵ ּיה ָהא דְּ ָתנָא דְּ ֵבי ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
ֶא ָּלא לְ ֵר ׁ ִ
אשית ַה ֵ ּגז,
" ְ ּכ ָב ִ ׂ
שים ׁ ֶשצַּ ְמ ָרן ָק ׁ ֶשה ּ ְפטו ִּרין ֵמ ֵר ׁ ִ
שי יִ ְת ַח ּ ָמם") 148איוב לא ,כ(!
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :ו ִּמ ֵ ּגז ְּכ ָב ַ ׂ
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ֶיחזֵ י ֲאנַן,
נ ֱ
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן:
ְ ּב ָר ֵחל ׁ ֶש ָ ּילְ ָדה ִמין ֵעז ,וְ ָא ִביו ַּתי ִׁיש,
ו ְּבחוֹ ׁ ְש ׁ ִשין לְ זֶ ַרע ָה ָאב לְ ִע ְנ ַין "אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ ") 149ויקרא כב ,כח( ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י:
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָס ַבר :חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין לְ זֶ ַרע ָה ָאב,
וְ ַר ָ ּבנַן ָס ְב ִריֵ :אין חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין לְ זֶ ַרע ָה ָאב.
ִאי ָהכִ י ,לִ ְיפלְ ג ּו ְ ּב"חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין לְ זֶ ַרע ָה ָאב ְ ּב ָעלְ ָמא"ּ ִ ,ב ְפלוּגְ ָּתא ֲח ַנ ְניָ ה וְ ַר ָ ּבנַן!
ֶא ָּלא ,לְ עוֹ לָ ם לִ ְבכוֹ ָרה.
וְ ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַןּ ְ :ב ָר ֵחל ַ ּבת ָר ֵחל ַ ּבת ֵעז.
ָמר ָס ַבר :זִ יל ָ ּב ַתר ִא ֵּימ ּיה,
וְ ַהאי לָ או נ ְִד ֶמה הוּא.
ו ָּמר ָס ַבר :זִ יל ָ ּב ַתר ִא ֵּימ ּיה דְּ ִא ֵּימי ּה,
וְ ַהאי נ ְִד ֶמה הוּא.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ְ ּב ָר ֵחל ַ ּבת ֵעז ַ ּבת ָר ֵחל,
ָמר ָס ַברָ :חזְ ָרה ֵׂשייוּת לִ ְמקוֹ ָמן.
ו ָּמר ָס ַבר :לֹא ָחזְ ָרה ֵׂשייוּת לִ ְמקוֹ ָמן.
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ּי ֵׁש בּ וֹ ִמ ְק ָצת ִס ָימנִין.
ו ַּמאן " ֲח ָכ ִמים"?
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
ֹאשוֹ וְ רוּבּ וֹ דּ וֹ ֶמה ְל ִא ּמוֹ ".
דְּ ָא ַמרַ " :עד ׁ ֶש ְ ּי ֵהא ר ׁ

רש"י
הייו דקאמר רשב''ג .את
אמרת שתי דורות למטה מצאן
ברזל ותו לא ואא אמיא אפילו
עד עשרה דורות מי פטורין והוא
הדין טפי מעשרה אלא כי האי
מיא קט בכמה דוכתי וקרא
מי קיט להו דכתיב )דברים כג(
גם דור עשירי והן אסורין לעולם
אצטריך למיתי הכי דאם הוי
תי אפילו ולדי ולדות פטורין
הוה אמיא הי הוא דפטר רבן
גמליאל טפי מהי לא כי היכי
דשמעין ליה לתא קמא דפטר
ולדי ולדות אע''ג דלא מבהמותיו
של עובד כוכבים ממש ולדו
ומחייב בולדי ]ולדי[ ולדות לתת
ולדן לכהן הכי מי לרשב''ג אע''ג
דפטר בולד ולדי בחד דרא טפי
מחייב:
אלא לרב הוא דאמר לא חת
תא קמא למיפטר דרי .דלא
פטר אלא ולדות של צאן ברזל
הואיל ויצאו מבהמותיו ממש
של עובד כוכבים למה ליה
לרשב''ג למימר עד עשרה דורות
לימא אפילו ולדי ולדות פטורין
ושמעין מיה כי היכי דפטר ולדי
ולדות אע''ג דלא מבהמותיו של
עובד כוכבים ממש יצאו הוא
הדין מי עד עשרה דורות:
אהעמיד קאי .שהעמיד ולדות
תחת אמותיהן קאי דחת תא
קמא למיפטר דרי:
אימא הן וולדות .דמשמע תרי
דרי הן הולדות וולדות אחרים:
אימא הן וולדות .כלומר הן
הולדות עצמן ולא תימא וולדות:
מגז כבשי יתחמם .אלמא בת
חימום קרי גז דלא בת חימום
לא קרי גז והך עז בת רחל צמרה
קשה דצמר עזים קשה הוא:
חוששין לזרע האב .אם שוחט
האב והבן ביום אחד והילכך רבי
מאיר מחייב אם שחטו ובתו
חייב הואיל וזה דומה לו:
אין חוששין .בעז בת עז ושחט
אותה ואת אביה ביום אחד:
כי היכי דפליגי חיה ורבן.
בשחיטת חולין בפרק אותו ואת
בו )דף עח (:דחיה מחייב
וחכמים פוטרין:
ברחל בת רחל .וגבי עז בת רחל
עז בת עז בת רחל מיירי:
ואב''א ברחל בת עז בת רחל.
וחדא קתי ברחל בת עז ואותה
עז היתה בת רחל:
ר''מ מחייב ליתן לכהן דחזרה
שיות למקומן .ולא דמה הוא
והך רחל בת עז לאו רחל ממש
דהא קבה לא קדשה בבכורה
אלא מין רחל קאמר:

שב אוֹ ְבכוֹ ר ֵעז ל ֹא ִת ְפדֶּ ה ק ֶֹד ׁש ֵהם ֶאת דָּ ָמם ִּתזְ רֹק ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח וְ ֶאת ֶחלְ ָ ּבם ַּת ְק ִטיר ִא ׁ ּ ֶשה לְ ֵר ַיח נִ יח ַֹח לַ ה'
ַ 147א ְך ְ ּבכוֹ ר ׁשוֹ ר אוֹ ְבכוֹ ר ֶּכ ֶ ׂ
שי יִ ְת ַח ָּמם
ִ 148אם ל ֹא ֵב ֲרכוּנִ י ֲחלָ ָציו ו ִּמ ֵ ּגז ְּכבָ ַ ׂ
שה אֹתוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ ל ֹא ִת ׁ ְש ֲחט ּו ְ ּביוֹ ם ֶא ָחד
 149וְ ׁשוֹ ר אוֹ ֶ ׂ

