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  .תמורה ד� ד
  , )מעשר שני למעשר ראשו�, ה מעשר ראשו� לתרומה"וה(הקדי� תרומה לבכורי� 

  ].ה ואתמר"תוד[? מה הדי�, או שהפריש מעשרותיו בבת אחת

  

    בהקדי� את המאוחר  בהפריש שתיה� יחד
  חנינא' יוסי בר' לר  2 ואינו לוקה$עובר בלאו   1עובר בעשה

  י אלעזרלרב   ולוקה$עובר בלאו   עובר בעשה

  
  ?מה הדי�,  והפריש מזו על זו באופני� דלהל�3כלכלות של טבל' היו לפניו ב

  

    בזה אחר זה  בבת אחת
  )בשניה(בזו ) הראשונה(של זו   הראשונה מעושרת  $$$$$

  הראשונה מעושרת   4שתיה� מעושרות
  5והשניה לא

ושל , )בשניה(בזו ) הראשונה(של זו 
  )בראשונה(בזו ) השניה(זו 

  
  ?על איזו עובר בעשה ועל איזו בלאו, ושלמיליר

  

    על הראשונה  על השניה
  'לגירסא הראשונה שהביאו התוס  7 בעשה$בכלכלה הראשונה   6 בלאו$בכלכלה השניה 

  'לגירסא השניה שהביאו התוס  2 בלאו$בבבא הראשונה   1 בעשה$בבבא השניה 
                                                           

,  וזה הלאו�חלק אחד שהקדי� את המאוחר , חלקי�' ל לירושלמי שיש בלאו זה ב"שס' כ� כתבו התוס 1
נהי דלא עבר , ולכ� כשעשה בבת אחת, ועוד בעצ� הדבר שלא הקדי� את המוקד� הוא עובר על זה בעשה

  .הרי לא הקדי� את המוקד�מ עובר בעשה ד"מ,  דהא לא הקדי� את המאוחר�בלאו 
,  ודמע� זו תרומה,  ודרשינ� מלאת� אלו בכורי��" ְמֵל'ְתָ� ְוִדְמֲעָ� לֹא ְת!ֵחר) "כח:שמות כב(כתוב   2

ה לשאר המעשרות לא להקדי� אחד  "וה, ל שלא תאחר הבכורי� אחר התרומה" ר�" לא תאחר"וכתיב 
,  .) סו+ ד+ ג(וכפשטות משמעות דבריו לעיל , וקחהל של"חנינא ס' יוסי בר' א שר"בהו' וסברה הגמ. לשני

  .ל שאינו לוקה משו� דהוא לאו הניתק לעשה"שס' אכ� הסיקה הגמ
 .כיו� שלא הזכיר כא� להפרשת תרומה, דהוא טבל של דמאי)  ה היו"ד(' כתבו התוס 3
ל "דקיי) �ה מעשרותיכ"ד(' והקשו התוס. דכיו� ששתיה� נתקנו בבת אחת אי� כא� מהפטור על החיוב 4
, כ כא� דאינו בזה אחר זה לתק� את שתיה� מזו לזו" וא�" בבת אחת אינו' כל שאינו בזה אחר זה אפי"

דיכול לומר , ותירצו דכיו� שג� באופ� של בזה אחר זה יש לו אפשרות לעשות. אי� יוכל לתקנ� בבת אחת
'  כ כשמפריש מהא"ואח, רי�פירות שבראשונה שישארו לא מעוש' מעשר של ראשונה יהיה בשניה חו, מי

  . ג� בבת אחת חל, וכיו� שיש אופ� שיחול בזה אחר זה. הוא מפריש מ� החיוב על החיוב', על הב
ושוב כשבא לעשר את השניה , חל המעשר על הראשונה, דמיד שאמר על הראשונה שמעשרותיה בשניה 5

א להפריש מ� הפטור "וא, בר נפטרהכיו� שהראשונה כ, אינו יכול לעשות כ�, ולומר שמעשרותיה בראשונה
ק אות "בשטמ' וע. פירש לכאורה באופ� אחר) ה מעשר"ד(י "וברש, )ה של"בד(' כ� פירשו תוס. על החיוב

  ].ק"בשטמ' וט' ונראה שהתחלפו אותיות ח[' ח
, לפני שעשה בה מעשר ראשו� של עצמה, דבכלכלה השניה הקדי� לעשות בה מעשר שני של ראשונה', פי 6

 . עבר על לאוולכ�
וכיו� שלא הקדי� , המשרות הראשו� והשני של הכלכלה הראשונה בבת אחת' ובאופ� שעישר את ב 7

 . עבר בזה על עשה�למעשר ראשו� אלא עשאו בבת אחת ע� המעשר השני 
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  :תמורה ד�  ד  
  ?) שלא עושה את העשה או לא יכול לעשותובאופני�' אפי(הא� לוקי� על לאו הניתק לעשה 

  

    בכל לאו הניתק לעשה  בכה� שאנס אשה וכנסה וגרשה
  ח"יוסי ב' אבי� בדעת ר' לר  4אי� לוקי�  3לוקי�
  לאביי  5לוקי�  לוקי�

  

  
  ?הא� לוקה על סוגי הלאוי� דלהל�, לתנאי� דלהל�

  

    בלאו הניתק לעשה  בלאו שאי� בו מעשה
  הודהי' לר  אי� לוקי�  לוקי�

  יעקב' לר  לוקי�  אי� לוקי�

  

                                                                                                                                                                                                   
שאז לא עבר על הלאו של הקדמה , בבבא השניה של המשנה שמיירי שעשה מעשרותיה� בבת אחת' פי 1

 . מ עבר בעשה בזה שלא הקדי� ראשו� לשני"מ, ראשו�של מעשר שני ל
שבזה נמצא שהקדי� , בבבא הראשונה של המשנה שמיירי שעשה מעשר של ראשונה תו� השניה', פי 2

 .  ולכ� עבר בלאו, לפני שעשה בה מעשר ראשו� של עצמה, לעשות בשניה מעשר שני של ראשונה
ה בה� הכתוב קדושה יתירה לכ� לוקי� ג� על לאו פירש הטע� מש� דכהני� ריב) ה שאני"בד(י "רש 3

 לא חשוב אצל� שניתק העשה  �פירשו דכיו� שאסר הכתוב לה� גרושה ) ה כהני�"ד(' ותוס. הניתק לעשה
  . ללאו כלל

א חולק "ולכאורה ר. [חנינא לא לוקה המקדי� תרומה לבכורי�' יוסי בר' אבי� מדוע לר' ובזה הסביר ר 4
א + , אמנ� בלאו דמימר]. ל שלא חשוב כא� עשה המנותק ללאו" אלא א� נאמר שס,בזה וסובר שכ� לוקה

' אי� העשה מנתק את הב, לאוי� ועשה אחד' מ כיו� שה� ב"מ, "הוא ותמורתו קדש" ד�שניתק לעשה 
  .הלאוי�

דא� כתוב העשה בסמו� ללאו , שאביי לא בא לחלוק לגמרי דאי� לאו ניתק לעשה) ה וכל"ד(' ביארו תוס 5
ובא אביי לתמוה על עשה הכתוב . ודאי אינו לוקה, וישראל שאנס וכנס וגירש, נותר, מו בשילוח הק�כ

דג� בלאו דגזילה שלא שיי� העשה ' עוד כתבו תוס. רחוק מ� הלאו דאינו חשוב ניתק לעשה שלא ילקה
   .כ הוי לאו הניתק לעשה שאי� לוקי� עליו"ג, רק אחר שעושה את הלאו" והשיב את הגזלה"ד


