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שמע מינה: חומשא מלבר, שמע מינה.!נד.

כתנאי▀נד.

(ויקרא כ"ז) ויסף חמשתו עליו ־ שיהא הוא וחומשו חמשה, דברי רבי יאשיה.[רבי יאשיה]♦▀▀◊נד.

חמישיתו ־ חומשו של קרן.רבי יונתן:♦▀▀◊נד.

איבעיא להו:^◊נד.
חומש מעכב או אינו מעכב? ארבעה בארבעה פריק, ואכנפשיה מוסיף חומש, אלמא חומש לא מעכב. או 

דלמא: ארבעה בחמשה פריק, וחומש מעכב?

הדמאי אין לו חומש, ואין לו ביעור.רבינא, תא שמע:▀!◊נד.

!נד.
הא קרן ־ יש לו. מאי טעמא? קרן דמעכב בדאורייתא ־ איתא בדרבנן, חומש דלא מעכב בדאורייתא ־ 

ליתא בדרבנן.

לימא כתנאי:¿◊נד.

נתן את הקרן ולא נתן את החומש, רבי אליעזר אומר: יאכל[רבי אליעזר]♦▀¿◊נד.

לא יאכל.בי יהושע:♦▀¿◊נד.

נראין דברי רבי אליעזר בשבת, ודברי רבי יהושע בחול.רבי:▀¿◊נד.

▀¿נד.
מדאמר נראין דברי רבי אליעזר בשבת ־ מכלל דפליגי אפילו בחול, מדאמר נראין דברי רבי יהושע 

בחול ־ מכלל דפליגי אפילו בשבת. מאי לאו, בהא סברא קמיפלגי:

חומש לא מעכבדרבי אליעזר סבר:♦▀¿◊נד.

חומש מעכב.רבי יהושע סבר:♦▀¿◊נד.

לא, דכולי עלמא חומש לא מעכב, והכא בחיישינן לפשיעותא קמיפלגי.רב פפא:!◊נד.

חיישינן לפשיעותאמר סבר:[רבי יהושע]♦▀!◊נד.

לא חיישינן לפשיעותא.ומר סבר:[רבי אליעזר]♦▀!◊נד.

הכל מודים בהקדש שחילל, הואיל וגזברין תובעין אותו בשוק.רבי יוחנן:▀◊נד.

ובהקדש לא פליגי?¿נד.

נתן את הקרן ולא נתן לו את החומש, רבי אליעזר אומר: חיללוהתניא:[רבי אליעזר]▀¿♦◊נד.

לא חילל.חכמים:▀¿♦◊נד.

נראין דברי רבי אליעזר בהקדש, ודברי חכמים במעשר.רבי:▀¿נד.

¿נד.
מדאמר נראין דברי רבי אליעזר בהקדש ־ מכלל דפליג אפילו במעשר, מדקאמר נראין דברי חכמים 

במעשר ־ מכלל דאינהו פליגי אפילו בהקדשִ 

אלא, אי אתמר הכי אתמר:▀◊נד.

רבי יוחנן:▀▀◊נד.
הכל מודים בשבת בהקדש שחילל, חדא, דכתיב (ישעיהו נ"ח) וקראת לשבת ענג. ועוד: הואיל וגזברין 

תובעין אותו בשוק.

רמי בר חמא:^◊נד.

הרי אמרו הקדש אינו מתחלל על הקרקע, דרחמנא אמר (ויקרא כ"ז) ונתן הכסף וקם לו, חומשו מהו 
שיתחלל על הקרקע? תרומה אינה משתלמת אלא מן החולין, דרחמנא אמר (ויקרא כ"ב) ונתן לכהן את 

הקדש ־ דבר הראוי להיות קדש, חומשה מהו שישתלם שלא מן החולין? מעשר אין מתחלל על 
האסימון, דרחמנא אמר (דברים י"ד) וצרת הכסף בידך ־ לרבות כל דבר שיש עליו צורה. חומשו מהו 

שיתחלל על האסימון?

אתגלגל מלתא ומטא לקמיה דרבאОנד.

אמר קרא עליו ־ לרבות חומשו כמותו.אמר להו:[רבא]!◊נד.

