
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

בכורות-הלוקח עובר חמורו

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

יג.
לומר שאינו עובר עליו.רב ששת:!◊

מצותו כל שלשים יום מכאן ואילך ־ או פודהו או עורפומתיב רמי בר חמא:▀¿◊יג.

מאי לאו מצוה לשהותו כל שלשים יום?¿יג.

ֹ !יג. לא, מצוה לפדותו כל שלשים יום

אי הכי, מכאן ואילך או פודהו או עובר עליו מיבעי ליהִ ¿יג.

לא קשיא, הא רבי אליעזר ־ דמקשי, הא רבנן ־ דלא מקשי.אלא אמר רבא:!◊יג.

לא רצה לפדותו ־ עורפו מאחוריו וקוברו.▀מיג.

מצות הפדייה קודמת למצות עריפה, שנאמר: (שמות י"ג) אם לא תפדה וערפתו.▀יג.

מצות יעידה קודמת למצות הפדייה, שנאמר: (שמות כ"א) אשר לא יעדה והפדה.▀יג.

▀יג.
מצות הייבום קודמת למצות חליצה, בראשונה שהיו מתכוונין לשם מצוהֹ ועכשיו שאין מתכוונין לשם 

מצוה, אמרו: מצות חליצה קודמת למצות יבום.

מצות הגאולה באדון, הוא קודם לכל אדם, שנאמר: (ויקרא כ"ז) ואם לא יגאל ונמכר בערכך.▀יג.

הדרן עלך הלוקח עובר חמורו◊
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בכורות-הלוקח עובר פרתו

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

יג.
מ

▀
הלוקח עובר פרתו של עובד כוכבים, והמוכר לו, אע"פ שאינו רשאי, והמשתתף לו, והמקבל ממנו, 

והנותן לו בקבלה ־ פטור מן הבכורה, שנאמר בישראל, אבל לא באחרים.

הכהנים והלוים חייבים, שלא נפטרו מבכור בהמה טהורה אלא מפדיון הבן ומפטר חמור.▀יג.

יג.
ג

◊¿
מאי איריא דתני עובר חמורו ברישא, והדר תני עובר פרתו? ליתני ברישא עובר פרתו ־ דקדושת הגוף 

הוא, והדר ליתני עובר חמורו ־ דקדושת דמים הואִ 

אמרי במערבא:!◊יג.
איבעית אימא: איידי דחביבא ליה, כדרבי חנינאֹ ואי בעית אימא: איידי דזוטרן מיליה דבהמה טמאה 

פסיק ושדי לה.

♦▀◊יג.
ר' יצחק בר נחמני אמר 

ריש לקיש משום ר' 

אושעיא:

ישראל שנתן מעות לעובד כוכבים בבהמתו בדיניהם, אע"פ שלא משך ־ קנה וחייבת בבכורהֹ ועובד 

כוכבים שנתן מעות לישראל בבהמתו בדיניהם, אע"פ שלא משך ־ קנה, ופטור מן הבכורה.

ישראל שנתן מעות לעובד כוכבים בדיניהם, אף על פי שלא משך ־ קנה וחייבת בבכורהאמר מר: [רבי אושעיא]▀◊>יג.

מאי בדיניהם?^יג.

!יג.

אי נימא בדיניהם דגופיה, דאתי בקל וחומר, אם גופיה קני ליה ישראל בכסף, דכתיב: (ויקרא כ"ה) 

לרשת אחוזה ־ הקישו הכתוב לאחוזה, מה אחוזה נקנית בכסף ובשטר ובחזקה, אף עבד כנעני נקנה 

בכסף, ממונו לא כל שכן הואִ 

אם כן, אפי' בשטר ובחזקה נמיִ . ועוד, ישראל מישראל יוכיחו, דגופיה ־ קני ליה בכסף, ממונו ־ במשיכהִ ¿יג.

אלא אמר אביי:!◊יג.
בדיניהם ־ שפסקה להם תורה, (ויקרא כ"ה) או קנה מיד עמיתך, מיד עמיתך הוא דבמשיכה, הא מיד 

 ֹ עובד כוכבים בכסף

ואימא: מיד עובד כוכבים כלל כלל לאִ ¿יג.

לא ס"ד, ק"ו הוא, אם גופו קונה, ממונו לא כ"ש?אמרי:!יג.

ואימא: מיד עובד כוכבים עד דאיכא תרתיִ ¿יג.

ולאו ק"ו הוא? גופו ־ באחת, ממונו בשתים?אמרי:!יג.

ואימא: או בהא או בהאִ ¿יג.

דומיא דעמיתך, מה עמיתך ־ בחדא, אף עובד כוכבים נמי ־ בחדא.!◊יג.

ועובד כוכבים שנתן מעות לישראל בבהמתו בדיניהן, אע"פ שלא משך ־ קנה ופטור מן הבכורהאמר מר: [רבי אושעיא]▀◊>יג.

מאי בדיניהן?^יג.

