כיצר מערימין פרק חמישי תמורה

52

עק משפט
נר מצוה
כ א ב מיי' פ׳ג מהל׳
סמורה הלנה : i
כא ג מיי׳ שם ס׳נ
הלכה א :

^

מינה מדר׳ יוחנן תלפש״מ יש דיחוי בדמים ־ ויש ספרים

*קדושה דמים מדהה

דגרסי ש״מ קדושת דמים מדחה וי״מ מדחה את התמורה

לגופה כגון הכא ד ר אקדשה לפלגא לא אקדשה אלא לדמי ומןיחו לס

דאינה קריבה כדאמר וחמורתה כיוצא בה ולא נראה שהרי בפ׳ בתרא

דכריתות ) ד ף כד(.

גבי מעמא מקדש עשיר שהפריש קן לכבשתו והעני

ממזבח לעולם
ונדחה :

ח[

־ המקדיש בהמה לדמים בשעה שאינה ראויה

*ס״ד דלא חייל דיחוי אלא אמידי דאקדשיה למזבח

בעצי חיים נדחין

• ו אע״ג דהדר מיחזו אידחו לעולם משום

]יף ״ • [ הואיל ונדחה ידחה וקאמר עלה* ש״מ
כ ב ד מיי׳ ס׳ז מהל׳ תלת ש״מ קדושת דמים מדחה והתם

טיכין הלכה מ ט :
כ ג ח מיי' שם הל׳ ז ;

ליכא לפרושי מדחה התמורה דהא אין
תמורה בעופות אלא ודאי הכיפירושא
כמו יש דיחוי

בדמים כלומר אפילו

בדבר שאין בו אלא קדושת דמים וא״ש
מ״מ אינו מתורץ התם דהא לא שיימ(
קדושת דמים בעופוח דהא קיימא לן

ן5׳ל סנסזת ק) [:״שקלים

מ״ח(

ס״ד

דאין לעופות פדיון

י״ל דהתם ה״ם ש״מ יש דיחוי אפילו
בדבר דלית ביה קדושת הגוץ< וה״ה
אפילו קדושת

דמים

אין בה כההיא

דמעמא מקדש עשיר שהפריש קן כו׳
וא״ת מאי קמ״ל ר׳ יוחנן כולהו נמי
_
הב׳ח
הגהות

שמעינן בפרק מי שהיה

ןא( נ^׳״ש׳מ תלה פ׳־מ דף צח(.
יןיושה דמים
וש׳מ דמוי

על המפריש

ממא )פסחים
נקבה לפסחו

י ? ״ וק אמרעלה ש״ מ תל תכו׳וא״כ מאייא[
קמ״ל ר׳ יוחנן וי״ל משוס דפליגי תנ א
בבעלי חיים אי נדחין אי לא ואשמועי׳
דר׳ יוחנן אית ליה כמ״ד בעלי חיים
נדחין וא״ת מאי קאמר ש״מ יש דיחוי
בדמים וש״מ
דיחוי כיון
היינו קדושת

ואע׳ג שקחש קדיש״
וקד״ קדושת  5׳ ק

דיחוי

דמעיקרא הוי

דשמעינן דיחוי מעיקרא
דמים

וי״ל דאשכחנא

שפיר דיחוי מעיקרא*י [5קדיש קדושת
הגון! כגון

כיוצא ב ה *שמע מינה תלת )א(ש״מא[״
קדושת דמים נדחה וש״מ בעלי *)מומין(?
נדחין ושמע מינה דיחוי מעיקרו הוי דיתי “
אמר אביי הכל מודים היכא דאמד "חציה
עולה וחציה מעשר דברי הכל עולה נךיבה
היכא דאמר חציה תמורה וחציה מעשר מאי
תמורה קריבה שכן נוהגת בכל הקדשים או
דלמא מעשר רךובה שכן מקדיש לפניו
ולאחריו יתיקו :נ ^ מ תני׳ ’הרי זו ת חת זו
תמורת זו ג[ חליפת זו הרי זו תמורה זו
מחוללת על זו אין זו תמורה *יואם היה
הקדש בעל מום יוצא לחולין וצריך לעשות
ל[ דמים  :ג מ׳ למימרא דתחת לישנא
דאתפוםי הוא ורמינהו "קדשי בדק הבית
אמר מ חליפת זו תמורת זו לא אמר כלום
תחת זו מחוללת על זו דבריו קיימין ואי
םלקא דעתך ו[ לישנא דאיתפוסי היא מאי
שנא רישא ומאי שנא סי־פא ז[ נ••[ אמר
אביי ת ח ת מ שכחת לה לישנא דאיתפוסי
ולישנא דאחולי לישנא דאתפוםי דכתיב
ואם

מומר שאכל חלב והפריש קרבן עליו וחזר בו דהוי דיחוי

התערובות )זבחים דףעח(.

דיחוימעיקרא•

דיחוי ק מ אי:

מעיקרו* קדושת הגון! שהרי אין הדיחוי על ידי קרבן אי נמי כההיא
דפרק

מסורת הש׳ע

דתנן דם שנתערב במים אם יש בו

מראה דם כשר ודייק עלה בגמ׳ א״ר חייא בר אבא א״ר יוחנן לא שט

כגון

זו שמתחלה הקדשה נדחיש ה י י חי ’
ופלוגסא היא דאיכא ל מ״ד) מכה לג(.
,(,ן.,
אבל דיחוי מעיקרא לא

ו׳׳הב׳ח צ׳לקודסדה
קדושת צ׳ק
1לא מימא דלא ליהוי
דיחוי צ׳ק

הוי דיחוי

קדושין ז :סשחים צגז.
יומא סד .כריתות כז.
]״[.זנמים י.3צט] .עג[:

:

חציה עולה וחציה מעשר דברי הפל
עולהקרצה• אפילו נתכוון מתחלה
לכך דלא חשיבא מילתא בתרייתא מידי
דאין מעשר קדוש כה״ג אלא דרך מנין
*ויהא הוא עשירי וה״ה נמי אם אמר

ווהוא הי׳ עשירי 5״p

חציה עולה וחציה תמורה לא חיילא
תמורה

לגבי

עולה

ד ל א ק אי שו ם

בהמה גביה שהוא מימר בה :

חציהמעשרוחציהחמורה-פ[
כי הדדי נינ הו הי חיי ל א:

אלא

ותרוייהו ]נ״מ נז[.
’ [ ת מו ר ה

טהגת ככל•

מ ת נ י ׳ החחזוהמורה

זו חליפי זו
מחוללה•

לשון תמורה נינהו :

•

לשון חילול הוא ולא אמר

כלום שאין בהמת קדש תמימה יוצאה

לחולין  :לעשוה לו דמים •

---

שתהא

אותה של חולין שוה כאותה של הקדש

הגהות הגר׳א

שהוא מחלל עליה ולא יתאנה ההקדש ] :א[ נט׳ סיפא■ גרש״י
ג ס אחפוסי• ב ת מור ה :קדשי בדק ל״א ואי ס׳ד לישגא
דאיתפוסי הוא מי חפק
הביה • אס העמיד בהמת חולין ואמר
סדיונן אמר כו' ;
זו תמורת

זו וחליפי זו :לא אמר פלום•

דלשון תמורה הוא ואינן עושין תמורה כדאמרינן בפ״ק)לעיל יג (.יצאו
קדשי בדה״ב

כו׳ :זו חחה זו מחוללה על זו דבריו קיימין

•ויצא ההקדש

לחולין וזה נכנס תחתיו שקדשי ב״ה נפדין אפילו תמימין אלמא תחת
לישנא דאחולי הואיל׳ ירושל׳ מי תפסן פדיונן כלומר מי עבדי ת מו ר מ

ראשון
לתוך דם אבל אם נפל דם לתוך
אלא שנפלו מיס
.
מים ראשון.
.
,

ואס

בטל ו אע״ג דיש בו מראה דם וכה״ג מצינו דיחוי מעיקרו בקדושת הגון! וא״ת כיון דאית ליה לר׳ יוחנן דיחוי מעיקרו הוי דחוי אמאי נקט

ר׳

יוחנן גופיה בפ״ק דזבחים)דף יג (:ובפרק נגמר הדין)סנהדרין דף מז•( אכל חלב והפריש קרבן והמיר דת וחזר הואיל ונדחה ידחה נימא אכל חלב
והמיר דת והפריש קרבןואשמעינן רבותא טפי דאפי׳ דחוי מעיקרו הוי דחוי וי״ל *משום אידך דאמר התם אכל חלב והפריש קרבן ונשתכיה משוס אידך מילתא דר״י
וחזר ונשתפה נקט נמי הכי דבההוא לא מצי למינקט נשתטה והפריש קרבן דשוטה אין בהפרשחן
דטעמא דמ׳ד דנ׳ח צ׳ק ליה דיחוי מעיקרו הוי דיחוי האחר בפ׳ שני

דאמר צ׳ק

,p ,j ,

ש עי רי)יו מ א דף סד(.״דטעמא דבעלי חיים אינן נדחין דילין! ממחוסר זמן ואידך מחוסר זמן לא אחזי

_ דקסני ר׳׳י לנ׳ח הא אחזי משמע דהא *דקסבר ד ^ י חיים נדחין ם״ל דאין דחיה אלא היכא דאחזי מעיקרו וא״כ מנא ליה דדיחוי מעי קרו הוי דיחוי וי״ל דיש
”״א

דקאטר פתם צ׳|,

שם שיטה אחרת* דבעלי חיים אינן נדחין מקרא דמום בם לא ירצו ולא ילפינן ליה ממחוסר זמן ולפ׳׳ז מציט למימר דאית ליה דחוי מעיקרו הוי
דחוי ו ה א) ד הו א קאמר( התם מחוסר זמן לא איחזי היינו מקמי דהוה ידע קרא דמום בס וא״ת הרי ההיא דפ׳ בתרא דכריתות)דף

כו :כח(.

דאמר רבי אושעיא מטמא מקדש עשיר שהפריש קן לכבשתו והעני הואיל ונדחה ידחה וקאמר עלה ש״מ תלת ט׳ כי הכא ופריך עלה מר״ש
דקאמר המפריש נקבה לפסחו וילדה זכר הוא עצמו קרב פסח ונימא הואיל ונדחה ידחה והתם קשה טובא חדא אדפריךלרבי אושעיא נפרוך נמי
אמילתא ד ר׳ יוחנן ועוד אדמותיב ליה מר״ש נסייעיה מרבנן דפליגי עליה דר״ש ואמרי תרעה עד שתסתאב ותמכר ויביא בדמיה פסח ונהי נמי
דהכי יג[ קמשני מ״ח מה ס״ד דמקשה וכי ל א הו הי ד ע שיתרץ לו כן ו עוד אדפריך מר״ש דברייתא נפרוך מר״א דמתני׳ דפירקין דלעיל ואלו
קדשים )דף ייז (:דתנן בהדיא המפריש נקבה לעולתו וילדה זכר ירעה כו׳ רבי אליעזר אומר הוא עצמו יקרב עולה *וי״ל דס״ל למקשה דטעמא ]ונזניוים ע .תיחנענין
דר״ש דאמר במפריש נקבה לפסחו וילדה זכר דהוא עצמו קרב פסח הייט משום דאזיל לטעמיה דאמר בפ׳ ואלו קדשים)דף יס (:גבי ההיא דתנן

א״ה

המפריש נקבה לאשם יר ע ה כו׳ ר״ש אומר תמכר שלא במוס ופריך בגמ׳ עלה למה לי תסתאב תמכר שלא במוס דכיון דלא חזי למילתיה הייט
מומו ומשני א״ר יהודה אמר רב היינו טעמא דאמר מגו דנחתא לה קדושת דמים נחתא לה קדושת הגון! וטעמא דר״ש מפרש דסבר דכלמידי
דלא חזי לגופיה לא נחתא לה קדושת הגוף ומש״ה פריך מר״ש אההיא דמטמא מקדש עשיר שהפריש קן דלית בה קדושת הגון! וליכא למימר

» o t e1 e

ליסייעיה מרבנן דעד כאן לא פליגי רבנן אלא במפריש נקבה לפסחו ומפריש נקבה לאשם מהאי טעמא דמגו דנחתא לה קדושת דמים נחתא לה
ונעקיהצ׳ר ,קדושת הגוף אבל בההיא דמטמא מקדש לא שייך ביה האי טעמא דקדושת דמים לית בהן דבעופות לית בהו פדיון *ומיעקרא מקדושת מזבח

רביגו גרשום
ש׳ט נעלי חיים ־ שאין
בה!טום נדחים טהקרבה:

 u nu״״-n.1n.nuu■ .

