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תמורה

5׳ל האומר היא של״ים מפרימין ) ל ק מן כד (:לג[ ״האומר ולדהשל זו טולה הרי זו וולד שלמים לעוברה גופיה  .בפני עצמו הלכך חיילא קדושה עליה  .ל״א מאי
י ” ״®® י ® ׳’‘ ואי אית ליה לבר פדא דשיירו משוייר אמאי ולדה שלמים הא אי בעי קמ״ל ר׳ יוחנן אם שיירו משוייר ועובר לאו ירך אמו הוא דמדחשיב
צ א א מיי׳ ס׳ס מהל׳ הוה משייר הולד בחולין דבשלמא ר׳ יוחנן דאמר קדושה חלה על ליה רבי יוחנן באנפי נפשיה ולא כולד חטאת דאזיל למיתה שמע
נטרותהל׳רו :סהל׳ העוברין מיד דאמר היא שלמים דעתיה נמי לקדושי הולד בשלמים מינה דאי הוה בעי לשיוריה לעובר לקדושה אחרת משוייר כגון אס
צב בנדי׳ ש׳ס
אמר זו תהא חטאת ועוברה עולה
בכורים הל׳ג !
והוי הולד שלמים על קדושת פיו ולא
דבריו קיימין דעובר לאו ירך אמז
^,״ 5״
מטוניה דאם אבל לבר פדא דאמר לעוברה גופיה אבל הכאדאקדשיהלאימיה א[
הוא או אס שיירו לומר היא חטאת
צג ג מיי׳ ס׳א מהל׳ קדושה אינה חלה על העוברין אין *הא בכללאימיה לא קרוש ואי אשמעינן
וולדה חולין ) ב ( הוי כג[ ולבר פדא לא
מפילה ה לי׳ג  :הולד קדוש על פיו אלא מכח דאם
בתרייתא התסודא דאקדישלהוכל דאית בה חשיב עובר למהוי באנפי נפשיה
צד ד מיי׳ פ׳א מהל׳ ואם סבירא ליה דשיירו משוייר אמאי
תמורה הלמ׳ו :אין הולד עולה אלא שמע מינה דצדך אבל הבא דאקדשיה ליה כיון דליתיה אבראי
והיכא דאקדשיה לאימיה ושיירו לולד
לומר דמיד צל[ *האס קדושה קדוש ^לאקדי ש צריכא לישנא אחרינאמאי קמ״ל
לקדושה אחרת אינו כג[ קדוש והוה
*אם שיירו משוייר *ועובר לאו ירך אמו
ליה ולד חטאת ואזיל למיתה ואם
הולד מכח האם לה[ וא״ת כיון דאין
’ '"י‘ ״י ®
אמר ולדה חולין לא אמר כלום ולמאן
צדי י׳»"׳ »י׳ימהל׳ קדושה חלה על העוברין היכי קאמר ^הוא ותרתי למה לי צריכא דאי כ[ אתמר בהא
דאמר דולדי קדשים במעי אמן הן
ולדה עולה והיא שלמים דבריו קיימין משום דאימיה חזיא לגופיה מגו דנחתא
קדושה לה נחתא נמי לולד אבל אידך לא קדושין קדיש לאלתר ולמ״ד בהוייחן
וי״ל דלדמיס קאמר וא״ת היכי אפשר
_ ___
הן קדושין קדוש לכשיוולד  :והרס*
דקדושה חלה על העוברין והא אמר
דקא
משום
בהא
אתמר
ואי
הדא
)א(
קמ״ל
למה לי פו׳ .הא שמעינן ליה מקמייתא
הגוצת הב״ח דאסור להקדיש מחוסר זמן ולקמן
)א( גם׳ קמ׳ל דמל על אמדנן)פרק(כיצד מערימין עלהבכור^ מפרש קדושה על )האם( הולד אבל
דאמר קדושה חלה על העוברין מכלל
חדא ואי איתמר
בהא )גס זה שם( המבכרת שהיתה מעוברת  Fההיאלאצריכא יתיבר׳זירא וקאמר להא
דבהמה באנפי נפשה)ג( חשובה
משוס דקא מפרק קדושת
האם פל ולד):נ(רש׳י ד ס אמר מה שבמעי בהמה אס זכר עולה ” שמעתא ג[ איתיביה ר׳ ירמיה לרבי זירא*כיצד
כד[ הולד  :חוי לגופיה  .שהאם קדושה
ל׳א אא׳ קמ׳ל וכו׳ וולדה
מלין הזי תולץ ולנר אלמא דאפילו לכתחילה מצי מקדיש מערימין על הבכור י[ המבכרת שהיתה קדושת הגון( ליקרב  :פיצד מטרימין
מעוברתאומר מה שבמעיה של זו עולה ילדה טל הבפור .להפרץעו מכהן וליהטת
» ’Sfo 5
 5ו
״
ליה ־״
מקדיש י-
שטלד מצי — -
־ ‘
נפפי הה ס׳ד; )ן( ך .״
ליה? זכר דךי זו עולה אלמא קדוש עובר אמר ליה הוא בו  :ילדה זפר הרי הוא טולה .
®ומייתי
עון ו ט׳ דדרשינן :
ומקריבו לחובתו ויצא אס היה מחויב
בבכורות )דף יל (.מקרא לו[  £ :מ כי מתניא ההיא בקדושת י[ דמים מי
עולה משוס דקדושת עולה כה[ קדמה
הכא דאקדשיה לאימיה הוא
׳[ אלימא קדושת דמים דקא מפקעא ליה מן
חיילא עליה דבבכורה לא קדיש עד
בכלל אימיה  .וקשה לה״ר
הבכורה אמר ליה אין *והתנן כל ח[ קדשים שתקדישנו רחם ותו לא אתייא בכורה
מ״ר למה לי להאי צריכותא לימא
ועהות
הגר׳אשיירו *בהדי׳ דאי אשמועינן קמייתא הוה £שקדם מום קבוע להקדישן ונפדו •יחייבין
]«[ נם׳ אם
ומפקעא לקדושת עולה אלמאקדיש
מטייר וסובר כו׳ 5 .׳ל
דלא לקרייה ולד קדשים  :אמינא דשיירו איט משוייר ולהכי־ן בבכורה ''ובמתנות טעמא ס[ דלאחר שנפדו עובר וקשיא לבר פדא  :קדושס
]ב[ רש׳י ד׳ה אין איצטריך למימררצה סלדה מתכפר  Iי[ דחייבין אבל קודם שנפדו פטורין ]אלמא[^ דמים  .שימכרנו ויביא בדמיו עולה
וקתני ט'  .הולרן לזה
דאלימא קדושת דמים דמפקע ליה מבכורה אבל מא גופיה לא קדיש קדושת הגוף
לקמן לאשמועינן דשיירו משוייר כדפירש
משום דגס׳ קאטר
איתיביה *דזאומר'מה שבמעיה •של זו עולה אלא נמכר בלא מום  :והמגן .
ועוד קשה דהיכי מצי למימר דהוא
הא אנראי ט׳ :
בניחותא  :חייצין בבפורה  .אם
בכלל חימיה לא קדיש התנן בהדיא מותרת בגיזה ואסורה בעבודה משום בחוש
נקבות הן ולאחר פדיונן ביכרו :
פרק כיצד מערימין )לקמן דף כה (.היא
דמים
גליון הש״ם שלמים וולדה עולה הרי זה ולד עובר שבה א מרליה ה א נמי קדושת
כו[ ]אלמא[ דאלימא קדושה דמים .
ומי אלימא קדושת דמים יא[ דאסירא ליה דכיון דקדס מום קבוע להקדש לא
נ » %ו 2יתי^^’’*  5שלמים אלמא קדוש הוא בכלל אימיה
בעבודה אמר ליה אין והתנן *יוצאין לחולין קדיש מעיקרא אלא לדמי :מוסרה
בבכורות  .ר׳ל דבגכור וי׳׳ל דהכי פירושו הוא בכלל אימיה לא
ילפינן ליה מקרא לקמן
ליגזז וליעבד טעמא י [3משום דנפדו הא קודם האםבגיזה.כז[דהא לא אקדיש גופה:
אתה קדוש על פי האדם אלא מטוניה
דף כה פ׳ב אבל
שנפדו אםורין בעבודה אלמא יג[ קדושת פחושטובר  .דעבודת האם מכחשא
מקדיש מגמן וילפק דאמו הוא קדוש דעובר ירך אמו הוא
מיטה להקדיש עובר ואי שיירו אינו משוייר משום הכי דמים אסורין ליה בעבודה איתיביה אין ליה לעובר אלמא קדיש עובר  :והסגן.
כנלע׳ד נעזה״י :
בניחותא  :יוצאין לסולין  .סיפא דהך
פ׳ס כו׳ ממונים איצטריךבבתרייחא לאשמועינן דקדוש ממיריןלא אברין בעוברין ולאעוברין באברין
גס
•מתני׳ דאמרת לעיל היא כל הקדשים
הולד *על פי האדם ולא מטוניה דאמו.
דאמו לבד5 .״ק הר״ם  :ב י תניא ההיא קדושת יל[ אימורי הוא דלא מימר הא מיקדש קדשי
שקדם כו׳ וקתני סיפא יוצאין לחולין
דמים  .וקשה אם כן מאי קאמר פרק סי[ אמר ליה בולדי קדשים הוא דקדישי
כשנפדין ליגזז וליעבד שמותרין בגיזה
טצד מערימין)לקמן ד׳ כל(:סיפא דהאי וקיימי אי ולד קדשים במעי אמן הוא דלא
ועבודה לאחר פדיונן הואיל וקדם
שיטה מקובצת ילדה שני זכרים אחד מהן יקרסעולס עבדין ט׳[ הא אבראי עבדין והא ’ז[ *תניא
מום קבוע להקדשן דלא כח[ ]קדשה[
קדושת הגוך בפ״ב דבכורות ) ד ף יד:(.
א[ לאיטיה אימא הוא כיון דלית ליה אלא קדושת דמים *יאין הולד עושה חמורה הא מני רבי יהודה
בכלל  [3 :דאי
אסר אמאי יקרב עולה ואי אמרת דימכר היא דאמר *הולד עושה תמורה אי ר׳ יהודה איהיביה  .ר׳ ירמיה לרבי זירא:אין
_
הפריש חטאת וע׳א
תמורה הוא דלא עבדי יח[ הא מקדש קדשי ממיריןפו׳ .מתני׳ היא1ב[ וקתנילא
“ Jviהיא’ 7ז1טר‘ TVלצרכי עולה הא קתני התם והשני
רצח
™"י ימכר לצרכי עולה ואם כן מה בין הא״ר/יהודה אברין לא קדשי יס[)אמר( הכא שלימין *בה :אמורי הוא דלאמימר.
משום דבתמורה כתיב בהמה בבהמה
לנופיה ומגי ינחתא ראשון לשני לז[ וצריך לומר כיון דנחת
קרישה לאיטיה לגיפא בראשון קדושת דמים נחת ביה נמי !במאי'׳עסקינן "באבר שהנשמה תלויה בו ועובר לאו בהמה הוא  :האמיקדש
א״״הכא^^ו;^ קדושת הגון^ :אי מו רי הו א ד ל א !מאיתיביה *מקדישין אברין ועוברין אבל לא קדשי  .עוברין דאי לא קדשו פשיטא
לא קרשה אלא ילי מימר הא מקדש קדישי עוברין  .דאי ^ממירין כא[הכאנמי בולרי קדשים אי בולדי דאין ממירין שלימין דחולין בהן :
לא קדישיפשיטא דאין ממירין שלימין קדשים מאי מקדישין הא קדישי וקיימי
והסגן אין הולד טושה סמורה  .אלא
דחכא דאע׳ג יאיטיה לח[ א()בהן( דחולין ב( ]בהן[ והכא
ודאי במקדיש ולד עסקינן דחשוב
הכי
הקדש ראשון  :רבי ימדה היא כט[ במתני׳ קאמר ר׳ יהודה ולד
לא מצי לתרוצי קדושת דמים כדלעיל לט[ דהא אין עושין תמורה
5ופ?ד
דקתני .
מתוקמא ^
.
הא
א(צ׳קס׳ז(3צ״ק
משום דקא מפיק
אין
עושה תמורה  :אי ר׳ יהודה רישא היכי
ממירין אברין דחולין בשלימין דהקדש דמשמע תמורה הוא דלא עבדי אברין לבהמת חולין ל[ לחול קדושת המורה על גויך הבהמה משום
דלא^טפ™’’
אלא על איטי^”^" אבר דידה שהמירו בשלם דקדש האמקדש קדשי אברין בתחילת הקדשאם הקדיש אבר אחד פשטה קדושה בכולהדהאי תנא הא
א;םא רילילא טקריש סברא אית ליה מדקמהדר ליה רבי יוסיוהלאבמוקדשין האומררגלה שלזו עולה כולה עולה מכללדמודהת״ק בתחילת הקדש שאם
ביצל צדיבי  :ג[ שטעתא
דבר פדא איתיניה  :הקדיש אבר אחד פשטה קדושה בכולה ורבי שמעון לא[ דהוי בר זוגיה דר׳ יוסי לקמן בברייתא דאמר בתחילת הקדש כולה עולה ואשמועינן
ד[ הבכור מבכרת שהית' גבי תמורה דלא אי משום דדריש בהמה בבהמה אי משום דמקיש תמורה למעשר בסיפא דפירקין )דף יג (.מה מעשר קרבן יחיד כו׳
כו' של זו אם זכר הוא
עולה ילרח  :ס[ א׳ל כי ומההוא הקישא גופיה יליך דמה מעשר אינו נוהג באברין אך תמורה אינה טהגת באברין והכי אמרינן בפרק בהמה המקשה
תניא ההיא  :ו[ דמים ) .חולין דף סט : (:האמר רבי יהודה .לקמן בברייתא דלא פשטה קדושה בכולה  :הפא במאי עסקינן  .דדייקינן הא שלא ע״י תמורה קדשה
ס׳א והא הכא
דאיטיה כל הבהמה ע׳׳י אבר אחד  :בגוןשהקדיש אבר שהנשמה הלוייה בו  .דאמר לקמן מודה רבי יהודה בדבר שעושה אותו טרפה כגון אס
לא קדיש נופיה לעולה
ולד קדיש נופיה לעולה הקדיש רגליה מן הארכובה ולמעלה הרי סלה עולה ובתמורה לא )ד( דרשינן בהמה בבהמה  :מקדישין אברין ומוברין .
אמר ליה הכ׳ע כנון
איטיה לקמן היא פרק שני ) ד ף טז (:חומר בקדשים מבתמורה וקחשיב חומרי וקתני להך לכ[ הכי מקדישין אברין ועוברין אבל לא ממירין :
דאטר תיקדש
הכי
לעולה לדמיה דמינו

