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בבא קמא ד קי.

1

כהני דלהל שהיה לה קרב מה דינ?

בבעל מו
בזק וחולה
4
כה טמא בקרב ציבור
כה גדול אונ
3

למי נות את ההקרבה
לכה שבאותו משמר
לכל כה שירצה
לכל כה שירצה
5
לכל כה שירצה

1

למי נות עבודתה )בשרה( ועורה
2
שלו  דהוא עצמו יכול לאכול
לאנשי משמר  דאינו יכול לאכול
לאנשי משמר  דאינו יכול לאכול
לאנשי משמר  דאינו יכול לאכול

בבא קמא ד קי:
מה נפ"מ א כהני נחשבי בגזל הגר יורשי  ,או נחשבי מקבלי מתנות?

גזל חמ ועבר עליו הפסח
לעני מעשר בהמה לכה

6

7

א נחשבי יורשי
פטור  דזו היא ירושת
חייב  כדי תפיסת הבית

א נחשבי מקבלי מתנות
לרבא :חייב  דצרי לתת דבר ששוה
לרב זעירא :פטור  דזו המתנה שלה
פטור  כדי לוקח

 1הנידו הוא הא יכול לתת לכל כה שירצה ,או צרי לתת דוקא לכה שבאותו משמר .וזה תלוי הא
הוא נחשב שיכול לעשות בעצמו  וא"כ הוא יכול לעשות שליח לגבי העבודה ,דהיינו לתת לכל כה
שירצה .או שאינו יכול לעשות בעצמו  וממילא אינו יכול לעשות שליח.
 2כ הוא לפי הגירסא שלפנינו ,אול רש"י הביא לשו אחר דגרסינ עבודה ועורה לאנשי משמר  כיו
דה הקריבוהו.
 3שהוא ראוי לעבודה  אבל אינו ראוי לאכילה .והגמ' דנה באיזה זק וחולה מדובר ,דא מיירי במי
שיכול לעבוד  א"כ ג בשרה ועורה יהיה שלו ,וא מדובר במי שאינו יכול לעבוד כלל  אי הוא יעשה
שליח .ומעמיד רב פפא שמיירי שיכול לעשות עבודה ואכילה ע"י הדחק .ולכ עבודה שע"י הדחק  הוי
עבודה ולכ יכול לעשות שליח ,משא"כ אכילה שע"י הדחק  היא אכילה גסה ולא נקראת אכילה ,ולכ
לא יכול לעשות שליח.
 4כגו שזכה בו בפיס  ולכ נקרא שהקרב ציבור הוא שלו .ודנה הגמ' היכי דמי ,דהרי א יש כהני
טהורי באותו משמר  טמאי אינ יכולי לעשות ,וא אי טהורי אי אמרינ שבשרה ועורה של
אנשי משמר  הרי כהני טמאי לא יכולי לאכול )דא שטומאה מותרת בציבור  היינו רק העבודה ולא
האכילה( .ותיר רבא שמיירי שיש כהני בעלי מומי טהורי  שה יכולי לאכול .ועכ"פ כיו
שהכהני השלמי ה טמאי  עבודת קרב ציבור נדחה מפני הטומאה ,ולכ היה יכול הכה הזה
לעבוד בה בעצמו  וכיו שכ מצי עביד שליח למי שירצה אפי' ממשמר אחר.
 5והחידוש שלא נאמר שמה שחסה התורה על כה"ג זה כשהוא מקריב בעצמו  אבל לעשות שליח לא,
קמ"ל שיכול לעשות שליח מי שירצה.
 6ועתה רוצה הגזל לתת לכהני את החמ הזה עצמו ,והנידו הא נפטר בכ ,או שחייב לתת לכהני
דמי החמ כמו שהיה שוה קוד הפסח.
 7כגו כה שנפלו לו עשר בהמות בגזל הגר ,ויש לדו הא חייב להפריש מה מעשר בהמה ,דא ה
יורשי  ,א"כ יש לכה את די היורשי שקנו עשר בהמות ב"תפיסת הבית" )כלומר ,שנפלו לה בהמות
בירושה ולא חלקו אותה עדיי(  שצריכי לעשר .אבל א ה מקבלי מתנות ,ה פטורי  ,כדי הלוקח
עשר בהמות מ השוק שפטור ממעשר בהמה.