לּוֹק ַח ַ
מסכת בכורות פרק ב' – ַ
עוּבּר ָפּ ָרתוֹ"
"ה ֵ
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 .21יז ,א
]" ָר ֵחל ַ ּבת ֵעז,
וְ ֵעז ַ ּבת ָר ֵחל:
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְמ ַח ֵ ּייב,
וַ ֲח ָכ ִמים ּפוֹ ְט ִרין".
...
ֶא ָּלא ,לְ עוֹ לָ ם לִ ְבכוֹ ָרה.
וְ ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַןּ ְ :ב ָר ֵחל ַ ּבת ָר ֵחל ַ ּבת ֵעז.
ָמר ָס ַבר :זִ יל ָ ּב ַתר ִא ֵּימ ּיה,
וְ ַהאי לָ או נ ְִד ֶמה הוּא.
ו ָּמר ָס ַבר :זִ יל ָ ּב ַתר ִא ֵּימ ּיה דְּ ִא ֵּימ ּיה,
וְ ַהאי נ ְִד ֶמה הוּא[.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֹאש ח ֶֹד ׁש דְּ ָב ֵעינַן ֶ ּבן ְׂש ִע ָירה.
מוֹ ֶדה ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְ ּב ָׂש ִעיר ׁ ֶשל ר ׁ
ַמאי ַט ְע ָמא?
150
אשית.
ָא ַמר ְק ָראֶ " :א ָחד" )במדבר כח ,טו( ַ -ה ְמיו ָּחד ו ָּבא ִמ ׁ ּ ֵש ׁ ֶשת י ְֵמי ְב ֵר ׁ ִ
וְ ָהא ֵמ ָהכָ א נ ְָפ ָקא?!
שב") 151ויקרא כב ,כז( ְ ּ -פ ָרט לְ כִ לְ ַאיִם,
"שוֹ ר אוֹ כֶ ֶ ׂ
ֵמ ָה ָתם נָ ְפ ָקא ׁ
"אוֹ ֵעז" ְ ּ -פ ָרט לְ נ ְִד ֶמה!
צְ ִריכָ א,
דְּ ִאי ֵמ ָה ָתם ֲ -הוָ ה ָא ִמינָאָ :הנֵי ִמ ֵּילי ֵהיכָ א דְּ לָ א נְ ַחת לְ ָד ֵריֲ ,א ָבל ֵהיכָ א דִּ ְנ ַחתֵ ,א ָימא :לֹא,
וְ ִאי ֵמ ָהכָ א ֲ -הוָ ה ָא ִמינָאָ :הנֵי ִמ ֵּילי לְ גַ ֵ ּבי ָק ְר ַ ּבן חוֹ ָבהֲ ,א ָבל נְ ָד ָבה  -לֹא,
צְ ִריכָ א.

שה וְ נִ ְסכּ וֹ
ש ִעיר ִע ִּזים ֶא ָחד לְ ַח ָּטאת לַ ה' ַעל עֹלַ ת ַה ָּת ִמיד יֵ ָע ֶ ׂ
ּ 150ו ְ ׂ
שב אוֹ ֵעז ִּכי יִ ָ ּולֵ ד וְ ָהיָ ה ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ַּת ַחת ִא ּמוֹ ו ִּמיּוֹ ם ַה ׁ ּ ְש ִמינִ י וָ ָהלְ ָאה יֵ ָר ֶצה לְ ָק ְר ַ ּבן ִא ׁ ּ ֶשה לַ ה'
ׁ 151שוֹ ר אוֹ כֶ ֶ ׂ

רש"י
מודה ר''מ .אע''ג דלעין בכורה
סבר חזרה שיות למקומה הכא
בעין שיהא ממשפחת עזים
מששת ימי בראשית:
ה''מ דלא חית לדרי .כלומר
דאיו דמה לעז אם אמו אלא
לאמו גופיה הוי דמה דאיו
דומה לאמו אבל היכא דחת
לדרי דלגבי אמו לא הוי דמה
דדמי לאמו אלא לגבי אם אמו
הוי דמה אימא לא קמ''ל אחד
דבעין מיוחד מששת ימי
בראשית:
ואי מהתם .דאי כתב אחד ולא
כתב עז הוה אמיא הי מילי
דדמה פסול לקרבן חובה כגון
שעיר מוסף דראש חדש דחובה
הוא אבל לקרבן דבה ליתכשר
האי דקט שעיר ראש חדש הוא
הדין לשעירי רגלים דכתיב בהן
אחד אלא קמא דכולהו קט:
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 .22יז ,א
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָחא ַ ּבר י ֲַעקֹב:
ַהכּ ֹל מוֹ ִדים ,דְּ ֵאין לוֹ ִקין ַעל צַ ְמרוֹ ִמ ׁ ּשוּם ִּכלְ ַאיִם,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :ל ֹא ִתלְ ַ ּב ׁש ׁ ַש ַע ְטנֵ ז") 152דברים כב ,יא(,
ַמה ּ ִפ ׁ ְש ָּתן ׁ ֶשלּ ֹא ִנ ׁ ְש ַּת ָּנה ַ -אף צֶ ֶמר ׁ ֶשלּ ֹא ִנ ׁ ְש ַּת ּנָה.
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ַהכּ ֹל מוֹ ִדים ׁ ֶש ַ ּצ ְמרוֹ ּ ָפסוּל לִ ְתכֵ לֶ ת,
שה לְ ָך") 153דברים כב ,יב(,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :ל ֹא ִתלְ ַ ּב ׁש ׁ ַש ַע ְטנֵ ז ּ ְ ...ג ִדלִ ים ַּת ֲע ֶ ׂ
ַמה ּ ִפ ׁ ְש ָּתן ׁ ֶשלּ ֹא ִנ ׁ ְש ַּת ָּנה ַ -אף צֶ ֶמר ׁ ֶשלּ ֹא ִנ ׁ ְש ַּת ּנָה.
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
ַהכּ ֹל מוֹ ִדים ׁ ֶש ֵאין צַ ְמרוֹ ִמ ּ ַט ֵּמא ִ ּבנְגָ ִעים,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרּ ְ " :ב ֶבגֶ ד ֶצ ֶמר אוֹ ְ ּב ֶבגֶ ד ּ ִפ ׁ ְש ִּתים") 154ויקרא יג ,מז(,
ַמה ּ ִפ ׁ ְש ִּתים ׁ ֶשלּ ֹא ִנ ׁ ְש ַּת ָּנה ַ -אף צֶ ֶמר ׁ ֶשלּ ֹא ִנ ׁ ְש ַּת ּנָה.
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ֹאמרִ :ה ְדלָ ה ַה ֶ ּג ֶפן ַעל ַ ּג ֵ ּבי ְת ֵאינָ ה יֵינוֹ ָ ּ -פסוּל לִ נ ְָסכִ ים.
ַאף ָאנ ּו נ ַ
ַמאי ַט ְע ָמא?
"זֶ ַבח וּנְ ָסכִ ים") 155ויקרא כג ,לז( ַ -מה ֶ ּז ַבח ׁ ֶשלּ ֹא ִנ ׁ ְש ַּת ָּנהַ ,אף נ ְָסכִ ים ׁ ֶשלּ ֹא נ ׁ ְִש ַּת ּנוּ.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ָר ִבינָ א:
יש ַּתנֵי?
ִה ְדלָ ה ּ ִפ ׁ ְש ָּתן ַעל ַ ּג ֵ ּבי ִהיגָ אָ ,הכִ י נ ִַמי דְּ לִ ְׁ
"מה ּ ִפ ׁ ְש ָּתן ׁ ֶשלּ ֹא ִנ ׁ ְש ַּת ָּנה" ,דְּ ָהא ּ ִפ ׁ ְש ָּתן נַ ִמי ִמ ׁ ְש ַּתנֵי!
ִאם ֵּכן לָ א ָמצֵ ית ָא ְמ ַר ְּתַ :
ֲא ַמר לֵ ּיה:
זֶ ה ִ -נ ׁ ְש ַּת ָּנה ֵריחוֹ ,
וְ זֶ ה  -לֹא ִנ ׁ ְש ַּת ָּנה ֵריחוֹ .