ססודתהש״ס

]מולין ניגוס׳׳ג[

רשיק מ׳ז

לקמן כד!

אבל

בכורות יד .חולין קל.
לקמן לגז

]תוספתא רפ׳ג[

]בכורות שם חולין שם
לקמן לגז[

]צ׳ל תנן[
]לקמן יג[.
]לקמן יא .׳  Jיד[.

בהן צ׳ק
י■

רבינו גרשום

חלה עליו ל׳א טאי קט׳יל■
ר׳ יוחנן בהא  .רצח
מתכפר בה רצח מתכפר
בוולדה אשטעינן דאם
שיירו לעובר טשוייר
כנון דאטר היא שלטים
ועוברה עולה ת י היא
שלטים והעובר טשוייר
לעולה טשום דעובר לאו
ירך אמו הוא  .טעטא
אם שיירו
אחרינא
]טשוייר[ דהוי כטפריש
ב' חטאות לאחריות
דאם תאבד זו תהא זו
במקומה ומתכפר באיזו
שירצה  .והא שטעתא
דר' יוחנן בפרק כיצד
טעריטין על הבכור ואי
קשיא הא דתנן ולד
חטאת ותמורת חטאת
ימותו התם בשקדשה
ולבפוף נתעברה ודגא
דקדשי דטי דאיטיה לעולה ולד נטי קדשי דמיו לעולה וטשום דאקדשית לאיטית קדושת דמים פקעה קדושה
טיירי בהקדישה כיטהיא טעוברתזתרתי למה לי צריכא כו'].כיצד טעריטין על הבכור להפקיעו טכהןזכי תניא האי
לקדושת דמים  .דהא דתני שאם ילרה זכר הוא עולה לא לנופו טטש להקריבו אלא למוכרו וליקח בדמיו עולה .
דבכור אין והתנן כו׳ קדושת דפים .נליון והנה אמר למטה ילדה ב' וכדים הראשון יקרב עולהועכ׳פ לא רצה
אבל לנופיה לא קדיש עובר מי אליטא כו׳  :א״ל אין והתנן כל הקדשים שקדם טוס קבוע להקדישן כו׳ .
בו שיקרב הוא בעצמו לא שיטכר לצרכי עולות כי יאמר השני יטכר לצרכי עולות רק כי רצה בזה שהראשון
רהני לא הוה אלא קדושת דמים ואי לא נפדו פטורי; טן הבכורה  :א׳ל  .ר' זירא הא מני דוולדי קדעזים במעי
דמיו עולה והשני דמיו חולין וזה אמר הראשון יקרב עולה היינו שיטכר לצרכי עולה ויביא בדמיו עולה
איטן לא עבדי אלא אבראי עבדי[ ! ד׳ יהודה היא דאמר וולד עושה תטורה  .ולעולם הא בעוברי קדשים
נ'כ ואמנם השני יטכר לצרכי עולה אך דמיו חולין ולא אחד טהם רק בקדושת דמים עכ״ל  .הרב
טייריזהאמר ר' יהודה אברין לא קדישי.לטיקדש כוליה הלכך לא עבדא תמורה )ומתניתא( ותנא קטא דר' יוסי
חמעילי :ז[ א( טי אליטא )אות י׳ נטחק(קדושת דמים דאסרה לה כעבודה וניזה.תיטה וכי לא ידע דאסור לקלקל
]דמתני'[ היינו ד' יהודה כדקאטר כברייתא לקטן ]הא טודי ר' יהודה לי טן באבר שהנשטה תלויה בו דאם
הקדש מדרבנן בידים כי נטי שרי להנות טמנו וצריך לומר דפריך מטעם דאסור משמע דאיכא לאו לא תעבוד
אקדישה הקדישה כולה  .ולעולם בוולדי קדשים סיירי[ « :יה''5י■׳ טקדישין אברין ועוברין  .אלטא
לענין שאם חילל העבודה על דמים ופריך דלא תעבוד אין בקדושת דמים ומשני טררבנן ונזירה אטו קדשי
עובר קדיש הא נטי בוולדי קדשים מיידי  :אי בוולדי קדשים אטאי תני טקדישין  .הא קדישי :
מזכה  .גליון :ח[ כל דקדשים שקדם מום כו׳,חייבין בבכורה ומתנות ואע’ נ דשאר פסול־ הטוקרשים שנפדו
תני
פטורים מן הבכורה ומתנות משום דכתיב בהו כצבי ואיל מיהו אילימא קדושת דמים לאפקועי מ! הבכורה .
יא[ דמים דאסרה לה בניזה ועבודה אמר ליה
י[ שנפדו
תום׳ אחרות  [-P :טעמא  .ס׳א דנפדו הא לא נפדו
יג[ טעטא דנפדו תיבת משום נמחק :
הייבין אבל כו׳ אלטא אליטא קדושת )אות ד׳ נמחק( . :
,
פטורק אלפא כוי . :
.
יג[ עי' בחשטטות בסוף המסכת ! יד[ באיכרי! אמורי אות י' נמחק  :טו[ קדשי הא אסר ר' יועדה איברי! לא קרישי א״ל הב׳ע בולדי קרשים דקדישי וקיימי אי ולדי קדשים  :טז[ עבדין הטורה הא אבראי עבדין תמורה בשלטא
אם קדושת פח חלת עלהעוברים כיהוי אבראי עבדין' תמורה דאיןזה ולדות קדשיםשהרי הקדושה באת טבח פה האדם ולא ט; האם  :יז[ והא תנן אי;  :יח[ עבדי אכרין הא  :יט[ אמר ליה  :כ[ בו וכדרב חסדא דאמר רב
חסדא סודה ד׳ יהודה בדבר שהנשטה תליית בו  :כא[ עי' בהשמטות בסוף הטסכת :כב[ הוי חולי; ולבר  :כג[ אינו טשוייר והות ולד חטאת  :כד[ תיבת הולד נמחק  :כה[ עולת דקדטה  :כו[ טה״ד אלמא אליטא קדושיו :
כז[ מיזויז דהיא לא אקדיש הם'ר  :כח[ דלא קדיש קדושת הנוף ; כנו[ היא לקט; בטתניתין דהאי פרקי; קאטר  :ל[ חולין כלומר אין קדושת תמורה חלה על  :לא[ שטעו; הוא דהוי  :לב[ להך דהכי ומקדישין ז לג[ טעריטי;
דתנן האוטו־ ולדה של זו עולה והיא שלטים דבריו קיימי; היא שלטים יולדה עולה הרי זו  :לד[ דטיד שהאם קדושה  :לה[ האם ומיהו קשה דמצינו לטיטר לטדחי בקדושת דטים כדדחינן כל הני דלעיל בסמוך  .תום' אחרות !
לו[ לז[ עי׳ בהשמטות בסוה המסכת  :לח[ שלימים בה :דחולין ה|  :לט[ כדלעיל ם״א א״כ לפה הוציד לומר דאין ממירי! פשיטא דאין קדושת דמים עושה ת מו ר ה :
א( ד ט י זה אין מ^מו בכאן רק להלן גאות יא .

