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ה כ ל ממירין אחד אנשים ואחד נשים • טו[ בהכל שוחטין לא תני
ממירץ • בהמש חולין זו תיזת זו של הקדש  :לא שאים
אחד אנשים ואחד נשים ובגמ׳ מפרש משום ד^ל
רשאי להמיר• דהא כחיבלא ימיר :מומר■ דמשפיסעלה
סלה לאו
קדושה ושתיהן קדושות  :וסופג אס הארבטים • משום
את
ו ם 1פ ג
קרא לרטיינשים=
בלשוןדלאזכר נאמרה איצטריך
לא
)ויקראכז(.
שמונים דהאכתיב
רשאי וא״ת אמאי לא תני
הארבעים •
ימיר • ג ם ׳ לא שאים רשאי יא[ ייעבד• בתמיה דלכתחלה איט
יחליפנו ולא ימיר אותו ויש לומר
להמיר אבל דיעבד שפיר דמי  :ולא תורה אור
דלא נחת למנין מלקיות אלא
ימיר •ומתני׳ קתני דהכל ממירין אפי׳
לכשחלה  :ה׳׳ג אלא הפי קהגי הפל
כלומר דלקי עליה טז[ ועוד י״ל
דלעולם לא לקי אלא ארבעים ותרי
מספיסין בסמורה אהי ופו׳ • כלומר
לאוי צריכי חד בקרבן שלו וחד בשל
שתופסת קדושת תמורה בבהמה בין
על פי אנשים בין על פי נשים )נ(
חבירו וכגון דאמר כל הרוצה
להמיר יבא ימיר״ :
ומשמעא()אפי׳(דיעבדינ[*כמודאם
המירה אפילו אשה תופסת על פיה
ה א גופא קשיא אמרת הכל ממירין
קדושת תמורה ולאשאדם רשאי להמיר
לכתחלה לא שאדם רשאי
*ממירין “ אחד א1שים ואחד נשים *לא שאדם ״ להמיר דיעבד• וא״ת מנא ליה למקשה
כו׳  :יורש • שהמיר בקרבן שהפריש
דשאי להמיד אלא שאם =המיר מומו־ וםופג^ דהכל ממירין לכשחלה הוא דלמא
אביו בחייו שתמורתו שמורה  :יורש
דיעבד הוא דכה״ג יי[ פריך בריש
הא גופא קשיא אמרת
סומך • על קרבן אביו שהפרישו אביו את הארבעים
חולין)דף בי( וצ״ל דע״כ הכל ממידן
בחייו ולא הספיק להקריבו עד שמש 5 :א[ הכל ממירין לכתחילה נ[ והדר תני לא
מאי נוממא דר׳ יהודה • דאמר יורש "שאדם רשאילהמירג[)אלא שאםהמיר מומר( ^לכשחלה דאי דיעבד תרתי דיעבד
 sלמה לי *וכן)פרש״י( ]אתא[ הה^
איט ממיר  :ה״ג ילין* החילה הקדש דיעבד ^ותיםבראהכל ממירין לכתחילה
מפון« הקדש ■ גמר התחלת הקדש
צ דר״ל דהכל שוחטין לכתחילה דאי דיעבד
רךא
דהייכו אדקשיא לך
•צ תרתי דיעבד למה לי יח[ *ופירש רביט
לך ,ד[ ■
תיקשי •
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שיטה מקובצת
א[הכלםםירי1לכתחילה•
^מה זכחט לברכה התסדצק־לא חיםה תא מסיק בריש

סמיכה דהויא סמוך לשחיטה יג[ ןאזי’ירי(דכתיב לא יחליפנו ולא ימיר אותו אלא אמר
הכל מתפיםין
יהודה דבי
 ................................................רב
קשיא והא קרי לה לתמורה סוך הקדש
^!ד וכי׳
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קרנן ) : n f
אחד אנשים ואחד נשים מ לא שאדם רשאי "לאשמועינן בסיפא שסופג ארבעים
במסכת נזיר )דף לא•( משום דלא
’
““
]צ׳לאלא שאם[ איירי השם בסמיכה כלל והויא לה
להמיר *שאם המיר מומר וםופג את | ד ס ד ״ א לא שאין בו מעשה היא יאין
תמורה סוך הקדש לגבי קרבן שהמירו
הארבעים ; הכל לאיתויי מאי לאיתויי ניורש דלוקין עליו ולפירוק קשה מאי פריך
]5׳ל דתדא[ בו דאותו קרבן פ י ראשון וחילופיו ודלא כר
הוי שני אבל הכא דקא משתעינן
בסמיכה הויא לה תמורה תחילת ממיר דברי
שתכף לסמיכה שחיטה הקדש לגבי סמיכה שהיא לבסך״תיכך אינו םומך
והש״ד
לשחיטה  :מגלן • דיורש אינו סומך :
■ ' 5״ק‘
׳'“"
יהודה ׳ cיליף תחילת הקדש מםוף הקדש^^ דאפילו במזיד השמורה נחפסח וסד״א
הלהא קרננו פסיבי• בשלמים בפ׳
מה םוף הקדש יורש אינו סומך אף תחילת" ארבעים בכחפיה וכשר והיינו הא
דקא משני וא״ת והיכי מצי למימר
ויקרא מואס זבח שלמים .קרבט עד הקדש יורש אינו ממיר וסמיכה גופה מנלן
רבינו גרשום .
אמו־ דב יהודה
דתנא לישנא אלימא משום חידוש
הכי ואם עז קרבט ובשלשתס כתי^^® ׳תלת °קרבנו כתיבי חד ררבנו ״ולא קרבן
קתני טתניתין
דמזיד הא אמר לקמן יהיה לרטת
הכל טמידין מתפיסין סמיכה יל[ :״ ה פ הי ב קרבנו־ ד מ שמע^ עובד כוכבים וחדכךבנוולא קרבן יחבירו
כתמודה • הכל שאמיי על קרבן עצמו הוא סומך ולא על R
פשיטא
שוגג כמזידאלמא משמע דמזיד
.
קרבן א ט ו  :בעציסוצריןלסמיפה•^ וחד רךבנו ולא קרבן אביו ולר׳ מאיר דאמר
טפימשוגג כ[ ותירץ רביט ברוך דהא
הכל טטידין ולא טשטע שאם נשתמפו ב' או ג׳ על קרבן אחד יורש סומך והכתיב רךבנו ההוא מיבעי ליה
י “־ייקתני ולא™;״ ,קרינא אכל חד וחד ק מ נו וכולן לרבות יכל בעלי חוברין לסמיכה ורבי יהודה
מלקוח קאמר ורביט שמפן משל!
חלק עליו דהא אמרי׳ אין  5ן ל הן ס
]כלומר פ מכין בו  :ליהליה• דודאי אינו טעון בעליחוברין לסמיכהליתליהמאי טעמאדהא
רשאי ילהמיר ־ ־
י
י
א ע'נ דהכל מתפיסין
בשוגג ויש ספרים חלוקין בדבר
רשא'להסיר[ סמיכה כיון דלא מייחד קרבן דידהו לא מיחד רךבן דידהו ואיבעית אימא לעולם
לא שאדם
לקק )דף יז•( דקאמי גבי י ^וי ה
לכתחילה  :הכל לאיתויי כלומר כיון דלא הוי חלוט)ג( ני[ אכל איתליהוקרקעובד כוכבים ורךבןחבירומחד
דלא
שייר
טאי
כלומר
צ י ו נ ־’ קי שיס צא ציו יא ”■ י ־ י ־ י
אחד ואחד וכי כתיב קרא לקרבט קראנפקא)א(]נ[ח[ דאייתרליה חדלבעליחוברין
גבי שמורה קדוש גבי קדשים לא קהש
™ T S׳  ^ 1Vולא לקרבן אביו  :מחדקראנפקא
לסמיכה  :ט[ ור״מ דאמר יורש ממיר מאי
^רהש״שוטכניטה ^^p .,
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כסו הכל סוטכי! ודבל
טעריכין  ( ftוסיפא דתני
אלא שאם המיר סוטר
וסופג את הארבעים
הוי שיין לטיתני
סופג על הכל פםירין
כך פ״ח בריש חולין
והשתא קשת דהא הכא
ע׳ב נחית לאששויי
ההיאקושיאכדפידשתי
ש!1ירץ ^ ’ « ^ ? 22
ליהלטיטרבהדיאםשום
דפופג את הארבעים
נקם אם תסיר טוטר
ופי׳ ר׳ת ד ה׳ פ מאי
תרתי דיע בי למה לי

