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  .תמורה ד� ח
  ?מה הדי� של הבכורות דלהל�

  

    1השיי� לספקי כה   השיי� לישראל
  בא גזבר ולוקחו למזבח: לרב נחמ   נית  למזבח

  2נשאר אצל�: לחולקי� על רב נחמ 
   בזמ  הבית*בכור ת� 

   בזמ  הזה*בכור ת�   יראה עד שיסתאב ויאכל לה� במומו  נית  לכה 

   בכל זמ * בכור בעל מו�  יאכלוהו  נית  לכה 

  
  ?"לפי חרב"מאיזה פסוק מתמעט שאינו בכלל , בכור בהמת עיר הנדחת

  

    בבכור ת�  בבכור בעל מו�
  לחולקי� על רב נחמ   3"מבהמתה"  אינו מתמעט: להוה אמינא

  לרב נחמ   5 ולא שלל שמי�*" שללה"  4"מבהמתה"

  
� משל� קר� וחומש הא, וכפר חברו בפקדו� ונשבע והודה, המפקיד קדשי� קלי� אצל חברו

  ?או לא, ואש� שבועת הפקדו�
  

    שלמי�  בכור  מעשר
  לרבנ   'אינו משל� וכו  'אינו משל� וכו  'אינו משל� וכו

  יוסי הגלילי' לר  'משל� וכו  'משל� וכו  'משל� וכו

  6לב  עזאי  'משל� וכו  'משל� וכו  'אינו משל� וכו

  1 בדעת ב  עזאילאבא יוסי  'משל� וכו  'אינו משל� וכו  'אינו משל� וכו

                                                           
 , שאלו הולדות אחד מה� הוא כה� גמור ואחד מה� עבד כה�, כגו� כהנת שנתערב ולדה בולד שפחתה 1

אול �  , מ אסור באכילת בשר בכור תמי� שקרב על המזבח"ודי� עבד כה� דא� שמותר הוא בתרומה מ
  .  דהרי בכור בעל מו� נאכל ג� לזרי��מותר הוא באכילת בכור שנפל בו מו� 

למזבח והבשר נאכל  ) חלב וד�(ומעלי� את האימורי� ,  שקרב�די� בכור בי� של ישראל ובי� של כה� ', פי 2
ולכ  א� היה לה� זכייה בגוייהו דבכור ,  אול� בספקות שבכא� אינ� יכולי� לאכול את הבשר,לכהני�

ויחכו עד שיפול בו מו� שאז יכולי�  , בתמותו מחיי� היו יכולי� לעכב את הקרבתו כדי שלא יפסידו
 כ יכול לבוא"א, ל דאי� לה� זכיה בבכור ת� בזמ� הבית מחיי�"אול� לרב נחמ� דס. לאוכלו במומו
  . הגזבר ולקחתו

ולכ  צרי  , )הפולט מדי� עיר הנדחת( אינו בכלל שלל שמי� �ל דיש לכה� זכייה בגויה "דכיו� דס', פי 3
  . לומר שאינו בכלל שללה�" מבהמתה"פסוק מיוחד 

, כדי שהקדש לא יפסיד(הנה כל פסולי המוקדשי� נמכרי� באיטליז ונשקלי� בליטרא כשאר חולי�  4
אול� בכור ומעשר אינ� נמכרי �  ). ה כיו� שאפשר למוכר� באיטליז ולשוקל� בליטראויפדו� במחיר גבו

ולכ  לא ראוי לזלזל בקדשי� בשביל , דאי� הנאה להקדש ממכירת�(באיטליז ואינ� נשקלי� בליטרא 
  ".מבהמתה"ומשו� כ  ה� שוני� משאר נכסיו של אד� ומתמעטי� , )הנאת הבעלי�

  . וא שיי  לשמי� ואינו בדי� עיר הנדחת כללדכיו� דאי� לכה� זכייה בו ה 5
ל ששל מי� ה� ממונו של כה� ורק מעשר אינו ממונו של כה� כיו� שאינו יכול למוכרו לא חי ולא "ס 6

  .שחוט לא ת� ולא בעל מו�
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  :תמורה ד�  ח  
�  ?הא� עושי� תמורה בבכור תמי

  

    הבעלי� בבית הבעלי�  הבעלי� בבית כה   2כה  בבית כה 
  יוחנ  ב  נורי' לתנא קמא ולר  עושי� תמורה  אי  עושי� תמורה  עושי� תמורה

  ע"שמעו  ב  אלעזר ור' לר  עושי� תמורה  אי  עושי� תמורה  אי  עושי� תמורה
  

  
  ?ינ� באופני� דלהל� שהוא נראה ככה� המסייע בבית הגרנותהא� חייש

  

    כשמוכר כה  בכור לישראל  3כשמקבל כה  בכור תמי� קוד� הזמ 
  לרב חסדא  חיישינ   חיישינ 

  לבי רב אשי  4לא חיישינ   חיישינ 

  

                                                                                                                                                                                                   
ל שג� שלמי� אינ� חשובי� ממו  של כה   כיו   שיש בה� קדושה שטעוני� סמיכה ונ סכי� "ס 1

 דה א מוכח  *ו מכא  קשה על רב נח מ  . כור  חשוב ממש ממונו  של כה ו רק ב , ותנופת חזה ושוק
  . בזמ  הבי ת בב כור ת � יש לכה   זכייה  בגוי ה' דאפי

וא ילו כ א  מו כח ד י כול ל עשות כה    בו ת מורה , וקשי א לר ב נח מ  ש אמר  דאי   לכה   זכייה  מחיי � 2
שלכתחלה לא יביאו� ל "ש דס"ל ואליבא דר"דכא  מיירי  בבכו ר בחו ' ו מתרצת הגמ, משהגיע לידו

ולכ   יש לכה  ז כיי ה   ,  )ה ורבי" תוד *א� באו לא יקרבו  ' ע שאפי"ש אליבא דר "ו כ(לאר- להקרב 
  .בה�

'  בד קה ל*)  לגדלו קוד � שית  או תו לכ ה  ל טפל בו(עד כ מה י שראל חיי ב לטפל בבכור ת מי� ,  תנ  3
 מפני שא� *ית  לו  היש ראל לא ,  וא� אמר הכ ה  לי שראל תנהו לי  בתו � זמ   זה, י ו �' יו� ו בגסה נ

דמסייע לפטור את הישרא ל  , לוקח הכה   לטפל בו א�  שאינו צרי � נר אה כ מסייע בבי ת הגרונות 
 דנר אה ששוקל את מתנות י ו   *'  ויש בזה חילול ה,  מטיפול ומזונות הבכו ר כדי  שיתנו לו את הבכור

  . בתור ת שכירות
מוכח מילתא שמסייע לישראל דהרי מיד   דש� *ל דאינו דומה לכה  שמקבל בכור לפני הזמ  "וס 4

ש� אי     , לשו  אחר. כ כא  שהישראל משל� לו"משא, מצילו מטורח הטיפול בבכור ו המזונות
ולח וש שמא  . וא ילו כ א  נו ת  לו  היש ראל דמי�, הישראל נו ת  לכה   שכר  על מה שמטפל בבכו ר

ד ודאי  מעדי� ,   חיישינ  לא*כד י שי ת  לו  היש ראל פע� אחרת בכ ור א חר  , יוזיל  לו ה כה   בדמי ו
מאשר להו זיל עכשיו  מחמת ששמא פע� אחרת ית   לו בזכות זה , הכה   לקבל עתה את כל כספו

  .  בכור


