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  .תמורה ד� כא
  ?"כל מו� לא יהיה בו"הא� לוקה משו� , המטיל מו� בבהמות קדושות שאינ� יכולות להקרב

  

    בתמורת בכור ומעשר  בבהמה תשיעית שקרא לה עשירי
  איבעיא: לבני מערבא  אינו לוקה

  אינו לוקה: לאביי
  ללשו� הראשו�

  איבעיא: לבני מערבא
  ו לוקהאינ: לאביי

  לרב נחמ� בר יצחק  אינו לוקה

  
  ?ל"מה די� בכור ומעשר שבחו

  

    הא� יביא� לכתחלה  מה הדי� בדיעבד שהביא�
  ישמעאל' לר/ למשנתנו   1לא יביא�  תמימי� יקרבו בעלי מומי$ יאכלו לבעלי�

  עקיבא' לר  לא יביא�  2אי$ מקבלי� אות� להקרבה

  
  ?וכ� הא� צרי� להעלות מעשר שני לירושלי�, מה די� בכור תמי�, בזמ� הזה

  

  ד קדושה ראשונה "למ
  קדשה לשעתה ובטלה

ד קדושה ראשונה קדשה "למ
  לשעתה ולעתיד לבוא

  

  )י"ברש' א' גי(לגירסתנו   4בכור ומעשר בני הבאה נינהו  3איבעיא
  י בש� ירושלמי"ברש' הב' לגי  5איבעיא  בכור ומעשר לא מביאי�

  

                                                           
ַרק )  "כו:דב רי� י ב(שילפינ$ מד רשת הספרי על הפסוק ) ה ממקו�"בד'  בעמוד ב('   וביא רו ה תוס1

ל "ת,  יכול א� בכור ו מעשר כ$, � קדשי� מחו3 לאר3 לאר3 מכא$ שמביאי2" ָקָד0ֶיָ+ ֲא0ֶר ִיְהי - ְלָ+
 .ישמעאל מיעוט זה הוא  רק לכתחלה כיו $ שכל הפסוק מי ירי ב לכתחלה'  ולר". רק"
ל ג� בכ ור ומ ע ש ר  "וכ יו$ ש מעשר דג$  אינו  נוהג  בחו , משו � שהוקש בכו ר ומ עשר למעשר ד ג$ 2

 .בהמה לא באי� מש� כלל
דמקשה דכיו$  שאתה סובר שלא קדשה לעתיד לבוא ובכל אופ$ אתה מסתפק גבי מעשר ', פי 3

כ שצ ר י +  "והיי נו שאתה סובר ד אולי יש גזה, הא� צרי+  להעלותו לירושלי� הג� שאי$ ש� קדושה
. שאי$ ש� קדו שה'  ל שצרי+ לה עלות אפי"כ ג� גבי  בכור  יש להסתפק כנ"א , להעלותו ב כל עני$

הוא  באופ$ ,  ומה  שרצינו לפשוט מעשר מב כור, נ דבב כור  סת� נמי א יבעיא ל$"ד אה' ומתרצת הגמ
מה , שנשחט ה בכור  ונזרק דמו   בעוד  הבית  קיי�  ונחר ב הבי ת ועד יי$ ב שרו  קיי�  דמקשינ$  בשר  לד�

ועתה מ קישי� מעשר שני  , א לאוכלו" כ+  בשר  א2ד� א� לא היה   נזרק  לא היה א פשר לזורקו  
 . כללבכור בזה ששודאי  אינו נ א

ותיר צו ד מיירי  בבכו ר שזרק ד מו . ס בשב יל בכ ור בע ינ$ מ זבח ו ליכא"ד סו) ה  אי"ב ד('  הקשו התו ס4
 .  ק בכו ר נמי  יביא  ויבנ ה מזבח" עוד  תירצו דה. והניד ו$ א� נכל  בשרו,  קוד� שנחרב ה בית

דמקשה למה מסתפק דוקא במעשר הר י ג� בבכו ר יש להסתפק שמא צרי+ להביאו  כיו$   ',  פי5
ומה שהיה פ שוט לו בב כור  , נ דבס ת� בכור י ש ספק"ועל זה מת ר3 ד אה.  לעתיד ל בואשקדשה ג� 