וי״א דהא דאמר יהיה לרבות פ ג ג

לכתחילה כדסאמר רב
.
( אםהמרימירלרבר’[היורש
כמזיד הייט לענין מתפס קחשה יהודה הכל סתפים
דאמר בעלמא א( הקדש בטעוח לא בתמורה פלוטר וקדושה
י ”ף
 ,אפילו במדד דסד״א
^
^
מבשוגג  1הא לאמי הכא כמן דחייב מלקות
הקדש ומש״ה פשיט מפי במזיד
ישראל הוי ^
הכל ממירין משום רבותא דמזיד היינו לענין הקרבה דאמן• כהתפשה וו לא קרש
דשנא ■
׳
קרבנו

'
בהקדש לסיף יקיש סכביס עצמו שלא יסמוך לא צריך
דאמרינן במנחות)דף 5ג(-ובהורתכהנים בני ישראל וסמך בני
הקיש דכשהיא שיחסה סומכין ואין העובדי כוכבים סומכין:ואייהרליהפו׳• ואכפי הוי
מיכליא הקדש ומה סוף
הקדש יורש אינו סוטך שלישי לקרבנו ולא קרבן אביו ]דס״ד[ דשל אביו לאו כלאחר דמי אלא ?לקמן התמורה נמיקריבהואשמעיקהכא דאך במזיד קריבה דס״ד ^ " ? א \ ע ל " ת ם ו ?
ארבעים בכתפיה וכשר וכל זה לא נהירא לר״י מדקמשני רב י סד ה ארבעים בכתפ-ה ובשר
דכתיב על ראש קרבנו כשלו :ליבוה אה היורש • דהכי מצי למיכתב ואם ימיר בהמה בבהמה
ולא קרבן אביו הכי נטי המר ימיר למאי הלכתא לרבות אש היורש דתמורפ תמורה :
הכי קתני הכל מתפיסין בתמורה אחד אנשים ואחד נשים ות^ לי בתטור^״וטתה^״א^ת
«ץ טיטר ואסר לי ר'
ה 5י
א( אפילו דיענד נמי דאס כי' ׳ רק
להזכיר אחד אנשים ואחד נשים לכן פר״י דתנא בהכל ממירין לישנא מהן חברתח אין לת
בטםכ׳נויר]דףלא•[.
. .
,
ראף
י’ ט’ א ״״^יר “ ל ^ ו ת « הה
םשטעתחילתרקדשהזבח אלימא משום נשים דאמר לקמן דכל הענין מדבר בלשק זכר וכתיב המר ימיר לרבויי נשים כא[ דסד״א אהני מיננוניא
טעטא״ אהני ריבויא לאשמועינן דתמורת נשים קדשי ואהני מיעוטא דלא מקרבן לכך תנא הכל ממירין לישנא אלימא דקריבה כמו תמורת אנשים  :אינה טעונה לחם ופריך
״״"י“”
י״י!'״’‘
״“
והייט
תטודתו■
דהתטלאטיירי בסמיבד ,ת ח י ל ת הקדש • כמו תמורה מסוף הקדש דהייט סמיכה דהוא המוך לשחיטה כב[ ולהכי קרי לתמורה סוך הקדש )כמן^(  ^-^, 5 3ולייתיבר^^להםולים״
ודגא טיירי בסמיכה
נזיר)דף לאי( משוס דלא ב( אמרינן התם בסמיכה כלל והוהליה תמורה סוף הקדש לגבי קרבן שהמירו בודאותו ק ר ק סי ^! ^ 1iו ד ^' ^ ה א  2 r tה
טשטע בדאטרן ■ ואלא
רנק דסברי דיורש ראשון וחילופיו שני אבל הכא דקמשתעינן בסמיכה הוה ליה תמורה תחילת הקדש לגבי סמיכה שהיא לבסון £תיכ^ לשחיטה־ לשון לש״י  :כו׳ עד ארבעים בכתפיה
םוטך הא כת׳ קרבנו
רטשטע למעוטי בלומר ס ר ב נ ל ולא קרבן טובד טכבים • ע [ וא״ת למאי איצטריך קרבט להכי הא נפקא שפיר ג( מבני ישראל סומכין ואין העובדי טכביס ט מ ט! )^רבה(’]םדר'י ",^4
ויש לומר דאיצטריך דמהו דתימאאין העובד כוכביס עצמו סומך על קרבט ומיט הכהניס סומכין עליהן ומש״ה איצטריך קרבט דר,א אטר לקטן ירדה
קרבנו ולא קרבן אביו י
סברי רבנן תלתא קרבנו
לי' אל™ ד ^ פ א ““לית
לומר שאין בקרבן עובד סכביס סמיכה י לל :ל ר ב י מאיר דאמר יורש מימר מאי ט ע מ א• ואס תאמראמאי אילטייו
בתיגי בסמיכד,
שלטים ולא קרבן אביו מאיר כיון דלית ליה קרבנו ולא קרבן אביו אלמא אית ליה יורש סומך ואם כן אית ליה למימר ד( דהא ילפינן זה מזה כל[ ויש לומר דאי דטפי תפסי הטורה
סברי רבנן עונד כוכבים לאו קרא דהמר ימיר דמרבה יורש הוה ליה לאוקומיה קרבנו טפי למעוטי יורש מלרבות כל בעלי חוברין אבל ה ^ דכתיב ואם “ ך “ ״י “
המר ימיר לרבות יורש כה[ ה( דסומך ומוקי קרבנו לרטת כל בעלי חוברין וא״ת מאי שנא דשאר קרבט למעוטי והאי לרבדי ויש לומר דלמסטי במלקות ד^אי לענק
םם^יכה?לא
; מלקותאיבטריך לריבויי
^י ח דאין אדם סיםך לא מצית אמרת דאם כן לישתוק קרא מיניה וממילא אמר דאין השותפין סומכין כדאמר לקחן )דף יג־( דאין השוספין
^
ואין דלא אשבהן
'
] (6נזיר לא■[ ב( נ״ל א״דנן ג(]מנחות 5נ•[ ד( למימי דיורשמימר דה■ 6לפינן כו׳ צ־ק ה (]'5ל דממיי[
בעל^י?בי^ל^טי3״®^
בשוגג אפל טתניתין לענין קדושה איצסריך לאשםועי  pטפי בטדר צ»שוננ כדפי׳ דסד׳א ארבעים
שאם הקריבו שנים או שלשה קרבן אחד בולן סוטכי] עליו דלכל חד קדינן ליה קרבנו וסבירא ליה דיורש
בעלי חוברין לסט״כה לית ליה׳ • אייתר ליה בכתפיה וכשר־עוד י׳ ט דבטתניתין נקם לישנא דלבתחילה לאשטועינן דאפילו בטויד היא קדושה ליקרב כדפי׳
סוטך דקיבן אביו דפר כסו קרבנו של יורש  :ור׳ יהודה בל
בעלי ת־ברין יטהיכא יליף ליה הא קא טשוי דםד״א ארבעים בכתפיה ובשר אבל לקבן לענין קדושה איבטריך לריבויי שוננ דםד׳א דהוי בטו הרף־ש טעות
חד קרבנו למעוטי יורש  :וא־תיטא לעולם א״ת ליה■ לרבויי בל
חד קרבנו למעוטי יורש וחד למעוטי קרבן עובד כוכבים וחד למעוטי קרבן חבירו • לא ר׳ יועדה קרבן ואינו חל קט׳ל מיהו כל אותה ראייה דאייתינן סם׳ התודה תשובה גנובה היא דה׳ם ארבעים בכו»יה וכשר
חבירו וק־בן עובד כוכבים טהר קרא נפקא ליה דתרוייהו אינן שלו אייתר ליה חד לרבויי כל בעלי חוברין  :הדבר לעשות כן שאתה טורה דעראה לעשות כן וכי טוהר להמיר לכתחילה ועוד קשה אטאי נקט תבל
טתפיטין בתמורה אחר אנשים ונשים ליטא הכל טתפיםין בתמורה ותו לא לכך נראה ל ר׳י ד ה׳ פ דהכל
טתפיסין בתמורה ותטורתן קריבה אחד אנשים בו׳ דסד״א א ע'נ דבתיב אם המד יטיר להביא נשים אהני )נך'ח( ]ריבוי[ ואהני לשון זכר ראהני טה שבל הפרשה נאטר בלשון זכר לומר שלא תקרוב אלא תמורה של
ובר ואתני)קו״ח( ]ריבוי[ לומר שדדא קדושה להבי נקט לשון לבתהילה שהן רגילין לומר שאף תמורת נשים קריבה ותו לא מידי • תום׳ אחרות  :נ[ תיבות והדר תני נטחק  :נ[ תיבות אלא שאם הטיר סוטר נמחק  :ד[ לן■
מקרא דכתיב  :ס[ ולא שאדם רשאי להמיר אלא שאם  :ו[ יהודה דהניא יורש נליון דתניא נרסי׳ אבל במשנה לא נובר דברי ר׳ יועדה אלא דברי ר״ם • הר'פ זיל  :ז[ יהודה נירסת ספרים ישנים היא בענין אחר וכן
היא הנירפא בתחילת ערכין אבל רש׳י נרים כבעטוד  :ח[ נפקא ואייתר ליה  [P :עי׳ בהשטטות בסוף הטפכת  [' :לרבות את היורש  :יא[ רשאי להמיר דיעבד  :יג[ דיעבד בנון אם הטירה  :יג[ לשחיטה • ואהבי קרי
לה והשאר נמחק  :יד[ סטיבה ]דתלת קרבנו[ כתיב ]בשלטים ואם טן[ הצאן ]קרבנו[ אם ]בבש הוא מקריב[ קרבנו וסמך ידו על ראש קרבנו א'נ בעו כתיב תלתא קרבנו בעניינא אע"נ דלא סםכין ליה זסללוסטך :
טו[ נשים נליק הבא צריך לטיחני לנשים משום דתטורה אינה בכל אדם שאינה נצבור ־ עיר  [>p :עליה דסדיא דהוי לאו שאין בו טעשה ואין לוקין עליו [p :דכה׳נ פ ר ק בריש חולין דאיבא הכל לכתחילה ואיכא
הכל דיעבד  :יה[ לי בדפרש׳י התם  :׳  [pשהקשה גליון ליתני הכל טטירין וסופג את הארבעים ועיין בריש חולין בתום׳ • ת׳ח  :כ[ משוע נליון והקשה רביט ברוך דטהכל טטירק שמעינן תרי חידושי  Traדורש
ומהכל שוחטין לא שמעינן כי אם כותי וצריך לומר דטמירין בלא הבל שפיר משמע לכתחילה אבל שוהטין בלא הבל לא משמע מידי ע׳ב בני׳■ וכ׳ת א׳ב כי פריך בחולין טהכל טעריכין וטדרק ליטא דלםז  Tצריך כדטשני
הבא וי״ל דלא אטרינן הבי רק היכא דלקי והייט הא יפריך בחולין דטשוט סיפא טתניא  :כא[ נשים ופר׳א אתני  [ » :לשחיטה והא דקרי לתמורה סוף הקדש במסכת נויר משום דלא איירען התם  :כג[ נ׳ קרבנו
כתיב חד בבקר וחד בצאן וחד בכבש ופי׳ קרבנו ולא קרבן חבירו וקשה דבם׳ ב׳ מדות דרשלנן ידו ולא יד אשתו ולא יד שלוחו וא׳ב למה לי ולא קרבן חבירו וי׳ל דאי לאו קרבנו ולא קרק חביח■ לא ועי טוקמינן
ליה ידו ולא יד שלוחו אלא ולא יד חבירו אבל שלוחו הוי אמרינן שלוחו של אדם כמותו וכן עובד כוכבים דאי לאו אלא הד הוי טוקטינן ליה בעובד בובבים אבל הבירו נווטך וא׳ת ולמה לי ידו ולא יד אשתו
תיפוק ליה ד מי ישראל סומבין ולא נשים סומכות וי׳ל דוע׳א ה׳ם קרבן עצמן אבל בקרבן בעלה אימא דסוטבות  :נד[ טוה גליון ובן לר׳ יהודה אי לא כתב בי אם הסר יסיר הד נטי מוקי לרבות יורש דהכי משמע
טפי ואתא קרננו למעט וחמר ימיר לרמת אשר : ,כה[ יורש אמר דסוטך :
א( נראה דצ׳ל וסיפא דשני אלא שאם המיר מומר הוצרך למתני משוס דצדיו לסייס וסופג את הארנעים דלא הוי שייך  1מ' •
ה ג ת ת הגו ־׳ א ]א[ גט׳ והדר מני כו׳■ נרש׳י רשאי דיענד • להמיר עד נממר ל״ג ] :ב[ שם ותסנרא אדקשיא■ הכל ממירין לנתחלה ל׳ג ] :נ[ שם דא״תר • צ׳ל וא״תר ] :ד[ רש׳י י׳ ה ל׳ת י אכל צ׳ל לכל :
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תמורה