עין משפט
רסנו גרשום
נר מצור!
תניחניטקדישיןאברי) הפיקאמרמקדישיןאיבריןוממיריןבק יעפו׳ .כלומרחקדישין אבר^ * ה א מניר׳ יהודה היא• יש ספרים נרסיק אי י׳ יהולה רקא צו א ב מיי׳פ׳ד מהל'
חמורה הל׳ג :
היכי מחוקמא
אחדוממירין אשרי כן באושה בהמה ואשמעינן האיוממידן ב הן ^
ד מיי' פ׳א שם
שהקדישןואח׳־כנתעהח דהאי דקאמרמקדישין אברין לאו למקדיש אבר להודיה אלא למיפשמ^_ למשמע שמורה הוא דלאעבדי אברין לבהמה דליחול קדושת המורה צו
הלי״ז :
חא«י'«ו '"4
קדושה^בטלה בהמה דאי^^אאבר להודיה לא מצי למימר וממירין בהן ^ על כל גון! הבהמה משום אבר דידיה שהמירו בשלימיס הא מיקדש צר! ת מ״' שם פ׳י
הלכה  pופש׳ו
טיירי ]אנל בעיברי! דהא אפילו רבי יוסי דאמר ממירין
מסורת ד.ש״ם קדישי אברים בשחילש הקדש אם
מהלכות מעשה קמנות
ףלשא ל^כא למשט״ אברין בשלמים מודה דאין ממירין
 wהכי קאמר מקדישין איבדן וממירין בהן הקדיש אבר אחד פששה_ קדושה
הלכה מ :
ר׳י חוי ה .איט^רישא שלמין בהן וכל שכן אברין באברין א[ אבל לא ממירין ]אברים[ בהן ועוברים;י בכולה דהא שנא דמשני׳ האי סברא
שקרישי! אני'! ומשירי! ודקשני סיפאדהך יח[ *ברייתא בפ׳י
איש ליהמדקמהדרליה והלא במוקדשין
״ א ל ^ לי ה ל ל ע ב׳ אבל לא ממירי! אשמעינןדאין! שקרשו במעי אמןאין ממירין בהן נ[)א( בו ל ד  £האומר רגלה של זו עולה כולה עולה
האומר רנלי .של יי ממירין יט[ כשלמים דאם אמר אבר 2.קדשים במעי אמן הוא דלאג[ עבדין תמורה
מכלל דמודה שנא קמא בשתילת
בהמה זו שמורה* לא אקדשיר sוהיינו  gהא אבראי עבדי והא תנן אין ת הוולדות
הקדש דפשמה בכולה ור׳ שמעון הוא
הא מני רבי יהודה היא אי רבי
תמורה
א״ל .ר׳ די א ה א טורי שומר בתחילת הקדש מבשמורה״ ,
.........
עושין. ,
דהוי ברזוגיהדרבי יוסי לקמן בברייתא
ואמר בשתילת הקדש כולה עולה
יהודה לית
י;?] !;:,דשחילש הקדש כי אקדיש חד אבר§־ יהודה אבריןמיקדשי ה אלר׳
ואשמועינן בשמורה דלא אי משוס
כולה עולה
בו דקדשהכולה ובההוא פשס בכולה ובשמורה כי אמר אבר״ ליה האומר רגלה שלזו עולה
דדריש בהמה בבהמה אי משום
אמר לי הרג א־[ ב ט אי עסלןינו בדבר העושה
״’ ״'״י ® ״ יא קי״'
דמקיש שמורה למעשר בסיפא יפייקי! ]לר,מ! כה[:
את
*השוחט
כתנאי
ליטא
י[
טרפה
אותה
י
מה מעשר קרבן ישיד כו׳ ומההיא
חדא
קתני
n
׳[
ארבע
בן
בה
ומצא
החטאת
היקשא גופא יליף מה מעשר אינו
משיר; בהשה כהן כל  p tשהן
כנוןדאקדשינהולדטיהו במעי אמן והא לאו משום חומר ״אינה נאכלתאלא לזכרי כהונה ואינהנאבלת
נוהג באברים אף שמורה אינה טהגש
אלא לפנים מן הקלעים ואינה נאכלת אלא
באיברים והכי אמרינן בפרק בהמה
דאקדישאיב^לר  5 4בקדשים מבתמורה קשני אלא משום
ומעטאטשו׳דארןדשינהו דשנא וממירין בהן בבהמה שקדשה
המקשה )חולין דף סט (:דאי רבי יהודה הגהות הב״ח
ליום ח[ אחד ותניא אידך נאכלת לכל אדםW
האמר לקמן בברייתא דלא פש^ה )א( גש׳ אין ממירי] בהן
ע״יאברס שניבעוברין איןממירין ט[ ונאכליןבכל מקום1ג[ א(ואינן נאכלין בעזדה
ואי נולדי :
p ,p p y
קדושה בכולה הכא
קדשי למעבד תטורד ,בהן ור׳ יהודה היא ]דאמר[ ולד
מאי לאו תנאי היא דמד סבד קדושה חלה
»שה ממזרה דאי רבנן אברא■ »’
דדייקינן הא שלאע״י שמורה קדשה
על עובריןומד סבד אין קדושה חלה על
מלח תמורה ומכא לא עביד שמורה  :אלא לזכרי פהמה.
כל הבהמה ע״י אבר אשד כגון
סבד
=י;;יז״ כדין שמאשקאסלקאדעשךדבמפריש עוברין לא הני תנאי בהא קאמיפלנידמד
שהקדיש אבר שהנשמה תלויה בו ]ונחים י,יד .ושם נכמן[
*ולדות קדשים בהוייתן הן קדושים ו מדסבד
דאמרי׳ לקמן מודה ר׳ יהודה בדבר
]עוברי! מולדי קדשים בהמה מעוברת עסקינן דאי במפריש
קתני אי מולדי קדשים ריקנית ונתעברה דכולי עלמא י[ ולדי קדשים ‘'במעי אמןהן קדושים ואיבעית שיעשה אותה שרפה כגון אם הקדיש
אימא יא 1חד תנא הוא חדא מהלין מתנייתא אשש מרגליה מן הארכובה ולמעלה
1לישנא"?א,]''7ם  2כא[ הואיל ומכת אימיה הוא דקדיש
בה[ בן ארבעה חי  .שולין הוא דוולדי קדשים בהווייתן הן
הרי כולה עולה ובשמורה *לא נ־א לא דרשינן וכ׳א
במקדיש בהמה ואח״ב נתעברה וחדא מנהון
כרש׳י דף י ע'כ
שהקדישה מעוברת  mינ[ *תניא רבי אליעזר? /, p - ) , , [p j
דטיעןדה^'"״ד׳ם^;;י; קדושים כשהן נולדין ולא במעי אמן :
בהוויית! ה! קדושים .מאי לאו הנא* היא  .דלשנא קמא

הכל ממדין

בשעה שיצאו ״,
לאויר
המלט ובתראה
ד נ ת ע ב רד■ ובשוף

i, .

.

תמורה

פרק ראשון

* Wכלאים ’ וטרפה ויוצא דופן טו מטו ם! יש׳׳י וניאה דאין צייו לגיז ס כג ״ ״ ״־ ף ־» »,־נ.

עצמן כשהיא מעוברתבשעח הקיש?

הוא ״' שמואל ילא קדושין בתמורה ולא מקריש'!
טולדי קדשים ' ־
...................
י קדיש לאלחי דלא
אלא אם לחוד״]':א ,,ולתנא בשרא אין קדושה שלה עליו ׳]לעשות[ תמורה ותניא א״ר יג[ מאיר מאחר
קישין להיות תטיית אלא מכת אמו וכשאר ולדי הדשים שאינן קדושין היאך מקרישין אי אתה מוצא
הוא דבהוויישן הוא דקדישי ולהכי
' Sחשוי״
אלא במקדיש בהמה ואחר כך נטרפה
הקדשים הן כלאים נקש שי רבותא קא משמע לן דלא ־במקדיש ולד ויצאיל[ ]דרך[ דופן אלמא קדיש
אמיי׳ ®א'ל והיהוא הוו״® יטיב
ולד אמרי בתם במעי תמימה אפילו בר פדא
חולי! בתמורת![ :תניא  .ליה ואפילו לתנא בשרא ליקדש מכת
נמי מודי דקדיש לא נחלקו אלא בתם במעי
״ ;;;,א״ו נשאי ולד הישים קא השהה ל1
בעלת מום בר פרא סבר כיון דאימיה לא
מוצא.דאיצטריךלמימי דהואיל ולא כלושדשיו לאו הווייתו
הו א:לא .במפריש בהמה מעוברת נ״^מקדישין קדושת הנוף הוא נמי לא קדיש
במל-דישזד^!:
נטרפה ]ימעיקיא קדש״ לא איירי הכא כלל אלא בבהמת קדשים ורבי יוחנן סברהני כב׳ בהמות נינתו אימיה
בי הויא שליטי׳
' שנתעברה ובהא פליגי שנא)*קמא(  £היא דלא מיקדשא ״אבל הוא קדוש ני[ לישנא
ס
בי נטרפה לא טקדשר■ r ,-,
לעשי״ ת^ד״ח^י־ מ[ סבר ולדוש קדשים בהויישן הן
אחרינא מי[ אבל כלאים וטומטום ואנדרוגינוס
במקדיש וולד  .בטעי קדושין כשהן נולדין הן קדושין ולא
אי א ת ה מ ו צ א א ל א בולדי ק ד ש י ם *וכרבי?
־
. .ו«ו««.וי
בהווימן ■י ־ _
אטוואחיב יצא ד י ו במעי חמן .
ל״־איהיא? יהודד .שהיה אונד דולר עושה תמורה הלח?
לאיתפיסי תמירה[ אבל נקע דאישרבו ולדוש מיניה דכחיב
הו אדל אקד שי גופייתו אבלעוברין א ח ר י ך
ם־פ״ ]“ ״  gק ״ ) ל נ ד ם ’ב(רק קדשיך אשר יהיו ,
קח שיןאמר אביי תם במעי תמימה דברי
,,,י
 ...........״
........
אשר יהיו לך אלו
ואמר מר
)מאחר( ]לאחר[ שנילד .וגו׳
לא קדשי נבי קדשים ® .ולווה בפיק שני דבסימ )ד ^ ,ד ג ל ק ד ש נופיה אלא כי פליני במעי בעלת
יל :(:ואיבעישאימאפדסגאהוא  1 .מום דבר פרא סבר כיון דאימיהטתנמי לא
יצא
יאח״ב יצא ד י ו ייפז הנך שרשי
משניישא ודכולי עלמא  3קדיש נופה איהונמי לא ק ד ש אלאלדמי רבי
׳
ט ת לי ^ ר ח ם ^ קדושה חלה על העוברי! לאלתר כר׳ 1יוחנןסבד*עובדלאוידךאמוהואואע״גדאימיה
קדיש וילד במעי אמי
יוחנן״יו -זוהך דקשני דלא קדיש עובר ^“ לא קדשהלנופה ולד מיהא קריש לנופיה* .א״ד
ותיובתא לבר פדא:אטרי ד ״ו
במקד ש בהמה ואח כ נתעברה
בעוביביתםפי א מידי לי׳ דוולדוש קדשים בהווייתן הן קדושין יוסי והלא במוקדשין האומר רנלה של זו בו׳ ;
אפי׳
א( גי׳ 5״ק ונאכלין לעולם מאי לאו
תנו

