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חולי ד קלד.
כה שמכר בהמתו לישראל ותהנה על המתנות בלשונות דלהל מה הדי?

לברייתא קמא
לברייתא איד

אמר "חו מ המתנות"
שייר המתנות לעצמו ואי
הקונה יכול לתת לכה אחר

אמר "על מנת שהמתנות שלי"
1
יכול ליתנ לאיזה כה שירצה
שייר המתנות לעצמו וכו'.

מי שאמר לטבח מכור לי את בני מעיה של פרה זו ,וקנה במשקל ,2למי תובע הכה המתנות?

לרב
לרב אסי

3

המוכר שקל בשבילו
הלוקח שקל לעצמו
הכה תובע ג את הטבח
הכה תובע רק את הלוקח
הכה תובע רק את הלוקח
מה די ספק מתנות עניי?

לתנא קמא בפאה
לר' מאיר

כשיש חזקה לאיסור  כמו בקמה
העליוני לעניי ותחתוני לבעה"ב
ספק לקט  הכל לקט
לר' יהודה ב אגרא
6
5
לר' יוחנ
לרש"י :העליוני וכו'
1
לתוס' :הכל לבעה"ב
בדעת משנתנו

כשאי חזקה לאיסור
פטור
פטור

4

 1דעל מנת לאו שיורא הוא .והקשו התוס' )בד"ה חו( דאפי' א ע"מ אינו שיור מ"מ כיו שהתנה עמו ולא
מקיי תנאו המקח בטל .ותירצו ,דמיירי שהתנו שלא יתבטל המקח .אי נמי ,הוי כמתנה על מה שכתוב
בתורה ,דהרי התורה הרשתה לו לתת לאיזה כה שירצה.
 2המשנה חילקה בי א מכר לו את כל הבני מעי במחיר ולא במשקל ,שאז אי המוכר חייב כלו
לקונה א שמפסיד את הקיבה שבמעי וצרי לתת אותה לכה .אכ א מכר לו במשקל ,המוכר צרי
להשיב את מחיר המתנה של הקיבה לקונה .ולהל יבואר ממי תובע הכה את המתנה הזו.
 3והסיקו בגמ' דכו"ע אית להו דרב חסדא דגזל ולא נתייאשו הבעלי ובא אחר ואכלו רצה מזה גובה רצה
מזה גובה ,אלא שרב ס"ל שמתנות כהונה נגזלות ,ולכ א רצה הכה לדו ע הראשו דהיינו ע הטבח
יכול .ורב אסי סבר שאי מתנות כהונה נגזלות ,ואיפה שה נמצאי בעי מש הוא נוטל אות ,ולכ די
הכה רק ע הקונה.
 4כמו בפרה שהספק א נשחטה קוד שנתגייר או אח"כ ,שהייתה בתחילה שייכת לגוי ובחזקת פטור.
אכ טע זה רק לפי רבא למסקנת הסוגיא שזה הטע שפטור ,אול ר' יוחנ )בסמו( למד שאפי' היכא
שיש חזקה לאיסור כמו בלקט ג"כ לדעת משנתנו פטור.
 5הגמ' הקשתה סתירה בי משנתנו  שסת משנה כר"מ  דס"ל דספק א נתחייב הגר במתנות הפרה
הדי שפטור ,ואילו במשנה בפאה איתא בש ר"מ דספק לקט לקט .ותיר ר' יוחנ שהוא שונה את
המשנה הזאת בלשו יחיד ,שר' יהודה ב אגרא אמר כ בדעת ר"מ ,אול משנתנו ס"ל בדעת ר"מ דספק
מתנות עניי לקולא ,ובנידו הלקט ,התחתוני שיש לומר שה של בעה"ב ה של בעה"ב והעליוני של
עניי .כ הוא לפירש"י .ותוס' )בד"ה ורמינהו( למדו שהקושיא היא ג מרבנ ,וכדלהל.
 6רש"י למד שהקושיא היא רק מר"מ ,אבל מה שאמרו רבנ שהעליוני של עניי ג משנתנו מודה כי
התבואה של בעה"ב עושי ממנה עומרי ולא יכולי הנמלי לקחת מש ,ורק של הלקט שהיא של
עניי שמפוזרת על פני השדה  ממנה לוקחי הנמלי ,ולכ העליוני של העניי בלא ספק )כ פירש
הרא"ש בפאה את שיטת רש"י(.
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חולי ד קלד:
איזה ספקות בדיני גר )שיש ספק א חל החיוב קוד שנתגייר או אחרי שנתגייר(,
אנו פושטי אות לחומרא ואיזה לקולא?

א.
ב.
ג.
ד.

ספק ממו  לפטור
3
ראשית הגז
זרוע לחיי וקיבה
4
פדיו הב
השה של פדיו פטר חמור

בספק איסור  לחיוב
קרב אשתו הגיורת שילדה
חלה  ספק מתי גילגל עיסתו
פטר חמורו
בכור בהמה טהורה
2

מה הוא זרוע  האמור במתנות ובשלמי נזיר ,ומה הוא שוק האמור בשלמי שנית לכה?

לת"ק

מה הוא זרוע
ב' עצמות העליונה והאמצעית

לר' יהודה

ב' עצמות העליונה והאמצעית

5

מה הוא שוק
ב' עצמות העליונה והאמצעית
רק עצ אחת  האמצעית

6

 1תוס' לומדי שהקושיא היתה ג מרבנ שאמרו שהעליוני של עניי  אלמא ספק לקט לקט ,ורק
בתחתוני ס"ל שודאי הוא אינו של העניי ,ולא כר"מ שהכליל ג את התחתוני בספק לקט .אבל
משנתנו ס"ל שג העליוני של בעה"ב  כי ספק לקט לקולא.
 2ויש ספק א ילדה קוד הגירות )ופטורה מקרב( או אחר הגירות )וחייבת קרב(.
 3שיש ספק מתי גזז צאנו קוד הגירות או אח"כ.
 4שספק מתי ילדה הגיורת את הב הא קוד הגירות אח"כ ,וזה רק די ממו כה ולא איסור.
 5בידי ורגלי הפרה יש ג' עצמות ,בזרוע העצ הראשונה מתחברת לכת )כ של יד( ואח"כ יש עצ
אמצעית שממשיכה עד הארכובה  ושתי עצמות הללו ה בכלל הזרוע ,והעצ השלישית  עצ
התחתונה )נקראת הארכובה הנמכרת ע הראש( היא אינה בכלל הזרוע.
 6דהיינו מפרק של ארכובה )החיבור בי עצ התחתונה לאמצעית( עד סוב של רגל שהוא המקו של רגל
)החיבור בי עצ העליונה ]עצ היר  הקולית[ לעצ האצעית(.