עין מ שפ ט
נר מצור״
הקדש מתחלת הק?־ש ט׳  :אס האשה •
ט  hפ״׳ פ׳א מהלטס ) • א ץ מביאץ נסכים • פרש״י ואין מכיאין של פוס־ ס כ בי סג פני ה ט ג ר טנן רליף
®"י® ®י® ״ י
י טצמן כישראל שמתנדבין נ ס ט ס בפני ע צ ק אבל בהל־י קרבט שתמורתה שמורה ולקיא משום לאו דלא ימיר :אלא בלשון ופר •
י  aמיי׳ סי׳א פסלנות מביאין כדאמר במסכה שקלים )דף יא עמוי י ( ח ה אחה  pהתקטת דכתיב לא יחליפט דהייט לשון זכר ולא כתיב לא תחליפנו דהוי
שהחקיט ב״ד דעובד כוכבים שמשלח טולחו ודמי נ ס ט ממדינה לטן נקבה  :מה )ג( סופנו לרבוס פו׳ • כלומר מהיכן נלמוד שסופט
הים שמקבלין ממט אבל ודאי קרבט
י
תורד״ אור לר טת את האשה :ס״ל ואם המר
י א ג פ י י׳ ס ׳ ג סהלכוס טטון נ ס ט ס דבהדי קרבט )טטק דליף סיף הקדש מתחילת הקדש מה תחילת ימיר■ יק מדכתיב קרא תרי זימכי ;
לדור !
יסיים רושל
ו( יוייאיז
ם וי/
יסיים
פמה !הלפ ג ג
משל צטר
מביאין נסכים
נסט
ולי׳ מאירי דאיצטריך ליה ואם המר

מסורת הש״ם

הקדש יורש מימר אף ס ף הקדש יורש ס מ ך

י גי ^ מי ״ הי ט ״
יג
פסס״פהלמכד:
^ ^ ,״ j, ,
»ו ל ס הלנה ו :
י=[
י ״"׳ ®׳^ ״®ל״״