ר׳ יוסי והלא במוקדשין *כולה כי׳
מכלל דמודה ש״ק בה ובם׳ בהמה
המקשה)גז״ש( יש לשון אשר דרבי יוסי

מכלל 5׳ר,

שנא ■
אבל ־
־אדנפשיה קמהדר ־ ■
קמא
פליג עליה צ[ אפילו בשתילת הקדש
ואס כן איכא למימר דרבי יהודה
היא= ה ^ י ק א מ ר מקדישין איברין
^,וממירין  .כך גירסש רש״י ור״ל אם ש י ט ה מ ק ו ב צ ת
״פששה ק ח שה בכל הבה מה ע״י א[ עי׳ בהשמטות ב»י,ש
ן קדושת *הבהמה ממירין _בכל _הבהמה ם  4י ״ ג[ עבדי ת^ויג
אבל אמר אבר  Wשל שולין שהא הא :ד[ אי! הולד עושה

שמורה לא אמר כלום ונראה דמשום ד“ייי׳״״ר “יי'״י;!!
הכי דחיק רש״י לגרוס וממירין משוס

תמורה אי  :ה[ הנא נמי'

ד פ י ד על® נ ס מו ך א נ ד ם ״:
קדישי צא[ דאי לא ג ר ס וממירין היכא תיבות בטאי עסקינן

!״_.
הבהמר, s.ולא״  .״.
 .״i
נהירא iלגרוס
וממירי! חדא דאיט בחב הספרים
ועוד דבמשנישין גבי חמור בתחילת
הקדש מבשמורה שני דאי גרס
 p mאק זה

» י ב ״ג ה ה קו ש

ד^יבן^טש'ד,וי־לי״
ךוחדשיו בבהמת ואינו
ל ^ ד״ “ ל,״״
חדשיו טעון שחיטה .
 ■'C־[‘ ™

מבשמורה ולכך נראה דלא גרס ליה בכל טקום בע1רת
ונאכלת לעולם מאי לאו:
והא דפריך עלה בסמוך א3ך,ס
י[ תיבות ולדי קדשים
י
י
קדשי משום דקשני מקדשין עוברין נםחק':א[עי׳בד,שמטו׳
ואברים ן3ןךא ,א5ך לחןך^ לא בסוף המשכת  :ינ[ת״ש
ד ד ^י מ ק ^,״״:״ והאי דקשני דקדיש ולד לאלתר ולא
אלעזר אומר תיבת
יצא דרך דופן[ דהיינו הוי כשאר ולדי קדשיס דעובר לאו ירך אמו כל[ כשהקדישה מעוברת  :הקדישו אי לא דפשעה קדושה בכל ה ב ה מ ה־ ה שו ח ט אש החעאש .תניא ל׳ש ואות י׳ נמחק;
כגון שעירה דאילו כשבה אי אפשר לילד שוך שנתה כדאישא בבכורות יג[ ותניא אמר רבי
לא קדושין בהמויה  -שאם הן חולין והמירן בבהמת קדשים אינם
״ץ
וני מאחר תי' מאיר
נחלקו בו׳  :ל״א אבל נשפסין ואפילו שמורה ששלה על בעלי מומי! קבועין אינה חלה עליהן )לף
•  1מ צ א בה בן ארבע שי  .דאילו בן ה׳ בבהמה דקה אינה נמחק  :יד[ ויצא
“™ר “נינום ^ןיכלאים וכל שכן אם הקדישם ממש אינן קדושין  :כה[ ואין מקדשיו  .אחר ניתרת *( לרבנן בשחיעש אמו פרק בהמר sהמקשה )חוצין דף עד : (.דרך דופן  :טו[ לישנא
אחר ינא  .ס״א אינו ובן
ר3
*( ]צ׳ל לד' מאיי[
מוצא בו׳[  .כלומר הני לעטשו שמורה אם הן קדושין והמיר בהמת חולין בהן ורבי כו[ מאיר
נראה מרש׳י ז׳ל אבל
ויוצא ד״! מפרש היכי משכחת לה דליהוי כז[ קדושין מאחר שהן אינן קדושי! בשום קדושת הגוף מהיכן יהו הן מקדישיך ועושי! שמורה והא פץ בעלמא נינהו  :הראב׳ק גייס לה אי
תרי טרפה !
אתה מוצא בו'
1י קדושה היא דקדם הקדשה אש מומה :״ 'f
בחולי! “נ?א^ק ״ ״ א׳ אהה מוצא.שיהו הן קדושים א( דלאיצעריך למישני לא מקדישין אלא במקדיש בהמה ואח״כ נערפה זו וה^
כלאים ^ ו ט ו מ ט ו ם במקדיש ולד במעי אמו! דחיילה עליה קדושה מיד והדר יצא' דרך דופן נ( ]’:׳[ הני איצעריך למימר דאין מקדישין וסיפא דמילשא מפרש בפרק יש גופת אלא י לדמי איהו
בלומר
םוצא ^ ד ש י ס ד ^ ! ^ ,״ בקרבנוש ) צ ק מן דף יז:(.ג( כלאים ומוממום ואנדרוגינוס אי אהה מוצא אלא בולד• קדשים  .שנתעברה ל( מהן בהמת קדשים לאחר הקדשה אלמא
אעוברי!
_
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בעוברי קדשים
לא הוו להו
הכושר מעולם דמשעת
נטהר : ,יח[ סיפא
יצירת נפסלו] .נעשו בלאים וטומטום ואנדרוגינוס[ )אלא( ולא קדשו אלא אגב איטיהו להבי דהך טתניתין בם' :יט[ ממירי! איבריןבשלטים; כ[ אבר תנא בעוברי! אין בו׳ היא דאמר ולד:כא[ עלטא מברי
קאטר אי אתה מוצא אלא בוולדות קדשים וכר׳ יהודה דאטר הולד עושה תמורה  :הלין הוא דלא קדשי!
הואיל  :כב[ על העוברין טבח :ע [ קטא סבר ולרות קדשים במעי אמן הן קדושים ותנא בתרא סכר  :כד[ אמו
נופיהו  .אלא אגב איטיהו דלא קרישי אלא לדמים משום דבעלי מוטי! נינהו אבל עוברי! אהריני דלאו עוברי!
הוא כשהרןדישה  :כה[ קדושין הס״ד ומהיד ולא טרןדישין לעשות בהמה אחרת תמורה אס  :כו[ ורבי מפרש
:
אחרינין נינהו קדשי גופייתו אפי' במעי אימן חולין וקשיא לבר פדא אטד אביי בתם במעי תמימין בו' כדלעיל
תיבת מאיר נטחי : ,כז[ דליהוו םכןדשין מאחר ־ .כח[ קדיש לנטרי למעבד תיבת לנופיה נמחק  :כט[ לא דרשינן:
והא
ל[ עליה גליו! והא דאמר בם׳ בוטה הטרןשה דר׳ יוסי טעמא דנפשיה קאטר היינו לפי הטחר׳ן דמודה ר׳
יהודה וה׳ק והלא במקדיש לדידי ולדידנו נמי בדבר שהנשמה תלויה בו טודיתו בו והכי נטי בתמורה כן  .תו׳׳ח  :לא[ עין בהשמטוח בסוף המסכת :
יבול
א( צ׳ל ובתראה דהר,ד’שה ולכסוף נתעכרה דלא קדיש וולד דלא קדיש אלא אם לחודה ובו׳ .
הג ר ע ת הג ר״ א ]א[ נט׳ ה״ק מקדישין  .הוצרך להוסיף וממירי! כהה משום סיפא ועונרץ שר,דשן כו׳ כמ׳ש יש׳׳)דלא כחום' דיה ה״ק  .ונראה דמש״ה כו׳( ] :ב[ שם ונאכלין  .צ״ל ונאכלת ] :נ[ ואינן נאכלין כעורה ל׳ג וכצ׳יל
ונאכלת לעולם וכיה לקמן כדף כה ] :ד[ תניא ר׳א  .צ׳ל הנן ר׳ אלעור )עתיו׳׳ט ספיח דיכמות( ] :ה[ דאיטיה לא מקדישין  .צ״ל לא מיקדשא ] :ו[ ליא אכל כו׳ עד קדוש לנופיה ליג לפירש״י ולהנורסי! כצ׳ל
ל׳יא הנן ר׳א עד ויוצא דופן אכל כלאים נו׳  [1] :רש״י ד ה כמקדיש וד׳ה הני 1ד»ה כלאים הד א :

עין משפט
נר מצוד.

הכלממירין

22

פרק ראשון
יהיה

קדש

 .ההוא

תמורה

מסורת הש״ם

אבר וכיון דההוא אבר הוי קחש תו לא מצי

^^)^ל^מער״ררל?,״!
•
‘ י
'

ל ב חסדא סבר נמאן דאמר סריפה אינה חיה ורבא סבר כמאן
דאמר מריפה חיה  .ובפ״ק דבכורוש )דף ג (.נהפכה סוגיא

®׳י™-ל'

כוכבים דרב חסדא סבר נוריפה חיה וזו מן

אבר שבת דדמי אותו אבר לא יעול שהרי הקדישו ואיט יכול למוכרו :

הסוגיות הפוכותשבהש״ס וכן מצינו בשאר חכ תי גבי פלוגתא דאביי

הכי גר סי׳ דברי רבי מאיר ו ר׳י הו ד ה  :מ חו ס ר ת א ב ר .שהרי אותו

ק

הלכה א :

זאת גבי שותפות עובד

ורבא דידיס מוכיחות במסכת נדרים

קא ה מ״׳ פמ׳ו מהל׳ )דף ה(:
מעה’ ק הל*נ ;

ובמסכת

נזי ר ) ד ף סב .ע״ש(

ומיהו צריך עיון לפי הא דאמר רבא הכא

תו ר ח או ר האבר אינו שלו אלא לחובת המוכר

תנו רבנן א[ *י׳יכול האומר רגלה של זו עולח
^/-,יקיא
°כל אשר יתן
תהא בולה עולה

הוא

נמצא שהלוקח

קרב

זה לא

חולין סט :ערכין ד:

הקריב עולה שלימה והוא נדר להקריב

)יבמוח

לבו; וה אינו נפר.ק הסולן
ולא נמסכת קולי; וצ’ ע
דף לו( אמר רבא גבי ספק ערפה
והל׳ ק גורס סרק אלו
משהינן לה י״ב חדש :
טרסות נז :אנל ר״ה הוא
רנא
דאמר הכי ולא
^י ^י ה ת ם לא נחתא ליה * ק דו ש תי
עריפה חיה *רבפרק החולץ

למשחע ההיא בהמה לשס חולין אלא תמכר כולה תוץ מדמי אותו

יהיה קדש םטני לי׳׳ ילי־‘ =ילי ליי׳ ’ טל יז־׳יא
לתליןת״ל ירדה קרש האביצר״תמכרלצרכי
עולות ודמיה חולין תץ מרמי אבר שבה דברי
והרי כן עשה דהמוכר לא הקדיש
אלא אבר שאינה חיה ממנו כגון רגל נציל רבי
הגוך  .לז[ פירש ר ש ״י ״ רבי מאיר ורבי יהודה כ[ *ור׳ יוסי ור׳
קב ו מיי׳ ס׳׳ד מהל'
אוטריש[
מעילה הל״ב
הלי״ד :ופ׳ה דסבר דשותפות העובד כו כ בי ם״ שמעון אומר מנין לאומר רגלה של זו עולה
מן הארכובה ולמעה שאם היה מקדיש
מהל׳ ערכי;
^
דבכורות
ובפ״ק
הבכורה
מן
פוערת
דבר שהנשמה תלויה בו הוה פשעה
שכולה עולה שנאמר כל אשר יתן ממנו לה׳
ערכין
מהל׳
ק גו מיי׳ ס״ה
■
שותפות^
למ״ד
אפי׳
קאמר
ג(:
)דף
קדושה בכולה כדאמר מודה ר׳ יהודה
כשהוא אומר יהיה קדש לרבות את בולה
הלכה יד ופטיו
מהלכות מעה׳ק ה)כה ה :העובד כוכבים אינו פוער והא דאמר~
בדבר שעושה אותה עריפה שאם
התס לא נחתא ליה קדושה ר״ל אמר מר תמבר לצרכי עולות והא קמייתי
ר.גהות ד,ב״ח
שעושה
הקדיש אבר שממנו נכירפת
קר ח ט מיי׳ פ׳א להקריב ־• ה י א שלמים וולדה חולין בהמה מתסרת אבר אמר רבא באומר הרי
אותה וכו׳ וחלל שלה
ניעל פשעה קחשת בכולה א פי׳ ל ר׳
מהל׳ מעילה הלי״ג  :ושחעה בפנים מהו .פירוש אם הולד עלי עולה בחייה ק אמר רב חסדא ל[ מודה
’ י ™ לשיא ’ ׳ייייי א ’ י ״ ל י י י י ־ א
קר ,י מי׳׳
ס׳נ :מהל׳ אסור משוס חולין בעזרה ונראה דמצי רבי יהודה בדברה[ שעוישה אותה טרפה רבא
גן;
דמקדיש גופה כי ליתיה לא מודהוטעמא מפרש
מייתיבהמה
בחיטה הל״ד
לקמיה הש״ד :
למיפשעיה לח[ מההיא דלעיל אמר בדבר שעושה אותה נבילה ורב ששת
כולה לדידיה כלומר האי לוקח הא
מייתי בהמה שאין כח[ הגוץ! שלו
דהשוחע את החעאת ומצא בה בן ד׳ אמר'בדבר שהיא מתה מאי איכא בין רב
ומשני כגוןדאמר כזוזא מן הדא בהמה
חי משמע דלא הוי חולין בעזרה  :חסדא לרבא איכא בינייהו טיפה חיה רב
]חולי; מב .וש׳ג[
אין
לעולה כלומר שוה זוז מבהמה זו
חסרא סבר לה כמאןדאמר *טרפהאינה חיה
צ ק מיז
לעולה והרי קנה  Hז ו ז )ו ז ו ז ( הלכך
שיטה מרובצ« ורבא סבר לה כמ״דטרפה חיה ומאי איכא בין רבא לרב ששת איכא בינייהו
יצא דהא לא נדר עולה שלימה  :גי׳ רש׳ ל במשכת חולץ
דרבי אלעזר א(דאמר רביאלעזר י[ יניטלהירךוחלל*שלה נבילה רבא סבר לה
^ מודה ר׳ יהודה  .דפשעה קדושה וחלל שלה ניכר נבלה
י; כרבי אלעזר רב ששת לא סבר לה כר׳ אלעזר מיתיבי אמר רבי נראין דברי
״.בכולה  :שעושה אותה כבלה  .כגון
ג[ בחייה ל״א והא טייתי רבי יהודה בדבר שאין הנשמה תלויה בו ודברי רבי יוסי בדבר שהנשמה תלויה
 5הי ר ך וחלל שלה אבל ב די ר העושה
בו ׳[ לאו מבללדפליג עליה דרבי יהודה בשלמא נראיןדברי רבי יהודה בדבר
מ“לתאי? 1לה^
׳?אותה ערפה כמו רגלה מן הארכובה
“ ו ל מ ע ל ה) א( לא מודה ועעמא מפרש
אטי רב« ״יי י«“י שאין הנשמה תלויה בו ״[ מכלל דפליג עליה דר׳ יוסי אלא נראין דברי רבי
לעולה אמי־ד[הסיא .יוסי בדבר שהנשמה תלויה בו ט[ לאו מכלל דפליגעליה דרבי יהירה ותיובתא ^לקמיה כפ[  :״)כגון הלב או הוושע(  :רבינו גרשום
כמ״ד ערפה אינה תי ה .פלוגתאהיא ]והאקא טייתי[ כהטה
טחופדת אבד.דטעיקדא
ה^בינ^^ם׳א Sש'^! דבולהו לא הסורי מיחסרא והבי קתני נראין דברי רבי יוסי לד יהודה בדבר
באלו ערפות )יזוצין דף מנ (.הלכך איקדש טינה אבר :
תלויהבו.גל-ייאי“קיא שהנשמה תלויה בו שאף רבי יהודה לא נחלק עליו אלא בדבר שאין הנשמה
כיון דאינה חיה הרי הקדיש דבר ]אטד רבינא באיטר .
זה הקונה אותח אוטר
לאוקסי קיא לוטישלא תלויה בו אבל בדבר שהנשמה תלויה בו מורי ליה י[ בעירבא בעוף מהו
:
מודי
הלכך
ט
תלויה
שהנשמה
בשעת נדרו הרי עלי
ש?לי7ה1וינלא?'ש“ג“ בהמה אמר רחמנא והא לאו בהמה היא או דלמא רןבן אמר רחמנא ’א[ והאי
ורבא ס״ל ע ר פ ה שיה  .ואיע דבר עולה[ :בחייה כלוטר
)כאומר וה הרץנד .בשעת
ו[ אלעור ניטל^ הירך נכו קרבן הוא יתיקו נ(בעי רבא יג["הקדיש אבר לדמיו מהודתיתת ליהקדושת
עלי
הרי
שהנשמה תלויה בו  :כיעל הירך נדרו(
ותלל שלה נבלה  .אע״פ שהיא עדיין )בהטה( להביא עולה
בשוף הטשכת ! ח[ בו הגוף מי אמר יג[ כיון דנחתא ליה קדושת דמים נחתא ליה נמי קדושת הגוף
שיכולה לחיות ואפי׳
חיה מעמאה כנבלה דכמתה היא
יל[ ומדאקדשיה לחד אבר אקדשיה לכולה או דלמא חד מגו אמר תרי מגו
היתד .טחוסרת אותו
ולא כחיה  :רבא סבירא ליה כרבי ]אבר[ שהוקדש מקודם
נטחק : :ט[ מכלל לא אמר טי[ תפשוט ליה מדידיהטז[ דהאמר רבא ג( הקדיש ׳זבר לדמיו קדוש
אלמזר  .הילכך אקדיש ירך וחלל היתת יכולר .לחיות ומה
שנרד הביא  .ל'א והא
לא^זא״״ד׳י^ינט״קיז קדושת הגוף התם דאקדשיה לכוליה הבא יז[ דאקדשיה חד אבר מאי יח[ תיקו
שלה הוי דבר שהנשמה תלויה ט  :קא טייתי בחסה כו׳ .
בעי מיניה יט[מרבא "הקדיש חד אבר מהו בגיזה תפשוט לך מהא דתניא
]אלא אטד רבא כנון
ורב ששת לית ליה ד ר׳ אלעזר
טטתניתין דחנן אין כ[ °לא תגוז בכור צאנך אבל אתה גוזז בשלך ושל אחרים כא[ התם לא נחתאינייס ני׳[ בפ״ק דחולין)דף כא (.מפרש היכי דאטר בשעת נדרו הרי
עלי[ כוווא )כלומר לא
“תיב"‘ ™ ״ ליה קדושה כלל הבא נחתא ליה קדושה «[ לישנא אחרינא התם אין בירי״ דמי חלל שלה כל שרבוצה ונראית אמר בשעת נדרו אלא
בשוה זוו( טן ]הדא[
 !;*Sלהקדישו הבא בידו להקדישו בעא מיניה אביי כג[ מרבא הקדיש עורה מהו
חסרה  :הכי קאמר נראין דברי רבי בהטר ,לעילה ]דלא קבל
יוסי לר׳ יהודה  .ד ר׳ יהודה מודה עליו אלא כשור1 ,וו
יהא נמי״ותי׳ נמחק“ :בעבודה כי[ תא שמע האומר מה שבמעיה של זו עולה מותרת בגיזה ואסורה
טמגד .לעולה[ דהשתא
ליה בדבר שהנשמה תלויה בו :ב עון «
בעבודה מפני כחוש עובר שבה אמרליה “כי קתני אסורה בעבודה מדרבנןאי
]חוץ[ מאותו אבר
מהו  .לר׳ א( יו סי קא בעי לה הקדיש המוקדש ]עדיין יש בה[
גיזה
הכי אפילו בגיזה נמי תיתסר אמר ליה עבודה דמיכחשא כה[ גזרי בה רבנן
ויהנ^^חש
רגלעון £דתור א ו ם  W Vמי פשעה שוה כמה וווים וטח
כן כשהקדישו קדושת לאגזרי בה רבנןבעא מיניה אביי מרב יוסף״['היא שלמי׳וולרה חוליןכז[ושחטה
קדושה בכוליה או לא  :בהמה א מי יכיל לבניין 3ודה' ” 5
דטים ]אי[ קדוש
כולו בפנים מהו למ״ד ולדי קדשים בהוייחן הן קדושין מי הוי חולין בעזרה או לא
רטיטובעי י
קדושת' ׳
יהודה[:ברבר שחנשטה
כיון
׳
רחמנא  .בהאי קרא ל[ מכל אשר
כצ •
■

שהבהמה

האברין
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דלא קדיש אלא מאבר א( חולין כא .לב] :גדה כד [.ב( ]ערכי; ה .ע׳׳ש[ ג( שבועות יא .ע׳ש בכורות יד] :לקמן יט :ערכין ה[.
תלייה בו] .דאי אקדיש
יתן ממנו כתיב בהמה וקרבן  :אבר טינה שהנשטר.
אחד  .תום' :יג[ מתיבת
כיון עד תיבתטדאקרשי׳ הקדיש אבר לדמיו מהו רתיחות  .קדושת הגון! לכל הבהמה ותיקרב פולה מי אמר לרבי יוסי מדאקדיש חד אבר לדמיו פשעה קדושה תלייה בו[ בנון לב או
כבד]דקרשה כולה או[
נטחק :יד[ טדאקדשיה
לחד אבר אקדשיר .לכולה בהמה לדמיה ומיגו דנחתא לה קדושת מזי ס לכולה בהמהנח ת א לה קדושת הגוך הואיל והיא גופא חזיא לעולה למה לי למוכרה בדבר שעושה טרפה
לכולה וטדנחית ליה ולהביא בדמיה עולה הלכך בעל כרחיה קדשי קדושת הגון(  :תרי מיגו  .חד דהוא לא אקדיש אלא אבר ולדמיו ואגן צריכין לומר מגו ]אס ניטל טמנה אותו
אבר בנון[ שנחתך רגלה,
ל ק״״״ יטיס ני׳יי׳ דחייל אאבר חייל אכולה בהמה לדמיה ו מגו דנחית לא[ כולה לדמיה נחית נמי כולה לקדושת הגות  :ותפשוע ליה מדידיה  .דודאי נחתא
 pהאדטיבה ולטעלה ;
__ i
______
A * ___ j
_ ___ ! 1
______________ i . A
ליה מרושת הנוף או :
ורבא סבר לה  .כטאן
בסיף המשכת^:טז[דר.א לב[ קדושת הגוך  :לדמיו  .להביא בדמיו עולה קדוש קדושש הגוך ואינו יכול למכרו הואיל והוא גופיה חזיא לעולה והוא עצמו יקרב דאטר טרפה היד .לוזכי
קאטר בדכי שעושה
דאקמ^חד ’ ' ^ ^' ! לעולה ו ה כ אנ מי הואיל ולרבי יו סינ ח ת א קדושה לכולה על ידי האבר קדשה נמי לגופה  :התם דאקי שה לכולה  .וליכא אלא חד מיגו  :א.ותר ,נבילה בנון ניטל
שלה
וחלל
קשה היי דטעיקיא הקדיש אבר מהו בגיזה  .לג[ בעבודה לא תיבעי לך דאסור דהאמכחיש לד[ לה  :ב ( בשלו ושל אחרים  .עובד כוכבים אס יש לך בכור הירך
]נבילה[  :רב ששת לא
טעי **'אי^א ’
בשוחפות עס העובד כוכבים מותר לגוזזו הכא נמי הואיל והחולין והקדש שוהפין בו מו ת ר  :התם גבי בכור לא נחתא ליה שום קדושה  .סבי לח בר׳ אלעזר .
ם׳ ד לאתו" טחד טיגו  .ואפי׳ לחלקו של ישראל דשוחפוח עובד כוכבים פוער ת מן הבכורה הכא נחפא קדושה לה[ להך אבר  :אין בידו להקדישו  .הואיל ויש להבי קאטר כדבר שהיא
מתר ,טיר ולא שתהא
]אלטא
ה ה ם' ח ד ? נ “ הדא״ר^ לעובד כוכבים שותפות ט  :הקדיש עו רה  .של בהמה מהו בעבודה בגיזה לא חיבעי לך דלא מכחיש ליה לעור אבל עבודה ם פ ר כ ם ת
פליני :
טיגו  :יט[ מיניו־ ,אב" מכחשא ליה לעור  :מפגי כחוש ה עוב ר  .והכא נמי איכא כחוש עו ר  :מדרבגן  .וכי מיבעיא לו[ ליה מדאורייתא ולמילקי עליה  :היא בתרווייהו
ותיובתא דבולהו  .דרב
 i,שלמים וולדה חולין  .הקדיש בהמה מעוברת חוץ מעוברה דלדברי הכל אין העובר קדוש  :למאן דאמר וולדות קדשים כהווייתן הן חסדא ורבה ורב ששת :
יבכור"שויך א ב ל ^ ת ה קדושין  .כלומר אדם שהקדיש בהמה ואחד כך נתעברה ומיבעיא לי אליבא דמאן דאמר וולדות קדשים בהווייתן הן קדושין וז ש ח א אלא חסודי טחסרא והכי
קתני בו׳  .ולא קש־א
א״ל  .לא מחייב :
עוביב״ןי^ו י ״׳ איייים מיהא לא קדיש עובר ושחעה לאם בפנים בעזרה מי הוי ולד חולין בעזרה ומחייב דהא לא הקדיש עובר או לא :
להו ; בעוף מאי  .אטד
נ( ■
וע״ש ־
תלויה נו ■
דלרני יהודה נטי וכנון פהקדיש נטוף ־אנר פהנ:מה ־
פהרמנ׳סמפרש •
י א( טי׳ י ס׳ק בכ׳ :ה
לא  :נא[ עי׳ בהשמטות
נפלו -צ׳ק
מי
ר' יוסי דאי אקדיש רנל
בסוף המסכת; ננ[נחתא
טן העוף הוי נטי כולו קדוש אי לא טי אטרינן קרבן אטד רחמנא ואם כהטה אשר יקריבו טמנה
ליה קדושה .ם״א התם לא נחוזא ליה קדושה בכולה בהטה הבא נחתא ליה קדושה בגולת בהטה אי נטי תיבות
קרבן לה׳ והאי נטי קרבן הוא[; פשוט מן הא דאמרת הקדיש זכר ]דראוי לעולה הקדישו[ לדמיו קדוש קדושה
לישנא אחדינא .נטהק  :ננ[ אביי מרבה הקדיש אות א' נמחק  :כד[ בעבודה  .ם״א הקדיש עובד בטעי אטו
הגוף  :התם ] .משוט[ דאקדשיה כוליה לדמיו ומנו דנהתי קדושת ]דמים אכולה[)לכולו לדמיו( נחתא ליה
טהו בעבודה .נליון צ״ע לר׳י הקדיש עורה טהו שתקדיש כולה דדילמא דוקא רנל שראויה להקרבה אבל עור
קתשת הנוף ]נטי לטלו[  :ליא חד מנו אטרינן ]הוא דאטרן תרי טנו מנו דאקדיש חד אבר קדשה בו' וטנו
לא ותהיה האבעיא אפילו לד' יוסי  :כה[ דטבחשא ולד גזרו בה רבנן גיזה דלא טכחשיא ולד לא גזרי  :בו[ כז[ עי'
דקדשה לדמיה קדש קדושת הנוף[ תרי טגו לא אטרינן  :הא נטי שלו ושל אחרים ]היא[ דחד אבר טינה
בהשמטות בסוף הטסבת  :כיו[ שאין כל הגוף שלו ומשני אטד רבא כגון דאטר בזוזא ם! אות כ׳ נטחק :
הוא דקדיש ושאר הגוף דדחולין הוא  .א״ל התם לא נחתא ליה קדושה בכולה דחציר ,דעובד טכבים היא
נט[ לקטיה בדבר שהיא מתה בנון  :ל[ קרא דמכל אינזר  :לא[ דנחית אכולה לדמיה נהיה נטי אכולה לקדושת :
וחלק עובד כוכביס לא קדיש הבא דטלה שלו הויא נחתא קיושה בטלה ואסורה טל ה בניזה  .הקדיש שה
לב[ לטימר קדשה קדושת  :לג[ בניזה לד' יהודה קא טבעיא ליה דאטר לא פשטה קדושה ככולה מהו אוהו
כי לישנא אחרינא  :עור טר vבעבודה  .כלומר בגיזה לא קא טיבעיא לירז דודאי <י.סורה טפני כחש העור
אבר בניזה דאי לד' יוסי כיון דפשטה קדושה בכולה פשיטא דאסורה בגיזה ועבודה  :לד[ מכחיש ליה לאבר
כי קא טיבעיא ליה בעבודה  :ת״ש ד,אומר מה שבמעיה של זו עולה מותר בגיזה ואסורה בעבודה  .מפני
הס׳׳ר וטה״ד בשלך ושל ; לה[ קרושה לחד אבר תיבת להך נמחק  :לו[ טבעיא לי מדאורייתא אות ה' נמחק :
בחש עובר  .הנא נטי עבודה מכחיש העור ואסור דכשדזיא שטינה מוטב העור איל טיהא לא תפשום דכי
לז[ עי' בהשטטוה בסוף המפכה  :לס[ לט־פשטיה  .נליון ויש לחלק כין בלו לו חדש־ו בין לא בלו לו חדשיו ז
קתני
מתיבת
ל ג הו ת הג ר״ א ]א[ גם׳ ור׳ יוסי  .צ’ל ר׳׳׳ ור׳ש אומרים ] :נ[ שם והא קמ״ד '.כו׳  .נירש׳״ נח״׳ ל׳א והא מייתי נהמה דמקדיש נופה כ׳ ליתה כולה לדידי׳ בנון דאמר כזזזא מן הדא נהמה לעולה ] :נ[ שס מי אנזי
כיון נו׳  .הוא לשון גמ׳ וכ׳׳ה כהרנה מקומות' דאל׳׳ש מאיי פריך גמ׳ והפשוט כו׳ ] :ד[ רש״י ד ה נאומר  .ווז  . nnסי' הרנה רינריס ] :ה[ ד׳ ה ור״ש נפיק ט'  .סי׳ לפיכך אפשר לה לחיות ] :ו[ תוט' דה
התם נו׳  .והשר.א אחי שסיר לישנא אחרינא על הפלנא אחרינא :

ססורת הש״ס

!תחמות ס*ה משנה ו[

]גסהמ״ש גיס לא הולד
ולא תטודה עוש־ן
תמורה[
תרומות פ־ה מ׳ ו עיש
]שגת קמה[.