כ+   ,  שלא נאכל הוא  בבכו ר שנשחט ונזרק דמו  ומקיש בשר לד� דכמו שד� בעי מזבח וכ $ נעשה בו
 .וכיו $ שאי$ מזבח לא יאכל ולומדי� מעשר שני  מזה הבשר, בשרו בעי  מזבח
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  .תמורה ד�  כא
  , וכ� הא� צרי� להעלות מעשר שני לירושלי�, מה די� בכור תמי�, בזמ� הזה

  ].תודה הכי['? לגירסת תוס

  

  ד קדושה ראשונה "למ
  קדשה לשעתה ובטלה

ד קדושה ראשונה קדשה "למ
  לשעתה ולעתיד לבוא

  

  א "להו  בכור ומעשר בני הבאה נינהו  1מעשר שני לא יביא' אפי

  למסקנא  2בכור ומעשר לא יביא  22222

  
  : תמורה ד�  כא

  ?ימי� ולילה אחד' ושנאכל לב, מני� לבכור שאינו נפסל כשעבר שנתו
  

    בכור שעברה שנתו  ימי� ולילה אחד' שנאכל בכור לב
  לאחרי�  מההיקש בכור למעשר דג$  3אלהי+ תאכלנו שנה שנה' לפני ה

  5לרבנ�  אלהי+ תאכלנו שנה שנה' לפני ה  4יהיה ל+ כחזה התנופה

  
  , חטאת שאבדה ונמצאת בעלת מו� קוד� שכיפרו הבעלי�

  ].ה ולד"תוד[? הא� מתה א� כיפרו באחרת

  

    :)ד� כב(אליבא דרבי לקמ�   :)ד� כב(אליבא דרבנ� לקמ� 
  י"לרש  מתה  6מתה
  'לתוס  מתה  7רועה

  
                                                           

שע ליו לא נאמר שנאכל בכל , ומיירי במעשר שני שנזרק קוד� שחרב הבית שהיה טעו
 לבוא בירושלי� 1
 .ערי ישראל

מה הד� טעו
 מזבח א� בשר טעו
 , ומיירי בבכור שנזרק דמו לפני הבית וחרב הבית שהוקש בשרו לדמו 2
 . כ לא יכול להביאו"ג) שגדל בפני הבית(ה מעשר כזה שהיה טעו
 הבאה "וה. מזבח

ולמדנו שזמ
 , הוא נאכל היו� וג� בשנה הבאה עוד יו�, שא� שחטו כמצותו ביו� אחרו
 של שנה זו',  פי3
 .ימי�' אכילתו ב

דהוקש לחזה ושוק של תודה שנאכל , י"אחר פירש' פי. שז ה זמ
 אכילת�,  הוקש לחזה ושוק של שלמי�4
הוסי� ל! עוד הויה אחר כיוצא בו  " יהיה"מ כיו
 שכתוב "ומ, )דמסתמא לחומרא מקשינ
(ליו� אחד 

 .והיינו עוד יו�
ישמעאל  ' דר. שה� לומדי� מההיקש הזה דברי� אחרי�, ע וב
 עזאי"ישמעאל ור' ר: זקני�' היינו ג 5


ל "א להעלות בכור מחו"ע למד שא"ור. למד מהיקש זה מה בנדר אינו נאכל בפני הבית א� מעשר שני כ
א� , כל הרואה ולא ב#וב
 עזאי למד מה בכור אינו נאכל אלא לפני� מ
 החומה . כיו
 שאי
 מעשר דג
 ש�

 . ולא כמו שהיה בשילה שהיה נאכל בכל הרואה, מעשר שני נאכל דוקא בפני� החומה
מ כא
 כיו
 שנמצאת בעלת מו� דאיכא  "מ. נה מתה אלא בנמצאת אחר כפרהל לרבנ
 דאי" הג� דס6

 . מודי� רבנ
 דמתה#תרתי לריעותא דג� אבדה וג� בעלת מו� 
דאיכא '  אלא החידוש שאפי#חולקי� וסוברי� דאדרבה אי איכא תרתי לריעותא זה סיבה שתרעה '  תוס7

כפרה ולרבנ
 רק , בנמצאת קוד�'  בכל אופ
 לרבי אזלה למיתה אפי,כ נימא שתרעה"תרתי לריעותא וא
 .בנמצאת אחר כפרה


