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  .תמורה ד� ה
  ?)ללישנא הראשונה(מה החילוקי� בי� אביי לרבא בדי� ישראל אונס שגירש 

  

    ?מדוע אינו לוקה  ?מני! דלא אמרינ! איסורא דעבד עבד
 כל ימיו בעמוד &" כל ימיו"דכתיב 

  והחזר
   דאי עביד מהני&לאביי   כיו! שחייב להחזיר 

דחייב " כל ימיו"ממילא שמעינ! כ! מ
  להחזיר

 כל ימיו &" כל ימיו"דכתיב 
  1בעמוד והחזר

 דאי עביד לא &לרבא 
  2מהני

  

  

  ?)ללישנא השניה(מה החילוקי� בי� אביי לרבא בדי� ישראל אונס שגירש 
  

    ?מדוע חייב להחזיר  ?מני! דלא אמרינ! שילקה ויחזיר
שהוא " כל ימיו"ממילא שמעינ! מ

  לאו הניתק לעשה
 כל ימיו &" כל ימיו"דכתיב 

  רבעמוד והחז
   דאי עביד מהני&לאביי 

להורות שהוא ' וכו" כל ימיו"דכתיב 
  לאו הניתק לעשה

 דאי עביד לא &לרבא   כיו! שלא אהנו מעשיו
  מהני

  

  
  ?מני� שלא מהני לתרו� ממי� על שאינו מינו

  

    תירוש על יצהר  תירוש על דג! ודג! על דג!
   לתת חלב לזה וחלב לזה &" כל חלב יצהר"

  3 לזה וראשית לזה ראשית&" ראשית�"
   דאי עביד מהני&לאביי 

 ראשית לזה &" ראשית�"
  וראשית לזה

 לתת חלב &" כל חלב יצהר"
  לזה וחלב לזה

   דאי עביד לא מהני&לרבא 

                                                           
אול� לא  , דב א הפסוק  שכל ימיו  בעמוד וה חזר  קאי  ללמדנו ש אינו  לוקה) ל"ה קמ"בד(י "פיר ש 1

דטע� , ל שבלישנא הראשונה  אי! ה טע� משו� שהוא לאו הנ יתק לעשה"ר(מטע� דהוי קו � ועשה 
מוד וה חזר פירשו  שכיו!  שהו א כל  ימיו  בע) ה אמר"ד (' אול� בתו ס).  זה נת חדש  רק ב לישנא השניה

  . הוי  ניתו ק גמור והו י לאו שנתקו עשה שאי! לוקי� עליו&קאי 
, ולוקה על עצ� מה שעבר על מימרא דרח מנא, ל דאי עביד לא מהני"על רבא דס' הוקשה לגמ 2

מ עבר א מימרא דר חמנא "מ ,  הג � שלא אה נו מע שיו ד צרי.  להחזיר&כ שילקה בא ונס  שגירש "א
 א ל א  &נו עכשיו שאינו חשוב לאו הנית ק לעשה שאי! לוקי� עליו דסבר)  ה מיתיבי":ד(' וכתב ו תוס

דאי!  לומר כא!  שלא יחולו  הגיר ושי !   '  עוד כ תבו  תוס. א דלילקי"הוא  לאו שקדמו עשה ו לכ.  הו
וכ מו ש מיתה מוע ילה ,  כיו ! שה וקשו גירו שי!  למיתה&"  דאי עבי ד לא  מהנ י"בכלל מצד  מה   

  .ושי! שהוא אונס  כ. ג � בגיר'  להוציאה  לשוק אפי
 לתת חלב לזה  &" כל חלב יצהר"א ללמוד ממה שכתוב " וא&" דאי עביד מהני "ל לאבי "א� שס 3

לכ. ג � אביי  " ראשית�"מ הכא  דשנה הכ תוב עליו לעכב ו כתב  "מ.   דאי  עביד  לא מהני&וחלב  לזה 
  .  מודה  דלא מהני
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  :תמורה ד�  ה
  ].ה ולרבא"תוד[? מנל� שלא מועיל פדיו� לחרמי כהני ומנל� שבכור אפשר למוכרו