 152ל ֹא ִתלְ ַ ּב ׁש ׁ ַש ַע ְטנֵ ז צֶ ֶמר וּפִ ׁ ְש ִּתים יַ ְחדָּ ו
ָ
ּ ְ 153ג ִדלִ ים ַּת ֲע ֶ ׂ
שה ָּל ְך ַעל ַא ְר ַ ּבע ַּכנְ פוֹ ת ְּכסו ְּתך ֲא ׁ ֶשר ְּתכַ ֶּסה ָ ּבהּ
 154וְ ַה ֶ ּבגֶ ד ִּכי יִ ְהיֶ ה בוֹ נֶ גַ ע ָצ ָר ַעת ְ ּב ֶבגֶ ד צֶ ֶמר אוֹ ְ ּב ֶבגֶ ד ּ ִפ ׁ ְש ִּתים
ֵ 155א ֶּלה מוֹ ֲע ֵדי ה' ֲא ׁ ֶשר ִּת ְק ְרא ּו א ָֹתם ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹד ׁש לְ ַה ְק ִריב ִא ׁ ּ ֶשה לַ ה' עֹלָ ה ו ִּמ ָנְחה זֶ ַבח וּנְ ָסכִ ים דְּ ַבר יוֹ ם ְ ּביוֹ מ ֹו

רש"י
על צמרו .של שה שאיו מיוחד
שה לדורותיו:
מה זבח שלא שתה .דהא
דמה פסול לקרבן:
אלא מעתה .משום דהדלה על
גבי תאיה חשבת ליה שיוי:
זה שתה ריחו .יין של אותו
גפן:

לּוֹק ַח ַ
מסכת בכורות פרק ב' – ַ
עוּבּר ָפּ ָרתוֹ"
"ה ֵ
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 .23יז ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
יהן ְ ּכ ַא ַחת.
ָר ֵחל ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ְ ּ
אש ֶ
יכ ָרה ,וְ יָ ְל ָדה ׁ ְשנֵ י זְ ָכ ִרים ,וְ יָ ְצא ּו ׁ ְשנֵ י ָר ׁ ֵ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ְ ּג ִל ִילי אוֹ ֵמר:
יהן ַלכּ ֹ ֵהן,
ׁ ְשנֵ ֶ
156
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ " :ה ְּזכָ ִרים לַ ה'" )שמות יג ,יב(.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַצ ְמ ֵצם.
ֶא ָ ּלא ֶא ָחד  -לוֹ ,
וְ ֶא ָחד ַ -לכּ ֹ ֵהן.
ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמר:
ַהכּ ֹ ֵהן בּ וֹ ֵרר לוֹ ֶאת ַה ָ ּי ֶפה.
ַר ִ ּבי ֲע ִקי ָבא אוֹ ֵמר:
יהן.
ְמ ׁ ַש ְּמנִ ין ֵ ּבינֵ ֶ
וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ י  -יִ ְר ֶעה ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְס ָּת ֵאב.
יז,ב

וְ ַח ָ ּייב ַ ּב ַּמ ָּתנוֹ ת.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ּפוֹ ֵטר.
ֵמת ֶא ָחד ֵמ ֶהן:
ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמר :יַ ֲחלוֹ קוּ.
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ַה ּמוֹ ִציא ֵמ ֲח ֵבירוֹ ָע ָליו ָה ְר ָאיָ ה.
זָ ָכר וּנְ ֵק ָבה ֵ -אין ָ ּכאן ַלכּ ֹ ֵהן ְ ּכלוּם.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ְמ ִרי דְּ ֵבי ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי:
לְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ְ ּגלִ ילִ י ׁ ָש ְמ ִעינַן לֵ ּיה דְּ ָא ַמרֶ :א ְפ ׁ ָשר לְ צַ ְמצֵ ם ִ ּב ֵידי ׁ ָש ַמ ִים.
וְ כָ ל ׁ ֶש ֵּכן ִ ּב ֵידי ָא ָדם.
וְ ַר ָ ּבנַןּ ִ :ב ֵידי ׁ ָש ַמיִם ִ -אי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ צַ ְמצֵ ם,
ִ ּב ֵידי ָא ָדם ַ -מאי?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
יק ָרא חוֹ ְגרוֹ ָ ּב ֶא ְמ ַצע,
"חוּט ׁ ֶשל ִס ְ
ְל ַה ְבדִּ יל ֵ ּבין דָּ ִמים ָה ֶע ְליוֹ נִ ים,
ו ֵּבין דָּ ִמים ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ ים".
וְ ִאי ָא ְמ ַר ְּתִ :אי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ צַ ְמצֵ ם ִ ּב ֵידי ָא ָדם ,זִ ְימנִין דְּ ָקא י ֵָהיב ֶעלְ יוֹ נִים לְ ַמ ּ ָטה,
וְ ַת ְח ּתוֹ נִים לְ ַמ ְעלָ ה!
דִּ ְמ ַר ַ ּווח ָ ּב ּה ּפו ְּר ָּתא.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ִמ ִּמדַּ ת ֵּכלִ ים ִמ ִּמדַּ ת ִמז ֵ ְּב ַח.
ִיחא לֵ ּיה,
ׁ ָשאנֵי ָה ָתם דְּ ַר ֲח ָמנָא ָא ַמר ֲעבֵ יד ,וּבְ כָ ל ֵהיכִ י דְּ ָמצֵ ית לְ ֶמ ֱיעבַ ד נ ָ
ש ִּכיל") 157דברי הימים א כח ,יט(.
"הכּ ֹל ִ ּבכְ ַתב ִמ ַ ּיד ה' ָעלַ י ִה ְ ׂ
ַ
ָא ַמר ַרב ְק ִטינָ א:
ָּתא ׁ ְש ַמע:
יהן ְט ֵמ ִאיםְ ,ל ִפי ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַצ ְמ ֵצם"!
" ִח ְ ּלקוֹ ִל ׁ ְשנַ יִ ם ,וְ ֵהן ׁ ָשוִ ין ׁ ְשנֵ ֶ
ָא ַמר ַרב ָּכ ֲהנָ א:
ׁ ָשאנֵי ְּכלִ י ֶח ֶרס ,הוֹ ִאיל וְ י ֵׁש בּ וֹ ּגו ּּמוֹ ת!
 156וְ ַה ֲע ַב ְר ָּת כָ ל ּ ֶפ ֶטר ֶר ֶחם לַ ה' וְ כָ ל ּ ֶפ ֶטר ׁ ֶשגֶ ר ְ ּבהֵ ָמה ֲא ׁ ֶשר יִ ְהיֶ ה לְ ָך ַה ְּזכָ ִרים לַ ה'
ש ִּכיל כּ ֹל ַמלְ ֲאכוֹ ת ַה ַּת ְבנִ ית
ַ 157הכּ ֹל ִ ּבכְ ָתב ִמ ַ ּיד ה' ָעלַ י ִה ְ ׂ