]כל;ה ליתא גמשגה[

»מ :» .עילה

ע׳ז
פ״ג משנה

רבעו גרשום
קתני הבא אשורה
בעבורה מדרבנן קתני
ולא מדאורייתא ואנא
נבי עור בעינא אי אשור
מדאורייתא אי הכי אי
מדרבנן אפי' בגיור■ נטי
ליתסר מדרבנן נביעובר
א׳ל כו׳ :וולדר .שלמים.
עוברר ,מי טיחייב
בעובר משום שחוטי
חוץ טי קרינא ביה
בעובר והביאום לה׳ הא
לאו בד הבאה הוא
ופטור ; ו^יא ראוי
לפתח א־ול להביא
חייבין עליו בחוץ והא
כיון דחולין הוא אינה
אהל . ..
.......
מועד
.......לפתח
ראויה

דטה״ש׳לדבשלנם'אסייר
ב2ני^ “אם ^^^'^7

הכל ממירק

פרק ראשק

תמורה

עץ טשפמ
נר טצוה
_»הל׳
יל[ מיקרינא ביה בי ירחק ממך המקום וזבחה  .דמהחם נפקא לן אייה מדו מע חוזר ומדמע אלא לפי חשבון .כדמפרש בגמרא כגץ קו «״״׳
דאסור לשחוע חולין בעזרה דדרשינן בריחוק מקום אהה זובח ואי
מהל׳
י סאה של תרומה שנפלה לפחות ממאה של חולין ונדמעו ונפל
תחמותהל: /
אתה זובח בקירוב מקום בעזרר vבפרק שני לקדושין)לף נד (.והנא מי מן המדומע למקוס אחר דאינה מדמעת השניה אלא לפי חשבון תחמה
קרן ג מיי׳ פ׳ה מהלי
קרינא ביה הכי הא אינו יסל לשחונו בהמה זו אלא בעזרה שהרי שלמים שבה ואם יש בשניה שיעור כדי לבטל שיעור  pהחחמה
מקוואות הל׳א
בטילה אע״ג דאין בראשונה כדי
היא :היאחוליןוולדהשלמים.ואליבא תורה אור
קט ד מיי' ס׳מ מהל'
לנמל שיעור כה[ התרומה שנפל בה
דמ״ד קדושה חלה על העוברץושחכוהינייסא״ל מי רךנ א ביה״כי ירחק ממד המקום
פרה הלכה א :
והיינו כחכמים דגמרא ולא כדברי ר׳
לאם בחון מו[ מי חייב כרת אעוכי וזבחת בעי מיניה אביי מרב יוסף היא תלין
ודאי צ׳ק
וולדה שלמים ושחטה בחוץ מהו מי מחייב « אליעזר דאמר מדמע כתרומה *והוא
| ה דין דמלתא דרבי אליעזר הויא קי ח מיי׳ ס׳י מהל׳
j״
^
תומאת מת הל״ג :
ע א ה משום שחוטי חוץ או ל א " ט י ר רנ א ^ אפילו אם יש )בשניה( מאה כדי
ק י א ו מיי׳ סיד מהל׳
אהל
לפתח
ביה°והביאוםלה׳א[ל״אא״לראוי
7
י
1
,
י
ftppi
,
חן,
והאי עובר צא
עלתה
דלא
כיון
בה
שנפל
מה
״לבשל
מהל׳ תרומות הל׳ח:
*באין
והביאום ־לה׳ .נכי שחומי חון כחיב :מועד חייבין עליו בחוץ ב[ :
־
אחת מהן קודם שנפל כשניה וצריך
קיב  1מיי׳ פ״א מהל׳
השבט
גזל
מפני
להעלות
אלא
מדמע
המדומע
אין
ואין
ד[
חשבון
לפי
אלא
ג[
מדמע
המחמע
תמורה הלכה : TO
ו איו המחומן חוזר ומתמן אלא לפי קיגת מיי׳ פייג מהל׳
לפי חשבון  .מפרש בגמרא  :ואין
המחומץמחמץ אלא לפי חשבון'ואין המים
תרומות הל׳ג:
המחומץ מחמץ אלא לפי חשבון  .שאובין פוסלין את המקוה אלא לפי חשבון
׳ חשבון  .פרש״י עיסהשל חולין קיר טט מיי׳ פמ׳ז מהל׳
מאכלות אשורו׳ הלי׳ג
שנחחמצה בשאור של חרומה כולה
עיסה של חולין שנתחמצה בשאור של _יואין מי חטאת מ נ«^עושין מי חטאת אלא עם
ופ ז מהלכות ע׳ז הלכה
חרומה הרי כולה אסורה ואם נפל
אסורה ואם נפל מאושה עיסה לתוך
יד תוש׳נו י׳ד סימן קמב
מאופה עיסה לתוך עיסה אחרה של 5מתן אפר יואיןביתהפרס י[ עושין בית הפרס
עיסה אחרח של חולין וחמצחה אינה
סעיף יא :
חולין וחימצתה אינה אוסרתה אלא ;!יואין תרומה אחר תרומה ואין *’ תמורה עושה^; אוסרחה אלא לפי חשכון שאור קטו י מיי׳ פ׳ד מהל׳
הל׳יו
מקוואות
לפי חשבון שאור חרומה שמעורב לתמורה ולא הולד *עושה תמורה ר׳ יהודה^§ הפרומה שמעורב בה כלומר שאם מוש׳־ע יו׳ד סי׳ רא
סעיף מד :
בה כלומר אס נפל בעיסה אחרונה  1אומר *הולד עושה תמורה אמרו לו הקדש■ג נפל בעיסה אחרונה מן הראשונה
מן הראשונה שיעור גדול כל כך שיהא
עושה תמורה *ואין הולד ז[ עושה תמורה  hשיעור גדול כל כך שיהא בו משאור
בו משאור של חרומה שנפחמצה ממנו
מאן תנא א״ר חייא בר אבא א״ר יוחנן^" של חרומה שנשחמצה ממנו כדי לחמץ
כדי לחמן אש האחרונה אסורה אך
האחרונה אסורה אך האחרונה ואס
דלא כרבי אליעזר דתנן *סאה של תרומה
האחרונה ואס בין הכל מה שנפל מן
בין הכל מה שנפל מן הראשונה להוך
שנפלה לפחות ממאה חולין ונדמעו ונפל מן
הראשונה לחוך האחרונה אין מז[ בו
האחרונה אין בו אלא כדי לחמץ
הטדומע למקום אחר רבי אליעזר אומרמדמע
אלא כדי לחמן אחרונה מותרת
האחרונה מוחרת האחרונה כיון שלא
האחרונה שלא נפל בה מן התרומה כתרומה ודאי *)שאני אומר סאה שנפלה
נפל מן התרומה כדי לחמץ עכ״ל
כדי לחמן  :מים שאובים  .מפרש היא ״[ שעלתה( וחכ״א ״אינה מדמעת אלא ^רש״י ולא נראה כו[ דאם כן כי אמר שיטה מקובצת
א[ םד'.בת ל׳א ער
בגמרא  :ואין מי חטאח נמשיח מי לפי חשבון
שבה  :ואין המחומץ מחמץ  3בגמרא עלה]דלא[כרבי אליעזר דחנן תיבת “מתלי׳׳בם^! אינו'־.
בו׳  :אטד רבי ’[ אבא אמר רבי יוחנן מתניתין  3שאור של חולין ושל תרומה  0׳ *למה נ[ בחוץ ושאין ראוי
חעאח אלא עם מחן חאפל  .בשעה
שנותן את האפר נעשין מי חכיאת
דלאכרבי אליעזר דתנן *שאור של חולין ושל צריך לאתויי דלא כרבי אליעזר P«[7:pnnX1'I;J
!כז[ ]ממשני׳ דשאור[ אלא מההיא ד.מדוםע טרטע בגון
הלכך בעינן שיהו מיס תחילה בכלי
תרומה שנפלו לתוך העיסה יא[ ולא בזה כדי
ואח״כ אפר אבל נתן אפר תחילה
משנה שהביא גבי מדומע דמינה מצי לתו"ך פ א ה ^ ל
להחמיץ ולא בזה כדי להחמיץ ונצטרפו
לאוכוחי שפיר דלא כר' אליעזר לק ואם נפל אח׳כ סאה
ואח״כ מים פסול דהא עם מתן אפר
י׳[ לעשות מי חמאת לא הוי שם מים וחימצו רבי אליעזר אומר אחר אחרון יג[ אני
“ .כ
נראה  iפ י ש כ נ ' |  5י ״ Pא ו י  Pל ש י ' ״ ה
בא“יוחכמים אומריסבין שנפלאיסורלכתחילה
ותו לא עבדי מי חטאת  :ואין בית
אלא ־לפי חשבו!
וכזית שאור של חולי! שניהם בעין השניה ■
ונפלו לחוך עיסה של חולין וחימצו תרומה שבו!  :ד[ ואין
הפרם עושה בית הפרס  .יח[ שדה ובין שנפל איסור בסוף לעולם אין אסור עד
רוטחוםץ שאם תחמיץ
שנחרש בה קבר לשון דבר פרוסה שיהא בו כדי להחמיץ  :ואין המים שאובין
ואין בכל אחד לבדה כדי לחמץ דאינה כביצד■ של תרוטח
אסורה והיינו לפי חשבון כדי לחמן בכביצרושל תולי! ואח׳ב
אם חזר וחרש בית הפרס ושדות ^פוסלין את המקוה  :מאן תנא אמר רבי חייא
נפל כביצת טאלו ב׳
בשאור של חרומה לבדה וזהו ממש ביצים לעיסת אתרת
שסביבותיו לא מחזקינן לשאר שדות '־ בר אבא אמר רבי יוחנן יג[ רבי אליעזר בן
כי ההיא משנה דמייחי עלה בגמרא אוטרין אם חצי ביצת
״ ™ ™ | ;3עקכ היא •יתנן י( י׳ אל־שר בן יעל,ב אומר
יכול לרוחםיץ את ר,עיסה
וחכמים אומרים כו׳ דסבר זה וזה הרי 1ו אפורר■ ואם
דקניאיזדגאמניד־מ;^ ^^^^,’^,מ מ ה שיש בו עשרים ואחת םאד,מיגשםים
גורם אסור]א[ :ו א ץ המים שאובין לאו מותרת שאנו אוסרי׳
שבביצה זח אין בת
, .א -,,ממלאבכת^תשעעשרה סאה ופותקן למקור.
כפי שיעור דמ^רש
חשבון
לפי
אלא
י
המקוה
את
פוסלין
אלא חצי ביצה של
(]תוספתא דמקואותפיד ע״ש[
חממה אחי חלומה  .שאס תלס
והן
]וכו׳[ רבי אליעזר בן יעקב היא תרוטה  :ה[ חטאת
כו׳ .שהשאיבה מטהרת ברבייה ובהמשכה והייט צע ,,^pp ,געשי! מי תיבת עושת
מאן הגא .דאין המדומע מדמע דחנן
וחזר וחרס אין השניה חרומה :
^ י נטחס  jו[ דפרס עושה
״״
 ,י
אלא לפי חשבון  :מימטח בחלומה ודאי  .שאם נפלה סאה מן שאין השאובין פוסלין אלא אסכן יש בהן כח[ כהכשריס דהייט כ׳ בית אות י׳ נ׳נסחק :
הדימוע למקום אחר ואין שם מאה סאין לבד סאה זו כולן אסולין  :סאה מן השאובין וכ׳ סאה מן הכשרים אבל אס צא ה,ppך ז[ ועלר ולא לתמורה
" ”’'7 4אפיל?
שאני אומל סאה יפ[ שנפלה  .לחוך הדימוע היא סאה שעלפה השאובין כי אם תשעה עשר לחוך כ״א הכשרים כשר ] : [3אלא אמר
טמאת
רב פפא לפי
וחזרה ונפלה לתוך האחרים  :אלא לפי חשבון כ[ שבה  .לפי מה
M
ליותרkkkkLiK
כשנפלר/■kb ^.
בשלשה .כלים .כעך חק/ 3-ןן kb Fikkk
הכלים .כלומר שנפל>. .
חשבון .
י
.
אליעור
לר׳
שיש תרומה בסאה זו של דימוע בעינן מאה שיעורין מן החולין הלוגין ויוסך בן חוני היא ולפי זה רבנן לקולא פליגי יהא י^' א^’ שא ?'4פל מהם סאה
אפורים לפי
אבל מאה סאין לא בעינן כגון אם נפלה החילה סאה שלחרומה רבין רבנן היא ומשנישין לאו בהכי מיירי דחימא רבי אליעזר היא לאחרים
י
שצריך להרים אותח
א( לתוך כ׳ וארבע סאין של חולין נדמעו ועכשיו כל סאה וסאה שיש ורבנן לחומרא פליגי כן פרש״י והקשה ה״ר שמואל מלוני״ל סאה מפגי נזל השבט
דאין זה שיטת הש״ס כע[ דמעיקרא לדברי רבי חייא בר אבא וכל ומן שלא הורטח
שם הוי אחד מכ״ד שבו חרומה והיינו לוג שרומה בכל סאה וסאה
אס חזרה ונפלה סאה מאוחו דימוע לפוך חולין אחרים אם יש שם רבי אליעזר לקולא ורבנן לחומרא ולדברי ]ג[ רבינא רבי אליעזר נאמר היא סאה של
תרומה  :ע[ תיבת שבת
שבעים ושבעה לונין אחרים של חולין מצטרפין עם עשרים כא[ וארבע לחומרא ורבנן לקולא סברת אמוראי הפוכה כזה לא מצינו צ[ נמחק  :י[ ר׳ חייא בר
אבא  :יא[ העיסה לא
לוגין חולין שבסאה זו ומבטלין אש לוג התרומה
החרומה  :ואיןהמחומץ
מה כדי לחמץ ולא
מחמץ כו׳ דלא כרבי אליעזר  .דר׳ אציעזר לא בעי שיהא שם מן האיסור כדי לחמץ אלא האיסור וההיתר מצטרפין לאיסור  :אחר מה כדי לחמץ ונצטרפו:
אחרון אגי בא  .שהוא גורם אח החימוץ ואס נפל האיסור בסוך אסורה כ( ומתני׳ כג[ אע״ג דלא נפל מעיסה ראשונה לשוך האחרונה אלא ינ[ אחר אחרון  .ואם
תדוטה אחרונר■ אסור
_
כרי חימוץ ונמצא שרוב החימוץ חולין היה אפילו הכיקאסר ליה רבי אליעזר דסבירא ליה זה וזה גורם אסור ואחר אחרון דקאמררבי ואם_
החולין ... ......
אחרונים
אליצגזר לאו דוקא דאינמי נפל האיסור תחילה ואח״כ ההיתר אס לא קדם וסילק את האיסור אלא הניחוחימצוה בין שניהם אמרהדזה מותר ובפרק בל"שעד,
וזה גורם אסור איש ליה לרבי אליעזר בפרק קמא דבכורות )דף_ז (.וקבכל דוכסא והכי שני לה אביי בפסחים בפרק כל שעה )ל ף ״•( א^איםו' 7 '7ב ° 7 £
לא שט אלא שקדם וסילק את האיסור אבל לא קדם »[ וסילק אסור ואך על גבדפרכינן לה התם כל[ בהא מילחא סוך סוך מסקנא עדיי! שם וה ווה גורם
אסור ומהא סברא טייתי
דשמעתאהיא דסביראליה לרבי אליעזר דזה וזה גורם אסור  :מי גשמים .כשרים לטבילה דלא בעינן מים חיים אלא לזב בלבד  :ממלא מתניתין דלא כר׳א
בכחך  .מיס שאובין תשעה עשר סאה  :ופוחקן למקום  .שלא יערה מן הדלי לחוך המקוה דאפי׳ בשלשה לוגין מיפסיל למקוה דאטרינן דאין הטחוטץ
בכי האי גוונא אבל יעשה חריץ וגומא למרחוק ויערה מן הדלי לתוך הגומא ויקלחו המים דרך החריץ לתוך המקוה והיינו המשכה  :שיש בו תרומה וחולין
אוסר אלא־ לפי חשבון
א( עי׳ צ״ק שהאריך  :נ( צ׳ל והאי דמתני׳ :'5
והן
ולא אטרינן ות ווה