  

     נפדי�חרמי כהני� שאינ�  1בכור שאפשר למוכרו
 למעוטי &" קדש קדשי� הוא"

  2בכור
 הוא &" קדש קדשי� הוא"

  בהוייתו יהיה
   דאי עביד מהני&לאביי 

 הוא &" קדש קדשי� הוא"
  בהוייתו יהיה

   דאי עביד לא מהני&לרבא   משו� דאי עביד לא מהני

  
  .מני� לנו הדיני� דלהל� בבכור

  

    ? לבכורמני! שלא מהני פדיו!  ?מני! שלא קרבה תמורת בכור
 הוא קרב ולא &"  ה6א'הִא� 45ר ִא� 2ֶה ַל

  3תמורתו
 דאי &לאביי   בהוית� יהיו " ה�"

  עביד מהני

  קרבי� ואי! תמורת! קרבה" ה�: "א"להו
 הוא &"  ה6א'הִא� 45ר ִא� 2ֶה ַל: למסקנא

  4קרב ולא תמורתו

 דאי &לרבא   משו� דאי עביד לא מהני
  עביד לא מהני

  
  ?דיני� דלהל� במקדיש בעלי מומי� למזבחמני� לנו ה

  

מני! שלא חשוב כעובר מצוה אבל 
  כשר

מני! שהמקדיש בעלי מומי! 
  למזבח מה שעשה עשוי

  

   דאי עביד מהני&לאביי   כיו! דאי עביד מהני  בדיעבד'  אפי&" ולנדר לא ירצה"

ולנדר לא "ממילא שמעינ! כ! מ
  "ירצה

  אי עביד לא מהני ד&לרבא    אבל קדוש&" ולנדר לא ירצה"

  

                                                           
שתו ולחללה ע ל   שאסור לפדות אותו  מקדו&" לא תפדה"דבבכו ר נא מר , שונה  די!  בכור  ממעשר 1

 שאינו נמ כר ב שו� &" לא יגאל"ו במעשה נ אמר  . אול� יכו ל למוכרו ו הלוקח יא כנו ב קדושתו, דמי�
ונחלקו . ולכאורה  הייתי  משוה די!  בכור  למעשר שג� בכור לא יוכ לו למוכר ו כמו  במעשר. עני!

  . אביי  ורבא  מה ה דרשא שלא אמרינ!  הכי
הרי הוא צרי.  את דרשת ,  י שאפשר למכור לבכורדמנל! ליה לאבי) ה ולרבא"ד(' הקשו התו ס 2
לחרמי כהני�  " הוא"דלמסקנא לא צרי. ', ותיר צו תוס. ללמד שחרמי  כהני � אינ� נפדי�" הוא"

ממעשר ד אי ע ביד   " גאולה" "גאולה"כיו !  שאפשר ללמוד לחכ מי�  . ומיו תר ל למדנו שב כור  נ מכר
  .  בהו יית� יהיו&" ה�"וב בכור  כתוב  , ו מעשר עצמו לומדי� מבכו ר, לא מהני

 ִ; ְבֵהָמה לֹא  ַיְקִ=י5 'ה>ְ. ְ; כ4ר אֲ 5ֶר יְ ב7ַ8ר  ַל) " כו: ויקר א כז( כדכ תיב , ופסו ק זה  מדבר  בעני!  בכור  3
 ".  ה6א'הִאי5 אֹת4  ִא� 45ר ִא � 2ֶה ַל

 &לעני! שא� נתערב ד � של בכור  ומעשר בשאר העולות " ה�"שרבא דורש מ, ומבו אר במסקנא 4
'  וכסברת ר, דה � באמת לא היו  מעורבי�, א ללמוד זאת מד� הפר וד� השעיר"ל שא"וס. קרב

  . יהונת ! שנו ת! כל אחד  בפני  עצמו