רש"י
מתי'
הזכרים .משמע שים:
א''א לצמצם .שיצאו שי ראשיהן כאחד
אלא האחד יצא תחלה ולא ידעין הי יהו:
ור''ט .מפרש וקאמר בורר את היפה מפרש
בגמ' טעמא:
משמין בייהם .מפרש בגמרא דכהן וטל
כחוש:
והשי .ששאר לישראל ירעה עד שיסתאב
ואח''כ יאכל דספק בכור הוא הילכך איו
שחט תמים ובאותו של כהן לא אצטריך
למימר דודאי איו שחט עד שיהא בו מום
דבזמן הזה מיירי א'' בזמן הבית מיירי
ודכהן לא חזי להקרבה וספק בכור הוא
ואיכא למיחש משום חולין בעזרה לפיכך
מי יאכל במומו והאי דקט של ישראל
ירעה עד שיסתאב משום דבעי למימר וחייב
במתות גבי ישראל דאילו כהן פטור מן
המתות לגמרי כדמפרש בשחיטת חולין
בפרק הזרוע והלחיים )דף קלב (.הילכך תא
כולה מתיתין בישראל מיהו דכהן מי ירעה
עד שיסתאב ויאכלו במומו:
וחייב במתות .כשישחטו יתן לכהן את
הזרוע והלחיים וסתם משה היא זו:
ור' יוסי פוטר .מפרש בגמ':
יחלוקו .דחזר בו ר''ט ממאי דאמר לעיל
כדמפרש בגמ' דס''ל דאפילו כשהן חיין
מעלין את היפה בדמים לשיהם שיחלקו
בשיהם הלכך מת אחד מהן יחלוקו את
החי:
זכר וקבה אין כאן כלום לכהן .דשמא קבה
יצאה תחלה והמוציא מחבירו עליו הראיה
והכא אפילו רבי טרפון מודה דהתם הוא
דפליג משום דוודאי חד מיייהו לכהן הלכך
יפה כחו לחלוק בשוה אבל הכא הורע כחו
דשמא לא שייכא בכורה כלל ומיהו ירעה עד
שיסתאב ואח''כ יאכלו דספק הוא:
גמ'
אפשר לצמצם בידי שמים .כגון הך לידה
ואע''ג דאין מקפידין בכך:
וכל שכן בידי אדם .דמתכווין לצמצם שום
מדה או שום דבר דוודאי אפשר לצמצם:
בידי אדם .שמתכווין ומודדין כדי לצמצם
מאי אפשר לצמצם או לא:
חוגרו .למזבח באמצע גובהו הוא:
קיהיב דמים עליוים .הראוים להתן
למעלה מאמצעיתו וקא יהיב להו למטה
דשמא לא צמצמו יפה ועשו את החוט למטה
מאמצעיתו הרבה וכי ותין דמים עליוים
למעלה מן החוט מעט איכא למימר למטה
מאמצעיתו הוא:
ותחתוים למעלה .דשמא למעלה
מאמצעיתו תו את החוט:
דמרווח ביה פורתא .לעולם א''א לצמצם
והכא כגון שעשו את החוט רחב מאחר
שמדדו והתחילוהו באמצע הרחיבוהו למטה
ולמעלה דממה פשך למטה דידיה הוי
תחתוו של מזבח ולמעלה דידיה הוי עליוו
בלא שום ספיקא:
ת''ש ממדת כלים .דאמר רחמא )שמות
כה( ועשית שלחן אלמא צמצמו יפה
ועשאוהו באמותיו מצומצמות:
שאי התם דאמר רחמא עביד ובכל היכא
דמצית למיעבד יחא ליה .ולעולם לא
צמצמו יפה:
הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל .כל מלאכת
התבית דוד אמרו לפסוק זה ולא גרסין
ליה הכא:
חלקו לשים .תור שטמא וחלקו לשים
והן שוין טמאין דאי אפשר לצמצם ובכל חד
וחד איכא למימר הכא איכא רובא וקי''ל
תור שיריו ברובו בהעור והרוטב )חולין דף
קכד:(.
ויש בו גומות .שאיו חלק בשוה אלא
כששוברין אותו חתיכות )קרקע( בולטות בו
ועושה בזה גומא וכן במקומות הרבה
והילכך אי אפשר לשער אותן בליטות:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ָּתא ׁ ְש ַמע:
יהן ְמ ִביאוֹ ת ׁ ְש ֵּתי ֶע ְגלוֹ ת,
"נִ ְמ ָצא ְמכ ּו ָּון ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֲעיָ ירוֹ ת ְ ׁ -ש ֵּת ֶ
יעזֶ ר" )סוטה מה.(:
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ַמאי ַט ְע ָמא? לָ או ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָק ָסבַ ר ִ ּב ֵידי ָא ָדם ֶאפְ ׁ ָשר לְ צַ ְמצֵ ם.
" ְקרוֹ ָבה") 158דברים כא ,ג( וַ ֲאפִ ילּ ּו ְקרוֹ בוֹ ת.

יח,א ל ֹאַ ,ר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶר ^ ָסבַ ר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ְ ּגלִ ילִ י,
דְּ ָא ַמרֶ " :א ְפ ׁ ָשר ְל ַצ ְמ ֵצם ִ ּב ֵידי ׁ ָש ַמיִ ם ,וְ ָכל ׁ ֶש ֵ ּכן ִ ּב ֵידי ָא ָדם".
ֵימא ְּכ ַת ּנ ֵָאי:
נ ָ
"נִ ְמ ָצא ְמכ ּו ָּון ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֲעיָ ירוֹ ת  -לֹא ָהי ּו עוֹ ְר ִפין.
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
יהן ְמ ִביאוֹ ת ׁ ְש ֵּתי ֶע ְגלוֹ ת".
ׁ ְש ֵּת ֶ
ַמאי לָ או ְ ּב ָהא ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י:
דְּ ַת ּנָא ַק ָּמא ָסבַ רִ :אי ֶאפְ ׁ ָשר לְ צַ ְמצֵ ם,
וְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ָס ַברֶ :א ְפ ׁ ָשר לְ צַ ְמצֵ ם.
וְ ִת ְיס ְ ּב ָרא?!
ִאי ָק ָסבַ ר ַּת ּנָא ַק ָּמאִ :אי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ צַ ְמצֵ ם ַ -א ַּמאי ל ֹא ָהי ּו עוֹ ְרפִ ים?
י ִָביא ּו ֶעגְ לָ ה ַא ַחת ְ ּב ׁשו ָּּתפוּת ,וְ י ְַתנ ּו!
ֶא ָּלא ,לְ ָהנֵי ַּת ּנ ֵָאי ,דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמאֶ :אפְ ׁ ָשר לְ צַ ְמצֵ ם,
וְ ָהכָ א ַ ּב" ְקרוֹ ָבה" )דברים כא ,ג(  -וְ ל ֹא ְקרוֹ בוֹ תָ ,ק ִמ ּ ַיפלְ גִ י,
דְּ ַת ּנָא ַק ָּמא ָסבַ רְ :קרוֹ בָ ה ,וְ ל ֹא ְקרוֹ בוֹ ת.
"קרוֹ ָבה"  -וַ ֲאפִ ילּ ּו ְקרוֹ בוֹ ת.
וְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶר ָסבַ רְ :
ַמאי ָהוֵ י ֲעלָ ּה?
ָא ַמר ַרב ִח ּיָיא ַ ּבר ָא ִבין ָא ַמר ַרב ַע ְמ ָרם:
ָּתנָא:
"נִ ְמ ָצא ְמכ ּו ָּון ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֲעיָ ירוֹ ת,
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
יהן ְמ ִביאוֹ ת ׁ ְש ֵּתי ֶע ְגלוֹ ת,
ׁ ְש ֵּת ֶ
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
יָ ִביא ּו ֶע ְג ָלה ַא ַחת ְ ּב ׁשו ָּּתפוּת ,וְ יַ ְתנ ּו".
ַמאי ָק ָסבְ ִרי ַר ָ ּבנַן?
ִאי ָק ָסבְ ִרי ַר ָ ּבנַן :דְּ ֶא ְפ ׁ ָשר לְ צַ ְמצֵ ם,
ילּ
ּו" ְקרוֹ ָבה"  -וַ ֲאפִ ּו ְקרוֹ בוֹ ת,
ְיתי ַּת ְר ֵּתי!
לַ י ֵּ
ילּ
ְיתי!
"קרוֹ ָבה" וְ לֹא ְקרוֹ בוֹ ת ֲ -אפִ ּו ֲח ָדא לֹא לַ י ֵּ
וְ ִאי ְ
ֶא ָּלא לָ או ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה:
ָק ָסבְ ִרי ַר ָ ּבנַןִ :אי ֶאפְ ׁ ָשר לְ צַ ְמצֵ ם,
וַ ֲאפִ ילּ ּו ִ ּב ֵידי ָא ָדם.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.