רבינא: אף אנן נמי תנינא:▀▀נד.
הגונב תרומה ולא אכלה ־ משלם תשלומי כפל דמי תרומה. אכלה ־ משלם שני קרנים וחומש, קרן 

וחומש מן החולין, והקרן דמי תרומה.

שמע מינה: חומשו כמותו, שמע מינה.▀נד:

גבי גזל כתיב (ויקרא ה') וחמשתיו יסף עליורבא:▀◊נד:
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ותנן:▀▀◊נד:
נתן לו את הקרן ונשבע לו על החומש ־ הרי זה מוסיף חומש על חומש עד שיתמעט הקרן פחות משוה 

פרוטה.

גבי תרומה כתיב (ויקרא כ"ב) איש כי יאכל קדש בשגגה ויסף חמשיתו עליו▀◊נד:

ותנן:▀▀◊נד:
האוכל תרומה בשוגג משלם קרן וחומשֹ אחד האוכל ואחד השותה ואחד הסך, אחד תרומה טהורה ואחד 

תרומה טמאה ־ משלם חומשה וחומשא דחומשא.

ואילו גבי מעשר לא מכתב כתיב ולא מיתנא תנא, ולא איבעויי איבעיא לן.▀◊נד:

גבי הקדש כתיב (ויקרא כ"ז) ואם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישית כסף ערכך▀◊נד:

הפודה את הקדשו מוסיף חומש.ותנן:▀▀◊נד:

חומשא ־ תנן, חומשא דחומשא ־ לא תנן.▀▀◊נד:

^▀◊נד:

מאי? גבי תרומה כתיב ויסף, גבי קדש נמי הא כתיב ויסף, או דלמא: גבי תרומה כתיב ויסף, אי שקלת 
ליה לוי"ו דויסף ושדית ליה על חמשיתו ־ הוה ליה חמישיתיו. גבי הקדש כתיב (ויקרא כ"ז) ויסף 

חמישית, אף על גב דכי שקלת ליה לוי"ו דויסף ושדית ליה על חמישית ־ סוף סוף הוה ליה חמשתו.

ותיפוק ליה דהוה ליה הקדש שני¿נד:

אהקדש ראשון ־ מוסיף חומש, על הקדש שני ־ אין מוסיף חומשִ ואמר רבי יהושע בן לוי:▀¿◊נד:

!◊נד:
רב פפי לרבינא, הכי 

אמר רבא:
חומש כתחילת הקדש דמי.

מאי הוה עלה?^נד:

רב טביומי משמיה דאביי:!◊נד:
אמר קרא ויסף חמישית כסף ערכך ־ מקיש חומשו לכסף ערכו, מה כסף ערכו מוסיף חומש, אף כסף 

חומשו נמי מוסיף חומש.

▀◊>נד:
גופא, אמר רבי יהושע בן 

לוי:
על הקדש ראשון מוסיף חומש, ועל הקדש שני אין מוסיף חומש.

רבא:▀נד:
מאי טעמא דרבי יהושע בן לוי ־ אמר קרא (ויקרא כ"ז) ואם המקדיש יגאל את ביתו ־ המקדיש ולא 

המתפיס.

▀◊נד:
תני תנא קמיה דרבי 

אלעזר:
(ויקרא כ"ז) ואם בבהמה הטמאה ופדה בערכך. מה בהמה טמאה מיוחדת שתחילתה הקדש וכולה 

לשמים, ומועלין בה, אף כל שתחילתה הקדש וכולה לשמים ־ מועלין בה.

רבי אלעזר לתנא:¿◊נד:
בשלמא כולה לשמים ־ למעוטי קדשים קלים, כיון דאית להו לבעלים בגוייהו לית בהו מעילה. אלא 
תחילת הקדש למעוטי מאי? תחילת הקדש הוא דאית ביה מעילה, סוף הקדש לית ביה מעילה? דלמא 

לענין חומש קאמרת, וכרבי יהושע בן לוי.

אין, הכי קאמינא.אמר ליה:[תנא]!נד:

בהמה טמאה בתחילת הקדש איתא, באמצע הקדש ליתא?רב אשי לרבינא:¿◊נד:
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