ב מ ה ד ב ד ס אמורים בקדשי
ימיר לרטת יורש אשה מנא ליה :
מזבח אבל בקדשי בדק הביח מוטלין • )א( ר׳ יהודה האי ואם המר ימיר מאי עביד
נפקא ליס מוי״ו • מדמצי לנמתב אם
שכל
וכדתניא^לפי
האשה
את
א[
לרבות
ליה
פרש״י דאחאן לר״ש ור״י פירש
המר ימיר וכתיב ו א ס :לא לקיא •
דמסרגא דמילחא דר׳ יוסי וה׳׳ק רבי הענק כולו אינו מדבר אלא  pלשון זכר
יח[  wדאם המירה תמורתה אינה
תמורהטמשניה״גהנימילי ל או ט ש בו לסי גייסת רש׳י V5
יוסי אומר בטלן אני רואה להחמיר שנאמר לא יחליפנו ולא ימיר אותו *אשה
מטשה בהני פונשין שרן זה לזה דכתיכ ה ^’ ^' ל  %ונ׳ה
והא דקאמר ר״ש אץ מוטלין ב ק מנין *ת״ל ואם המר ימיר לרבות את האשה
אשר יטשו דמשג 1ט טונשין שיש בהן נפנמס 5ג• ע׳שP' 1
בד״א בקדשי מזבח ט׳ ובתוספתא ולר״מ א שהמנאליה נפקא ליהש מואםור
מטשה מון חילול שבת ושאר איסורים
משמט כפרש׳׳י דאיתא בהדיא אבל יהודה ואם לא דריש ובין ר״מ ובין ד ידדדה
שיש בהן מטשה אבל יס[ לאו ש^ן בו
בקדשי בדק הבית מודה רבי שמטון  :טעמא דרבי רןא לאשה הא לא רבייה קרא
ד״^
מטשה כגון תמורה דבדיבוראתליא
מ ו ע י מיהת אין טושין חמורה •
 , .שזנה נמ.נ׳קפו■קדושי!
״.
,
 .׳ ׳ י,
וא׳׳ת ודילמא לרבי יוסי ה״א כי עבדא תמורה ל א ל  pא יוהאמרדב
׳
מילתא אימא לא תילקי קמ״ל :ל״א )י( לה• ינפוס פה פסמיס
. .........
........
... ...........
קבטי דאמר בטלן להחמיר וי״ל יהודה אמר רב ובן תנא דבי רבי ישמעאל
מג• נ «
דשוה
מילי טונש
בספריס .הני
.כתוב
°איש או אשה בי יעשו מבל חטאת ה א ד ס ״ י י ב י ן ^ י ת ד ט ן בצבור ב ה ^י ט ו מי ס א
דניחא ליה לאוקומי הבטיא אן 1לר׳׳ש
דהושוו זה לזה אבל הכא^בתמורה
טי״ל דט״כ דלרבי יוסי לא אפשר השוה הסתוב אשה לאיש לכל עונשין
ש אין צטרטושין תמורה כדאמרינן
לאוקומי הבטיאדטוןדאית ליה דטושין שבתורה ת איצטריך מהו דתימא ה״מ עונש
ר״גהות ד״ב״ח
באידך פירקין)דף יג•( וקא מפיק ליה ) (6נ ם׳ ור׳ יהודה האי
תמורה דאפילו אה״ל דה״ט טל ידי דשוה בין ביחיד בין בצבור אבל הבא כיון
ממע שר :שלא הגיע לטונס ני רי ם • ואם) :ב(»םלאעיפפים
ק|
ישראל ומבטיא ליה לרמי בר חמא אם !דעונ ש שאינה שוה בבל הוא דחגןה[ * א
ו א »' אם סיפצי לומר :
^
שני'
הפובד טכבים טצמו אפשרלטשותה | הצבור וד״שותפין עושין תמורד .אשד .נמי בי^ ®ה י ®’ ®חיי*
)ג( ר ש׳י ד' ה פ ה » פ »•
א מ ד ק במסכת נזיר )דף כג•( איש מ^טס׳ג״רסא^רש
אמרת דט״כ א ס ישראל
מצית
הא לא
,
,
ל מ כ ת ג פ !
מתפיסה צי  7שיאמר ה טו ב ד ט כ בי ס ^עבדא לא לקיא י[ קמ״ל  :בעי רמי בר חמא"" ט יפליא מה ת״לדהכי מצי
כל הרוצה להמיר יבא רמיר ואם  3קטן מדצ* עשימירהיכי דמי אילימאבקטן
איש ט ידור נדר אלא לרטת מופלא ^ רי ם ו ט׳ נד אפד ק
הסמוך לאיש מון  pי״ב שנה ד טק גסירקי! נצ׳ל ותיגס
הטובד כוכבים טצמו אין פושה ״שלא הגיע לעונת נדרים ״[ לא תיבעי לך
מזו ר ה היאך
®״י י
שיודע להפלות לשם מי נדר ולשם
אפשר לפשות■א( טול ה :דביון אקחשי לא אקד ש אמורי ממיר אלא
א( י•
בלית •- ,ד ק
הקדש
לא
והקדשו ,
הקדיש^נדרו נדר ^ .
“שהגיע לעונת מי .
בי קמבעיא ליד .בקטן

£זי״ב״׳«^^ן«^
*' ״;.י ™ ™
־לג«.י « itnKי«־?יך

נדרים מי אמר־ינן •[כיון דאמר מר איש מד .ת״ל ״כי יפליא נדר
^ו פ ל א ^ ר ^ ״ י ש ד ק ד ש י ד ו ש ט ת ״ ^ ם ק ו י ש אסור■ נסי פ טי י א י !
דלמא יא[ כיון דלאו בר עונשין הוא בתמורה לא ינ[ מיתפים)ג( אם תימציס
רבינו גרשום
מת * פי ט לרמת זרו
לומר קטן עבידתמורד .דד.א'אתי לכלל עונשין עובד כוכבים מד.ו שימיר^
האשת י נלוטר םהנזו
נלטד שטפיט■ לרטת
מי אמרת מדאקרושי מקד ש י![ דתניא *איש איש מר .תלמוד לומר איש^
את תאשת שעושח
_
איש'לרבות את העובדי כוכבים שנודרים נדהם ונדבות כישראל אמוח נמי I
תמורת ת׳ל הסר יסיר
ריבת1-ורבנ!' נםקאלי«ק
ממיר או דלמא כיון דלא אתי לכלל עונשין בי עביר תמורד .לא קדשד : .א מ ר|
יא־יימ צ » S - S X I S
דכא ת׳ש א( דתניא קרשי עובדי כוכבים ילאנדבין ולא מועלין"ואין חייבין^ הי« יניר'
מי מציא  VWDWמעשה ואי צא לסיכתכי« :ני ם־יי
עליר.ם משום פיגול נותר וטמא יל[ יאק עושק תמורד’ .ואקמביאין )עליד.ם(פ
נסכים אבל קרבנו טעון נםכים דברי ר״ש א״ר יוס בכולן אני רואד .לר.חמיר^ לא•• י י ^ י י ״ ״ י ו ״ ‘ • * י ״ ׳
־
י
.
t L
״
״
/
שנה :לא מיסטם • בה תמורה בבי{ בי! ביתיר בי!
ג( בד״א בקדשי מזבח"אבל בקדשי בדק הבית מועלק בד.ן קתגי מיחא אין
דכתיב לא יחליפט וצא ימיר אןנןן ^ ו ר אבל תכא בית
^שק תמורד .סי[ ורמי בר חמא בך.קדיש עובד כובבים לד.תכפר עובד כובבים
והיה הוא ותמורתו כלומי » [ מא! ^ ^ ! ^’ אל״הגטר
דאיתיה בכלל לא יחליפט ולא ימיר ט׳  -ל׳׳ א ס׳ ר תני פילי
כוכבים ומתבס* משבישראל
בד.קדש עובד
לא קמיבעיא לי כי קמיבעיא לי
»
* I
^ ^’"שיש מ"
מון בר עונשין איתיה נמי
בתר מקדיש אזלינן או בתר מתכפר אזלינן תיפשוט ליד .מדד אבהו ג(דא״ר
והיה הוא ותמורתו יהיה קדש דמתפיס אבל סיטר רלאו ם»שי»
אבד.ו א״ר יוחנן ®ד.מקדיש מוסף חומש ’ומתכפר עושר.תמורד.וד.תורם משלו

ספס׳ק הלנה ס

מז ח מיי' פ׳ה פסלנות
פעילה הלנה פו :
יז  8פיי׳ פ״ן סכלנות
ערנין הלנה > ;
ח י פיי' פ׳ א פסלטת
תפורה הלנה י :

שיטת מקיבצת
א[ *י׳ נחיפטהות בהוף
 : raoenג[  tditבלשו;
ונר סח סופינו לרטון
»  nwתיל ט׳ וחש״•
מוי׳ו
ג[ ׳לית ״
»םחק  :׳
וד׳ יהודה ר׳ו לא :
ד[ שבתורה פהו דתימיו
)תיבת  ■p a m״™(p
ם"« ח״ם בדבר שיש
פמיר
נמשח זובל
_____
ט____

״ל קלף  :פ[ ״״ז
טשי! :ו[עי׳בוזשםםות

נתינת שיסיר נמחק :
^יח^׳^זפ״נ^י,
 .Sתלי
חוורייתזי 71ם ד דר »|
מ י לחתגזיר םדדבק I
י[

•י<ז אי ^ ם א'נ ^ ^ '5
רמשלם האי בממא לא
ימרינ! ראי! תקרשי

ט מעשת ואי! שזה בכל
טשי׳ת בסביי נייעא
ינ[ לא קדשת יאפילי

•
”
טיטר^יהשאר : pma
י ד [ עי׳ כ ת ^ ו ת ב ס י ף

בתיס׳ ליי י־י׳ ייגי״ין
^יי ש ״ ״ ק מ ש ע ^
מבביטט׳בלוטרפשיפא

מון בן י׳׳ג שנה אע״פ שאיט יודע
לשם מי הפליא הוו מעשיו מעשה :
אקיושי לא מקדיש ■ כדפרישיתלעיל
דאין ב דב דו כלום ; אמורי מימי •
בתמיה ט היט דלילקי :שהגימלמוגס
נדרים• דהוי כן י״ב שנה דקאמדנן