 158וְ ָהיָ ה ָה ִעיר ַה ְּקרֹבָ ה ֶאל ֶה ָחלָ ל וְ לָ ְקח ּו זִ ְקנֵ י ָה ִעיר ַה ִהוא ֶעגְ לַ ת ָ ּב ָקר ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ֻע ַ ּבד ָ ּב ּה ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ָמ ׁ ְשכָ ה ְ ּבעֹל

רש"י
מצא .חלל מכוון בין שתי
עיירות שאין זו קרובה לו יותר
מזו כלום:
אפשר לצמצם .ולמדוד יפה
כיווו שתיהן קרובות זו כזו
וקסבר קרובה דכתב בקרא
)דברים כא( הקרובה אל החלל
אפילו קרובות משמע שאם יש
שתים קרובות לו בשוה שתיהן
עורפות דאי אי אפשר לצמצם
אלא ודאי אחת קרובה מחברתה
אמאי מביאות שתי עגלות יביאו
אחת בשותפות כדאמרין לקמן
ויתו ויאמרו בי האחת אם
אתם קרובים ממו יהא חלקו
מחול לכם ותכפר עליכם ואם
אחו קרובים מכם חלקכם יהא
שלו ותכפר עליו:
סבר לה כר' יוסי הגלילי .וקא
מיבעיא לן לרבן:
אי אפשר לצמצם .הילכך לא היו
עורפין דכל אחת אומרת אי
איי קרובה:
אפשר לצמצם .וקרובה אפילו
קרובות:
ויתו .כדפרשין לעיל:
דכולי עלמא אפשר לצמצם.
דכרבי יוסי הגלילי סבירא להו:
מאי הוי עלה .אליבא דרבן:
שתי עגלות .דאפשר לצמצם
וקרובה אפי' קרובות:
לייתי תרתי .דהא לא מצי
לאתויי דהא שתיהן שוות:
א''א לצמצם .הילכך מצו
לאתויי:

לּוֹק ַח ַ
מסכת בכורות פרק ב' – ַ
עוּבּר ָפּ ָרתוֹ"
"ה ֵ
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 .24יח ,א
יהן ְ ּכ ַא ַחת.
] ָר ֵחל ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ְ ּ
אש ֶ
יכ ָרה ,וְ יָ ְל ָדה ׁ ְשנֵ י זְ ָכ ִרים ,וְ יָ ְצא ּו ׁ ְשנֵ י ָר ׁ ֵ
יהן ַלכּ ֵֹהן,
ש
ׁ
ר:
מ
אוֹ
י
יל
ֵ ְ נֵ ֶ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ְ ּג ִל ִ
159
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ " :ה ְּזכָ ִרים לַ ה'" )שמות יג ,יב(.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַצ ְמ ֵצם.
ֶא ָ ּלאֶ :א ָחד  -לוֹ ,
וְ ֶא ָחד ַ -לכּ ֵֹהן[
ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמרַ :הכּ ֵֹהן בּ וֹ ֵרר לוֹ ֶאת ַה ָ ּי ֶפה".
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
יהן.
ְמ ׁ ַש ְּמנִ ין ֵ ּבינֵ ֶ
וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ י  -יִ ְר ֶעה ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְס ָּת ֵאב".
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן?
ישא.
ָקא ָס ַברַ :ההוּא דְּ בָ ִריא נְפַ ק ְ ּב ֵר ׁ ָ
יבא אוֹ ֵמרְ :מ ׁ ַש ְּמנִ ין".
" ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַהכּ ֹ ֵהן נוֹ ֵטל ְּכחו ׁ ָּשה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
יהן" ְּתנַן!
"מ ׁ ַש ְּמנִ ין ֵ ּבינֵ ֶ
וְ ָהא ֲאנַן ְ
ָא ַמר לֵ ּיה:
ָיתא ְ ּבבָ בֶ ל,
ַעד ַד ֲאכַ לְ ְּת ַּכפְ ְני ָ
ַּת ְר ֵ ּג ְימנָא ִמ ּ ֵסיפָ א,
דְּ ָק ָת ֵני ֵסיפָ אֵ " :מת ֶא ָחד ֵמ ֶהן:
ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמר :יַ ֲחלוֹ קוּ,
יבא אוֹ ֵמרַ :ה ּמוֹ ִציא ֵמ ֲח ֵבירוֹ ָע ָליו ָה ְר ָאיָ ה".
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ּ
יהן"  -דְּ כִ י ֲה ָד ֵדי ְפלִ יגִ י,
"מ ׁ ַש ְּמנִ ין ֵ ּבינֵ ֶ
וְ ִאי ָסלְ ָקא ַד ְע ָּת ְךְ :
ָהכִ י נ ִַמי לִ פְ לְ גִ י ַ ּג ֵ ּבי ֲה ָד ֵדי!
ֵיהן,
ֶא ָּלאַ ,מאי ְ
"מ ׁ ַש ְּמנִ ין"? ׁשו ָּּמן י ְֵהא ֵ ּבינ ֶ
ְיתי ְר ָאיָה דִּ בְ כוֹ ר הוּא ,ו ׁ ְּש ִקיל.
דְּ ָא ַמר לֵ ּיה לַ כּ ֹ ֵהןַ :אי ֵ

 159וְ ַה ֲע ַב ְר ָּת כָ ל ּ ֶפ ֶטר ֶר ֶחם לַ ה' וְ כָ ל ּ ֶפ ֶטר ׁ ֶשגֶ ר ְ ּבהֵ ָמה ֲא ׁ ֶשר יִ ְהיֶ ה לְ ָך ַה ְּזכָ ִרים לַ ה'

