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 ה פסוק ו פרק במדבר :ֹרא�וֹ ֹרא�וֹ ֹרא�וֹ ֹרא�וֹ     ְ&ַערְ&ַערְ&ַערְ&ַער    ֶ%ַרעֶ%ַרעֶ%ַרעֶ%ַרע    ַ$ֵ#לַ$ֵ#לַ$ֵ#לַ$ֵ#ל    ִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיה    ָקֹד�ָקֹד�ָקֹד�ָקֹד� ה'לַ  ַיִ!יר ֲאֶ�ר ַהָ ִמ� ְמ�את ַעד ֹרא�וֹ  ַעל ַיֲעֹבר �א ַ�ַער ִנְזרוֹ  ֶנֶדר ְיֵמי ָ�ל .1

 כו פסוק לד פרק שמות 2 י פסוק כג פרק שמות: ִא/וֹ ִא/וֹ ִא/וֹ ִא/וֹ     ַ(ֲחֵלבַ(ֲחֵלבַ(ֲחֵלבַ(ֲחֵלב    ְ$ִדיְ$ִדיְ$ִדיְ$ִדי    ְתַבֵ-לְתַבֵ-לְתַבֵ-לְתַבֵ-ל    �א�א�א�א ֱא�ֶהי* ה' ֵ(ית ָ�ִביא +ְדָמְת* ִ(�)ֵרי ֵראִ�ית .2

 כא פסוק יד פרק דברי�: /וֹ /וֹ /וֹ /וֹ אִ אִ אִ אִ     ַ(ֲחֵלבַ(ֲחֵלבַ(ֲחֵלבַ(ֲחֵלב    ְ$ִדיְ$ִדיְ$ִדיְ$ִדי    ְתַבֵ-לְתַבֵ-לְתַבֵ-לְתַבֵ-ל    �א�א�א�א ֱא�ֶהי* ה'לַ  ַאָ�ה ָקדֹו� ַע� ִ�י ְלָנְכִרי ָמֹכר אוֹ  ַוֲאָכָל4 ִ�ְ�ֶנ3ָה ִ(ְ�ָעֶרי* ֲאֶ�ר ַלֵ$ר ְנֵבָלה ָכל ֹתאְכל) �א .3

 ל פסוק כב פרק שמות: ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ     ַ�ְ�ִלכ)5ַ�ְ�ִלכ)5ַ�ְ�ִלכ)5ַ�ְ�ִלכ)5    ַלֶ�ֶלבַלֶ�ֶלבַלֶ�ֶלבַלֶ�ֶלב ֹתאֵכל) �א ְטֵרָפה ַ(6ֶָדה )ָבָ&ר ִלי ִ�ְהי)5 ֹקֶד� ְו+ְנֵ�י .4

 ד פסוק יז פרק ויקרא :ַע/וֹ  ִמ9ֶֶרב ַהה)א ָהִאי� ְוִנְכַרתְוִנְכַרתְוִנְכַרתְוִנְכַרת ָ�ָפ8 ָ#� ַהה)א ָלִאי� ֵיָחֵ�ב ָ#� ה' ִמְ�5�ַ ִלְפֵני ה'לַ  ָקְרָ(5 ְלַהְקִריב ֱהִביאוֹ ֱהִביאוֹ ֱהִביאוֹ ֱהִביאוֹ     �א�א�א�א    מֹוֵעדמֹוֵעדמֹוֵעדמֹוֵעד    ֹאֶהלֹאֶהלֹאֶהלֹאֶהל    ֶ%ַתחֶ%ַתחֶ%ַתחֶ%ַתח    ְוֶאלְוֶאלְוֶאלְוֶאל .5

 ב פסוק ג פרק ויקרא :ָסִביב ַהִ/ְזֵ(חַ  ַעל ַהָ#� ֶאת ַהֹ�ֲהִני� +ֲהֹר5 ְ(ֵני ְוָזְרק) מֹוֵעד ֹאֶהל ֶ%ַתח )ְ�ָחטוֹ )ְ�ָחטוֹ )ְ�ָחטוֹ )ְ�ָחטוֹ  ָקְרָ(נוֹ  ֹרא� ַעל ָידוֹ  ְוָסַמ8 .6

