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33.1.3 

4b (אמר אביי כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד) � 5b ( ל"הוה אמינא כעובר מצוה וכשר קמ )  

  כט, כב דברי#: ָיָמיוָיָמיוָיָמיוָיָמיו    ָ'לָ'לָ'לָ'ל    ַ�ְ+ָח�ַ�ְ+ָח�ַ�ְ+ָח�ַ�ְ+ָח�    י*ַכלי*ַכלי*ַכלי*ַכל    (א(א(א(א ִעָ"� ֲאֶ�ר ַ)ַחת ְלִאָ�הְלִאָ�הְלִאָ�הְלִאָ�ה    ִתְהֶיהִתְהֶיהִתְהֶיהִתְהֶיה    ְולוֹ ְולוֹ ְולוֹ ְולוֹ  ָ'ֶס$ ֲחִמִ�י# ַהַ"ֲערָ  ַלֲאִבי ִעָ � ַהֹ�ֵכב ָהִאי� ְוָנַת� .1

  כט, יח במדבר :ִמֶ "* ִמְק�2ְוֹ  ֶאת ֶחְל1וֹ ֶחְל1וֹ ֶחְל1וֹ ֶחְל1וֹ     ִמָ'לִמָ'לִמָ'לִמָ'ל 'ה ְ)ר*ַמת ָ'ל ֵאת ָ)ִרימ* ַמְ)ֹנֵתיֶכ# ִמֹ'ל .2

  לב, יח במדבר: ָתמ*ת* ְו(א ְתַחְ+ל* (א ִי4ְָרֵאל ְבֵני ָקְדֵ�י ְוֶאת ִמֶ "* ֶחְל1וֹ  ֶאת 1ֲַהִריְמֶכ# ֵחְטאֵחְטאֵחְטאֵחְטא    ָעָליוָעָליוָעָליוָעָליו    ִת4ְא*ִת4ְא*ִת4ְא*ִת4ְא*    ְו(אְו(אְו(אְו(א .3

  יב, יח במדבר :ְנַתִ)י# ְל7 'הלַ  ִיְ)נ* ֲאֶ�ר ֵראִ�יָת#ֵראִ�יָת#ֵראִ�יָת#ֵראִ�יָת#    ְוָדָג�ְוָדָג�ְוָדָג�ְוָדָג�    ִ)ירֹו�ִ)ירֹו�ִ)ירֹו�ִ)ירֹו�    ֵחֶלבֵחֶלבֵחֶלבֵחֶלב    ְוָכלְוָכלְוָכלְוָכל    ִיְצָהרִיְצָהרִיְצָהרִיְצָהר    ֵחֶלבֵחֶלבֵחֶלבֵחֶלב    לללל'ֹ 'ֹ 'ֹ 'ֹ  .4

ָ>תוֹ  *ִמְ;ֵדה *ְבֵהָמה ֵמ:ָד# לוֹ  ֲאֶ�ר ִמָ'ל 'הלַ  ִאי� ַיֲחִר# ֲאֶ�ר ֵחֶר# ָ'ל ַא9 .5   כח, כז ויקרא :'הלַ  ה*אה*אה*אה*א    ָקָדִ�י#ָקָדִ�י#ָקָדִ�י#ָקָדִ�י#    ֹקֶד�ֹקֶד�ֹקֶד�ֹקֶד� ֵחֶר# ָ'ל ִיָ<ֵאל ְו(א ִיָ ֵכרִיָ ֵכרִיָ ֵכרִיָ ֵכר    (א(א(א(א ֲאח=

  יז, יח במדבר :'הלַ  ִניֹחחַ  ְלֵריחַ  ִאֶ�ה ַ)ְקִטיר ֶחְל#1ָ ְוֶאת ַהִ ְז1ֵחַ  ַעל ִ)ְזֹרק 2ָָמ# ֶאת ֵה#ֵה#ֵה#ֵה# ֹקֶד� ִתְפ2ֶהִתְפ2ֶהִתְפ2ֶהִתְפ2ֶה    (א(א(א(א ֵעז ְבכֹור אוֹ  ֶ'4ֶב ְבכֹור אוֹ  �ֹור 1ְכֹור ַא9 .6

