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24.3.5
)ותפשוט בעיא דר"פ( )  20aאמר רב גידל אמר רב כהן שאכל( 18b
 .1וְ אָכְ לוּ אֹ ָתם אֲ ֶ
שׁר כֻּפַּ ר בָּ הֶ ם לְ מַ לֵּא אֶ ת י ָָדם לְ ַקדֵּ שׁ אֹ ָתם וְ זָר א יֹאכַ ל כִּ י קֹ דֶ שׁ הֵ ם :שמות כט ,לג
 .2וְ כָל בְּ הֵ ָמה מַ פְ ֶרסֶ ת פַּ ְרסָ ה וְ שׁ ַֹסעַ ת ֶשׁ ַסע ְשׁ ֵתּי פְ ָרסוֹת מַ עֲ לַת גּ ֵָרה בַּ בְּ הֵ מָ ה אֹ ָתהּ תֹּאכֵלוּ :אַ אֶ ת זֶה א
בֹתיכֶם וּבְ ֹכרֹת בְּ ַק ְרכֶם וְ צֹאנְ כֶם :וַאֲ כַלְ ֶתּם ָ
רוּמת י ְֶדכֶם וְ נִ ְד ֵריכֶם וְ נ ְִד ֵ
אתם ָשׁמָּ ה ֹע ֵתיכֶם וְ זִ בְ חֵ יכֶם וְ אֵ ת מַ עְ ְשׂר ֵֹתיכֶם וְ אֵ ת ְתּ ַ
 .3וַהֲ בֵ ֶ
שׁם לִ פְ נֵי ה' אֱ הֵ יכֶם ...דברים יב ,ו-ז
אשׁית ְפּ ִרי הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר נ ַָת ָתּה לִּ י ה' וְ ִהנּ ְַחתּ ֹו לִ פְ נֵי ה' אֱ הֶ י וְ ִה ְשׁ ַתּחֲ וִ ָ
אתי אֶ ת ֵר ִ
 .4וְ עַ ָתּה ִהנֵּה הֵ בֵ ִ
ית לִ פְ נֵי ה' אֱ הֶ י  :דברים כו ,י
 .5וְ ל ַָקח הַ כֹּהֵ ן הַ טֶּ נֶא ִמיָּדֶ וְ ִהנִּיח ֹו לִ פְ נֵי ִמזְבַּ ח ה' אֱ הֶ י  :דברים כו ,ד
 .6יָדָ יו ְתּבִ יאֶ ינָה אֵ ת ִא ֵ
שּׁי ה' אֶ ת הַ חֵ לֶב עַ ל הֶ חָ זֶה ְיבִ יאֶ נּוּ אֵ ת הֶ חָ זֶה לְ הָ נִ יף אֹ ת ֹו ְתּנוּפָ ה לִ פְ נֵי ה' :ויקרא ז ,ל
אָרץ אֲ ֶשׁר נִ ְשׁבַּ ע ה' לַאֲ בֹתֵ ינוּ ל ֶ
אתי אֶ ל הָ ֶ
את אֶ ל הַ כֹּהֵ ן אֲ ֶשׁר י ְִהיֶה בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם וְ אָמַ ְר ָתּ אֵ לָיו ִהגּ ְַד ִתּי הַ יּוֹם ַלה' אֱ הֶ י כִּ י בָ ִ
 .7וּבָ ָ
ָתת לָנוּ :דברים כו ,ג
יתי כְּ כֹל אֲ ֶשׁר צִ וִּ ָ
 .8א אָ ַכלְ ִתּי בְ אֹ נִ י ִממֶּ נּוּ וְ א בִ עַ ְר ִתּי ִממֶּ נּוּ בְּ טָ מֵ א וְ א נ ַָת ִתּי ִממֶּ נּוּ לְ מֵ ת ָשׁ ַמ ְע ִתּי בְּ קוֹל ה' אֱ הָ י עָ ִשׂ ִ
ית ִני :דברים כו ,יד
 .9נֶפֶ שׁ אֲ ֶשׁר ִתּגַּע בּ ֹו וְ ָט ְמאָה עַ ד הָ עָ ֶרב וְ א יֹאכַל ִמן הַ קֳּ דָ ִשׁים כִּ י ִאם ָרחַ ץ בְּ ָ
שׂר ֹו בַּ מָּ יִם :ויקרא כב ,ו
 .10א תוּכַל לֶאֱ כֹל בִּ ְשׁעָ ֶרי מַ ְע ַשׂר ְדּגָנְ וְ ִתיר ְֹשׁ וְ י ְִצהָ ֶר וּבְ ֹכרֹת בְּ ָק ְר וְ צֹא ֶנ וְ כָל נְ ָד ֶרי אֲ ֶשׁר ִתּדֹּר וְ נִ ְדבֹ ֶתי ְ
וּתרוּמַ ת יָדֶ  :דברים יב ,יז
 .11בִּ ְשׁעָ ֶרי תֹּא ֲכלֶנּוּ הַ טָּ מֵ א וְ הַ טָּ הוֹר י ְַח ָדּו כַּ ְצּבִ י וְ כָאַ יָּל :דברים טו ,כב
 .12וְ כִ י י ְִרבֶּ ה ִמ ְמּ הַ דֶּ ֶר כִּ י א תוּכַל ְשׂאֵ ת ֹו כִּ י י ְִרחַ ק ִמ ְמּ הַ ָמּקוֹם אֲ ֶ
שׁר ִי ְבחַ ר ה' אֱ הֶ י לָשׂוּם ְשׁמ ֹו ָשׁם כִּ י ְיבָ ֶרכְ ה' אֱ הֶ י  :דברים יד ,כד
ַ .13ויּ ִָשּׂא מַ ְשׂ ֹאת מֵ אֵ ת פָּ נָיו אֲ לֵהֶ ם וַ ֵתּ ֶרב מַ ְשׂאַת בִּ נְ י ִָמן ִמ ַמּ ְשׂאֹ ת ֻכּלָּם ָחמֵ שׁ יָדוֹת וַ יּ ְִשׁתּוּ וַ יּ ְ
ִשׁכְּ רוּ עִ מּ ֹו :בראשית מג ,לד
 .14כִּ י ִאם לִ פְ נֵי ה' ֱא הֶ י תֹּאכְ לֶנּוּ בַּ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר ִיבְ חַ ר ה' אֱ הֶ י בּ ֹו אַ ָתּה וּבִ ְנ וּבִ ֶתּ וְ עַ בְ ְדּ וַ אֲ מָ ֶת וְ הַ לֵּוִ י אֲ ֶ
שׁר בִּ ְשׁעָ ֶרי וְ ָשׂ ַמ ְח ָתּ לִ פְ נֵי ה' אֱ הֶ י בְּ כֹל ִמ ְשׁלַח יָדֶ  :דברים יב ,יח
תֹאכְ לוּ ...דברים יד ,ו-ז

’s exegetical sequence:ר"ש Continued analysis and expansion on components of
