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 א"ר מאיר קפל� שליט"שיעור מאת הג, מראה מקומות

  בעני� גזל הגר� :יבבא קמא ק
 
 

 :נקודות שנידונו בשיעור זה

הא� גזל הגר מתחלק רק לאנשי . מבואר בגמרא שגזל הגר הוא אחד מהמתנות שניתנו לכהני� •
 ?או לכל אנשי אותו המשמר, הבית אב שעבדו ביו� שהובא למקדש

) ארנק הכס�" (אפונדתו"למה אי� בו משו� הבאת ?  מה שגזל מהגר לתו� העזרההא� מותר להביא •
 ?וחולי� בעזרה, בעזרה

למה הכהני� יכולי� להשתמש בו , כדמשמע בסוגיי�, א� הכהני� זוכי� בגזל הגר משולח� גבוה •
ומצאנו שכה� המקדש אשה , הואכמו קדשי�  הא ? האשה אתלכל מה שירצו ואפילו לקדש בו

 !שתקדשי שמי� אינה מקודבחלקו ב
� " למה הביא הרמב.ואי� מביאי� אותו בלילה או לחצאי�, דגזל הגר דומה לאש�בגמרא מבואר  •

 ? שאי� מביאי� אותו לחצאי� מהולא,  שלא מביאי� אותו בלילהמהרק 
 

 
מנו חכמי� מתנות אלו על  יב", ל"וז, ו" ט� ב" הלכה י'� הלכות ביכורי� פרק א"רמב. 1

ארבע , עשר במקדש: ואמרו עשרי� וארבעה מתנות כהונה ניתנו לאהר� ואלו ה�דר� אחרת 
  .ועשר בגבולי�, בירושלי�

ולוג , זבחי שלמי ציבור, ואש� תלוי, אש�, וחטאת העו�, חטאת בהמה: עשר במקדשיג 
 . ומותר העומר, שירי מנחות, ולח� הפני�, שתי הלח�, שמ� של מצורע

 . ועורות קדשי�, ומור� מתודה ואיל נזיר, הבכורי�ו, הבכור: ארבע בירושלי�יד 
ופדיו� , ופדיו� הב�, והמתנות, וראשית הגז, וחלה, ותרומת מעשר,  תרומה:עשר בגבולי�טו 

 ולפי חשבו� זה חשב כל המור� מקדשי� .וגזל הגר, ושדה אחוזה, שדה חרמי�, פטר חמור
א� [ הלח� המור� עמה� וה� חזה ושוק המור� מכל זבח שלמי� ע�, קלי� מתנה אחת

הואיל , ע� חזה ושוק] ע� הזרוע המורמת מאיל נזיר ע� הלח� המור� עמה, היה תודה
 . ושלשת� שלמי� ה� חשוב המור� מה� מתנה אחת

 
כהני� בגזל הגר יורשי� הוו או מקבלי מתנות : בעי רבא ",ל"זו, :בבא קמא ד� קיגמרא . 2

היינו האי , אי אמרת יורשי� הוו, בר עליו הפסחכגו� שגזל חמ� שע? למאי נפקא מינה? הוו
והא לא קא , מתנה קאמר רחמנא דניתיב להו, ואי אמרת מקבלי מתנות הוו, דירתי מורית

 אפילו א� תימצי לומר מקבלי , רב זעירא בעי הכי.דעפרא בעלמא הוא, יהיב להו מידי
  אלא כי קמבעיא ל�,דההיא מתנה אמר רחמנא דניתיב להו, הא לא איבעיא ל�, מתנה הוו

, יורשי� הוו? מחייבי לאפרושי מינייהו מעשר או לא, כגו� שנפלו לו עשר בהמות בגזל הגר
ותנ� הלוקח והנית� לו , או דלמא מקבלי מתנות הוו, דאמר מר קנו בתפיסת הבית חייבי�

, ש עשרי� וארבע מתנות כהונה ניתנו לאהר� ולבניו"ת? מאי, במתנה פטור ממעשר בהמה
כל המקיימ� כאילו מקיי� כלל ופרט וכלל וברית , ל� ניתנו בכלל ופרט וכלל וברית מלחוכו

, עשר במקדש: ואלו ה�; כל העובר עליה� כאילו עובר על כלל ופרט וכלל וברית מלח, מלח
, ואש� ודאי, וחטאת העו�, חטאת בהמה: עשר במקדש; ועשר בגבולי�, בירושלי�' וד

ולח� , ושתי הלח�, ומותר העומר, ולוג שמ� של מצורע, וזבחי שלמי צבור, ואש� תלוי
והמור� מ� התודה ואיל , והביכורי�, הבכורה: וארבע בירושלי�; ושירי מנחות, הפני�

, וראשית הגז, וחלה, ותרומת מעשר, תרומה: ועשרה בגבולי�; ועורות קדשי�, נזיר
וקא קרי ; וגזל הגר, מי�ושדה חר, ושדה אחוזה, ופדיו� פטר חמור, ופדיו� הב�, והמתנות

 ."מ מקבלי מתנות הוו"ש, מיהת מתנה
 



 דכי היכי , אמאי חשיב גזל הגר מעשרה בגבולי�,תימה", ל"וז ,גזל הגרה ו"ש� ד' תוסו
החזירו בגבולי� נ א� "דאמר רבא החזירו בלילה ולחצאי� לא יצא דאש� קרייה רחמנא ה

 ."לא יצא כדי� אש�
 
 כתבו התוספות תימה אמאי חשיב גזל הגר מעשר .גזל הגרו" ,ל"וז, תורת חיי� ש�ו. 3

 דאש� צרי� להקריבו , מלתא ודאי לא מקשינ� ליה לאש�לה�יש לומר ד' כובמדינה 
 כיו� דחולי� הוא אסור להכניסו במקדש כדאמרינ� בפרק הרואה ומקדשי הגר וגזלבמקדש 

 ועוד הגוזל ,לו בסדינותיראו אסור לאד� שיכנס להר הבית באפונדתו או במעות הצרורי� 
 ,את הגר דבר טמא ונשבע לו ומת הגר ובא להחזירו לכהני� וכי מכניסי� טומאה למקדש

 ".ל דלה� מילתא לא קרייה רחמנא אש� דלא אפשר הוא"א� כ� צ
 

. ל"מעשרה שבגבולי� עכ'  תימה אמאי חשיב כו.ה וגזל הגר"בד", ל"וז,  ש�ופני יהושע
דלעני� זה ודאי לא שיי� לומר דאש� קרייה רחמנא , מידיוכתב התורת חיי� דלא קשיא 

ולי . ש"כ יהא צרי� להחזיר דוקא במקדש וזה אי אפשר דאסור להביא חולי� לעזרה ע"דא
כ שצרי� להחזירו דוקא "נראה דמשו� הא לא איריא דכיו� דאש� קרייה רחמנא נאמר ג

נא והוי כשאר מעות בעזרה ולא הוי חולי� בעזרה מהאי טעמא גופא דאש� קריה רחמ
 ."הקדש שמכניס� ללשכת עזרה

 
במה דברי� אמורי� בשהחזיר ", ל"וז, ' הלכה ה'� הלכות גזלה ואבדה פרק ג"רמב .4

אבל א� נשרפה הגזלה או אבדה אחר שנאסרה בהנאה חייב להחזיר לו דמיה כשעת , הגזלה
 ."חומש ואש�לפיכ� א� כפר בו אחר שנאסרה בהנאה ונשבע חייב לשל� קר� ו, הגזלה

 
בכל " ,ל"וז,  ודלמא לאו בכורי� נינהו וקא מעייל חולי� לעזרהה"ד:  בבא בתרא פא'תוס. 5

 :חולי� ד� קל( וכ� בפרק הזרוע ,ד"כי הכא שיש הגשה או תנופה למ מקו� שיש כעי� הקרבה
כתיב ואי מגואי קא מעייל חולי� ' גבי חזה ושוק דקאמר אי מאבראי לפני ה) ה אי"וש� ד

 אבל דבר שאי� עושי� בו הקרבה כלל בההוא אי� שיי� איסור הכנסת ,זרה ויש בה� תנופהבע
  ועוד,כ לא ילבש כה� בגדי חול ויכנס בעזרה וג� ישראל לא יכנס בעזרה"חולי� בעזרה דאל

 ותרומה יאכלוה שיאכלו עמה חולי�) ה חולי�"וש� ד :מנחות ד� כא(דקאמר בהקומ� רבה 
 ."בעוכדי שתהא נאכלת על הש

 
:) מנחות ד� מה(התכלת ' בפ", ל"וז, ואפילו לקדש בו את האשהה "ד:  זבחי� מד'תוס. 6

לכה� כתיב ' ולכה� לה' אמרינ� גבי שתי הלח� דעצרת ורבי עקיבא מי כתיב קודש יהיו לה
ש� בקונטרס דמשלח� גבוה קא זכו ' כדרב הונא דאמר רב הונא קנאו הש� ונתנו לכה� ופי

 משמע מתו� ...:)ק ד� קט"ב(הגוזל עצי� ' רב הונא אגזל הגר איתמר בפועיקר מילתיה ד
אי אפשר לומר כ� דהא אמרינ� הכא ל� הוא ולבני� ו ,דבריו דגזל הגר משלח� גבוה קא זכו

מקדש בחלקו בי� בקדשי קדשי� בי� האמר :) ד� נב(אפילו לקדש בו את האשה ובקדושי� 
ל דשאני הכא דגלי קרא ל� " ונ,גבוה קא זכובקדשי� קלי� אינה מקודשת משו� דמשלח� 

בגזל הגר למה לי דלגבי מאי נפקא מינה דקנאו הש� למימר '  לה, ויש תימה.ולבני�
 ."דמשלח� גבוה קא זכו

 
הא דדרשינ� בסו� הגוזל קמא ", ל"וז, לקדש בו את האשה' ואפיה "ד.  מנחות עג'תוס. 7
' גבי גזל הגר האש� המושב לה:) ד� כח(ערכי� בסו� המקדיש ' ובמס:) קט' בבא קמא ד(

לכה� קנאו הש� ונתנו לכה� שבאותו משמר על כרחי� אית ל� למימר דלאו משולח� גבוה 
קידושי� (קא זכו דא� לא כ� היא� מקדשי� בו את האשה הא אמרינ� בפרק האיש מקדש 

 בחלקו בי� בקדשי קדשי� בי� בקדשי� קלי� אינה מקודשת דמשולח� המקדש:) ד� נב
 ומיהו הא מילתא ,גבוה קא זכו אלא לעני� אחר קאמר דאי� יכול ליתנו לכל כה� שירצה

דריש הת� מדכתיב מלבד איל הכיפורי� ושמא אתא קרא לאשמועינ� דמועלי� בו עד שיבא 
כל זמ� שה� ביד בעלי� הרי ה� .) ערכי� ד� כט(ליד כה� כדאמר גבי חרמי� בסו� המקדיש 

 ומדקרייה רחמנא אש� לא הוה ידענא ה� ,כה� הרי ה� כחולי�כהקדש לכל דבריה� נתנ� ל
ת והיא� מקדשי� בו את האשה הא לאו ממו� " וא.מילתא דלא הוה מסתבר לאוקמי הכי



דמחזירי� בלילה והחזירה חצאי� .) בבא קמא ד� קי(כה� הוא כדמשמע בסו� הגוזל קמא 
חולקי� גזל הגר כנגד גזל הגר דאי� :) ד� קי(ועוד מסיק הת� , לא יצא דאש� קרייה רחמנא

מ קוד� חלוקה אבל לאחר שיגיע לכל אחד חלקו "ל דהנ" וי,רחמנא' משו� דאש� קריי
 ."נעשה ממו� כה�

 
החזירוהו , גזל הגר שהחזירו בלילה לא יצא: רבאואמר ", ל"וז, . בבא קמא ד� קיגמרא. 8

 שאי� בו שוה פרוטה גזל הגר: ואמר רבא. אש� קרייה רחמנא? מאי טעמא; חצאי� לא יצא
עד שיהא השבה לכל כה� , האש� המושב: דכתיב? ט"מ; לכל כה� וכה� לא יצא ידי חובתו

 . וכה�
 

 ." ומוסי� משלו עוד להשלי�,שבמשמר", ל"וז, ה לכל כה� וכה�"י ש� ד"ורש
 

, כס� מכפר מחצה: מ"ש, אמר אביי]. 'וכו[נת� את הכס� לאנשי משמר ", ל"וז, :וש� קי
 ".אדעתא דהכי לא יהב ליה? ט"מ, הוה אמינא מהדר ליורשי�, כפרדאי לא מ

 
ה בתרומות שה� "כיו� שזיכה לו הקב", ל"וז ', הלכה ה'� הלכות ביכורי� פרק י"רמב. 9

זיכה לו בראשית הגז , וזיכה לו במתנות בהמה וקדשי מקדש שהבשר שלו, לחמו ויינו
שהרי , כורות להוצאותיו ושאר צרכיוובגזל הגר והחרמי� ושדה אחוזה ופדיו� ב, ללבושו

 ".� לו חלק בנחלה ובבזהאי
 

. 'א: ב שבגבולי�"אלו י' וזה ל� תרומת מתנ� כו", ל"וז', א באבות פרק ו"פירוש הגר. 10
. תרומה. 'ב. מ נחשבי� לקדשי הגבול לפי שנאכלי� בכל העיר" א� שה� במקדש מ,חזה ושוק

. 'ח. בכורי�. 'ז. מתנות הזרוע לחיי� והקיבה. 'ו. החל. 'ה. ראשית הגז. 'ד. תרומת מעשר. 'ג
בכור בהמה . ב"י. בכור בהמה טהורה. א"י. בכור אד�. 'י. שדה חר�. 'ט. שדה אחוזה

אלו חזה ושוק '  לכל תרומת מתנ� לכל תנופות כו,וכל אלו מרומזי� בפסוקי�. טמאה
 אשר יתנו זו ,ת מעשר וכל חלב תירוש זה תרומ, כל חלב יצהר זו תרומה,שצריכי� תנופה

זו חלה שאסור באכילה עד שיפרישנה אבל '  לה,מתנות זרוע והלחיי� וקיבה וראשית הגז
 אשר בארצ� זה שדה , בכורי כל זה בכורי�,פירש עדיי� אינו ראוי לאכילה' תרומה אפי

  ."' א� בכור שור כו' ופדויו כו'  כל פטר כו, כל חר� זה שדה חר�,אחוזה
 

ה "בביאור הלכה ד' הלכה ז'  פרק אהלכות בכורי� ,ח קנייבסקי" להגרדר� אמונה. 11
 ,ל"וז, וגזל הגר

כל מקו� וכ בלהו הכא בהדי הני ד הא דקחשיב"
ג דכולהו " אע,י" הני דבאבהדישדה אחוזה חשיב 

 ,י"כ רבינו בסמו� ה"ניתני לאנשי משמר כמש
' י ב"ק ק"א בב"ד והרשב"כבר כתבו הראב
צ להביא "מ שה וא" בה בכהטע� משו� דזכי

 לעורות קדשי� שאי נוטלי א דמילירושלי� ול
כ "גג שמותר להוליכ "אות� אלא במקדש אע

ט "ע מה" ורבינו חשיב לה בפ,לחול' כ אפי"אח
 .ח"בסמו� ה

ה וגזל הקשו למה "ד' ק קי ב"והנה התוספות בב
ש� '  והא אמרי,אפשר לתת גזל הגר בכל מקו�

בלילה לא יצא וכ א� החזירו גזל הגר שהחזירו 
מה אש�  י"רחמנא פירש' חצאי דאש� קריי

אינו בא בלילה דכתיב ביו� צוותו ואינו בא 
ו "ח מגזלה ה"כ רבינו פ"וכ' לחצאי א� זה כו

 ,שהרי אש� קראו הכתוב ואי מקריבי בלילה
ק "נ נימא שאי מקריבי אלא בביהמ"כ ה"וא

 .רו בקושיה ונשא,ואי� אפשר להחזירו בגבולי
כ אי הנתינה כהקרבה ממש "ל דע"י' ולכאו

ג המזבח ולתת עליו מלח "כ יצטר� לתתו ע"דא
דהתורה עשתה ידי הכה מזבח כ " וע,'וכו

 ) או כשמזכה עבור הכה(וכשנתנו לידי הכה
דוגמתו מצאנו בברית  (,ג המזבח"כאילו נתנו ע

 ,ג המזבח"מילה דהנות על ברכי הסנדק כנותנו ע
' ד סי" חיוקמאב " ובנוא"ה סי"רס' ד סי"יו' עי
ולכ פסלו בלילה ולחצאי דהוה כמקריב ) ו"פ
 אבל אי צור� ,ג המזבח בלילה ולחצאי"ע

מ שהוא הוה "ק דידי הכה בכ"להביאו לביהמ
 ."כמזבח לעני זה

 
 אמרמפי השמועה למדו שזה שנ", ל"וז, ' הלכה ו'� הלכות גזלה ואבדה פרק ח"רמב. 12

 וא� אי� לאיש גואל בגר שמת ואי� לו יורשי� הכתוב מדבר ואש� זה )'ח' במדבר ה(רה בתו
 לפיכ� המחזיר גזל הגר בלילה לא יצא שהרי אש� ,האמור כא� הוא הגזל או דמי הגזלה

ואי� הכהני� חולקי� גזל הגר כנגד גזל הגר כדר� שאי� , קראו הכתוב ואי� מקריבי� בלילה
  ". בשר אש� אחרחולקי� בשר אש� זה כנגד
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, דהיה מעלה את הכס� ומת יתנו לבניו' יאי� המשמר זוכה את הכס� בהפרשה כדתנ� במתנ
 ונראה .ובזה אמרינ� דא� נת� בלילה לא יצא, אלא אחד הכהני� נוטל בידו בשביל המשמר

ואפשר דצרי� , יר היו� והמעות קיי� זכו ביו�אאבל א� ה, קא א� נתאכלו המעות ביו�דו
 ואפשר ליטול רשות .ו א� נת� בלילה שיזכו ביו� אפשר דמהניהמי, ליטול ממנו רשות ביו�

 .וא� נת� ביו� והתנו שיזכו בלילה לא זכו ולא יצא, ביו� דהקנאתו ביו� בעינ�
א יצא דוקא בנתאכלו המעות אבל א� מחצה ראשונה וכ� הא דאמר החזירוהו חצאי� ל

וכ� א� נת� מחצה ליהויריב במשמרת� ומחצה , כשיו כל הגזילהעקימת הרי יש כא� 
ופרוטה לכל כה� עולה , היתה הגזילה סלע, לידעיה במשמרת� לא יצא ויכול להוציא מיד�

ליהויריב ונתאכל ונת� נת� סלע ' ואפי, נת� סלע ליהויריב וסלע לידעיה לא יצא, שני סלעי�
  ."סלע שני לא יצא
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ר אברה� יצחק "מוהר' ג וכו"וידידי הרה"
י העיר לפו� רהיטא על דברי "פערלמא מלאשא נ

בעודו בבית גזל ואית ' מנחות דקנהו ה' התוס
מעלה את ' כ בהי"א, קדושה ממש ומועלי בו' בי

מת אמאי ינת לבניו קדושה שבה להיכ הכס� ו
 . הלכה

י "רק ע' ש למעלה באופני� שקנהו ה"אמנ� לפמ
דאמרינ הת� נת את הכס� , מ"הפרשתו לק

מ כס� מכפר "אמר אביי ש' לאנשי משמר כו
 מחצה דאי לא מכפר הוה אמינא מהדר ליורשי

ואמרינ הת� עוד ' ט אדעתא דהכי לא יהיב לי"מ
שמתו בעליה� הוו נפקי דג� בחטאת ואש� 

ט דאדעתא דהכי לא אפרשו אי לאו "לחולי מה
כ "וא, אזלי' דהלכתא גמירי להו דלמיתה ולרעי

