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ח.
בבכור נאמר לא תפדה ־ ונמכר הוא.איתיביה:▀¿◊

במאי עסקינן?^¿ח.

אילימא בזמן הזה!¿ח.

(במדבר י"ח) ואת דמם תזרוק על המזבחאימא סיפא:▀¿¿ח.

בזמן הזה מי איכא מזבח?¿¿ח.

ֹ !¿◊ח. אלא פשיטא ־ בזמן שבית המקדש קיים

ובמאי?^¿ח.

אילימא בבעל מום!¿ח.

ואת דמם תזרוק על המזבח ואת חלבם תקטיראימא סיפא:¿▀¿ח.

ואי בבעל מום מי חזי להקרבה?¿¿ח.

אלא בתם!¿◊ח.

נמכר הואוקתני:▀¿◊ח.

מידי איריא? רישא ־ בבעל מום, סיפא ־ בתם.!◊ח.

מתיב רב משרשיא:▀¿◊ח.
כהנת שנתערבה ולדה בולד שפחתה, הגדילו התערובות ־ משחררין זה את זה, ושניהם אוכלין בתרומה, 

וחולקין חלק אחד על הגורן. בכורן ירעו עד שיסתאבו, ויאכלו במומן.

במאי עסקינן?^¿ח.

אילימא בזמן הזה!¿ח.

ִ ¿¿ח. מאי שנא דידן מדידהו? דידן נמי מומין בעינן

ֹ !¿◊ח. אלא לאו ־ בזמן שבית המקדש קיים

אי אמרת בשלמא אית ליה לכהן זכייה בגוויה ־ שפיר, אלא אי אמרת לית ליה ־ ליתי גזבר ולישקלאִ ¿¿◊ח.

!!◊ח.
לעולם בזמן הזה, ודקא קשיא לך מאי שנא דידן מדידהו? אנן ־ יהבינן ליה לכהן במומייהו, אינהו ־ כיון 

דאיכא בהו מקצת כהן ־ מפקע ליה לכהנים.

אי בזמן הזה ־ מאי איריא בכורות דהלין ספיקות, אפילו דידן נמי ירעוִ ל"א:¿¿◊ח.

ֹ !¿ח. אלא פשיטא בזמן שבית המקדש קיים

ִ ¿¿ח. ואי בבעל מום ־ ירעו עד שיסתאבו? הא מסואבין וקיימין

אלא פשיטא ־ בתמין והלין הוא דלא מצי מזבני הא כהנים ודאין מזבנין לעולם!¿ח.

!◊ח.
לעולם בזמן הזה, מאי קשיא לך ־ אפי' דילן נמי ירעו ־ לא מצינו מדחית ליה לכהן, דלא אית כאן ספק 

כהונהֹ הני ספיקות ־ מדחו לכהן, כל חד וחד א"ל לכהן אנא כהן.

(דברים י"ג) בהמתה ־ פרט לבהמת בכור ומעשר שבה, שללה ־ פרט לכסף מעשר שני שבה.מיתיבי, ר"ש:▀¿◊ח.

במאי עסקינן?^¿ח.

אילימא בזמן הזה!¿ח.

מי איכא עיר הנדחת?¿¿ח.

אין עושין עיר הנדחת אלא בב"ד של שבעים ואחדִ והתנן:▀¿¿ח.
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ֹ !¿◊ח. אלא פשיטא ־ בזמן שבית המקדש קיים

ובמאי?^¿ח.

אי נימא בבעל מום!¿ח.

היינו בהמתה¿¿ח.

אלא פשיטא ־ בתם!¿◊ח.

¿◊ח.
ואי אמרת בשלמא אית ליה זכייה בגוייה ־ שפיר, אלא אי אמרת לית ליה ־ למה לי מבהמה תיפוק ליה 

משללה ־ ולא שלל שמיםִ 

!◊ח.
לעולם בבעל מום, ודקא קשיא לך היינו בהמתה, מי שנאכל בתורת בהמתה, יצאו בכור ומעשר ־ שאינן 

נאכלין בתורת בהמתה

כל פסולי המוקדשין נמכרין באיטליז ונשקלין בליטרא, חוץ מן הבכור ומן המעשר שהנאתן לבעלים.דתנן:▀!ח.

(ויקרא ה') ומעלה מעל בה' ־ לרבות קדשים קלים שהן ממון בעלים ־ דברי רבי יוסי הגלילימיתיבי:[רבי יוסי הגלילי]♦▀¿◊ח.

לרבות שלמיםבן עזאי:♦▀¿◊ח.

לא אמר בן עזאי אלא בבכור בלבד.אבא יוסי בן דוסאי:▀¿◊ח.

במאי עסקינן?^¿ח.

אילימא בזמן הזה!¿ח.

הא דומיא דשלמים קתני¿¿ח.

ֹ !¿◊ח. אלא פשיטא ־ בזמן שבית המקדש קיים

ובמאי עסקינן?^¿ח.

אילימא בבעל מום!¿ח.

הא דומיא דשלמים קתני¿¿ח.

אלא לאו ־ בתם!¿◊ח.

וש"מ ־ אית ליה לכהן זכייה בגוויהִ ¿◊

ח:
לא, לעולם בתם, ובבכור בחוצה לארץ, ורבי שמעון היאאביי:!◊

אם באו תמימין ־ יקרבו.דאמר:[ר"ש]▀!◊ח:

▀¿◊ח:
מיתיבי, אמר לו רבי 

יוחנן בן נורי:
מה לי אם אינו מימר בחטאת ואשם ־ שהרי אין זכין בהן בחייהן, תאמר בבכור ־ שזכין בחייו.

במאי עסקינן?^¿ח:

אילימא בבעל מום!¿ח:

הא דומיא דחטאת ואשם קאמר¿¿ח:

אלא לאו ־ בתם!¿◊ח:

זכין בו בחייוִ וקתני:▀¿◊ח:

הא נמי ־ בבכור בחוצה לארץ, ורבי שמעון היארבינא:!◊ח:

אם באו תמימים ־ יקרבו.דאמר:[ר"ש]▀!◊ח:

Talmud Navigator עמוד 2 תמורה ח



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:                             

תמורה-הכל ממירין

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

לימא כתנאי¿◊ח:

בכור, בבית הבעלים ־ עושין תמורה, בבית הכהן ־ אין עושין תמורה.[ת"ק]♦▀¿◊ח:

כיון שבא לידי כהן ־ אין עושין תמורה.רבי שמעון בן אלעזר:♦▀¿◊ח:

היינו תנא קמאִ ¿¿ח:

מאי לאו הכי קאמר: בבית כהן ־ כהן הוא עושה תמורה, ואין בעל עושה תמורה!¿◊ח:

אלמא אית ליה לכהן זכייה בגוויהִ ¿◊ח:

לא קשיא, הא ־ רבי יוחנן בן נורי, הא ־ רבי עקיבא.!◊ח:

רב חסדא:▀◊ח:
לא שנו אלא כהן לכהן, אבל כהן לישראל ־ אסור. מ"ט ־ דלמא אזיל ישראל ושדי ביה מומא, וממטי 

לחכם, ואומר לו: בכור זה נתן לי כהן במומו.

ומי שרי חכם הכי?¿ח:

אין רואין בכור לישראל אלא א"כ כהן עמוִ והא אמר רב:▀¿ח:

!◊ח:
רב הונא בריה דרב 

יהושע:
היינו טעמא דישראל אסור ־ מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות.

О◊ח:
מר זוטרא איקלע לבי רב אשי, אמרו ליה: לטעום מר מידיִ אייתו לקמיה בישרא, א"ל: ליכול מר 

דמיברי, משום דבוכרא הוִא מנא לכו הא? אמרו ליה: דזבן לן פלוני כהן.

לא סבירא לכו הא דאמר רב הונא בריה דרב יהושע מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות?אמר להו:[מר זוטרא]¿ח:

לא סבירא לן, דאנן מיזבן קא זבנינן.אמרו ליה:!◊ח:

ולא סבירא לכו, הא דתנןאמר להו:[מר זוטרא]¿ח:

[דתנן]▀¿◊ח:
עד כמה ישראל חייב ליטפל בבכור, בדקה שלשים, ובגסה ־ חמשים יום, ואם אמר לו תנהו לי בתוך זמנו 

־ הרי זה לא יתננו לו.

מה טעם ־ מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנותִ ואמר רב ששת:▀¿◊ח:

התם ־ מוכחא מילתא, הכא ־ מזבן קא זבנינן.אמרו ליה:!◊ח:

לשון אחר, אמרו ליה:!◊ח:
הכא ־ לא יהיב דמי, הכא ־ קא יהיב דמי, מאי אמרת מוזיל כהן גביה, דסבר כהן, דכי הוי ליה בכור 

אחרינא יהיב ניהלי' ־ לאו דמסיק אדעתיה בוצינא טב מקרא.
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