a
לוקה – זרה"ד  beforeחטאת ואשם  ateכהן  (version 1): if aרב
i
)לאו הבא מכלל עשה( , may not eatכפרה  may he eat  beforeכפרה Source: v. 1 – only after
את זה לא תאכלו , no need for v. 2 to be followed byלאו  for impliedמכות ): if there areרבא( ii Challenge
מכות  – noזרה"ד  beforeחטאת ואשם  eatsזר  (version 2): if aרב b
i
)כפרה  (afterזרה"ד  (exclusively) afterכהנים Reason: v. 1 establishes eating for
c
:ביכורים  reבית מדרשו של ר' יוחנן
i
)ר"ש  (contraקריאה  is indispensible, notהנחה : onlyר' אלעזר בשם ר' הושעיה Version 1:
1
) must rot (if not brought up until afterחג  separated beforeביכורים – ר"א בשם ר"ה Challenge:
 inoperableמצוה ) makesחג  (afterקריאה , inability to doמעכב  isקריאה (a) Supposition: since
מעכב  is impossible here, its omission isקריאה  – sinceבילה דר' זירא (b) Block: this follows
)מעכב , isקריאה , notהנחה( ) made this rulingר' אסי  (quoted byר' יוחנן ii Version 2:
1
ביכורים  may eatכהנים  at what pointר' יוחנן  askedר' אסי Challenge:
)מקדש( ”; if not, when they see the “houseקריאה  attaches – atקריאה (a) Answered: if
)הנחה( רבנן ) orקריאה( ר"ש  isקריאה/קריאה (b) Resolution 1:
)הנחה( ראב"י  (seeing “house”) orר' יהודה  isהנחה/הנחה (c) Resolution 2:
מעכב   notהנחה  from v. 4  only one mention ofתנופה : infersר' יהודה )(i
שנה עליו לעכב  (vv. 3-4) הנחה  from vv. 5-6; 2 mentions ofתנופה : infersראב"י )(ii
ביכורים Further investigations into parameters of
a
)י-ם – רמב"ם ;מקדש – רש"י( פני הבית  once they seeביכורים ) eatingהנחה/קריאה  beforeכהן , orזר( : there is liability forר' יצחק
i
חולין – ; outsideביכורים  are part inside the city, part outside – inside are fullyביכורים ’s ruling that ifר"א As per:
קריאה , notביכורים  is indispensible forהנחה :ר' ששת b
i
 inside cityבזמן הזה מע"ש ’s name re: eatingר' ישמעאל ’s report inר' יוסי Suggested source:
1
בכור בהמה , inferred fromאסור Argument: it should be
מזבח (a) Block: that requires
ביכורים (b) Save: from
) – v. 3פסוק  (therefore he relies on theהנחה לפני מזבח  requireביכורים (c) Block:
 from his argumentקריאה (i) But: he omitted
מצוה  as aקריאה ): he still should’ve includedר' אשי( ii Rejection
1
 per v. 7), he didn’t include itגר  (e.g.קריאה Rather: since there are cases where there is no
?ביכורים+בכור  ofצד השווה ’s exegesis: why didn’t he use aר' ישמעאל (a) Note on
 doesn’t haveמע"ש , whichצד מזבח (i) Answer: they both have
? as eternal or notקדושה ראשונה ’s approach: does he acceptר' ישמעאל (b) Question about
) on the spotמזבח  (build a temporaryבזמן הזה  should also be eatenבכור (i) If he does: then
)חרבן  beforeנשחט ונזרק  (if it wasבכור (ii) If he doesn’t: he should ask the same question about
) (juxtaposedבשר::דם , but the case is as above, andלא קדשה לע"ל ): he holdsרבינא( 1. Answer
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Just as:  דםrequires בית, so too  אכילת בשרrequires בית