דלא הן ולא דמיהן קרבי ובהא אפילו רבנן נוודו ולה״נ ניחא דלא פריך אמילתיה
לה קדושת הגוף וא"כ אי הוה מותיב מינה מר״ש ה״א אדמותיב מ ר׳ שמעון ליסייעיה מרבנן ומש״ה נמי ניחא דמותיב מר״ש דברייתא ולא מ ר׳

וש׳ם קדומת

אליעזר דמתני׳ מ שו ס״דמ ס תבר ליה יד[ מר׳ אליעזר דטעמא דר״ש משוס דאזיל לטעמיה דההיא דמכילתין פ׳ ואלו קדשים )לף יט;(

טרחר,־ דהא ^בהט״

עי' רש״ק וגי׳ צ״ק
דמסתנר ליס דטעטא
דר׳ש משום נו׳ התם לאו בפלוגתא דמגו דנחתא כו׳ תליא מילתא אלא בפלוגתא דבעלי חיים נדחין ואנן לרבנן אמרי ור״ש הוא דקסבר בעלי חיים א ק נדח ’ !=

דטים

ר?.רנד °.וש'פ

א מ ר אביי הכל מודים דאי אמר חציה עולה וחציה מעשר דברי הכל עולה קריבה • פירש רש״י אפילו נתכוון תחלה לכך דלא חשיב מילתא דוווי טעיקרא^• כנו! זו
בתרייתאמידי דאין מעשרקלזש כי ה איגוונ א אלא דרך מנין והוא היה עשירי וה״ה אס אמר חציה עולה וחציה ת מוי ה לא

שיטהמר!ובצת

י>י'לא

ש ה ק ד'י ש ™ ^ ? ^!

תמורה גבי עולה הואיל ולא קיימא שם בהמה גביה שימיר בה אלא חציה מעשר וחציה תמורה דתרוייהו כי הדדי נינהו היא חיילא עכ״ל וקשיא

היתד .ראויה זר,קרבח

דאפילו א ם כולה מעשר אין בדבריו כלום ועוד מאי או דלמאמעשר קריבה כו׳ הא לא קן־יבה ולא אדאה אלא במנין מי[ י פי " ’ י מ ״ ר ’ כאי® נראית^טעולסל^קדב?

א[ ש׳ט נע׳^1
ו ש׳ט קדושתת יטים המעביר צאנו תחת השבט ואמר משתצא עשירי מן הדיר תלגאחציה עולה וחציה מעשר דברי הכל עולהקריבה דקדואת הפה אהקדישה ראע׳נטשעהשהקדישת
י א ״ י יי׳ לי
י י יי ! א
 w wר,ולדח״יאס\.י לעולה עדיפא מקדושת מעשר׳ שאינו יכול לחול אלאינגל י י י ״^ ’1
ב[ תיקו• כרוב ספריס דלא אלימא טלי האי קדושת זה מזה אבל בעולה ומעשר דאליס קדושת עולה ועדיפא מאד מקדושת מעשר ד״ה מונ חו לעולה וא״ת אמאי לא

תופסים
טשאמר
שלטים כר פש^ט^
£ים
וו[

אמר דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין כדאמרינן לעיל בריש פירקין גבי בכור ותחול מעשר ולא
ומעשר דלא
ע ם יציאת רובו יהא עולה אבל הכא מיירי שאמר ע ם יציאת מיעו טו יהא עולה ומע

^ ני ? א ת

אטרינן אבל

׳

עולה וי״ל דהתס כשאמר בב טר ?.״ ".. “ L Tי .י ״ י '

חל עליה קדושת מעשר עד יציאת רו ט ל

אטד רכ פפא כו׳ א( :
לר׳ יוסי לחציה מעשר
 3עי
♦(צ׳ל י ' יי^’ י^״יו
ג[ וו חליפי וו אות ת׳
לא קדיש דמעשו• אינו
גטחק  :ד[ לעשות  ■6דטים :ה[ אטד חליפי וו אות ת' נטחק  .ו[ דעתך דתחת לישנא  :ז[ סיפא׳ ל׳א
קלוש אלא בשעת יציאתו טהחת השבט העשירי  :אבל היכא דאטר חציה תטורה וחציה מעשר • רלא
קדשים בה׳ב ]טי[ טיתפסי פדיונן והתניא קרבן יצאו קדשי בדה׳ב שאינן קרב! ; ס[ לעולם ולא חייל עלה אלא
אמר כראוי לא על תמורד .ולא על טעשר דאי! אדם אומר הרי וו תמורה ]סתם[ אא׳ב אמר תמורה ]תחת[
קדושת דטים דדמי כאילו טקדיש חצי דטיה וטרחה אחרת הבאה טבחה בנון תמורתה לאטד והטורתה
וו וכן אין אדם יכול לומר הרי זה מעשר א\א בשעת יציאתו ם! הדיר :והיכא דאטר סתם הכי חציה תמורת
כיוצא כה דנדחה מעל הטובח דלא קריבה לעולם וה׳׳נ בברייתא לקדושת דטים טרחה דקתני ותמורתה
וחציה טעשר טאי לשום אייח יקרב תמורה יקרב שכן נוהגת כו׳  :שכן מקדש לפניו ולאחריו • כדתנן
כיוצא נ ח ל׳א קדושת דמים טרחה כשאינה ראויה לגופה כגון חני דאקדשיה למונח ולא אקדשיה אלא
קרא לתשיעי עשירי כוי שלשתן מקודשי! :נטלךא( פשיטא דתפום לשון ראשו!  :לאי נצרכה • אע'נ דנטלך
.לדמי ומלחח לד .מטובה לעולם)ללא(יכך מצאתי נרש״י כת׳י להוה ס״ד ללא הוי דחוי לנטרי אלא :ט[ תטורד.
בתוך כדי דבור בכדי שאילות שלום כ[הרב לתלמיד מהו לתיטא כדבור לטי והאי לשתק ונמלך לעיוני קא
דתרוייוע כי ; י[ חיילא מי אטרינן אין קדושת תטורד .חיילא אא״ב בהטת קדש לפניו והשתא את׳ל לקדושתו
טעיין הוא מה היה דעתו לומר כדי לשתף עם עולה וליהוי דבריו קיימין דליהוי תמורה עולה ושלטים
 .חייל כח׳ג הי חייל ברישא• תטורד .נוהגת• ברש׳י כת׳י בכל הקדשים אבל מעשר בחולי! ולא בקדשים :
הרי וו תחת זו או תהא וו תמורת וו או וו חליפי וו הרי
שאטר עלבהטד .אחת
קט׳ל דלא  :טי
יא[ מאי דכמ שנה :ע[ מעיקרו דקדיש קדושת  :יג[ לר.כי לחד •.י טיט תי ^ :קטשני נמחק :יד[ ליה
וה לשו! תמורה •לתמורר .וחליפין כתיב בפירוש לא יחליפנו ולא ימיר אבל אטד וו תהא טחוללת על
דטעטא• על תיבת מרבי נרשם לטעלה שני נקודות להורות כי ראוי לפ׳ד למחקו ותיבת אליעור ל׳ש
זו אין וו לשון תטורר .ולא לקי  :ואם היה הקדש בעל מום • ואמר וו מדוללת על וו  :יצא לחולין •
ונטחק ועיין בקדושין )דף יו( בחוס׳  :טו[ בטני!• גליו! ועול מאי אמר בסמוך חציה הטורה וחציר .מעשר
ונכנס וו תחתיו לר.רי וו טתוללת על וו טשטע תצא ו תכנם וו ובודאי כשהקודש הוא תם וראוי להקרבה
הלא תרוייד^ לא חיילא עד שיעשר כמו דפי׳ בקונטרס ונראה לכשהעביר העשירי אמר ביציאת רובו תהא
ואמר הרי וו מחוללת על זו אין בדבריו כלום ולא יצא הקודש לחולין אבל כשהוא בעל טוס יוצא לחולין
הציה עולל .וחציה טעשר ואמר כולה עולה דאפילו לר׳ יוסי דאמר בעולר .ושלמים חיילא חרוייהו הנא
ונכנס וה תחתיו  :וצריך לעשות לו לטיס • לקודש כדי שיהא וה ש-נכנם תחתיו שור .לו בדמים שלא
מודה שתקרב עולה לקדושתה הטורה שק כליל וקדושתה על פיו משאיב במעשר ואף על גב דאמר לעיל
יר״אנה הקודש ) :אי( רתחת לישנא דאיתפוסי •י בתמורה משמע ] :ורטינד,ו בקדשי בדק הבית
דברי הרב בו׳ ה׳ם בבכור ועולה שקדושתם שוה זה בליל ווה• קדושתו טרחם אבל עולה וטעשר
אם אמר תמורת וו חליפי וו דהיינו לשון דאיתפוסי בתמורה לא אמר כלום לקרשי בדק חבית:
לא • לשון הר׳י ו׳ל בנליון :
אין עושה תטורר .אבל אם אטר וו תחת וו או זו מהוללת על וו יבריו קייטין דאין וה לשון
א( ר׳ל דנרונ ססריס גיסי נם כאן סשיטא ונו׳ א״ר פסא ונו׳ כמו דאיתא לעיל)דף כה סט׳נ(.
תמורה אלא לשון אחולי תצא וו ותכנס וו ואי סיד לתחת לישנא דאתפוסי בתמורה ודא[  :מאי
כלומר טי תפסי תמורת!  :משמע ילישנא דאתפוסי • נתמורו
ורד .לכתיב
שנא רישא ]דאמר לא אמר בלוס[ ימאי שנא סיפא לאמר דבריו קיימי!  :ל׳א קרשי בדק הבית טי תפסי פדיונן ׳
ואם
א{גיי׳ יכינו היס גכאן פשיטא ונו׳ א׳ר פפא לא נצרנא כו׳ וכדלעיל)דף כה סע'נ( ועי׳ כשיטה מקונצת אות נ׳• נ( עי׳ נ׳ ק עג :ו ' 5ע וע׳ע כתוש׳ לעיל דף כה :ד׳ה לא נלרנא וונשי ך הו׳מ סימן רנה ס״ר! כה •

ם מו תו מו ״ ס

כיצר מערימין פרק חמישי
ואסששסיההטםוד־עמדה במקומה והייט דומיא דאחפוסי שההקדש
עומד במקומו הלכך מאיל ותרוייהו משמע ]נ[לא מסרו הכמוב אלא
לחכמים דידמי למימר היכא מי החס אחפוסי והיכא מי חילול  :גבי
קדשי בדק הביח ס׳  :ידואקודש חול הף • הניח Tו אקודש ואמר
זו תחת זו אידך דחולק ודאי יל[ לחילז תורד ,אוד

תמורה

עין טשפפו

דן

נר ממה

ב ן ז י רב אשי היו צפנמ שתי נהמות • ה״ה דגחד בהמת קדש גע^יי ייי® כג « מיי׳ >» KDפמ1
»־  pהצנה tp
^

וחד תמימה חולין מצי למינמי ואיידי.דאיכא בסמוך בעיות דמיירי
דוקא בשתי בהמות נקס נמי הנא ק  :ב ע ל ת מום תחת בעלת מום

■

תמימה דהקדש תרוייהו לאתסוסי ואתרוייהו לקי ־ תימה למה האריך כל זה

הוה מצי למימר בקיצור בעלת מום תחת כד,

נ ד  nו מיי׳ 0C
סלכה : 3

בעלת מום לאחולי או דלמא הא נמי
לאתפוסי וסירש״י דבעלת מום תחת בעלת
מוס לא תפיס דאין רע עושה תמורה
ברע דדוקא סוב ברע אז רע בסוב עושה
תסורה אבל רע ברע לא ולא נהירא דזה לא כו ח מיי׳0׳  yמהצמה
מנירה הלכה ח
מצינו רה[ ועוד דאדרבה משמע,j,j 53;3׳-

תחתיה תעמוד הבהרת א[דאחולי
•שפיהדכת ב תחת הנת שת אב א זהב  tוהלכך
ה אי ל א חו לי מ ה מנ ח ידיה ע ל ה ה ,א ״ גבי קדשי מזבח דעבדן תמורה לישנא
ז׳ין»״! סו[ דהדש :ואמרהריאלו מז[)חמאה( דאתפוסי הוא גבי קדשי בדק הבית דלא
החח אלו • ולא הניח י ח לא כאן ולא עבדין תמורה לישנא דאחולי הוא אמר רבא
א״=
יי״ ני״ ״סים יא״י
)יל
נימא קרא סוג ברע או רע]גו[משמע דרע
כאן ; לאשפוחי • מתסין או לאחולי אפילו בקדשי מזבח נ[ משכחת לה לישנא
ברע מפיס מיהו כל השימה דהכא משמע
מתכוין ו מ א הדק נמי דמצי למיבעי דאחולי הוא ייכגון שהיה הקדש בעל מום
כפירוש רש׳׳י דבבעיא דלעיל נמי נקס
משכחת
בחדא אצא איידי דבעי יז[ מיבעיא הך א״ד אשי אפילו בבעל מום נמי ח
שתי בהמות של חולין תמימות ולא נקס
בעיא א חד תי בתרתי נ ק ט)נ( סירכא
בעל מום ור״י פירש דרע ברע נמי חייל
דתרתי  :איחורא ■לא ימיר  :שחיפה לה לישנא דאחולי ומשכחת לישנא דאתפוסי
לאיייל’
®”יי® ®לי® ®’®י ליי ליייי
שמש שמימה לאשפזחי ־ דהא ודי^ "ידו ארךדש חול תי ידו א ת ל קודש הוה בעי
מלאתפוסי דלמה יתסיס מאחר י א’ יי
אי אפשר דלא הויא חדא לאתפוסי אביי יהיו לפניו שתי בהמות של קדש
מעלה אותה דנם זאת אינה ראויה
להקרבה  :א ה צריך למשות  5,557ד5ר
בעלות מום ושתי בהמות של תלין תמימות
איכ^ניויוסז^קדשימונמ הואיל וחדא תמימה דהקדש ' איכא
עד מיעמהו
לחולין ע ל
ולא•י יצא לחוליו
חורמ■
שיעשהו
מורה■ ולא
קמימים ‘אמריגן
לפיל יח 1מי ה ת בקדשי מזבח ותמימים ואמר הרי אלו תחת אלו מ הו ^ מי אמר
דמים והכי סירושא דמחני׳ יצא לחולין
יי<ה» •6הפ׳ד W
אמרינן לעיל ד א תפופ הוא  :ובמלח לאתפוסימ ולקי או דל מאכל היכאדאיכא
וצריך לעשותו דמים כלומר יצא לחולין
כשיעשהו דמים והא דאיצסריך למימני י5א
מוהששש במלח מוס לאחולי ־ דודאי היתרא לא שביק איניש היתרא ועביד
לחולין משום יחנאלמיל מיי® ליטר ילא
לא
אתפוסי ליכא למימר דרע ברע לא אימורא ואת״ל כל היכא דאיכא היתרא
ז־חווודה ןן 5
אצא « ר 1חיו
לחולין אלא
נפקי לחוליו
יסר,י
נחססין בתמורה
כתיב דליעביד תמורה  :אודלמא
שמימה דשולץששש במלש מוס בד * שביק איניש ועביד איסורא ס יהיו לפניו שתי
וזה קדושים חנא נמי לישנא דאחולי :
ניז
בהמות של קודש ואחת מהן בעלת מום
ואך על גב לפשיט לעיל דלא שביק
היתירא ועביד איסורא איכא למיבעי ושתי־ בהמות של חולין ואחת מהן בעלת מום ואמר ח ד אלו תחר! אלו
הכא הואיל ואי אפשר דלא עביד מהו ^ מי אמר תמימה תחתתמיימה לאתפוםי בעלת מום תחת בעלת מום
איסורא בחדא איכא למימר כי היכי
לאתלי או דלמא תמימה דתלין תחת בעלת מום דד,קדש בעלת מום דתלין
דבהא עביד איסורא בהא נמי לא תחת תמימה דהקדש י[ ותחייתו לקי ואם ת״ל כל היכא דאיכא היתירא לא
איכפת ציה ודאי אתפוסי הוא  :היו עביד איסורא ולאתלי הוא ולא לקי ®היו לפניו שלש בהמות של קרש יאתת
לפניו שלשה בהמוש בו׳■ דאך על
גב דפשיטנא דלאשביק היתירא ועביד מהן בעלת מום ושלשה בהמות של חולין תמימות ואמר היי אלו תחת אלו
אי ס רא איכא הכא למיבעי דאיכא מי אמרינן ®  tמדחמימות תחת תמימות לאתפוסי תמימות נטי תחת בעלת מום
למימר זיל בתר רובא כיון דע״כ תרתי לאתפוסי או דלמא הבא נמי כל היכא דאיכא היתירא לא עביד איסורא וההיא
לאתפוסי דהשתים דהקדש תמימות בתרייתא לאתלי הוי ואם תימצי לומר הבא נמי כיון דאבתי גברא לא
וליכא אחולי בהו שלישית נמי אתפוסי
איתחזקבאיסוד לא שביק התירא ועבידאיסורא בעי רב אשי  vrfלפניך
הוא  :גבראלאאישמדק • יס[ דבשלשה
ארבע בהמות של קדש ואחת מהן בעלת מום וארבע בהמות של חולין
זימנין הויא חזקה שרי זימני לא הוי ”[ ואמר הרי אלו תחת אלו מהו הכא ודאי כיון דאיתחזק גברא באיסורי
]היו לפניו נ׳ נהמות של חזקה לשון ירושלמי בעי אביי *)ס׳(
קדש ואמת מהן נ״מ או דלמא תמימה תחת תמימה )בכולן( י[ לקי בארבע מלקיות או דלמא אע״ג דאיתחזק יא[ באיסורא לא שביק
ושני בהמוח של מול’)
איניש היתירא ועביד איסורא ינ[ א(והוי בתרייתא לאתלי הוי תיקו  :אם
יידר!ד 11ד
דרוזים
תמימות ואמר היי אלו ד ^ ח הו חי

,
מק  4מ:נ׳
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מ ז מיי׳ ס׳ז רהלכוה
מרכין הלכס יו : P

 Sכ?’”' י״
י

_____

ת ח ת ועיח.

)א( רש׳יד׳הידואהול
ונו׳ דאיהוה) :נ(ד׳ח
לאפסוסי ונו׳  P5נמי
??א נ®'®’'®®.. .י■־
)ג(ד'הגנראלאאההוק
ופי כיון דנעא למימר
נ׳באווידיגמיי הואסי׳
פל ׳יושל^לפי גייסה
הוא לה׳ גיי »ז ירושלמי:

מוו^דחדיד״ח
?™.ר^יוסשממ
לישנא דאחולי :ב[ ותב־

דג״באליאילוממיסלבי
ת״^ה״״לישנא"מ׳
דלא עברי תמורה :
דמשכהת לח לישנא
מ ש ב ח ה לתלישנא

״זי^נא־ ה ע ד
ז[ יהקרש ובתרוייהו

חוקחנטדרה רבבת אחת
לאחולי כי הדדי כלומר שתיהן טשאן
ובדבור נא י הדיי :׳ל:
שוות הואיל ולא פירש  Mנ( על שתיהן הניח ידו ושתיהן תמורה דהא איבטי ליה לאתטחי ידיה טל בעלת מוס דקדש אי הוה בדעתיה לאחוליה אלא יג[ » ' בחשמפות בסוף

אנ ו“1נ‘

אי הוה לפניו ״)כו׳(^ מדהני תרתי בהמות לאתפוסי דודאי מתפיס הנך תרשי דחולין בההיא דקדש דממירין שנים באחד

ט[ 1תיבת חפאת נמחק:
ח ו ט  v• s 'v u׳ ^ו > ’ 1 m־ ^קיריייח
קמ״ל דאי הוה מנח י ד ה על התמימה של קדש ט ע ט ט ע ע ע ח חו ט ט.)1י 3<,!13י 133׳ ט חי ח ח ^חט 30
אחולי היא דלאחולי איכוון ובתמימה לאתפוסי דאע״ג דאנח י ד ה טליה הואיל וליכא למימר אחולי בה ב ד ד ה רמי רמויי כגון דהויין ג׳ בהמות י [:רבעי למבעיא חך ;

רביט גרשום
ואם תחתיה תעמוד
כ לו מ ר
הנחרת •

שנטנ^מה ] mowא!־[
יי
ית והםת ^א

של קדש ואחת בעלת מום ושלשה בהמות של חולין תמימות והעמידן בשתי שורות זו כנגד זו והאי רמי כמו איהרמי שכוונס זו מול זו ואניי
י ד ה מל הנך דחולין ואמר אלו שחש אלו מי אמרינן כיון דרמי חדא לקביל חדא להכי פלגינהו דלא בעי לשוויי לבטל  0Wכי
לאהפוסי אלאלאחולי אודל ח אב ח רד בו ר א דדיהאזלינן והרי הניח ידו על החול ולאתפוסי איסון ל קנ א אחיינא
אזלינן וכיון דרובא לאפפוסי איהו נמי לאתפוסי; יצא לחולין דבר הורה• דאמדינןבפ׳ המנחות והנסכים)מנחות קא (.ואס כל בהמה טמאה
בבעלי מומין שנפדו הכחוב מדבר  :מדצריהס• דחה״ת אין אונאה להקדש דכשיב)ויקרא כה( אל תוט איש אה אחיו ולא הקדש • אזיגיידלמשייז
לו דמיס דגר סורס • רב חסדא מפרש לה לקמן  :אי גיימא אאמאה
דלא נתאנה אלא ששות  :כד[ ביטול מקח ■ שנתאנה יושר משתות :
א( אחיל כיון דנעי למימר כ5יל צ׳ק ב( ועל שתיהן לא מיה י ס ט׳ '5ק .
והאמל