!יג.
אילימא בדיניהן דגופיה, משום דאתי בק"ו, אם גופו ישראל קני ליה בכסף, דכתיב: (ויקרא כ"ה) מכסף 

מקנתו, ממונו לא כ"ש?

ישראל מישראל יוכיחו, דגופו ־ קני בכסף, ממונו ־ במשיכהִ ¿יג.

אלא אמר אביי:!◊יג.
בדיניהם שפסקה להם תורה, (ויקרא כ"ה) וכי תמכרו ממכר לעמיתך, לעמיתך ־ במשיכה, הא לעובד 

 ֹ כוכבים ־ בכסף

ואימא: לעובד כוכבים כלל כלל לאִ ¿יג.

לאו ק"ו הוא? אם גופו קנה, ממונו לא כ"ש?אמרי:!יג.

אימא: לעובד כוכבים עד דאיכא תרתיִ ¿יג.

לאו ק"ו הוא: גופו ־ באחד, ממונו בשתים?!יג.

ואימא: או בהא או בהא?¿יג.

דומיא דעמיתך, מה עמיתך ־ באחת, אף עובד כוכבים נמי ־ באחת.!◊יג.

יג:
ולאמימר דאמר משיכה בעובד כוכבים קונהאמרי: [אמימר]♦▀¿◊

הניחא אי סבר לה כר' יוחנן▀¿יג:

דבר תורה מעות קונות משיכה לאדאמר:[ר' יוחנן]▀▀¿יג:

ֹ ▀¿יג: אהני לעמיתך, לעמיתך ־ בכסף, לעובד כוכבים במשיכה
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אלא אי סבר לה כר"ל¿¿יג:

משיכה מפורשת מן התורהדאמר:[ר"ל]▀¿¿◊יג:

לעמיתך ־ במשיכה, ולעובד כוכבים ־ במשיכה, לעמיתך למה לי?¿¿◊יג:

ֹ אמרי:!◊יג: לעמיתך אתה מחזיר אונאה, ואי אתה מחזיר אונאה לכנעני

לכנעני (ויקרא כ"ה) מאל תונו איש את אחיו נפקאִ ¿יג:

חד בכנעני וחד בהקדש!יג:

וצריכי: דאי כתב רחמנא חד, הוה אמינא: לכנעני הוא דאין לו אונאה, אבל הקדש ־ יש לו אונאה, קמ"ל.!יג:

¿יג:
הניחא למ"ד גזילו אסור ־ היינו דאצטריך קרא למישרי אונאה, אלא אי סבר לה כמ"ד גזילו של כנעני 

מותר, אונאה מיבעיא?

אי סבר לה כמ"ד גזילו מותר ־ על כורחיך כר' יוחנן ס"ל.אמרי:!◊יג:

מיתיבי:▀¿◊יג:
הלוקח גרוטאות מן העובד כוכבים, ומצא בהן עבודת כוכבים, אם עד שלא נתן מעות משך ־ יחזיר, ואם 

משנתן מעות משך ־ יוליך הנאה לים המלח

ואי אמרת מעות קונות משיכה ל"ל?¿יג:

הכא במאי עסקינן: שקיבל עליו לדון בדיני ישרא�!◊יג:

אי הכי, מעות למה לי?¿יג:

ֹ !יג: הכי קאמר: אע"פ שנתן מעות, אי משיך ־ אין, ואי לא ־ לא

אי הכי, קשיא רישא?¿יג:

רישא ־ משום דאיכא מקח טעותאביי:!◊יג:

רישא ־ משום דאיכא מקח טעות, סיפא ־ ליכא מקח טעות?אמר ליה רבא:¿יג:

אלא אמר רבא:!◊יג:
רישא וסיפא ־ מקח טעות, רישא דלא יהיב זוזי ־ לא מיחזי כעבודת כוכבים ביד ישראל, סיפא דיהיב זוזי 

־מיחזי כעבודת כוכבים ביד ישראל.

ואביי אמר לך:!◊יג:
רישא מקח טעות ־ דלא ידע, דהא לא יהיב ליה זוזי, סיפא לאו מקח טעות הוא ־ דכיון דיהיב זוזי, כי קא 

משיך ־ איבעי לעיוני והדר מימשך.

רב אשי:!◊יג:
מדרישא ־ משיכה אינה קונה, סיפא נמי ־ משיכה אינה קונה, ואיידי דתנא רישא משך, תנא סיפא נמי 

משך.

רבינא:!◊יג:
מדסיפא משיכה קונה, רישא נמי ־ משיכה קונה, ורישא הכי קאמר אם לא נתן ולא משך ־ יחזור מאי 

יחזור ־ יחזור בדברים

!יג:
קסבר: דברים יש בהם משום מחוסרי אמנה, והני מילי ־ ישראל מישראל דקיימו בדבורייהו, אבל 

ישראל מעובד כוכבים, דאינהו לא קיימי בדבורייהו ־ לא.

Talmud Navigator עמוד 3 בכורות יג