רש"י
ההוא דבריא פק ברישא.
דמרוב בריאותו קדם את אחיו:
הכהן וטל כחוש .לרבי עקיבא:
והא משמים תן .דמשמע מה
שיפה השור מחבירו ואותן דמים
יחלוקו:
אדאכלת כפיאתא בבבל .בעוד
שהייתה אוכל תמרים בבבל
ומעדן עצמך:
תרגימא .להאי מילתא דר'
עקיבא ודייקא לה מסיפא:
דכי הדדי פליגי .דלתרוייהו יהא
חלק בשיהם ה'' יחלוקו את
החי:
שומן יהא בייהן .מה שאחד
שמן יפה מחבירו יהא מוטל
בייהם ועליו יבאו לדין ויטעון
ישראל לכהן אייתי ראיה כו' כי
היכי דסבר ר' עקיבא בסיפא
המוציא מחבירו עליו הראיה:
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 .25יח ,א
"וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ י ,יִ ְר ֶעה ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְס ָּת ֵאב.
וְ ַח ָ ּייב ַ ּב ַּמ ָּתנוֹ ת.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ּפוֹ ֵטר".
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר?
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
הוֹ ִאיל וְ כ ֹ ֵהן ָ ּבא ָעלָ יו ִמ ׁ ּ ְשנֵי צְ ָד ִדין,
דְּ ָא ַמר לֵ ּיהִ :אי ְ ּבכוֹ ר הוּא  -כּ ו ֵּּל ּיה דִּ ִידי הוּא,
ֵיה.
ִאי לֹא ְ ּבכוֹ ר הוּא ַ -הב לִ י ַמ ָּתנוֹ ת ִמי ּנ ּ
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַמאי ַט ְע ָמא?
ָא ַמר ָר ָבא:
ש ּו ׁ ֶש ֵאינוֹ זוֹ כֶ ה ְּכזוֹ כֶ ה,
ָע ׂ
ֵיה לְ ִי ְׂש ָר ֵאל ְ ּבמו ֵּמ ּיה.
וְ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ לָ א ְמ ָטא לִ ֵיד ּיהְּ ,כ ַמאן דִּ ְמ ָטא לִ ֵיד ּיה ,וְ ז ְ ַּבנ ּ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ַהכּ ֹל מוֹ ִדים ִ ּב ְספֵ ק ְ ּבכוֹ ר ׁ ֶש ֵאין ֲחלִ יפִ ין ְ ּביַד כּ ֹ ֵהןֶ ׁ ,ש ַח ּיָיב ַ ּב ַּמ ָּתנוֹ ת.
" ַהכּ ֹל מוֹ ִדים" – ַמאן?
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי? ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ש ּו ׁ ֶש ֵאינוֹ זוֹ כֶ ה ְּכזוֹ כֶ ה,
ַעד ָּכאן לָ א ָקא ּ ָפ ַטר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ָה ָתם ֶא ָּלא דַּ ֲחלִ יפִ ין ְ ּביַד כּ ֹ ֵהן ,דְּ ָע ׂ
ֲאבָ ל ֵאין ֲחלִ יפִ ין ְ ּביַד כּ ֹ ֵהן ל ֹא!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאַ :ט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי דְּ ָק ָסבַ ר דְּ ִאי ְמ ַח ּיְיבַ ְּת לֵ ּיה ַ ּב ַּמ ָּתנוֹ תָ ,א ֵתי לֵ ּיה לִ ֵידי גִ יזָּה וַ ֲעבוֹ ָדה,
ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ֵאין ֲחלִ יפִ ין ְ ּביַד כּ ֹ ֵהן.
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ו ִּמי ָמצֵ ית ָא ְמ ַר ְּת ָהכִ י?!
וְ ָה ָתנֵי ֵסיפָ אֶ ׁ " :ש ָהיָ ה ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
יפיו ְ ּביַ ד כּ ֹ ֵהן ָ ּ -פטוּר ִמן ַה ַּמ ָּתנוֹ ת,
יח,ב
ָ ּכל ׁ ֶש ֲח ִל ָ
וְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְמ ַח ֵ ּייב".
ֲחלִ יפִ ין ְ ּביַד כּ ֹ ֵהן ִ -אין
ֵאין ֲחלִ יפִ ין ְ ּביַד כּ ֹ ֵהן  -לָ א!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאַ :ר ִ ּבי יוֹ ֵסי לִ ְדבָ ָריו דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָק ָא ַמר לֵ ּיה:
לְ ִד ִידי ֲאפִ ילּ ּו ֵאין ֲחלִ יפִ ין ְ ּביַד כּ ֹ ֵהן  -דְּ ִאי ְמ ַח ּיְיבַ ְּת לֵ ּיה ְ ּב ַמ ָּתנוֹ ת ָא ֵתי לֵ ּיה לִ ֵידי גִ יזָּה וַ ֲעבוֹ ָדה.
ש ּו ׁ ֶש ֵאינוֹ זוֹ כֶ ה ְּכזוֹ כֶ ה!
לְ ִד ָיד ְך אוֹ ֵדי לִ י ִמ ָיהא ֵהיכָ א דַּ ֲחלִ יפִ ין ְ ּביַד כּ ֹ ֵהן דְּ ָע ׂ
וְ ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר :לֹא.
וְ ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ַהכּ ֹל מוֹ ִדים ִ ּב ְספֵ ק ַמ ֲע ֵׂשר ֶ ׁ -ש ּ ָפטוּר ִמן ַה ַּמ ָּתנוֹ ת.
" ַהכּ ֹל מוֹ ִדים" ַמאן? ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ַעד ָּכאן ל ֹא ָק ְמ ַח ּיֵיב ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָה ָתם ֶא ָּלא ִ ּב ְספֵ ק ְ ּבכוֹ ר ,הוֹ ִאיל וּבָ א ָעלָ יו כּ ֹ ֵהן ִמ ׁ ּ ְשנֵי צְ ָד ִדין,
ֲאבָ ל ְס ֵפק ַמ ֲע ֵׂשר -ל ֹא!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאַ :ט ֲע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ,דְּ ל ֹא ִּת ׁ ְש ַּת ַּכח ּתוֹ ַרת ַמ ָּתנוֹ ת ֲ -אפִ ילּ ּו ְס ֵפק ַמ ֲע ֵׂשר נ ִַמי!

רש"י
מאי טעמא דר''מ .דקתי סתמא
דמתי' חייב במתות:
אי בכור הוא כוליה דידי .והאי
דשקיל אא הוי חולין ומהדרא
לך יהלך ושקילא מתות
מייה:
עשו שאיו זוכה כזוכה .אע''פ
שלא זכה כהן בהאיך דהא לא
מטא לידיה מעולם עשאוהו
כאילו זכה בו הואיל ומעיקרא
הוה שייכא ביה יד כהן דשמא
דידיה יהו שויוה רבן כמאן
דמטא לידיה לשום בכורה:
וזבין ליה לישראל במומיה.
והדר שקליה לאידך חילופיה
ובכור שמכרו כהן לישראל פטור
מן המתות דאיתקש לצבי ואיל
בפרקא קמא )לעיל דף יב:(.
בספק בכור שאין חליפין ביד
כהן .שלא טל כלום תחתיו כגון
דקתי מתי' זכר וקבה אין כאן
לכהן כלום והאי זכר ספק בכור
הוא שמא יצאה קבה תחלה
וירעה ויאכל במומו לבעלים:
שחייב במתות .דהכא ליכא
למימר עשאוהו כמי שמכרו כהן
לישראל דהא לא בא בחליפין
ליד כהן כלום:
אי מחייבת ליה .לספק בכור
במתות אתי למימר חולין גמור
הוא ואתי למישרי בגיזה
ועבודה:
ומי מצית אמרת .דטעמא דרבי
יוסי משום גיזה ועבודה הוא:
בספק מעשר .כגון שקפץ אחד
מן המעושרין לתוכם דאמרין
בפ''ב )לקמן דף ח (:כולם ירעו
עד שיסתאבו ויאכלו במומן
לבעלים ספק מעשר אין כהן בא
עליו משי צדדין דאם מעשר
הוא אין לכהן חלק בו דמעשר
קרב שלמים ואכל לבעלים:
ומי מצית אמרת הכי .דטעמא
דרבי מאיר משום שלא תשתכח
תורת מתות:
כל שחליפיו כו' .אי אמרת
בשלמא טעמא דרבי מאיר גבי
בכור משום דבא עליו משי
צדדין הייו דקסיב ר' יוסי
)הש''ס( דהואיל וחליפיו ביד כהן
פטור דאיו יכול לומר אי בכור
הוא כולו דידי הוא דהוי כמאן
דזביה לישראל אלא אי אמרת
טעמא דר' מאיר משום שלא
תשתכח תורת מתות אמאי קט
רבי יוסי טעמא משום דחליפיו
ביד כהן הא לר' מאיר מי מה''ט
לפטר אלא ודאי טעמא לאו
משום שלא תשתכח תורת
מתות הוא:

לּוֹק ַח ַ
מסכת בכורות פרק ב' – ַ
עוּבּר ָפּ ָרתוֹ"
"ה ֵ

ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ו ִּמי ָמצֵ ית ָא ְמ ַר ְּת ָהכִ י?!
וְ ָה ָק ָתנֵי ֵסיפָ אֶ ׁ " :ש ָהיָ ה ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ָ ּכל ׁ ֶש ֲח ִלי ָפיו ְ ּביַ ד כּ ֹ ֵהן ּ ָפטוּר ִמן ַה ַּמ ָּתנוֹ ת.
וְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְמ ַח ֵ ּייב"!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאַ :ר ִ ּבי ֵמ ִאיר ֲאפִ ילּ ּו ְספֵ ק ַמ ֲע ֵׂשר ְמ ַח ּיֵיב,
וְ ָהא דְּ ִמ ּ ַיפלְ גִ י ַ ּב ֲחלִ יפִ ין לְ הוֹ ִד ֲיע ָך כּ ֹחוֹ דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ,דְּ פָ ַטר ֲאפִ ילּ ּו ֵהיכָ א דְּ כּ ֹ ֵהן ָ ּבא ָעלָ יו ִמ ׁ ּ ְשנֵי צְ ָד ִדין,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .26יח ,ב
" ֵמת ֶא ָחד ֵמ ֶהן,
ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמר :יַ ֲחלוֹ ק ּו
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ַה ּמוֹ ִציא ֵמ ֲח ֵבירוֹ ָע ָליו ָה ְר ָאיָ ה".
ַא ַּמאי "יַ ֲחלוֹ ק ּו"?
ֶיחזֵיִ ,אי ׁ ָש ֵמן ִמית  -דְּ כ ֹ ֵהן הוּא,
נ ֱ
וְ ַהאי דְּ ִא ָּיכא  -דְּ בַ ַעל ַה ַ ּביִת;
וְ ִאי ָּכחו ּׁש ִמית – דְּ בַ ַעל ַה ַ ּביִת ִמית,
וְ ַהאי דְּ ִא ָּיכא  -דְּ כ ֹ ֵהן הוּא!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִמי:
ָחזַר בּ וֹ ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן.

רש"י
אי שמן מית דכהן הוא .האי
דמית דהא רבי טרפון אמר כהן
בורר לו את היפה:
חזר בו רבי טרפון .מקמייתא
דאמר כהן בורר לו את היפה
וסבר דלשיהם יש חלק
בשיהם:

לּוֹק ַח ַ
מסכת בכורות פרק ב' – ַ
עוּבּר ָפּ ָרתוֹ"
"ה ֵ
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 .27יח ,ב
יבא אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ַה ּמוֹ ִציא ֵמ ֲח ֵבירוֹ ָע ָליו ָה ְר ָאיָ ה".
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא:
ָמ ׁ ָשל דְּ ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן  -לְ ָמה ַהדָּ בָ ר דּ וֹ ֶמה?
לִ ׁ ְש ַניִם ׁ ֶש ִה ְפ ִקיד ּו ֵאצֶ ל רוֹ ֶעה,
ֵיהם ,ו ִּמ ְס ַּת ֵּלק.
ִיח רוֹ ֶעה ֵ ּבינ ֶ
ׁ ֶש ַּמ ּנ ַ
ו ָּמ ׁ ָשל דְּ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א  -לְ ָמה ַהדָּ בָ ר דּ וֹ ֶמה?
לְ ֶא ָחד ׁ ֶש ִהפְ ִקיד ֵאצֶ ל ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִתֶ ׁ ,ש ַה ּמוֹ צִ יא ֵמ ֲחבֵ ירוֹ ָעלָ יו ָה ְר ָאיָה.
ֶא ָּלא ְ ּב ַמאי ּ ְפלִ יגִ י?
ִיח רוֹ ֶעה ו ִּמ ְס ַּת ֵּלק?
נ
ּ
מ
ּ
ש
ׁ
ה,
ע
רוֹ
ל
א
ו
יד
ק
ה
ש
ׁ
ִם
י
נ
ש
ׁ
ב
ֶ ֶ ַ ַ
ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א ּ ָפלֵ יג ִ ּ ְ ַ ֶ ִ פְ ִ ּ ֵ צֶ
וְ ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן ּ ָפלֵ יג ְ ּב ֶא ָחד ׁ ֶש ִהפְ ִקיד ֵאצֶ ל ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִת?
ָא ַמר ָר ָבא וְ ִא ֵית ָימא ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ּ
ּ
ֵיהם ו ִּמ ְס ַּת ֵלק,
ִיח רוֹ ֶעה ֵ ּבינ ֶ
ַהכּ ֹל מוֹ ִדיםּ ִ :ב ׁ ְש ַניִם ׁ ֶש ִהפְ ִקיד ּו ֵאצֶ ל רוֹ ֶעה ֶ ׁ -ש ַּמנ ַ
ו ְּב ֶא ָחד ׁ ֶש ִה ְפ ִקיד ֵא ֶצל ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת ֶ ׁ -ש ַה ּמוֹ צִ יא ֵמ ֲחבֵ ירוֹ ָעלָ יו ָה ְר ָאיָה.
ל ֹא נ ְֶחלְ ק ּו ֶא ָּלאּ ַ :ב ֲחצַ ר ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִת ,וְ רוֹ ֶעה כּ ֹ ֵהן.
ִיחא לֵ ּיה דְּ לִ ְית ֲעבִ יד ִמצְ וָ ה.
ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן ָסבַ רַ :א ְקנ ּויֵי ָקא ַמ ְקנֵי לֵ ּיה ַ ּב ֲחצֵ ירוֹ  ,וְ נ ָ
ֵיהן ו ִּמ ְס ַּת ֵּלק.
ִיח רוֹ ֶעה ֵ ּבינ ֶ
וְ ֲהוָ ה לֵ ּיה ִּכ ׁ ְש ַניִם ׁ ֶש ִהפְ ִקיד ּו ֵאצֶ ל רוֹ ֶעהֶ ׁ ,ש ַּמ ּנ ַ
וְ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א ָסבַ רֵּ :כיוָ ן דְּ ִאית לֵ ּיה ּ ְפ ֵס ָידא לָ א ַמ ְקנֵי לֵ ּיה ִמידַּ ַעם,
וְ ֲהוָ ה לֵ ּיה ְּכ ֶא ָחד ׁ ֶש ִהפְ ִקיד ֵאצֶ ל ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִתֶ ׁ ,ש ַה ּמוֹ צִ יא ֵמ ֲחבֵ ירוֹ ָעלָ יו ָה ְר ָאיָה.