  י, כז ויקרא :Cֶֹד�Cֶֹד�Cֶֹד�Cֶֹד�    ִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיה    *ְתמ*ָרתוֹ *ְתמ*ָרתוֹ *ְתמ*ָרתוֹ *ְתמ*ָרתוֹ     ה*אה*אה*אה*א    ְוָהָיהְוָהָיהְוָהָיהְוָהָיה 1ְִבֵהָמה 1ְֵהָמה ָיִמיר ָהֵמר ְוִא# 1ְטֹוב ַרע אוֹ  1ְָרע ֹובט ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ     ָיִמירָיִמירָיִמירָיִמיר    ְו(אְו(אְו(אְו(א    ַיֲחִליֶפ"*ַיֲחִליֶפ"*ַיֲחִליֶפ"*ַיֲחִליֶפ"*    (א(א(א(א .7

ַ'ר ֲאֶ�ר 1ְכֹור ַא9 .8   כו, כז ויקרא :ה*אה*אה*אה*א    ''''ההההלַ לַ לַ לַ     4ֶה4ֶה4ֶה4ֶה    ִא#ִא#ִא#ִא#    �ֹור�ֹור�ֹור�ֹור    ִא#ִא#ִא#ִא# ֹאתוֹ  ִאי� ַיְק2ִי� (א 1ְִבֵהָמה 'הלַ  ְיב=

  יח, טז ויקרא :ָסִביב ַהִ ְז1ֵחַ  ַקְרנֹות ַעל ְוָנַת� ַהָ;ִעירַהָ;ִעירַהָ;ִעירַהָ;ִעיר    *ִמ#2ַ*ִמ#2ַ*ִמ#2ַ*ִמ#2ַ    ַהFָרַהFָרַהFָרַהFָר    ִמ#2ִַמ#2ִַמ#2ִַמ#2ַ ְוָלַקח ָעָליו ְוִכFֶר 'ה ִלְפֵני ֲאֶ�ר 1ֵחַ ַהִ זְ  ֶאל ְוָיָצא .9

  לג, כז ויקרא :ִיָ<ֵאלִיָ<ֵאלִיָ<ֵאלִיָ<ֵאל    (א(א(א(א ֹקֶד� ִיְהֶיה *ְתמ*ָרתוֹ  ה*א ְוָהָיה ְיִמיֶר"* ָהֵמר ְוִא# ְיִמיֶר"* ְו(א ָלַרע טֹוב 1ֵי� ְיַבCֵר (א .10

  כח, כב שמות :ִ+י ִ)ֶ)� 1ֶָני7 1ְכֹור ְתHֵחרְתHֵחרְתHֵחרְתHֵחר    (א(א(א(א    ְוִדְמֲע7ְוִדְמֲע7ְוִדְמֲע7ְוִדְמֲע7    ְמֵל:ְת7ְמֵל:ְת7ְמֵל:ְת7ְמֵל:ְת7 .11

  כח, יח במדבר :ַהֹ'ֵה� ְלHֲהֹר� 'ה ְ)ר*ַמת ֶאת ִמֶ "* *ְנַתֶ)# ִי4ְָרֵאל 1ְֵני ֵמֵאת ִ)ְקח* ֲאֶ�ר ַמְע4ְֹרֵתיֶכ#ַמְע4ְֹרֵתיֶכ#ַמְע4ְֹרֵתיֶכ#ַמְע4ְֹרֵתיֶכ#    ִמֹ'לִמֹ'לִמֹ'לִמֹ'ל 'ה ְ)ר*ַמת ַאֶ)# ַג# ָ)ִרימ* ֵ'� .12

  יד, כא ויקרא :ִאָ�ה ִיCַח ֵמַעָ יו 1ְת*ָלה ִא# ִ'י ִיCָחִיCָחִיCָחִיCָח    (א(א(א(א ֵאֶ+ה ֶאת ֹזָנה ַוֲחָלָלה *ְגר*ָ�ה HְלָמָנהHְלָמָנהHְלָמָנהHְלָמָנה .13

  כ, כב ויקרא :ָלֶכ# ִיְהֶיה ְלָרצֹו� (א ִ'י ַתְקִריב*ַתְקִריב*ַתְקִריב*ַתְקִריב*    (א(א(א(א    מ*#מ*#מ*#מ*#    1וֹ 1וֹ 1וֹ 1וֹ     ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר    לללל'ֹ 'ֹ 'ֹ 'ֹ  .14

