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  .תמורה ד� יג
  ].ה שלש"תוד[? כמה שדות נאסרו, בית הפרס שנחרש למקו	 שדות אחרות
  

    י"לשיטת רש  'לשיטת תוס
   אי" בית הפרס עושה בית הפרס%לרבנ" / למשנתנו   1שדות שבכיוו" החרישה' ב

שדה שנחרשה לתו) 
  2וכ" ממנה לאחרת, שדה

שדות ' כל ד
  3שסביבו

   הפרס בית הפרס עושה בית%אליעזר ' לר

  

  ?י"מה הדי� לשיטת רש, השותפי� שתרמו בזה אחר זה
  

    תר� הראשו" כשיעור  לא תר� הראשו" כשיעור
  אליעזר' לר  תרומת שניה� תרומה  תרומת שניה� תרומה

  משנתנו/ ע "לר  אי" תרומת שניה� תרומה  אי" תרומת שניה� תרומה

  לחכמי�  אי" תרומת שניה� תרומה  תרומת שניה� תרומה

  
  ?]ה רבי עקיבא"תוד[' מה הדי� לשיטת תוס, פי� שתרמו בזה אחר זההשות

  

    תרומת הראשו"  תרומת השני
  אליעזר' לר  תרומה  תרומה

  אינה תרומה: בנת" לחבירו רשות
  4תרומה: בלא נת" לחבירו רשות

  משנתנו/ ע "לר  תרומה

  תרומת שניה� תרומה: תר� הראשו" כשיעור
  ת שניה� תרומהאי" תרומ: לא תר� הראשו" כשיעור

  לחכמי�

  
  ?מני� שקדשי בדק הבית אינ� עושי� תמורה ושפטור עליה� משו� שחוטי חו�

  

    לעני" תמורה  לעני" שחוטי חו+
  לרבנ"  )ט:ויקרא כז" (קרב""דאינ� נקראי�   )נ:במדבר לא" (קרב""דאינ� נקראי� 

 כל הבא אל %' וכו"  ואל פתח אהל מועד"
  'פתח וכו

ל הכלל דבעינ" קדשי ללמד ע" מעשר"יצא 
  מזבח

' לר
  שמעו"

                                                           
וג� מה� לא נאסר , השדות שבמזרח ובמערב בית הפרס נאסרו, שא� רגיל לחרוש למזרח ומערב', פי 1

 . אול� השדות שבצפו� ובדרו� לא נאסרו בכלל,  שהוא מאה אמה�אלא כמלא מענה 
ומשלישית לרביעית , וכ� מאותה שניה לשלישית, דלעול� החורש משדה בית הפרס לשדה שניה', פי 2

 .ות בית הפרסכול� נעש', וכו
נאסרו ג� השדות שנמצאות בצפו� , א� רגילות החרישה היא ממזרח למערב' מבואר לשיטתו אפי 3

הוקשה לה� על ' ותוס). ג� ברבינו גרשו�' וע( דחיישינ� שמא יצא עצ� מתו� בית הפרס לתוכה �ובדרו� 
 . דלמה נטמא לשדות שבצפו� ובדרו� א� חרש רק למזרח ומערב, זה

ולכ� אי� תרומת השני תרומה דכבר נת� רשות , דשמעתי� מיירי בנת� רשות לחבירו לתרו�' וסהעמידו ת 4
א סובר דכיו� שגילו בדעת� שנוח לכל "ואילו ר.  דמשמע שהראשו� יתרו� ולא הוא�לראשו� שיתרו� 

ע מודה שתרומת שניה� "בזה ג� ר, אול� בלא נתנו רשות.  תרומת שניה� תרומה�אחד שחבירו יתרו� 
 תרומת שניה� תרומה כל אחד �וכל אחד תר� לדעת דנפשיה , דכיו� שלכל אחד יש חלק בתבואה, תרומה

 .על חלקו
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  :תמורה ד�  יג  
  ?מני� שתמורה נוהגת דוקא בקרבנות דלהל�

  

    שמעו"' אליבא דר  'אליבא דר
  בקרב" יחיד   משמע לשו" יחיד%) י:ויקרא כז" (ְולֹא ָיִמיר"

  בקרב" מזבח  ".קרב") "ט:ויקרא כז(דכתיב 

    אזליציבורל דמותרות לנדבת "ס
  א דמותרות עושות תמורה"ל כר"נ ס"א) 'תוס(

  2דבר שבא בחובה

   משמע לשו" יחיד%) י:ויקרא כז" (ְולֹא ָיִמיר"

  
  ילפינ" 
  1ממעשר

  דבר שאינו בשותפות

  
  ?מה ה� החילוקי� לגבי מעשר בי� תמורת גופו לתמורת שמו

  

     שעשה המרה%תמורת גופו   3'א י" קרא לי%תמורת שמו 
  ל המזבחלעני" להקרב ע  אינה קרבה  קרבה

  לעני" להגאל  אינה נגאלת  נגאלת

  לעני" לחול על בעל מו�  חלה  אינה חלה

  
  ?מה די� עולה הבאה מ� המותרות

  

    ?הא� היא עולת ציבור או עולת יחיד  ?הא� היא עושה תמורה
  לרבנ"  עולת ציבור  אינה עושה

  אליעזר' לר  עולת יחיד  עושה תמורה

  שמעו"' לר  עולת יחיד  אינה עושה

  

                                                           
לֹא יַ ֲחִליֶפ89 ְולֹא  ָיִמיר  אֹת5  ט5ב  6ְָרע א5 רַ ע 6ְט5ב ְוִא � ) "י:ויק רא כ ז(הנה  בפרשת תמורה  כתוב   1

ובהמ ש) בפרשת מעשר כתוב  שוב את ". 8ָרת5 ִיְה ֶיה <ֹ ֶד=ָהֵמר  ָיִמיר  6ְֵהָמה 6ְִב ֵהָמה  ְוָהָיה  ה8א 8 ְתמ
לֹא ְיַבֵ<ר 6ֵי " ט5ב  ָלַרע ְולֹא יְ ִמיֶר89  ְוִא� ָהֵמר ְיִמיֶר9 8 ְוָהיָ ה ה8א " )ג"ש� פסוק ל(דכתיב , די" ת מורה 

 ה כלל ללמד על הכלל ולכ)  הוי ד י" מע שר ד בר ש היה  בכלל ויצא  מ"". 8ְתמ8ָרת5 יִ ְהֶיה  <ֶֹד=  לֹא ִי?ָ ֵאל
והוא  ,  וה וא קרב"  מזבח ולא של בדק ה בית, ולומר מה  מעשר הו א קרב" יח יד ול א של ציבו ר,  כולו

א � כל  תמורה דינ ה כ"  להיות דו קא , ו אינו  בא ב שותפות, דבר  שבא בחוב ה ול א בא  מ" ה מותרות
 . ולא בשותפות, ב חובה , מזבח, ביחי ד

וקנה בה� חטאת א ו  , פריש מעות לאשמו או לחטאתוכגו" שה, עולה הבאה מ" המותרות', פי 2
או  שהפריש  אש� להתכפר  בו וא בד  .  דה די" ש קונה  בה�  עולות%אש� ונש אר לו מעו ת מי ותרו ת 

  .  שניתק האש� לרעייה וד מיו ק רבי� עולה, ונתכ פר באחר
" וכל"ומרבי� מ %"  ַמְעַ@ר 6ָָקר ָוצֹא" ְוָכל" )לב:וי קרא כז(מדכתי ב , דהדי " הוא דשניה� קדושי� 3

שני � מצד שקרא , שא� קרא  לתשיעי עשירי ו לעשירי ת שיעי ולאחד עשר עשירי ש לשת� קדושי�
 ).ה תמורת"תוד'  ע. (ו השלישי משו� שבאמת יצא בעשירי,  תמורת שמו%לה� בש� עשירי 