ת^

הני כ [3דהייט ואותו׳ ל׳ש:יע[איתח:יק

כ[?,היאב^ידמלת•
נא[ דנקט על ההיא
דר'4

_
לא חולי I
בקדושההכדבתיב והיה
רבותא אולינן :כד[שתות
ודא ותמורתו י ה י ה
הסיד ומהיד והא אנן
גךדש  :ומשמע לישגא דאהולי • שטועיאו מקדושתו ונבנם וה נ ט ^ מו כדכתיב תחת הנחשת שנזלו אביא
הנן בטרק הזהב אלו דברים שאין בו׳ וכולהו נפקא מקרא התם הסיד ומהיד ביפול :כה[ מציט• נליון ונראה
זהב במקומו ועא־ל ובן בו׳  :אמר רבא אפילו בקדשי סובה הוי לישנא דאועלי כגון שהיה הקודש בעל מום
דת'פ בעל מום לאחולי דלאתפומי לא אטרינן דשגיק היתירא ועוד מה ירויה בהך חתפסה כיון שהחולי!
]בהכי[ סבירא ליה לרבא דהא ואם היה קדש בעל מום משמע נטי)אחולי( ]ארישאקאי אמר ח׳ז החת זו[ שחדי
בעל מום אבל לאחולי טרויה לאכול קמייתא דחקדש דחביבא ליה טפי ־ הריי בנליק :
ואיפוך
.
לא מעיני תחת גבי תמורה  :הניח ידו על הקדש בעל מום • ואטד תהא זו של חולין תחת זו של קדש)שירי^
]שיתחלל[ עליו וצל היינו משמע לישנא דאחולי שיצא של קודש ויבנה זח במקומו  :אם הניח ידו על זו של הולין ואמר תהא יו תחת יו■ הוי האי בעל מום קודש ולא יצא לחולין וזה תמורתו ; מי אטדיג[ לאחפוסי• בתמורה
קאמר ולקי הדי מלקיות  :או דלמא בל היכא דאיכא היתירא דיביל לאוצלי דליה ביה לאו יעביד איהורא להסיר  :מי אטרינן פה המיטה תחת תמימה קא אמר ’ לאתפוהי תמורה דכיון דשניהן תמימות על איזו שמניח ידו
פהפהת בתמורמוכזמ םום]דהולק[• תחת נעל מום דהקדש :ובעל מום • דחילק תחת הסיטה דהקדש דר.יינו טוב ברע או רע בטוב ואתרוייהו לקי  :ו!זת׳ל היכא ראיבא קצת למיעבד גד,יתירא לא עבד כולד .באיהורא ולאהולי הוא
ולא לקי אלא חדא  :היו לפניו נ׳ בד.םות של קידש ואתה סהן בעלת סוס בו׳ • סי אסרי' סתמיסד .תחת הסיטה לאתפוסי  :תמימה דחולין נטי תחת בעל מום • דקודש לאיתפוהי דאולינן בתר רובד : .או דלטא הבא נסי אמרי׳
כל היכא בו׳• כצן דאבתי נברא לא אתחזק תלתא זימני באיסורי למעבד תמוה־ .אמרינן לא שביקהתירא אלא לאחולי הוא  :בעי רב אשי ודו לפניו כי׳• ליא בעי אביי היו לפניו בו' או דלמא תמימה תוזת תמיסה לאיחפוהי
דחזיא תמימה ד^ד ש לרקרבח הלכך תפסה תמורה אבל תמימה תחת בעל מום של קודש דלא הויא בעלת מום לא תפהד .הטורה אלא לאחולי ד,וא  :ואת׳ל הנא כיון דבעי לסיטר בפירוש חדא לאיתפוהי וחרא לאחולי ולא
אסר תחייוע  t a nדתחיהון כי הדרי אנח יריד .על הנרד דחולין ראי לאחולי איתנעי ליד .לאתנוחי ידיה על ההיא בעלה מום כדאמרינן לעיל הניח ידו על הקודש חולין טדלא אתנה יריד .עלה אלא על תמימה דחולין שים
תרוייוד תפסן  :אלא היו לפניי ב׳ כר.םות של קידש ואחת םד.ן בעלת מום ושלש בר.םות תמימות ]של חול[ ורגיח ירו על בהמה תטיטר .של הול ואמר הרי אלו התת אלו והבא המיר ב' תמיסות של חולין בתטיסית אחת של
ק ד ש ובדתנן בפ׳ק ממירי] אחד בשניםבו׳ :מי אמרינן מ ד מי חרתין.בהמד .תמימה של חולין לאתפוסי בההיא תמימה דקידש ההיא תמימה שלישית של ,הול לאתפוסי תחת בעלת מום דקד ש או דלמא לאהולי
וצא והדין דלא אוזנה ידיה על ההיא תמימר .דקד ש דבחדי בעלת מום ולא על בעלת מום נטי דהכי הוה דיניה אי וצד .לאחולי האי דלא אתנה משוס דקסבר רובה עדיף מוטב לד.ניח על הרוב שלש ולא על השתים אנל מכל
ס ק ס דעתו לאוצלי תיבעי • ]דמויי רמי[ חדא להדי .חדא כלומר אם ודבר בל אחת של הקדש כננד אחוז של חולין וד.נר.ו חולק כולן תםימין וחדא דהקדש נעלת מום ואטד אלו החת אלו מאי מי אטרינן ביון דרסי חדא
לדודי חדא מעשיו סוכיחין דתםיםד.כננד המיפר .לאוזפופי ונעל פוס בננד תמימר .לאהולי או דלטא לא סשניחינ] ארסויי אלא בתר דבורא אזליק דאמר הרי אלו תחת אלו והאי משמע נסי דאמר אוזמימד .דחולין וליהוו
כולהו לאיתפופי  :ל׳א או דלפא כוזר חבר .אולי  pדרונהו דהולין הוו רונה וצ-רגהו אנה ידיה וליהויי! כולוצ לאיתפוסי תבעי  :יוצא לחולין דבר תורה • משום דכי אפר בלשו! תפורה אינו יוצא לחולי! אלא הוא ותמורתו
ק ד ש אבל כשאמר הרי זו פהוללוז שלא אפר בלשון הפורה  :יוצא לחולין דבר תורד •.בפסולי המיקישץ דניכרין וצריך לעשות לו דמים בדאמח לעיל מדבריהן של הבפים שדברי תורה אין אונאה להקדשות דעפיתו כתיב
לנזעווטי דהק־ש במאי טליני אי נימא אאונאה ארין אונאה• ליא קאמר בפיתש דטעו בשתות דוויינו דין אונאה דהייב להחזיר לו בהא נימא ריש לקיש דבר תורה והתנן נו׳  :ואלא דטעו בכדי בי«ל מקה ביותר משהות בהא ניסא
ד׳
ז ז ג ת ת ו עו י׳ א ]א[ גם׳ מי אמי לאהסופי עד איפורא ל׳ג רש׳י • וגרסתו לאתסוסי מריק או לאחולי מנוין ואת׳ל כו׳ וכ׳ה הגירסא נכונה ] :ב[ שם מי אמי תמימה בו׳ • עי׳ יש׳י  .וסוס׳ שותקו ננאד ול״נ דסגירסא מסוסך
וכצ׳ל מי אמריק תמימה החת תמימה נפלת מום התת נטלת מום והחייהו לקי א׳ד תמימה דחולין תתת נע'מ דהקדש לאמולי נעלת מום 'דחולין תחת תמימה להקדש לאתפוסי ואת׳ל נו׳ ־ סי׳ ד 3ע׳מ החת נ ע' מ
א׳א לומר לגאולי דמאי אהגי תיקו • גייש׳י ל׳א נפי אניי היו לפניו שתי נהמות בל קדם ואתת מהן נ’ מ ושתי נהמות של חולין תמימות ואמי הרי אלו המת אלו מהו מי אמרינן תחוייהו לאססוסי א׳ד תמימה תתת תמימה
לאתסופי אכל תמימה תמת ב׳מ לאחולי ואס׳ל כיון דנעי למימי חדא לאתפוסי וחדא לאתולי כי הדדי ענדן ואתיווייהו אנח ידים אלא אי היו לפניו שתי נהמות של קודש ותחת מהן בע׳מ ושלשה נהמזת של מולין תמימות מאי
בע'מ דה״א הא דגקנו כו'■ ההיא דבע׳מואת״ל כיון תנפי לאתנוחי ידיה פל תמימה דהקדש לאתפושי מכוק ימי ימוייעל ה5וא
אמסוסי האי נמי לאר.סיםי א׳ד כהוא כע׳מ לאמזלי י,מכוון והא דלא 6ת»ו ידיה
פאי מי אמלינן כיון וי מי  f mלקנל קדא לתני סלגינהו דלא נפי לשוויי לכפ׳מ כי מי איד נ תי דינורא דיד׳׳ אולינן ל*א נתר חנ א אזלינן תינעי ] :נ[ רש׳י ד״ה ואם • לא משח כ 1׳ • לא יכולתי להולמם זצ׳ל דמסתמא
יפתו של אדם פל לשון כמועיל ] :ד[ ד׳ר ,גנרא■ על שתיכן ציל וטל שתיהן :

מ שפט

נו* מצור,
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פרק חמישי
כיצרמערימק
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תמורה
I

םםמ*ת הש״ם

כ ח א ג « י׳ ס־ז מה 3׳ ^ י ו למר בין למר אית ליה לשמואל כו׳ • פרש׳׳י ואי בדקא מיכוון והאמר רבי ירמיה משמיה דר׳ יוחנן אק רק ע דחולץ ורבי יונה אמר•
י לאחולי ודאי מיחחיל כלומר אם היה בדעתו לאטת ההקדש משמיה דר׳ יוחנן אהקדש  :אונאה אין להן ביטול מקח יש להן • שאם
]וגמא?פם J ” )*j,
דף ש ^ : [;3ולחללו בדמים פחותים ודאי מיתחיל אבל להכי אמר ר׳ שמעון בן נתאנה יוחר משפוח חוזר לרבי יונה קשיא דר׳ יוחנן אד ר׳ יוחנן :
איפור • ר׳ יוחנן אמר צריך לעשות דמים דבר תורה ור״ש בן לקיש
כ ט ג י מיי׳ שם הג׳  . .לקיש צריך לעשות לו דמים דבר תורה משום דלאו איהו קמיכוין לחללו
אמר מדבריהם  :הניחא .לרבי יונה
בדמים פחותים אלא סבר הוא שיהו
טדיס ה ל » ג מוש׳ע החולין שוין דמי ההקדש ורבי יוחנן
דאמר אהקדשות אמר ר׳ יוחנן דיש
והאמר רבי ירמיה *ארןקעות דחולין ורבי
להן ביטול מקח ואע״ג דכתיב אחיו
ס ב ר בכך ודאי מתכוין לחללו עכ״ל וכן
״׳ ” ®'״ו ל״ :
יונה אמר אהקדשות תרווייהו משמיה דר׳
לא ו.מיי׳ פכ׳ב מהל׳ נפרש משמעות הלשון כי אמר שמואל
וכ״ש אקרקעות ניחא מאי דאפכת
הלנה יד
מלוה
יוחנן אמרי אונאה אין להן ביטול מקח יש
לה  :אלא לר׳ ירמיה • אי אפכת לה
טוש׳ס ח׳מ סימן ק; דיעבד כלו׳ דבר שאיט מותר לעשותו
להם לעולם אביטול מקח ואיפוך א[ ומי מצית
:
נ
הטיף
קשיא דר׳ יוחנן אדר׳ יוחנן  :אמר לד
לכתחלה אלא דיעבד ו מון שחיללו
אמרת איפוך הניחא למ״ד אהקדשות וב״ש
ר׳ ירמיה לא היפוך• דודאי הכי הוא
לב ז מיי' ס׳נ מהלכות במתכוין בפחות משויין אבל לכתחלה
ארןקעות אלא למאן דאמר אקרקעות אבל
כדאמר ברישא ורבי יונה מתרץ
תמורה הלכה א  :כלומר דבר שמותר לכתחלה כמו שלא
לטעמיה ומפיך לה  :לא בין למר בין
לג  nמיי׳ סט׳ו מהל׳ נתכוין לחללו על• פחות משוויו אלא
הקדשות אין להן ביטול מקח היכי איפוך
מטה״ון הלכה ו :
למראיהלהודשמואל •ואי)ג(כדקמכוון
כסבור היה החולין שוין דמי ההקדש
להא  pאמר רבי ירמיה לא תיפוך לימא
ל ד ט מיי׳ ס׳ד מהל׳
לאחולי ודאי מיתחיל כלומר א ם היה
בכך
שמואל
אמר
לא
שטעה
ונמצא
פםה״מ הלנה ט! :
בדשמואל קא מיפלגי *דאמרשמואלי׳הקדש
בדעתו לאנוש ההקדש ולחלל בדמים
שיחול ההקדש עליו ורבי ירמיה סבר
שוה מנה שחיללו על שוה פרוטה מחולל
פחותין ודאי יב[ מיתחיל אבל להכי
אפילו לכתחלה כלומר דבר המותר
דר׳ יונה לית ליה דשמואל ורבי ירמיה אית
אמר ר״ל צריך לעשות דמים דבר
ה ג הו ת ה ב״ ח לכתחלה מ ו ן שלא נתכוין להפחותו
ליה דשמואל לא בין דמר ובין דמר אית ליה
תורה משום דאיהו לא מיכווין לחללו
)א( נט׳ אלו מרי ם כו׳ משויו אמר שמואל דמחולל אבל אין
הקדשות כו׳ כדרב מסדא
דשמואל ו®[ דרבי יונה םבר בי אמר שמואל
בדמים פחותין אלא סבור שיהו החולץ
דאמר רב חהדא מאי לפרש כדמשמע לפום ריהטא כי אמר
אין להן ) :נ( שם ותו שמואל דמחולל היינו דיעבד אבל ^דיעבד אבל לכתחלה לא אמר ורבי ירמיה
שוין את דמי ההקדש ור׳ יוחנן סב ר
דאפילו הלהא וכו'
בכך מ ת טין לחללו  :ואיבעיה אימא
בתר לכתחלה לא דא״כ הא דאמר]משמיה[
םבר אפילו לכתחלה ואיבעית אימא לעולם
בתרא נ׳ב בהמיה :
אפילו לר׳ יונה לא מיפור • להא דר׳
)ג( רש׳י ד״ה לא בין )משמע( דר׳ יוחנן בטול מקח יש להן
לא תיפוך ודקא קשיא לך מתניתין ג[ אלו
וכי׳ ואי כדקמיכוין נ׳ ג
יוחנן ור׳׳ל ואאונאה קיימי ובביטול
טיין בהוספות ד1הו היינו לכתחלה והיכי קאמר דאונאה דברים הקדשות כדרב חסדא דאמר רב
מקח לא איירו כלל ודקאקשיא לך
פירושו של בדיטבד וטיין אין להן וכי מותר להונות ההקדש
חסדא)א(י[ אין להן אונאה אינן בתורת אונאה
בב״מ דף ני לא פרשיי לכתחלהועודהיכי ק א מר ר בי ירמיה
לריש לקיש ממתני׳ דאלו דברים לא
כן טיש בתום׳ :
'דאפילו פחות מכדי אונאה חוזר ה[ אמר
קשיא דההיא מתרץ לה ריש לקיש
אפילו לכתחלה אמר שמואל דמותר
אבל
בתרי
בשמוי
יאלא
אמרו
י[
לא
עולא
כדרב ח סדא דאפילו פחות משתות
ושתיללו דאמר שמואל לחלל שוה מנה על שוה פרוטה *ועוד
בשמוי ב תלת א ואע״ג דאתי במאה לא הדר
חוזר ו ה ״ ק ק ר א אי ש אש אחיו הוא
״׳ י׳ק מחולל דאמר שמואל משמע דיעבד
ועוד דאמר פ״ק ד סנהדרין)דף יד(:
דבשיעור שתות משלם פחו ת משתות
איני י[ *והאמר רב םפרא היכא אמר מאה
לא משלם הא הקדש אפי׳ פחות מכדי
דבעינן לחלל ההקדש תשעה ישראל
כתרי ותרי כמאה "לענין עדות אבל לענין
אונאה חוזר והיינו דבר חורה דקאמר
וכהן אחד ויליך לה התם מקראי לכך
אומדנא ״[ יבתר דעות אזלינן ותו)נ( תלת א
נ״’ ״ ״'®' י' ״ י'®  .צריך לפרש כדפי׳ רש״י* :
ר״ל לעיל ורבי יוחנן מוקי ליה
ותלתא לא אזלינן בתר בתרא דיד הקדש
כמשמעותיה אבל בביטול מקח לא
ל א אמרו אלא דשמוה בי תרי• כלו׳
י” י
על העליונה קסבר עולא צריך לעשות
איירי כלל ר׳׳י ולא תיקשי לא לרבי
הא דאמרן פחות מכדי אונאה
דמים מדבריהם וכל דרבנן אקילו ב ה רבנן:
יג[ *יוחנן ולא לרבי ירמיה  :לא
חוזר פי׳ חוזר ההדיוט להקדש אונאתו
שיטה מקובצת
יהרי זו ת ח ת עולה תחת חטאת לא
יד[ א מ רו• דמשלם לו הדיוט להקדש
 [6ואיפיך דר׳ י לרשב׳ל מיהו חילול הוי וקשה דמשמע פרק
אמר כלום תחת חטאת זו ותחת עולה זו
ודרשביל לרר'י:נ[ לווא הנחנקין) שם דף פח (.גבי זקן ממרא
כל האונאה אלא דשמוה בי תרי
א טי לך ר׳ ירטיה
דבר־ם ::דאפי׳ צנורא של הקדש צריך עשרה
ב ד ש א וטעו ותו הדרי תלתא ושיימוה
תחת חטאת ותחת עולה שיש לי בבית היה
^[טתנ־תיןדאלו
ד[ הסרא מא• א'ן ■ בני אדם לפדותו ומוקי ה ת ם דפליגי
להקדש טפי  :אבל שיימוה הלהא.
לו דבריו קיימים ®"אמר על הבה מה טמאה
בטא'
ל׳א
ה[ הו!ר ■
מעיקרא אפילו פו[ הדור בי מאה
קטפלג' בדש־טואל דאטר זקן ממרא וסנהדרין בפלוגתא דרבי »[ ועל בעלת מום הרי אלו עולה לא אמר
ואמרי׳ דקמא ט עו לא הדרא שומא :
שטיאל וכי׳ וא׳א כ׳יע אליעזר ורבנן בהקדשן וקאמר ה ת ם
כלום הרי אלו לעולה ימכרו ויביא בדמיהם
ואפילו שלהא והלשא • כלומר אפי׳ לא
אית להו דשטואל וא' דלא מחייב אא״כ פליג זקן ממרא
קא טנו־ן לאחול' ודא'
עולה • נ ס ׳ אמר רב יהודה אמר רב מתני׳
אתו אלא תלשא ואכחישו לשלתא
טתהיל אלא שאני הבא אסנהדרין בדבר שיש בו חיוב חטאת
אדם
*אין
הא
כר״מ
דאי
מאיר
אכרבי
דל
קמאי יד ההקדש על העליונה ובתר
דלא קאטכוין לאחולי ומפרש לה ההם כשנפדה ההקדש בג׳
ואי בעית א־טא דכו׳ע
מוציא דבריו לבטלה  :י[ דדי אלו לעולה
ל י ת לוד דשטואל לר״א אינו פדוי והוה הקדש ואי קידש
מ ת נ י ׳ זו ששש
כחראי אז ל ק •
וכי פליגי בכדי אינאה בו האשה אח״כ אינה מקודשת ולרבנן
שטא שסז[זו .שהיתה חטא ת עומדת
ימכרו ויביא בדמיו עולה  :טעמא דבהמה
ומתרץ ד׳ל לאלו
לפניו :הרי אלו לעולה .משמע לדמי
דברים הוי פדוי ויצא לחולין ואס קידש בו
טמאה ובעלת מום דלא חזיין לא בעיין
שא־ן להן כדרב חם׳דא
עולה דאי אינהו גופייהו הוא בעי
ועשרה
דשלשה
אלמא
מקודשת
האשה
כת־ב
לא
ובקצת פפר־ם
מומא ני[אבל מפריש “ נקבה לאשם או לעולה
לאקרובי הו ה א מ ר הרי אלו עולה :
דק יה הלשון ב ל ב ד למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה
בעייןמומא א״ר יהודה אמר רב מתני׳ דלא
ונראה שזאת היתה
גירסת רש׳י ז״ל ולא מעכבין והכא משמע דהוי מחולל
נ ם ׳ מ שני׳.דקתני תחת חטא ת שחת
במוסא[:
שלא
תימכר
אומר
דתנן*ר״ש
כר״ש
עולה לא אמר כלום דלא כר״מ דאמר
נצטרך לדהוק ל ש ו ן בתרי ועוד שמואל היכי קאמר דמחולל
ולכתחלה לפ
יי[ *נותן דמיו כמה שהוא ראוי לימכר
פ-תשי מט^^דקד^ על שוה פרו טה וצריך ’ לומל דהכא
בשוק שאדם יודע שאין ע רך לפחות
״“ י י
׳ ׳יין
®יזי®׳'י[ לא אטה אלא מיי ריב^ ^ ^^^,5 ^ ^ ,^;,
לא בעיין
לא ב עינן מומא .״
“
שט*'ב^ תלת,ךוא״ 5וכי האי גוונא אמר שמואל דמחולל על פחות משוויו ®אבל גזבר מבן חדש וגמר ואמר לשם דמים יח[
י
׳
דאתי בי טאה לא הרר  :המוכר הקדש צריך שלשה או עשרה למר כדאית ליה ולמר
מסאבי וקיימי :א( הא מפריש נקבה נז׳ ב טי א מומא ־הואיל
דהא
׳לרעות
ז[ איני' ליא אמר עולא
מ ת נ י ׳ דלא כרבי מאיר • פירוש דקשני תחת וחזיא להקרבת שלמים:דלא פר״ ש-דאמר בפ׳אלו קדשים )לעיל דף יס(:
נשום כדאית ליה =
לא שנו אלא דלא
הקדש בשלשה אבל חטאת תחת עולה לא אמר כלום וכיון דאמר רבי מאיר אין המפריש נקבה לאשם שמכר שלא במום • לישנא אחרינא קדש גופא
אינו
נשום בשלשה
דבעיא לרעות דלא כר״ש יע[ דאמר בפ׳ אלו קדשים א ?,לעולתו אינו
אדם מוציא דבריו לבטלה הכי ננוי הכא דעתיה אחטאת שיש לו
חויר והאמר רב ספרא
בו׳ וכן נרים הראביק בביש או אעולה שיש לו בבית הוציא דבריו ועוד יש מפרשים טושה תמורה אלמא לא קדיש לגופיה :הדרן עלך כיצד מערימין
א( ני׳ צ*ק אנל מפריש
אלא ש ה ו א מהפך דקאי אהא דקתני אם אמר על בהמה ט מאה ועל בעלת מום
הלשונות  :ח[ אוטדנא
דברי הכל בתר רוב הרי אלו עולה לא אמר כלום והייט דלא כרבי מאיר דכיון דאין אדם מוציא דבריו לבטלה דעתיה לומר הרי לעולה וגמר ואמר
אילינן כו׳ ותלתא
דעות
לשם דמים  :הדרן ע ל ך כיצד מערימין
.

]ב'מ מ .ט״ש ושם
ליטא תינת תזולין[

נ׳ מ גז .נכורות כה .נ;
קדושין יא :מעילה ׳ד;
ערכין כט.

]יומא ס; .וכן נשניעית
מב .אמר ריה כריה
די׳י לרג ספא נ ה ו
מילתא[

מתני׳

הדק עלך כיצד מערימץ

]צ׳ל יונה[

ערכין ה .ו 5מ

]לעיל י » [
ני׳  5׳ק המעריך פחות
מגן מדש נותן דמיו כו׳

רבינו גרשום

ר׳ יוחנן טדבריהם ולא
דברי תורה הא איתמר
ר׳ יונה אטראהקרשות
האידבעי למיטר לקטיה
דביטול טקח י ש להן
דבר תורה  :ור׳ ירמיה
אטד אקרקע • יש להן
בטול מקה ותרוייהו
משטיח דרבי יוחנן
י
י
י
ם'לאאיל;נן! נו[טטאה•
אמרי בטול טקח יש להן • דבר תורה  :ואיפוך • דר׳ יוחנן דאטר טדבריהם תריץ ליה כריש לקיש ודריש
עי׳ תום׳ לעיל)דף  tע׳לו( :י[ לבטלה־ ם’ א דתנן המערוך פחות טב; חרש ר״ט אומר נותן דט־ו וחכיא לא כל,־ם:
לקיש כר׳ יוחנן ולא קשיא לך  :וטי מצית אמרת איפוך ־ הניחא לט׳ד לר׳ יוחנן דאטר דהקדש י ש להן
יא[ במום ליא טעמא דאטר על בהמה טמאת ועל בעלת טום אבל אטר על נקנח דחז־א לשלט־ם טגו רקרישה
ביטול טקח וכ׳ש אקרקע איצטריך לטיטר איפוך אלא לר׳ ירמיה אקרקע יש להן ביטול מקח ולא אהקדש
קדושת הניף לשלטים קדש נופה נטי טצ.ן תנא אטד רב יועדה אטר רב דלא כר״ש בן יהודה דתגיא ר״ש
היכי אפיך לה  :אלא לא תיפוך ־ ור׳ יוחנן מדבריהם קצ.טר יש להן ביטיל טקח ולא מדאורייתא לדברי רבי
בן יהירה אומר טשום ר׳ ש אף לעולתו אינו עושה תטורה ! יב[ ודאי טיתחללין  :יג[ לר׳ יונה  :יד[ לא צ.טרן
ירמיה  :ליטא קא טיפלני • ר׳ יונה ור׳ ירטיה בדשטואל דאטר שמואל -הקדש שוה טנה שחיללו על שוה
דמשלם  :טי[ אפילו אתו בי תיבת הדור נמחק  [ tp :ת־בת יו נטהק  :יי[ דאטר בפ׳ק דערכין נבי האומר ערך
פרוטה מחולל  :דר׳ יונה לית ליה דשמואל • דקסבר בטול טקח יש להן והאי שחיללו על פרוטה היינו טפי
פחות מבן חדש עלי ניתן  :יח[ דם־ם דאין אדם טוציא דבריו לבטלה ה׳נ נ׳ ב טשום בהטה שיש לו בבית
מבטול מקח ור׳ ירטיה אית ליה  :ואכיא לעולם■ כדאטר מעיקרא דאאונאה פליגי אשתות ולא תיפוך ודקא
קאטר אי.נטי א־כוין לאקדושיה קדושת דט־ם  :יט[ כרבי שטעון בן יהודה דאטר :
קשיא לריש לקיש ואלו דברים שאין להם אונאה הקדש סבר לה דאין להן אונאה כדרב חסדא דאפילו פחות
איזוע
טנדי אונאה ועיר ל׳א בטאי קטפלני ר׳ יוחנן וריש לקיש בדשטואל לר׳ יוחנן דאטר אחד יו ואחד זו דבר הורה לית ליה דשטואל כדטתרצינן איפוך ואביא אפילו רב אית ליה דשטואל ואטר לך רב אי דקא טבוין לכתהלה
לאחולי בנך בשוה פרוטה ]טתחלה שפיר[)טיתחיל( אלא שאני הנא בטתני׳ באומר יו מחולל על יו דלא קא טבוין לאחולי בפרוטה הלכך קאטר וצריך לעשות לו דמים דבר הורה  :ואביא דכיע לית להו דשטואל ופל־ני בכדי
אונא.ה כו׳  :לא שנו ־ דצריך לעשות לו דט־ם כדי שלא יהאנה הקדש אלא שלא נישום הקדש בשלשה כשאמר יו מחולל על זו אבל נשום בשליטה אינו חוזר ואין צריך לעשות לו רמים שוב  :והאטר רב ספרא היבא אמר טאה
עדים כתרין • כלומר ]אם[)אין( מנחישין טאה עדים שני עדים השובין הללו שנים כאותן טאה שאין טאטינין לאלו ייתר סאלו תאיל ]ואין[ טייטין אותן  :אפל לענין אוטדנא אילינן בתר רוב דעות • אע׳נ דנשום בשלשה
לכתהלה  :ותו אפילו לא הויא אלא תלתא ותלתא ־ ותלתא בתראי מטפן בשוטא מי לא אילינן בתר בתרא אלא עולא דאטר אבל נישום בשלשה אינו חוזר סבר לה כר׳ יוחנן בו'  :ליא י לא אטרן דצריך לעשות לו דמים
שוב אלא דשטוי לכתחלה בתרי אבל דשמוי בתלתא אע׳׳נ דאתאן בי מאה וטטפי ]לא הדרי ולא אמרי׳[)לאהדר אמר( דהני תלת לא ליהוי עדיף שוטייוע טדתרי)אלא אי( ]ואי[ אתו אחריני וטטפו ליהדר קטיל דלא הדר כיון
אמר[ תחת חטאת או תחת חטאת שיש לו בביתו דבריו קייטין  :דאי ר׳ט האטד
דשמוי בתלת)הני והאטר רב ספרא אפילו לט׳ד כו׳(:הרי יו תחת חטאת או תחת עולה ואין לו לא חטאת ולא עולה עדיין לא אטד כלום ] :ואם
נקבתלאשם בעיא
וקיימי אבל מפריש
לאלתר בלא דעתיה משום דהא נזסאבי
בריו לבטלה י ונטר ואמר לשום דטיו הבא נטי סבירא ליה דתיטכר  :טעטא דאניר על בהטה טמאה דעל בעלת מום • יטנרו
טוטא קודם שתטכר  :ל׳א אבל אמר על נקבה הרי יו לעולה קדשה קדושת הנוף לעולה ותמ .ר ועושה תמורה מנו דחייא לנופיה לשלמים  :ודלא כרבי שטעון בן יהודוי • דאטר לעיל בפרק אלו קדשים אף לעולה אין
עושין תמורה דלית ליה מנו ולית ליה שם עולה על אטו  :הדרן עלך כי צ ד טערימץ
אוסרין
הגהות הגר׳א ]א[ נם׳ דר׳י מד איה ליה דשמואל ל׳ג רש׳י )וכ׳ה הגירסא נב״מ( ] :ב[ שם דר׳ יונה סכר טד אפילו לנהחלה ל׳ג רש״י וגרסתו ואי ניקמכוון לאסולי ודאי נדהחיל אגל הנא משום דלא קמכוון לאחולי :
לעיל הקדיש וכר ט׳ שם הוא ליקרג ;
]נ[ שם דיד 5׳ל יד ] :ד[ שם אכל מפריש כו׳ • אע״ג דלא אקדיש אלא לדמי קדיש קדושת הגוף לזה דנעי מוס ואע׳ג דאמרינן

תני׳ אמר על

הנהמה טמאה•

עיין מדרש רנה פרשת חיי שרה גני שלשה

שאלו שלא כהוגן !

תום׳ ד ה לא וכו׳ אגל גזנר המוכר הקדש• מיץ טוד אגן מגילה דף

כג ע״ג

ד ה אדם

ונאננישהםשס ;

כל ה א פ ק פרק ששי

ססודת הע״ס

תמודה

עין משפט
גו־ מצור,

כ ל האסורין  :אבל הכא דלאו אי סו ד ]הנאה[ נינהו אימא ליבעלו א א מיי׳ ס׳ג מסל*
כ ל האסורין ]לגבי מזנה[ אוסריןבפלשהן • אפי׳ נ ח ע ר ט א ח ד
באלן! סלן אסורין למזבח אם איט ניכר וכולהו משכחת להו
ב ב?ילשם פ׳״ ל׳ א!
ברובא ובפ׳ התערובת)זבחים עא(:קאמר ואי א שמועי׳הכא
*
דלהדיוט שריין קמ״ל הך דקתני ה ת ס ימותו ואפי׳ להדיוט אסירי:
דאינן ניכרין אבל טר פה לא משפחת לה אלא כדמוקיס לה במסכת
ג נ מיי׳ שם 9ל׳ B
ל ח ר ו ב ט והנרבע • ה ת ם בפרק התערובת)שם( משני אי מהשם
זבחים בפרק כל הזבחים שנ תערבו)ד ף עד (:כגון שנתערבה דרוסת
וס״ג הל׳ ז :
מי קתני בכמה והכא קשני בכל שהוא ד ד מיי׳ שה וס׳ד הל'
^
הזאב בנקיבת הקוץ אי נמיבולד טרפה תורה אור
o >a«g»1
: fP
״האסורין לגבי מזבח אוסרין ב כל שהן  Iוהך דהת ס איצטריך לאשמועינן
ואליבא דר״א דאמר לא ק ר כ • ג ט ׳
תקנתא )והכא משני להו לעלמא(  :רש״ק מ״ז וגי׳  5׳ק והכי
 n wהב״ח וקשיאלן-התם מאי אפי׳ דקאמר דהא
"הרובע והנרבע והמוקצה ו הנ ע ב ד!
משני להו נעלמא
]א( גם׳ מא> קאמר
ח ו ר ^ ב ש ו ר וחמור יוכיח שנעבדה
ומשגינן הכי קתני  :קתני כל הזבחים שנתערבו בחטאות
"והאתנן יומחיר ״והכלאים יוהטרפה יויוצא
בו עבירה ומותר למזבח  .כדדרשינן ה ה מיי' שס פ״ג הל׳ד;
)ג( רש׳י ד*ס וקשיא המתות דמשמע אחד מן הזבחים
וכו׳ ומאי אפילו נו׳ נ ת ער ב בהרבה חטאות המתות דופן איזהו מוקצה"המוקצה לעבודת כוכבים
*מאלה אי אתה מקריב אבל אתה ]עי׳ תום׳ סולי! קמו•
דקאמי פשיפא :
מקריב קדשים שנתעבדה  3הןע ,3רה .ד׳ה יוורש[
הוא אםור ומה שעליו מותר ואיזהו א[ הנעבד
ואפי׳ אחד דהיתר ברבוא דאיסור
ט ן * ^ אתה מה שהבאתה• פרש״י לאו » ו מיי׳ שם פ׳ ג הל״י:
כל שעובדין אותו הוא ומה שעליו אסור “וזה
ומאי אפי׳ זקאמרפשיטא כולן ימותו *ומאי)ב( ק א מ ר פ שי ט א
כו׳ ' 5ין
פירכחהיא מה אי מ ע מ א ה רי שנ ת עבד ה ז ז מיי׳ שם ס׳ג הל׳ד:
יותר טפי לגג׳ היתר לן דכ״ש דכי הוי' אי סו ר א ״יותר טפי וזה מותר באכילה  Jג ם׳ אמר מר אוסדין
פשיטא כו׳ 5יק )גביאיסור(פשיטא דימותו דהא איסור
בכל שהן 11-דלא בטלי ברובא תנינא *יכל  gבה עבירה בשני עדי ם כלומר הרי  Pח ח מיי׳ שם פ׳ד הל׳
ו :
לך להביא בדין זה אותו ששני עדי ם
רובא  :ומשנינן • הת ם דהכי קתני
בשור«
או
מתות
בחטאות
שנתערבו
הקדשים
ט ט מיי׳ שירו מהל׳ע׳ו
מעידין בו שרבע או שנרבע דהא ודאי
כל הזבחים שנתערב בהן אחד מחטאו ת
הל׳א מוש׳ע י׳׳ד שימן
הנסקל אפי׳ אחד ברבוא ימותו וקשיא לן
גירסת רש׳׳י מאי אפי׳
קמה סעיף ח :
חייב מיתה ואסור לגבוה על פי עד
דקאמר הכי קתני וכ׳ג המתות דמשמעדחדא חטאת נתערבה
י י מיי׳ פ*ו מהלכות
נתערבובהןמחטאות
קתני
קאמר)א(הכי
*מאי
אחד או על פי הבעלים דליכא מיתה
 5׳ Pבזבחים כשהיו הרבה ואפילו אחת
פסולי המוקדשין הל׳
מתות או שור הנסקל אפילו ג[ בריבוא ימותו
מנין לך דאסורין לגבוה אי לאו
דאיסור ברבואדהיתר כולן ימותו ולא
: fi
קרא עכ״ל וא״ח למה לי קל וחומר י א כ מיי׳ שם הל״ג :
בטיל חד בינייהו ולמה לי למיהדר איצטריך ס׳׳ד אמינא ד[ התם הוא דאיסורי
לרובע ונרבע ע״פ שני עדים תיפוק י ב ל מיי׳ פמ׳ו מהל׳
ולמיתני הכא  :ההסהוא-גבי חטאות
הנאה אבל הבא דלאו איסורי הנאה אימא
מ׳ אהל׳ ,ו מוש״ע
זנמים טא•
ליה ממשקה ישראל לקחן ) ד ף נם•(
המתות ושור הנסקל  :ואיסורי הנאה ליבטל ברובאקמ״למורובע ונרבע נמי*תנינא
י׳ד סימן קלד סעיף א:
דדרשינן מן המותר לישראל והאי הרי
נינהו־ ומשום הכי חשיבי ולא בטלי " :נתערבו י[ רובע ונרבע ירעו עד שיסתאבו
י ג ם מיי׳ פ׳ז מהל׳ע״ז
מ א אסור בהנאה וי״ל דאיצטריך היכא
הל׳ס מוש׳מ י׳ד סי׳
המין
אבל • הני דמתני׳ רובע ונרבע וימכרו ויביא בדמי ׳[ יפה שבהן מאותו
קמ :
רבינו גרשום דמותרין באכילה להדיוט ד ב ה ט
דשחטו והקריבו קודם שנגמר דיט
י ד נ מ״' פי׳א מהל׳
אמר רב כהנאיאמריתהלשמעתא קמיה דרב
דחוחר ב מ א ה הוא כדאיחא בב״ק
אוסריןלטונוזבכלשהז• עסקינן שרבע או נ ר ב ע ע ל פי ט ד
טומאת צרעת הל׳ ז
שאוסר׳] כל
הבלןםות אחד דאינה נסקלת בכך או שהבעלים שימי בר אשי אמר לי חרא בתלין וחרא
פרק ארבטה וחמשה )דף מא•( אי ופי׳ו מהלכות מ׳ א הל׳ז:
שנתערכו כחז אפי׳ ה!
ליבטלו !בקד שים וצריכי דאי אשמועינן גבי קדשים
..... ..............
וחודה.......
...........
נמי יש לפרש טול מה שהבאת הרי טו ם מיי׳ פ׳ו מהלכות
בקנס ..פטור אימא
ריבוא  :והפרפח • כגון הודו
שניקב הוושם ואחר
ט׳ו הלכה : P
כן הבריא ]העור[ קמ׳׳ל מתניתין'  :ובזבחים)גרסי׳( תו  d sמשום דמאיסי אבל גבי חוליןאימא ליבטלו ח[
שנעבדה בו עבירה בב׳ עדי ם ואפילו
טו ע מיי׳ פ׳ו מהל׳
___ ..
ואי^אשמועינן ה. . . .
)העוף( עליו ואח׳ב ^......... .. ............
לקל וחומר לא צריכנא דבלאו הכי
סיר הלכה יד :
הכא ^  3ובחולין נמי תנינא *ואלו אסורין ואוסרין ב כל
......ר...ה .ה״א
אד ת מו
נמי ידע ביה שהוא אסור למזבח ; יז פ מיי׳ פי״נ מהלכות
מאיס ומשוס הכי לא בטלי
שהן ^יין נסך “ועבודת כובבים"וציפרי מצורע
ב ח ס ™' ™ ן ״ ! הוא דלגבוה ^
נכורים סל׳ דופט׳ו
באות! חמש המאות וירעו טד שיסתאבו ויאכלם ההדיוט
אמר
מהלכות מ׳א הל' ז
חמור
ופטר
“
נזיר
״ושיער
לבובין
"ועורות
שמתות  5וקשיא
מושיע י׳ד סימן שכא
טאי קאטר • פשימא אבל מילתא דלהדיוט נמי אסורה
סעיף ח :
״ובשר ב חלב "!ושור הנסקל יוענלה ערופה ״וחולין שנשחטו בעזרה ]ושעיר
דכי גתערב וכח אחד אימא ליבטל קמ״ל הת ם ימותו דאפי׳
צ׳ק
בחטאות טתות
המשתלח[ הרי אלו אסורין ואוסריןבכל שהן צריכי ^ד איא ש מעינן התם
דכול] לגבי הדיוט לא בטיל דאי בטיל לימא
דלסדיומ אגל לנגוס אימא
ימותו תואיל ודוב!
דלגבוה
הבא
אשמועינן
ואי
ליבטלי(
הבא
אבל
בטלי
דלא
הנאה
*)דאיסורי
לא נססדינהו להולמו
מתות ! אלא הכי ירטו פ ד שיוממו ויפדו ויאכלם הדיוט :
רמאים אבל להדיוט אימאמ[איםורי הנאה ליבטלו ברובאנג^קמ״ל’[ ורובעונרבע גייס׳ ישיק
קאטד כל הזבחים תנינא הח ם בזבחים )ברובע( אחד
כשרים שנתערב בהן
אחת םחטאת טת אפי׳ מן הזבחים שנתערב ברובע ונרבע ״ק(^,מנלןדאםיד לגבוה דתנורבנן*(°מן הבהמה להוציא רובע ונרבע והלא ד־ןהוא י ח ג מיי׳ סס׳ו מהלכות
שיסתאבו וימכרו
עד שיסתאבו
ירעו עד
דחולין ירעו
אחח בייבף• יילו דחולין
??פימוצנש^
וימכרו י א* ומה ב על מום שלא נתעברה ב ה עבירה פסול לנבי מזבח ת ב ע וני ב ע
ויביא בדמי היפה שבהם קרבן מאותו
בתכא  ’’:ח נ י
שנעבדה בהן עבירה אינו דין שאסורין לגבי מזבח חורש בשור וחמור יוביח י ט ק ן מיי׳ שם הל׳
מידעם דאסור כהנאה• המין־כלומר ממין אותו קרבן שנתערב
שנתעברה בו עבירה ומותר לגבי מזבח מה לחורש בשור וחמור שאין חייבין כש' מיי׳ שם הלכה ו :
דר,ני המש חטאות
ושור הנסקל אסורין בהן א ס שלמים היו יביא בדמי
מיתהתאמרברובע ונרבעשחייבין מי ת ה טוללך מ ה שהבאתה הרי שנתעברה ב א ת מיי׳ פ׳ד מהל׳
כהנאה  :אכל
יפה שבהן שלמים דיד הקדש על
איסורי מזגח הל׳ מ
בהן עבירה בשני עדים נעבדה בהן עבירה על פי עד אחד או על פי הבעלים
כנין חני העליונה ואס עולה היתה יביא בדמי
בהנאת
—
דטתניתין ה א ת נ ן היפה עולה אלמא שמעי׳ מהתם מנין אמר רבי שמעון אני יא[ דן ומה בעל מום שאין התראת שני עדים —
חדא בחולין •
 f i nננ א בייבא
פוסלתו מאכילה הודאת עד אחד פוסלתו מהרךבה י׳ברובע ונרבע שהודאת שיטה מקובצת
דהכא מיירי בנתערבו
איצטריך טתניתין  :מתני׳
שני עדים פוסלתו מאכילה אינו דין שהודאת עד אחד פוסלתו מהקרבה א[ואי.הי נעבד אות ח׳
_
גטחק
והא נטי תנינא בסיפא כשהן חולין ואחר כך הקדישן וההיא
אפילו״
ת״ל מן הבהמה להוציא רובע ונרבע והא אתיא מדינא ינ[ ** Xלא אתיא( קמ׳לי■דלא  :ג[ “*
דהר,יא רכל חובחיט
דזבחים מיירי דנתערבו כשהן קדושים
נתערבו בה!
אחד בריבוא  :ד[אטינא
אםן•■
**{ ]גילקוט ליתא[
*( ג׳ק מ] :נכורות מא• נדה מא• זנחים פה[:
ח' פ נתערב
ס׳א
ונרבע בייבע על פי דהתס קתני כל הזבחים  :אבל • הכא
עד אחד או ע׳ פ
הבעלים דאינו חיי® גבי חולין דלא מאיסי בשעת תערובות דלא שייך בהו חלק גבוה אימא ליבטלן ו ט מקדיש להו קדשי שפיר ד ה א כ ב ר איבטיל ליה אי ס ר וליקרט אבל^נתערב בם ”עם

•כל

1

לי'
ם־תה קא טיידי ואינו קמ״ל  :ובזבחיס קפריך ניתני הא דתמורה ולא בעי הא דזבחים ומשני הכא תקנסא איצכויי^א ל’ י' לי'’ ׳’ ’ ' י י
^
אסור בהנאה  :ימכרו בתמורה
ה[ קט׳ל • ס׳א הא נטי
כולן ויכיא כדפי יפח
שבחן מאותו טק • בחולין ממש לא בטלי ברובא בעלי חיים וכל הנך דחשיבי  :וטורוח ל בו בין•' מפרש במסכת ע״ז ) ד ף לנ־( א(שנוקבין כנגד הלב יג[ עגול בדרך תנינא בסיפא דההיא
דקתני סיפא ד ח ת א
י“,
אותו נקב הוציאו האימורין והקטירום לעבודתי כוכבים ותקרובת ט בו ד ת כוכבים אסור בהנאה  :ושימר גרד• ’ אסור בהנאה דבטי שילוח תחת נתערבו ב תנ ע בו׳ !
ברובע
ובחטאת הדוד  :ובשר במלב • חתיכת בשר שנתבשלה בחלב ושוב נתערבה באלך! חתיכות כולן אסורות ואליבא דמאן דאמר בשר בחלב אסור בהנאה ו[ נתערבו
יבשלמים
ונרבע  :ז[ בדמי היפח
כ“ ?"
בשחיטת חולין בפרק כל הבשר יד[)דףקיד :(:ב(מאישג6החם• בקדשים דתני איסורי הנאה כגון חטאות המתות ושור הנסקל ואיסורי אכילה שבד,ן  :מ[ ליבטלי •
אבלה; עצטן לא יקרב ,כגון טרפה בהדי הדדי :נ(הערובה דחולין מ׳• כלומר דגבי מסכת עבודת כוכבים הוי תערובת דחולין איפסיק ותני איסורי הנאה לחוד דקתני ם׳א ל׳א אמר רב בהנא
בו׳ עד אמר לי אי מההיא
” ״'"בייי״״יך״״^״דיואלו אסורין ואוסריןבכל שהן ואוסריך בהנאה יין נ סך והדר תני בשיטה אחריתי ואלו דברים שאינן אסורין איסור הנאה חלב שחלבו עובד
ת׳ א ח׳ ם נקדשיטאבל
אימא לא
ד אי ^ ? ב הנ א ״ ^ "| כו כ בי ם ואין ישראל רואהו ס׳ מי ס ת ב ר א קאי גבי מסכת עבודת כוכבים מ שוסדבעי לפרוקי איסורי דיין נסך *דדמיין ליה דהם נמי אסורין בחולין
בטלי בייבא :י א סי^■  gב ה נ א ה  :הכא נמי גבי זבחים*דדמיין ליה דכולהו א פ רין לג בוה :מן הבהמה• משמע ולא כל הבהמה  :והלא דין הוא• ולא צריך אשטועינן חרא בחולין
ודאפוד גדגאה נטי תגי
א^צם^ך ” ל ט'ס ר״ ^' ” ק רא:חורש בשור ובחמור יוביה• שמותר לגבוה אם הקדישו א ח רי כן  :טול לך מה שהבאה• דלאו פירכאיהיא מהאי ט ע מ א  :הרי הדא זיטנא דתנן אלו
והבא דחדא בתלין שגהטבדה מגירה בשני טדיס • כלומר הרי יש לך להביא בדין זה אוחו ששני ע די ם מעידין נו שרבט או שנרבע דהוא ודאי חייב מיתה אפורין בו׳ ; ט[ איטא
אפילו איסורי :י[ קט׳ל
מתניתין דחכא טיירי
]שנתערבו כתליו והא ואסור לגבוה  :מל פי מד אחד או מל פי הגמלים • דליכא מיתה מנין לך שאסור לגבוה אי לאו קרא  :אני אדינגו• ולא צריך קרא  :הרובע )אות ו' נמחק(
ש נ א לענין
כל הזבחים סיירי[ הודאה מד אחד פוסלחו מהתרבה • דכיון דאמר חכם מום קבוע הוא פסול מהקרבה  :פוסלחו מאפילה • שהרי בסקילה הוא  :ומאי
הסם נו' והד״א  J״ ■pולש״ק נסג גי'  nwfiהיה ת ע ת ט ת קדשים רתני
בקדשיט א( נ״א שקודרין מ ג י הלב כנקג פטל ידיו אופו> 5pמו5יאין הלג ומקסיל לעטדת כוננים וכפי'י ש•׳ שה זף כס ע' נ ודן< לב ע׳ א  • p'sנ ( ואי קשיא
שנתערבו
איסורי הנאה ואיסורי
ללש׳•  :נ( ונסערונוס לחולין לגמס' פי! היה סכלוטס יסולין ט' הד׳א • : p's
וצריכי דאי אשטעינן
אכילה בד,די הדדי ותעחבות חולין אפסיק ותני איסורי הנאת לחוד ואיטירי אכילד ,לחוד כי קאים בע׳ץ משום
נכי קדשים משום דבי לא בטלי דטאיסי רובע ונרבע לטיהוי קדשים אבל נכי חולין ליבטלו לרבי איצטריך
דבעי לפרושיר ,איסורי דיין נסך פריש נטי כל איסורי הנאה דדטיין ליד ,כי קאים הכא משום דבעי לפרושי
מתניתין :ובחולין נטי תנינאואלו אשורין ואוסרין בכל שהן יין נסך כו'• דלא בטלי נטי בחולין אפי׳ הכי
טוקצד ,ונעבר ואתנן ומתיר מפרש נטי כל דאסורים לנכי מזכה דדטיין ליה  :יא[ אני אדוננו וטר ,בעל טוס
צריכא עלייחו מתניתין דאי טתתם הוד ,אטינא היינו טעם' דלא בטלי ביוב חולין משום דאיסורי הנאה נינהו
שאין הודאות שני עדים  :יב[ על תיבות לא אתיא נרשם עליהם קו מלמעלה להורות כי לפ׳ד ראוי למחקו :
הנך כולר־י יין נסך כו' ■ אבל הכא ליבטלי דלאו אסירי בהנאה לרבי איצטריך טהניתין דלא בטלי  :ואי
יג[ הלב קרע ענול ודרך אותו אות ב' נמחק  :יד[ הבשר ־ עיין נ הר׳ן בפ׳ב דע׳ז !
אשמעינן־הא טתניתיןלהוד וער ,אטינא היינו טעטא דלא בטלי בתנך חולין רבעי לר,ו לנבור ,וםאיס']אבל[להד'ום
איטא אפי׳ איסורי הנאד ,ליבטלו ברוב לחכי צריבא ואלו אסורין בו׳ • דאפי׳ לר,דיום לא בטלי  :ל׳א אי מן
האי נתערבו בר,ן רובע ונרבע הוד ,אטינא הני טילי בקדשים  :אבל בחולין • נתערבו בחולין אימא לא אסירא אלא ליבטלו אשטעינן הדא טתניתין דטיירי דנתערבו בחולין ולא בטלי  :ודאסורין בד,נאד ■,כנון טוקצד ,וגעבד
דלא בטלי בחולין אטאי איצטריך לטיתני בטתניתין הא תנא ליה חרא זיטנא דתנן אלו אסורין ואוסרין בבל שהן יין נסך ועבודה !רה ועורות למבין דלא בטל' בחולין אי מההיא הוה אם־נא הני טילי איסור' להודית דאצשידין
ניעאה בנק אלו דכולת אשורין בהנאה כי נתערבו בחולין דלא בטלי אבל אישורין דאינן אשור בהנאה כגון אתנן ומחיר והכלאים ור,טדםה כי נתערבו כתלין אימא ליבטלן להבי איצטריך טתניתין דלא:ום«• שנא לעני! אי וזיערוג
בקדשים הא מתני' וטתני' דבל הזבחים שנתערבו בהן בו' קתני התם נטי טרפה בהדייהו דאסור באכילה דתני איסור הנאד ,ואיסור אכילה בהדי הדרי דטוקצר ,ונעבד היינו איסורי הנאה וטרפה לא אסירא בהנאה אלא באכילה
ותני ל ת בהדדי  :ותערובת דחולין אפסק ותני איסורי הנאת לחוד׳ כנין יין נסך וע'! ועורות לבובין!ואיסור אכילה לחוד־ ג(דקתני סיפא ואלו אסורי' באבילה ומותר בהנאד .חלב שחלבו עובד כוכבים ואין ישראל רואת בו׳
]ד,יינו טעטא דכי קאי בטסב' ע׳! טשום רבעי לפרוש־י איסור' דיין נסך פריש נבי איסור דדטיין ליה בי קאי בטתניתין כיון רבעי לפרושי מוקצה ונעבד ואתנן ומחיר דאסור לגבי טובח מפרש נטי כל דאסור לנבי ט 1בח אפי׳
איסור בו׳ ; טול לך טה שהבאתד • ,בלומד טול לך תשובה מראייה שהבאתה הרי שנעבדה בהן עבירר ,בשני עדים כלומר הרי מדין זה למדנו שנעבדד ,בהן עבירר ,בשני עדים • רוגע ונרבע בעד א׳ לא למדנו לר,כי איצטחך
סן הבהמה לטעוטינת דא׳ר)ישםעאל(]שטעון[ אני אדוננו לרובע ונרבע בעד אחד סדין ק״ו ומה בעל טוס בו׳ ! הודאת עד אחד פוסלין מהקרבה • כדאטרן בפרק כל פסולי הטוקדשין נאמן ישראל לוטר בכור זה נתתי לכהן
בטוטו  :רובע ונרבע ־ ב' עדיט׳פוסלי! טאכילה דחייב מיתה הוא אינו דין שד,ער עד אחד פוסל מהקרבה ת׳ל טן הברטר ,י הא לטה לי קרא לרובע ונרבע ע' פ ער אחד  :הא אתיא • מן דינא כדאמר ר' ישטעאל דטצי יליןש טדינא
א( לכאורה צ׳ט דאמאי לא מפרש רביט כדאוקימתא דהש״ם דזבתיס ע׳ר והובא נרש׳י כאן במתני' והא דלא אמר בגמ' כדמהרז רנינו ז׳ל דא׳׳ב מקרי ננילה ולא מקרי טרפה ומצוה ליישב • ב( נראה דצ׳־ל ימכרו אותן ויביא מדשי
היסה אותו ננין קרבן שנתערב בהם כדי לפטור וכו׳■ נ( הך משנה לאלו אסורין באכילה הוא בפ׳ב ואינו סיפא כלל והטעם דלא משיב שם למי איסור מאכלות אמרינן שם טממא מ מ׳ גופא )ד׳ פד•( ודברי רנינו צ׳ע •
הגהות הגר * א'] א[ גם׳ דאי אשמעינן התם דאיהורי הנאה בו׳ • גירשא שלפנינו היא נכונה ולא בגי׳ רש׳ק והא דלא משני כן בזבחים משום דשם פריך מר,טאותמתות דאיסורי הנאה נינהו ] :ב[ שם קמ׳ל• גירש׳י ומ׳ש התסבקדשים
דתני איסורי הנאה ואישורי אכילה בהדי הדדי ומ׳ש גני תערובות חולין איפסק ותני איסורי הנאס לחוד ואיסורי אכילה לחוד מסתכרא קאי גני יי'נ דאיסורי הנאה הוא תני איסורי הנאה דדטיין ליה ה׳נ גני
זבחים תני דדמיין ליה דבולהו אסירן לגנוס :
™ "I
״ד« •
™יי««»י׳י.ייני הדא
אהבי אשטועינן