And: we compare  מעשרto ( בכורv. 3)
i. Challenge: in קדשים, we may not “daisy-chain” a היקש
ii. Answer:  מעשרis חולין
iii. Challenge: this only works if the focal point is the ( למדapplied)
iv. But: if it is the ( מלמדsource)- it’s still קדשים, can’t ‘daisy-chain’ the היקש
v. Defense:  דם ובשרare considered one, not a “juxtaposition-chain”
III Further investigation of  – משנהresolution of seeming redundancy of מעשר שני חוץ לחומה
a
Explanation: in 'משנה ב, eating  מע"שwhich wasn’t redeemed is listed as violation for which  מכותare given
b Resolution ()ר' יוסי בר חנינא: ' משנה בis re: eating  מע"שif it became  – טמאinside walls (requires )פדיון
i
Question: source for  מכותfor eating מע"ש טמא
1
Consequence: v. 8 as per ’ר"שs interpretation – whether man or  מעשרis טמא
2
Prohibition:
(a) for  – טומאת הגוףv. 9
(b) For  – טומאת המעשרvv. 10-11 as per ’ר' ישמעאלs exegesis
ii Question: how do we know that it may be redeemed?
1
Answer: as per ’ר"אs application of v. 13 to v. 12
2
Addendum: v. 12 could be interpreted as allowing  פדיוןeven one step outside of ם-י
(a) Defense: could have used ( אוכלfor  )ר"אor ( נטלfor distance); use of  שאתallows for both
3
Question asked by ר"ח: what if he is inside and  מע"שis still outside?
(a) Answer (as per )בי רשב"י: v. 12 implies that if the produce was outside – may still be נפדה
(b) Question ()ר"פ: what if he is inside and produce is (outside) at end of stick he’s holding? תיקו
c
Tangent:  – ר' יוחנןthere is liability for eating  מע"שoutside only after it “sees” the walls, as per v. 14, via v. 10
i
Challenge:  ר' יוסיruled that if a  כהןtakes a fig in ירושלים, identifies תרומה,  מע"רand ( מע"שor, outside of ם-י, )מע"ע
1
And: he eats it –  לוקהonce (for eating  טבלof )תרו"מ
2
But: if he was a  – זרgets 2 sets (for eating  תרומהas well)
3
However: if he hadn’t declared anything, would’ve only gotten one
(a) Implication: if he were outside of ירושלים, would also get  מכותfor  – מע"שeven though it never “saw” חומה
(i) Defense: if he brought it in and then took it out
1. Rejection: if so, it is too obvious
(ii) Rather: case where he brought it in to  ירושליםbefore declaring/identifying תרו"מ
1. As per: position that  – מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמייןand considered “seen the walls”
2. Challenge:  ר' יוסיlimits ב"ה/ ב"שabout  מע"שthat left ( ירושליםwhether it must be brought back) to
case where it had already had  גמר מלאכה ( מתנות )כב"הare not considered identified until they
are
3. Answer ()רבה:  מחיצהfor purposes of “trapping” ( )קליטהis ( דרבנןfor  – אכילהfrom )תורה
a. And:  רבנןdidn’t extend it to situation where it is still טבל
4. Alternatively ()רבינא: case where he had it outside at end of stick, but he was inside
a. And: this resolves ’ר"פs " "תיקוcase above
a.
b.
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