  כג, כב ויקרא :ֵיָרֶצהֵיָרֶצהֵיָרֶצהֵיָרֶצה    (א(א(א(א    *ְלֵנֶדר*ְלֵנֶדר*ְלֵנֶדר*ְלֵנֶדר ֹאתוֹ  ַ)ֲע4ֶה ְנָדָבה ְוָקל*ט 4ָר*עַ  ָו4ֶה ְו�ֹור .15

I Dispute רבא/אביי  of efficacy of a prohibited act 

a אביי: whatever תורה prohibited – if the person does it, the act is valid 

i argument: if it weren’t valid, why would there be consequences? 

b רבא: whatever תורה prohibited – if the person does it, the act has no validity 

i response: מכות (or other consequences) – for violating the תורה’s decree 

c challenge (to רבא): an אונס who divorces gets no מכות; must remarry her (v. 1)  

i answer: כל ימיו  - his entire life, he still has the obligation to remarry her 

ii אביי: require כל ימיו – to obligate him to remarry her; in any case, he violated the law 

d Alternate version (challenge to אביי): if he must remarry � his divorce didn’t “work” 

i Answer: כל ימיו keeps the obligation on him to remarry her 

ii כל ימיו :רבא sets of עשה to make אונס a לאו הניתק לעשה � no מכות (if he can remarry her) 

e Challenge (to רבא): taking רומהת  from poor produce for good (תור# מ� הרעה על היפה) – per v. 2 – yet is valid בדיעבד 

i Answer: per אילעא' ר , interpreting v. 3 – must be קדוש, else there is no נשיאת חטא 

ii אביי: verse needed to inform us that he is a חוטא, not just missing the ideal מצוה 

f Challenge (to אביי): tithing ממי� על שאינו מינו  - which is invalid  

i answer: “#ראשית” (v. 4) underscroes a separate ראשית for each one 

ii רבא: if not for א"סד ,ראשית  grapes and olives, with separate "חלב" ; but not ראשית# �  דג� assigns חלב to each 

iii Alternate: שיתרא  necessitates separation of grain from grapes, which are in one "חלב"  –grouping 

g Challenge (to אביי): selling #חרמי (v. 5 – doesn’t work 

i Answer: v. 5 stipualtes  #הואהואהואהואקדש קדשי  – it retains its status 

ii הוא :רבא excludes בכור, which may be sold (if #ת – only alive; if #בעל מו – even if  שחוט  – v. 6), unlike מעשר 

h Challenge (to רבא): תמורה – violation of v. 7, yet it is a valid act (a: rest of v. 7 explicates that both are קודש) 

i והיה הוא ותמורתו :אביי teaches that both are קודש, not just his replacement 

i Challenge (to אביי): בכור (v. 6 forbids פדיו�); even if he tries, cannot “redeem” it 

i Answer: "#ה"  (ibid) establishes that it will always have status of בכור 

ii ה#" :רבא"  teaches that only בכור is offered, not its תמורה 

 infers that from v. 8 :אביי 1

"ה#" ;agrees that v. 8 is the source :רבא 2  used to teach בכור or מעשר that get mixed with other עולי� are offered 

(a) אביי: infers from v. 9 – ד# השעיר still has identity even though it is much less than ד# הפר� ז"אי� מבטלי� זא  

(b) רבא: follows יונת�' ר , each is offered separately (on מזבח פנימי) � doesn’t teach about ז"אי� עולי� מבטלי� זא  

j Challenge (to אביי): ב"עמ  – may not redeem (v. 10) – and it isn’t effective if he tries (a: infer via ברההע::העברה  from בכור) 

k Challenge (to רבא): designating תרומה before #ביכורי (v. 11) – valid (a: v. 12 #מכל מעשרותיכ  - groups them together) 

i אביי: for distinction between לוי taking ר"מע  before ג"תרו  taken at כרי or in field 

l Challenge (to רבא): if ג"כה  marries אלמנה (v. 13) (a: לא יחלל impliest that the קידושי� are valid) 

i חלללא י :אביי  teaches that both she and the child are #חללי 

m Challenge (to רבא): מ"מקדיש בע  to the מזבח (v. 14) – yet is הקדש (a: v. 15 –  לא ירצהולנדר  � not מרצה but is קודש) 

i ולנדר לא ירצה :אביי informs us that it may not be brought 