נ כשהפריש הכס� לית לכהני� לש� כפרה "ה
כ "לכי מיית אח' שמיד ע� ההפרשה קנהו ה

קוד� נתינה שלא נתכפר כלל בטלה ההפרשה 
' למפרע דאדעתא דהכי לא אפריש וממילא לא הי

ז יוצא ל דמה דאמר "ולפ. מעול� הקדש כלל
אביי אדעתא דהכי לא אפריש לאו מסברא 

חידש כ אלא דממתניתי גופה מוכח ' דנפשי
ה ג� במת קוד� נתינה למה ינת "דאל, הכי

 .ש"הכס� לבניו וקדושה שבה להיכ הלכה כמ
אמנ� לפי הדר� שכתבנו למעלה דבגזלה קיימת 

הפרשתו קשה היא� י "ממילא ג� שלא ע' קנהו ה
דהשתא לא מהני ולא מידי מה , פקעה קדושה

 שצידדנו המי ולפ. דאדעתא דהכי לא אפריש
אבל , ג לא מיירי מתניתי ניחא"לעיל לומר דבכה

בהודאה ' ג שקנהו ה"א� מיירי מתניתי ג� בכה
שאחר מיתת הגר ובלא הפרשה כשהגזלה קיימת 

כהני� רק בכדי ליתנו ל' ל כיו דקנהו ה"וצ. קשה
לכפרת הגזל הלכ� כשמת וליכא תו כפרה נפקע 

ואל תתמה שיהא הקדש נפקע . 'ממילא קני ה
מצינו במעות ההולכות לי� המלח ' בכדי דכוותי

' עיי, דאי מועלי בה ורק מדרבנ הוא דלא נהני
ד� (בערכי ' י ש� ועיי"וברש) א"ע' ד� ג(במעילה 

וד אינ משו� דכיו דאי בה צור� ע, )ב"ע' ה
נ דכוותה כיו שאי צור� לנתינה "וה', קדשי ה

 . 'לכהני� לכפרה ממילא אינ קדשי ה
ז נמצא דההקדש נפקע רק מההיא "לפ אול�

כ אכתי יקשה "וא, שעתא דמת הגזל ולא למפרע
למה ינת לבני הגזל הרי קניינו של גזל נתבטל 

והשתא כי נפקע ההקדש ' י מה שקנהו ה"כבר ע
ועוד דאכתי יש לדקדק דיהא . [בניולמה יהא ל

ב "אסור ליהנות מדרבנ מיהא כמו בשאר קבה
בערכי ש� ובד� ' עיי, שאי בה� צור� להקדש

כיו ' ח אות ד"ל' ש בספרי סי"מ' ועיי, ג"י
וא� דיש לומר דבהא , דלכתחלה היו מועלי בה

מ דחוק הוא בכלל ואי להארי� "לא גזרו רבנ מ
לא אתי לבסו� לידי כפרה ל דכיו ד"וצ]. בזה

והדבר צרי� תלמוד והסבר , נפקע ההקדש למפרע
 ."נכו
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אמר רבא גזל הגר שהחזירו ' הנה ש� בגמ"
� שט א"בלילה לא יצא החזירו חצאי לא יצא מ

ו הדי "� כתב לעיל בה"והרמב, רחמנא' קריי
 בלילה לא יצא והשמיט הדי שא� שא� החזירו

ח במצוה "ועמד בזה המנ, החזירו חצאי לא יצא
 .ט"קכ

ונראה דצרי� ביאור הא שא� החזירו בלילה לא 
מ הלא כשהאיר היו� "סו� סו� מאי נ, יצא

והגזילה היא אצל הכהני� שוב יחשב כמו חזרה 
, כשיו ביו� ואטו צרי� לזה מעשה הנתינהע

אות ' בא קמא סימ כוראיתי בחזו איש על ב
ז שכתב שא� לא נתאכלו המעות בלילה "ט

אינו אבל א� נתאכלו המעות בלילה , באמת יצא
 מאיואפילו א� נתאכלו המעות א, ע"וזה צ, יוצא

ממילא בדי שצריכי להחזיר לו , אינו יוצא
 המעות ושוב א� נשאר אצל� הרי זה כמו שנות

צל� מ א� נאבדה א"לי הנו וא.לה� עכשיו ביו�
 .הגזילה באונס

מ היא לעני הדי שא� נת הכס� "ונראה שהנ
לכהני� ומת קוד� שהביא האש� שאי מוציא 

ובזה , מיד הכהני� משו� שכס� מכפר מחצה
הדי שא� החזירו בלילה ומת קוד� שהאיר 

וממילא מוציאי היורשי� מיד , היו� שלא יצא
 וכ .הכהני� משו� שא� מחצה לא מכפר בלילה

דנחזי אנ אי� , לפרש האי דהחזירו חצאיצרי� 
 א� א� החצאי היה שוה פרוטה לכל כה ,איירי

מ שלא החזיר את "ומה נ, מהמשמר ודאי שיצא
כל פרוטה ופרוטה גזילה בפני עצמה היא הכל 



כ "וע, ועל מה שהחזיר יצא ומה שלא החזיר חייב
 שאיירי שהחזיר חצאי ולא יהיה פרוטה לכל כה

והחידוש כא דא� שבעצ� , וכה מהמשמר
כ הוא נות "הגזילה יש פרוטה לכל כה וכה ואח

מ בחצאי הראשונה לא יצא "מ' חצאי השני
, רחמנא' אפילו על מה שנת משו� דאש� קריי

דהרי א� מת קוד� שנת , מ להלכה"ובזה אי נ

אי אפשר שיצא על מה שנת חצאי ' חצאי השני
טה לכל כה דהרי נמצא שאי פרו, הראשונה

, כ"וממילא אי יצא כמו שאמר רבא אח, וכה
שאפילו א� ית ' אלא רבא אמר הדי כלפי שמי

מ מקוד� לא יצא רק "מ' כ חצאי השני"אח
א כ ל"מ וע" אבל להלכה אי שו� נ,שנותככ "אח

 ."� זה להלכה ודוק היטב"הביא הרמב
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לפיכ� השותפי� שנשתתפו , שנתנו לו במתנה הרי ה� פטורי� מ� המעשר עד שיולדו ברשותו
בבהמות והביא זה מאה טלאי� וזה מאה טלאי� וערבו� ונשתתפו בה� הרי המאתי� 

וכ� האחי� שירשו טלאי� מאביה� הרי ה� , פטורי� מ� המעשר שכל טלה מה� כמכור
אבל הנולדי� לה� בשותפות לאחר מכא� מאלו הבהמות בי� לשותפי� , המעשרפטורי� מ� 

וכ� א� היו שותפי� במעות וקנו בהמות ממעות השותפות , בי� לאחי� חייבי� במעשר
והאחי� שקנו בהמות ממעות הירושה הרי הנולדי� מה� לאחר מכא� חייבי� במעשר שהרי 

השותפי� אחר שנולדו לה� הבהמות חלקו האחי� ו, ברשות� נולדו והרי ה� כאיש אחד
שבשעה שחלקו נעשו הכל לקוחי� , ברשות� וחזרו ונשתתפו הרי אלו פטורי� מ� המעשר

והלקוח פטור וכשחזרו ונשתתפו הרי נשתתפו בבהמות ועדיי� לא ילדו לה� ברשות� אחר 
 וא� על פי שחלקו גדיי� כנגד גדיי� וטלאי� כנגד טלאי� ועשרה כנגד, שיתו� זה השני

  ".עשרה הכל פטורי� מ� המעשר והרי ה� כלקוחי�
 

כה� שנפלו לו עשר בהמות בגזל הגר  ",ל"וז, ג" הלכה י'� הלכות בכורות פרק ו"רמב .17
שמתנות כהונה מתנות ה� וכבר ביארנו שהנות� מתנה פטור מ� , פטורי� מ� המעשר

  ".המעשר
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