
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 
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question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

חולין-הזרוע והלחיים

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

קל.

▀

הזרוע והלחיים והקבה נוהגין בארץ ובחוצה לארץ, בפני הבית ושלא בפני הבית, בחולין אבל לא 

במוקדשיןֹ שהיה בדין, ומה אם החולין שאינן חייבים בחזה ושוק ־ חייבים במתנות, קדשים שחייבים 

בחזה ושוק אינו דין שחייבים במתנות? ת"ל: (ויקרא ז) ואתן אותם לאהרן הכהן ולבניו לחק עולם ־ אין 

לו אלא מה שאמור בענין.

▀קל.

כל הקדשים שקדם מום קבוע להקדשן ונפדו ־ חייבין בבכורה ובמתנות, ויוצאין לחולין להגזז ולהעבד, 

וולדן וחלבן מותר לאחר פדיונן, והשוחטן בחוץ פטור, ואין עושין תמורה, ואם מתו יפדו, חוץ מן הבכור 

ומן המעשר.

▀קל.

כל שקדם הקדשן את מומן, או מום עובר קודם להקדשן ולאחר מכאן נולד להם מום קבוע, ונפדו ־ 

פטורין מן הבכורה ומן המתנות, ואינן יוצאין לחולין להגזז ולהעבד, וולדן וחלבן אסור לאחר פדיונן, 

והשוחטן בחוץ חייב, ועושין תמורה, ואם מתו יקברו.

קל.
ג

◊¿
טעמא, דכתב רחמנא אותם, הא לאו הכי הוה אמינא קדשים חייבין במתנות? איכא למיפרך: מה לחולין ־ 

שכן חייבין בבכורהִ 

תיתי מזכרים.!קל.

מה לזכרים שכן חייבין בראשית הגזִ ¿◊קל.

מתיישים!קל.

מה לתיישים שכן נכנסין לדיר להתעשרִ ¿◊קל.

מזקנים!קל.

מה לזקנים שכן נכנסו לדיר להתעשרִ ¿◊קל.

מלקוח ויתום!קל.

מה ללקוח ויתום שכן נכנסין במינן לדיר להתעשרִ ¿◊קל.

במינן קאמרת, קדשים נמי במינן נכנסין לדיר להתעשר.!◊קל.

¿◊קל.
ויהיו חולין חייבין בחזה ושוק מקל וחומר: ומה קדשים שאין חייבים במתנות ־ חייבין בחזה ושוק, חולין 

שחייבין במתנות ־ אינו דין שחייבין בחזה ושוק?

ֹ !◊קל. אמר קרא: (דברים י"ט) וזה יהיה משפט הכהנים, זה ־ אין , מידי אחרינא ־ לא

¿◊קל.

אלא טעמא דכתב רחמנא זה, הא לאו הכי הוה אמינא: חולין חייבין בחזה ושוק? והא בעי תנופה, היכא 

לינופינהו? אי אבראי ־ (ויקרא ז) לפני ה' כתיב, אי אגואי ־ קא מעייל חולין לעזרִה הלכך לא אפשרֹ 

אלא זה למה לי?

קל:
לכדרב חסדא!

המזיק מתנות כהונה או שאכלן ־ פטור מלשלם.דאמר רב חסדא:▀!◊קל:

ֹ גופא, אמר רב חסדא:▀>קל: המזיק מתנות כהונה או שאכלן ־ פטור מלשלם

מאי טעמא?^◊קל:

איבעית אימא: דכתיב זה!◊קל:

ֹ !◊קל: ואיבעית אימא: משום דהו"ל ממון שאין לו תובעים

(דברים י"ח) וזה יהיה משפט הכהנים, מלמד שהמתנות דיןמיתיבי:▀¿◊קל:

למאי הלכתא, לאו להוציאן בדיינין?¿קל:

לא, לחולקן בדיינין, וכדרב שמואל בר נחמני!◊קל:

▀!◊קל:
דאמר רב שמואל בר 

נחמני אמר רבי יונתן:

מנין שאין נותנין מתנה לכהן ע"ה ־ שנאמר (דברי הימים ב' לא) ויאמר לעם ליושבי ירושלים לתת מנת 

לכהנים וללוים למען יחזקו בתורת ה' ־ כל המחזיק בתורת ה' יש לו מנת, ושאינו מחזיק בתורת ה' ־ אין 

 ֹ לו מנת

ֹ ת"ש, ר' יהודה בן בתירא:▀¿◊קל: משפט ־ מלמד שהמתנות דין, יכול אפי' חזה ושוק דין? ת"ל: זה
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למאי?^¿קל:

אילימא לחולקו בדיינין!¿קל:

אטו חזה ושוק לאו בדיינין מיחלקו?¿¿קל:

ִ ¿◊קל: אלא לאו, להוציא בדיינין

ֹ !◊קל: הכא במאי עסקינן ־ דאתו לידיה

אי דאתו לידיה, מאי למימרא?¿קל:

ֹ !◊קל: דאתו לידיה בטבלייהו, וקסבר האי תנא: מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין

תא שמע:▀¿◊קל:
בעל הבית שהיה עובר ממקום למקום, וצריך ליטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני ־ נוטל, ולכשיחזור 

ישלם, דברי רבי אליעזרִ 

מדת חסידות שנו כאןרב חסדא:!◊קל:

תנא תני ישלם ואת אמרת מדת חסידות שנו כאן?רבא:¿◊קל:

ועוד, מדרבי אליעזר ליקום וליתוב?¿◊קל:

עני היה באותה שעהאלא מסיפא: וחכמים:▀¿◊קל:

טעמא ־ דעני, הא עשיר ־ משלם▀¿◊קל:

ִ ¿◊קל: אמאי? ליהוי כמזיק מתנות כהונה או שאכלן

ֹ רב חסדא:!◊קל: מדת חסידות שנו כאן

תא שמע:▀¿◊קל:
מנין לבעל הבית שאכל פירותיו טבלין, וכן לוי שאכל מעשרותיו טבלים, מנין שפטור מן התשלומין ־ 

ת"ל (ויקרא כ"ב) ולא יחללו את קדשי בני ישראל אשר ירימו ־ אין לך בהן אלא משעת הרמה ואילך

הא משעת הרמה ואילך מיהא משלם▀¿◊קל:

ִ ¿◊קל: אמאי? ליהוי כמזיק מתנות כהונה או שאכלן

ֹ !קל: הכא נמי דאתו לידיה בטבלייהו, וקסבר האי תנא: מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין
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