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33.1.3 
4b (אמר אביי כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד)  5b (הוה אמינא כעובר מצוה וכשר קמ"ל)  

  כט, כב דברים: ָיָמיו ָּכל ַׁשְּלָחּה יּוַכל א ִעָּנּה ֲאֶׁשר ַּתַחת ְלִאָּׁשה ִתְהֶיה ְולוֹ  ָּכֶסף ֲחִמִּׁשים ַהַּנֲערָ  ַלֲאִבי ִעָּמּה ַהֹּׁשֵכב ָהִאיׁש ְוָנַתן .1
  כט, יח במדבר :ִמֶּמּנּו ִמְקְּדׁשוֹ  ֶאת ֶחְלּבוֹ  ִמָּכל ה' ְּתרּוַמת ָּכל ֵאת ָּתִרימּו ַמְּתֹנֵתיֶכם ִמֹּכל .2
א .3 א ְתַחְּללּו א ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ָקְדֵׁשי ְוֶאת ִמֶּמּנּו ֶחְלּבוֹ  ֶאת ַּבֲהִריְמֶכם ֵחְטא ָעָליו ִתְׂשאּו ְו   לב, יח במדבר: ָתמּותּו ְו
  יב, יח במדבר :ְנַתִּתים ְל ה'לַ  ִיְּתנּו ֲאֶׁשר ֵראִׁשיָתם ְוָדָגן ִּתירֹוׁש ֵחֶלב ְוָכל ִיְצָהר ֵחֶלב ֹּכל .4
א ִיָּמֵכר א ֲאֻחָּזתוֹ  ּוִמְּׂשֵדה ּוְבֵהָמה ֵמָאָדם לוֹ  ֲאֶׁשר ִמָּכל ה'לַ  ִאיׁש ַיֲחִרם ֲאֶׁשר ֵחֶרם ָּכל ַא .5   כח, כז ויקרא :ה'לַ  הּוא ָקָדִׁשים ֹקֶדׁש ֵחֶרם ָּכל ִיָּגֵאל ְו
  יז, יח במדבר :ה'לַ  ִניֹחחַ  ְלֵריחַ  ִאֶּׁשה ַּתְקִטיר ֶחְלָּבם ְוֶאת ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ִּתְזֹרק ָּדָמם ֶאת ֵהם ֹקֶדׁש ִתְפֶּדה א ֵעז ְבכֹור אוֹ  ֶּכֶׂשב ְבכֹור אוֹ  ׁשֹור ְּבכֹור ַא .6
א ַיֲחִליֶפּנּו א .7   י, כז ויקרא :ֹּקֶדׁש ִיְהֶיה ּוְתמּוָרתוֹ  הּוא ְוָהָיה ִּבְבֵהָמה ְּבֵהָמה ָיִמיר ָהֵמר ְוִאם ְּבטֹוב ַרע אוֹ  ְּבָרע טֹוב ֹאתוֹ  ָיִמיר ְו
  כו, כז ויקרא :הּוא ה'לַ  ֶׂשה ִאם ׁשֹור ִאם ֹאתוֹ  ִאיׁש ַיְקִּדיׁש א ִּבְבֵהָמה ה'לַ  ְיֻבַּכר ֲאֶׁשר ְּבכֹור ַא .8
  יח, טז ויקרא :ָסִביב ַהִּמְזֵּבחַ  ַקְרנֹות ַעל ְוָנַתן ַהָּׂשִעיר ּוִמַּדם ַהָּפר ִמַּדם ְוָלַקח ָעָליו ְוִכֶּפר ה' ִלְפֵני ֲאֶׁשר ַהִּמְזֵּבחַ  ֶאל ְוָיָצא .9

א ָלַרע טֹוב ֵּבין ְיַבֵּקר א .10   לג, כז ויקרא :ִיָּגֵאל א ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ּוְתמּוָרתוֹ  הּוא ְוָהָיה ְיִמיֶרּנּו ָהֵמר ְוִאם ְיִמיֶרּנּו ְו
  כח, כב שמות :ִּלי ִּתֶּתן ָּבֶני ְּבכֹור ְתַאֵחר א ְוִדְמֲע ְמֵלָאְת .11
  כח, יח במדבר :ַהֹּכֵהן ְלַאֲהֹרן ה' ְּתרּוַמת ֶאת ִמֶּמּנּו ּוְנַתֶּתם ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֵמֵאת ִּתְקחּו ֲאֶׁשר ַמְעְׂשֹרֵתיֶכם ִמֹּכל ה' ְּתרּוַמת ַאֶּתם ַגם ָּתִרימּו ֵּכן .12
  יד, כא ויקרא :ִאָּׁשה ִיַּקח ֵמַעָּמיו ְּבתּוָלה ִאם ִּכי ִיָּקח א ֵאֶּלה ֶאת ֹזָנה ַוֲחָלָלה ּוְגרּוָׁשה ַאְלָמָנה .13
  כ, כב ויקרא :ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָרצֹון א ִּכי ַתְקִריבּו א מּום ּבוֹ  ֲאֶׁשר ֹּכל .14
  כג, כב ויקרא :ֵיָרֶצה א ּוְלֵנֶדר ֹאתוֹ  ַּתֲעֶׂשה ְנָדָבה ְוָקלּוט ָׂשרּועַ  ָוֶׂשה ְוׁשֹור .15

I Dispute אביי/רבא 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 תרומה from poor produce for good ( היפהתורם מן הרעה על  ) – per v. 2 – yet is valid בדיעבד 
i Answer: per ר' אילעא, 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 ממין על שאינו מינו  - which is invalid  
i answer: “ראשיתם” (v. 4) underscroes a separate ראשית for each one 
ii רבא: if not for סד"א ,ראשית grapes and olives, with separate "חלב"; but not דגן   ראשיתם assigns חלב to each 
iii Alternate: ראשית necessitates separation of grain from grapes, which are in one "חלב" –grouping 

g Challenge (to אביי): selling חרמים (v. 5 – doesn’t work 
i Answer: v. 5 stipualtes  הואקדש קדשים  – it retains its status 
ii הוא :רבא excludes בכור, which may be sold (if תם – only alive; if בעל מום – 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 פדיון); even if he tries, cannot “redeem” it 
i Answer: "הם" (ibid) establishes that it will always have status of בכור 
ii הם" :רבא" teaches that only בכור is offered, not its תמורה 

 infers that from v. 8 :אביי 1
 are offered עולין that get mixed with other מעשר or בכור used to teach "הם" ;agrees that v. 8 is the source :רבא 2

(a) אביי: infers from v. 9 – דם השעיר still has identity even though it is much less than דם הפראין מבטלין זא"ז 
(b) רבא: follows ר' יונתן, each is offered separately (on מזבח פנימי)  doesn’t teach about אין עולין מבטלין זא"ז 

j Challenge (to אביי): מע"ב – may not redeem (v. 10) – and it isn’t effective if he tries (a: infer via העברה::העברה from בכור) 
k Challenge (to רבא): designating תרומה before ביכורים (v. 11) – valid (a: v. 12 מכל מעשרותיכם  - groups them together) 

i אביי: for distinction between לוי taking מע"ר before תרו"ג taken at כרי or in field 
l Challenge (to רבא): if כה"ג marries אלמנה (v. 13) (a: לא יחלל impliest that the קידושין are valid) 

i לא יחלל :אביי teaches that both she and the child are חללים 
m Challenge (to רבא): מקדיש בע"מ to the מזבח (v. 14) – yet is הקדש (a: v. 15 – ולנדר לא ירצה  not מרצה but is קודש) 

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