רש"י
לשים שהפקידו אצל רועה.
שתי בהמות ומתה האחת ואין
ידוע של מי מתה:
שמיח רועה בין שיהם.
לחלקה ומסתלק דהכא ליכא
למימר המוציא מחבירו ומתי'
מי דקאמר רבי טרפון יחלוקו
כגון שאותו ספק בכור החי מסר
לרועה ואתי בעל הבית וכהן גבי
רועה דליכא מוציא מחבירו דהא
לא קאי ברשותא דחד מיייהו:
ומשל דרבי עקיבא לאחד
שהפקיד אצל בעל הבית.
והיחה בעדרו ומתה בהמה אחת
בעדרו ואומר שלך מתה והלה
אומר אחת מאותן שלך מתה
המוציא מחבירו עליו הראיה
ומתי' מי דמרע ליה ר' עקיבא
לכחו של כהן כשישן ברשות
בעל הבית דהוי כהן מוציא
מחבירו:
אלא במאי פליגי .הואיל ולאו
בחד גוא קמיתרצא מתי':
ר' עקיבא פליג בשים
שהפקידו אצל רועה .בתמיה הא
ודאי ליכא למימר המוציא
מחבירו עליו הראיה:
לא חלקו .אלא כגון שהבכור חי
עומד בחצר בעל הבית וכהן רועה
כל בהמותיו של בעל הבית:
אקויי אקי ליה .בעל הבית
לכהן מקום בחצירו כדי שיזכה
כהן בבכורות כשיוולדו מיד
דתיקי ליה חצירו:
דיחא ליה לאיש דתתעביד
שיגדלו
בממויה.
מצוה
בכורותיו של כהן בחצירו והוה
ליה חצר של שיהם והוי האי
חצר כי רועה וכאילו שים
הפקידו אצלו הילכך חולקין
דברשות שיהם עומד:
פסידא .היכא דאיכא ספיקא
מפסיד בעל הבית אי קיימא חצר
ברשות כהן:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .28יח ,ב – יט ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
יהם ַלכּ ֹ ֵהן.
ׁ ְש ֵּתי ְר ֵח ָיליו ׁ ֶשלֹא ִ ּב ְ ּ
יכר ּו וְ יָ ְלד ּוְ ׁ :שנֵ י זְ ָכ ִרים ְ ׁ -שנֵ ֶ
זָ ָכר וּנְ ֵק ָבה ַ -ה ָּז ָכר ַלכּ ֹ ֵהן.
ׁ ְשנֵ י זְ ָכ ִרים וּנְ ֵק ָבה ֶ -א ָחד לוֹ וְ ֶא ָחד ַלכּ ֹ ֵהן.
ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמרַ :הכּ ֹ ֵהן בּ וֹ ֵרר לוֹ ֶאת ַה ָ ּי ֶפה.
יהן.
יבא אוֹ ֵמרְ :מ ׁ ַש ְּמנִ ין ֵ ּבינֵ ֶ
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ י  -יִ ְר ֶעה ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְס ָּת ֵאב.
וְ ַח ָ ּייב ַ ּב ַּמ ָּתנוֹ ת.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ּפוֹ ֵטר.
ֵמת ֶא ָחד ֵמ ֶהן:
ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמר :יַ ֲחלוֹ קוּ.
יבא אוֹ ֵמרַ :ה ּמוֹ ִציא ֵמ ֲח ֵבירוֹ ָע ָליו ָה ְר ָאיָ ה.
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ׁ ְש ֵּתי נְ ֵקבוֹ ת וְ זָ ָכר,
אוֹ ְ ׁ :שנֵ י זְ ָכ ִרים ו ׁ ְּש ֵּתי נְ ֵקבוֹ ת ֵ -אין ָ ּכאן ַלכּ ֹ ֵהן ְ ּכלוּם.
יכ ָרה ,וְ ַא ַחת לֹא ִ ּב ְ ּ
ַא ַחת ִ ּב ְ ּ
יכ ָרה ,וְ יָ ְלד ּוְ ׁ 160שנֵ י זְ ָכ ִרים,
ֶא ָחד לוֹ וְ ֶא ָחד ַלכּ ֹ ֵהן.
ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמרַ :הכּ ֹ ֵהן בּ וֹ ֵרר ֶאת ַה ָ ּי ֶפה.
יהן,
יבא אוֹ ֵמרְ :מ ׁ ַש ְּמנִ ין ֵ ּבינֵ ֶ
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ּ
וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ י יִ ְר ֶעה ַעד ׁ ֶש ִי ְס ָּת ֵאב.
וְ ַח ָ ּייב ַ ּב ַּמ ָּתנוֹ ת.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ּפוֹ ֵטר.
יפיו ְ ּביַ ד כּ ֹ ֵהן ָ ּ -פטוּר ִמן ַה ַּמ ָּתנוֹ ת.
ׁ ֶש ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמרּ ָ :כל ׁ ֶש ֲח ִל ָ
וְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְמ ַח ֵ ּייב.
ֵמת ֶא ָחד ֵמ ֶהן,
ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמר :יַ ֲחלוֹ קוּ.
יבא אוֹ ֵמרַ :ה ּמוֹ ִציא ֵמ ֲח ֵבירוֹ ָע ָליו ָה ְר ָאיָ ה.
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
זָ ָכר וּנְ ֵק ָבה ֵ -אין ָ ּכאן ַלכּ ֹ ֵהן ְ ּכלוּם.

ְ ּג ָמ ָרא
צְ ִריכָ א.
ְיתאּ ְ :ב ַה ִהיא ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א דִּ ְת ֵרי ֵמ ֲח ָדא.
דְּ ִאי ַא ׁ ְשמו ִּעינַן ַק ַּמי ָ
ֲאבָ ל ְר ֵחילָ יו ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ְּיכרוּ ,דִּ ְת ֵרי ֵמ ֲח ָדא וְ ַחד ֵמ ֲח ָדא ֵא ָימא מוֹ ֵדי לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן,
דְּ ָה ְך דִּ ילִ ָידא ַחד ׁ ְשבִ ַיח ְטפֵ י.
וְ ִאי ַא ׁ ְשמו ִּעינַן ָהאּ ְ :ב ָהא ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א דְּ ַת ְרוַ יְיה ּו לָ א ִ ּב ְּיכרוּ,
ֲאבָ ל ַא ַחת ִ ּב ְּיכ ָרה וְ ַא ַחת ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ְּיכ ָרה וְ יָלְ ד ּו ׁ ְשנֵי זְכָ ִרים,
יט,א ֵא ָימא מוֹ ֵדי לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן ^דְּ ָה ְך דְּ לָ א ִ ּב ְּיכ ָרה ׁ ְשבִ ַיח ְטפֵ י,
צְ ִריכָ א.
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רש"י
מתי'
אחד לו .שהרי היתה קבה עמו
ואיכא למימר קבה יצאת
תחלה:
משמין בייהן .כהן וטל
כחוש:
יחלוקו .דחזר בו ר' טרפון
מקמייתא:
שי זכרים ושתי קבות אין כאן
לכהן כלום .דאיכא למימר כל
חדא וחדא ילדה זכר וקבה
ויצאת קבה תחלה:
שחליפיו ביד כהן .שהכהן וטל
אחת מן הספיקות פטור האחר
מן המתות דעשו את שאיו
זוכה כזוכה:
זכר וקבה אין כאן לכהן כלום.
דשמא אותה שלא ביכרה ילדה
הקבה ואותה שכבר ביכרה
ילדה זכר:
גמ'
קמייתא .רחל שילדה שי זכרים
התם קאמר ר''ע כהן וטל
כחוש:
משום דתרי מחדא .רחל פוק
ומספקא מילתא והמוציא
מחבירו עליו הראיה:
אבל שתי רחלים .שילדו שי
זכרים וקבה דתרי פקו מחדא
וחד מחדא:
אימא מודי ליה רבי טרפון.
דכהן בורר לו את היפה דלפיכך
הוא יפה שיצא יחיד ולא היתה
הקבה עמו וזהו ודאי בכור
גמור:
והך דילידא חד שביח טפי.
שביח מעולה:

