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 רש"י
  מתי' 

. בארץ ובחוצה לארץ. משום דבעי למימר בחולין הזרוע והלחיים
   במוקדשין קט להו: אבל לא

   . בעודו קיים:בפי הבית
   . אלא קדשים לחודייהו:חולין אין חייבין בחזה ושוק

. בחזה ושוק כתיב אותם מיעוטא הוא חזה ושוק אין ואתן אותם
   ולא דבר אחר:

. הרי הן כמקדיש עצים כל הקדשים שקדם מום קבוע להקדשן
הרי הן כחולין  ואבים לדמיהם ואין בהן קדושת הגוף ואם פדו

גמורים וחייבים בבכורה אם ילדו בכור הרי הוא קדוש וכל זמן 
שלא פדו לא כדאמר בבכורות פ''ב (דף יד.) קסבר האי תא 

   קדושת דמים מדחה מן הבכורה דאין קדושה חלה על קדושה:
. מה שאין כן במקדיש תמימים וולדן וחלבן מותר לאחר פדיום

רות (דף טו.) רק בכל אות פשך וסתאבו ופדאן דאמרי' בבכו
תזבח ואכלת בשר בפסולי המוקדשין לאחר פדיון הכתוב מדבר 
מדאיצטריך קרא למימר בהו הטמא והטהור יאכלו וכתיב תזבח 
ואכלת בשר תזבח ולא גיזה ואכלת ולא לכלביך בשר ולא חלב 
וולדן דתמימים שסתאבו ופדו תן במתיתין דאסור ובבכורות 

וקמין כגון דאיעבר לפי פדיון ואתיליד לאחר פדיון (דף יד.) מ
  בין רישא דקתי מותר בין סיפא דקתי אסור:

. ע''י פדיון להיות כחולין גמורים אפילו ליגזז ויוצאין לחולין
   וליעבד מה. שאין כן בקדם הקדשן את מומן כדלקמן במתיתין:

מתיתין . ואילו בקדם הקדשן את מומן תן והשוחטן בחוץ פטור
לקמן דחייב אם שחט בחוץ קודם פדיון ואע''ג דאין ראוים 
לפתח אהל מועד דהא בעלי מומין יהו ותן (זבחים דף קיב.) 
הראוי לפתח אהל מועד חייבין עליו בחוץ ושאיו ראוי בפים אין 
חייבין עליו בחוץ הא מוקמין לה בבכורות (דף טז.) בדוקין שבעין 

אם עלו לא ירדו הילכך הואיל ובפים לא ואליבא דר''ע דאמר 
ירדו חייבין עליהן בחוץ וכולה הך מתי' מיתיא בבכורות בפרק 
שי (דף יד.) והתם תי לה משום בכורות והכא תי לה משום 

   מתות:
. אפילו קודם פדיון ובבכורות מפרש טעמא ואין עושין תמורה

דישו אבל טוב מעיקרו עושה תמורה ואפילו עשה רע אחר שהק
   רע מעיקרו איו עושה תמורה:

. ואע''פ שאים ראוים אלא לכלבים ואין פודין את ואם מתו יפדו
הקדשים להאכילן לכלבים כדפרישית לעיל ואכלת ולא לכלביך 
ה''מ בקדשים שקדם הקדשן את מומן אבל הי כדיקלא בעלמא 

דה יהו ולא חת להו קדושת הגוף ועוד אשמועין דלא בעין העמ
והערכה וקסבר קדשי בדק הבית לא היו בכלל העמדה והערכה 
דכתיב בפדיון קדשים שסתאבו לאחר כך והעמיד את הבהמה 

   (ויקרא כז) וכיון דמתה אי אפשר להעמידה:
. דאע''ג שקדם מומן להקדשן חלה עליהם חוץ מן הבכור והמעשר

קדושה גמורה לכל דבריהם אלא שאין כשרים ליקרב דבכור 
תלה רחמא לא שא תם ולא שא בעל מום קדיש תם קרב ברחם 

ובעל מום אכל לכהן כדילפין בבכורות (דף כח.) ובשרם יהיה לך 
בשרם תרי משמע לימד על בכור בעל מום שמתה לכהן ומעשר 
בהמה מי כתיב ביה (ויקרא כז) העשירי יהיה קדש לא יבקר בין 

   טוב לרע טוב הייו תם רע הייו בעל מום:
   . דמום עובר כמאן דליתיה דמי:או מום עובר קודם להקדשן

. ואע''פ שפדו ויצאו לחולין להיתר אכילה פטורין מן הבכורה
פטורין מן הבכורה אם ילדו דכתיב בהו (דברים יב) כצבי וכאיל 

   וצבי ואיל פטורים מן הבכורה דהא בקר וצאן כתיב:
צבי ואיל דכתיב . זרוע ולחיים וקיבה דאין והגין בומן המתות

   (שם יח) אם שה:
   . בפדיון:ואין יוצאין לחולין

. כדפרישית לעיל תזבח ואכלת אין בהן אלא היתר ליגזז וליעבד
   זביחה ואכילה בלבד אבל גיזה ועבודה לא:

. בבכורות (דף יד.) מוקי לה דאיעבר לפי פדיון וולדן וחלבן אסור
אחר פדיון ולד צבי ואתיליד לאחר פדיון דאי איעבר ואתיליד ל

ואיל הוא ואם ולד לפי פדיון מאי איריא הי אפילו קדם מומם 
   להקדשן מי ולדן לפי פדיון אסור:

. כדפרישית לעיל בדוקין שבעין וקודם והשוחטן בחוץ חייב
   פדיון:

. קודם פדיון דכתיב (ויקרא כז) טוב ברע או רע ועושין תמורה
   בטוב:

   . מעצמן:מתו
. או משום דבעין העמדה והערכה או משום . דאין פודין יקברו

  את הקדשים להאכילם לכלבים: 
  

   גמ'
מקל וחומר מחולין כדאמרן  הוה אמיא קדשים חייבין במתות:

במתיתין והיכי מצין למימר הכי הא איכא למפרך בהאי ק''ו מה 
לחולין כו' וקרא. למה לי בכור. איו והג במוקדשים. דבקרך 

ך כתיב (דברים טו) ולא הקדש ועוד תקדיש כתיב (שם) ולא וצא
   שכבר. קדוש:
. כלומר אי לאו אותם דקרא הוה אמיא תיתי בק''ו תיתי מזכרים

מזכרים דחולין דליכא למיפרך בהו שכן חייבין בבכורה שאין 
   יולדין:

. דהא לאו בי גיזה יהו דכתיב ראשית הגז איו והג במוקדשים
צאך ולא הקדש: ראשית הגז כל השה כשהוא גוזז (שם יח) גז 

צאו ותן לכהן דבר מועט כדמפרש לקמן (דף קלה.) שיעורא וקרי 
   ליה ראשית כי היכי דקרי תרומה (שם) ראשית דגך:

. זכרים אין בהם לא בכורה ולא ראשית הגז ואי לאו תיישים
   אותם מחייבין מתות בקדשים מק''ו מתיישים חולין:
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        בבבב----קל, אקל, אקל, אקל, א .1

   ַמְתִניִתין   קל,א

ָבה ָחַיִים ְוַהּקֵ רֹוַע ְוַהּלְ    :ַהּזְ
ָאֶרץ   :נֹוֲהִגין    .ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ ,ּבָ

ִית ְפֵני ַהּבַ ִית ,ּבִ ְפֵני ַהּבַ לֹא ּבִ    .ְוׁשֶ
ין חּוּלִ    ,ּבְ

ין ׁשִ מּוְקּדָ   .ֲאָבל לֹא ּבְ

ָהָיה ין ׁשֶ ּדִ    :ּבַ
ין  ּוַמה ִאם יִבים   :ַהחּוּלִ ֵאיָנן ַחּיָ ָחֶזה ְוׁשֹוק -ׁשֶ    ,ּבְ

יִבים  נֹות –ַחּיָ תָּ ּמַ    .ּבַ
ים יִבים    :ֳקָדׁשִ ַחּיָ ָחֶזה ְוׁשֹוק -ׁשֶ    ,ּבְ

יִבים ַחּיָ ין ׁשֶ נֹות :ֵאינֹו ּדִ תָּ ּמַ    ?!ּבַ
ְלמּוד לֹוַמר ן אֹוָתם ְלַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ּוְלבָ " :תַּ    ,ָניוָוֶאּתֵ

   – (ויקרא ז, לד) 479479479479"ְלָחק עֹוָלם
ִעְנַין ָאמּור ּבְ ֶ א ַמה ׁשּ    .ֵאין לֹו ֶאּלָ

  
ן ׁשָ ַדם מּום ָקבּוַע ְלֶהְקּדֵ ּקָ ים ׁשֶ ָדׁשִ ל ַהּקֳ    :ְוִנְפּדוּ  ,ּכָ

יִבין  ְבכֹוָרה  -ַחּיָ    ,ּבִ
נֹות תָּ    .ּוַבּמַ

ין ֵזז  :ְויֹוְצִאין ְלחּוּלִ    ,ְלִהּגָ
   ,ּוְלֵהָעֵבד

ר –ן ַוֲחָלָבן ּוְוָלָד  ְדיֹוָנן מּותָּ    .ְלַאַחר ּפִ
חּוץ  ֹוֲחָטן ּבַ טּור   –ְוַהׁשּ    ,ּפָ

מּוָרה ין תְּ    .ְוֵאין עֹוׂשִ
דוּ   –ְוִאם ֵמתּו     ,ִיּפָ

כֹור  :חּוץ ִמן    ,ַהּבְ
ר ֲעׂשֵ    .ּוִמן ַהּמַ

  
ן ֶאת מּוָמן ׁשָ ַדם ֶהְקּדֵ ּקָ ל ׁשֶ    ,ּכָ

ן וּ  ׁשָ אן נֹוַלד ָלֶהם מּום ָקבּוַע אֹו מּום עֹוֵבר קֹוֵדם ְלֶהְקּדֵ    ,ְלַאַחר ִמּכָ
   :ְוִנְפּדוּ 

טּוִרין ִמן כֹוָרה  :ּפְ    ,ַהּבְ
נֹות תָּ    ,ּוִמן ַהּמַ

ין ֵזז  :ְוֵאיָנן יֹוְצִאין ְלחּוּלִ    ,ְלִהּגָ
   .ּוְלֵהָעֵבד

   ,ּוְוָלָדן
ְדיֹוָנן ָאסּור –ַוֲחָלָבן     .ְלַאַחר ּפִ

חּוץ  ֹוֲחָטן ּבַ יב –ְוַהׁשּ    ,ַחּיָ
מּוָרהוְ  ין תְּ    ,עֹוׂשִ

ְברוּ  -ְוִאם ֵמתּו    .ִיּקָ
  

ָמָרא    ּגְ

ָכַתב ַרֲחָמָנא    – (ויקרא ז, לד) "אֹוָתם" :ַטְעָמא ּדְ
נֹות :ֲהָוה ֲאִמיָנא ,ָהא ָלאו ָהִכי ּתָ ּמַ יִבין ּבַ ים ַחּיָ    .ֳקָדׁשִ

א ְלִמיְפַרךְ     :ִאיכָּ
ְבכֹוָרה יִבין ּבִ ן ַחּיָ כֵּ ין ׁשֶ חּוּלִ    !ַמה ּלְ

  
ָכִריםּתֵ     .יֵתי ִמּזְ
  

יִבין ּבְ  ן ַחּיָ כֵּ ְזָכִרים ׁשֶ ז'ַמה ּלִ ית ַהּגֵ    '!ֵראׁשִ
  

ים ָייׁשִ    .ִמּתְ
                                                        

ן אָֹתם לְ  479 ְלֵמיֶהם ָוֶאתֵּ ְבֵחי ׁשַ ָרֵאל ִמזִּ ֵני ִיׂשְ י ֵמֵאת ּבְ רּוָמה ָלַקְחתִּ נּוָפה ְוֵאת ׁשֹוק ַהתְּ י ֶאת ֲחֵזה ַהתְּ ָרֵאלַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ּוְלָבָניו ְלָחק עֹוָלם ֵמ ּכִ ֵני ִיׂשְ   ֵאת ּבְ
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ר ֵ יר ְלִהְתַעׂשּ ן ִנְכָנִסין ַלּדִ כֵּ ים ׁשֶ ְתָייׁשִ    !ַמה ּלִ

  
ֵקִנים    .ִמּזְ

  
ר ֵ יר ְלִהְתַעׂשּ ן ִנְכְנסּו ַלּדִ כֵּ ְזֵקִנים ׁשֶ    !ַמה ּלִ

  
קּוַח     .ְוָיתֹום ,ִמּלָ

  
ר ֵ יר ְלִהְתַעׂשּ ִמיָנן ַלּדִ ן ִנְכָנִסין ּבְ כֵּ ָלקּוַח ְוָיתֹום ׁשֶ    !ַמה ּלְ

  
ִמיָנן ָקָאְמַרּתְ  ר ?!ּבְ ֵ יר ְלִהְתַעׂשּ ִמיָנן ִנְכָנִסין ַלּדִ י ּבְ ים ַנּמִ    !ֲקָדׁשִ

  
  

ין  ָחֶזה ְוׁשֹוק -ְוִיְהיּו חּוּלִ יִבין ּבְ    ,ַחּיָ
ל ָוחֹוֶמר    :ִמּקַ

ים  ָדׁשִ נֹות   -ּוַמה ּקָ ַמּתָ יִבים ּבְ ֵאין ַחּיָ    ,ׁשֶ
ָחֶזה ְוׁשֹוק יִבין ּבְ    .ַחּיָ

ין  נֹות -חּוּלִ ַמּתָ יִבין ּבְ ַחּיָ ָחֶזה ְוׁשֹוק ,ׁשֶ יִבין ּבְ ַחּיָ ין ׁשֶ    ?!ֵאינֹו ּדִ
  

ט ַהּכֲֹהִנים" :ָאַמר ְקָרא ּפַ   , (דברים יח, ג)    480"ְוֶזה ִיְהֶיה ִמׁשְ
   ,יןִא  – "ֶזה"

   .אלֹ  –ִמיִדי ַאֲחִריָנא 
  

ָכַתב ַרְחָמָנא  א ַטְעָמא ּדְ    ,"ֶזה"ֶאּלָ
ָחֶזה ְוׁשֹוק :ֲהָוה ֲאִמיָנא ,ָהא ָלאו ָהִכי יִבין ּבְ ין ַחּיָ ֵעי  ,חּוּלִ נּוָפה"ְוָהא ּבָ   ! (ויקרא ז, ל) 481481481481"ּתְ

   ?ֵהיָכא ִלינּוִפיְנהוּ 

ָרֵאי  ִתיב (ויקרא ז, ל) "ִלְפֵני ה'"ִאי ַאּבְ   !כְּ
אי    קל,ב ּוַ ין ָלֲעָזָרהָק  -ִאי ַאּגַ יל חּוּלִ    !א ְמַעּיֵ

ר ְך לֹא ֶאְפׁשָ    !ִהְלכָּ
  

א  ה ִלי - "ֶזה"ֶאּלָ    ?ָלּמָ
  

א    ,ְלִכְדַרב ִחְסּדָ
ָאַמר  אּדְ    :ַרב ִחְסּדָ

ה הּוּנָ נֹות כְּ יק ַמּתְ ּזִ    ,ַהּמַ
ֲאָכָלן  ם -אֹו ׁשֶ ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ    .ּפָ

                                                        
ָח  480 רַֹע ְוַהּלְ ה ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ַהּזְ ַבח ִאם ׁשֹור ִאם ׂשֶ ט ַהּכֲֹהִנים ֵמֵאת ָהָעם ֵמֵאת זְֹבֵחי ַהזֶּ ּפַ ָבהְוֶזה ִיְהֶיה ִמׁשְ  ַיִים ְוַהּקֵ

י  481 ֵ ִביֶאיָנה ֵאת ִאׁשּ נּוָפה ִלְפֵני ֶאת ַהֵחֶלב ַעל ֶהָחֶזה ְיִביֶאּנּו ֵאת ֶהָחֶזה ְלהָ  ה'ָיָדיו תְּ   ה'ִניף אֹתֹו תְּ

 רש"י
. מעשר בהמה איו במוקדשין

דכתיב יהיה קדש ולא שכבר 
קדוש בפ''ב דבכורות (דף ג:) 
הילכך לא אתי בק''ו דאיכא 
למיפרך תאמר במוקדשין שאין 

 כסין לדיר להתעשר:
. אי לאו אותם הוה מזקים

מייתין ליה מק''ו מתיישים 
זקים דחולין שכבר תעשרו 

   ואין צריכין עוד להכס לדיר:
. תיישים זקים לזקיםמה 

דחולין בדין הוא שהן חייבין 
   במתות:

. שכן כסו כבר לדיר להתעשר
תאמר בקדשים שלא כסו כבר 
לדיר להתעשר ומהדר אי לאו 
אותם הוה מייתין להו בק''ו 
מלקוח ויתום הלקוח פטור 
ממעשר בהמה אם לקח עשרה 
טלאים מן השוק פטור מלעשר 
דבקרך וצאך אמר רחמא 

היתום שמתה אמו בשעת לידה ו
כגון זה פירש למיתה וזה פירש 
לחיים כדאמר בהשוחט (לעיל 
דף לח:) פטור ממעשר בהמה 
דאיו ראוי לקדש דכתיב תחת 
אמו פרט ליתום וילפין מעשר 
בהמה מייה בפ''ב דבכורות (דף 
ז.) ר' ישמעאל בו של ר' יוחן 
בן ברוקא אומר אמר כאן תחת 

תחת השבט  אמו ואמר להלן
מה כאן פרט לכל השמות הללו 
כלאים ודמה ויוצא דופן ויתום 
דכולהו מימעטי מהאי קרא 
דשור או כשב אף להלן לעין 
מעשר פרט לכל השמות הללו 
אע''ג דבעל מום כס לדיר 

   להתעשר אלו אין כסים:
ה''ג במין קאמרת קדשים מי 

. כגון חולין כסין לדיר במין
   אותם אתי בק''ו: הילכך אי לאו

מה קדשים שאין חייבים 
. דהא ממעטין להו במתות

מאותם דכתיב גבי חזה ושוק 
אותם ולא מתות: אמר קרא 
במתות חולין זה יהיה דבר זה 
והג בחולין ואין חזה ושוק 
והגין בהן: בחזה ושוק כתיבא 

   תופה לפי ה':
  . חוץ לעזרה:אי אבראי

י . מידקא מעייל חולין לעזרה
   דלא איתעביד ביה צורך גבוה:

. קודם המזיק מתות כהוה
שתן לכהן השליכם לאור או 

 לים:
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   :ּגּוָפא

אָאַמר "    :ַרב ִחְסּדָ
ה הּוּנָ נֹות כְּ יק ַמּתְ ּזִ    ,ַהּמַ

ֲאָכָלן  ם -אֹו ׁשֶ ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ    ".ּפָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ִעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
ְכִתיב    .(דברים יח, ג)    482"ֶזה" :ּדִ

  
ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ּום  ֲהֵוי ֵליּה ִמׁשּ ֵאין לֹו ּתֹוְבִעים" :ּדְ    ".ָממֹון ׁשֶ
  

   :ֵמיִתיֵבי

ט ַהּכֲֹהִניםְוֶזה ִיְהיֶ "" ּפַ ין - (דברים יח, ג) "ה ִמׁשְ נֹות ּדִ תָּ ַהּמַ ד ׁשֶ    ."ְמַלּמֵ
   ?ְלַמאי ִהְלְכָתא

יִנין ַדּיָ    !ָלאו ְלהֹוִציָאן ּבְ
  

   !לֹא
יִנין ַדּיָ    .ְלחֹוְלָקן ּבְ

ר ַנְחָמִני מּוֵאל ּבַ    ,ְוִכְדַרב ׁשְ
ָאַמר  ר ַנְחָמִניּדְ מּוֵאל ּבַ י יֹוָנָת ָאַמר  ַרב ׁשְ    :ןַרּבִ

ָנה ְלכֵֹהן ֵאין נֹוְתִנין ַמּתָ ִין ׁשֶ    ?ַעם ָהָאֶרץ ִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ ַלִים ,ַוּיֹאֶמר ָלָעם" :ׁשֶ ֵבי ְירּוׁשָ    ,ְליֹוׁשְ

תֹוַרת ה' ם ְלַמַען ֶיֶחְזקּו ּבְ    .לא, ד) '(דברי הימים ב "ָלֵתת ְמָנת ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוּיִ
תֹוַרת ה'  ֲחִזיק ּבְ ל ַהּמַ    ,"ְמָנת"ֵיׁש לֹו  -כָּ

תֹוַרת ה'  ֵאינֹו ַמֲחִזיק ּבְ    ."ְמָנת"ֵאין לֹו  -ְוׁשֶ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ֵתיָרא" ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ט" ּפַ ין - (דברים יח, ג) "ִמׁשְ נֹות ּדִ תָּ ַהּמַ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ

ין    ?ָיכֹול ֲאִפיּלּו ָחֶזה ְוׁשֹוק ּדִ

ְלמּוד לֹוַמר    .""ֶזה" :תַּ
   ?ְלַמאי

יִנין  :ִאיֵליָמא ַדּיָ קוּ  -ְלחֹוְלקֹו ּבְ יִנין ִמיַחּלְ ַדּיָ    ?!ָאטּו ָחֶזה ְוׁשֹוק ָלאו ּבְ
יִנין ַדּיָ א ָלאו ְלהֹוִציא ּבְ    !ֶאּלָ

  
ַמאי ַעְסִקיָנן    :ָהָכא ּבְ

ָאתּו ְלָיֵדיּה     .ּדְ
  

ָאתּו ְלָיֵדיּה     !ַמאי ְלֵמיְמָרא -ִאי ּדְ
  

ִטְבַלְייהוּ  ָאתּו ִליֵדיּה ּבְ    ,ּדְ
א ּנָ לֹא הּוְרמּו  :ְוָקָסַבר ַהאי ּתַ נֹות ׁשֶ ְמָיין -ַמּתָ הּוְרמּו ּדַ ִמי ׁשֶ    .כְּ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

קֹום ְלָמקֹום" ָהָיה עֹוֵבר ִמּמָ ִית ׁשֶ ַעל ַהּבַ    ,ּבַ
ר ָעִני  ְכָחה ּוֵפָאה ּוַמֲעׂשַ    ,נֹוֵטל  –ְוָצִריְך ִליּטֹול ֶלֶקט ׁשִ

ם ּלֵ ְחזֹור ְיׁשַ ּיַ    ,ְוִלְכׁשֶ
ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ   !(פאה ה, ד) "ַרּבִ

  
אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

                                                        
ָח  482 רַֹע ְוַהּלְ ה ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ַהּזְ ַבח ִאם ׁשֹור ִאם ׂשֶ ט ַהּכֲֹהִנים ֵמֵאת ָהָעם ֵמֵאת זְֹבֵחי ַהזֶּ ּפַ ָבהְוֶזה ִיְהֶיה ִמׁשְ  ַיִים ְוַהּקֵ

 רש"י
. דמשמע בעודן דכתיב בהו זה

קיימות חייב ליתן אבל אין 
קיימות לא חייב הכתוב בהן 

   תשלומין:
. אין לו בעלים שאין לו תובעים

שיוכלו לתובעו בדין שהוא יכול 
ן ולא לומר לו לכהן אחר אות י

   לך:
. משפט מלמד שהמתות דין

דייין זקקין להן להוציאן 
בדייין אלמא כהן ראשון 
התובען מוציאן מידו וקשיא לרב 
חסדא דאמר דמתות כהוה 

   ממון שאין לו תובעין הוא:
לחולקן בדייין דייין אומרים 

. לזה תן המתות לו לישראל 
שהוא חבר ואל תתן לזה שהוא 

   עם הארץ:
. ביהושפט כתיב ויאמר לעם

בדברי הימים סיפיה דקרא למען 
   יחזקו בתורת ה':

   . חלק כהוה:מת
. בדייין אטו חזה ושוק מי לא 

מיחלקו. כלום היה יכול לתתם 
   לכהן עם הארץ והא מת יהו:
. אלא לאו להוציאו בדייין

אלמא דממון שיש לו תובעין 
הוא משום הכי ממעט חזה ושוק 

דלכפרה ולרצוי בא לא דכיון 
   שכיח דמעכב:

. הכא במאי עסקין דאתו לידיה
דכהן ואחר כך גזלם זה ממו 
דהוה ליה ממון שיש לו תובעין 
שכבר זכה זה בהן ודמי כמאן 

   דגזל מייה גלימיה:
. דכהן מאי ופריך אי דאתו לידיה

למימרא פשיטא דיכול להוציאו 
בדייין וקמהדר דאתו לידיה 

המה שלימה בטיבלייהו הב
היתה מוחת אצלו וזכה במתות 

   מן ההפקר:
. וזכה בהן כמי שהורמו דמיין

במתות ששוים לכל הכהים 
מהי זכייה אם קדם אבל חזה 
ושוק איו אלא לאותו בית אב 

   ולא מהי:
. עשיר שהיה עובר בעל הבית

   ממקום למקום:
. וצרך למזוות וצריך ליטול כו'

איל וטל לקט כשאר עיים הו
   שעכשיו עי הוא:
. אלמא כל מידי וכשיחזור ישלם

דחייביה רחמא למיתב לעיים 
הבא ראשון יכול לתובעו והוא 

 הדין למתות כהוה:
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אן נּו כָּ ת ֲחִסידּות ׁשָ    .ִמּדַ
  

   :ָרָבאָאַמר 
א ּנָ ֵני  ּתַ ם"ּתָ ּלֵ אן ,"ְיׁשַ נּו כָּ ת ֲחִסידּות ׁשָ    ?!ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ ִמּדַ

  
י ֱאִליֶעֶזר ֵליקּום ְוֵליתּוב ַרּבִ    !ְועֹוד ִמּדְ

  
י א ִמּסֵ    :ָפאֶאּלָ

ָעה :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםֲחָכִמיםֲחָכִמיםֲחָכִמיםוַ " אֹוָתּה ׁשָ    .(פאה ה, ד) "ָעִני ָהָיה ּבְ
ָעִני    ,ַטְעָמא ּדְ

יר  ם –ָהא ָעׁשִ ּלֵ    ,ְמׁשַ
אי ֲאָכָלן ?ַאּמַ ה אֹו ׁשֶ הּוּנָ נֹות כְּ יק ַמּתְ ַמּזִ    !ֶליֱהֵוי כְּ

  
אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

אן נּו כָּ ת ֲחִסידּות ׁשָ    .ִמּדַ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ירֹוָתיו ְטָבִליןִמ " ָאַכל ּפֵ ִית ׁשֶ ִין ְלַבַעל ַהּבַ    ,ּנַ

רֹוָתיו ְטָבִלים ָאַכל ַמַעׂשְ    ,ְוֵכן ֵלִוי ׁשֶ
לּוִמין ׁשְ טּור ִמן ַהתַּ ּפָ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ר ָיִרימוּ " :תַּ ָרֵאל ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ י ּבְ לּו ֶאת ָקְדׁשֵ    .(ויקרא כב, טו) 483483483483"ְולֹא ְיַחּלְ
ַעת ֲהָרָמה ְוֵאיָלךְ ֵאין ְלךָ  ְ א ִמׁשּ ֶהן ֶאּלָ    , ּבָ

ם ּלֵ ַעת ֲהָרָמה ְוֵאיָלְך ִמיָהא ְמׁשַ ְ    ,ָהא ִמׁשּ
אי ֲאָכָלן ?ַאּמַ ה אֹו ׁשֶ הּוּנָ נֹות כְּ יק ַמּתְ ַמּזִ    !ֶליֱהֵוי כְּ

  
י   ,ָהָכא ַנּמִ

ִטְבַלְייהוּ    קלא,א ָאתּו ְלָיֵדיּה ּבְ    ,ּדְ
א ּנָ נוֹ  :ְוָקָסַבר ַהאי ּתַ לֹא הּוְרמּו ַמּתָ ְמָיין -ת ׁשֶ הּוְרמּו ּדָ ִמי ׁשֶ    .כְּ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ְרנוֹ " ֶלְך ּגָ ית ַהּמֶ ָאְנסּו ּבֵ    :ֲהֵרי ׁשֶ
חֹובֹו  ר -ִאם ּבְ ֵ יב ְלַעׂשּ    ,ַחּיָ

רּות  ַאְנּפָ ר -ִאם ּבְ ֵ ַעׂשּ טּור ִמּלְ    !"ּפָ
  

אִני ָהָתם י ֵליּה  ,ׁשַ ְרׁשֵ ּתָ ָקא ִמׁשְ    .ּדְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָרה :ַמר לוֹ ָא " ל ּפָ ֵני ֵמֶעיָה ׁשֶ    ,ְמכֹור ִלי ּבְ

ה הּוּנָ נֹות ּכְ ֶהן ַמתְּ    ,נֹוְתָנן ַלּכֵֹהן  - ְוָהָיה ּבָ
ִמים ה לֹו ִמן ַהּדָ    .ְוֵאינֹו ְמַנּכֶ

ָקל  ׁשְ ּמִ    ,נֹוְתָנן ַלּכֵֹהן  -ָלַקח ֵהיֶמּנּו ּבַ
ִמים ה לֹו ִמן ַהּדָ   . (חולין קלב.) "ּוְמַנּכֶ

אי הֶליֱהוֵ  ?ַאּמַ הּוּנָ נֹות כְּ יק ַמּתְ ַמּזִ ֲאָכָלן ,י כְּ    !אֹו ׁשֶ
  

אִני ָהָתם    ,ׁשַ
ֵעיַנְיהוּ  ִאיְתְנהּו ּבְ    .ּדְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָעה ִנְכֵסי ּכֵֹהן" ׁשְ רּוָמה :תִּ    ,תְּ
ר    ,ּוְתרּוַמת ַמֲעׂשֵ

ה    ,ְוַחּלָ
ז ית ַהּגֵ    ,ֵראׁשִ

נֹות    ,ּוַמתָּ
ַמאי    ,ְוַהּדְ

ּכּוִרים    ,ְוַהּבִ
                                                        

ר ָיִרימּו לַ  483 ָרֵאל ֵאת ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ י ּבְ לּו ֶאת ָקְדׁשֵ   ה'ְולֹא ְיַחּלְ

 רש"י
. אם חסיד הוא מדת חסידות שו כאן

   ישלם:
. דמשמע על כרחו ואת תא תי ישלם

   אמרת כו':
. מי סברת מדרבי אליעזר קמותיב ועוד

דרב חסדא משי עלה מדת  דמצין למימר
חסידות שו כאן אלא מדרבן מותיב ועלה 
משי רב חסדא (מדת חסידות שו כו': כאן. 
הא) דקתי עי היה באותה שעה דמשמע 
דתידוק מיה דעשיר בעי שלומי לאו בדייין 
קאמר אלא אם חסיד . הוא צריך לשלם 

   לצאת ידי שמים:
. שלא וכן לוי שאכל מעשרותיו טבלים

   פריש תרומת מעשר:ה
את קדשי בי ישראל אשר ירימו לה' אין 

. הכי גרסין ליה לך בהן אלא משעת הרמה
  בתוספתא:

   . דכהן:דאתו לידיה
   . שהופקד הטבל אצלו:בטבלייהו

. זכה בהם מן ההפקר כמי שהורמו דמיין
שהרי קדם ל''א שמסר לו את הטבל לזכות 

   בתרומה שבו:
   בר קצוב ממון:. שהיה חייב לו דאם בחובו

. ממקום אחר וליתן לכהן שהרי חייב לעשר
   הוא כמוכר:

. בהפסד ועל חם פטור ואם באפרות
מלעשר קתי מיהת אם בחובו חייב לעשר 
אלמא יש לו תובעין דאי לאו דיא הוא 
שישלם לו על כרחו מאי חיוב מצוה איכא 

   הא לא פש גביה מידי:
. התם לאו שאי התם דקא משתרשי ליה

בהוצאה בדייין תן בה אלא חיובא בעלמא 
כשאר חיובי מעשרות וחיובא ודאי איכא 
עליה דהא משתרשי ליה כלומר משתכר 

   הוא בה שהרי היה צריך לפרוע מעות:
   . לטבח:א''ל

   . בי מעיה של פרה זו:מכור לי בי מעיה
. הקבה: ותן: לוקח זה והיו בהן מתות

  לכהן:
וקח מן הדמים . המוכר מכה לו ללואין

שהרי היה יודע הלוקח שהמתות שם וזה 
   לא מכר לו הקבה:

. הליטרא . כך וכך לקח הימו במשקל
   ושקל לו הקבה:

. לוקח לכהן שהרי הגזל אצלו ותן לו
   וצריך להשיב:

. על כרחו שמכר והטבח יכה לו מן הדמים
   דבר שאיו שלו:

   . ותן לכהן ליהוי כמזיק כו':ואמאי
. לא ידעתי היכן שויה כסי כהןתשעה 

ובספרים איה כתובה בשוה ומוצא אי ט''ו 
מתות כהוה שכולן כסי כהן לעשות בהן 
כל צרכיו התרומה ותרומת מעשר ותרומת 
מעשר של דמאי והחלה והבכורים וראשית 
הגז ומתות של חולין ושל קדשים והקרן 
והחומש של גזל הגר ושדה אחוזה ושדה 

ר בעל מום ופדיון הבן ופדיון חרמים ובכו
פטר חמור וראה בעיי שכולן שוים בה 
וחשיב תרומה ותרומת מעשר והדמאי 
וחלה כחדא דכולהו תרומה יהו ובכור 
ופדיון הבן ופדיון פטר חמור כחדא וקרן 
וחומש דגזל הגר חדא וכולהו הך מתה 
לכהן הן ולקמן בפירקין (דף קלג:) חשיב כל 

ה הגוזל את הגר ושבע לו כ''ד מתות כהו
ומת הגר ואח''כ הודה. ושבע לשקר דאמר 
רחמא ואם אין לאיש גואל וגו' וכי יש לך 
אדם בישראל שאין לו גואלים אלא זהו גר 
שמת ואין לו יורשין וכתיב האשם המושב 
לה' לכהן ותיא בפרק הגוזל בב''ק (דף קי.) 
האשם זה קרן המושב זה חומש דגבי שבע 

בפקדון או בגזל כתיב ביה חומש בין לשקר 
בגוזל חבירו בפרשת ויקרא בין בגזל הגר 

 בפרשת שא:
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ֶרן ְוַהחֹוֶמׁש ְוַה     ."ּקֶ
יִנין ?ְלַמאי ַדּיָ    !ָלאו ְלהֹוִציָאן ּבְ

  
   !לֹא

ְתַנן    :ִלְכּדִ
ה ָאְמרּו ִנְכֵסי ּכֵֹהןְל "    ?ּמָ

ֶהן ּקֹוֶנה ּבָ    ,ֲעָבִדים    :ׁשֶ
   ,ְוַקְרָקעֹות

   ,ּוְבֵהָמה ְטֵמָאה
חֹובוֹ     ,ּוַבַעל חֹוב נֹוְטָלן ּבְ

ָתּה  ְכתּוּבָ ה ּבִ ָ    ,ְוִאׁשּ
  . (בכורים ג, יב) "ֹוָרהְוֵסֶפר ּת 

  
  

 רש"י
   . למאי הלכתא:למה אמרו

. אע''פ שאיו לאכילה ולא וס''ת
לדבר שיבא לידי אכילה ולבי. 
מגמגם למאי תייה הואיל ותא 

 דאפי' בהמה טמאה לוקח מהן:



  ""ַהְּזרֹוַע ְוַהְּלָחַיִים –מסכת חולין פרק י' 
585

        בבבב----קלא, אקלא, אקלא, אקלא, א .3
ָנָתא ֲהָוה ָחִטף ַמּתְ    ,ַההּוא ֵליָוָאה ּדַ

   .ַרבָאתּו ָאְמרּו ֵליּה לְ 
יּה  :ָאַמר ְלהוּ  ְקִליָנן ִמיּנֵ לֹא ׁשַ יּה ּדְ ּיֵ י ָחִטיף ,לֹא ִמְסּתַ א ִמיְחָטף ַנּמִ    ?!ֶאּלָ

  
   ,ְוַרב

רּו  ָק  - (דברים יח, ג)    484"ָעם"ִאי ִאיּקְ ְייהוּ ִמׁשְ קֹול ִמיּנַ י ִלׁשְ    !ל ַנּמִ
רּו  ְטִריְנהוּ  - "ָעם"ִאי לֹא ִאיּקְ    !ַרֲחָמָנא ּפַ

  
רּו  ָקא ֵליּה ִאי ִאיּקְ רּו  "ָעם"ְמַסּפְ    ."ָעם"ִאי לֹא ִאיּקְ

  
אָיִתיב  ּפָ א ַרב ּפָ ַמְעּתָ    .ְוָקָאַמר ָלּה ְלָהא ׁשְ

  

ר ָאִביןֵאיִתיֵביּה  אלְ  ַרב ִאיִדי ּבַ ּפָ    :ַרב ּפָ
ֶכֶרם" ּבְ ים ׁשֶ נֹות ֲעִנּיִ ע ַמתְּ ֶרט  :ַאְרּבַ    ,ַהּפֶ

   ,ְוָהעֹוֵללֹות
ְכָחה ִ    ,ְוַהׁשּ

ָאה    .ְוַהּפֵ
בּוָאה תְּ ּבַ לֹׁש ׁשֶ ֶקט  :ְוׁשָ    ,ַהּלֶ

ְכָחה ִ    ,ְוַהׁשּ
ָאה    .ְוַהּפֵ

ִאיָלן ּבָ ַנִים ׁשֶ ְכָחה    :ׁשְ ִ    ,ַהׁשּ
ָאה    .ְוַהּפֵ

  

ֶהם טֹוַבת ֲהָנָאה ַל  ן ֵאין ּבָ ָעִליםּכּוּלָ    .ּבְ
  

ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ דוֹ  -ַוֲאִפיּלּו ָעִני ׁשֶ    .מֹוִציִאין ִמּיָ
  

יתֹו  תֹוְך ּבֵ ק ּבְ ְתַחּלֵ ר ָעִני ַהּמִ ָעִלים    -ַמֲעׂשֵ    ,ֵיׁש ּבֹו טֹוַבת ֲהָנָאה ַלּבְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ דוֹ  -ַוֲאִפיּלּו ָעִני ׁשֶ    .מֹוִציִאין אֹותֹו ִמּיָ

  
הּונָּ  נֹות ּכְ ָאר ַמתְּ גֹון ,הּוׁשְ רֹוַע   :ּכְ    ,ַהּזְ

ָחַיִים    ,ְוַהּלְ
ָבה     ,לֹא ִמּכֵֹהן ְלכֵֹהן  485ֵאין מֹוִציִאין אֹוָתן -ְוַהּקֵ

ִוי ְלֵלִוי    .ְולֹא ִמּלֵ
  

ֶרם ּכֶ ּבַ נֹות ׁשֶ ע ַמתָּ ֶרט    :ַאְרּבַ    ,ַהּפֶ
   ,ְוָהעֹוֵללֹות

ְכָחה ִ    ,ְוַהׁשּ
ָאה    "ְוַהּפֵ

  
ְכִתיב טְוַכְרְמָך לֹא ְתעֹוֵלל " :ּדִ ְרְמָך לֹא ְתַלּקֵ    .(ויקרא יט, י) 486486486486"ּוֶפֶרט ּכַ
ְרְמָך לֹא ְתעֹוֵלל ַאֲחֶריךָ " :ּוְכִתיב י ִתְבצֹור ּכַ    .(דברים כד, כא) 487487487487"ּכִ

  
י ֵלִוי ָאַמר    :ַרּבִ

ְכָחה - "ַאֲחֶריךָ "    .זֹו ׁשִ
  

ָאה    ?ּפֵ
  

ַמר  ִית "ַאֲחֶריךָ " "ַאֲחֶריךָ "ּגָ    ,ִמּזַ
ְכִתיב ְחּבוֹ " :ּדִ י ּתַ    .(דברים כד, כ) 488488488488"ט ֵזיְתָך לֹא ְתָפֵאר ַאֲחֶריךָ ּכִ

  
ֵבי ָמֵעאל ְוָתָנא ּדְ י ִיׁשְ    :ַרּבִ

                                                        
ָח וְ  484 רַֹע ְוַהּלְ ה ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ַהּזְ ַבח ִאם ׁשֹור ִאם ׂשֶ ט ַהּכֲֹהִנים ֵמֵאת ָהָעם ֵמֵאת זְֹבֵחי ַהזֶּ ּפַ ָבהֶזה ִיְהֶיה ִמׁשְ  ַיִים ְוַהּקֵ

דֹו) מסורת הש"ס. גירסת מהדורת וילא: 485   (ִמּיָ
ט ֶלָעִני ְולַ  486 ְרְמָך לֹא ְתַלּקֵ ֲעזֹב אָֹתם ֲאִני ְוַכְרְמָך לֹא ְתעֹוֵלל ּוֶפֶרט ּכַ ר תַּ   ֱאלֵֹהיֶכם ה'ּגֵ
תֹום ְוָלַאְלָמָנה ִיְהֶיה 487 ר ַלּיָ ְרְמָך לֹא ְתעֹוֵלל ַאֲחֶריָך ַלּגֵ י ִתְבצֹר ּכַ   ּכִ
תֹום ְוָלַאְלָמָנה ִיְהֶיה 488 ר ַלּיָ י ַתְחּבֹט ֵזיְתָך לֹא ְתַפֵאר ַאֲחֶריָך ַלּגֵ   ּכִ

 רש"י
. כשהיו התיוקות חטיף מתתא

ליכין הזרוע והלחיים והקבה מו
   לכהן חוטפם מידיהם:

. לא די דכשהוא לא מסתייה
שוחט את בהמתו אין או כופין 

   אותו לתת מתות לכהן אחר:
 . בתמיה:אלא מיחטף מי חטיף

. מאי דעתיה דאמר לא ורב
מסתייה דלא שקלין מייה 
דמשמע שהייו יכולין לכופו לכך 

   ומעין או:
. קול מייהאי איקרו עם לש

דהא מאת העם מאת זובחי 
הזבח כתיב (דברים יח) ואי לא 
איקרו עם רחמא פטריה ומאי 

   טיבותא עבדין גבייהו:
. לרב ומשום מספקא ליה

ספיקא פטר ליה דהמוציא 
   מחבירו עליו הראיה.:

. דרב דמספקא להא שמעתא
   ליה:

. הוהגות בכרם ד' מתות עיים
   ואלו הן:

כדכתיב . הפרט והעוללות
(ויקרא יט) וכרמך לא תעולל 
ופרט כרמך לא תלקט ובמס' 
פאה (פ''ז מ''ד) מפורש איזו היא 
עוללות כל שאין לה לא כתף ולא 

 טף:
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ּנוּ " ְפַאְרּתֹו ִמּמֶ ּטֹול תִּ לֹא תִּ    ."ׁשֶ
  

בּוָאה"   קלא,ב תְּ ּבַ ה ׁשֶ לֹׁשָ ֶקט :ׁשְ ָאה^ ַהּלֶ ְכָחה ְוַהּפֵ ִ    ."ַהׁשּ
  

ְכִתיב קּוְצֶרךָ  ּוְבקּוְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם לֹא" :ּדִ ְדָך ּבְ ַאת ׂשָ ה ּפְ    ,ְתַכּלֶ
   .(ויקרא כג, כב) ְוגֹו' 489489489489"ְוֶלֶקט ְקִציְרךָ 

ֶדה" ָ ׂשּ ַכְחּתָ עֹוֶמר ּבַ ֶדָך ְוׁשָ ׂשָ י ִתְקצֹור ְקִציְרָך ּבְ    .(דברים כד, יט) 490490490490"ּכִ
  
ִאיָלן" ּבָ ַנִים ׁשֶ ָאה :ׁשְ ְכָחה ְוַהּפֵ ִ    ."ַהׁשּ
  

ְכִתיב י ַתְחּבֹוט ֵזיְתךָ " :ּדִ    .(דברים כד, כ) 491491491491"לֹא ְתָפֵאר ַאֲחֶריךָ  ּכִ
  

ֵבי ָמֵעאל ְוָתָנא ּדְ י ִיׁשְ    :ַרּבִ
ּנוּ " ְפַאְרּתֹו ִמּמֶ ּטֹול תִּ לֹא תִּ    .ׁשֶ
ְכָחה - ַאֲחֶריךָ "    ."ֶזה ׁשִ
  
ָעִלים" ֶהן טֹוַבת ֲהָנָאה ַלּבְ ן ֵאין ּבָ    ."ְוכּוּלָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  
ִתיָבא )י(ויקרא כג,  492492492492'ֲעִזיָבה' הוּ  כְּ    .ּבְ

  
  
ָרֵאל " ִיׂשְ ּבְ דוֹ  -ַוֲאִפיּלּו ָעִני ׁשֶ    ."מֹוִציִאין אֹותֹו ִמּיָ
  

ְכִתיב ֲעזֹוב אֹוָתם" :ּדִ ר ּתַ ט ֶלָעִני ְוַלּגֵ    – (ויקרא כג, כב) 493493493493"ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַלּקֵ
ּלוֹ     .ְלַהְזִהיר ָעִני ַעל ׁשֶ

  
  
תֹוְך ַהּבַ " ק ּבְ ְתַחּלֵ ר ָעִני ַהּמִ ָעִלים -ִית ּוַמֲעׂשֵ    ."ֵיׁש ּבֹו טֹוַבת ֲהָנָאה ַלּבְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  
יּה  (דברים כו, יב) 494494494494'ְנִתיָנה' ִתיָבא ּבֵ    .כְּ

  
  
ָרֵאל " ִיׂשְ ּבְ דוֹ  -ַוֲאִפיּלּו ָעִני ׁשֶ    ."מֹוִציִאין אֹותֹו ִמּיָ
  

ָאַמר י ִאיָלָעא ּדְ    :ַרּבִ
ַמר  ר"ּגָ ר"  (ויקרא כג, כב) "ַלּגֵ    ,ֵמָהָתם  כו, יב)(דברים  "ַלּגֵ

ן  ַהּלָ ּלוֹ  -ַמה ּלְ    ,מּוְזָהר ָעִני ַעל ׁשֶ
אן  ּלוֹ  -ַאף כָּ    .מּוְזָהר ָעִני ַעל ׁשֶ

  
  
ה" הּוּנָ נֹות ּכְ ָאר ַמתְּ גֹון ,ּוׁשְ רֹוַע   :ּכְ    ,ַהּזְ

ָחַיִים    ,ְוַהּלְ
ָבה     ,לֹא ִמּכֵֹהן ְלכֵֹהן  :ֵאין מֹוִציִאין אֹוָתן -ְוַהּקֵ

ִוי ְלֵל     ."ִויְולֹא ִמּלֵ
ִוי ְלכֵֹהן     ,מֹוִציִאין –ָהא ִמּלֵ

                                                        
ֲעזֹב אָֹתם ֲאִני ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם לֹא ְתכַ  489 ר תַּ ט ֶלָעִני ְוַלּגֵ ֻקְצֶרָך ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַלּקֵ ְדָך ּבְ ַאת ׂשָ ה ּפְ   ֱאלֵֹהיֶכם ה'ּלֶ
תֹום ְוָלַאְלָמָנה ִיְהֶיה  490 ר ַלּיָ ֶדה לֹא ָתׁשּוב ְלַקְחּתֹו ַלּגֵ ָ ׂשּ ַכְחתָּ עֶֹמר ּבַ ֶדָך ְוׁשָ י ִתְקצֹר ְקִציְרָך ְבׂשָ ה ָיֶדיךָ  ה'ְכָך ְלַמַען ְיָבֶר ּכִ כֹל ַמֲעׂשֵ   ֱאלֶֹהיָך ּבְ
תֹום ְוָלַאְלָמָנה ִיְהֶיה 491 ר ַלּיָ י ַתְחּבֹט ֵזיְתָך לֹא ְתַפֵאר ַאֲחֶריָך ַלּגֵ   ּכִ
ם ֶאת ְקִציָרהּ  492 ר ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם ּוְקַצְרתֶּ י ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ית ְקִציְרֶכם ֶאל ַהּכֵֹהן ּדַ   ַוֲהֵבאֶתם ֶאת עֶֹמר ֵראׁשִ
ר תַּ  493 ט ֶלָעִני ְוַלּגֵ ֻקְצֶרָך ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַלּקֵ ְדָך ּבְ ַאת ׂשָ ה ּפְ   ֱאלֵֹהיֶכם ה'ֲעזֹב אָֹתם ֲאִני ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם לֹא ְתַכּלֶ
ל ַמְעׂשַ  494 ר ֶאת ּכָ ה ַלְעׂשֵ י ְתַכּלֶ תֹום ְוָלַאְלָמָנה ְוָאְכלּו ִבׁשְ ּכִ ר ַלּיָ ִוי ַלּגֵ ה ַלּלֵ ר ְוָנַתתָּ ֲעׂשֵ ַנת ַהּמַ ת ׁשְ ִליׁשִ ְ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ בּוָאְתָך ּבַ ֵבעוּ ר תְּ   ָעֶריָך ְוׂשָ

 רש"י
. כולהו יליף והשכחה והפאה

לקמן. פרט עבים הושרין 
   בשעת בצירה:

   . הושר בשעת קצירה:לקט
   . לקמן יליף להו:שתים באילן

. אה לבעליםאין בהן טובת ה
אין בידם לתתן לכל מי שירצו 
אלא כל הקודם זכה ולקמיה 

   מפרש טעמא:
. אם היה מוציאין את שלו מידו

לו כרם או תבואה או אילן כופין 
אותו ליתן אבל מעשר עי הואיל 
ומתחלק בתוך הבית לאחר 

   שהכיס תבואתו לבית:
. יש בהן טובת האה לבעלים
 שבידו לתתן לאיזה עי שירצה
וחבירו אומר לו הילך סלע זה 
ותן כל מעשרותיך לקרובי עי 

   והייו טובת האה דבר מועט:
. ברישא מפרש לה ד' מתות

לכולה ברייתא והדר מותיב 
   תיובתא:

. שאיה אלא אחריך זו שכחה
מאחריו כדתן (פאה פ''ו מ''ד) 
שלפיו איו שכחה שלאחריו 
שכחה זה הכלל כל שהוא בבל 

יו בבל תשוב תשוב שכחה שא
איו שכחה פאה בכרם גמר 
אחריך אחריך מזית דכתיב ביה 
לא תפאר אחריך ותא דבי רבי 
ישמעאל שלא תטול תפארתו 
הימו כלומר לא תטול כל פארו 
לשון (איוב לא) ובכל תבואתי 
תשרש דמשמע עקירה ולשון 
(דברים כה) ויזב בך טל את 
זבך אשפי''ר בלע''ז והייו שלא 

   ה:תטול פא
. שצריך כולהו עזיבה כתיבא בהו

להיח שם בהפקר ולא שיחלקם 
הך דכתיב בהו תעזוב הרי 
עזיבה והך מי כתיב בהו יהיה 
הייו בעזיבה דמשמע בהוייתו 

  יהא דלא כתיבא בהו תיה:
. ומשמע לא תלקט לעי ולגר וגו'

   לא תלקט אי מזהיר לעי:
. ותת ללוי תיה כתיבא ביה

   ולאלמה (שם כו): לגר וליתום
. מולקט גמר לגר לגר מהתם

   קצירך לא תלקט לעי ולגר:
. כדאמרין מה להלן עי מוזהר
   להזהיר עי על שלו:

. אלמא הא מלוי לכהן מוציאין
דלוים איקרו עם ואמאי מוציאין 
אי מספקא ליה לרב אי איקרו 

 עם אי לא:
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רּו  :ַאְלָמא    !(דברים יח, ג)    495"ָעם"ִאיּקְ
  

רֹוַע ְולֹא ְזרֹוַע  גֹון ַהּזְ    ,כְּ
ר ִראׁשֹון ?ּוַמאי ִניהוּ     .ַמֲעׂשֵ

  
ר ִראׁשֹון" ֵלִוי הּוא - "ַמֲעׂשֵ    !ּדְ
  

ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַרּבִ    ,כְּ
ַתְנָיא    :ּדְ

רּוָמ "    ,ְלכֵֹהן –ה תְּ
ר ִראׁשֹון  ִוי –ַמֲעׂשֵ    ,ַלּלֵ

ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ    .ַרּבִ
ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ּבֶ    ."ַאף ְלכֵֹהן :אֹוֵמר ַרּבִ

  
ָאַמר י  ֵאיַמר ּדְ ן ֲעַזְרָיה ַרּבִ    ,"ַאף ְלכֵֹהן"ֶאְלָעָזר ּבֶ

ִוי     ?ִמי ָאַמר -ְלכֵֹהן ְולֹא ַלּלֵ
  
ַקְנִסינְ  ,יןִא     .הּו ֶעְזָראְלָבַתר ּדְ
  

ַקְנִסיְנהּו ֶעְזָרא לֹא ַיֲהִביָנן ְלהוּ  :ֵאיַמר ּדְ    ,ּדְ
ְייהּו  ָקל ִמיּנַ    ?ִמי ָאַמר -ִמׁשְ

  
גֹון ְזרֹוַע  א כְּ    ,ְולֹא ְזרֹוַע  ,ֶאּלָ

   ?ּוַמאי ִניהוּ 
ז ית ַהּגֵ    .ֵראׁשִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָלל"    :ֶזה ַהּכְ
ה ָ ְקדּוׁשּ הּוא ּבִ ָבר ׁשֶ ל ּדָ גוֹ  ,ּכָ רּוָמה  :ןּכְ    ,תְּ

ר    ,ּוְתרּוַמת ַמֲעׂשֵ
ה  ָדם -ְוַחּלָ    .מֹוִציִאין אֹוָתן ִמּיָ

ה ָ ְקדּוׁשּ ֵאינֹו ּבִ ָבר ׁשֶ גֹון ,ְוָכל ּדָ ָבה  :ּכְ ָחַיִים ְוַהּקֵ רֹוַע ְוַהּלְ ָדם -ַהּזְ    !"ֵאין מֹוִציִאין אֹותֹו ִמּיָ
  

גֹון ְזרֹוַע     ,ְולֹא ְזרֹוַע  ,כְּ
   ?ּוַמאי ִניהוּ 

   ,ר ִראׁשֹוןַמֲעׂשֵ 
ַקְנִסיְנהּו ֶעְזָרא    .ּוְלָבַתר ּדְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ֹוֵחט"    ,ְלכֵֹהן    :ַהׁשּ
נֹות - ּוְלעֹוֵבד ּכֹוָכִבים תָּ טּור ִמן ַהּמַ   .(חולין קלב.) "ּפָ

ָרֵאל  יב –ָהא ְלֵלִוי ּוְלִיׂשְ    !ַחּיָ
  

יָמא ָרֵאל  :לֹא ּתֵ יב –ָהא ְלֵלִוי ּוְלִיׂשְ    ,ַחּיָ
א ֵאיָמ  ָרֵאל     :אֶאּלָ יב –ָהא ְלִיׂשְ   .ַחּיָ

  
טּור ?ַמאי –ֲאָבל ְלֵלִוי     ?!ּפָ

ֹוֵחט ְלֵלִוי' :ִליְתֵני ,ִאי ָהִכי נֹות ,ַהׁשּ ּתָ טּור ִמן ַהּמַ    '!ּוְלעֹוֵבד ּכֹוָכִבים ּפָ
  

   ,ְועֹוד
ְנָיא    :ָהא ּתַ

ֹוֵחט" נֹות -ְלכֵֹהן ּוְלעֹוֵבד ּכֹוָכִבים     :ַהׁשּ תָּ טּור ִמן ַהּמַ    ,ּפָ
ָרֵאל  יב -ְלֵלִוי ּוְלִיׂשְ    !"ַחּיָ

ַרב א ּדְ יּוְבּתָ    !ּתְ
  

                                                        
ה ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ַהזְּ  495 ַבח ִאם ׁשֹור ִאם ׂשֶ ט ַהּכֲֹהִנים ֵמֵאת ָהָעם ֵמֵאת זְֹבֵחי ַהזֶּ ּפַ ָבהְוֶזה ִיְהֶיה ִמׁשְ ָחַיִים ְוַהּקֵ  רַֹע ְוַהּלְ

 רש"י
. ומתרץ כגון הזרוע ולא זרוע

תות כהוה כלומר . אשאר מ
שהן מתה לכהן בזו קאמר 
דמוציאין ולא זרוע עצמה 

   דילמא לא מיקרו עם:
. דמוציאין מלוי לכהן ומאי יהו

   מעשר ראשון:
. ופריך מעשר ראשון דלוי הוא

ואמאי מוציאין אותו מידו לתתו 
   לכהן:

. דבכ''ד מקומות קראו אף לכהן
כהים לוים הלכך אע''ג 

ביה  דבמעשר ראשון לוי כתיבא
כהים מי משתמעי: וקמסיים 

   מילתיה אימר דאמר כו':
. ביבמות בתר דקסיהו עזרא

(דף פו:) אמר מפי מה קסו 
לוים במעשר מפי שלא עלו בימי 
עזרא דכתיב ואביה בעם 
ובכהים ומבי לוי לא מצאתי 
שם אבל מקרא מפורש לא 
מצאתי שקסם אבל דוגמא יש 
 לדבר שכתוב בעזרא (חמיה י)
בסופו והיה הכהן בן אהרן עם 
הלוים במעשר הלוים למדו 
שלא האמיום על תרומת מעשר 
ולא היו חולקין להן מעשר בגורן 

   אלא (דקסיהו) בפי הכהים:
ומהדר אימר דקסיהו כו' 

. משקל מי מיייהו מי אמר
בתמיה אכתי הדרא אתקפתא 
לדוכתיה הא מלוי לכהן 

   מוציאין:
. ן הזרועאלא הכי תריץ כגו

מוציאין מלוי לכהן ולא זרוע 
עצמו ומאי יהו כגון זרוע 
ראשית הגז דהתם לא כתיב עם 

   ואי מי לא איקרו עם מחייבי:
. שאסור כל דבר שבקדושה

לזרים כגון תרומה וכיוצא בהן 
   מוציאין מיד לוי לכהן:

ושאין בה משום קדושה כגון 
. שבאין מבהמות של הזרוע כו'

ין מיד לוי לכהן חולין אין מוציא
אלמא פשיטא לן דלא איקרו עם 

   ואמאי מספקא ליה לרב:
. דזרוע כגון זרוע ולא זרוע

מוציאין דאיקרו עם והאי דקתי 
דאין מוציאין במעשר ראשון 
קאמר ובתר דקסיהו עזרא 
ואיצטריך ליה לאשמועין 
דאע''ג דקסיהו עזרא דלא 
למיתי להו דידהו מיהא לא 

   :שקלין מיייהו
. להכי קט השוחט השוחט לכהן

לכהן דעליה דטבח רמיא דכתיב 
   (דברים יח) מאת זובחי הזבח:

. וליתי ללוי ולעובד כוכבים
 ואא ידעא דכ''ש (בהך):
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   :ָאַמר ָלְך ַרב
ֵאי ִהיא ּנָ    ,ּתַ

ַתְנָיא    :ּדְ

ׁש ַהּקֶֹדׁש "" ר ֶאת ִמְקּדַ    ,ֶזה ִלְפַני ְוִלְפִנים - (ויקרא טז, לג) 496496496496"ְוִכּפֵ

   .ֶזה ֵהיָכל - "אֶֹהל מֹוֵעד"
ַח " ָמעוֹ  – "ִמְזּבֵ ַמׁשְ    .ּכְ
ר"    .ֵאּלּו ֲעָזרֹות - "ְיַכּפֵ
ָמעוֹ  – "ּכֲֹהִנים" ַמׁשְ    .ּכְ
ָהל" ָרֵאל - "ַעם ַהּקָ    .ֵאּלּו ִיׂשְ

ר" ם - "ְיַכּפֵ ִוּיִ    ."ֵאּלּו ַהּלְ
  

   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 

ר""    ."ֵאּלּו ֲעָבִדים - (ויקרא טז, לג) "ְיַכּפֵ
  

ָהא ָקִמיְפְלֵגי    :ַמאי ָלאו ּבְ
ַמר ָסַבר רּו ָעם :ּדְ    ,ִאיּקְ

רּו ָעם :ַמר ָסַברוּ     .לֹא ִאיּקְ
  

א ,ְוַרב ּנָ ַהאי ּתַ    ,ֵליָמא ,ִאי ְסִביָרא ֵליּה כְּ
א ּנָ ַהאי ּתַ    ?ֵליָמא ,ְוִאי ְסִביָרא ֵליּה כְּ

  
ָקא ֵליּה     :ְמַסּפְ

א -ִאי  ּנָ ַהאי ּתַ    ,כְּ
א -ִאי  ּנָ ַהאי ּתַ    .כְּ

  
  

ַרׁש     :ְמֵריַמרּדָ
ַרב :ִהְלְכָתא וֵתיּה ּדְ ּוָ    .כַּ

א :ִהְלְכָתאוְ  ַרב ִחְסּדָ וֵתיּה ּדְ ּוָ    .כַּ
  
  

                                                        
ָהל ְיכַ  496 ל ַעם ַהּקָ ר ְוַעל ַהּכֲֹהִנים ְוַעל ּכָ ַח ְיַכּפֵ ְזּבֵ ׁש ַהּקֶֹדׁש ְוֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ְוֶאת ַהּמִ ר ֶאת ִמְקּדַ רְוִכּפֶ   ּפֵ

 רש"י
. בעבודת וכפר את מקדש הקדש

   יום הכפורים:
. מכפרת עבודה זו לפי ולפים

על הטומאה שאירעה בפים דפר 
רים על ושעיר של יוה''כ מכפ

טומאת מקדש וקדשיו 
   כדאמרין בשבועות (דף ב.):

. על מי שעבד מזבח כמשמעו
בטומאה במזבח בלא חיוב 
מקדש כגון טמא במקדש דעבד 
בלא שהייה דאין כאן טומאת 
מקדש דהיכא דטמא בעזרה 
קי''ל בשבועות (דף טז.) הלכה 
למשה מסיי דלא מחייב עד 

  שישהה כדי השתחואה:
. על טומאה ותיכפר אלו העזר

שאירעה בעזרה על הכהים 
ששגגו וכסו טמאים לעזרה וכן 
לוים וישראלים ועבדים קראי 

   יתירי קדריש:
. כעים דאיהו מי בעי עבדים

כפרה דכל מצות שהאשה חייבת 
בהן עבד חייב בהן וכל מקום 

   דכתיב עוש איש ואשה שוין:
. והוו בכלל דמר סבר איקרו עם
כפר יתירא עם הקהל הילכך ו

   אעבדים אתא:
. ובעי ומר סבר לא איקרו עם

   קרא:
. ולא שקלין הילכתא כרב

   מיייהו:
. דאמר מזיק מתות וכרב חסדא

 כהוה או אוכלן פטור:
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א א עּוּלָ ָנָתא ְלַכַהְנּתָ    .ֲהֵוה ָיִהיב ַמּתְ

  
אלְ  ָרָבאֵאיִתיֵביּה     :עּוּלָ

   ,ֶנֱאֶכֶלת –ִמְנַחת ּכֶֹהֶנת "
   ."ֵאיָנּה ֶנֱאֶכֶלת -ִמְנַחת ּכֵֹהן 

ִתיב –ְוִאי ָאְמַרּתְ ּכֵֹהן ַוֲאִפיּלּו ּכֶֹהֶנת  ְהֶיה לֹא ֵתָאֵכל" :ְוָהכְּ ִליל ּתִ    !(ויקרא ו, טז) "ְוָכל ִמְנַחת ּכֵֹהן ּכָ
  

יַר  :ָאַמר ֵליּה     !ּבִ
   !ִמּטּוָנךְ    קלב,א

ה (ויקרא ו, ז;ט;יא) 497497497497"ַאֲהרֹן ּוָבָניו" ָרׁשָ ּפָ תּוִבין ּבַ    .כְּ
  

ֵבי  ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ ָנא ַרּבִ    :ּתָ

   ,ּכֶֹהֶנת ְולֹא - (דברים יח, כ) 498498498498"ּכֵֹהן""

פֹוָרׁש     ."ְוִיְלמֹוד ָסתּום ִמן ַהּמְ
  

ֵבי ן ַיֲעקֹב ּדְ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ָנא ַרּבִ    :ּתָ

   ,ַוֲאִפיּלּו ּכֶֹהֶנת - "ּכֵֹהן""

   ,ֲהֵוי ִמיעּוט ַאַחר ִמיעּוט
א ְלַרּבֹות -ְוֵאין ִמיעּוט ַאַחר ִמיעּוט     ."ֶאּלָ

  
ֲהָנא ּתוֹ  ַרב ּכַ ִביל ִאׁשְ ׁשְ   .ָאַכל ּבִ

   
א ּפָ ּתוֹ  ַרב ּפָ ִביל ִאׁשְ ׁשְ    .ָאַכל ּבִ

  
ּתוֹ  ַרב ֵייַמר ִביל ִאׁשְ ׁשְ    .ָאַכל ּבִ

  
ר ָאִבין ּתוֹ  ַרב ִאיִדי ּבַ ִביל ִאׁשְ ׁשְ    .ָאַכל ּבִ

  
   :ָרִביָנאָאַמר 

   :ְמֵריַמרָאַמר ִלי 
ַרב :ִהְלְכָתא וֵתיּה ּדְ ּוָ    .כַּ

א :ְוִהְלְכָתא ַרב ִחְסּדָ וֵתיּה ּדְ ּוָ    .כַּ
א :ְלְכָתאְוִה  עּוּלָ וֵתיּה ּדְ ּוָ    .כַּ

ר ַאֲהָבה   :ְוִהְלְכָתא א ּבַ ַרב ַאּדָ וֵתיּה ּדְ ּוָ    – כַּ
ְלָדה  ּיָ ה ׁשֶ טּור ֵמָחֵמׁש ְסָלִעים -ְלִוּיָ ָנּה ּפָ    .ּבְ

  

                                                        
ֵני ַאֲהרֹן ִלְפֵני  זזזז 497 ְנָחה ַהְקֵרב אָֹתּה ּבְ ְזבֵּ  ה'ְוזֹאת ּתֹוַרת ַהּמִ ֵני ַהּמִ   .ַח ֶאל ּפְ

ֲחַצר אֶֹהל מֹוֵעד יֹאְכלּוהָ  טטטט       ָמקֹום ָקדֹׁש ּבַ ָאֵכל ּבְ ה יֹאְכלּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ַמּצֹות תֵּ ּנָ   ְוַהּנֹוֶתֶרת ִמּמֶ
י  יאיאיאיא ֵ ה ָחק עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ֵמִאׁשּ ְבֵני ַאֲהרֹן יֹאֲכֶלּנָ ל ָזָכר ּבִ ׁש  ה'ּכָ ֶהם ִיְקּדָ ע ּבָ ר ִיּגַ   ּכֹל ֲאׁשֶ

ָחַיִים וְ ְוֶזה ִיהְ  498 רַֹע ְוַהּלְ ה ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ַהּזְ ַבח ִאם ׁשֹור ִאם ׂשֶ ט ַהּכֲֹהִנים ֵמֵאת ָהָעם ֵמֵאת זְֹבֵחי ַהזֶּ ּפַ ָבהֶיה ִמׁשְ   ַהּקֵ

 רש"י
. בת כהן אפילו אשת איש לכהת

דכיון דקדושה לית להו דאין 
אסורים לזרים הרי מותרת בהן 
ולא דמי לתרומה ואי משום ותן 

ן (ויקרא כב) קסבר אפילו לכה
   כהת משמע:

. השיריים מחת כהת אכלת
   כמחת ישראל:

. דכולה מחת כהן איה אכלת
  כליל דכתיב (שם ו) כליל תהיה:

. הגעתיך מש''ה אמרין מטוך
גבי מחת כהת דאכלת דאהרן 
וביו כתובין בפרשה וזאת תורת 
המחה הקרב אותה בי אהרן 

בהדיא בי וגו' וכיון דכתיב 
אהרן למעוטי בות אהרן אבל 
מתות לא כתיב בהו אלא כהן 
גרידא ומשמע כהן ואפילו 

   כהת:
. כהן סתם סתום מן המפורש

דכתיב גבי מתות ממפורש מבי 
אהרן דכתיב גבי מחה דמה 
להלן כהן ולא כהת דאהרן וביו 
   כתובין אף הכא כהן ולא כהת:
. דבי ר' אליעזר בן יעקב תא

למא כהן ולא כהת אבל כהן בע
דכתיב גבי מתות אפילו כהת 
במשמע מאי טעמא הוי מיעוט 
כו' דברישיה דקרא כתיב וזה 
יהיה משפט הכהים דמשמע 
כהים ולא כהות וכתיב בסיפיה 
דקרא ותן לכהן הזרוע וגו' 
דמשמע מי כהן למעוטי כהת 

   ואין מיעוט אחר מיעוט כו':
תו . ישראל הוה ואשרב כהא

   כהת:
   . מתתא:אכיל

. שהיתה כהת בשביל אשתו
   דס''ל כהן ואפי' כהת:

. הלכתא כותיה דרב חסדא
דאמר לעיל (דף קל:) המזיק 
   מתות או שאכלן פטור מלשלם:
. והלכתא כרב אדא בר אהבה

דפטר מי בה של לויה מפדיון 
הבן כבו של לוי דתן כהים 
ולוים פטורים בפ''ב דבכורות 

ג.) ואשמעין רב אדא דלויה (דף י
כלוי אליבא דמר בריה דרב יוסף 
דמוקי לה לדרב אדא בר אהבה 
בפ' יש בכור לחלה (שם דף מז.) 
אפי' איעברא מישראל דבפטר 
רחם תלא רחמא והרי רחם 
שיצא ממו לאו דחיובא הוא 
ולאפוקי מדרב פפא דמוקים לה 
דאיעברא מעובד כוכבים אבל 
 איעברא מישראל בתר אב

 אזלין ליה וחייב:
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        קלב, אקלב, אקלב, אקלב, א .5
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָבה " ָחַיִים ְוַהּקֵ רֹוַע ְוַהּלְ    ,ִכְלַאִים  :נֹוֲהִגים ּבְ  -ַהּזְ
   .ּוְבכֹוי

י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמר ַרּבִ
א ִמן ָהֵעז ּוִמן ָהָרֵחל  ְלַאִים ַהּבָ נֹות -ּכִ ַמתָּ יב ּבְ    .ַחּיָ

נֹות - 499499499499ְבכֹוי תָּ טּור ִמן ַהּמַ    ."ּפָ
  

   :ַקְייָמא ָלןִמְכִדי 
ְלִעְנַין  ם  ּדִ ּסּוי ַהּדָ    ,כִּ

נֹות  א ַעל ַהּתְ  -ּוַמּתָ ְצִבי ַהּבָ א ּבִ ַחת ֵליּה ֶאּלָ כַּ הלֹא ַמׁשְ    .ָייׁשָ
  

ָנן ין ְלַרּבָ י ֱאִליֶעֶזר ּבֵ    ,ּוֵבין ְלַרּבִ
ָקא ְלהוּ  ין ְלֶזַרע ָהָאב -ִאי     :ְמַסּפְ ׁשִ    ,חֹוׁשְ

ין -ִאי  ׁשִ    .ֵאין חֹוׁשְ
ה"ּוְב  ה ָקִמיְפְלֵגי "ׂשֶ    :ַוֲאִפיּלּו ִמְקָצת ׂשֶ

ה וַ  :ַמר ָסַבר ה ֲאִפיּלוּ ׂשֶ    .ִמְקָצת ׂשֶ
ה ַוֲאִפי :ּוַמר ָסַבר ה לֹא ַאְמִריָנןׂשֶ    .ּלּו ִמְקָצת ׂשֶ

  
ָלָמא ׁשְ י  ּבִ ָפַטר ַרּבִ ה :ָקָסַבר –ֱאִליֶעֶזר ּדְ ה ְולֹא ִמְקָצת ׂשֶ    .ׂשֶ

ָנן א ְלַרּבָ    :ֶאּלָ
ָקַסְבֵרי  י ּדְ ה"ְנִהי ַנּמִ ה "ׂשֶ קֹול    - ַוֲאִפיּלּו ִמְקָצת ׂשֶ א ִלׁשְ ְלּגָ    ,ּפַ

א  ְלּגָ    ,י ְרָאָיהֵליָמא ֵליּה ַאְייֵת  -ְוִאיָדְך ּפַ
קֹול ין ְלֶזַרע ָהָאב ּוׁשְ ׁשִ ֵאין חֹוׁשְ    !ּדְ

  
יאָאַמר  ר ִחּיָ    :ַרב הּוָנא ּבַ
יב"ַמאי  ָקא ָאַמר ?"ַחּיָ י ּדְ נֹות :ַנּמִ ֲחִצי ַמּתָ יב ּבַ    .ַחּיָ

  
י ֵזיָראֵמִתיב     :ַרּבִ

   :ּכֹוי"
ֵהָמה ִוין ַלּבְ ָרִכים ׁשָ    ,ֵיׁש ּבֹו ּדְ

ָרִכים ׁשָ  הְוֵיׁש ּבֹו ּדְ    ,ִוין ַלַחּיָ
ֵהָמה ה ְוַלּבְ ִוין ַלַחּיָ ָרִכים ׁשָ    .ְוֵיׁש ּבֹו ּדְ

יַצד    ?ּכֵ
ֵהָמה -ֶחְלּבֹו  ֵחֶלב ּבְ    .ָאסּור ּכְ
ה -ְוָדמֹו  ַדם ַהַחּיָ יב ְלַכּסֹות ּכְ    .ַחּיָ

ה" ֵהָמה ְוַלַחּיָ ִוין ַלּבְ ָרִכים ׁשָ מוֹ    – "ּדְ ּדָ    ,ׁשֶ
ְבֵהָמה וְ  -ְוִגידֹו  הֲאסּוִרין ּכִ    .ַחּיָ
יב  ָבה -ְוַחּיָ ְזרֹוַע ּוְלָחַיִים ְוַהּקֵ    .ּבִ

י ֱאִליֶעֶזרוְ    . יא)-(בכורים ב, ח "ּפֹוֵטר ַרּבִ
נֹות' ,ְוִאם ִאיָתא ֲחִצי ַמּתָ יב ּבַ ֵעי ֵליּה  'ַחּיָ    !ִמּבָ

  
ָתָנא ֶחְלּבֹו ְוָדמוֹ  יֵדי ּדְ לֹא  ,ַאּיְ    ,ֲחִצי ֲחִצי ַמְתִניִתיןּדְ

ּום ָהִכי לֹא ָק  ֵני ֲחִציִמׁשּ    .א ּתָ
  

י ָאָתא  י יֹוָחָנןָאַמר  ָרִביןכִּ    :ַרּבִ
ָנן  נֹות -ּכֹוי ְלַרּבָ הּו ַמּתָ כּוּלְ יב ּבְ    .ַחּיָ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ְלמּוד לֹוַמר - (דברים יח, ג) 500500500500"ׁשֹור""    ?"ִאם ׁשֹור" :ַמה תַּ

ְלַאִים    .ְלַרּבֹות ֶאת ַהּכִ
ה" ְלמּוד ל - (דברים יח, ג) "ׂשֶ ה" :ֹוַמרַמה תַּ    ?"ִאם ׂשֶ

   ."ְלַרּבֹות ֶאת ַהּכֹוי

                                                        
יה) מסורת הש"ס ע"פ המהרש"ל. גירסת וילא: 499 ִבּיָ ִייׁש ּוִמן ַהּצְ  (ִמן ַהתַּ

ט ַהּכֲֹהִנים ֵמֵאת ָהָע  500 ּפַ ָבהְוֶזה ִיְהֶיה ִמׁשְ ָחַיִים ְוַהּקֵ רַֹע ְוַהּלְ ה ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ַהּזְ ַבח ִאם ׁשֹור ִאם ׂשֶ   ם ֵמֵאת זְֹבֵחי ַהזֶּ

 רש"י
מן התייש ומן הצביה פטור מן 

   . דשה כתיב ולא צבי:המתות
. באותו ואת בו מכדי קי''ל

(לעיל דף פ.) דלעין כסוי הדם 
ומתות לא משכחת לה 
פלוגתייהו דר' אליעזר ורבן 
אלא בצבי כו' ר' אליעזר סבר שה 

   ולא מקצת שה:
. בשלמא ר' אליעזר דפטר

מן התייש ומן כלאים הבא 
הצביה סבירא ליה שה ולא 

   מקצת שה:
. ישראל אידך פלגא לימא ליה

   לכהן אייתי כו':
   . דקמחייבי רבן:מאי חייב מי

. חלבו אסור כחלב בהמה
   דאזלין לחומרא בכולהו:

. כדקאמרת דמחייבי ואם איתא
רבן בחצי מתות אמאי קתי 
הכא וחייב בזרוע לחיים וקבה 

   חייב:דמשמע בכולהו 
. לאו דוקא קתי חייב ומהדר

בזרוע כו' אלא איידי דתא 
רישא דדמו כולו טעון כסוי 
וחלבו אסור דלא מצי למיתי 
חצי חצי דהא לא אפשר שחצי 
 ''חלבו אסור וחצי מותר וה
דחצי דמו טעון כסוי וחצי דמו 
איו טעון ומשום רישא תא 
סיפא ולא משום דוקא דה''ה 

 י מתות:דאיו חייב אלא בחצ
 . הוה מצי למימר:שור
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י ֱאִליֶעֶזר ה ִלי "ִאם"ַהאי  ,ְוַרּבִ    ?ָלּמָ

  
ק ֵעי ֵליּה ְלַחּלֵ    .ִמיּבָ

  
ָנן ק ְמָנא ְלהוּ  ,ְוַרּבָ    ?ְלַחּלֵ

  
ַבח" :ַנְפָקא ְלהוּ    .(דברים יח, ג) 501"ֵמֵאת זֹוְבֵחי ַהּזֶ

  
י  ַבחֵמֵאת זֹוְבֵחי "ֱאִליֶעֶזר ַהאי ְוַרּבִ    ?ַמאי ָעִביד ֵליּה  - "ַהּזֶ

  
ֵעי ֵליּה ְלִכְדָרָבא    ,ִמּבָ

ָאַמר     :ָרָבאּדְ
ח ּבָ ין ִעם ַהּטַ   .ַהּדִ

  
  

                                                        
ָח  501 רַֹע ְוַהּלְ ה ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ַהּזְ ַבח ִאם ׁשֹור ִאם ׂשֶ ט ַהּכֲֹהִנים ֵמֵאת ָהָעם ֵמֵאת זְֹבֵחי ַהזֶּ ּפַ ָבהְוֶזה ִיְהֶיה ִמׁשְ  ַיִים ְוַהּקֵ

 רש"י
. דאי לא הוה כתיב אם לחלק

הוה אמיא דאיו חייב במתות 
עד שישחוט שה קמ''ל אם שאם 
שוחט שור בפי עצמו חייב ליתן 

   מתות:
   . משמע אפילו זבח אחד:הזבח

. דיו של כהן הדין עם הטבח
לתבוע מן הטבח המתות ואע''פ 

ל שאין הבהמה של טבח אלא מש
 אחרים:
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        בבבב----קלב, אקלב, אקלב, אקלב, א .6
   ַמְתִניִתין

ֵמָאה ְתָעֵרב ּבְ ּנִ כֹור ׁשֶ    :ּבְ
ן  ָאה ׁשֹוֲחִטין ֶאת ּכּוּלָ ּמֵ ְזַמן ׁשֶ ן -ּבִ    .ּפֹוְטִרים ֶאת ּכּוּלָ

   .ּפֹוְטִרים לֹו ֶאָחד -ן ֶאָחד ׁשֹוֵחט ֶאת ּכּוּלָ 
  

ֹוֵחט    ,ְלכֵֹהן  :ַהׁשּ
נֹות -ּוְלעֹוֵבד ּכֹוָכִבים  תָּ טּור ִמן ַהּמַ    .ּפָ

  
ֶהן  ף ִעּמָ תֵּ תַּ ׁשְ ְרׁשֹום -ְוַהּמִ ּיִ    .ָצִריְך ׁשֶ

  
נֹות  תָּ נֹות -ְוִאם ָאַמר חּוץ ִמן ַהּמַ תָּ טּור ִמן ַהּמַ    .ּפָ

  
ֵני ֵמֶעיָה ׁשֶ " :ָאַמר ָרהְמכֹור ִלי ּבְ נֹות  "ל ּפָ ֶהן ַמתָּ    ,נֹוְתָנן ְלכֵֹהן   -ְוָהיּו ּבָ

ִמים ה לֹו ִמן ַהּדָ    .ְוֵאינֹו ְמַנּכֶ
ָקל  ִמׁשְ    ,נֹוְתָנן ְלכֵֹהן   -ְלָקָחן ֵהיֶמּנּו ּבְ

ִמים ה לֹו ִמן ַהּדָ   .ּוְמַנּכֶ
  

ָמָרא    ּגְ

אי ֵני ְצָדִדין ?ְוַאּמַ ְ    :ְוֵליָמא ֵליּה  ,ָיבֹא ָעָליו ּכֵֹהן ִמׁשּ
כֹור הּוא  יִדי הּוא -ִאי ּבְ יּה ּדִ    ,ּכּוּלֵ

כֹור הּוא  ָנַתאי -ְוִאי ָלאו ּבְ   !ַהב ִלי ַמּתְ
  

ְעָיאָאַמר    קלב,ב    :ַרב אֹוׁשַ
ָבא ִליֵדי ּכֵֹהן    ,ּבְ

מּומוֹ  ָרֵאל ּבְ   .ּוְמָכרֹו ְלִיׂשְ
  
  

 רש"י
  מתי' 

. של ישראל שתערב במאה בכור
   בהמות אחרות:

. בי אדם שוחטין בזמן שמאה
את הבהמות פוטרים את כולן 
ממתות כהוה דכל אחד ואחד 
יכול לדחות את עצמו ולומר 
לכהן בכור שלי הוא וכן שי וכן 

   שלישי:
. אין ואם אחד שוחט את כולן

פוטרין אותם מאה בהמות 
מתות לכהן אלא אחד  מליתן

הואיל שהוא שוחט את כולן אבל 
אחד יכול לפטור מן המתות 
שאי אפשר שלא יהא הבכור 
אחד מהן ויכול לומר זה הוא ומן 
הבכור אין ותים שאין קדושה 

   חלה על קדושה:
. שיעשה בו סימן צריך שירשום

שיביו הרואים שאיו כולו של 
   ישראל:
וכר . כהן לישראל אי מאם אמר

לך פרה זו חוץ מן המתות שבה 
   פטור ישראל מן המתות:

. ישראל לחבירו טבח ואם אמר
מכור לי כו' כדפרישא לעיל (דף 

   קלא.):
  

  גמ' 
. פוטרים את כולן הא יכול אמאי

לבא כהן עליו משי צדדין כלומר 
בשי כחות ולימא ליה אי בכור 

  הוא כוליה דידי הוא:
. הכא במאי אמר רב אושעיא

עסקין דקתי מתיתין דפוטרין 
את כולן בבא אותו בכור ליד כהן 

 ופל בו מום קבוע:
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        קלב, ב קלב, ב קלב, ב קלב, ב  .7
תָּ " טּור ִמן ַהּמַ ֹוֵחט ְלכֵֹהן ּוְלעֹוֵבד ּכֹוָכִבים ּפָ    ."נֹותַהׁשּ
  

נֹות -ּכֵֹהן ְועֹוֵבד ּכֹוָכִבים ' :ְוִליְתֵני ּתָ טּוִרין ִמן ַהּמַ    '!ּפְ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ח :זֹאת אֹוֶמֶרת ּבָ ין ִעם ַהּטַ    .ַהּדִ

  
  

ַרׁש     :ָרָבאּדָ
   .ְולֹא ֵמֵאת ַהּכֲֹהִנים - (דברים יח, ג) 502"ֵמֵאת ָהָעם"

הּוא אֹוֵמר ׁשֶ ַבח" :כְּ ַמע - (דברים יח, ג) "ֵמֵאת זֹוְבֵחי ַהּזֶ ַמׁשְ ח ּכֵֹהן ּבְ    .ֲהֵוי אֹוֵמר ֲאִפיּלּו ַטּבָ
  

יִזיְכֵניּה  ּפִ י ַטְבָלאּדְ  אּוׁשְ    ,ּכֵֹהן ֲהָוה ַרּבִ
יּה ּדְ  ָתא ָאָתא ְלַקּמֵ ִחיק ֵליּה ִמּלְ י ַטְבָלאַוֲהָוה ּדָ    ,ַרּבִ

ָרֵאל :ָאַמר ֵליּה  ֵחי ִיׂשְ ֲהֵדי ַטּבָ ף ּבַ ּתַ ּתַ ֲהָדךְ ּדְ  ,ִזיל ִאיׁשְ ֵפי ּבַ ּתְ ּתַ ָנָתא ִמׁשְ ּתְ ְטֵרי ִמּמַ ִמּפַ    .ִמּגֹו ּדְ
יֵביּה     .ַרב ַנְחָמןַחּיְ

י ַטְבָלאְוָהא  :ָאַמר ֵליּה  ְטָרן ַרּבִ    !ּפַ
יק :ָאַמר ֵליּה  ִקיָנא ָלךְ  ,ִזיל ַאּפִ י  ְוִאי לֹא ַמּפְ    !ַטְבָלא ֵמאּוָנךְ ַרּבִ

י ַטְבָלא ָאַזל יּה ּדְ  ַרּבִ    ?ָעִביד ַמר ָהִכי ַמאי ַטְעָמא :ָאַמר ֵליּה  ,ןַרב ַנְחָמ ַקּמֵ
ִכי ָאָתא :ָאַמר ֵליּה  רֹוָמא ּדְ ר ֲחִניָנא ִמּדְ י ַאָחא ּבַ ן ֵלִוי ָאַמר ַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

רֹום ח  :ָאְמרוּ  ִזְקֵני ּדָ תֹות   ּכֵֹהן ַטּבָ ּבָ לֹׁש ׁשַ ִים ְוׁשָ ּתַ נֹות -ׁשְ ּתָ טּור ִמן ַהּמַ    ,ּפָ
נֹות -אן ְוֵאיָלְך ִמכָּ  ַמּתָ יב ּבְ    .ַחּיָ

י ְוֶלֱעִביד ֵליּה ַמר ִמיַהת כְּ  :ָאַמר ֵליּה  ר ֲחִניָנאַרּבִ    !ַאָחא ּבַ
א :ָאַמר ֵליּה  לֹא ָקַבע ְמַסְחּתָ י ּדְ י ִמיּלֵ    ,ַהּנֵ

א    .ֲאָבל ָהָכא ָהא ָקַבע ְמַסְחּתָ
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
לֹא ַמְפִריׁש ַמּתְ  ֲהָנא ּדְ ָרֵאל -ָנָתא ַהאי כַּ אלֵֹהי ִיׂשְ א ּדֵ ְמּתָ ׁשַ    .ֶליֱהֵוי ּבְ

  
  

                                                        
ָחַיִים ְוהַ ְוֶזה ִיְהיֶ  502 רַֹע ְוַהּלְ ה ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ַהּזְ ַבח ִאם ׁשֹור ִאם ׂשֶ ט ַהּכֲֹהִנים ֵמֵאת ָהָעם ֵמֵאת זְֹבֵחי ַהזֶּ ּפַ ָבהה ִמׁשְ  ּקֵ

 רש"י
. וליתי כהן ועובד כוכבים כו'

דהא לא איקרו עם ומאי איריא 
   דקתי השוחט:

. מתיתין דקתי זאת אומרת
השוחט אתא לאשמועין 
דבעלמא היכא דקשחיט בהמת 
ישראל הדין עם הטבח דיו של 

וע מתותיו מן הטבח כהן לתב
והכא כיון שהבהמה של כהן 
ועובד כוכבים הוא פטור הטבח 
מן המתות והא לא מצין למילף 

   מכהן ועובד כוכבים לחוד:
. קס''ד ולא מאת הכהים
   דכהים לא איקרו עם:

. אומר מאת זובחי כשהוא 
הזבח. כלומר מי שהוא ואפילו 
כהן להביא כהן שעשה טבח 

שהוא שוחט  למכור אבל אבהמה
   לצרכו פטור:

. דחוק והוה דחיקא ליה מילתא
   ועי היה:

. דמגו דפטרת להו ממתתא
מזרוע לחיים וקבה כדאמרין 
במתי' המשתתף עמהם פטור 

   מן המתות:
. להאי ישראל ששתתף חייביה

   עם אותו כהן:
. הוצא אותם מתחת זיל אפיק

   ידיך ותתם לכהן:
. כלומר כל מפיקא לך כו'

   יותיו וסייעותיו אמחה לו:רא
. מאזך שתים ושלש מאוך

שבתות פטור מן המתות: 
לתתם לכהן אחר משום דאכתי 
לא קביע ואין יודעין עדיין 
שהוא טבח אבל מכאן ואילך 

   חייב הואיל דקביע:
. לעביד ליה מר הכי כדרבי אחא
   ותפטרו משתים ושלש שבתות:

. דקא''ר אחא א''ל הי מילי
ם דשתים ושלש וזקי דרו

   שבתות פטור:
 . חות:היכא דלא קבע מסחתא

. האי. טבח כהן כבר אבל הכא
   קבע חותו וגלי אדעתיה דקביע:

. לכהן דלא מפריש מתתא
 אחר:
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        קלב, ב קלב, ב קלב, ב קלב, ב  .8
יָלאָאַמר  ר ַרב ׁשִ ה ּבַ    :ַרּבָ

א ּדְ  ְמּתָ ׁשַ הּוַצל ַקְייֵמי ּבְ ֵחי ּדְ י ַטּבָ אַהּנֵ    ,ַרב ִחְסּדָ
ִנין ין ׁשְ ִרים ְוַתְרּתֵ    .ָהא ֶעׂשְ

  
   ?ְלַמאי ִהְלְכָתא

ינָ  :ִאיֵליָמא ּתִ ּמְ תּו לֹא ְמׁשַ ְנָיא -ן ְלהּו ּדְ    :ְוָהא ּתַ
ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ ה :ּבַ ִמְצַות לֹא ַתֲעׂשֶ    ,ּבְ

ה ִמְצַות ֲעׂשֵ    :ֲאָבל ּבְ
גֹון אֹוְמִרים לוֹ  ה   :ּכְ ה סּוּכָ ה -ֲעׂשֵ    ,ְוֵאינֹו עֹוׂשֶ

ה -לּוָלב     ,ְוֵאינֹו עֹוׂשֶ
ה ִציִצית  ה -ֲעׂשֵ    ,ְוֵאינֹו עֹוׂשֶ

תֵּ  ין אֹותֹו ַעד ׁשֶ    !"ֵצא ַנְפׁשוֹ ַמּכִ
  

לֹא ַאְתַרְייָתא ַקְנִסיָנן ְלהּו ּבְ א ּדְ    .ֶאּלָ
  

י ָהא ּדְ     .ָקִניס ַאְטָמא ָרָבאכִּ
  

ר ִיְצָחק ִליָמא ַרב ַנְחָמן ּבַ    .ָקִניס ּגְ
  
  

אְוָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
   ,ְלֶאָחד -ְזרֹוַע 

   ,ְלֶאָחד -ְוֵקָבה 
ַנִים –ְלָחַיִים     .ִלׁשְ

  
ר יֹוֵסףי ָאָתא ֵאיִני ְוָהא כִּ     :ָאַמר ַרב ִיְצָחק ּבַ

ָרָמא ָרָמא ּגְ יָנן ְלהּו ּגְ ְלּגִ ַמֲעָרָבא ּפַ    !ּבְ
  

ְדתֹוָרא    .ָהָתם ּבִ
  
  
  

 רש"י
. כלומר הא עשרין ותרתין שין

   כבר עברו כ''ב שה:
. קאמר הא עשרין למאי הלכתא
   ותרתין שין:

. דמאחר שעמדו אילימא
''ב שה תו לא בשמתא כ

   משמתין להו:
. דתו לא משמתין והתיא בד''א

   להו:
. דאית ביה מיתה או במצות ל''ת

   כרת דקם ליה בדרבה מייה:
כגון אומרים לו עשה סוכה עשה 

. שאין בהן חסרון כיס כולי לולב
   האי:

. רבה מאחר אלא הא קמ''ל
שעמדו בשמתייהו כ''ב שה 
קסין להו בלא התראה אבל 

   דם לכן לא:קו
. כל הירך היה גוזל קים אטמא

ממי שלא היה רוצה לתת 
   המתות לכהן והיה ותה לכהן:

. מתות כהוה ואמר רב חסדא
כך היא חלקת זרוע היה ותן 
ישראל לכהן אחד וקבה לכהן 

   אחד ולחיים לשי כהים:
. כל עצם ועצם היה גרמא גרמא

   מחלק לשים:
. בשור הגדול התם בדתורא

שאבריו גדולים ביותר דאפילו 
היה מחלק האבר לשים עדיין 
יש בכל חלק וחלק שיעור תיה 
מעליא אבל בבהמה דקה אם 
היה מחלק האבר לשים לא היה 
בכל חלק תיה מעלייתא 
ורחמא אמר ותן לכהן תיה 

 יפה:
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        קלב, ב קלב, ב קלב, ב קלב, ב  .9
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנן ָאַמר ַרּבָ    :ַרּבִ

נֹוֶתיָה  לֹא הּוְרָמה ַמּתְ ֵהָמה ׁשֶ    .ָאסּור ֶלֱאכֹול ִמּבְ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י ָאַמר ַרּבָ    :יֹוָחָנן ַרּבִ
נֹוֶתיָה  לֹא הּוְרָמה ַמּתְ ֵהָמה ׁשֶ ל ָהאֹוֵכל ִמּבְ ִאיּלּו אֹוֵכל ְטָבִלים -כָּ    .כְּ

  
וֵתיּה  ּוָ    .ְוֵלית ִהְלְכָתא כַּ

  

 רש"י
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        קלג, אקלג, אקלג, אקלג, א    ––––קלב, ב קלב, ב קלב, ב קלב, ב  .10
אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

א ָצִלי ה ֵאין ֶנֱאָכלֹות ֶאּלָ הּוּנָ נֹות כְּ    ,ַמּתְ
ל ַחְרּדָ א ּבְ    .ְוֵאין ֶנֱאָכלֹות ֶאּלָ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ָחה" :ָאַמר ְקָרא ה – (במדבר יח, ח) 503503503503"ְלָמׁשְ    ,ִלְגדּוּלָ

ָלִכים אֹוְכִלים ַהּמְ ֶדֶרְך ׁשֶ    .כְּ
  
  

אְוָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ה הּוּנָ נֹות כְּ ע ַמּתְ ִרים ְוַאְרּבַ    ,ֶעׂשְ

ֶהן ִקי ּבָ ֵאינֹו ּבָ ל ּכֵֹהן ׁשֶ ָנה - כָּ    .ֵאין נֹוְתִנין לֹו ַמּתָ
  

ָתא ִהיא    ,ְוַלאו ִמיּלְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ְמעֹון" י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֲעבֹוָדה  ֵאינֹו מֹוֶדה ּבַ ל ּכֵֹהן ׁשֶ ה -ּכָ ְכהּוּנָ    ,ֵאין לֹו ֵחֶלק ּבִ

ֱאַמר ּנֶ ֵני ַאֲהרֹן" :ׁשֶ ָלִמים ְוֶאת ַהֵחֶלב ִמּבְ ְ ם ַהׁשּ ְקִריב ֶאת ּדַ    ,ַהּמַ
ִמין ְלָמָנהלֹו  ְהֶיה ׁשֹוק ַהּיָ    .(ויקרא ז, לג) "ּתִ

ְלַבד א ֶזה ּבִ    ,ֵאין ִלי ֶאּלָ
ֵרה ִין ְלַרּבֹות ֲחֵמׁש ֶעׂשְ גֹון ,ֲעבֹודֹות ִמּנַ    ,ַהְיִציקֹות    :ּכְ

ִלילֹות    ,ְוַהּבְ
ִתיתֹות    ,ְוַהּפְ
ִליחֹות    ,ְוַהּמְ

נּופֹות    ,תְּ
ׁשֹות    ,ְוַהּגָ

ִמיצֹות    ,ְוַהּקְ
            ,504תַהְקָטרוֹ 

ִליקֹות    ,ְוַהּמְ
לֹות   קלג,א    ,ְוַקּבָ

אֹות    ,ַהּזָ
ָקַאת סֹוָטה    ,ְוַהׁשְ

   ,ַוֲעִריַפת ֶעְגָלה ֲערּוָפה
   ,ְוָטֳהַרת ְמצֹוָרע
ִים ּפַ יאּות ּכַ חּוץ ,ּוְנׂשִ ין ִמּבַ ְפִנים ּבֵ ין ִמּבִ    ?ּבֵ

ְלמּוד לֹוַמר ֵני ַאֲהרֹן" :תַּ    ,ָרה ִלְבֵני ַאֲהרֹןֲעבֹוָדה ָהֲאמוּ  - (ויקרא ז, לג) "ִמּבְ
ּה  ֵאינֹו מֹוֶדה ּבָ ה -ְוָכל ּכֵֹהן ׁשֶ ְכהּוּנָ    ."ֵאין לֹו ֵחֶלק ּבִ

ּה "ַטְעָמא ּדְ     ,"ֵאינֹו מֹוֶדה ּבָ
ּה  ב -ָהא מֹוֶדה ּבָ ֶהן ַאף ַעל ּגַ ִקי ּבָ ֵאינֹו ּבָ    .ּדְ

  
  

א ָאַמר י ַאּבָ    :ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר  ַרּבִ
ִחי ּלֶ ּבַ    ,ֲאסּוִרים חּוִטין ׁשֶ

ָלן  ֵאינֹו יֹוֵדַע ִליּטְ ָנה -ְוָכל ּכֵֹהן ׁשֶ    .ֵאין נֹוְתִנין לֹו ַמּתָ
  

   !ְולֹא ִהיא
ַטְוָיא  ְייֵבי -ִאי ּבְ    ,ֵמיַדב ּדַ

ְייֵבי -ְוִאי ִלְקֵדָרה  ְך ְלהּו ּוָמַלח ְלהּו ֵמיַדב ּדַ ִמיְחּתַ    .ִאי ּדְ

                                                        
ר  503 ָרֵאל ְלָך ְנַת  ה'ַוְיַדּבֵ י ְבֵני ִיׂשְ רּומָֹתי ְלָכל ָקְדׁשֵ ֶמֶרת תְּ י ְלָך ֶאת ִמׁשְ ה ָנַתתִּ ָחה ּוְלָבֶניָך ְלָחק עֹוָלםֶאל ַאֲהרֹן ַוֲאִני ִהּנֵ ים ְלָמׁשְ   תִּ
ִצּיֹות) גירסת וילא: 504   (ְוַהמַּ

 רש"י
. במתות כהוה כתיב למשחה

בויקח קרח לך תתים למשחה 
שתתי לך בכהותך  כל מתות

תתי לך לגדולה כדמתרגמין 
   לרבותא:

. לקמן בפירקין עשרים וארבע
   (קלג:) חשיב להו:

. היאך דין מתה שאיו בקי בהן
   היאך אכלין בגדולה:

. שאמר שאיו מודה בעבודה
בלבו דברי הבל הן ולא צוה 
המקום להקריב לו קרבות אלא 

   משה בדה מלבו:
אין לו חלק  .אין לו חלק בכהוה

   בקדשים:
   . היא הולכה:המקריב

. שותן שמן היציקות והבלילות
במחה ובוללה וחוזר וותן עליה 
שמן לקיים בה מצות יציקה 
ויצק עליה שמן כדאמרין באלו 
מחות דכולן צריכות. שלשה 

   מתות שמן:
. מחת מחבת הפתיתות

ומרחשת ומחת מאפה תור 
שהיו קמצות לאחר אפיה 

ן ומחזירן לסולתן וקומץ פותת
   דכתיב פתות אותה פתים וגו':

. במלח תמלח (ויקרא המליחות
   ב):

. מוליך . ומביא ולא כל התופות
המחות טעוות תופה והגשה 
והתם מפרש להו יש טעוות 
תופה ולא הגשה הגשה ולא 
תופה לא תופה ולא הגשה ומה 
היא הגשה מגישה כשהיא בכלי 

ה לקרן קודם קמיצה ומגיע
מערבית דרומית כגד חודה של 
קרן במחות (סא.) ובסוטה 
(יד:): והמליקות גרסין ולא 
גרסין וההקרבות דהא איהו 
חשיבא ברישא ובהדיא פרט בה 
קרא (שם ז) המקריב את זבח 

  השלמים והיא הולכה:
   . קבלת הדם:קבלות
. היא זריקת דם הזרקים הזאות

במזבח . בין היתזין בפים על 
פרוכת ועל מזבח הזהב בין ה

היתזין בחוץ שחיטה לא קחשיב 
   שאף הזר כשר בה:

. בכהים היא עריפת העגלה
כדכתיב (דברים כא) וגשו 

   הכהים בי לוי:
   . בצפרים להזות:טהרת מצורע
. במקדש כדכתיב בין מבפים

(ויקרא ט) וישא אהרן את ידיו 
  וגו':

. בגבולין בכל עיר ועיר בין מבחוץ
   הכסת: בבית

. סיפיה דקרא דלעיל מבי אהרן
   הוא:

. משום חוטין שבלחי אסורים
   דם:

 . בצלי:בטויא
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        קלג, אקלג, אקלג, אקלג, א .11
   :ָרָבאָאַמר 

ַדק ָלן     :ַרב יֹוֵסףּבָ
ָנָתא  ָחִטיף ַמּתְ ֲהָנא ּדְ ב ִמְצָוה -ַהאי כַּ    ,ַחּבּוֵבי ָקא ְמַחּבֵ

   :אוֹ 
ִמְצָוה    ?ַזְלזּוֵלי ָקא ְמַזְלֵזל ּבְ

  
ְטָנא ֵליּה     :ּוְפׁשַ

ּטֹול ֵמַעְצמוֹ  - (דברים יח, ג) 505"ְוָנַתן"" ּיִ    ."ְולֹא ׁשֶ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ָנָתא -ְמִריׁש     ,ֲהָוה ָחִטיְפָנא ַמּתְ
יְבָנא ִמְצָוה :ֲאִמיָנא    .ִחּבּוֵבי ָקא ְמַחּבִ

ַמְעָנא ְלָהא ׁשָ יָון ּדְ ּטֹול ֵמַעְצמוֹ  - (דברים יח, ג) "ְוָנַתן"" :כֵּ ּיִ    – "ְולֹא ׁשֶ
   ,ִמיְחָטף לֹא ָחִטיְפָנא

   .ָהבּו ִלי :ֵמיַמר ַאְמֵרי
ַתְנָיא ַמְעָנא ְלָהא ּדְ ׁשָ    :ְוֵכיָון ּדְ

ּטּו ַאֲחֵרי ַהבָּ ""    – (שמואל א ח, ג)506506506506"ַצעַוּיִ

י ֵמִאיר ִפיֶהם :אֹוֵמר ַרּבִ ֲאלּו ּבְ מּוֵאל ֶחְלָקם ׁשָ ֵני ׁשְ    ."ּבְ
י לֹא ֲאִמיָנא    ,ֵמיַמר ַנּמִ

ִקיְלָנא –ְוִאי ָיֲהבּו ִלי     .ׁשָ
ַתְנָיא ַמְעָנא ְלָהא ּדְ ׁשָ יָון ּדְ    :כֵּ

ָרִנים חוֹ " ְרּגְ ִכין ֶאת ְיֵדיֶהם ְוַהּגַ נּוִעים מֹוׁשְ     - "ְלִקיםַהּצְ
ִקיְלָנא י לֹא ׁשָ ַקל ַנּמִ    ,ִמׁשְ

ִכיּפּוֵרי ֲעֵלי יֹוָמא ּדְ כֲֹהִני ,ְלַבר ִמּמַ אי ּבְ    .ְלַאְחזּוֵקי ַנְפׁשַ
  

   !ְוִלְפרֹוס ְיֵדיּה 
  

ֵניּה     .ַאְנֵסיּה ֵליּה ִעיּדְ
  

                                                        
ָח  505 רַֹע ְוַהּלְ ה ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ַהּזְ ַבח ִאם ׁשֹור ִאם ׂשֶ ט ַהּכֲֹהִנים ֵמֵאת ָהָעם ֵמֵאת זְֹבֵחי ַהזֶּ ּפַ ָבהְוֶזה ִיְהֶיה ִמׁשְ  ַיִים ְוַהּקֵ

ְדָרָכיו וַ  506 טְולֹא ָהְלכּו ָבָניו ּבִ ּפָ ּטּו ִמׁשְ ְקחּו ׁשַֹחד ַוּיַ ַצע ַוּיִ ּטּו ַאֲחֵרי ַהּבָ   ּיִ

 רש"י
. מסה אותו אם דע בדק לן

  להשיב ורבא כהן היה:
. מתיוקות דחטיף מתתא

   שושאין אותם לכהים:
מי אמרין חבובי קא מחבב 

   . ויפה הוא עושה:המצוה
. לכהן ולא שיטול הכהן ותן

   עצמו:מ
. הייתי מימר אמרי הבו לי

שואלו בפה מלא שהייתי סבור 
   שהוא חיבוב מצוה:

. דמגי להו חלקם שאלו בפיהם
קרא לבי שמואל ויטו אחרי 
הבצע אמר רבי מאיר שלא היה 
עבירת גזל בידם אלא חלק לויה 
כגון מעשר ראשון היו שואלין 

   בפיהם:
. הצועים מושכין את ידיהם

ם קאמר במס' בחילוק לחם הפי
יומא בטרף בקלפי (דף לט.) 
משמת שמעון הצדיק שתלחה 

   מארה בלחם הפים:
. שלא לאחזוקי פשאי בכהי
   ישתכח הדבר שאי כהן:

. כיון שאיו ופריך וליפרוס ידיה
עושה אלא שלא ישתכח שם כהן 
מעליו יפרוס ידיו לדוכן כל השה 

   ומחזיק פשיה בכהי:
ם שקבע . עתיאסיה ליה עידיה

לתלמידיו היו טורדים אותו 
מלישא את כפיו שהיה עוסק 
לתלמידיו בעת שהצבור אספים 

 לבית הכסת:
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        קלג, אקלג, אקלג, אקלג, א .12
   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ׁשְ  ָנן ּבִ ִאית ֵליּה צּוְרָבא ֵמַרּבָ ֲהָנא ּדְ ָתא ,ָבבּוֵתיּה ַהאי כַּ    ,ּוְדִחיָקא ֵליּה ִמיּלְ
ָנָתא י ֵליּה ַמּתְ    ,ִליַזכֵּ

לֹא ָאֵתי ְלָיֵדיּה  ב ּדְ    .ְוַאף ַעל ּגַ
  

ה ה ּוְלִוּיָ הּוּנָ ֵרי כְּ ַמכָּ    .ּבְ
  

ַלעּו ְלֵבי  ַרב ַסְפָראוְ  ָרָבא אִאיּקְ ר ַאּדָ ַרב ָחָנא ּבַ ֵריּה ּדְ    ,ַמר יֹוָחָנא ּבְ
יְזָנאי ְוַאְמֵרי ָלּה ְלֵב  ר ּבִ ַרב ָחָנא ּבַ ֵריּה ּדְ    .ַמר יֹוָחָנא ּבְ

א יְלּתָ    .ָעִביד ְלהּו ֶעְגָלא ּתִ
ְמֵעיּה  ָרָבא ָאַמר ֵליּה  ָנָתא :ְלׁשַ ָלא ,ָזֵכי ָלן ַמּתְ ַחְרּדְ ָנא ּבְ ְבִעיָנא ְלֵמיַכל ִליׁשְ    ,ָזֵכי ֵליּה  - ּדִ

   ,ָאַכל ָרָבא
   ,לֹא ָאַכל ַרב ַסְפָראוְ 

ֶחְלָמא ַרב ַסְפָראלְ ַאְקְריּוהַּ     :ּבְ
יִרים ַעל ֶלב ָרע" ִ ׁשּ ר ּבַ יֹום ָקָרה חֹוֶמץ ַעל ָנֶתר ְוׁשָ ֶגד ּבְ    .(משלי כה, כ) "ַמֲעֶדה ּבֶ

יּה ּדְ     ,ַרב יֹוֵסףָאָתא ְלַקּמֵ
ַמר ַאְקְרַיין ָהִכי :ָאַמר ֵליּה  א ּדְ ַמְעּתָ ְ ָעְבִרי ַאׁשּ ּום ּדְ ְלָמא ִמׁשּ    ?ּדִ
י  :ָאַמר ֵליּה  ַאֵחרכִּ י ,ַאְמֵרי ֲאָנא ּבְ ְרֵחיּה ְמַזכֵּ ַעל כָּ ְמָעא ּבְ    !ׁשַ

ר ֵליּה  לֹא ֶאְפׁשָ ר ֵליּה  ,ְוִכי ַאְמֵרי ֲאָנא ְלַמאן ּדְ    .ָהא ֶאְפׁשָ
א     ?ַאְקְרַיין ָהִכי ַמאי ַטְעָמאְוֶאּלָ
י  ַלּפֵ    .ָרָבאכְּ

  
   !ָרָבאְוַלְקְרָיין לְ 

  
   .ָנזּוף ֲהָוה ָרָבא

  
יַאּבַ  ָאַמר ֵליּה  יִמילְ  ּיֵ    :ַרב ּדִ

ְקָרא ֵטיּה ּדִ ִתיב ,ּוַפׁשְ ַמאי כְּ    ?ּבְ
  

ֵאינֹו ָהגּון :ָאַמר ֵליּה  ׁשֹוֶנה ְלַתְלִמיד ׁשֶ    .ּבְ
  

ָאַמר     :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּדְ
ֵאינֹו ָהגּון  ֹוֶנה ְלַתְלִמיד ׁשֶ ל ַהׁשּ ֵגיִהּנֹם -כָּ    ,נֹוֵפל ּבְ

ֱאַמר ּנֶ ְך ָטמּון לִ " :ׁשֶ ל חֹוׁשֶ ח יֵ ְצפּוָניו ּכָ ָאְכֵלהּו ֵאׁש לֹא נּוּפָ ָאֳהלוֹ ּתְ ִריד ּבְ    ,(איוב כ, כו) "ַרע ׂשָ
ִריד"ְוֵאין  א  "ׂשָ ְלִמיד ָחָכםֶאּלָ    ,ּתַ

ֱאַמר ּנֶ ר ה' קֹוֵרא" :ׁשֶ ִריִדים ֲאׁשֶ ְ    .(יואל ג, ה) 507507507507"ּוַבׂשּ
  

י ֵזיָראָאַמר     :ַרבָאַמר  ַרּבִ
ֵאינוֹ  ֹוֶנה ְלַתְלִמיד ׁשֶ ל ַהׁשּ זֹוֵרק ֶאֶבן ְלֶמְרקּוִליס -ָהגּון  כָּ    ,כְּ

ֱאַמר ּנֶ בֹוד" :ׁשֶ ן נֹוֵתן ִלְכִסיל ּכָ ָמה ּכֵ ַמְרּגֵ ְצרֹור ֶאֶבן ּבְ    ,(משלי כו, ח) "ּכִ
ֲענּוג" :ּוְכִתיב    .(משלי יט, י) 508508508508"לֹא ָנאֶוה ִלְכִסיל ּתַ

  
  
  

                                                        
ם  507 ׁשֵ ר ִיְקָרא ּבְ ר ָאַמר  ה'ְוָהָיה ּכֹל ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ ְהֶיה ְפֵליָטה ּכַ ם תִּ לִַ ַהר ִצּיֹון ּוִבירּוׁשָ י ּבְ ֵלט ּכִ ר  ה'ִיּמָ ִריִדים ֲאׁשֶ ְ   קֵֹרא ה'ּוַבׂשּ
ֲענּוג ַאף כִּ  508 ִריםלֹא ָנאֶוה ִלְכִסיל תַּ ׂשָ  י ְלֶעֶבד ְמׁשֹל ּבְ

 רש"י
. לההוא צורבא ודחיקא ליה מלתא

מרבן והכהן רוצה לההותו יתן לו 
חלק מתותיו לקבל זרוע ולחיים מבי 

   העיר בשביל הכהן והוא יאכלם:
 . דכהן יכולואע''ג דלא אתי לידיה

   לזכות לו:
. בכהן שהיה יכר במכרי כהוה ולויה

בעיר ורוב בי אדם אוהבים אותו 
וותין לו המתות ובאותו כהן אמרין 
דיכול לזכות מעשרותיו לאחר אף על גב 
דלא אתי לידיה. מכרי לשון (מלכים ב 

   יב) איש מאת מכרו:
. לשמשו של אמר ליה רבא לשמעיה

ן לו בעה''ב והוא כהן ובעה''ב ות
   מתותיו:

. תן לי רשות ליקח זכי לי מתתא
מתותיך לאוכלם מפי שהלשון עם 
הלחיים יתן לכהים ובעין למיכל 
 ''א בחרדלא שהוא דבר חשוב והליש
אמרין בהשוכר את הפועלים (בבא 
מציעא דף פו:) כדי להאכילם שלש 
לשוות בחרדל ואף על גב דרבא מי 

שה דף כהן הוה דקיימא לן (ראש ה
יח.) דמבי עלי אתא ובבכורות (דף כז.) 
מי אמרין רבא הוה מבטל תרומת 
חוצה לארץ ברוב ואכיל לה בימי 
טומאתו מיהו מפשיה לא מצי שקיל 
דכתיב ותן ולא שיטול מעצמו ומימר 
מי לא בעי למימר הבו לי דתיא חלקם 
שאלו בפיהם להכי שקלם בתורת זר על 

גב דלא מטא ידי תית כהן ואף על 
לידיה דשמעא סמך רבא אדרב יוסף 

   דלעיל:
. משום דלא מטא רב ספרא לא אכל

   לידיה דשמעא:
. בגד בלוי ורקב מעדה בגד ביום קרה

כמו (ישעיה סד) וכבגד עדים בעת הקור 
   איו שוה כלום:

. שאיו אלא מפסידו וכמו חומץ על תר
   תר הוא מין צריף אלומ''א בלע''ז:

. כן האומר ים על לב רעכן שר בשיר
   דברי תורה למי שאיו יודע להבין בהן:

. שלא משום דעברי אשמעתא דמר
סמכתי על שמועתך שאמרת דמותר 
לצורבא מרבן לקבלה אף על גב דלא 

   אתו לידיה דכהן:
. היכא דמזכי ליה כי אמרי אא באחר

כהן אחר שאיו כפוף לו אבל שמעא 
דם דבעל הבית על כרחו מזכי ליה לא

חשוב שהוא בא בביתו של בעל הבית אי 
מי אימר דאמרי אא דיכול לזכות 
מתתא לאחר אף על גב דלא אתו 

   לידיה:
. כלומר לאיש שהוא דלא אפשר ליה

עי ודחוק אבל רבא . אפשר ליה ולא 
דחיקא ליה מילתא: כיון דלא עבר רב 
ספרא אשמעתיה דרב יוסף מאי טעמא 

   אקריוה בחלמיה:
כלומר על רבא שלא ידע  .כלפי רבא

להבין בטעמו של רב יוסף הקרוהו לרב 
   ספרא כך:
. אי שמעתי משום דהטיח זוף הוה

כלפי מעלה במסכת תעית (דף כד:) 
דבעא מיטרא ללא צורך משום יקרא 
דאמיה דשבור מלכא ואמרין התם 
דאיתחזי ליה אבוה בחלמיה וא''ל מי 
איכא דמיטרח קמי שמיא אשי 

י דוכתיה למחר אשכחיה דוכתיך אש
לפורייה דמרשם בסכיי שועדו מלאכי 
חבלה להורגו בלילה ולי ראה זוף 

   משום האי מעשה:
. למי שירע שריד ירע שריד באהלו
   באהלו תלמיד רע:

. אשו של גיהם תאכלהו אש לא ופח
כזורק אבן למרקוליס. זו היא עבודתו 

 כדאמרין במסכת ע''ז (דף מט:):



  ""ַהְּזרֹוַע ְוַהְּלָחַיִים –מסכת חולין פרק י' 
599

        בבבב----קלג, אקלג, אקלג, אקלג, א .13
ֶהן ָצִריְך ִלְרׁשֹום" ף ִעּמָ תֵּ תַּ ׁשְ    ."ְוַהּמִ
  

   ?!ִפיּלּו ִעם ָהעֹוֵבד ּכֹוָכִביםַוֲא 
   :ּוְרִמיְנהוּ 

ף ִעם ּכֵֹהן " תֵּ תַּ ׁשְ    ,ָצִריְך ִלְרׁשֹום -ַהּמִ
ף ִעם תֵּ תַּ ׁשְ    ,ָהעֹוֵבד ּכֹוָכִבים  :ְוַהּמִ

ים  ׁשִ   !"ֵאין ָצִריְך ִלְרׁשֹום -ּוְפסּוֵלי ַהּמּוְקּדָ
  

ַמאי ַעְסִקיָנן   קלג,ב    :ָהָכא ּבְ
ָיִתיב עֹוֵבד ּכוֹ  אּדְ ַסְחּתָ    .ָכִבים ַאּמְ

  
כְ  י ּכֵֹהןּדִ ּבֵ ָתּה ּגַ א  ,ּוָ ַסְחּתָ ָיִתיב ַאּמְ אי ָצִריְך ִלְרׁשֹום -ּדְ    ?ַאּמַ

ין ָרא ָקא ַזּבִ ׂשְ ַאְמֵרי ּבִ    ,ּדְ
י ַאְמֵרי ,ִאי ָהִכי ין :עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ַנּמִ ָרא ָקא ַזּבִ ׂשְ    !ּבִ

  
ַמאי ַעְסִקיָנן א ָהָכא ּבְ    :ֶאּלָ

ָיִתיב ָתא ּדְ ְסּפְ    .עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ַאכַּ
  

כְ  ָתא ּדִ ְסּפְ ָיִתיב ַאכַּ י ּכֵֹהן ּדְ ּבֵ ָתּה ּגַ אי ָצִריְך ִלְרׁשֹום -ּוָ    ?ַאּמַ
   ,ַאְמֵרי ֲהמּוֵני ֵהיְמֵניּה 

י ַאְמֵרי    !ֲהמּוֵני ֵהיְמֵניּה  :עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ַנּמִ
  

עֹוֵבד ּכֹוָכִבים    .ֵאין ֱאמּוָנה ּבְ
  

ִעית ֵא     :יָמאִאיּבָ
ֵעי    .ְסַתם עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ִמְפָעא ּפָ

  

 רש"י
. לו עם העובד כוכביםואפי

בתמיה ורמיהי המשתתף עם 
   הכהן כו':

. או המוכר עם העובד כוכבים
פסולי המוקדשין שפדו ושחטן 
ומכרן והן פטורין מן המתות 
כדאמר במתיתין דצבי ואיל 

   כתיב בהו:
. ולקמן איו צריך לרשום

  מפרש:
. דהמשתתף הכא במאי עסקין

עם עובד כוכבים איו צריך 
   לרשום:

. דיתיב עובד כוכבים אמסחתא
כשהטבח מוכר הבשר דמוכחא 
מילתא דעובד כוכבים שותף 
הוא ואין כאן חשד ומתיתין 

   בדלא יתיב:
   . דברייתא:דכותה גבי כהן

. כהן אמסחתא אמאי דיתיב
צריך לרשום הא מי מוכחא 
מילתא דכהן שותף בה: אפ''ה 
דיתיב כהן אמסחתא לא הוי 

בה  ידעי אישי דכהן שותף
דאמרי בשרא קזבין בשר הוא 

   רוצה לקות:
. לא תוקמה דיתיב עובד אלא

כוכבים אמסחתא אלא הכי 
תוקמה דיתיב עובד כוכבים 
אכספתא על הארגז שותן בה 
הטבח המעות כשמקבלם תמיד 
מן הלוקחים דהא ודאי מוכחא 

   שפיר דעובד כוכבים שותף בה:
. הרואים המוי הימיה דאמרי

   יגבום הימו: לשומרם לו שלא
. אין אין אמוה בעובד כוכבים

   ישראל רגילין להאמין בהם:
. לעולם כדאוקימא אבע''א

מעיקרא דיתיב עובד כוכבים 
אמסחתא וכהן מי דיתיב 
אמסחתא ולא דמו דסתם עובד 
כוכבים מפעא פעי תדיר הוא 
צועק אל תתם בכך אלא בכך 
והכל יודעין שיש לו חלק בה. 

הוא וסומך על אבל כהן צוע 
הטבח ואין הכל יודעין שהוא 

  שותף:
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   :ָאַמר ַמר

ין " ׁשִ    ."ֵאין ָצִריְך ִלְרׁשֹום -ּוְפסּוֵלי ַהּמּוְקּדָ
  

ָתא :ַאְלָמא    .מֹוְכָחא ִמּלְ
ַנן    :ְוָהא ֲאַנן ּתְ

ין" ׁשִ סּוֵלי ַהּמּוְקּדָ ִאיְטִליז   :ּפְ ִרים ּבְ    ,ִנְמּכָ
ִאיְט  ָחִטים ּבָ    ,ִליזְוִנׁשְ

ִליְטָרא ָקִלים ּבְ    !(בכורות לא.) "ְוִנׁשְ
  

ָמא  ְרּגְ ר ַאֲהָבהּתַ א ּבַ יּה ּדְ  ַרב ַאּדָ אַקּמֵ ּפָ    :ַרב ּפָ
ִית תֹוְך ַהּבַ ִרים ּבְ ְמכָּ אֹוָתן ַהּנִ    .ּבְ

  
  

 רש"י
. דלא אלמא מוכחא מילתייהו

   מזבין להו כדרך חולין:
. בשוק באותן באיטליז

המכרים בתוך הבית. בכור 
ומעשר דהתם תן חוץ מן הבכור 
והמעשר שהאתן לבעלים שאין 
דמיהן קדש דכתיב בהו לא 
תפדה ולא תגאל דהייו אין 

ן לפיכך לא התירו קדושה לדמיה
לו בשביל האתו לזלזל בהן 
למוכרן בשוק כדרך חולין אלא 
בתוך הבית ואע''פ שמפסיד 
בדבר שאין עליהם קופצין כל כך 
והייו מוכחא מילתא אבל פסולי 
המוקדשים שדמי פדיון כסו 
בקדושתן אי לא שרית ליה 
למוכרן בשוק. לא פריק להו 
מעיקרא אלא בזול ואיכא 

קדש וההו צריך פסידא דה
 לרשום:
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ֶהן "[  ף ִעּמָ תֵּ תַּ ׁשְ ְרׁשֹום -ְוַהּמִ ּיִ   ]"ָצִריְך ׁשֶ

  
   :ַרב הּוָנאָאַמר 

ף ּבָ  ִחי -רֹאׁש ׁשּוּתָ טּור ִמן ַהּלֶ    .ּפָ
ד  ּיָ ף ּבַ רֹוַע  -ׁשּוּתָ טּור ִמן ַהּזְ    .ּפָ

ְבֵני ֵמַעִיין  ף ּבִ ָבה -ׁשּוּתָ טּור ִמן ַהּקֵ    .ּפָ
  
ר ַרבוְ  יא ּבַ    :ָאַמר ִחּיָ

ַאַחת ֵמֶהן  ֲאִפיּלוּ  ף ּבְ ן -ׁשּוּתָ טּור ִמּכּוּלָ    .ּפָ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ּה ׁשֶ " י ְוכּוּלָ ּלִ ךָ ָהרֹאׁש ׁשֶ    ,ּלְ

רֹאׁש  ָאה ּבָ טּור –ַוֲאִפיּלּו ֶאָחד ִמּמֵ    .ּפָ
ךָ ַהיָּ  ּלְ ּה ׁשֶ י ְוכּוּלָ ּלִ ד , ד ׁשֶ ּיָ ָאה ּבַ טּור –ֲאִפיּלּו ֶאָחד ִמּמֵ    .ּפָ

ךָ  ּלְ ּה ׁשֶ י ְוכּוּלָ ּלִ ֵני ֵמַעִיין ׁשֶ ֶהן  ,ּבְ ָאה ּבָ טּור -ֲאִפיּלּו ֶאָחד ִמּמֵ    ."ּפָ
ִח  טּור ִמן ַהּלֶ ן -י ַמאי ָלאו ּפָ כּוּלָ יב ּבְ    ,ְוַחּיָ

רֹוַע  טּור ִמן ַהּזְ ן -ּפָ כּוּלָ יב ּבְ    ,ְוַחּיָ
ָבה  טּור ִמן ַהּקֵ ן -ּפָ כּוּלָ יב ּבְ    !ְוַחּיָ

  
ן !לֹא טּור ִמּכּוּלָ    .ּפָ

  
ן טּור ִמּכּוּלָ    !ְוִליְתֵני ּפָ

  
ְנָיא ,ְועֹוד    :ּתַ

ךָ " ּלְ ּה ׁשֶ י ְוכּוּלָ ּלִ רֹאׁש ֲאִפיּלּו ֶאָחד  ,ָהרֹאׁש ׁשֶ ָאה ּבָ ִחי   -ִמּמֵ טּור ִמן ַהּלֶ    ,ּפָ
ן כּוּלָ יב ּבְ    !"ְוַחּיָ

  
ר ַרב יא ּבַ ִחּיָ א ּדְ יּוְבּתָ    !ּתְ

  
א יּוְבּתָ    .ּתְ

  
אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

ר ַרבַמְתִניָהא  יא ּבַ    ,ָתא ַאְטִעיֵתיּה ְלִחּיָ
ַתְנָיא    :ּדְ

ה ֵהן" הּוּנָ נֹות ּכְ ע ַמתְּ ִרים ְוַאְרּבַ    ,ֶעׂשְ
נּו ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניוְוכ ן ִניתְּ ְכָלל  :ּוּלָ    ,ּבִ

   ,ּוְפָרט
   .ּוְבִרית ֶמַלח

ְכָלל ּוְפָרט ּוְבִרית ֶמַלח ים ּבִ ִאיּלּו ִקּיֵ יָמן ּכְ ַקּיְ ל ַהּמְ    ,ּכָ
ְכָלל ּוְפָרט ּוְבִרית ֶמַלח ִאיּלּו עֹוֵבר ַעל ּבִ    .ְוָכל ָהעֹוֵבר ֲעֵליֶהן ּכְ

ּמִ    :ְוֵאּלּו ֵהן ר ּבַ ׁש ֶעׂשֶ    ,ְקּדָ
ַלִים ירּוׁשָ ע ּבִ    ,ְוַאְרּבַ

ְגבּוִלים ר ּבִ    ,ְוֶעׂשֶ
  
ׁש " ְקּדָ ּמִ ר ּבַ את    ":ֶעׂשֶ    ,ַחטָּ

את ָהעֹוף    ,ְוַחטַּ
אי ם ַוּדַ    ,ָאׁשָ

לּוי ם תָּ    ,ְוָאׁשָ
ְלֵמי ִצּבּור    ,ְוִזְבֵחי ׁשַ

ל ְמצֹוָרע ֶמן ׁשֶ    ,ְולֹוג ׁשֶ
ֶחם י ַהּלֶ תֵּ    ,ּוׁשְ
ִנים    ,ְוֶלֶחם ַהּפָ
ָיֵרי ְמָנחֹות    ,ּוׁשְ

   .ּוִמְנַחת ָהעֹוֶמר
ַלִים" ירּוׁשָ ע ּבִ כֹוָרה    ":ְוַאְרּבַ    ,ַהּבְ

 רש"י
   . ולא ביותר:שותף בראש

. אפילו אפילו אחד ממאה ביד
אין לכהן או לעובד כוכבים חלק 
בזרוע אלא אחד ממאה פטור 
טבח ובכהן או עובד כוכבים 
שמכרו בהמה לטבח ישראל 
קאמר ובכולהו גרסין פטור 

  סתמא:
. אי הכי ליתי פטור מכולם

   בהדיא:
א דלא פטר ליה . בהדיועוד תיא

   אלא מן הלחי:
. בויקח קרח לכל בכלל ופרט

קדשי בי ישראל לך תתים 
והדר מפרש כל חד וחד וזה יהיה 
   לך מקדש הקדשים מן האש וגו':

. כתיב בסיפיה ברית וברית מלח
מלח עולם הוא כשם שברית 
מלח איה שובתת כך זו לא 

   תשבות:
. כאילו קיים כללות ופרטות

   שבתורה:
   . של קרבות:ת מלחוברי

. יתו להם בתוך עשר במקדש
   עזרה לאוכלן שם:
. כבשי עצרת זבחי שלמי צבור

והם קדשי קדשים לאכול 
   בעזרה:

. מה ששאר לוג שמן של מצורע
ממתותיו אכל לכהים 
כדאמרין במחות (דף ח.) 
ובזבחים (דף מד:) לכל קרבם 
דכתיב בויקח קרח לרבות לוג 

דקרוי קרבם שמן של מצורע 
דכתיב ביה והקריב אותם לאשם 
ואת לוג השמן וכתיב בויקח 
קרח בקדש הקדשים תאכלו 
אכולהו לכל קרבם ולכל 
מחתם ולכל חטאתם ולכל 
אשמם וגו': עומר לא חשיב ליה 
בהדי שאר מחת צבור מפי 
שהיא מחת צבור הקמצת 

   ואכלת ואין לך עוד בצבור:
   . של יחיד:ושירי מחות

. האכלים ירושליםב
   ומתחלקים לכל העיר:

 . בכור תם:הבכורה
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ּכּוִרים    ,ְוַהּבִ
  ,ּוֵמֵאיל ָנִזיר ּומּוָרם ִמן ַהּתֹוָדה

ים    .ְועֹורֹות ֳקָדׁשִ
ְגבּוִלים" ר ּבִ רּוָמה    ":ְוֶעׂשֶ    ,תְּ

ר    ,ּוְתרּוַמת ַמֲעׂשֵ
ה    ,ְוַחּלָ

ית ַהּגֵ     ,זְוֵראׁשִ
נֹות    ,ּוַמתָּ

ן    ,ּוִפְדיֹון ַהּבֵ
ֶטר ֲחמֹור    ,ּוִפְדיֹון ּפֶ

ה ֵדה ֲאחּוּזָ    ,ּוׂשְ
ֵדה ֲחָרִמים    ,ּוׂשְ

ר    ."ְוֶגֶזל ַהּגֵ
יב ְלהּו לְ  ָקא ָחׁשִ נֹות"הּוא ָסַבר ִמּדְ ֲחָדא  "ַמתָּ    .ֲחָדא ִניְנהוּ  -ּבַ

   !ְולֹא ִהיא
ָק  "מּוָרם ִמּתֹוָדה ְוֵאיל ָנִזיר"ָאטּו  ֲחָדא ּדְ יב ְלהּו כַּ ֲחָדא ִניְנהוּ  -א ָחׁשִ ּום ּדַ    ?!ִמׁשּ

ֲחָדא יב ְלהּו כַּ ַדְמָיין ַלֲהָדֵדי ָחׁשִ יָון ּדְ א כֵּ    ,ֶאּלָ
י ַדְמָיין ַלֲהָדֵדי  ָהָכא ַנּמִ יָון ּדְ ֲחָדא -כֵּ יב ְלהּו כַּ    .ָחׁשִ

  
  
  

 רש"י
. אים אכלים אלא בכורים

בירושלים דכתיב (דברים יב) לא 
תוכל לאכול בשעריך וגו' ואמר 
מר (מכות דף יז:) ותרומת ידך 

   אלו הבכורים:
. חזה ושוק וד' ומורם מתודה

חלות כדכתיב (ויקרא ז) והקריב 
תרומה לה' ממו אחד מכל קרבן 

לכהן הזורק וגו' מארבעת מיים 
חלות ורקיקים ורבוכה וחמץ 

   אחת מכל מין:
. זרוע בשלה ומורם מאיל זיר

וחלה ורקיק כדכתיב בפרשת 
שא שמיפין אותן והי חד 
חשיב להו משום דדמו אהדדי 
דתרווייהו מורם מקדשים קלים 
יהו וחזה ושוק של שאר 
שלמים מי בכלל זה הן והאי 

קט תודה משום דאית ביה ד
מורם אחריא ותיהו לכולהו 

  בחדא שמא:
. של עולה חטאת ועורות קדשים

ואשם כדכתיב (שם) עור העולה 
אשר הקריב ובתורת כהים מי 

   מרבה עור חטאת ואשם:
. תין להם בכל ערי בגבולים
   ישראל:
. הזרוע והלחיים ומתות
   והקבה:

   . ה' סלעים:פדיון הבן
   . שה:טר חמורפדיון פ

. שהקדיש ולא שדה אחוזה
גאלה ומכרה גזבר לאחר והרי 
היא יוצאה ביובל ומתחלקת 
לכהים של אותו משמר שאירע 
בו יובל שאמר (שם כז) והיה 
השדה בצאתו ביובל וגו' לכהן 

   תהיה אחוזתו:
. האשם המושב לה' וגזל הגר

בפרשת שא וגזל הגר ששבע לו 
יתת לשקר ואח''כ הודה לאחר מ

   הגר כדפי' לעיל בפרקין [קלא.]:
   . חייא בר רב סבר:הוא סבר

. האי תא לכולהו מדקא חשיב
זרוע לחיים וקבה כחדא מתה 

  שלא אמר עשרים ושש:
. חדא היא והמחוייב באחד ש''מ

מתחייב בכולם והפטר מאחת 
  מהן פטור מכולן:
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ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ
ךָ  ּלְ לִּ  ,ָהרֹאׁש ׁשֶ ּה ׁשֶ    ?ַמהוּ  –י ְוכּוּלָ

  
ַתר ִחּיּוָבא ַאְזִליָנן  ָרֵאל הּוא -ּבָ י ִיׂשְ ּבֵ    ,ְוִחּיּוָבא ּגַ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ֵהָמה ַאְזִליָנן  ר ּבְ ַתר ִעיּקַ כֵֹהן הּוא -ּבָ ֵהָמה ּדְ ר ּבְ    ?ְוִעיּקַ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָרֵאל ִלְגזֹוז " ְסרּו צֹאָנם ְלִיׂשְ ּמָ    .טּורּפָ  –עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ְוכֵֹהן ׁשֶ
ל עֹוֵבד ּכֹוָכִבים  ז צֹאנֹו ׁשֶ ז -ַהּלֹוֵקַח ּגֵ ית ַהּגֵ טּור ֵמֵראׁשִ    ,ּפָ

ז ית ַהּגֵ ְזרֹוַע ּוִבְלָחַיִים ּוְבֵקָבה יֹוֵתר ֵמֵראׁשִ    ."ְוֶזה חֹוֶמר ּבִ
ּה  ַמע ִמיּנָ ַתר ִחּיּוָבא ַאְזִליָנן :ׁשְ    .ּבָ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ   .ׁשְ

  
  

 רש"י
. כהן כולה שלי והראש שלך

מוכר לטבח הראש קודם 
   ה:שחיט

הכי גרסין ת''ש עובד כוכבים 
וכהן שמסרו צאן לישראל 

. שעשאוהו שלוחן לגזוז את לגזוז
   צאן:
. ואיידי דתא לה גבי פטור

מתות השוחט לכהן ולעובד 
כוכבים פטור תייה מי גבי 

   ראשית הגז:
. הלוקח גז צאו של עובד כוכבים

אפילו קודם שגזזו פטור וזה 
ות מן חומר וכו' דהלוקח מת

הכהן חייב קודם שחיטה וכל 
בהמה לכהן חייב במתות שלא 

   זכה בה קודם שחיטה:
. מדקתי זה חומר אלמא ש''מ

בתר חיובא אזלין דהאי לא קה 
 אלא מתות וקאמר חייב:
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        קלד, אקלד, אקלד, אקלד, א    ––––קלג, ב קלג, ב קלג, ב קלג, ב  .17
נֹות" :ר לוֹ ְוִאם ָאַמ " תָּ נֹות - "חּוץ ִמן ַהּמַ תָּ טּור ִמן ַהּמַ    ."ּפָ
  

   :ּוְרִמיְנהוּ   קלד,א 
י" :ַעל ְמָנת" ּלִ נֹות ׁשֶ תָּ ַהּמַ ְרֶצה - "ׁשֶ ּיִ    !"נֹוֵתן ְלָכל ּכֵֹהן ׁשֶ
  
   ?!ָקא ָרִמית - "חּוץ"ַא  "ַעל ְמָנת"
ּיּוָרא – "חּוץ"    ,ׁשִ
ּיּוָרא - "ַעל ְמָנת"    .ָלאו ׁשִ
  

   :ִמיְנהוּ ּוְר 
י"ַעל ְמָנת " ּלִ נֹות ׁשֶ תָּ ַהּמַ ּלוֹ  - "ׁשֶ נֹות ׁשֶ תָּ    !"ַהּמַ
  

ִליֵגי ָהא ּפְ    :ּבְ
ּיּוָרא הּוא - "ַעל ְמָנת" :ַמר ָסַבר    ,ׁשִ

ּיּוָרא הּוא - "ַעל ְמָנת" :ּוַמר ָסַבר    .ָלאו ׁשִ
  

 רש"י
. כהן שמכר בהמה ורמיהו

לישראל ואמר לו ע''מ שהמתות 
שלי ותן ישראל לכל כהן 

ה זבין שירצה דכיון דכולה בהמ
ליה לא מצי לאתויי ליה האי 
אמתות שאין שלו אלא של 
כהים יהו ואין לו בהן אלא 
טובת האה מ''מ ש''מ דחייב 

   במתות:
. לשון שיור משמע חוץ שיור

ששייר המתות ולא מכרן לפיכך 
פטור הלוקח שהרי של כהן הן 
ודכוותה בישראל הוה מחייב 
הלוקח דכיון שהוא שחטה עליה 

   למיתביהו: רמיא
. אלא על מת לאו שיורא הוא

תאה הכל מכר לו ע''מ שיתם 
   לו והוא אין בו כח להתות:

 . ברייתא אברייתא:ורמיהו
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ֵני ֵמֶעיָה " ָרהָאַמר לֹו ְמכֹור ִלי ּבְ ל ּפָ נֹות ְוָהיּו ּבָ  "ׁשֶ    ,נֹוְתָנן ְלכֵֹהן    -ֶהן ַמתָּ

ִמים ה לֹו ִמן ַהּדָ    .ְוֵאינֹו ְמַנּכֶ
ָקל  ִמׁשְ    ,נֹוְתָנן ְלכֵֹהן   -ְלָקָחן ֵהיֶמּנּו ּבְ

ִמים ה לֹו ִמן ַהּדָ    ."ּוְמַנּכֶ
  

   :ַרבָאַמר 
ַקל ְלַעְצמוֹ  ָ ׁשּ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ

ח  ַקל לֹו ַטּבָ ין ִעם ַהּטַ  -ֲאָבל ׁשָ חַהּדִ    .ּבָ
  
יוְ     :ָאַמר ַרב ַאּסִ

ח  ֲאִפיּלוּ  ַקל לֹו ַטּבָ ין ִעּמוֹ  -ׁשָ    .ַהּדִ
  

א ָקא ִמיְפְלֵגי ְדַרב ִחְסּדָ    ,ֵליָמא ּבִ
ָאַמר  אּדְ ָעִלים ּוָבא ַאֵחר ַוֲאָכלֹו  :ַרב ִחְסּדָ ַזל ְולֹא ִנְתָייֲאׁשּו ַהּבְ ה ּגֹוֶבה  -ּגָ    ,ָרָצה ִמּזֶ

ה ּגֹוֶבה    .ָרָצה ִמּזֶ
ַמ  א -ר ּדְ ַרב ִחְסּדָ    ,ִאית ֵליּה ּדְ

א -ּוַמר  ַרב ִחְסּדָ    .ֵלית ֵליּה ּדְ
  

   !לֹא
י ַעְלָמא כּוּלֵ א: ּדְ ַרב ִחְסּדָ    ,ִאית ְלהּו ּדְ

ה ִנְגָזלֹות ָקא ִמיְפְלֵגי הּוּנָ נֹות כְּ ַמּתְ    :ְוָהָכא ּבְ
ַמר ָסַבר    ,ִנְגָזלֹות - ּדְ
   .ֵאין ִנְגָזלֹות -ּוַמר ָסַבר 

  
א  ְפֵני ַעְצָמּה  יַמְתנֵ ּדְ ִאיכָּ א ּבִ ַמְעּתָ    .ָלּה ְלָהא ׁשְ

  
   :ָאַמר ַרב

ה  הּוּנָ נֹות כְּ    .ִנְגָזלֹות -ַמּתְ
  
יוְ     :ָאַמר ַרב ַאּסִ

ה  הּוּנָ נֹות כְּ   .ֵאין ִנְגָזלֹות -ַמּתְ
  
  

 רש"י
. היכא דלקח הימו לא שו

במשקל דקתי ותן לוקח לכהן 
והוא חוזר ותובע דמים מן 

   הטבח:
. כששקלן לוקח לעצמו אלא

בעל  דכיון דטבח לא גע בהן איו
דברים של כהן לפיכך זה הלוקח 
ותן והוא שואל לו הדמים שעל 

   הטבח היה מוטל ליתן:
. של כהן אבל שקלן לו טבח הדין

ומחלוקתו ותביעתו אף על 
הטבח הוא והטבח חוזר עליהן 
אם יש בעין ותן לכהן והכי 
מפרש לה בריש הגוזל בב''ק (דף 
קטו.) דאף עם הטבח קאמר ר' 

   יהודה:
. דיו של כהן ותביעתו עמוהדין 

עם הלוקח הוא הואיל וישה 
לגזלה בעין במקום שהוא שם 

   ילך: רב אית ליה דרב חסדא:
. דכיון דקודם רצה מזה גובה

יאוש אכלו זה האחרון הוה ליה 
איהו גזלן עלייהו דהא כל מקמי 
יאוש ברשותייהו דמרייהו קיימי 

   כל היכא דאיתהו:
וה . בגזלן דעלמא שהגזלן קלא

   אותו בגזלתו לשלם:
דכולי עלמא אית להו דרב 

. דאם רצה גזל לדון עם חסדא
   הראשון ידון:

. בגזל מתות כהוה והכא
קמיפלגי מר סבר מתות כהוה 
גזלות ותחייב גזלן בגזלתו 

   לשלם דתורת גזל עליהן:
. אין כח ומר סבר אים גזלות

לגזלן וכל זמן שהן בעין כל 
וב מוטל על מקום שהולכין הח

מי שהם אצלו לתתו לכהן 
   והראשון לא עשה גזלן עליהן:

. ולא בלשון לא שו באפי פשה
   ואמתי' כדלעיל:

. לכדאמרן מתות כהוה גזלות
שאם רצה כהן לדון עם הראשון 

 ידון:
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   ַמְתִניִתין

ָרה יר ְוָהְיָתה לֹו ּפָ ּיֵ ְתּגַ ּנִ ר ׁשֶ    :ּגֵ
ֲחָטה לֹ   :ִנׁשְ יר ַעד ׁשֶ ּיֵ טּור –א ִנְתּגַ    .ּפָ

יר  ּיֵ ְתּגַ ּנִ ֶ יב –ִמׁשּ    .ַחּיָ
טּור  –ָסֵפק     ,ּפָ

ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה   .ׁשֶ
  

ָמָרא    ּגְ

י ָאָתא  יִמיכִּ    :ָאַמר ַרב ּדִ
ן ָלִקיׁש ָרִמי ֵליּה  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ י יֹוָחָנןלְ  ַרּבִ    :ַרּבִ

ַנן    :ּתְ
טּור -ָסֵפק "    ."ּפָ

א –ְסֵפיָקא  :ְלָמאַא     .ְלקּוּלָ
   :ּוְרִמיְנהוּ 

ָמה " תֹוְך ַהּקָ ּבְ ָמִלים ׁשֶ ִית -חֹוֵרי ַהּנְ ַעל ַהּבַ ל ּבַ    ,ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשֶ
ַאַחר ַהּקֹוְצִרים  ּלְ ים   -ְוׁשֶ    ,ָהֶעְליֹוִנים ָלֲעִנּיִ

ִית ַעל ַהּבַ ל ּבַ ְחּתֹוִנים ׁשֶ    .ְוַהתַּ
י ֵמִאיר    :אֹוֵמר ַרּבִ

יםַהּכֹל ָלֲע     ,ִנּיִ
ֵפק ֶלֶקט ֶלֶקט סְּ   !(פאה ד, יא) "ׁשֶ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ְקִניֵטִני    ,ַאל ּתַ
ְלׁשֹון ָיִחיד ֲאִני ׁשֹוֶנה אֹוָתּה  ּבִ    .ׁשֶ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ן ַאְגָרא" י ְיהּוָדה ּבֶ ּום  ַרּבִ י ֵמִאיראֹוֵמר ִמׁשּ    :ַרּבִ
   ,ֶלֶקט –ָסֵפק ֶלֶקט 

ְכָחה  ְכָחה –ָסֵפק ׁשִ    ,ׁשִ
ָאה ָסֵפ  ָאה -ק ּפֵ    ."ּפֵ

  
   :ָאַמר לוֹ 

ל ּדָ ן ּתַ ְלׁשֹון ּבֶ א ּבִ ֶנה אֹוָתּה ֶאּלָ ׁשְ    ,ַאל ּתִ
   !ְוָהא ַטְעָמא ָקָאַמר

  
ָאַמר  ְמעֹון ּדְ י ׁשִ ן ָלִקיׁש ַרּבִ    :ּבֶ

ְכִתיב יקוּ " :ַמאי ּדִ    .(תהילים פב, ג) 509509509509"ָעִני ָוָרׁש ַהְצּדִ
יקוּ "ַמאי     ?"ַהְצּדִ

ִדינִ  :ִאיֵליָמא ִתיב -ים ּבְ ִריבוֹ " :ְוָהא כְּ ר ּבְ    .(שמות כג, ג)  "ְוָדל לֹא ֶתְהּדַ
ְך ְוֵתן לוֹ  ּלָ ֶ ק ִמׁשּ א ַצּדֵ    .ֶאּלָ

  
   :ָרָבאָאַמר 
ָרה  ,ָהָכא טּוָרה ַקְייָמא -ּפָ ֶחְזַקת ּפְ    ,ּבְ

ֶחְזַקת ִחּיּוָבא ַקְייָמא -ָקָמה     .ּבְ
  

יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ
ה יר ַנֲע "  :ַוֲהֵרי ִעיּסָ ּיֵ לֹא ִנְתּגַ ית ַעד ׁשֶ ה -ׂשֵ טּור ִמן ַהַחּלָ    ,ּפָ

יר  ּיֵ ְתּגַ ּנִ ֶ יב –ִמׁשּ    ,ַחּיָ
יב -ָסֵפק    !(חלה ג, ו) "ַחּיָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

   ,ְלחּוְמָרא –ָסֵפק ִאיּסּוָרא 

                                                        
יקוּ  509 ְפטּו ַדל ְוָיתֹום ָעִני ָוָרׁש ַהְצּדִ   ׁשִ

 רש"י
. מתות כהוה אלמא ספק

לקולא דאמרין המוציא 
   מחבירו עליו הראיה:

וצרים . לפי הקשבתוך הקמה
שעדיין לא הגיעו הקוצרים 

   לשם:
. כל המצא בהן לבעה''ב הרי

דאין לקט אלא הושר בשעת 
   קצירה:

. חטין העליוים שעל העליוים
פי החור איכא למימר לקט הן 
ששרו מן השבלין בשעת 

   קצירה:
. שבקרקעיתו של והתחתוים

   חור:
. דקודם קצירה לבעל הבית

   כסום מלים שם:
. אלמא לרבי לקטשספק לקט 

מאיר גבי מתות עיים וה''ה 
למתות כהוה ספיקא לחומרא 
וסתם מתי' ר''מ היא וקתי 

   ספיקא לקולא:
. דהא דקתי ספק אל תקיטי

לקט לקט יחידאה היא שאיי 
שוה אותה כמו ששית דברי 
ר''מ אלא דברי ר' יהודה בן 

   אגרא משום ר''מ:
   . ר''ל:א''ל

בלשון בן  אל תשה אותה אלא
. אפי' אין אתה שוה אותה תדל

אלא בשם שוטה שבעולם ששמו 
בן תדל אפילו הכי קשיא לך דהא 

   טעמא קאמר למילתיה:
. לראות לו זכות אילימא בדיין

   בדין: צדק משלך ותן לו:
. כשולד לך ספק זה פרה

במתותיה ואתה מעמידה על 
חזקתה הראשוה הרי היא 

ד פטורה שהרי בחזקת של עוב
   כוכבים היתה עומדת:

. כשולד לך ספק בלקט קמה
ואתה מעמידה על חזקתה חזקת 
חיוב הוא דמעולם היא עומדת 
לכך דשל ישראל היא: חיוב חלה 
הכל הולך אחר גלגולה משגלגל 
בה הוי חיובה וגלגול העובד 
כוכבים פוטר דכתיב (במדבר טו) 
עריסותיכם אם עד שלא תגייר 

ייב תגלגלה פטור אם ספק ח
 גרסין:
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א –ָסֵפק ָממֹוָנא     .ְלקּוּלָ
  

ָאַמר  אּדְ    ,ַרב ִחְסּדָ
ֵני יא ְוֵכן ּתָ י ִחּיָ    :ַרּבִ

מֹונָ  ֵגרׁשְ    ,ה ְסֵפקֹות ֶנֶאְמרּו ּבְ
ע     ,ְלִחּיּוב –ַאְרּבַ

ע     .ִלְפטּור –ְוַאְרּבַ
  

ּתוֹ  ן ִאׁשְ    ,ָקְרּבַ
ה    ,ְוַחּלָ

ֵהָמה ְטֵמָאה    ,ּוְבכֹור ּבְ
ֵהָמה ְטהֹוָרה    .ְלִחּיּוב –ּוְבכֹור ּבְ

  

ז קלד,ב  ית ַהּגֵ    ,ֵראׁשִ
נֹות ּתָ    ,ְוַהּמַ

ן    ,ּוִפְדיֹון ַהּבֵ
ֶט     .ִלְפטּור –ר ֲחמֹור ּוִפְדיֹון ּפֶ

  
י ָאָתא     :ָאַמר ָרִביןכִּ

ָמה ָרֵמי ֵליּה     .ָקָמה ַאּקָ
  

 רש"י
. ספק איסורא שיש בה עון חלה

מיתה הלכך לא סמכין אחזקה 
אבל מתות אין בהן קדושה אלא 
דין ממון והמוציא מחבירו עליו 

   הראיה:
. ספק ילדה כשהיתה קרבן אשתו

עובדת כוכבים ספק משתגיירה 
מביאה קרבן דספק איסור כרת 
הוא לאכול בקדשים עד שתביא 

ורים אסור כפרה דמחוסר כפ
   בקדשים ועוש כרת:

   . ספק מיתה:וחלה
. ספק כרת ובכור בהמה טהורה

לשוחטו בחוץ וצריך להמתין עד 
שיסתאב דתו לית ביה אלא דין 

   ממון ואוכלו הוא במומו:
. פטר חמור כמאן דאמר ובכור

בבכורות (דף ט:) אסור בהאה 
עד שיפדו וצריך להפריש עליו 

ריה טלה לפדיוו לאפקועי איסו
ומעכב הטלה בידו והוא שלו 
דשה של פדיון לא רמיא קדושה 
עליה אלא ממוא דכהן הוא 
וכיון דספק הוא המוציא 

  מחבירו עליו הראיה:
. כל הך כולהו ראשית הגז כו'

לא רמיא איסורא עלייהו אלא 
   ממוא הילכך ספיקן לקולא:

. כדפרישית ופדיון פטר חמור
   מפריש טלה והוא לעצמו:

. מתיתא מה רמי עליהקמה אק
אחריתי אשכח לר''מ דפטר 
בקמה של גר ספק קצרה קודם 
שתגייר ספק משתגייר ורמייה 
אהא דקתי ספק לקט לקט ושי 
ליה בלשון בן אגרא אי שוה 

 אותה:
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ַקל ֶלֶקט ים ְלִמׁשְ ר ְולֹא ֲהוּו ֲעִנּיִ ִכיׁשָ    .ֵלִוי ֶזַרע ּבְ

יּה ּדְ  תָאָתא ְלַקּמֵ ׁשֶ    ,ַרב ׁשֵ
ֲעזֹוב אֹוָתם" :ָאַמר ֵליּה  ר ּתַ    ,לֹא ָלעֹוְרִביםוְ    - (ויקרא יט, י) 510510510510"ֶלָעִני ְוַלּגֵ

ִפים    .ְולֹא ָלֲעַטּלֵ
  

   :ֵמיִתיֵבי
רּוָמה"    ,לֹא ִמּגֹוֶרן ְלִעיר   :ֵאין ְמִביִאין תְּ

ּוב ר ְלִיׁשּ ְדּבָ    .ְולֹא ִמּמִ
ם ּכֵֹהן  ָרה ּוְמִביָאּה  -ְוִאם ֵאין ׁשָ    ,ׂשֹוֵכר ּפָ

רּוָמה ֵני ֶהְפֵסד תְּ    !"ִמּפְ
  

ָטְבָלה רּוָמה ּדְ אִני ּתְ    ,ׁשַ
לֹא ַמְפִריׁש ָלּה  ְולֹא    .ַסְגָיא ּדְ

  
לֹא ָטְבֵלי נֹות ּדְ    ,ַוֲהֵרי ַמּתָ

ֲהגוּ "  :ְוַתְנָיא ּנָ ֲעָגִלים     :ָמקֹום ׁשֶ רֹוַע   -ִלְמלֹוג ּבָ יט ֶאת ַהּזְ    ,לֹא ַיְפׁשִ
יט ֶאת ָהרֹאׁש  ִחי -ְלַהְפׁשִ יט ֶאת ַהּלֶ    .לֹא ַיְפׁשִ

ם ּכֵֹהן  ָד   -ְוִאם ֵאין ׁשָ    ,ְואֹוְכָלן ,ִמיםַמֲעִלין אֹוָתן ּבְ
ֵני ֶהְפֵסד ּכֵֹהן    !"ִמּפְ

  
ה הּוּנָ נֹות כְּ אִני ַמּתְ    ,ׁשַ

יּה  511511511511'ְנִתיָנה'ּדִ  ִתיָבא ּבֵ    .כְּ
  

ָאִתית ְלָהכִ  א ּדְ ּתָ    ,יַהׁשְ
י  רּוָמה ַנּמִ יּה  512512512512'ְנִתיָנה'ּתְ ִתיָבא ּבֵ    !כְּ

  
א  ֲעזֹוב"ְוֶאּלָ ה ִלי (ויקרא יט, י; כג, כב) 513513513513"ּתַ    !ְיֵתיָרא ָלּמָ

  
ְנָיא    :ְלִכְדּתַ

ים ּוְבָצרוֹ " ּכִ ַחר ִהׁשְ ַ ְרמֹו ְוַלׁשּ ְפִקיר ֶאת ּכַ    :ַהּמַ
יב ֶפֶרט    :ַחּיָ    ,ּבְ

   ,ּוְבעֹוֵללֹות
ְכָחה    ,ּוְבׁשִ

   .ּוְבֵפָאה
רֹות :ּוָפטּור ַעׂשְ    ."ִמן ַהּמַ

  
  
  

                                                        
ֲעזֹב אָֹתם ֲאִני  510 ר תַּ ט ֶלָעִני ְוַלּגֵ ְרְמָך לֹא ְתַלּקֵ   ֱאלֵֹהיֶכם ה'ְוַכְרְמָך לֹא ְתעֹוֵלל ּוֶפֶרט ּכַ
ט ַהּכֲֹהִנים ֵמֵאת ָהָעם ֵמֵאת זְֹבֵחי ַהזֶּ  511 ּפַ ָבהְוֶזה ִיְהֶיה ִמׁשְ ָחַיִים ְוַהּקֵ רַֹע ְוַהּלְ ה ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ַהּזְ   (דברים יח, ג) ַבח ִאם ׁשֹור ִאם ׂשֶ
ן לוֹ  512 תֶּ ז צֹאְנָך תִּ ית ּגֵ ָך ְוִיְצָהֶרָך ְוֵראׁשִ ירׁשְ ָגְנָך תִּ ית ּדְ  )(דברים יח, ד ֵראׁשִ

ט ֶלָעִני ְוַלגֵּ  513 ְרְמָך לֹא ְתַלּקֵ ֲעזֹב אָֹתם ֲאִני ְוַכְרְמָך לֹא ְתעֹוֵלל ּוֶפֶרט ּכַ   (ויקרא יט, י) ֱאלֵֹהיֶכם ה'ר תַּ

ר תַּ   ט ֶלָעִני ְוַלּגֵ ֻקְצֶרָך ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַלּקֵ ְדָך ּבְ ַאת ׂשָ ה ּפְ   (ויקרא כג, כב) ֱאלֵֹהיֶכם ה'ֲעזֹב אָֹתם ֲאִני ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם לֹא ְתַכּלֶ

 רש"י
   . מקום:בכישר

. אין צריך ישראל אין מביאין
לטרוח ולהביא תרומה מן הגורן 

ך לעיר ליד כהן אלא כהן הול
   ומביאה:

. אלמא בעי ואם אין שם כהן כו'
לאפרושה ולאצועה עד דמשכח 
כהן ה'' בעי לאצועה עד 

   דמשכח עיים:
. אוסרת שאי תרומה דטבלה

הכל עליו משום טבל לפיכך על 
   כרחו צריך להפריש:

. שמולגין אותן למלוג בעגלים
ברותחין עם עורן ואוכלין אותן 

   עם העור:
. את הזרועאין רשאי להפשיט 

אלא ותו לכהן כמו שהוא 
   בעורו:

. הראש לא יפשיט את הלחי
כדמרבין לקמן מקרא יתירא 
שאף הצמר שבראש כבשים הוא 

   חייב ליתן לו וכ''ש העור:
. לתת לו ואם אין שם כהן

   המתות:
. שם את מעלים אותם בדמים

דמי המתות ואוכל המתות 
   וותן דמיהם לכהן הבא ראשון:

. ועליו ליתן כתיבא בהותיה 
   לכהן:

. דכתיב בלקט אלא תעזוב יתירא
למה לי חד בקדושים תהיו וחד 
בשור או כשב לאו לרבויי 
שאפילו במקום שאין עיים 
שעליו להציעם עד שימצא 

   עיים:
. אע''ג חייב בפרט ובעוללות כו'

דהפקר פטור מכולם דבכולהו 
כתיב קצירך כרמך ולא של 

ן כל שהוא הפקר ובכולהו ת
אוכל ושמר פרט לשל הפקר 
להכי אהי תעזוב יתירא דכתיב 
בכולהו לאתויי הפקר כי האי 
גווא דהדר איהו וזכה ביה. 
בלקט ופאה כתיב תעזוב יתירא 
חד בקדושים תהיו וחד בשור או 
כשב ופרט בכרם הייו לקט. 
עוללות חד בקדושים תהיו 
וכרמך לא תעולל וחד במשה 

בצור כרמך לא תורה (כד) כי ת
תעולל אחריך. שכחה חד גבי 
שכחת אילן וחד גבי שכחת כרם 
דאמרין לעיל (דף קלא.) אחריך 

 זו שכחה:
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        קלד, בקלד, בקלד, בקלד, ב .21
א ָאָתא ְלֵבי ִמְדָרׁשָ ִדיָנֵרי ּדְ א ּדְ ּקָ    ,ַההּוא ׂשַ

יַרּבִ ָקִדים  ֶהן י ַאּמִ    .ְוָזָכה ּבָ
  

ִתיב  ?!ְוֵהיֵכי ָעִביד ָהִכי ּטֹול ֵמַעְצמוֹ  - (דברים יח, ג) 514514514514"ְוָנַתן"ְוָהא כְּ ּיִ    !ְולֹא ׁשֶ
  

י י ַאּמִ ֶהן ַרּבִ ים ָזָכה ּבָ י ָלֲעִנּיִ    .ַנּמִ
  

ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
אִני    .ָאָדם ָחׁשּוב ׁשַ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

דֹול "" דֹול ֵמֶאָחיו - (ויקרא כא, י) 515515515515"ֵמֶאָחיוְוַהּכֵֹהן ַהּגָ ֵהא ּגָ ּיְ נֹוי    :ׁשֶ    ,ּבְ

ָחְכָמה    ,ּבְ
ר    .ּוְבעֹוׁשֶ

   :אֹוְמִרים ֲאֵחִרים
ִאם ֵאין לוֹ  ִין ׁשֶ ִלין אֹותוֹ  ,ִמּנַ ֶאָחיו ַהּכֲֹהִנים ְמַגּדְ    ?ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר דֹול ֵמֶאָחיו" :תַּ ל ֶא  - "ְוַהּכֵֹהן ַהּגָ ֶ ֵלהּו ִמׁשּ ּדְ   ."ָחיוּגַ
  
  

                                                        
ט ַהּכֹ  514 ּפַ ָבהְוֶזה ִיְהֶיה ִמׁשְ ָחַיִים ְוַהּקֵ רַֹע ְוַהּלְ ה ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ַהּזְ ַבח ִאם ׁשֹור ִאם ׂשֶ   ֲהִנים ֵמֵאת ָהָעם ֵמֵאת זְֹבֵחי ַהזֶּ
ָגִדים ֶאת רֹ  515 א ֶאת ָידֹו ִלְלּבֹׁש ֶאת ַהּבְ ָחה ּוִמּלֵ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ר יּוַצק ַעל רֹאׁשֹו ׁשֶ דֹול ֵמֶאָחיו ֲאׁשֶ   ְפָרע ּוְבָגָדיו לֹא ִיְפרֹםאׁשֹו לֹא יִ ְוַהּכֵֹהן ַהּגָ

 רש"י
. דירי זהב ששלחו שקא דדירי

   ממקום. אחר לבי הישיבה:
. כגון ואיבעית אימא אדם חשוב

ממוה ראש ישיבה יכול לקדם 
ולזכות שהרי עליו לגדלו 

לו וכ''ש ולהעשירו אפילו מש
 ממאי דאתי ליה מעלמא:
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        קלד, בקלד, בקלד, בקלד, ב .22
   ַמְתִניִתין

רֹוַע     ?ֵאיֶזהּו ַהּזְ
ל ָיד ף ׁשֶ ה ַעד ּכַ ל ַאְרּכּוּבָ ֶרק ׁשֶ    ,ִמן ַהּפֶ

ל ָנִזיר    .ְוהּוא ׁשֶ
ֶרֶגל     .ׁשֹוק –ּוְכֶנְגּדֹו ּבָ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ל ֶרֶגל -ׁשֹוק  ה ַעד סֹוָבְך ׁשֶ ל ַאְרּכּוּבָ ֶרק ׁשֶ    .ִמן ַהּפֶ

  ?ְלִחי ֵאי ֶזהוּ 
ֶרת ְרּגֶ ל ּגַ יָקה ׁשֶ ל ְלִחי ַעד ּפִ ֶרק ׁשֶ   .ִמן ַהּפֶ

  

ָמָרא    ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

רֹוַע ""    .ֶזה ְזרֹוַע ָיִמין - (דברים יח, ג) 516516516516"ַהּזְ

ה אֹוֵמר ֶזה ְזרֹוַע ָיִמין מֹאל ,ַאתָּ א ְזרֹוַע ׂשְ    ?אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ

ְלמּוד לֹוַמר רֹוַע " :תַּ    .""ַהּזְ
  

   ?ְלמּוָדאַמאי ּתַ 
  

ְדָאַמר     :ָרָבאכִּ
ֵרךְ " ֵרךְ  - (בראשית לב, לג) 517517517517"ַהּיָ ּיָ ּבַ ֶנת ׁשֶ יּוּמֶ    .ַהּמְ

י  רֹוַע "ָהָכא ַנּמִ רֹוַע  - "ַהּזְ ּזְ ּבַ ן ׁשֶ יּוּמָ    .ַהּמְ
  
ָחַיִים"    ?ְלַמאי ָאָתא - "ְוַהּלְ
  

ים ָבׂשִ רֹאׁש כְּ ּבְ    ,ְלָהִביא ֶצֶמר ׁשֶ
ָייׁשִ  ְזַקן ּתְ ּבִ ָער ׁשֶ    .יםְוׂשֵ

  
ָבה"    ?ְלַמאי ָאָתא - "ְוַהּקֵ
  

ָבה י ַהּקֵ ּבֵ ַעל ּגַ    ,ְלָהִביא ֵחֶלב ׁשֶ
ָבה תֹוְך ַהּקֵ ּבְ    .ְוֵחֶלב ׁשֶ

  
ָאַמר ַע  ּדְ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ָעִלים"    ."ּכֲֹהִנים ָנֲהגּו ּבֹו ַעִין ָיָפה ְוָנְתנּוהּו ַלּבְ
ָנֲהגוּ    , ַטְעָמא ּדְ
יֵדיּה הוּ  -ָהא לֹא ָנֲהגּו     .אּדִ

  
  

י ֲחמּורֹות ָהיּו אֹוְמִרים    :ּדֹוְרׁשֵ
רֹוַע  ד -ַהּזְ ֶנֶגד ַהּיָ    .כְּ

ָידוֹ " )ז, במדבר כה( :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ח רֹוַמח ּבְ ּקַ    .518518518518"ַוּיִ
  

ה -ּוְלָחַיִים  ִפּלָ ֶנֶגד ּתְ    .כְּ
ל" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ְנָחס ַוְיַפּלֵ ֲעמֹוד ּפִ    .(תהילים קו, ל) 519519519519"ַוּיַ

  

ָמָעּה  –ֵקָבה  ַמׁשְ    .כְּ
ה ֶאל ֳקָבָתּה " :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ָ    .(במדבר כה, ח) 520520520520"ְוֶאת ָהִאׁשּ

  
  

                                                        
ָח  516 רַֹע ְוַהּלְ ה ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ַהּזְ ַבח ִאם ׁשֹור ִאם ׂשֶ ט ַהּכֲֹהִנים ֵמֵאת ָהָעם ֵמֵאת זְֹבֵחי ַהזֶּ ּפַ ָבהְוֶזה ִיְהֶיה ִמׁשְ   ַיִים ְוַהּקֵ
ף ַהיָּ  517 ר ַעל ּכַ ה ֲאׁשֶ ׁשֶ יד ַהּנָ ָרֵאל ֶאת ּגִ ן לֹא יֹאְכלּו ְבֵני ִיׂשְ הַעל ּכֵ ׁשֶ ִגיד ַהּנָ ַכף ֶיֶרְך ַיֲעקֹב ּבְ י ָנַגע ּבְ ה ּכִ   ֵרְך ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ
ָידוֹ  518 ח רַֹמח ּבְ ּקַ ָקם ִמּתֹוְך ָהֵעָדה ַוּיִ ן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ַוּיָ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ יְנָחס ּבֶ ְרא ּפִ   ַוּיַ
ָפה 519 ּגֵ ָעַצר ַהּמַ ל ַותֵּ יְנָחס ַוְיַפּלֵ ֲעמֹד ּפִ   ַוּיַ
בֹא ַאַח  520 גֵּ ַוּיָ ָעַצר ַהּמַ ה ֶאל ֳקָבָתּה ַותֵּ ָ ָרֵאל ְוֶאת ָהִאׁשּ ֵניֶהם ֵאת ִאיׁש ִיׂשְ ְדקֹר ֶאת ׁשְ ה ַוּיִ ּבָ ָרֵאל ֶאל ַהקֻּ ָרֵאלר ִאיׁש ִיׂשְ ֵני ִיׂשְ   ָפה ֵמַעל ּבְ

 רש"י
  מתי' 

. ארכובה מן פרק של ארכובה
   המכרת עם הראש:

. עצם רחב של כתף עד כף של יד
   שקורין אשפלדו''ן:

. וכן זרוע בשלה והוא של זיר
האמור בזיר (במדבר ו) כך 

   יטלת:
. האמור וכגדו ברגל שוק

בשלמים (ויקרא ז) מי הוי שתי 
רק של ארכובה עד עצמות מן הפ

   בוקא דאטמא דהייו כל הירך:
. הייו פרק שבין סובך של רגל

   הקולית ועצם אמצעי:
. אצל הצדעים הפרק של לחי

וחותך כלפי מטה עד פיקה של 
גרגרת עד שיפוי כובע שהוא 
פקעיתא ופתחה של קה בית 
הבליעה דהייו לחיים 

   התחתוות עם הלשון:
  

  גמ' 
   רוע:. ותן לכהן הזהזרוע

. בפרק גיד השה כדאמר רבא
(לעיל דף צא.) אליבא דרבי 
יהודה דאמר איו והג אלא 
באחת והדעת מכרעת של ימין: 

   ה' דהלחיים למאי אתא:
חלב של הקבה וחלב שבתוך 

   . חלב הקרום:הקבה
. שלא כהים הגו בו עין יפה

ליטלו מן הבעלים אלמא 
דמדאורייתא של כהים הוא 

א יתירא דפקא ליה מה''
   והקבה:

. מקראות דורשי חמורות
   הסתומים:

. מלן דשל ימין היו אומרים
   מהכא:

. שותין. לכהן כגד ידו של יד
פחס שעל כך יתה לו ברית 
כהות עולם וזה שכרו ואיזו יד 
שעושה מלחמה הוי אומר של 

 ימין:
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   :ְוָתָנא ַמְייֵתי ָלּה ֵמָהָכא

ִמין"" ִמין - (ויקרא ז, לב) 521521521521"ׁשֹוק ַהּיָ א ׁשֹוק ַהּיָ ִין ,ֵאין ִלי ֶאּלָ ין ִמּנַ ׁשִ    ?ְזרֹוַע מּוְקּדָ

ְלמּוד לֹוַמר רּוָמה" :תַּ   ."ּתְ
ִיןְזרוֹ  ין ִמּנַ    ?ַע חּוּלִ

ְלמּוד לֹוַמר נוּ " :תַּ ּתְ    .""ּתִ
  

                                                        
ְלֵמיֶכם 521 ְבֵחי ׁשַ נּו ְתרּוָמה ַלּכֵֹהן ִמזִּ תְּ ִמין תִּ   ְוֵאת ׁשֹוק ַהּיָ

 רש"י
   . של איל זיר:זרוע המוקדשין

   . תרומה לכהן:ת''ל תתו
 . מתות כהוה:וע חוליןזר
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        קלד, בקלד, בקלד, בקלד, ב .23
   ?ֵאיֶזהּו ְלִחי"

ֶרת ְרּגֶ ל ּגַ יָקה ׁשֶ ל ְלִחי ְוַעד ּפִ ֶרק ׁשֶ    ."ִמן ַהּפֶ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ּה " ִחיָטה ִעּמָ    !"נֹוְטָלה ּוֵבית ׁשְ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ָנן –ָהא     ,ַרּבָ

י ֲחִניָנא ּבֶ  -ְוָהא     .ן ַאְנִטיְגנֹוסַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
סּוָלה –מּוְגֶרֶמת "    .ּפְ

ן ַאְנִטיְגנֹוסֵהִעיד  י ֲחִניָנא ּבֶ ָרה -ַעל מּוְגֶרֶמת  ַרּבִ ׁשֵ ִהיא ּכְ    ."ׁשֶ
  

ִעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
ָנן –ָהא ְוָהא     :ַרּבָ

ּה "ּוַמאי     ?"ִעּמָ
ּה  ְבֵהָמהִעּמָ   . ּדִ

  

        הדרן עלך הזרוע והלחייםהדרן עלך הזרוע והלחייםהדרן עלך הזרוע והלחייםהדרן עלך הזרוע והלחיים
  

 רש"י
. הייו תופס ובית שחיטה עמה

בעומק הצואר באלכסון יותר מן 
   הפיקה:

. לעולם עד הפיקה ולא קשיא
ברייתא דקרי לה בית שחיטה ר' 
חיא היא דמכשיר שחיטה 
למעלה מבית הבליעה ומתיתין 
דלא קרי לה בית שחיטה רבן 

   היא:
. ברייתא מי ואיבעית אימא

היא והאי עמה דקתי לאו  רבן
עם הלחי אלא עם הבהמה היה 
שאר בית שחיטה והלחי יטל 

 עם הפיקה:


