עק מ שפט
נר מצוה
ז  kמיי׳ פ׳ג מהלכות
מכירה הלכה א מוש׳ע
ס'מ סי׳ קצח סעיף א :
ח ב מיי׳ פי״ג מהלכות
מכירה הלכה  tסוש״ע
ס'מ סימן רכז סעיף כו:
ט נ מיי׳ שם הלכה ח
סוש׳׳ע שם סעי׳ כס

הלוקח עובר פרתו פרק שני
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ד ב ר תורה מעות קונות■ פירש בקונערס דכתיב בהקדש ונתן
הכסך וקם לו וגמר הדיוע מהקדש מ וא״ת לריש לקיש
דאמר משיכה מפורשת מן התורה ליגמר שיקנה כסך בהדיוע כמו
בהקדש ומשיכה נמי תקני בהקדש כמו בהדיוע ותירץ הרב רבי יהודה
בר נתן דמשיכה לא שייכא בהקדש
מה עמיתך באחת
דכל היכא דאיתיה

איתיה

* ־’ ־יז

“זי

g

מבהדיוע שבהדיוע דאפשר במשיכה

ועוד נראה כו׳ שסיר
דורשינן צ״ק
י ד מיי׳ פ׳א מהלכות
גזילה הלכה נ עוש״ע
ח״מ סימן בצע סעיף א:
יא ה מיי׳ פ׳ז מהלכות
ע׳ז הלכה ה עוש״ע
י׳ד סי׳ קמו סעיף נ :
יב ו מיי' פ״ז מהלכות
מכירה הלכה ו
שוש׳ע ח״מ סימן רי
סעיף ו :
כעוכר כוכבים כדפירשתי
לעיל צ׳ק

ב א ח ת א ט ד ולאמיטו

כוכב ם קונה הג חא
 ^ , rjpד ך  p , p״  ,ך  .״ דאמר דבר תורה
עמיתך במשיכי! הא מיד עובד “ לא )א ( אהני לעמיתך
כוכבים בכסךומדעובד כוכבים בחדא כוכבים במ שיכה
ישראל נמי בחדא דשניהם למדין זה דאמר מ שיכה מפורע
במ שיכה ו ל לו ב ד כוב
על זה דליכא למימר דלא משהעי
לעמדח
לז
קרא אלא דעובד כוכבים בהא או

בהא וכן ישראל דא״כ היו שוין ואפילו
אם תימצי לומר שיקנה חליפין ניהיאל
ולא *בעובד כוכבים ולא כדפריpילJ
לעיל מצי למימר דלא משתפי קרא
אלא בקנינין הרגילין ומצויין מון כסך
ומשיכה ובהנך למדין ישראל ועובד
כוכבים זה נזזה ועוד נזפרש ר׳ הע״א
דר׳ יוחנן דמעות קונות מגופיה י קי א
דאו קנה מיד עמיתך דסתם קנין
דקרא במעות כדכתיב )ירמיה לנ(
שדות בכסך יקנו וכתיב מכסך מקנתו
]וע״ע
תוס׳עירוכין פא) :ויקרא כה(*  :כ מ ד ^ ז ל הכנעני
דה שמא[
מותר • פ״ה פלוגתא בהנוזל בתרא
)נ״ק קיג (:וכולה שמעתא דהתם מוכח
שיטה מקובצת דאסורובהפקעת הלואתו פליגיאכל
א[ חד בכנעני וחר
בהקדש וצריני ־ בפרק ד׳ מיתות )סנהיח י ו ״ ־ (
תימה דבפ״ק דפסחים תניא גזל וגנה ’  Pיהי' ״ א י
גבי בל יראה ממעטינן
’י‘
מחד לך של אהרים ושל הייה*'’ ״ ״ י

^

™
. [ .°

בכורו ת

מה עמיסר בחיא• משיכה  :אן* עובד הופבים בחדא • בכסן! ולא
במשיכה דהכי משמע עמיתך במשיכה ולא עובד כוכבים  :מהסן*
מקנהו• בעבד עברי הנמכר לעובד כוכבים הכתוב מדבר* .
לאמימר דאמר ט׳ • בפרק בתרא דע״ז)דףעא :(:הניחאאיסבר
תורה אור לה גרבי יוחנן• דאמר בפרק הזהב
)ב״מ מו;( דבר תורה מעות קונות
דכתיב ונתן הכסך וקם לו *דגמר
הדיוע מהקדש ומשיכה לא קניא איכא
למימר דעמיתך אתי למימר מיד
עמיתך בכסן* ומיד עובד כוכבים
במשיכה  :מפורשה מן ההורה • מיד
עמיתך משמע מיד ליד:אמרילעמיהר
דממעע כנעני מדין אונאה דכתיב
בסיפיה דקרא קממעעי ליה  :אונאה

״

תונו א ש את אה ו נפקא חד  1בכנעג
^בהקדש וצריכי דאי כתב רחמנא חי י׳ייל״
אמינא לכנעני הוא דאין לו אונאה מ אבל
הקדש יש לו אונאה קמ״ל הניחא *למ״ד
גזילו יאסור היינו דאצטריך קרא למישרי
אונאה אלא אי סבר לה כמ״ד גזילו של כיעיי

כטו ר ת הש״ם

ע׳כ שייך לע׳א

וגמר צ׳ק

ב״מ מו; מז] :עילוכין
פא :קחשין כ •1כת :חולץ
פג•[

מאל שונו איש אח אחיו נפקא■
דמשמע אחיו ולא כנעני:שד למעונוי
כנעני והו למעונוי הקדש• מאונאה :
גמ״ד ג1ילו• של כנעני אסור בב״ק
בפ׳ הנוזל בתרא)דף קיג ; (:אמרי •

ודאי אי סבר גזילו של כנעני מותר
תו לא אתא קרא למקרי אונאי־^ אלא
למעעיה מדין קנייה וכיון דאמר עובד
כוכבים קנה במשיכה על כרחיך כר׳
יותנןסבי'ראליהדמכסךקאממעיע
ליה; גרועאוה• חתיכות כסך :
^ ^ יחזיר• דמשיכה אינה קונה  :לים
ל
^
ע׳ן נג .עא:
מיתיבי יהלוקח *גרוטאות מן העובד כוכבים המלח • דעבודת כוכבים ביד ישראל
ומצא בהן עבודת כוכבים אם עד שלא נת! אינה בעילה עולמית  :משיכה למה
מעות מ שך יחזיר ואם משנתן מעות מ שך לי  :מקח עעוח • דלא ידע דאית בה
יוליך הנאה לים המלח ואיאמרת מעות קונות עבודת כוכבים הלכך מצי למיהדר
מ שיכה ל״ל הבא במאי עסקינן שקיבל עליו ביה :רישא איגאמקח מעות סיפא
> ------־«»>©+־— -לדוז ידיני ישראל אי הכי מלזות למה לי הר ,ליכא מקח ממוח• בתמיה  :רישא
וסיפאמקחעעוח •ומדינא מצי
רז ^ ר ג[«ייז״ר ש_ 5ן
מהדר רבינו גרשום
ביה נמי בסיפא ומיהו רבנן גזרו כיון
ק ^ ר ג[ אע פ שנתן מעות אי
לחזור בו האליכאלמימר
יי
ייי^^י‘ ^יי^י
כנעני וחד למישך ,pj ,pp^p ,ך ע  ,ך לא לא אי הב’
דיהיב זוזי והדר שקיל להו מיחזי דהשתא גופו קנה בכשף
כ״ש ממונו  :ואימא •
דלא
ורישא
סכבים
עבודת
כמוכר
א
ב
י
ליה
אמר
טעות
מקח
דאיכא
ואחיך וא״ת וגזל הכנעני היכי שרי משום
מיד עמיתך במשיכת
הכתיב )ויקרא כז( וחשב עם קונהו רישא משום דאיכא מקח טעות סיפא ליכא
יהיב זוזי וכי מהרר לה לא מידי שקיל גרידא מיד עובד כוכבים
עד דאיכא תרתי כשף
לא מיחזי כעבודת כוכבים ביד ישראל
ובכנעני שהוא תחת ידך משתעי מקח טעות אלא אמר רבא רי ש א וסיפא מקח
ומשיבוש דוטיאדעמיתך
דאי אין תחת ידו מי ציית לפי שנים טעות רישא דלא יהיב זוזי לא מיחזי כעבודת
עמיתך בחרא
ומשום הכי נקע מתן מעות אע״ג מר.
בטשיכד .ולא בטעות אף
כוכי^ים ביד ישראל סיפא דיהיב זוזי מיחזי דקיבל עליו לדון בדיני ישראל  :דלא
שעבר א( היובל י״ל היכא דאיפא
עובד כוכבים בחדא
ל^
יןז ר”וד ח רו ד רי ח ריד י ש ר siל ו ^ ריי
השם ודאי אסור וכי שרית הי^א י א ” '
חוה ידע • דאית בהו עבודת כוכבים במעות ולא במשיכה י
i
כוכב ם ב ד פראל ואב
,, j,
דהא צא י ס ־ 1״’ דצימא 6יבפ -לע-וני וכדאטרן לעובד כוכבים
כלל כלל לא דאינו קונה
ר שא מץח טעות דלא דע דהא לא ה  . .ל ה דסתס תגר לא מעיין עד שעת מתן
^
מישראל לא במשיכה
קונות משיכה למה לי • תימה ppp׳ זוזי סיפא לאו מקח טעות הוא דכיון דיהיב
מעות :איגעילעיוני• ומדלא עיין ולא בכסף  :אמרי לאו
^*ו הוא לגופו דישראל
אחולי אח־ל והוי משיכתו משיכה
בתרא דע״ז )דף עא (:מייתי הך זוזי כי קא משיך איבעי לעיוני והדר
קנה בבפף כ״ש ממונו
]ע״ב שייך
גמורה  :רב אשי אמר • לעולם ד[ בהמתו
ברייתא למידק איפכא מרישא דקאמר מימ שך רב אשי אמר מדרישא מ שיכה אינה
ולאטיטר
לע״א[ :
ואי אמרת משיכה בעובד כוכבים קונהס^פאנמימ שיכהאינהקונהואיידידתנא
בשלאקיבל עליו לדון בדיני ישראל דאמר • בבבא טציעא
ולאקשיאסיפא לר׳ אושעיא ודקאמרת משיכה בעובד כוכבים
קונה אמאי יחזיר ואומר ר״ידהמקשה רישא משר תנא סיפא נמי מ ש ררבינ א א מ ר
קונה הניחא אי סבר לר.
^ פ א מ שיכה מונה ריישא ^י מ שי כ ד ^ו 1ה
סובר הכא והתם דתרוייהו בעיני
אי מעות קונות משיכה ל״ל משיכה כר׳ יוחנן דאמר דבר
־כנעני משיכה ומעות והששא נ ״ א
צאו דוקא דמדיישא »שי־ה אינה תורה מעות קונות
קונה די,תני ימויי סיפא נמי משיכה ישראל מישראל ולא
י’ !“ /
ורישא הכי קאמר אם לא
.
f,
אה הכא וההס
משיכה • מתרץ לה
א ,מאי יחזור יחזור בדכרים ק ס בי ״ ד ב י ״  £יוינה י נה  :רג-נא אמי עוס-פא
ה כ י קאמר אע׳ע ש;ק
הכי לעמיתך בכםף
בהם משום מחוסרי אמנה והני מילי ישראל§ משיגהקונהגו׳• וכגון שקיבלעליו ולעובדכוכבים במשיכה•
משך אין אי לא משך לא •
הכי איצטריך
מישראפלדקיימובדבורייהואבלישראפלמעובד^‘ לדון בדיני ישראל וקסברהאי תנא
וא״ת והא איכא מי שפרע יש לומר
לעמיתך
דאיצעריך למימר דאין צייך לעמוד דעמיתך בנפף ולא
כוכבים דאאינהו לא קיימי בדבורייהו לא ;
כשקבל עליו לדון בדיני ישראל ומי
' ל״שטעת^צחק 5
בדיבורו עם העו^י
מתני
שפרע אין זה דין א״נ כמו שמפרש
ר״ת בפרק הזהב)ב״מ מז (:ב( דלענין יוקרא וזולא ג( צריך מי שפרע דקסבר דברים יש בסן משום מחוסרי אמנה ■אס חוזר בדיבורו ; אי סבר לה כריש לקי׳ש
אתא^יי^למלט"'" כיר
מתנ’^
אבל לא במקום שמפסיד לגמרי ואע״גדבסמוך מפורש משוס דברים
]נ׳ק י>,ג :נ'מ ם[:1