 ח פסוק ג פרק ויקרא :ָסִביב ַהִ/ְזֵ(חַ  ַעל ָ#מוֹ  ֶאת +ֲהֹר5 ְ(ֵני ְוָזְרק) מֹוֵעד ֹאֶהל ִלְפֵני ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ     ְוָ�ַחטְוָ�ַחטְוָ�ַחטְוָ�ַחט ָקְרָ(נוֹ  ֹרא� ַעל דוֹ יָ  ֶאת ְוָסַמ8 .7

 יג פסוק ג פרק ויקרא :ָסִביב חַ ַהִ/ְז(ֵ  ַעל ָ#מוֹ  ֶאת +ֲהֹר5 ְ(ֵני ְוָזְרק) מֹוֵעד ֹאֶהל ִלְפֵני ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ     ְוָ�ַחטְוָ�ַחטְוָ�ַחטְוָ�ַחט ֹרא�וֹ  ַעל ָידוֹ  ֶאת ְוָסַמ8 .8

�מוֹ  ָל&)� ֱא�ֶהי* ה' ִיְבַחר ֲאֶ�ר ַהָ/קֹו�ַהָ/קֹו�ַהָ/קֹו�ַהָ/קֹו�    ִמְ/*ִמְ/*ִמְ/*ִמְ/*    ִיְרַחקִיְרַחקִיְרַחקִיְרַחק    ִ�יִ�יִ�יִ�י .9ְ �� כא:יב דברי� :ַנְפֶ�* ַאַ)ת ְ(ֹכל ִ(ְ�ָעֶרי* ְו>ַכְל�ָ ְו>ַכְל�ָ ְו>ַכְל�ָ ְו>ַכְל�ָ  ִצִ)יִת* ַ�ֲאֶ�ר ְל* ה' ָנַת5 ֲאֶ�ר )ִמֹ:אְנ* ִמְ(ָקְר* ְוָזַבְח�ָ ְוָזַבְח�ָ ְוָזַבְח�ָ ְוָזַבְח�ָ  ָ

 כו פסוק ז פרק דברי�: ה)א ֵחֶר� ִ�י ְ�ַתֲעֶב3) ְוַתֵעב ְ�ַ�9ְֶצ3) ַ�9ֵ= ָ�ֹמה)ָ�ֹמה)ָ�ֹמה)ָ�ֹמה)    ֵחֶר�ֵחֶר�ֵחֶר�ֵחֶר�    ְוָהִייתָ ְוָהִייתָ ְוָהִייתָ ְוָהִייתָ  ֵ(יֶת* ֶאל תֹוֵעָבה ָתִביא �אוְ  .10

  יב פסוק כה פרק ויקרא :ְ�ב)>ָת4 ֶאת ֹ�אְכל) ַה6ֶָדה ִמ5 ָלֶכ�ָלֶכ�ָלֶכ�ָלֶכ�    ִ�ְהֶיהִ�ְהֶיהִ�ְהֶיהִ�ְהֶיה    ֹקֶד�ֹקֶד�ֹקֶד�ֹקֶד�    ִהואִהואִהואִהוא    יֹוֵבליֹוֵבליֹוֵבליֹוֵבל    ִ�יִ�יִ�יִ�י .11

I Rest of list of 'קידושי5 באיסורי הנאה – משנה ט (the first five items in the משנה were analyzed in the previous שעור) 

a שער נזיר (hair cut from the נזיר after his successful completion of the נזירות) – v. 1; קדוש (not קודש) – cannot be redeemed 

b פטר חמור – could be contra ר"ש, who permits הנאה from פטר חמור; or consensus and after עריפת החמור (if not redeemed) 

c בשר בחלב – as per תנא דברי ר"י who sees repetition in vv. 2-3 as teaching איסור הנאה (as well as אכילה ובישול)  

i note: contra  יוחאי)ב' (ר"ש  who infers from vv. 3::4 that just as there is no איסור הנאה from טריפה, similarly with בב"ח 

d חולי5 שנשחטו בעזרה  - source 

i Attempt #1: ר"מ  - symmetry in division between מקדש and חו= למקדש –  

1 Just as: we may not offer קרבנות outside (v. 5), so we may not offer 5חולי inside 

(a) Limitation: there is no חיוב חטאת for חולי5 שנשחטו בעזרה as per exclusive phrasing in v. 5 – להקריב...ונכרת 

(b) Rejection: parallel challenged by this limitation 

2 Rather: אביי – vv. 6-8 (3 instances of ושחט אותו) responding to v. 9, which allows 5שחיטת חולי “at a distance” 

(a) � but not בעזרה – even בעלי מו�, חיות ועופות (as per extra verses) 

(b) and: prohibition of אכילה extends to חולי5 שנשחטו בעזרה by implication of ואכלת in v. 9 

(c) and: prohibition extends to הנאה from exclusive אותו in v. 5 which allows טריפה to be used 

3 note: (בר יוחאי) ר"ש validates 5קידושי done with בב"ח, פטר חמור and חולי5 שנשחטו בעזרה  

(a) challenge: we understand בב"ח and פטר חמור (as above) – but ר"ש confirms איסור הנאה of חולי5 שנשחטו בעזרה 

(b) answer: in this case, it was found to be a ר"ש ;טריפה maintains that שחיטה שאינה ראויה isn’t שחיטה (no violation) 

II Conclusion of 'משנה ט – if he sold any of these איסורי הנאה and gave her 5קידושי with the proceeds – מקודשת 

a Source: by implication from v. 10 – only in re: ע"ז do the proceeds maintain status of �חר 

i Question: why not infer from there?  

ii Answer: ע"ז and שמיטה (v. 11 ) which also extends to the proceeds (are subject to ביעור) are �שני כתובי 

1 Challenge: how will authority who allows �שני כתובי to be a model answer? 

2 Response: both have exclusive terms – יובל היאהיאהיאהיא ,חר� הואהואהואהוא;  

III 'קידושי5 :משנה י with מתנות כהונה (תרומות etc.) and אפר פרה/מי חטאת  - all valid, even if given by a ישראל 

a טובת הנאה :עולא (the rights to decide who gets מתנות כהונה) isn’t considered to have monetary value 

i Challenge: our משנה assigns it a monetary value (and validates 5קידושי done with it)  

ii defense: our case is טבל that came to the ישראל as a ירושה from his Kohanic maternal grandfather 

1 and: we hold that מתנות שלא הורמו are considered to have been taken  

2 therefore: he already owns the תרומה and may sell it to a 5כה (it has real value, not just טובת הנאה)  

iii consideration: perhaps טובת הנאה is subject to dispute רבי/ר' יוסי בר יהודה in re: amount of repayment if טבל stolen 

 pay all :רבי 1

  (מתנות total minus value of) within it חוליpay value of 5 :ריב"י 2

(a) reconsider: perhaps all agree that טובת הנאה isn’t a value, and the case here is as above (Kohanic grandfather) 

(i) מתנות שלא הורמו :רבי are considered taken �he stole all (the owner owned all of it)  

(ii) מתנות שלא הורמו  :ריב"י aren’t considered taken� the owner must separate it and give it � no value  

(b) Reconsider: perhaps all agree that they are considered to be taken (and 5טובת הנאה אינה ממו) 

(c) And: dispute is whether to accept שמואל’s ruling that one kernel exempts the entire pile (מדאורייתא)  

(i) רבי: accepts שמואל� the thief stole all of it 

(ii) ריב"י: rejects שמואל �the thief only stole the 5חולי value 

(d) or: all reject שמואל and רבי applies קנס to the thief 

(e) or: all accept שמואל and ריב"י applies קנס to owner for holding on to טבל 

b challenge to משנה :אפר פרה/מי חטאת rules that taking money for these actions renders them invalid 

i answer: may accept money for trouble of bringing them, not for מצוה (wording of each משנה supports distinction)  