גט׳

הילכך פטור  :ושחטה
בפנים מהו טי טיחייב
טשום עובר  :ולמאן
דאמר וולדי קרשים
בד>וייתן הן קדושים .
בשעת לידתן ולאו ממעי
אימן ]דום[ דגי נטי
)דגאנבי חולין אטדינן
דלא חוי חולד חולין(
]טי אטרינן האי לא הוי
חולין[ אלא משעת
ועויית לידתן או דילטא
נבי חולין אפי׳ מטעי
אימן חוי חולין וליחייב :
)ט״כ שיין לעמוד נקידם(
א׳ל טי קרינא ביה
)וחביאו* לה'( כי ירחק
ממן ד׳טקום וובחת
]כלומר[ מה שאתה
זובח ברחוק מקום
בחוץ אתה אוכל חולין ואי אתר ,אוכל מה שאתה וובח בקרוב מקום כלומר חולין שנשחטו בפנים דחא לאו גורם אסור ואע׳פ שר,איםור ור,ר,יתר נופליש בבת אחת אין טצטרפין ואמר היי דטההיא דלעיל דקתני טדטע
בר וביחד ,רצא  :אין המדומע מדמע אלא לפי חשבון חרוטה שיש בה כדטפרש בגט׳ סאה של תרומה שנפל כתרומה ודאי לא מצי לאוכחי דתך מתניתין דמחוטץ דלא כר״א דאע׳ג דאמר מדמעת כתרומת ודאי ס׳ט
לפחות טמאה בנון שנפלה בעשרים סאין של חולין  .לפי שדין התרומה הוא שאם נפלה כמאה חולין שטתבטלת אפילו נפלה מהם עשרה סאין לחולין לא ידטעו אלא כשיעור סאה של תרוסה שנפלה בה כדטפרש טעטא היא
ועכשו נפלה בפחות טמאה כמו שנפלה בעשרים סאין של חולין והלך מן אותו דימוע ונפל למקום אחר בנון סאה שנפלה היא סאה שעלתה וא’ כ הט״ל אין הסחומץ שנפל בו כביצר ,תרומה מחמץ אלא לפי חשבו! הביצה
שחזר ונפל סאה מן אותו דיטוע בשמונים מאין של חולין  :ר׳ אליעור אטר טדטע כתרומה ודאי כלומר אותה שנפלר ,ואם נפלו הרבה ביצים מאותו טחוטץ עיסה וחיטצו הרבה עיסות אינו אוסר אא*כ היה יכול כביצה
סאה של דימוע שנפלה לב׳ חולין נחשוב אותו סאה של דיטוע כטו אם היתה סאה תרומה ודאית ואינד ,של תרומה להחטיץ אבל מרגא דוה וזד ,גורם אסור ואינו תלוי בשום דבר ואוסר בל מר ,שרצא מחמץ כיון שיש
מתבטלת באותן כ' של חולין שאני אומר האד ,של תרומר ,שנפלה לאותן פחות ממאה היא סאה עצמה שעלתה ,בו תרומר ,בלל  :יג[ ראב׳י היא כו׳.ולפי חשבון דמתניתין ר׳ל לפי חשבון הכשרים כלומד אין המים השאובים
וחורה ונפלח למקים אחר לאותן פ׳ של חולין ואינה מתבטלת בס׳ חולין  :וחכ׳א אינה מדמעת אלא לפי פוסלים אא׳ב הן כמו הכשרים אבל אם הכשדים רוב אינו פוסל  :יד[ דם■ קדינא  :טו[ מחייב כרת אעובר ;
חשבון כלומר לא נחשוב אוחד■ היא סאה שנפלת היא שעלתה אלא אין באותה סאה אלא אחד מעשרים טז[ אין בר ,אלא  :יו[ אפר לא יכול לעשות טי חטאת דלא היו שם מים ותו מי עבדי מי חטאת  :יח[ הפרם .בית
בתרוטד ,ושאר חולין ועכשו כי נפלה לס' של חולין הרי גדמעה במאה חולין ומתבטלת והיינו אלא לפי חשבון הפרם שדר : ,יט[ סאה של תרומה שנפלה  :כ[ תיבת שבת נמחק ; כא[ עשרים ושלשה לונין  :בג[ וטתניתין
דקאמר טתנ־ת‘ן ודלא בר' אל־עזר  :אין הטחומץ של ]שאור[)איסור( טחטץ אלא לפי חשכון  .כדטפרש שאור נטי אע׳ג  :בג[ וסילק את האיסור אסור  :כד[ התם עלר ,דהא מילתא אות ב' נמחק  :כה[ שיעור ׳הדמע
של חולין ושאור של תרומה דהיינו של איסור  :ר' אליעזר אומר אחר האחרון אני בא כלומר אם נפל שנפל תיבת התרומה נמחק :כו(-נראר.,נליון וכן כתוב בנליון דא׳ב מאיקאטרדלא כר׳א מר ,שייך לטילתא
אותו של היתר בסוף ניטל הראשון של איסור והוי כמו הכל של היתר ואם של איפור נפל בטוף ב־טל אותו אדרבא לטילתא דמדוטע שייבא טפי עיב  :כז[ אליעזר טטשנה של שאור לא היד ,לו להביא אלא  :כח[ כחן
ראשון שלתיתרורואין כמו כולו של איסור .וחכ׳א בין שנפל ]איסור תחלה בין שנפל בטוף[ אין אסור עד בטנין הכשרים דהיינו  :כט[ תש״ם כלל דמעיקיא  :ל[ טצינו .נליון ועוד משום רבין יסתור דברי ר׳ חייא בר
אבא הלא גם הוא היה תלמידו דר״י :
שיהא )באיסור עצמו כדי לחטץ( ]בו באיסור כדי חשבון לחמץ[ בפני עצמו בלא אותו של חולין והיינו אלא
לפי חשבון דאמר בטתניתין ודלא כר׳ אליעור  :אין מימשאובין פוסלין את הטקוד ,אלא לפי חשבון  .כרספרש
אם לא יהיו רובן ]של[ שאובין כדתנן טקוה שיש בו כ׳א סאה ]טי גשמים הטי נשטין ראויין חן לטבילה ,לבל בעלי טבילה חוץ מזנין ממלא בכתוז מן השאובין י׳ט סאת[ ופותקן לטקוד ,וזורקן בחוץ ]אצל[ ועקוד■ ועושה
]א[ כאן הש״ד ומה׳ד ראנ׳׳י היא והשאר נמחק  .צ׳ק ! ]נ[ ני׳ צ׳ק כשר הוא הש׳ד ואח״כ מהיד אלא אמר ר״פ וכו' )וצ׳ל רכה נמקום רג ספא( ושייך לע׳ג ] :נ[ צ״ל רנין ]וני׳ צ׳ק ריפ[ ;
הגהות הגר׳א ]א[ נם׳ עושין מי חטאת A .רש׳י נעשין  .ול'נ דני׳ עושין הוא שפיר והיפ דאין מי חטאת אס נתן ממנו למים אחרים עושין אוסן מי חעאח אלא דוקא מחן אפר עושה מי חעאת;