לאפו^ ק ק דלאו בר עונשין
בתמורה
.
על
א( תוספהא חנחים פיה ונחים מהי נ( ]ערכין ה [:ג( ונסים ו• לקמ! י• ]יומא נ :נדרים לי[:
הו א :ואפילו א ס ס מ צ א לו ס ר קטן ע ביי יומורה בו׳ • רבותא אתא לאשמועינן ולא משום דאיתיה ה כי :םדאקיישימקי*ש-דהא>\ x
מרבינן ב מנ חו ת)ד ף עג (:איש ל^ש א( מבני ישראל אשר יקריב קרבטואמרינן מ ה ת ״ ל אי ש אי ש ל ר ט ת עו ב ד כוכבים ש ט ד ריןנ ד ד סונ ד ט ח
ט שראל :דלא אפי לכלל מונ שין• דעובד מכבים לא לקי לעולם אבל קטן אשי לכלל עונשין כשהוא בן י״גשנה ויום א ח ד :לאנהני]
ולא מומלין• שאס נהנה מ ק לאמיישי קרבן מעילה דלא דייניקליה כשאר קדשים שהנהנה מהן מעל משום דלא אסור בהנאה אלא
מדרבנן כדלקמן; ואיןיוייביןעליהןנד[בו׳• כד מ סי ק ל ק מן:ו אין מ בי אי! בז׳ • ה״ג ואין מביאין נ ס ט ם ול״ג עליהן והכיכה[פיח שאדאין
מבי איןנס טס של עו ב ד כוכבים בפני עצמן כישראל שמתנדב נ ס טן בפני עצמן אבל ב ה ד קרבט מביאין כדאמרינן  Hבמסכת שקלים
)דף יא ממול י ( שזו אחת  pהשקטת שתיקטב״דדעובד כוכבים ששילח עולתו ודמי נסכיהן ממדינת הים מ ק בלין ט מ ט  Wא ב ל ק ר ב ט ו ל א
טעון נסכים ד ב ה ד קרבנו מביא נ ס ט ם  :גבולן רואה אני להחמיר • דלא נהנין ומועלין וחייבין עליהן מ ק ס פגול טתר וטמא כשאר
קדשים חון  pה נ Dט ם דו ד א אץ מ בי אן  :ג ד ״ א • לעילקמהדרואמילתיהדת׳׳קוה״ק בד״א דקאמר תנא קמא א ט מועלין בקדשי מז^יי
של עובד מ כ בי ם :אפל בקדשי בדק הביס • שהקדישו עובד כוכבים מועלץ ובמסכה זבחים מפרש טעמא  '03ב״ש )דף מה•( ו א ת

^י'’ רד^ם?'לי׳’”™ דגרסי לה נ מי ל ק מןנ( ה כ א ב ת מו ר ה :קסנימיהא ■ ייוי ש'

^י^ן ״י^זין

ייי‘ ^ •

*®יזייי

״

מי »| " ^ ו טז' נ ו ^י ם י
פדר ר ט ט לטיטר איע

ני ״ ר י נ ^ י ״ ^ ן
^ ־ו שי
מופלא

תפטקי לאיש

יקריבקרבנזלבלנדדיתם
? ■ ש ״ ט ב ר ל ^“ •
ובתים שתעובדי כוכבים
^ ל ' 7נ «^לסצ!!1

ראטרקישיעונרטבבי׳ בובבים• כלומר א משום הא לא ארי א דמהכא ליכא למיפשט כלל דהיכאדהקדיש עובד כוכבים להחכפרעובד מכבי ם שהפרישו לצורך ואק

טניייק

עליתם

כפרת עצמו :ל א ק מי ב מי א לי• דאין הקדשו עושה המורה הואל ולא אתי לכלל עונשין :וססבשר ישראל • שהפרישו עובד מכבי ם לטרך

לתאי לישנאשתעובדי
,
.
n 'T
^
\ i
'
בעייתו משום י* י*
ררבאליטאאליבארי׳ש ישראל שיתכפר בו ישראל  :בחרסקד שאזלינן • והמקדיש הוי עובד כוכבים דלא אתי לכלל עונשין ואיט עושה תמורה  :אוב ח ר מ ח ב בי• ש מא טכבים אק מביאי! על

nJvmv
^

טבעיא ליה א  5ט,

י י' יייי,יא®־ קיק
^כדכוכבי*עושרותםור'
אי אטרינ! ת׳ם),״(
]ייקא[ ישראל ®יי
לכלל עונש ]איני[ טטיר
סטיר דאל׳ב איך טטיר
שלו אלא ע׳ב כשאסר

תעוברטבביטטישרמת

^
^^’ן
ישראל ואתיה בכלל מלקות  :ה״ג  Wתיפשוט ליה מהא ד ^ז ר ר׳ אבהו לקנזן;המקייש 0וםיןומוסש־
יכול לפדוהו ומוסין! חומש אבל מימר א ט מוסין! חומש דכהיב אם המקדיש וגו׳)ויקרא כז( על הקדש ראשון אתי^ מוסיןז חומש ולא על הקדש שגי
ע ו ן חמורה »[  :ע״א שאם הקדש ביח א שדה ואחו בעלים לפדוחו לא פרקי בלא חומש דכתיב)שם( ואס המקדיש יגאל ויסא חמישים אבל א ס
^ ^
!r
י!.״
y 1 y ! y
ג א א א י ד לא חייביה רחמנא ליק חומש :וססבפר מושה ס מוי ה• שאם הפריש ישראל קרבן כדי שיתכפר בו ח בי ה ישראל ואמר ה מ ת כ פי יי
תחת זו תמורתו תמורה ולוקה דטון שהופרש לצורמ קרינא ביה ק ר ב ט ד ב ה ר המתכפר אזלינן ותיפ שו שמהא :והסול ם• מ ח ט א ה שלן על
סבלץ של חבירו לפוטרו מן המעשרות  :מובס הנאה שלו • של חורם שימל ליתט לכל כהן שירצה ג() אי נמי( ״ [ ואם א ״ י לי ישראל הילד
סלע זה ותנה לבן בתי כהן מ י א י ט סלע של תורם ולא של כח[ נתרם בשבילו ולא מ צי עעין הלה טון שנתימה על טבל כש[ שלו נמצא
דטתן סלע על של עצמו הך מילתא דרבי אבהו תלת מילי נינהו ; הסם הוא דקאסי צ[ ספח ישראל * שהרי הפדשו ישראל ואהכי איליק ש ״י
מתכפר דהוה ליה מחילתו וסופו ביד ישראל דאיתיה בכלל עונשין  :ה ט גרסינן אבל הכא ה ט קמיבעיא ליה מי בעינן מתחילה ועד » ן 1דחינץ
ברשות מאן דעביד תמורה כלומר אבל הכא בהקדיש עובד כוכבים להתכפר ישראל מי בעינן מתחילם יייזיש ’ ®י ®י®
ברשות האדם ה ר ^י לעשות תמורה כגון ישראל ןר> בהמה טון דתחילת קדושתה הויא מכח עובד מכבים אן 1על ג ב ד מי
המשכפר ישראל איט עושה המורה או דילמא טון דלבסוון אתיא ביד מתכפר וחזי למיעבד תמורה תפסה בה קדושת תמורה תיקו :
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טבבים ״״ייזי׳ עיל״
ממדינת הים דפילדו
 mvנטנית קריכין
טשלוהיינותקטו׳דרבנו־
^
m
עובד

טדאורייתאולתאילישנא

^ ב ^^1ע  %ד ^
דאי! טתנדבק להביא
נ פ ני ם ) בין ^ ט ש ל ה !

)ביז(

™י

רנםיםנ(םלכל נדריחם
י
..
י
וי״  r ..י  /ז י  ,״«!
*׳״' י ״ ג
לחסיד יביא דסיר ואם
כדטפרש בפרק «לו
זילין*
א( ]צ ל מג ה[ ] ( jדף נ [ ג(  P 1יי
טנחות ] :בטל! להתטיר • דטועלין בה! וחייבק משוט פנול ט'[.אבל בpדשי כדק הט ת טועלין■ דpדשי ח'
נס אנו לא נוכל להמיר בשביל רשותו רכל טילתא דהוא לא טעי עביר שליחא נטי לא » י עביר • תום' ;
נינוע ]ולרמי בר תטא דקא בעי לה  w pמהנא לא תפשום דהקדיש עובד טכב־ם לתתרפר עובר טבבים לא
 [1Pומתכפר ישראל בתר טנףיש אולינן תא נטי תפשוט ליח סדר' אבהו אר׳י דא׳ר אבתו אר׳י
קא טיבעיא ליחידודאי אין עושין תמורת בי קא טבעיא ליה הקדיש ט בד טכבים להתכפר ישראל לפטור חובתו
טקדיש מוסיף חוטש  [P :יטיד טדשנייה קרא ; יח[ לא לקיא דאי! תמורתה תמורה  :יס[ אבל נליו! לא נרסינ!
 mדאטו מקלל ומסית דלית בוע מעשת טי לא הוי באשת  4כ[ בתטורח יגביר אק ט שק  1כא[ אפילו יודע של ישראל בתר מקדיש אולינן וטקדיש עובד טנבים תוא ואין עושת תמורת או בתר טתנפד דישראל ועא
לטי ! כב[ בטא! ראיתיה  :נג[ דהא אטדינ! בטנתות  :כד[ עליהן עי׳ תום' טנחות רף ע׳ג ע׳ב  :כה[ פירושו א1לינ! ועושה תםורד!.םקדיש מוסיף חומש נ ש ט א נואל הקדשתוטתכפר עושת תטורתיאלטא בתר טתכפדאולינן:
טבת
אק מביאי!  :כו[ הטורח נליו! לישנא קטא ט קר ^לישנא בתרא לא איגטריך ר׳ א ט ה לאשטעינן
דטתניתי! ודא בערבי!  :ס[ נטי אם אות ו׳ נטחק  :נח[ של הנתרם בשבילו  :כנו[ טבל שלי נטגא אות ו׳ נטתק  :ל[ דקאתי קרב! סכה :
א( פי׳ בסוס׳ מנחוס ]קף פג [:ד ה א׳ דהניאו גי' רנינו דהכא דגרם פליהס פ׳ש י נ( פי׳ נמנחות שם דמשמפ דננסכיס סנאי! פס ה1נח לא צריך קרא משוס דטלה וכל אניורהא ע׳ש יצ׳ע
הגהות הט־׳א ]א[ נ ם׳ לסי שפל ט׳יגי ש׳י ופר פה סוסיט 5רמפ אש האשה ת׳ל־שנאמר לא פד מנין ל׳ג ופ׳ ה נפיפין] :ב[ שם פ׳ קטנעיא כו׳־ואליבא דר׳ש] :ג[ רש׳י ד״ה לא לקיא דאסיצ׳ל ואם]:ד[ ד׳ ת ואין סניאין־פדאמיינ! נ ו'
ונ״ש קאמר לה השמ]ת[ בא׳ד הימט » א ס״ה]ו[ ד׳ ה ה׳ג שפשוט מ׳־ הינ ה יש לממוה על שני הסייושים ויושר ניאה נמ׳ ש רש״י נעלמא דקא׳ על המפריש משלו פל של הנידו והששא שייני הנו מלש טול׳ אהדדי.

סםורת הש״ם

מסאה p'5

]זנסיסמה•[

]גזגמים שם ליסא[
]פסחים לג־ קדוש'ן ס מ

דבלממירין

פרק ראשון

ג

תמורה
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נר מצוה

ל א נהנין מדרבנן • והקשה הר״ר יעקב למה לט לומר דלמן יט  kמ״׳ש׳דמה 3נ1ת
רלי «1נושר חילול מילול מטומאה • דבקדשי עובדי כוכבים אין בהן
סרזמות הלכה נ :
היא דלמא מדאורייתא היא כיון ל מ ר ב ק מאיש איש שטד)-ון
משום *טתר  :ע [ וכשיג גבי נוחר )ויקרא ים( ואוכליו מונו ישא כי
העובדי כוכבים כישראל ״דכה״ג אמר)מעילה דף ז (:בשלמי ישראל ועי' p' 5
אשקדשה׳שלל ■מה חילול ה ^וו ר גבי טומאה ישראל ולא עובדי כוכבים
אך חילול האמור כאן ישראל ולא עובדי כוכבים )ב(  :כד[ השתא דלא נהנין דאורייתא דאע״ג דאין בהן מעילה וצ״ל כיון דאין בהן
כ ב מ״' ס׳ה מהלמס
קדושה לענין פיגול ט ת ר וטמא אין
קא מפרשינן לכולה ברייתא וקתני ואין תורד .אור
מעילה הלנה סו :
בו קדושה נמי לענין הנאה דאורייתא :
על של חבירו"טובת הנאה שלו א[ א״ל התם
עושין תרומה ק אי ע ע ״ א אין עושין
כא נ מ״׳ היא מהלנוח
חמורה  :ה״גיאישקששמורמבהמה
ו י ל י ס טת ר חילול חילול מטומאה
תמורה הלנה א
אזלינן
הכי
משום
ישראל
מכת
דקאתי
הוא
' וכתב ביה בטומאה כס[ בני וסי׳ח מהלכות סנהדדץ
למפשר בהמה • כדאמרינן לקמן
הלנה ב :
נשילהי פירקין )דף יג•( והלא בתר מתכפר והוה ליה תחילתו וסופו ביד
ישראל ולא עובדי כוכבים ל[ והקשה
ישראל אבל הבא הכי קא מיבעיא ליה מי
הר״םונילך נותר חילול חילול מ ט מ א
מעשר בכלל שאר הקדשים וכו׳
למה יצא להקיש אליו ולומר לך דמה בעינן מתחילה ועד סוף דתירך ברשות מאן
ששימש בטומאה דאמר בפרק ב׳
מעשר קרבן יחיד ועושה תמורה אך דעביד חמורה  pתיקו  :אמר מר)א('ימוקדשי
דזבחים )דף סו (:דקדשי עובדי
תד.ו ת ה ב״ ח
כל קרבן יחיד כה[ ועושה תמורה
עובדי כוכבים לא נהנין ולא מועלין לא נהנין
כוכבים לא קרבי בטומאה דאמר )א( נם׳ אמר מר קדשי
התם אלא למעוטי עובדי כוכבים כצ׳ל ואות מ׳׳ו נמחק :
לאפוקי .קרבנות צ ט ר; מפשר בהמה
מ״ט
*מדאורייתא
מועלין
ג[ולא
*^מדרבק
^ .
)ב( רש׳י ד׳ה וכתיג גני
אישי,ש למעשי יג! * כיאמיי^ו ויקראל[ דכתיב °נפש כי תמעול מעל וחטאה
השתא ציץ לא מרצה דאמר מר וכו' ולא עונד׳ כוכנים
בעובדי כוכבים בין בשוגג בין במזיד הס״ד ואח׳כ מ׳ ק ואין

® בשגגה*וילפינןחטאחטאמתרומהה[ובתרומ^
“? "IE״?י
סנהדרין פד• זנחים מה
מסילה יח[:
« ד ׳ ה ' ת ^ כ « מו׳
,^^,ןןןן^^נמדניכתב בנ שראל ולא עובד כוכב ם ואן
צינור ו■ ' 3נ עליהן
לנו למילך טפי מטומאה לא[ ]דכתיב[ ומשל• ־'
בחד קרא כדאיתא בזבחים פ׳ ב״ש ומשמע כצ׳ל וחינוסולל׳א
דגןכשיב )במדבר יח( כי אש מעשר ״  nחייבין עליהם משום פיגול נותר וטמא
רכתינ נספרים נמחק :
בני ישראל• דמשמע בני ישראל ולא ו-קיאדכתיב ב ה בטומאה °דבר אל אדדן ואל בניו
)דף מה (:דתני לוי מנין שאך בפסול )ר( ד׳ ה רני ׳הורה היא
זמן הכתוב מדבר ת״ל ולא יחללו את כו' רקא מישחמעי לקמן
עובדי כוכבים הכי נמי גבי מעשר ” וימרו מקדשי בני ישראל ולא יחללו את שם
נהא מילמא הלכך הוה
]וגו[ ויליף נותר חילול חילולמטומאה דכתיב
בהמה ישראל ולא עובדי כוכבים וכי
קדשי בני ישראל בשני חילולין הכתוב נעשה מעשה הס׳ר
מדבר אחד פסול נותר ואחד פסול ואח׳נ ע״ה חון מנשנע;:
שם גבי טומאה ״בני ישראל ולא יחללו וגו וכתיב
יא״רינ!
רבינו גרשום
דגן ■
טומאה 3כ[ :
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כתיב בני ישראל ולא טובדי כוכבים
גבי
דכתיב
מנותר
עון;דן
פיגול
ויליף
חלל
י
א
ל,״
לי״נ״
נדי
]ע״ן תוספותקרושין מ *
והיינו רבי שמעון *דאית ליה הך
הנכרי •»v>«/v1
•
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והכותי Wט׳
I /ר׳ה
מיהא כוכבים אין עושי תמורה כ: [,שם,פיגול ״והנפש האוכלת ממנו עונה תשא
קאז ־הנריי“ י ^י
חטאח •״ י ״
ל
דרשה אבל ר ב ק פליגי עליה ולקנא ונר׳שפ׳נמ׳פדתרומו׳[
תהשום דההוא
לא
א׳ר אזרש• זהו ישראל ולא העובד כוכטסשסי״וכתיב גבי נותר ״ואוכליו עוגו ישא כי את
תרומה
קמא שייך לרבנן:
דקאסר רני אנוע
קרש ה׳ חלל וכולהו בני ישראל ולא עובדי
יזחנן דטתנפר עושר .מביא נ ס ט ם כלל  :י ק ל לא שהא
קדושת הגוך • ואס תאמר והא אמר
אתי
דקא
תטורה משוט
*הזיד במעילה באזהרה די ל פ ק ח ט א ]םנהדייןסד[
טתנפרטנח ישראל עולשו ט עונ ה נ סכי ס • אפילו משלשם כובוכבים ואין עושין תמורה דכתיב ״לא
ד,אי
חטא מתרומה הוה לן למימר כי הכא
דקרנן דידיד ,עביר צבור :ש״לככה• דכ כ ה עיכו ב א הו א שס יחליפנו ולא ימיר וכתיב בריש ענין׳[ ״דבר
מה תרומה קדושת הגוך ולא יהא ]צ׳ל ואפרת אליהם[
תפורה נלוטר דהקדיש
אל בני ישראל)*לאמר( מ אישכי יפליא נדר
ישראל להתנפר ישראל• דודאי טנני^י!
אזהרה דמעילה אלא בקדשי מזבח
אנל הקדיש עונד כז[.ולל״א דכתיב בספרים ול״ג עליהן
מ״ט
תמורה
עושין
ואין
ל״א
ט[
בערכך
וקיימא לן דאפילו בקדשי בדק הבית
ט כני ם לר״תנפר ישראל משמע הכי אזרח מ ו ן ישראל מביא
דלא הוד ,מתהלר ,ועד נסכים אפי׳ בפני עצמן ואין העובד דאיתקשא תמורת בהמה למעשר בהמה
שייך בהן אזהרה דמעילה כדתנן
סוף כרשות ההוא
..............
עצמן ומעשר בהמה למעשר דגן י[ וגבי מעשר
בפני.......
...................
)״בכריתות)דף יג (:יש אוכל אכילה נמנות נא• .יש מורש
מביא נסכים
טתנפר טי טעי עכיד כוכבים
מלם אמר וחיינ עליו
מתכפר תמורה אי
לא כול לא תהא עולתו  w Wנסט£נמדנרדגן כתיב יא[ ״)כל( ]כי את[ מעשר בני ישראל
אחת וחייב עליה ארבע חטאות ואשם שמונה לאוין וקחשיג
תיקו  :לא מועלי; •
אשרירימולה׳בניישראלולאעובדיכוכבי׳יב[ :ד א ח ד וקחשיב מוקדשים דשור וחמור( רשור וחמור נמוקרשין כן
בר,ן מדאורייתא אפיל• ת״לככה והוי עי ס ב א דודאי קרבנו
הני׳רש׳ק-וגי׳צ׳ר 1רמעי 4
הכי)כי(ל א נהני 1מהן
איתקש טעון נסכים אפי׳ משלו דמקבלים ואין מביא)עליהן( נסכים אבל קרבנו טעון
^וכן כמה דרשות דר שינן.בפ׳ בתרא ועור קשה רתנן במם׳
סדרננן  :ל׳א
f־ דמעילה )דף ירו (:פג ם ונהנה ושליח בריחות יש אוכל אכילה
רבנן
נסכים ד ב ד רבי שמעון :מנה״מ דתנו א(
תמורת נהמ ה למעשר מיניר sדמי נ ס כי ם :ה״גיי א’
אחתומייב עליה ר׳ חטאות
כד.מה • דנ תיג נבי
״ שע שה שליחותו דגמרינן מתרומה
ואשם אמד וקחשיב פסולי
ינקר לה' פשיב בהו י^׳ן  p j״ ' ו הני ש ס טי״ אזר חיג[ א ז ר ח מביא נסכים ואין העובד
מעשרכהטה לא
 gהי ה לנו לומר דלא נהגי בקדשי בדק מוקדשיןוכןכמהדרשו׳וכו*
כין טוכ לרע ולא ימירנו
עולתו
תהא
לא
נםניםיבול
א
מני
כוכבים
’
ה
כ
לה׳
א
™
אי
״
ה
נהמ
ונר,יכ כתמורת
״ ה בי ת וי״ל ה א ד מ ע טינן הכא קדשי
טעונה ננציםת־ל ככר ,א פ ר ד יוסי תאר§' ,בדק הבית היינו משוס דכתיב הכא שיטה מקובצת
״  1״!בדיטנניסלנ״ינו^ש^ש•()״^־(,
*
א[ שלו ורטי בר חטא
!!יתקש ״טעשר ™ ישראל אשר יקריב ק רב ט וגן׳ והא ,ויקיאאני בכולן להחמיר מאיטעמא ״לה׳ כתיב נ ל ה' *  :ל ה ר י מימר לאו שאין בו התם תיבות א׳ל נטחקן
קראמוקמינן בעובדי כוכבים שנודרים ” ’י[ ביה בד״א בקדשי מזבח אבל בקרשי ^‘ מעשה ולקי • ואס שאמר אחאי לא ב[ תמורת או לא תיקו ;
כדאמר “י?
,,
• •
נהמה עשר תעשר ־
ג[ לא נרגין מדרבנן סי׳
כשתי מעשרות הכתוג נדרים ונדבות כישראל וכתיב בסיפיה
פריך הכי נמי ממוציא שם ר ע ועדים כיון דאין בהן מעילה
בדק הבית טי[ מועלין בהן מ״ט דכי גמרינן
זוממין דלאו שאין בו מעשה ולקי וי״ל ע״כ לא נהנין אלא
טרבר אחד מעשר דנן דקרא לה׳ שנאמר אשר יקריב לה׳
מעילה חטא חטא מתרומה דומיא דתרומה
טדרבנן והקשה הר׳ר
ואחד טעשר בהמה :
ט״ט לה׳ כתיב ביה • לומר לך דדיינין להו בתורת שאר
דקדוש קדושת הגוף אבל בקדושת בדק ’  3דלא בעי למיפרךמהני דכתיב בהו יעקב בר שמואל טנלן
 ':מל חו ת בתורה וא״ת במסכת מכות והלא שלטים שאץ
דכתיב לכל נדריד.ם קדשים דמועלין בהן וחייבין עליהן
אשר יקריבו לה׳ הלכך
טועלין בהם ואסורין
הבית דקדושת דמים לא אמר רב יהודה
מועלין :ומקלל את הכירו משום פגול כו׳  :והרימימרדלאושאין
^ ) ד ף ד (:דאמר *עולא לאו שאין בו בד,נאר ,מן ד^ורה וי׳ל
עשה
בחורה
י׳[
תעשה
לא
כל
רב
אמר
טי[
^*מעשה לוקין עליו דיליך ממוציא שם דטשמע לית דניון שיש
כשש־הקרשיוכן הטקד-ם בומע שההוא-דבדיטראתליא מילתא:
תרומה לבכורים לא
בד,ןכלר,קולו'הלל1־שאץ
בה מעשה חייב לא עשה בה מעשה פטור
רע ופריך מה למוציא שם ר ע שכן
במפריש קא סיירי ר׳ יהודה היא ) ד( •דק א מ ש ת עיל ק מן
כר,ן פיגול ונותר וטמא
וכללא הוא דלאו שאין בו מעשה פטור והרי
קנ ס ולימא או נשבע או מימר או חד דלא הוי טראורייתא •
דהיינו מע שה שהקדיש בהא מילתא :צאעשה מעשה פטורשוץ
^-מהנך דשמעתין לד[ ]יוכיח[ וי״ל דאין תים׳ :ד[ עי' בהשמטות
תרומה אלא כנון שנתן
תרומה• מנשבע פו׳• דאע״ג דלא עביד מעשה מימר דלאו שאין בו מעשה הוא ולקי דתנן
בםוףהטםכ׳:ה[וכתרוםח
עיניובעדזהלשם
דמי
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שמא
או
שפיר
תירץ
אלא
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כתיב בני ישראל בפרק
לוקה כדמפרש כח[ להו לקמן  :בשם■
לא י״[ שהוא רשאי להמיר אלא שאם המיר
הני דהכא להני דהת ם ואם תאמר כי ד,איש מקדש אטרינן
בשמו של הקב״ה :נשבעמנצן •דלוקה :
מומר וסופג את הארבעים אמר לך רב הא
אץ
♦(]5״למניה[
פריך הכא והרי מימר דלאו שאין ט ^^^^,לתור׳שפו^ו?׳ “
]בימ 5א• מנוח ד•m :
בו
שאין
*לאו
דאמר
היא
יהודה
רבי
מני
מעשה לימא בדיבוריה איתעביד םשו׳דםברר׳שדננךולא
כ :זגחים נע■ סנהדרין
אוקימתא
והא
יהודה
כר׳
למתניתין
מוקמת
מצית
ומי
עליו
לוקק
מעשה
סג•[
מע שהכדא מר לקמן וי״לדאה״ג הי’ ט ^ ״ ב ר ״^יילראל
לרישא דלא כרבי יהודה דקתני הכל ממירין יט[ הכל לאיתויי מאי לאיחויי
מצי לתרוצי 3ה[ אלא דשפיר שני  :ולא עוברי כוכבים:ו[ ואץ
ס׳א ואין חייכיז עליד,ז
יורש ודלא כרבי יהודה האי תנא סבר לה כוותיה בחדא דלאו שאין בו
א ת המקדים תרומה לבכורים •
טשוטפינול ונותר וטמא
לקמן מפרש ט ע מ א דאמר ט׳ ם פינול יליף עון עון
י
מעשה לוקין עליו ופליג עליה בחדא דאילו רבי יהודה סבר יורש אינו סומך
מנותר כתיב נכי פינול
קרא מלאתך ודמעך לא תאחר מלאתך
מכות טז• שגועוח כא• יורש אינו ממיר ותנא דידן סבר יורש סומך יורש ממיר *אמר רב אידי בר
והנפש ד,אוכלת טטנח
זו בכורים ודמעך זו תרומה ואמר עונה תשא וכתיב גבי
]צ׳ליבי יז עי ה או טי אבין אמר רב עמרם א״ר יצחק א״ר יוחנן כ[ *משום ר׳ יוסי הגלילי כל לא
רחמנאלאתאחר ובספרימפר שטעמא נותרואוכליו עונו ישא
•
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׳׳
I
ט שו ם רבי יופי ר,ג^.לי
ס׳ “ כ ן ע במטת תעשה שבתורה עשה כא[ בו מעשה לוקה לא עשה בו מעשה פטור'חוץ
אחרינא יקד מובכו רי ס שקל ק ' 1שמות וילי ™ותר^ילול wTn
מנשבע ומימר ומקלל חבירו בשם אף על פי שלא עשה מעשה חייב
ורש׳׳י מייתי ליה לקמן)ד׳ ל־ד״ה מפני( :מטומאה בתיב נבי נותר
M
גבי Mnsm
כתיב יויי
חילולד י •
' ! • ח
I I׳•
טומאה
המקדים תרומה לביכורים נשבע מגלן
רקא משיאני משום רבי יוסי ברבי חניגא אמרו אף
שנועה
חילול וימרו מקדשי
א״ר יוחנן משום נ( ר״מ אמר קרא =נ[ ״( כי לא ינקה ה׳ את אשר ישא את שמו לשוא בית דין של מעלה .בנייי שר אל״יל א^ללי
^
”י

למעשר

3ג[ •מאי

רה היא

כובבי^ך״ני׳ ג^׳ש?ר^ף
א’ [
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א( ],נחים מם• מנחות עג [:נ( ]נשניטיי■
הישנות רש׳י ותום' ז׳ל  :ז[ ענין דתמורה דבר  :ח[ לאמר עי' תום׳ ערכין דף ה' ע״ב  [P :בערכך בני ישראל ולא עובדי בוכבים ל״א :י[ ומעשר בהמה למעשר דנן־בפ׳ ביש פריך ור,יאך דנין למד טן הטלטר ומשני • תום׳:
יא[ כתיב כי את מעשר תיבת בל ננזחק  :יג[ ולא עובדי כוכבים • נליון לא מצי לטיטר דאתא לטעם נשים דכיון דאיתרבו לתמורה אין למעטיה :יג[ אזרח אזרח מביא נסכים בפני עצמן ואין העובד בוכבים מביא ]נסכים[ בפני
ור',פ אזרח מביא נסכים עם הזבח ואין העובד טכבים בו׳ אפילו עם הזבח יבול בו׳ עם הצבור ת׳ל ככה  :יד[ כתיב בהו אות י' נמחק :
עצמן יכול כשהן מביאין קרבן אינו טעון נסכים לא משלו ולא משל צבור ת׳ל כבר•.
דאינן מפורשין בהן מלקות דר,א נשבע ומקלל ומוציא .שם רע ועדים זוטטין לוקין אע'פ שאין בהן מעשה • תום'  :יז[ תעשה שבתורה
טו[ עי' בהשמםות בסוף המסבת  :טז[ אמר רב יד.ודה האי כללא לא סיירי אלא בהני
עשה מעשה חייב לא עשר ,מעשר .פטור  :ימ[ לא שאדם רשאי  :יט[ מטירין ואמרת דגל  :כ[ משום שבועות דף כ׳ א והדשב׳א סי' קמ׳ר : ,נא[ עשר ,מעשה לוקר ,לא עשר ,מעשר ,פטור  :כנ[ כי לא ינקר ,בו' נליץ
פי' לא הוצרך הכתוב ללטד בי לא ינקה הפושעים ור.טוררים כי כל דאטר קודשא בדיך הוא וותר• ,-וא בו׳ אלא בא לעורר ב׳ד של מטר ,שישתדלו לנקותו ע׳י מלקות־ הרב הטעילי ז׳ל•)מעלה( נליון פי׳ בתשובה רק
ביסורין בלא קצב׳  :בג[ מה״ד דכתיב נבי  :כד[ מהיד ואין .עושין תמורה השתא קא ספרשינן בברייתא דקתני ואין  :כה[ יחיד עושה תמורר ,אות ו׳ נטחק  :נו[ תטורה־וטקשינן בזבחים ובי דבר הלמד בר,יקש חוזר
וטלטד בד.יקש בקדשים ומתרץ מעשר דנן חולין הוא:כז[ ציבור א( לענין דבתיב בספרים ולספרים דנרס• עליהן משמע :בח[ כדטפרש לכולהו לקטן  :כט[ בטומאה וינזרו בני ישראל מקדשי ! ל[ עובדי כוכבים ופשטא דקרא
מיידי באוכל קדשים בטומאה כדאיתא בסוף הפרשה אשר יאכל מן הקדשים בו׳ והקשר : ,לא[ דהא כתיגי נותר וטומאה ביחד  :לב[ טומאה ומיהו בתום׳ הקשה ר׳ב למת לי למיגטר חילול חילול מטומאה תיפוק ליה דלא
יהללו נופיה מיידי נם בנותר ומורי אמר האי דתני לוי אינה דרשה נטורה דלא נצטרך עוד לדרשה דחילול חילול מטומאה שד,רי בכל התלמוד היא מוזכרת ואינה אלא דרשה לגלויי לן דיש לנו לדרוש חילול חילול מטומאת
וותר משאר דברים  :לג[ םר',ד דוטוא דתרומה דקדושה קדושת ! לד[ דשטעתין נליון וי״ל דסבר דר>ו שלשה כתובים מיהי קשה לר״י למה לי קרא גבי נשבע ומימר וי׳ל דמוקטינן לדרשה אחריתי וי׳ל  :לה[ לתרוצי
נליון נ( לדבריו דלא חשיב למעשה )קאמד( :
א( נראה ד' 5ל ללשון הכחוב בספיים ואין מביא עליהן אבל לטפריס דלא ני ס׳ עליהן משמע ■ נ( נראה דצ׳ל גליון ועוד ׳״ל דרוצה ליייז לדבריו »׳ ■