גבוה ו א ע'נ דהתם
כת־בי מובא לך כולהו
צריכי כדמפרש בפ' כל
שעה וי״ל דהתם שייך
למעט ׳מפיר אהריש
וגבוה טהר לך אבל
הבא גבי גבוה ■פייך טפי
עמיתות ו א ת ה טנעובר
כוכבים ומיהו תימה גבי
נויקין בפ׳ ד' ו ה'
םטעטינן מהד ר ע ת
הקדש ועובד כוכבים
ואור״י דשאני ת נ א ה
מנזיקין דהונאה הוי
כעין נול ואין סברא
לפטור בהקדש מקרא
דעובד כוכבים נופיה
ו א׳ ת )ההיא דפמחים(
ותא במנחות בפ׳ רבי
ישמעאל )דף ס׳ו(
נרפינן אבל הכא תרי
עריסותיבם כתיב חד
כדי שיעור עיסת מרבד
וחד עריפותיכס ולא של
עובד כוכבים עריםותיכם
הקדש
של
ולא
והיינו כמו בפסחים
ובהדיא דרשינן בחולין
פרק ראשית הנו מהד
ע ר י ם ו ת י כ ם ברי
ובפרק
עריפותיכם
השוכר את הפועלים
גני אכילת פועל טשמע
מחד ריעך מטעטינן
תקדש ועובד כוכבים
כמו
לתרץ
וצריך
שתירצנומרעהוובה ת א
דתרווייהו במשיכת :
דמנחות למאן דפטר ביד ישראל ועוד דכאן לא מיחזי כלל כיון דמי שפרע ליכא כדפרישית וליכא נמי משוס מחוסרי אמנה בעובד כוכבים עפי ד( מבישראל  :וחד למעוטי הקדש •
מירוח הקדש ומירוח
שלא תאמר לא תהא
העובד כוכבים משסע ד כיו ל דיהיב זוזי איבעי ליה לעיוני והדר ממשיך • ואך על גב דבשאר מקח מעות לא אמרינן הכי שאני לוקח גרועאות מיד כה הדיוט חמור מהקרש
ולמאי
דנפיק מחד דגנך
ל ב אשי אמר מדרישא משיכה אינה קמ״ל לעמיתך ולא
’ עובד כוכבים דאיבעי ליה לאסוקי אדעתא מפי שמא יש בהן עבודת כוכבים •
דפטר במירוח הרך־ש
לד.קדש  :נזלו אשור •
ומחייב במירוח עובד קונה • לפי מה שרגיל ר״ת לפסוק כר׳ יוחנן דאמר דבר תורה מעות קומת משום דפסיק רבא בהחולץ )ינמות דף לז•( בכל דוכתא דעובד כוכבים  :אי םבר
כוהבים צריך טעם ם ׳ ש כוותיה היכא דפליג עליה ריש לקיש בר מתלת קשה מכאן דרב אשי דהוא בתרא יותר מרבא סבר כריש לקיש דמשיכה מפורשת לה כמא! דאטר גולו
דמסברא ממעטי מחד
pDvלתך '?או1אה“ ^ל
ד ע ך במו בכל דוכתא  :מן התורה מדקאמר משיכה בעובד כוכבים לא קני אלמא דדרשינן לעמיתך במשיכה הא לעובד כוכבים בכסך דאי כרבי 5
כ[ אבל הקדש יש לו אמר לעמיתך בכסך הא לעובד כוכבים במשיכה וי״ל דרב אשי דהכא הדר ביה לגבי אמימר כדמוכח פרק בתרא דמסכת ע״ז כרחיך אטיטר ‘כרבי
אונאה אע״ג דהקדש
י^י
שוה מנ ה שחללו על )דף עא•( גבי הא דאמר אמימר משיכת בעובד כוכבים קונת תדע דהני פרסאי משדרו פרדשני אהדדי ולא הדרי בהו ושקלו
וגס רבינא והלכךאיצטריךלעם־תך
שוה פרוטה מחולל ומרו התם רבינא ורב אשי בההיא מילתא ובסוך שמעתא מסקינן ש״מ משיכה בעובד כוכבים קונה ש״מ
 p,ppקן;ןש דלעטיתך בנםף ולעובד
היינו במתבוין אבל מקשה התם לרב אשי מדרבי יוחין ה( לק ; pןלא קא״ל  ipp ,pf, ppץחק ^ p,pppךאpך
ת׳ א דיש
בטעות
במשיכה :
כוכבים
ןא;א
א( משנת היונל וי״ל צ״ק נ( ]דה אי אמרת[ ג( פ״ך צ׳ק ד( ]נ׳א כמו כישראל[ ה( מבהירז דנן נח צ״ק
אונאהיכ׳׳ט בתום' כ׳י :
גרוטאות• חתיכות כסף
ה״ק אם עד שלא נתן ובו׳ כן מצאתי בס׳י וו׳ל תום' חיצוגיות אם לא גתן טעות ולא משך יחזור
ג[
קטנות  :יוליך הנאה לים הטלה • דהשתא הוויין שלו ואםור לקיימה ברשותו ואםור לו למוכרה  :אי הכי
דהכי משמע אם הוא עד שלא נתן ונם עד שלא מ שך שלא עשה לא משיכה ולא כשף יחזיר ובו' וכן כתוב
קשיא רישאידאמאי יחזיר והא משך ורויר] .צריך[ להוליך לים המלחזדאיכא טקח טעות^דלא ידע דד.ור .בר.ו
בתוםפות לקט! דף י״ד  :ד[ לעולם ובו' סיפא נטי משיכה אינה קונרו אלא מתן מעות ואיידי דתנא רישא
עבודת כוכבים :רי׳מא וסיפא מקח טעות • ומ שיכה קונה שקבל לדון בדיני ישראל  :ואביי אמר לך • לעולם
משך ראשמועינן דמשיכה אינה קונה תנא נטי סיפא משך ע״ב  :ה[ וא״ת לר״ל ובו׳ נ״א בס״י וא״ת
כדאמינא רישא דאיכא מקח ט עו ת ד א ע׳ג דט שך כיון דאבתי לא יהיב זוזי לא דק אי הוי בהו עבודת
לר״ל דאמר משיכה מפורשת מן התורה לא גמרי' שיקנה נם כסף בהדיוט כמו בהקדש ומשיכה
כוכבים אי לא הלכך יחזיר  :וסיפא לאו מקח טעות • דכיון דיהב זוזי והדר משך עיוני עיין ]ומילא עיין[
נטי תיקנו ובו׳ :
אחולי אחיל ולא הוי טקח טעות  :מאי יחזיר • הא לא משך בלום  :יחזיר בדבריו מתנאי הקנאה •

הגהו ת ה ב״ ח )א( נם' משיכה לא קציא אהצי ) :נ( תום׳ ד׳ה דנר וכו׳ מפי כסף כהקדש מנהדיוס ובהדיוס וכו' לא יהא לו קצין אחר

ססורת הש״ם

מלי; קל• מ8ורפ >; לג:

חולין כס

]המורה לא[:

הלוקח עובר פרתו פרק שני

בכורו ת

יר

מ ת נ י ׳ פל הקדשים שקדם מום קנועלהיןדשן• שהיה להם מו ם ואנא כריש לקי שסביראלי שמע מינה דרב אשי גופיה כשהיה אומר
קבוע והקדישן להמכר ולהבא מדמיהם קרבן ל מז ב ח ^יי ב ק ב ב פו ר ה•
מתחלה משיכה איט קונה לאו משום ד ס ב ר לה כריש לקיש דלעולם
לאחר פדיונן אם ילדו  :ובמהגוה• זרוע לחיים וקיבה כחולין גמורין  :כרבי יוחנן סבירא ליה לפיכך כי הקשה לו מההיא דבן נח לא רצה
ויוצאין לחולין • בפדיונן לגמרי ליגזז וליעבד כחולין ג רי ד משום להקשות מההיא דדבר תורה מעו ת קונות ד[ דלעולם לעמיתך ולעובד
דמעיקרא לא חיילא עלייהו קדושה
כוכבים בכסף ולענין אונאה אתא
חמורה  :והשוחגון פחון פמור • אפי׳
לעמיתך כמאין דאמר גזל הכנעני
*כל הקד שים שקדם מום קבוע
קודם פדיון דאפי׳ הוי מומן קל כגון
אסור דלמאן דאמר גזל הכנעני
להקד שן ונפדו"חייבין ב ב כו ר ה "ובמתנות
דוקין שבעין דלגבי קדשים מיחייב
כדאמרינן
מותר לא איצעריך
"ויוצאין ל ת לין ליגזז וליעבד ] ”[ ולדן וחלבן
לעיל ואף על ג ב דאמרינן בהזהב
השוחען בחון הכא פעור משום דלא
מותר לאחר פדיונן וה שוחטןבחוץ פטור יואין
)נ״מ דף מח־( קרא ומתני׳ מסייע
חלה עליהן מתחילה קדושה כל כך :
עושין ת מור ה א["ואם מ תו יפדו יחוץ מן
ואין מושין ממורה• מפרש בגמ׳ :
לריש לקיש היינו לכאורה אבל אפשר
הב כור ומן המע שר *וכל שקדם ’ הקד שן א ת
ואם מהו• קודם פדיונן יפדו להאכילן
לשנויי לקרא שפיר אליבא דרבי
לכלבים דאין קדושתן חמורה ותו
יוחנן ומתני׳ דנתנה לבלן מעל הוה
מומן או מום עובר להקד שן ולאחר מכאן
קמ״ל דגרעי משאר קדשים שאין נ פ דן
מוקמי ליה ר׳ יוחנן בבלן עובד כוכבים
נולד להן מום ק מ ע *)להקדשן( ונפדו פטורק
אלא חיין שיוכלו לעמוד בפני הכהן
וההיא דנתנה לספר בישראל ולכך
מן הבכורה ומן ה מ תנו ת ואען יוצאין ל ת לין
בשעת הערכתן דכתיב )ויקרא כז(
מעל אע״ג דלא משך דמעות קונות
ליגזז וליעבד *ולדן וחלבן אסור ל א חר
והעמיד )הכהן( את הבהמה וגו׳
וא״ת ומאי סייעתא לריש לקיש הא
פדיונן ב[ והשוחטן ב ת ץ חייב ועושין ת מו ר ה
והדר והעריך )אותה( הכהן וגו׳:חון
איהו מוקי הך דנתנה לספר ב ספ ר
טע מ א דנפדו ה א ל א
ואם מ תוי ק ב רו:
מןהפפור והממשי־ שאפילו במומן
עובד כוכבים הכי נמי מצי לאוקומי
נפדו פטורין מן ה ב כו ר ה ומן ה מ תנו ת ק ם ב ר
חלה עליהן קדושה חמורה דבכור רחם
ההיא דבלן בעוב ד כוכבים ואור״ת
מקדשו ובמעשר כתיב)שם( לא יבקר
משום דבלן משמע מפי דאיירי בישראל
"קדושת דמים מ ד ת ה מן ה ב כו ר ה ומן
בין עוב לרע דמשמע בין תם בק בעל
דומיא דנתנה לחבירו דקתני הוא
ה מ תנו ת  :ויוצאין לחולין ובו׳  :טע מ א דנפדו
מום קדוש עוב תם ר ע בעל מום :
מעל וחבירו לא מעל מ שמע חבירו
ה א ל א נפדו אםי־רי בגיזה ועבודה *מםייע
מום עופר• כמאן דליתיה דמי וחלה
ישראל דבר מעילה הוא ודוקא בלן
ליה לרבי *אליעזר ד אמר ג[ קדשי ב ד ק
עליהן קדושה  :פעור מן הפכורה •
דלא מחס רא משיכה כדמסייס בההיא
ה בי ת אסורין בגיזה ועבודה אמרי ל א
מפרש בגמרא  :ואין יוצאין פו׳ •
משנה לפי שאומר לו הרי מרחץ לפניך
קדו שת דמים ל מזב ח הוא ד מי חלפ א ב קדו ש ת
שאפי׳ לאחר פדיונן אסורין)בהנא ה(
הכנס ורחיץ אבל ס פ ר דומיא דבלן
הגוף ל מזב ח גזרו ב הו רבנן א ב ל קדשי ב ר ק
בגיזה ועבודה כדמפרש בגמרא :
דהייט ספ ר ישראל לא מעל ע ד דמשיך
ה בי ת ל א  :ולדן וחלבן מו תר ט׳  :היכי
ולדן וחלפן אסור פו׳• מפרש בגמרא
ולא אמר רבא קרא ומתני׳ מסייע ליה
כשנתעברו קודם פדיונן וילדו לאחר
לריש לקיש לפי שיסבור כמותו תדע
דמי אילימא דאיעבר ואתיליד ל א חר פדיונן
פדיונן:והשוחמןפחון• קודםפדיונן:
דרבא גופיה הוא דפסק כר׳ יוחנן
פ שיטא חולין נינהו אל א דאיעבד לפני פדיונן
חייפ• כרת ובגמרא מפרש בדוקין
לגבי ריש לקיש בכל דוכתא בר מתלת
וא^יליד ל א חר פדיונן ה א לפני פדיונן אםירי
שבעין דראוין הן לפנים ואליבא
וכי תימא שאני הכא דתניא כוותיה
נפדין
דרבי עקיבא דאמר אס עלו לא ירדו
והא ה ת ם חשיב חדא מילתא דריש
אבל בשאר מומין לא ד א מ רינן) א( במסכת יומא )דף סג (:הראוי לקיש דתניא כוותיה ואי אפשר לומר דהנהו תלתא גרסינהו בהדי
לאהל מועד חייבין עליו אי לא לא  :יקברו • ואין נפדין דבעי העמד ה ^ הדדי ואכתי איכא מובא דבפרק בהמה המקשה ) חולין עז•( גבי גידין
והערכה • גמ׳סעמאינחדין־ ארישא קאי:קדושסדמיםחסורה^ שסופן להקשות משמע דדוקא קאמר רבא *תני תלת ותו לא והא
מן הבכורה• כקדושת הגוף דמפרש לקמן מקראי דפמורה מבכורה דפליגי ר׳ יוחנן וריש לקיש פ״ק דסנהדרין )דף טו(-גביכ ל הקודם
ו מ מתנות :קדשי בדק הביס כו׳ • והני כקדשי בדק הבית דמו דהס להורגו זכה ותניא כדריש לקיש דהתס אליבא דרבי אליעזר פליגי והלכה
עצמן לא הוקדשו מתחילה אלא לדמיהן  :לא • תסייעיה ממתניתין כרבנן ופ״ק ד מסכ ת ע״ז )דף ו (:גבי נשא ונתן דתניא בברייתא
דקח שת דמיס למזבח הוא דהוקדשו לשם כן שיהיו הדמיס קריבין למזבח כריש לקיש ור׳ יוחנן סבר כתנא דמתני' גבי הא דתנן לפני חגיהם של
והתס הואדאסור בגיזה ועבודה משוסדמיחלפא בקדושת הגוף למזבח:
עובדי כוכבים אסור לאחריהן מותר ומפרש נשא ונתן איכא כיטיהי
הא • ולדות שנולדו לפני פדיונן אסורין בהנאה בלא פדייה ומיקרב ומיהו יש לדחות ראיה דרבא כיון דריש לקיש לאו משמיה דנפשיה
לא קרבי דמכח קדושה דחויה אתו דאמס לא הוקדשה למזבח :
אמר אלא משוס ר' אושעיא כדאמר לעיל אמר ריש לקיש ״שי®
נפדין
אושעיא ישראל שנתן מ עו ת לעובד כוכבים בבהמה בדיניהן ומפרש
בדיניהן שפסקה להן תורה מיד עמיתך במשיכה הא לעובד כוכבים בכסף ב כי ה איגוונ א לא איירי רבא לפסוק כר׳ יוחנן
בדבר שהיה ריש לקיש אומר בשם רבותיו כדמפרש פ״ב דחולין )דף נע (:בההיא דאין שפיטה אלאלבסוף דאמר ר״ל משוס לוי  0בא ופליג
עליה ר׳ יוחנן ורבא גופיה ס בר כריש לקיש בפרק תמיד נשחט)פסחים סג•( ובפרק שני דזבחים)דף ל•( ומיהו אשכחן אמר רבא אמר
הונא מכור לי באלו קנה כו׳ ומפרש ה ש ״ ס ד ס ב ר כ ר׳ יוחנן דאמר דבר תורה מ עו ת קוטת ונראה דרבה ג ר ס ול א רב א
רב הונא מעולם דאף רב יהודה לא ראהו א( כדאמרינן בקדושין)דף ענ (:יום שמש רב יהודה נולד רבא וכשמש רב יהודה כבר נ פ ט ר רב
הונא מדא מר ב מ״ ק)דףיז•( גברא רבא כרב יהודה ב( ליכא דלשרי לך ורב הונאגדול הי׳ אפילו משמואל רבו של רב יהודה מדאמר בריש
גיטין )דף ה•( בע א מיניה שמואל מרב הונא שנים שהביאו ג ט ועוד יש לדקדק דהלכתא כר' יוחנן דמעות קונות דבר שורה מדאמר וכן
אמר רב נחמן דבר תורה מעו ת קונות ג( ופסק לוי כמשני׳ וקי״ל כוותיה בדיני והא דאמר פ״קדקידו שין)דף יד (:גבי ע ב ד עברי הנ מ ^י
לעובד כוכבים ד( עובד כוכביס דכל קניינו בכסף ב ע״ ע קאמר ולא בכל דבר דלר׳ יוחנן הוי במשיכה והא דמתרץ הש״ס בפרק בתרא ד מסכת
ע״ז )דף סג•( בזונה עובד ת כוכבים דלא מחסרא משיכה ההיא שינוייא כר״ל ולא כר׳ יוחנן ואידך שינוייא דמשני ה ת ם בזונה ישראלית
וכגון דקאי בחצירה ניחא אף כר׳ יוחנן אבל מעיקרא ניחא ליה לאוקומי אפילו לא קאי בחצירה א״נ רב נחמן בר יצחק דקאמר לההיא
שינויא דסבירא ליה כר״ל ולא כמו שכתוב בספרים רב חסדא דרב חסדא הוא דאמר פרק הזהב)ב״מ דף מז (:כדרך שתיקט משיכה
בשומרין כך תקנו משיכה בלקוחות אלמא כר׳ יוחנן סבירא ליה דמשיכה תקנה דרבנן היא ומיהו יש לדחות דאפ״ה כר׳ יוחנן ס״ל ״אפשר
הכי
דהתס דלעובד כוכבים בכסף ולעמיתך ידרוש לענין אונאה כמאן דאמר גזל הכנעני אסור כדפרישית לעיל  :ה(
קאמר א ס לא נתן מעו ת כו׳ • פירוש וגס אם לא משך יחזור ^ ל ה נ י מילי ישראל מישראל כו׳ • תימה *דדומיא דרישא ישראל מ עו בד
כוכבים שמפסיד הכל כגון כאן שמפסיד דמי עבודת כוכבים מי איכא ישראל מישראל משוס מחוסרי א מנה וי״ל דהכי קאמר דישראל
מעובד כוכבים אי הוה בהו משוס מחוסרי א מנה הוה דומה *דמי עבוד ת כוכבים ביד ישראל אע״פ שהוא מקח טעו ת היה צריך לקיים המקח
הקדשים שקדם מוס קבוע להקדשן • לאו בקדשי בדק הבית איירי אלא בהקדישן למזבח לדמיהן דאין
שלא יהא בו משום מחוסרי אמנה* •
חילוק בין רישא לסיפא אלא שזה קדם הקדשו למומו וזה קדם מומו להקדשו ואע״פ שעובר כשהקדיש בעל מום למזבח כדאמרינן פ״ק דתמורה
)דף ו (:מכל מקום אשמעינן דינו והת ם מפרש מאי שנא מדקלא בעלמא ומשני *בריא מילתא טפי שביק תמים ומקדשין בעצי מומין :
ס ל ו ש ת דמים מדחה מן הבכורה ומן המתנות • פי׳ הקונטרס קדושת דמים פוטרת מן הבכורה כקדושת הגוףכד מפר ש לקמן מקראי
דפוטרת מן הבכורה ומן המתנות וקשה לפי׳ ד ה תס פטרינן בפסולי המוקדשין אע״פ דנפדו מדאיתקש לצבי ו ^ ל והכא
׳
דוקא בלא נפדו אלא היינו ט ע מ א בקדושת דמים משוס דכתיב )במדבר ג( גבי בכור בישראל וב מ ת ט ת כתיב )דברים יח( מאת ה ע ם :

מתני׳

גס׳

]לקמן כה־ חולין קלה־[
נ׳ל אלעור

צ׳ק מ׳ז

רבינו נרשום

עין מ ש פ ט
גר מצוה
יג  kמ״׳ פ׳יה■ מהלכזס
מורות הלכה ת
יד ב־מ״' פ׳ע מהלכות
בכורים הלכה ג :
טו ג מיי׳ ס׳א מהלכות
מעילה הלכה ט :
]נ נ[ מיי' פ״א מהלכות
אסור׳ מ31ת הלכה יא :
טז ד מי׳׳ פ׳א מהלכות
תמורה הלכה יו :
יז ד .מ״׳ פ״א מהלכות
איהור׳ מזיח הלכה

יא :
י ח ו מיי׳ פ׳א מהלכות
מעילה הלכה ט :
]טעות וכן במפנה
שבמסניותליהאגםבמולץ
קל• ליתא[
יט ז מיי' פיה מהלכות
בכורות הלכה ת :
כ ח מיי׳ פ׳א מהלכות
בכורות הלכהה:

שיטח מקוב צ ת
א[ ואם מתו יפדו •
דכיין דאין בהם אלא
קדוש־ת דטים שמתז־
פודין אותם להאכילן
לכלבים וקשה ל ר׳יטה א
דאטר־נן ב פ׳ כל שעה
האוכל חמץ של הקדש
ב שוגגטעלוי׳׳א לא מעל
ומפרש התם ד פ ליד
באם פודין את הקד שים
להאכילן לכלבים אלמא
אפ•׳ בקדושת דם־ם
איכא מ״ד התם אץ
פודי; הקדש להאכילו
לכלבים ואומרים דס׳ל
דמדאורייתא
לכ׳׳ע
פודי; הקדשים להאכילן
לכלבים כדקתני הכא
אם מ תו יפדו אכל
מדרבנן איכא פלונתא
דאיכא מייד אין פיד־ן
אעפ׳י שיש בהם קדו שת
דמים :ב[והש־וחם; בחוץ
חייב כרת ־ ו א׳ ת אמא•

תפרו חייבים בבכורה
ומתנות־ הזרוע והלחיים
והקבה רכיון דמום קרם
להקדש ונפדו כחולין
בתמן שכלן m S
דטו  :ויוצאין לחולין
להיגזז וליעבד • אע״נ
דר״ז1־'תום׳ חיצוניות ;
ד שאד פסולי הטוקדש־ן
אסור?מיוה^עבות''1־
אסירי בניזה ועבודה
כיון דמום קדם להקדש
וא׳ת פשיטא כיון
טותרין ; וולדן וחלב;
דקדושיןהןוי'לשאפ>׳
טוהר לאחד פדיונן ־
W
הקדש ועוד
לדוכי]טיתר[חנאתו לזזחר
פדיונן דאע״ג דאיעבר
ממה׳ש דמיירי דלית
לפני פדיונן כיו! דיליד
ואין
פרוטה
שוה
בה
לאחר פדיונן טוהר בלא
איסור הנאה בהקדעז
פדיי ה :והשוחט; בחוץ•
פחות מ שוה פרוטה •
 p nלעזרה  :ואין עושין
תום׳ חיצוניות:ד[ דדבד
תטורר■ ־ אפי׳ קודם
קונות
תורה מעו ת
פדיונן  :חוץ מן הבכור
דלעולם ובו׳ דרב א שי
דאע״ג
והמעשר ־
אית ליה שפיר ד ר׳י
)דקבע דם( ]נ״ל דקדם[
וסבר
קונות
מעו ת
:
להקדישן
מום קבוע
דלעטיתךוילעובז־בויכדים
מ״ט דינן
ונפדו ־
בכסף ולעמיתך דריש
י
........
כקדשין ופטורין מן
לענין אונאה כדקאסד
הבכורה והמתנות משום
לעיל • הר א׳ ש ; r t
דקדושתן באה מאיליה
והוו קדושת הגוף ■
ואי אמרת בכור היאך
ואפשר דדריש לעמיתך
יוכל
מום
לקדם
ולעובד כוכבים בכסף
ולעמיתך צ׳ק
להקדישו והלא קדושתו
דומיא דישראל צ׳ק
םרח  0טו ! שהומם
במעי אמו קודם שיקדשו
יציאת הרחם  :קדושת
לדמי צ׳ק
דמים מד הה מן הבכורה
ומן המתנות ־ דכיון
ע׳כ שייך לעיל
קבוע
מום
דקדם
לוזקדשן ההוא הקדש
]צ״ל בזיא מילתא עשי
לא הוי אלא קדושת
שביק תמים ומקדש בעלי
דמים שימכרו ויביא
מומין הגה״ה[
בדמיהן קדשים ־ ואפי׳
דגי אי לא מפדו פטורין
ומן
הבכורה
טן
המתנות  :קדשי בדק
ה ק די ש
א( ]ועי׳ הו ס' מנחות לו־ ד׳ ה אמררבה[ ב[ ליכאהכא צ׳׳ק נ ( ]צ׳ל ובדקה לוי במתני׳[ ד( אשכחן ה( שייך ל ד ףיג:
הבית ־ קדושת דט־ם
נינהו שימכרו לצורך תיקון בדק הבית  :אסירי בניזה ועבודה • קודם פדיונן  :אמרי לא • מיהא לא מסייעא ליה לר׳ אל־עזד ד היינו טעמא ד תנ א ד מ תני' דאסר להו בניזה ועבודה כי לא ניפדו משום דהני
שהוקדשו במומן קדו ש ת דמים למזבח הוא שימכרו ויביאו מדמיהן קדשים תמימין למזבח ואי שרית להו בניזה ועבודה אתי לאחלופי לטישרי בקדושת המזבח • קדשי בדק הבית רלא הוו קדושת
לא נזרו בהו רבנן דליהוו אסירי בגיזה ועבודה ,ימיהא לא טסייעא ליה ; הא לפני ־ דאיעבר ואזתיליד נןד ם פדיונן אסירי אוהן דייידות בלא פד־ון !
1
דמים למזבח דליכא לאיחלופי בהו
נפדין
הג הו ת ה ב״ ח ) ( 6ד ש׳י ד״ה זהשוחסן נחו! נו' במסכת זבחים דף קיב :

ורישא

ביזח
ראוי לפתח אהל טועד

עץ םשפט
נר פצוה
כא Kמיי׳ פ׳א מה3נ!ת
איסורי מוגה הצכ׳יא:

"  S ' S״ ?
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המדי ש

הלוקח עובר פרתו פרק שני
זכר צלמיו קלוש קדושת מו ף ־ 3הכי נקש זכר לקרב הוא ע5מי
מוצה ואי הוה נקם נהמה סתם הוי אמינאלנקנה קייא

׳

ב מרו ת

נפלין תמימים־ אותן וולדות שמלח לפני פ דונן או אין נפדין תמימים • נפרין תש־הי,־• »ותן
נופל• ולד :מי ה ר • אם אלמא נפדין תמי מי ם :ו ה א דיי ק ה ש ״ ם וולדות; או א־ן נפריז

פננ מ או צ אנ ע’ »ים משום ד ו א י ־ א נ ו נ צ ח ס ו י ת ה נ נ ק י ”>=״

uw u^j
ונקבות •מניו)!רני תומיס ויביא נדסיסס פצוס  1OTניאו!
עולות״  1־י,נמ
■שינו
״
״ ”י "
צר' אליעזר ננני לאמר התם זכריה ימכרי מ סו ר ת ה ש״ ם
שיטה מקובצי צצרט עוצות ונקבות ימכרו צצרכי שצמים
הבית ^נפדין תמימים או אין נפדין תמימין תא שמע
ייקיי״ 3זלמיהס יפצו צשאר נכסים צבדק
«קא ז כ ר' ^י אפי^*§-,צפי מה שהיה רבא ר״צ מתחצה התם ןייהמתפים בעלי מומין קבועין לגבי מזבח
הקדיש נקבה נטי לדמים כההוא פירקין המקדיש זכר אין קלוש !;וילדו ימכרו ואין צריכין מום שאין קדושה
תקדיש קדושת הנוף קדושת הגוף צא קשה ציה מידי ממתני׳
העיקר
שלא יהא
■
טפל ■חמור ־מן• ( • • ״1
״־־־־־
עליהן ־'’־
!חלה ׳׳־ ־׳1
סתס^  3־־״־
מקדיש נכסיו
צתצקביןמקדיש
ליש צתצקבין
לשקצים ליש
וטאישנא ואור׳ידניחא לשקצים
נכסיו סתם.
“® ״ ®

ליה לטנקט זכר דאי
ד^ה נקים בהמה סתט

רכינו גרשום

^

’: om S T r S Tני)י«( ?  m־ ™
תורה אור נדמיהן נ ח נפקי נחונין בנ ח מו® מוטי! סבועץ לגבי

לסירש בהליא ללמ’י  :גמר העברה ■.ן§טעמא שלא יהא טפל *חמור  pהעיקר אבל

ד קלו ש ק ח ש ת הגון: £

! כ ל ־ איל  :ט 1בחהיינו דקדםטוטן

הקדיש ונר לדמיו ־ שימכרט ויכיא

5ף־

בדמיו עולה הוא עצמו קדוש קדושת צריכין מום אותן וולדות
;קדן ן^ך להטתיןשלאלטוכרןעד
הגו^ ויקל^

דחזי לעולה משום דרובא דמייתו
קרבן עולהמייתו:רביאלמזרמסני■

שיפול בהן מום ):שלא(
טשום דקא או« הני
טבח קדושה דחויהזשלא
יהא טפל • הוולדות
שאינן קדושין אלא אנב
איטן :הטור מן העיקר •
טן אימן אלא כשם
שאימן יכול לפדות
בבל עת כך וולדן נפדין
אימתי שירצה אפילו
תטיטין אלטא דנפדין
תטיטין ־ והשתא דייק
לברייתא סעטא דטשום
הכי נפדין תם־מין שלא
יהא טפל הטור

------------------------------------------..............
—
־״ *' ---
מסייע
זכר ־'לדמיו קדוש קדושת הגוף
״להקדי ש
--------------------------וצפי*צמימר תחת תחתמקלשים
הו׳א דקדשה קדושת מצי
שלטים אבל
קדושה שהמעשר ובכור שוין בכמה עניינים נקשיה ^ :ליה לרבא א[דאמר *רבא להקדיש זכר לדמים  g ,אלא מלקות  :ומוקי• להאי חוץ כגון
הטורה כולי האי לא ה ס י ש ן הכתוב צנדריס■ אינומן)כן(£.
דאפי'
רבא
קדשה קט״ל
קדוש קדושת הגוף  :והשוחטן בחוץ פטןף ; ״ ?.ששחטו בבמת יחיד בשעת היתר
י י הברייתא בתמורה פרק אלו
כי הקדיש זכר הוי עולה
בפני
כן
מפרש
ורבא
•ז(:
)לף
קדשים
דסתם זכר ועי עולה
מעח
רבי אלעזר מתגי חייב ומוקי לה
בשמעתין יש ברייתא
עו(:
.
וצקמן)לף .
יי׳ י יזייז י^י* יי׳ט עצמו . , .
 pדאטר רבי אלעזר פנין לזובוז נ ה מ ה ב ע ל ו ז  | £נ ו ־ ! ו » : J t o 1ו ־ >״צ ם • » נ
לטתני ביימר׳ יאי הייי אחרת למפיקא ’ תמורת ווצלות מזכר ונקבה
י וגבעון שהן של צבור  :הן אי ל ) ד ךן; {
ופציגא אתנא לבי רבי ישמעאצלהכא מום בבמת יחיד בשעת היתר־ הבמות שהוא
^
קדושת הנוף והא ליתא כדמפרש בתמורה )דף יז (:וכן פי׳ לקמן
בלא תעשה שנאמר °לא תזבח לה׳ אלהיךקיףבמל מוס • להיות
בגיז ה
אלא תימכר ויקחו בדמיה בקונטרס וההוא תנא נמי נפקא שפיר
הקרבן& שור ושה אם אינו ענין לבמה גדולה דבתיב ’י ו ע מ ד ה ! :אימא  06אי» עגין׳כו׳• הקדיש וכר תם לדטץ
)שלטים( ]עולה[ כדתני “ישהקישה תמורות ווצלות צנוף
בשקלים ובהטורהטייתי לבגוף הקרבן איירי אם זכר ואם נקבה “ °עורת או שבור וגו׳ תנהו ענין לבמת יחידי^א ולעולם בבמה ג ח ל ה  :לא יניו ל ־ ם?ישו אלא" לדם^
לה המקדיש נכם־ו
7 Z ) !2
והיה בהם בהמה אצא למיתורא דרשינן נמי תמורות ווצלות  Fאימא אם אינו עגין לקדשים ™ ענין לא ךיי•
ראוי' לנבי המזבח ומהשתא צא צריכא להקישא לצעיצ למקיש “
® “י® ראוילהקרבהואין נפדה
זכרים ונקבות ד׳א אומר תמורתו צו :ט ו ב ברע מיבעיא• א( הך  ■£לבכור סד״א תאיל וקחש כ שתא בעל ^ ם
־
ה א ה קוי ש ל ב ד ^
לא רי ב  4מעש ”
ורבא סבר "י״ ליקרב נמי כשהוא ב ע ל ל ן מ ״ ל י ל א א^"'
זכרים עולות נקבות סוגיא לפ״ק לתמורה)דף ט•(
הרץ לנקבה אלא משום
 TOקי ב חף מעש׳ ב עג
״ ״ ״ ^,
י
לזבחי שלמים דיי אומר אין מזהירין)עונשין( מן הלין ולריש התם־'' ן -רו ר ר ד ד י א י ח י  %ר ״ ס
זכרים עולות נקנות
מו אתא קי א לבמת יחיל ) :לא י מ י י דבעי לס^ועיטינה לרבא
׳^״
פ,
ב כו ר ב ה ד א כ ת ב ב ה
יטנרז וי׳קהו״ב״ל -ש בע״א ואביי צא תשיב ציה דינא למי
 w 010>16ביט־  TOבעל מום אס ורבאלא איירי אלא
שפשוטגרעיצו תזבחנו ואימא אם אינו ענין לקדשים תנהי
עולות וקי׳ל כר״י לנכי ונקט הכא לרשא לאביי לפי
ר־א ורשיי פי׳ דזכי יותר וכהא׳ גוונא איכא בסנהדרין )לף ענין למעשר דםד״א הואיל וקדוש במומו המר ימיר יהיה קיש אפיל) בעל בפר"ק אלו!רשי!^טר
ד ^  ^ :ש ־“  5 -צל (:גבי אין ריאין את הנגעים אצא דכתיב °לא יבקר בין טוב לרע ]ובין רע[ייקיאמום:ולדות•
הקדיש ז)־ל ול־נ דטא ,ביום ומייתי עצה דרשה לאביי לביום וצא נקרב נמי במומיה קמ״ל דלא אמרי מעשר ״ מקלשים תמימים opDo :תנא  W״׳:וטוקיטלה בבמת
אריא נקט איל יותר בלילה ושביק לרשא לרבא למפיק ציה מצי
משור וכבש• תוספות וצא לאורי ב( ואין צתמוהמהא לאלו נשרפין נמי גמר העברה העברה מבכור אימא תנהו י ;’״״״אל ; ״יזיא אי׳יייא י ?
יש י‘לתרץ
חיצוניות :עוד
"'"
.........
^■ה הוץ שאין שם
יייאיל
שרבא )סנהדרין עו־(איכא איפכא גבי בתו מאנוסתו ענין לתמוית קדשים דם״י
דלהכי נקט זכר
יצ ה לומר מתחלה התם לאמר ק״ו ג( בת בתו ענש על בתו צא
^^ילמיקרהקדש אשא בשVroי^^רב^p4
’א
בתמורה בפ' אלו קדשים כל שכן ותשיב ציה )לו( אביי גלוי מיצתא וקדושה כשה א בעלת
זבד לדטיו אינו קדוש טפי מרבאד()וצא(גמרינן מהללי ה(לגבי יחליפנו ולא ימיר או ת ונו׳ קריבה נמי למהלי למכתב שיעלם לירושליםהא יד!כן הותרו!ראטרי׳
קתש־ז יעיף יי׳יי ^יי׳ אחותו איצטריך קרא צכוצי עצמא צבת כשהיא בעלת מום קמ״ל דלא אמר  «Tשמעינן קראי שו3א הש״י לי  Pהבטו?
אביו ובת אמו משום לאין מזהירין מן
הלין °והיה ת א ותמורתו מקיש תמורתו לו מה שםשעלה עולותיך W1׳ ־ .הולדות ־ של דרישהכיה^ילאתזבה
הנוף וטשום דנקט זבד וצא תשיבא ציה גצויי מיצתא בעלמא היינו
שים
לקד
אינוענין
דאם
,
ת א בעל מום לא אף תמורתו בעל ת ם לא קדשיס ; אף,ן jjjj ,,״q,
קודם דהדר ביה נקם משום לטשטיה לקרא משמע שבא למעט
דהא כתיב עורת או
.
״־■׳,״
־!
הלכך כי אתא לא שזבח לבמת יחיד שבור ובו׳ :תנהוענין
נטי לבתי י י י י י ייר• לכתיב בת אביו או בי• אמי  :ט 1ב ברע מתקיף לה ר׳ זירא אימא תנ ת ענין לולדות
א ת א :ה ש ת אי ע  0 W 0א מ י פ ל א • לבניי יםר׳א הואי^
י״ לי מיבעיא • ואם תאמר לצמא איצטריך משום
קודש קדשיםדםד״אהואילוקדושין כשהן בעלימומין
טנין לזובח בהמה בעלת סיפא לקרא והיה הוא ותמורתו יהיה
שלא יביא בהמת חולין תמימים אצל כ?נול “ ע?«ם “ ח^(
מוט וכו׳י ו א׳ ת מאי קא ז[ וי״ל דהוה מצי למיכתב בסיפיה ואם אגב אמןכשהןבעלי מומיןנמיקרביקמ״לדלא
בהמת קודש בעל מום ויאמר ןן שקרב נטי בםוטיהקט׳ל
ישמעאל
תנא ״דבי רבי
פםהה
רבא כבר
טייתי איט״ י י ' “ י׳ייא המר ימיר טוב ברע או רע בטוב  :אמר
^ reד^-יי^^רי™“׳
תמורת זו) א(  :אלא • להכי כ תיג
־
l
־
/
ו מ ו ד ה ר״ש בבעל מום מעיקרו • צמאי
אבל  , °׳ ״ 0 5
דתנא א( דבי רבי ישמעאל °ר־ק קדשיך אשר״ע® מוב ב ר ע  :טוב • מ עי ק ח בשנתפס יאייתר לא;זבה לבטת
להקדיש! דדקלאכעלט !,דאמרינן בסמוך לרב סבר כר״ל ]לאמר
אלוהתמורותאשר
בקדושה כשהוא תמים עושה שמורה ב«טיה"ם  7ל י ו ^
לךונדריךרק קדשיך ’
יהיו ׳
דעא טנ׳ל דטחייב וי״ל התם[ ו( לרבנן קדשי מזבח צא היו בכלל
דטצינו הטקדיש
אע״פ שהומם כדכתיב או ר ע בשוב תחת השבט דכתיב לא
משוםבעל'בל העמלה והערכה ניחא למולה לרבנן אבל יהיו לך אלו הוולדות ונדריך הקישן ה כ ת ב
טוטין עובר
יבקר בין טוב לרע רע
צמאי למסקינן לסבר כר׳ יוחנן לצרבנן
של
בשוב
קודש
של
ע
ר
דמשמע
תזרקו
כל
תקדישו ומשום
בעל
נמי
הני
אף
לא
מום
בעל
נדר
מה
לנדר
היינו בעל מום בדאמד
אלמא לא אטר־נן דהוה אחל זה ואחל זה היו בכלל העמלהוהערכה
חולין דר ע של קודש עושה ת מו ר ה :לקטן  :הוא־ל וקדשה
חולין כעלטאדלחולין לא אם כן מודה למאן ויש לפרש לנקט הכי מום לא:ואין עושין תמורה :מאי טעמא דאמר
כשהיא בעל טום דכתי'
זו
לקי על )הקדשים( לצא תיסק אדעתא סעמא דמתניתין משוס
השוחע בחון חייב לאו כרת קאמר

רךא לא יחליפנו ולא ימיר ונו׳ נ[ נ( השתא רע
בטוב אמרת לא ל[ טוב ברע מיבעיא אלא טוב מעיקרו עושה תמורה רע
אמר רב י תד ה אמר רב זו
אין ^עושה תמורה  :אם מתו יפדו ;
מעיקרו
_# f
1
^ ר
דברי רבי שמעון ג( דאמר קדשי מזבח היו בכלל העמדה והערכה קדשי כשאירע להן אחר מיכן:
בדק הבית לא היו בכלל העמדה והערכה דתנן רבי שמעון אומר קי שי ביי! פס^ה
הבית אם מתו יפדו ומודה ר׳ שמעון בבעל מום מעיקח שנפדה ״[ מאי לא תזבח לבטת יחיד
כדרבי אלעור  :השתא
טעמא דאמר לן א אותה אותה למעוטי י[ בעל מום מעיקרא אבל חכ״א אם רע בטוב להחליף בעצ
פוט בתטים  :אטרת
’ מתו יקברו ד( מאן חבמים תנא דבי לוי הוא דתנא דבי לוי ה( הבל היו לא ■ לכתחלה אבל
והיה הוא
בבלל העמדה והערבה ואפילו בעל מום מעיקרו ובן תנא דבי לוי דיעבד
ותמורתו וגו'  :טוב
במתניתיה אפילו חיה אפי׳ עוף והכתיב אותה אותה לתנא דבי לוי ברע • תמים בבעל טוס
טיבעיא דלכתחלה לא :
קשיא אבל רבנן דפליני עליה דר״ש מאי הכי נמי דאם מתו יפדו אי הכי
אלא׳ האי טוב ברע לא
זו
■ ג( שם לב :לג] :לקמ! לנ [:ד( ]עירוני! פג־ וש׳נ[ ס( ]תמורה
א( ]נזיר כה .תמורה יו [:נ( תמורהp :
אתי אלא לאשטועינ!

י י ו לאין פולין ז( לאכילה לכלבים וצא משום
]תד׳קיש
העמלה והערכה לצא בעינן בקדשי מזבח
קטא דתמורה ולזדר לא העמלה והערכה ס[ ולכך ברישא לקדם
ירצהןארצויילאטרצוהא מומן יפלו והשתא קמ״ל לטעמא לחתני'
טקדש קדשי ואם חיא משוס העמדה והערכה וכללייקינן בסמוך
מ ש ו ט ש ט ? ״ מלצא קתני ואם נעשו טריפה וברישא
ואשטועינן 1־ב ,אלע,ר לקדם מומן מולה רבי שמעון לצא בעי
דה׳הטקריבבעלימוטין העמלה והערכה והשתא לנקט מידה רבי
בבמת יחיד לוקי׳ י ל ק שמעון משום לאיכא למיטעי לפצינ אמתני׳
כדפרישית איצטריך צמימר לשפיר מולה
בשוחט" כ 4ט ״ל^^ 1בה והא דנקט רבי שמעון משוס לצליליה
דקתני כטתני' השוחט פשיטא ציה טפי לקדשי מזבח היו בכלל
בהוץ־ תום׳ חיצוניות  :העמלה והערכה מדקאמר קדשי בלק הבית
נ[ וזשוזא וטה רע בטיב צא היו ע״כ כי כתיבא העמדה והערכה
טוב ברע
מכנים טוב של בקדשי מזבח כתיבא אבל לרבנן לא פשיטא
כשד.־(י .י'^ ”
מקרא אחרינא
ממטטינן
קדשי
___ ת .ה למעוטי בעל מוס
לקיט • א ו
הקרש ברע של חולין ורע ליה כולי האי דמצי למימר לי( היו כמו שאומר ריש .
.
.
בדק הבית לרבי שמעון .
.
מעיקרו • כל .
.
בטי-בד״ל רע של הקדש בסוף תמורה )דף לג■(  :שייך לקמן ר ב סבר לה כריש לקיש■ בסוף תמורה)שם( משמע כן מדקאמר רב גידל אמר רב מאי מעמא דר' שמעון  pלקיש :
כםובשלחוליןולינדא'כ
י י י
------ג( -
שם[ , ,
שציינתי _
סד׳ה ונתן ומה׳ ■ .
קמא דתמורה[ נ( ]ע׳ע תוס' שנת קכת*׳ .
-----1--------C.......................................
צ״ק
על גת
סיגיא נס׳
עיקרא דהך
א( ]נ״א
מה
בטתני' דהתם דפ׳ק
ד( דלינא לא גמרינן כו׳ ה( ולבני צ׳ק ו( דלרננן צ׳ק ז( קדשים לאכילת כלניס צ׳ק

לא יטיד אותו טוב בדע
אם הטר ונו'  :הואיל
וקדשו ]אנב[ אי מ
כשהן בעלי טוטין •
בעלימומין
כשנולדובעיד
כשנועדו
טוטיןKאו

ראותו טוב ברע דדיעבד
עושה ____
תמורה בעינן
שיהאטובטעיקרושקדם
הקדשו •לטוטו • אבל״
שקדם טוטו
רע
מעיקרו .
.
הקדישן את מוט! והוה יליה ׳למיטר ואיוהו רע בטוב
דתטורד ,קר.םר איזהו טוב ברע בעלי טוטין שקדם
להקדשו לעולם אין עושר .תטורוזזואם טתו׳ קודם פדיונן יפדו וטותרין בהנאה עורן ונבלתן]:וו דברי ר׳ש[ תנא
....................
בעלי טוטין שקדם הקדישי! את מוט! לכן נראה כדנרם ר״ח דנרים הכי השתאוטד .טוב ברע כשהוא מכניס
דטתניתין דאטר אם מתו יפדו זו דברי ר׳ש דאטר בטס' תמורה בפרק אחרון קדשי מזבח היו בכלל העמדה ובו'
טוב ■טל חולין תחת רע של הקדש וה'נ רע בטוב פי' רע של חולין תחת טוב של הקדש כללא דטילתא היא
אבל לא קדשי בדק הבית דקדושת דטים נינהו לא בעו העטרה :ומודה ר׳ש בבעל טוס מעיקרא• כךדם הקדש
ראע׳נ דקדשי טזבח בעו העטדר .והערכי .האי בעל טום מעיקרא לא חל עליהם הקדש נטור לטזבח הלכך
אפי' טתו דלא טצי למעבד בהו העטרה יפדו דקדושת דטים הוא ודינו בקדשי בדק הבית דלא היו בכלל
 1קרא רטוב ברע מיותר לטיררש ד.כי ותימה דהתם
.
העטרה והערכר :,וחכ׳א אם מתו יקברו • אפי' בעל מום מעיקרא דסברי דדגל היו בכלל העמדה והערכה
משמע דלאביי לא טייתרינן אלא במובא( בחד ולא רע בטוב ולרבא לא טייתרינן תרוייהו טוב והשתא לא הוי
והלכך כיון דטתו דלא מצי למעבד להו העמדה טשום דלאו בר פריה נ־נהו אלא יקבת • והני חכטים לאו בר
הטורה
עושין
דאין
מים
בעי
מאי
וא״ת
טעטאוכו׳
מאי
ה[
צע׳ק:
הטסקנא דהכא לא כאביי ולא כרבא דהתם
פלוגהיה דר' שטעון דפליגי עליה בתטורד .נינד,ו אלא שאר הבטיט תנא דבי לוי נינד.ו דטחטיר בבעל טוס מעיקרו:
הא הוי טעטא דאי טשום לט׳ד קרבן ששטו קרבן האי נטי לאו שטו קרבן ואי לט׳ד דילפינן ממעשר בהמה
והא כתי׳ אותה^כלוטד ראותה בעי העטרה והערכה למעוטי בעל טוס מעיקרו שטתו דאע׳ג דא־נו בר העמדה נפדה
טעטא משום
מאי בעי והא
וא׳ב
קדוש rקדושת
טוטן
להקדישן לא !  -־
 .י
שקדם •
קדושת מזבח זה .
שקדוש ׳ ״
■
קשיא  :אבל רבנן דפליני עליר .דר' שטעק במסכת תטורדז דאטרי אחד קדשי טובח ואחד קדשי בדק הבית היו
הוי ........
.........
-----טובה-----
----------בכלל העמדה ודזערכה וטודין היו בבעלי מוטי! טעיקרו שטפדין הכי נטי ד• ™ נטי לאחר טיתועאי הכי • ניטא
בעלי מוטין שעושין
.......וי׳ל דכיון דהקדיש
הכי .הוא
לעשות תמורה כטו בעי
.......דמיו ’למזבח שפיר הויקדושה הנוף ■
זו
ד.םורה מ ש״ ה בעי סאי טעמאיתום' חיצוניות! ו[ אותה למעוטי בעלי טוםין מעיקרו ודוקא שהקדישו למזבח
והערבה' :וזי.פי'י'1חי ה ו א פי'עוף אוטר ר״י דהאי חיה ועוף ד״ל אם הקדישן
’
בעלי מוטין טעיקיו דאסור י1ר,תפים'תםיםין .לב׳ה ואפ׳ה איה ליה .רועי . .
הבית אדרבה םתטיר .דקדשי בדק הבית הם ■
אבל לבדק ״
.
בכלל העמדר.
לב׳ד .דאין לומר בקדשי מזבח דר,א ודאי אין לעופות פדיון אפי' מחוסר אבר כדהנן בם׳ הטנהות והנסכים העופות והעצים ור,לבונה וכלי שרת אין להם פדיון דל
דלא נאטר פדיון אלא בבהמה• תום׳ חיצוניות  :וז׳ל הרא׳ש
בדמיו עולה הוא
הקדיש זכר לדטיו ובו'פירש דש׳י - -
זל .
דטתנדביו!וטייתי קרבן עולת מייתי טשטע טפי'דרו׳ה נטי אט הקדיש
עצמו קדוש קדושת הנוף ויקרב עולד ,ולרבי נקט זכר דחזי לעולה משום דרובא דטתנדבי
.... ....................
שימכרנו ויביא.........
נקבה תקרב שלטים ופי' תמוה מה עלר .בדעתו של זה המהנדב שהקדיש זכר שרא.וי לעולד .שימכר ויביא בדטיו עולה ולמד .לא הקריבו לעולר .ונדאד .לפ' דהקדישולימכד ויהיו דטיו קדושים בפחם ולא פי'לטו•! ופתם הקדש
י בתמורה דטקדיש נבם־ו זכר־ס יקרבו עולות ונקבות ימכרו לצררי שלטים ויביא בדטיהן עולות ור.שתא ניחא דנקט זכר ואפי׳
י '
־י
"־‘ "י■
״' “
לבדק הבית לא פליג הבא דההם דוקא טשום דהוו כשאר נכסים שהם לבדק הבית ; ז[ וי״ל ובו׳• וזיל תוס׳ חיצוניות ושמא
מק׳ו דאסור להתפים ממילא ירענא דנר.פםת בקדושה דהוא סבר כל מה דאטר רחמנא לא תעביד אי עביר טהני יעוד י׳ל דע״ב לא אצטריך לומר דנתפסת בקדושה דאי אצטריך
.
״  1.־ l
<,
לא לכתוב כא.ן נבי לא יחליפנו ולא יטיר טוב ברע ולא רע בטוב אלא בסיפא דקרא לבהוב נבי ואם הטר ימיר טוב ברע ורע בטוב ; מ[ ולכך ברישא דקדם טומן יפדו ובו' וז׳ל הרא׳ש ז׳ל והלכך ברישא דקדם טומן
להבי
יפדו הלכך נקם רב בס־ומא דטילתיר .וסודר .ר׳ש לאש־טועינן טעמא דמתני' משום העימדה והערכה נדדייק לקטן מדלא קתני אם נעשו טריפה וברישא  ,דקדם מומן טורה ר״ש דלא בעי העטרה והערכה ועיקר דברי
רב לאשמועינן דבר זה ולהכי סיים דבריו ומודה ר׳ש וד.זי.י דנקט ר׳ ש ושייר רבנן משום דלר׳ש פשיטא ליה טפי :
 ,״
״ .

א( נראה דצ״ל דלא מייתרינן רק נט 1נ נהרא ולרנא מייחרינן הרוו״הו טונ כו׳ .
הגהות ה ב׳ ח )א( רש״י ד׳ה השתא ובו׳ זו הש׳ד אוז״כ מ׳ה טונ נרע נזינעיא אלא להכי :

רבינו Ditru
 nדברי רני עוטעון
ומחלוקתו  :אמרי רב .
סכר לה בריש לקיש
ראטר בסוף מסכת
תמורה לרבנן קדשי
בדק הבית היו נבלל
]העמדה והערבה[קדשי
מיבח לא היו  :ולא
מיתוקטא  .הא טתניתין
דבבורות בדבנן משום
סיפא דקתני אבל קדם
אם
הקדישן למומן
מתו יקברו ואי דבנן
ביון דאמרידקדשימובח
לא היו אם מתו יפדו
איבעילמתני ובר׳ שמעון
מיתוקטא רישא וסיפא
דהא אטר קדשי טובח
היו בכללהילבך ביקרם
הקדש לטוטן יקברו אבל
בבעל מום מעיקרו היינו
דקדם מומו להקדשו
מודה דנפדה אבל
לדבנן זה וזה נפדין
מיבעי ליה  :אמרי אבתי
יכול:מי לאוקומא כרבנן
דאטרי קדשי מזבח
לא היו דמטאי דהאי
דקתני אם מתו יקברו
משום דבעי העמדה
והערבה להיבא דקדס
הקדש לטוטן ולא אפשר
דמתו ־ .דילמא  .לרבנן
נטי אע’ נ דאמרי קדשי
מזבח לא היו משום
הבי אמרינן יקברו דאין
הקדשים
סודין את
ובו' .אבל היבא רקרם
מומן להקדשן נפדין
דלא חשיב כ׳ב הקדש :
אטרי א׳ב  .הוא דטשום

הי-י יקברו ^ 61״ ״
לבלבים ■;יתניאטנעשו
דאע״ג'דא"ת^“ ״“ ״
ה״ם יא׳פשר להעמיד!
 « ,ן ;f; ,
לילביס אבל מדטיירי
“ "י
לאהיט־ףי־
בבלל העמד״
יהוו
והערבה אלא ם־תוקטא
א־מאי לעולםי
וא־בע׳' ’ ’
מ־תוקטא נם־ ברבנן
ורב בר' יוחנן סבירא
ליה יאמר בם' אחרון
דתמורה לרבנן אחד

־־־■ן דזביח ^mבכלל

ומודין ־
....
׳־ מוטי
בבעלי
מעיקרא  .אי הבי זו
רבי שטעון
דברי
ומחלוקתו א־בעי למיתגי
אין )חני( הבי ]נטי[ :
מנהני מילי  .דפסולי
ד,מוקרשין שקדם הקדשן
מן
םטורץ
למוט!
הבבורה ומתנות !
דת׳ר  .אך באשר יאבל
את חצבי ואת האיל
מה צבי פטור מן
הבבורה דבתיב בבקר
יבצאן הזכר תקדיש

_________
בפםזלי
יפי שד׳ ׳ו סיירי
'!־אע׳״'
הטוקדשין נינוע כיון
דקדם חקדישן לטוטן
עדיין יש להן ־
קדושה
ופפורין מן הבכורה
זצאיל וקדשו קדושת
הנוף קודם שהומטו :
אוציא אני את הבכורה.
שיפטרו טן הבכורח ולא
אוציא את הטתנות אלא
___ _ ..
_______
ומאי
במתנות :
יתחייבו
שנא י דילפטיו טבבורה

דאינה שוה י־
גבל שאין
ככור אלא זכר אכל
מתנות נוהגת כין כזכרים
כי! בנקבות ת׳ל איל

דנתי כתיבאיל דם™
לתני

טו

הלוקח עובר פרתו פרק שני ב כו ח ת

מ ח צבי ואיל פטורין מן הבכורה ומן ה מפנו ת פ ׳  .בשמעתין
וו דגלי רני שמטו! .דאמר בפרק בחרא ד ת מו ר ה)ד ף  3נ(.יןד שי
משמע דאי לא כתב אך הוה דרשינן נמי מ ה צבי ואיל אין
מזבח היו בכצל הט מד ה והטרפה )א(  :דה>! ר׳ שמטו! אומר נוי .
ומדאמר רני שמטון קדשי בדק הכית לא היו מכלל דקרא בקדשי אותו ואת ב ט נוהג בו וחלבו מותר ולעיל בסון( פ״ק )דף יכ(.
מזבח כתיב והנא מודה בבעל מום מעיקרא דנפדה אע״ג דקדשי דרשינן נמי מה צבי ואיל אין פודין אך פסולי המוקדשין אין פודין
מ סו ר ת ה ש״ ם ותימה מנלן כל הנך דרשות דתלתא
מזבח ]א[ וממאי דחנא דמתני׳ סבירא חו ר ה או ר
וכולהו צריכי
צבי ואיל כתובין
י
ליה קדשי מזבח היו בכלל הע מ ד ה זו דברי רבי שמעון ומחלוקתו מיבעיא ליה
כדמפרש לקמן פ רק פסולי המוקדשין
והערכה שצרינין שיהו חיין בשעת
אמרי רב כרבי שמעון בן לקיש דאמר לרבנן
)דף לג (.ד[ וי״ל ד הפ ם נמי מפרש חד
פדייה כדכתיב והעמיד א ח הבהמה
והערכה
העמדה
בכלל
היו
הבית
בדק
קדשי
לבכורה ומתנות והיינו כדמפרש הכא
לפני הכהן ואח״כ והעריך אותה
קדשי מזבח לא היו בכלל העמדה והערכה
חד מצבי וחד מאיל עוד מפרש התם
מדקתני סיפא גבי קדם הקדשן א ת
ולא מיתוקמא מתני׳ כרבנן דקתני סיפא ואם
)חד לבכורה( חד לכדרבי יצחק ורבי
]שמומן ד אג כ שקידשן למזבח מקדישין
*תמימים :אבל הנמים .לאו הנך •£מתו יקברו)אמר(ממאי דהאמתו יקברו משום
אושעיא כמו שמפרש ר״ת המרביע
והמנהיג שור של פסולי המוקדשין
רבנן דפליגי עליה דר׳ שמעון ב מ ס ׳ ן דבעיהעמדהוהערכההואדלמאמשום^י״דאין
לוקה גון( אחד הן ועשאן הכתוב שני
תמורה דהתם אמרינן לדברי הכל
פודין את הקדשים להאכילן לכלבים הוא
גופים והיינו מצבי ואיל דחד שור
בעל מום מעיקרו לא היה בכלל
אמרי אסכן ניתני אם נעשו טריפה יקברו
דפסולי המוקדשין עשאן הכתוב כשני
הע מדה והערכה אלא תנא דבי לוי
ואיבעית אימא לעולם רב כרבי יוחנן סבירא
גופים וכשמנהיגו לבדו כאילו מנהיג
הוא :אפי׳ חיה .דאינה ראויה למזבח :
ליה ותני זו דברי רבי שמעון ומחלוקתו ; אבל
צבי ואיל ביחד וחייב משום כלאים
הני נמי דאם מחו יפדו  .ד ב ב ע ל ^
״, .ן
מום מעיקרא מודו*  :רב  .ד ל א ״ קדם הקדשן וכו׳  :מנא הני מילי דתנו רבנן
..............
לכדר׳ ע_ .
.. .........
אפי׳
קיבא דמתיר
ואידך חד
מוקי מתניתין כרבנן סבירא ליה כרי ש^  °צ ב י מ ה צ ב י פטור מן הבכורה אף פ ס ו ל י ” נ’ °לעובד כוכבים אוי לכדרביאלעז ר
הקפר פ׳ שני ד חולין)דף כח (.מ ה
לקיש דאמר התם לרבנן קדשי ב ד ק ! המוקדשין פטורין מן הבכורה אוציא אני את
פסולי המוקדשין ט עוני ם שחיטה( ׳אן£
■
הבית כו׳ היצכך לא מיחוקמא מתני׳ ״ הבכורה ולא אוציא את המתנות תלמוד לומר
צבי ואיל כן ומצבי לחודיה הוה ידעינן
כולה כרבנן :דקחני בסיפא דמהניהי!  5איל מה איל פטור מן הבכורה ומן המתנות
איל דמצבי ילפינן כל חיה נה[ ואידך
אם מסויקברו] .ג[ דקדשי מזבח היו
אף פסולי המוקדשין פטורין מן הבכורה ומן
לכדרב מרי דמה צבי ואיל דאין פודין
בכלל הע מדה והערכה  :א“ נ .
המתנות א[ אי מה"צבי ואיל חלבן מותר אף^
וחלבו מותר ואותו ואש בנו דבעי
ד מ ע מא דמתני׳ משום אכילה דקדשים
פסולי המוקדשין חלבן מותר ת ״ ל * א ך ח ל ק| למידרש בסמוך אי לאו אך היינו מצבי
לכלבים הוא:ניחניאםכעשומריפה
אמר מר אוציא את הבכור ולא אוציא את  5ואיל דדרשינן מיניה בכורה ומתנות
יקברו .דמשמע אע״ג דמצי למיעבד
המתנותמאי שנא אוציאאת הבכור שאק שוה^ דמשמע שרוצה לישן להם דין חיה
בהו העמדה והערכה יקברו הואיל
ולא חזו אלא לכלבים ומדנקת מתו
נו[ ואי כתיב אך לחייב על חלבה ואותו
בכל ולא אוציא את המתנות ששוות ב כל ת״ל
ואת בנו כדמפרש בין לחולין מדמית
ש״ מ מ ע מא משום העמדה נ קו ה ע ר כ ה
איל אמר ליה רב פפא לאביי אי מה צבי ואיל
ליה בין לקדשים מדמית להו ובסמוך
)ודלא( כר׳ יוחנן דאמר התם לרבנן
יאין אותו ואת כנו נוהג בהן אף פסולי
אחד קדשי מזבח ואחד קדשי בדק
המוקדשין אין אותו ואת בנו נוהג *בו א״ל למאי^ דקאמר וולדן וחלבן היכי י מי אי
דאיעבר ואיתייליד אחר פדיונן ולי
הבית היו בכלל ומיתוקמא סיפא
מדמית להו אי לחולין אותו ואת בנו נוהג בו^•
דמחני׳ כרבנן ורישא נמי מיפוחמא
צ־’ * ל ״ א ל אי' ״'י א א׳ ־ א אגא
ואי לקדשים יאותו ואת בנו נוהג בו אמר ליה
ממילא פשיעא ליה דהוי סלי ה צבי
כדידהו דבבעל מום מעיקרו כולהו
אי הכי גבי חלבו נמי נימא הכי למאי מדמית
מודו ותני זו דברי רבי שמעון
ואיל  :א י מ ה צבי ואיל אין אוחו
להו אי לתלין חלבן אסור ואי לקדשים חלבן
ואת בנו נוהג בו  .לא מצי למיפרך
ומחלוקתו  :צבי  .כצבי ואיל ומוקמינא
מה צבי ואיל טעון כסוי אן( פסולי
בסיפרי דבפסולי המוקדשין שנפדו
אסור אלא לאו מי אמרח אך ולא חלבן אימא
נמי אך ולא אותו ואת בנו רבאא מר אך לאותו ^ המוקדשין כן דבהדיא דרשינן פ׳ כיסוי
הכתוב מדבר  :מה צבי ואיל פטורי!
®הדם )חולין דף פד (.גבי פסולי
ב:
מ!הבכורה .דבקרך וצאנך כ תי
ואת בנו הוא דאתאוחלבו מדמו נפקא דכתיב .
המוקדשין טל הארץ תשפכנו כמים
דמו
אילימא
דמו
מאי
תאכל
לא
דמו
את
J I
 K 1U I NU׳/
״ .רען -) I i 1Kו ׳ /א
מאי אולמיה דמתטת
א ת דמו לא תאכל .
מה כו׳ :
והרבהה
כתיבב ו ה ר ב
בכורד כ ה י
גביי יי ב י ו
קראא נ ב
האיי ה ר
ממש לא יהא אלא דמן דצבי ואיל אטו דמן  3ה א
ואיל פטורי! מ! המהנוח  .דכתיב
במחנוח אם שור אם שה  :ומ״ש .
דצבי ואיל מי שרי אלא דמו חלבו וליכתוב ^ תי מ ה דלא מייחי רק א ת הדם לא
^ ,3
ת א כ ל דכ שי 3
רחמנא חלבו אי כתברח מנא חלבהו ה אמינא
משנות דלא נפקי מקרא ק מא :
ומהרןאוציאאה הבכורהשאינהשוה
אהני היקישא ואהני רךא אהגי היקישא
המוקדשים ואין להאשוח דדילמא
איצטריך לחמשה לאוין האמורין בדם
בנקבות כזכרים :
למעוטי מכרת דכי כ ת ב כרת אאוכל חלב
בכל  .שאינה נוהגת .
דמפרשי פ״ק דכריחוח)דף ד (:דהא
?  f״ ד ב ה מ ה הוא דבתיב שנא׳ ״כי כל אוכל חלב
\ אי״י י?ף
טובא לאוין כתיבי יוחר מה׳ חד
מן הבהמדו ואהגי קרא למיקם עליה בלאו
בצבי ואילדכסיב שוראו שה :א״ל
למאי מדמיה ליה  .לפסולי המוקדשין
בויקרא וחדבצו אה אהרן ושרי באחרי
בעלמא לחכי אפקיד! רחמנא בלשון דמו לומר
ד תיפ ט רינהו מ או חוו א ת בנו :או חוו א ת
מות וד׳ בראה הרי ח׳ בר מהאי
לך מה דמו בכרת אף חלבו בכרת והא תנא
ב ט טהג בחולין ובמוקדשיןכדמפרש
דבכור ושמא דריש להו ש למילשא
.........
.........
^..........ו א ה ^ י ^
אך ולא חלבו קאמר ד,״ק אילו לא נאמר דמו
______
עח_ ;(.
מלין)^ל׳ ^
____ח ^.
חצבו
א׳׳ה גבי
נ שפיט
עליה
למיקס
קרא
אחריתי י•
נמי.אמאי איצטריךאךלמיסר תיפוק לי הייתי אומר אך ולא חלבו עכשיו שנאמר דמו ^ בלאו .וא״ש אדרבה כיון ]ח[ דמהדריה
הקרא הדר לגמרי אך מכרח כדשניא
דאסור דלמאי מדמיה להו כיון דאמרת לאותו ואתבנו הוא דאתא:ואינן יוצאין לחולין:
פסולי המוקדשין הגוזז
אע״ג דאיחקוש לצבי ואיל לא נפקי ׳־גי’*מנא הני מילי נ[ *דת״ר ״תזבחולא ניזהג[ בשר י ■לקמן גבי
■
מכאן £והעובד בהם סופג ארבעי ם ולא
ולא חלב ואכלת ולא לכלביך
מחורה קדשים :א רו ל א או היו א ה כנו •
אמר איחקוש לצבי ואיל ומפקיע
את דקרשים לד,אבילן ל כ ל בי ם!
•(
לגמרי מלאו וכי כתיב חזבח ולא גיזה
״
ואח בנו דהשתא מדמינן להו לקדשים
איסורא בעלמא אלאנט[ אמר אהדריה
לקדשים ולא לחולין  :ר ק לאיסוריהה[ וצריך לחלק ומההיאדהגוזז והעובד בה ם נ מי ק ש ה ש ע ל מ ה
גמורין דאי אמרינן איפכא לא מדמינן להו לא _
א פ דמו .בבכור בעל מום כ תי ב :א הגי הי קי ש א ’.דאיחקוש לצבי ואיל  ^ :ש פי׳ ט ע מו א( ולא ממשו אסור ואין לוקין עליו כגון גיעוליעובדי כוכבים
זאהני ק ר א .ד כ חי ב א ת ח ל בו ל א ת א כ ל אהניהיקי שא *מכרת והוה | ד ה ש ח א כי אישהרי ט ע ם לפגם כמו נבלה מ סר ח ת וכי הדר אסר
מי ס ת בד ט ע מ א שפיר דכי כתיב כרש בחצבבבהמההראויה לקרבן כ חי ב ^ גי עו לי עובדי כוכבים ב מ דן איסורא בעלמא איכא לא מלקות
דכשיב)ויקרא ז( ט כל אוכל חלב וגו׳ ואהני קרא למיקם עליה בלאו §ו אי ט נראה דאית לך למימר אהדריה לאיסורא כדפרישיש :
מה
דלא תישרייה לגמרי להכי אפקיה כו׳  :והא הנא .דברייחא דלעיל מפיק
חלבו מאך ו ר ב א הי כי מ צי למימר דאך לאותו ואש בנו אשא  :אילו לא נאמר פו׳  .והאי דקשני תלמוד לומר אך חלק ה״ק אפילו לא כש 3
בפסולי המוקדשי{ לאחר פדייק ’•
קרא מצינא לאפוקי מהכא  :רק בכל אות נפשך תזבח ואכלת )דברים יב( ואוקימנא

רה

עין מ ש פ ט

נר פעוד־ו
כ ד א מיי׳ ס״ב מהל'
איסורי מזניו הל׳י :
כה ב מיי׳  I'Dמהל'
מאבלות אסורות
הצ׳א סוש׳ע יו׳ד סי׳ שד
סעיף א :
כו ג מיי׳ שי״ב מהל׳
שחיטה הלכה מ
נווש״ע יו׳ד סי׳ נ!(
סעי׳ : I
כז ד מיי׳ שם הל׳ג :

רי( מ׳׳ו

]פסחים פס .שנועות יא;
תמורה י .1לא[:

שיטה מקיבצת
א[ אי טת צבי ואיל
חלבן וכו׳  .ק׳ל אט אי
לא פריך אי טת צגי
ואיל א( חלבן טותר וכו׳
וב׳ת ה־נ ותא תנן
בטתני׳ וולדן וחלבן
אסור ונ׳ט דלא וצח
טצי לשנויי בדשנינן
דגרסי
לקטן ואולי
חלבן ב( וטחלבו קא
טיחו קשיא
פריך
קאמר
דהא
לן
בתר תבי דבי בתיב
בר תאאונלובו' ומשטע
דחלנן גרסי'.גליו! תו ם'
חיצוניות  :פ[ ד ת׳ר
תזבח ולא גיזת וכו׳ .
נטי
וה״ה לעבודה
דטטעבזינן מהאי קרא

ה^ ; : ^ 1־  ^ :״ ־ ; [ ב מ
חלב  .הקשה ר׳ן דחא

אםורמטפריםי הפרסת
טמא ואין לומר דחא
דקאמר הבא ולא תלב
הי־נו לחלוב דוקא אסור
במו לגזוז דאסור ואפ״ר!
גיזחשרייא ובן לחלוב
אסור והחלב שרי אי
לאו דתיב דחא ברצלץ
ש׳ט דטקרא
שרי
דתבאדריש אסור בחלב
וי״ל דבת״ב
גופיה

ובת׳ב פ׳ שטיני פ׳י 1
נליון תום׳ חיצוניות :
ובו׳ ח׳ ל ח ר א׳ ש לקמן

בפרק

כל

פסולי

דג׳
צבי^׳^יואיל"^ כתיב*
מחד מנייתו דרשימ
שפטורין מן תבבורת
ומן המתנות חד מצבי
וחד מאיל ואידך צבי
ואיל חד לבדר׳ עקיבא
וחד לפדר׳ אלעזר !זקפיי
ור״עמפיקפטורחדבבור'
ומתנות טחדדצבי פטור
משניהם ואייתר לית
איל לבדר' אלעזר והא
דבעי לטדרש טנית אי
לאו אך דא־ן אותו ואת
בנו נוהנ גו וחלבו פו תי
היינו מההוא צבי ואיל
דדרשינן מניה בבודה
וטתנות דטשטע ליה
ליתן לו בל דין חית :
ה[ וצריך לחלק ובו׳ .
וז׳ל תום׳ חיצוניות ואו׳
חר׳ר מנוח דלא דמי
דתתם לא אסרת תורת
כפי׳ ניזה אכל הבא
דקרא כתיב לטיסר
חלבו בפי' לא שייך
לומר אחדרי׳ לאסורית
קטא לברת כיון דאיכא

ז^יקישא וטהנ״אפי׳
בט?ם נע ' 5ק ר ^ ^ ניד

שה ונתן לבהןיי"ונו' :
ח׳ ל א ך .מיעט פסולי
תנשה ושם טי'  :וז׳ל
א( נע׳ וזוס׳ מולי! 5מ'7 :ה ינא כי׳ מה שנמנו נשה הגי״׳ מ6ויג״גש ור״ס השינ  7Sזנ״נ מוס' נמס׳ ה׳ז סז"7 .ה אמי ר׳י וע׳ע מיס׳ ניצה יג' 7 .ה השומע!
שחלבן אסור:
הטוקדשין
הרא׳ש ז׳ל וי׳ל דלא
.
. .
דמי דהתם דרשינן תזבח זביחה התרתי לך ונשארת באיסור׳ הא' אבל תכא טהיקשא אפקיה לגמרי ואחיב
א׳ל למאי קא טדטית לתו אי פטרת לוצ טנבורה ומתנות קא מדמית לתו לקרשי! נטורי! וני
הזהיר על חלבו וה״נ אטרינן גבי גיעולי עוכרי בוכבים דאשתרו בשהתיד תכתוב טעם לפגם כגון נבילה טוסרחת
קא מחייבת לוד בבכורה ומתנות תיכא דקדם טום קבוע להקדישן קא מדמית לתו לחולין גמורין .
וכי הדר אסר גיעולי עוברי כונבים במדי! איסורא בעלמא אית ביר ,בלא מלקות )עי׳ בתום׳ זבחים ע׳א( :
אבל אי פטרת לוצ מאותו ואת בנו לא מדמית לוד לא לקדשים ולא לחולי!  :אי הכי  .חלבו נטי לא ליצטריך
ונקנה
של נקבה • ב( נראה דר׳ל דנרסי׳  !?)-נשני קנזצי! .
א( י״ל
אך למעוטי נטי דליטא נטי למאי טרטית לוצ  :א״ל א( אביי ודאי לאו טילתא היא דאטרי למאי מדמית לוצ
כו'  .אלא הכי יכול לטיטר ני היכי דאמרת אך ולא חלבן הכי נמי אימא אך ולא אותו ואת בנו  :אלא  .מאי דמו דאסר הבא ודאי לא אסר אלא חלבו  :אתני תקישא  .דאיתקוש פסולי הטוקדימין לצבי ואיל למעוטי חלבן ט!
ברח בי תיכי דאחלב צבי ואילליכא ברת  :ואתני קרא  .רק את דמו לא תאבל לטיקם עליה בלאו בעלמא ולא בכרת  :להבי  .כתיב חלבו בלשון דמו לומר לך מת דמו דצבי בכרת אף חלב פסולי הטוקדשין בכרת  :והא תנא

***"
א( מדברי רכינו נראה דלא גרס אלא לאו מי אמרת וכו׳ ורק גרס אמר ליה אכיי וכו׳ ואולי דנם ני׳ דיל! אלא הוא נ'1ס והוא ד ת אנזר ליה אניי וכני׳ רנינו והוא הנכון :
ת הו ת ציק ] [6הם דאנג שהקדישן למזנת מקדישין תמימים וממאי דתנא כו׳ ] :נ[ מומן ואס מתו יקנרו הס״ד והשאר שייך לעיל ] .נ[ ש׳מ דקדשי ] :ד[ והערכה הס׳ד ואח״כ ד׳ה כר׳ יוחנן ותיגת ודלא יש למחוק ] :ה[ ואידך
לכדרב מרי דמה 5ני ואיל אין פודין ודכעי למידרש כסמוך דתלנו ואותו ואת כנו מותר אי לאו כו׳ ! ]ו[ ולהב׳ כו!ינ  [1] :כמכילתא למילהא ] :ח[ דהדריה קרא הרריה לגמרי אף לכרת ] :ע[ אמרי' ] :י[ על מה
דאמרי׳ מעמו ולא ממשז אסור דילפי׳ מניעולי עונדי כוככים ואין לוקין עליו דכיון דחישתרי סעם לסגם כמו נכילה מסריד .כי הדר אסר ניעולי עוכרי בוכנים וכו׳ ולא מלקות ואינו נראה דאיכא למימר :
הגהות הב'ח)א(רש׳י דיה!ודברי ר״ש וכו׳ והערכה דתנן ר׳שוכו' לא היו ככלל מנצל דקרא 1כו׳ אע״ג דקדכי מזכה נינהו הס׳ד ואח-ב מ׳ה אכל חכמים ודיה אפילו חיהוד״ה הכי נמיוד״ה רב דלא מוקי וכו׳ כרכנן דקתני
בסיפא וכו׳ מחו יקנרו אלמא דקדשי וכו׳ העמדה והערכה הס׳ד ואח׳׳כ מ׳ה מדקהני סיפא גני קדס וכו׳ קדישין במומן הפ׳ד ואת״כ מ״ה ממאי דתנא דמחני' וכו׳ והעריך אותה הסיד ואח״ב מ׳ה א״כ דעעמא דמתני׳ .

