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אילימאין־ק )סבר( ספיקא הוא ואתי קרא למעופי ספיקא

w

בטחת

או דילמא ספוקי מספקא ליה

הג הו ת ה כ״ ח

 .אם זכר הוא אם נקבה פ א והאי ) ( fiרשיי ד ה ודילעא
ונו׳ כלומר אם ת׳ לננוי:

וא״ה מנ א לי ה ד ס ט מ א ד ת״ ק מ שו ס ס פי ק א דילמאהוי דקא מ ר מו מו טמו א ס תימצא לומרקאמר אם תימצא לומר ו[ ס פ ק
״בחומים הפנימיות שנפגמו ו שנג מ ט דהוי מום לענין דאין שוחסין בכור הרי מומו טמו  :למילקא טליה כו׳  ^ .אמרת בכור פ א ל פ
במקדש ולא הד מוס לישחט במדינה ולטולסבכור ודאי’ל[וי״ל דמדקאמר
ד ב ס ר בטל מום נמי א מ ר בגיזה וטבודה ואם ספק פ א מספיחא לח
ל ישמטאל בברייתא בכור הוא ומומו
הורה אור מלקינן ליה  :אי נמי למיהביה לכהן .
ט מו מנ צ ל ד ל ס׳ קו א הו יו ד אי נ נ ז ר :
אם ב ט ר הוא ט ת ט לכהן ו א ו ^
ב עי רב א מ אי טעמא דרבי ׳ישמעאל מי פ ^6
קרא למטוסי ספיקא  .כי
במוס זה ואם ס פ ק פ א אוכלו ישראל
פשיטא ליה אנדרוגינוס בכור הוא ומומו עמו
האי גוונא פריך בפ׳ בתרא
במום זה כדין ספ ק בכור הנאכל
או ד ל מ א ספו ^ מספקא ליה ואם תימצא
דו מ א) ל ף עי (.גבי כוי ובכריתות
במומו לבטלים דהמוציא מחבירו טליו
בפרק דם שחיטה)ל ף כא (.ובפ״ק לומר קאמר אם תימצא לומר בכור הוא הרי הראיה ) :א( דלמא אם תימצא לומר
דחולין)לף כנ(:גבי תחלת הצהוב שבזה מומו עמו למאי נפקא מינה למילקא עליה
קאמר  .כלומר א ם בכור פ א הרי
ושבזה ולא דמי לשאר דוכתי דממטסינן משוסגיזה ועבודה אי נמי למיתבה לכהןת״ש מומו טמו  :ה״ג בתורה כתנים זכר
ולא נקבה .זכר כתיב גבי טולת בקר
ספק מקרא לקמן בפ׳ ב ת ר א)ל ף נח (:ר׳אילעאי אומרמשוסרישמעאל י*אנדרונינום
טשירי ודאי אמר רחמנא ולא טשירי
זכר תמים יקריבט ומשמט ולא נקבה :
בכור הוא ומומו עמו ש״מ מיפשט פשיטא
ספק וכן בהרת בסון! נזיר )לף סה(:
כשהואאומר זכרלמטה .בסולת צאן:
ליה ודילמא אם תימצא לומר קאמר ת״ש
ספק בהרת קדמה ס פק שטר לבןקדם
ל  ,דלא צריך לגופיה למטוסי
'זכר ולאנקבה כשהוא אומר למטהזכר ^*אין
ד מ מט ס ליה מלסהרו או לסמאו הואיל
דהא אימטיטא ל ה ; להוציא
ת״ל א[ מה ת״ל להוציא טומטום ואנדרוגינוס
ופתח הכתוב בטהרה החלה מו[
טומטום ואדרוגינוס  .פ א דאתא :
*פטמים שהיה כך וטומטום נמי הוה מני אילימא ת״ק ספיקא הוא ואתי קרא
מני.האידאימטיטטומטוםואנדרוגינוס
למעוטי ספיקא אלא רבנן בתראי מחד רךא
שייך שפיר למטוסי שיש מהם זכר ויש
מזכר בתרא  :אילימאת׳׳ק .דמתנישין
מהם נקבה ופטרו הכתוב כל זמן
מנפקי דהא גבי בכור חד זכר הוא דכתיבנ[קא
הא טומטום ואנדרוגינוס ס פק הוא :
ש פ א ספק אבל כוי ותחלת הצהוב מעטי כרלהו טינייהו אלא פשיטא ר׳ ישמעאל ואיצטריכא קרא למטוסי ספיקא .
ואנדרוגיטס כולן שוים דקמי שמיא
בתמיה הא ליכא ספ ק קמי שמיא אלא
ת ואי אמרת בשלמא רבי ישמעאל מיפשט
גליא כוי אס חיה אם בהמה ואסתחלת
ודאי משוס דבריה בפני טצמו הוא ז[
פשיטאליה היינו דאיצטריךקרא למעוטי אלא
צהוב חשוב גדול או קטן ואם
קממטיט ליה ודלא כת״ק  :אלארבנן
אנדרוגינוס זכר או נקבה וא״ת הא אי אמרת מספקא ליה אצטריך קרא למעוטי
בהראי.דמתניתין דפשיטא להו דבריה
תרתי
ה[
בכור
וגבי
בתראי
רבנן
לעולם
ספיקא
רב דס״ל דאנדרוגינוס ספיקא הוא
הוא ח[ וקאמרי אינו בכור אלא נגזז
טז[ כדמפרש בסוך המפלת )נלה לף קראי כתיב הזכר והזכרים  :וחכ״א אינו בכור
ונטבד:תיפוק ליהטומטוסואנדרוגיט ס
כח(.דמסמא בלובן ובאודס״ומדקאמר
כר  :אמר רב חסדא מחלוקת באנדרוגינוס  .ונקבה מחד זכר דהא גבי בכור לא
בסוך הטרל)יבמות לף פג (.הלכה כר׳
כתיב אלא חד זכר וק מ מט ט  IPמיניה
יאבל בטומטום דברי הכל ספיקא הוא וקדוש
יוסי  h)nהכריטו בו אם זכר או נקבה
כולהו טומטום ואנדרוגינוס מחד זכר :
מספיקא א״ל רבא אלא מעתה בערכין יערך
ובריה בפני טצמו דקאמר רבי יוסי
אלאפשיטאכדר׳ישמטאל-מוקמינן לה
אלמה
בברייתא לאו דוקא ואפ״ה מ ח ט ט ליה
וכדבטי׳ לפרושי דהא כהנך רבנן לא
רב לטנין ביאת מקדש מדכתיב מזכר וטד נקבה זכר ודאי נקבה ודאית מצינן״לאוקמא ופשיטא ליה דזכר פ א י [;היינודאיצטרירלמטוטי.
ולא טומטום ואנדרוגינוס והיכי אשי קרא למטוטי ספיקא ויש לומר דאט״ג דזכר הוא לא קדוש שום קדושה אם אקדשיה לשום טולה ואפילו
דהכא פריך שפיר ד מ מט ט ליה אנדרוגינוס מהזכר יתירא דכשיב גבי בגיזה וטבודה שרי ומזכר קמא לא נפקא ״לן למטוסי מקדושה דהא
טולה ואס בא ל מ ט טי אפילו פ א זכר משוס דמשונה משאר זכרים גבי בכור כתיב חד זכר ו ל ק מ מ טי ט לי ה ר׳ ישמטאל מגיזי :דלא שרי
א״כ מדממטטינן ליה מהזכר ש״מ זכר הוא ולא יז[נקבה אלמא לא אתיא יא[ משוס מום אלא לישחט ; אלאאיספוקימספקאליה  .א ם זכר אם
כ ת״ ק ד א מ ר ס פי ק א הוא אבל בההיא דרב תרי מיטוטי כתיבי דהוה נקבה תו לא מישוקמא הך אליביה ]דר״י[ דקרא למטוסי ״ספק דלא אשי
מצי למיכתב מזכר וטד אדם או מנקבה ט ד אדם ואתא חד מינייהו וכמאן מוקמת ליה  :לטולםרבנןבתראי .ודקאמרש תי פ ק לי מחד קרא
לטומטום וחד לאנדרוגיטס ואם אנדרוגינוס הוא זכר אתיא מזכר דהא גבי בכור מחד קרא נפקא להו לא היא דגבי בכור תרי י [3כתיבי :
*למטוטי ואם הוא נקבה אתי ט ד נקבה למטוטי מ ט ט ס שהוא משונה הזכר .הזכר תקדיש ; הזכרים .אשר יהיה לך הזכרים לה׳  :ממלוקת.
ולפי ט ט ם זה אית ליה שפיר לרב יח[ הא דאמר רב ח סדא בסמוך דקאמרי רבנן בתראי בריה הוא באנדרוגיטס  :אבל טומטום דברי
מחלוקת באנדרוגיטס אבל בטומטום ספיקא הוה וקדוש הוא מספיקא הכל ספק  .ואסור בגיזה ואינו נשחט לא במקדש ולא במדינה  :אלא
פירוש דלית לן לאוקומי מיטוטא לטומכיום שהוא ודאי או זה או זה אלא מ טתה.דספק הוא בטרכין יטרך יג[באדם או בטרך איש או בטרך אהס;
>
1
1
דאוקי רב מיטוטא יט[ לטומטום משום דאיכא ישורא
ש פ א מכוסה והא
חג מ ^
_
וטוד יש לפרש דצריכי הנך תרי מיטוטי דרב דכיון שהוצרך לכתוב זכר כדי למטט אנדרוגינוס אם הוא זכר לפי שהוא זכר משונה וטד נקבה
למטוסי אם הוא נקבת טל כרחך צריך לכתוב שניהם כדי שלא תאמר זכר דוקא ולא נקבה או נקבה דוקא כ[)אבל( ולא זכר ולא נפרש דהוה
מצי למכתב טד אדם ומ״מ סבר רבדמוקמינן נמי מיטוטא לטומטום כא[ ולא כרב חסדא דלקמן נמי אשכחן ר׳ יוחנן דלית ליה דרב חסדא
ומצינו למימר נמי משום טומטום לחודיה צריכי שרוייהו למטוסי ספיקא דידיה מדין זכר א ס אח״כ נמצא זכר ומדין נקבה אם אח״כ נמצא נ קג ^
וה״ה אנדרוגינוס לפי ש פ א משונה משאר זכר או כנ[משאר נקבה ושקולים הן וליש ליה לרבדההיא דרב חסדא וכן אביי »[ ב פ ״ ק דחגיגה
) ד ף ד (.מ מ ט ט סו מ טו ם משום דאיכא יתורא ויש לתמוה כד[דקפריך לקמן אל א מ ט ת ה בטרכין יטרך ומייתי ראיה מברייתא
מטרך איש ואשה מהזכר אם נקבה ומשני סמי מכאן טומטום מאי קושיא התם איכא יתור דמשום אנדרוגינוס לא צריך אלא חד וי״ל דהשם
נמי צריכי שרוייהו לאנדרוגינוס דאי כתיב הזכר למטוסי ה״א לא גר ט מנקבה ויהיה בטרך נקבה וא״ת והא ד פיי ר
טומטום ואנדרוגיטס מאי קושיא כה[ דילמא הא גבי שלמים איכא תרי מיטוטי אם זכר א ס נקבת דאם הוא מיטוט כדקאמר בפרק המפלה
)נדה דף כח (.ואומר ר״י דג ר סז כ ר או נ ק ב הד כ תי ב בקרא בשלמי צאן דהכידריש ליה בשורת כהנים אבל אם זכר אם נקבה דכתיב בשלמי
בקר דריש ליה התם בתורת כהנים ולטיל ב פ״ ב)ד ף סו (:ובתמורה בפרק אלו קד שים)דף יד (.לרבות ולד בטלי מומין כו[ והשתא פיי ך שהיי
לרב חסדא דבהאי קרא לא כתיב אלא חד מיטוטא והוי או למטט כמו או כשב פ ר ט לכלאים או טז פ י ט לנדמה ־ ו י ל י ן מ ע פ ן י כולהו
מיניה  .פירוש כולהו נקבה טומטום ואנדרוגיטס ולרב חסדא נמי דבסמוך דאמר סמי מכאן טומטום נ ק ט כולהו מ פ ם נקביה' ואנדרוגינוס ‘
אמרת בשלמא מיפשט פשיטא ליה  .פירוש דבכור הוא ומומו טמו היינו דאיצטריך קרא למטוסי ותימה מהאי ט ט מ א גופיה לא ליבטי קרא
דכיון דבטל מוס הוא פסול כז[לגבי מזבח ופי׳ בקונטרס דהכי קאמר הייט דאיצ שי'!
קדושה א ס כח[ קדשיתלשם טולה ואפילו בגיזה וטבודה שרי ומזכר קמא לא נפקא לן א( למטוסי מקדושה דהא גבי ב ט ר כ תי ב  7Dזכר ולא
ממטיט ליה רבי ישמטאל מגיזת דלא שרי ליה כס[ משום מום אלא לישחט טכ״ל וקשה לפירושו מום מטיקראלא אסיר בגיזה ו ט ט ד ה א צ א
מדרבנן כדמוכחליה לטיל ב פ״ ב)ד ף יד (.ד א מ ר קדו ש ת ב() מז ב ח( דמיחלפא בקדושת הגוך גזרו בה רבנן ויש פי׳ אחרים מרש״י ש כ פ ב
בהם היינו דאצטריך קרא למטוסי דאט״ג דז כ ר הו א לאמקרבינא ליה דנקבות שלו הוה מוס ולפ״זצ״ל ד א ת אה אי קרא לאשמטינן צ[ במקום
לאשמוטינן דגרט מבטל מום דבטל מוס נ תפ ס בשמורה
דאיצטריך למטוסי
לאפוקי מדרשא דאביי ורבא דלטיל לא[ ג(
מומא
הוה
.
.
ותירץ .
.
'
,
בשר ,
,
וא״ת א״כ מאי קפריך אילימא לת״ק ספיקא צג[ ואתי קרא למטוסי ספיקא שפיר איצטריך למטוטי דאין נ תפ ס בתמורה דס״ד דנ תפ ס אפילו
הוי נקבה צי[ לאשם דתרטה לרבנן דר״ש בשמורה בפרק אלו קדשים )דף יס (:וכיון שיש בה קדושת הגוך משמט דמיתפס בתמורה ולס
טושה תמורה ל( קדושה ראויה כמו תמורת הפס ח דראוי שאינה קריבה ואפ״ה נ תפ ס בתמורה לקדושה דחויה ורוטת וגבי אנ ד מגי ט ס ד מ מט ט
ליה קרא הכא אפילו הוי ספיקא לפי שאינו לא זכר גמור ולא נקבה גמורה וי״ל דהכי פריך צה[ מדאיצטריך קרא זכר למטטיה מהקרבת
........מט—,ט .ליה מ ט ט ס ד א' ט
דמשמט ד מ
ישורא צו[
הז״ל למיכתב
טולה כיון ד ס פ ק נקבה הוא
בזכר —
— ...
------ ----------הוי נקבה לא ..
אפילו ..
תמורה ____
מדין . .......
למטסו ״ , .
דאי ., ...
............
—
׳
׳ ׳
.........................
. . .
•
.
זכר גמור ואם תאמר היכי דייק צז[ דמיפשס פשיסא ליה לרבי ישמטאל דילמא אתיא כתנאי אחריני דסברי זכר הוא כגון רבי יוסי דפרק
הטרל
א( ]אלא[ נ( ני' צ׳ק דמים למזנח דטיחלפא נ( וי׳ל דאיצקריך נ׳ק ד( לקדושה דמויה כמו המורח הפסח שאינו ראוי ליקיב ואש״״

לאתי

דביציו מבחוץ ולפי לשון ראשון שפי' רטורה רב חסדא בההיא דרב דמטעטינן טומטום משום  :כד[ לתמוה
מאי קפריך לקטן בו׳ וטייתי מברייתא דטטעטינן ליה :כה[ תי׳ דילטא נטחק :כו[ טוטין ואף תטורת בעלי טוטין
והשתא  :כז[ פסול ר\א לנכי* .כח[ אם אקדשיה לשם  :כע[ ליה אלא טשום מום לישהט וקשה לפי' מום מעיקרו
אות א')תי׳ ליה(נטחק  :ל[ לאשמועינן דחרוץ במקום :לא[ דלעיל ור׳י תירץ  :לכ[בתמורה ווה לא נתפס בתמורה:
לג[ ספיקא וצא ואתי  :לד[ נקבה דתחלת הקדש יש בה קדושת הנוף כטו מפריש נקבה לאשם  :לה[ פריך
אמאי איצטריך קרא זכר למעוטי מהקרבת :לו[-יתורא דידיהכזכ ר :לז[דייק טהכא רמפשט :

ל16קמא הס״ד אח'נ ד׳ה
פשיעא נו׳ צ׳ק
לן אלא למעוע׳ צ׳ק

ני׳ הצ׳ין ספקא לא אתי

רבינו גרשום
ם>־שט פמ־םא לי״ .
ואנדרוגינוס לא הוי
כריה בת״ע אלא וכר

הוא ובכור ומוטו עטו
^לטא"השו”ר^םםפקא
ל'״  .דרילטא בריח
אם ת » א ^ ל1טר ’ ב כ *

הוא .ד,ויטוטו עטו:
לטילקא עלית ^טשוס
לטיחמה "לכהן
? “ יי ?**
 d wג ה ^’*’ועבוד״
וטיהייבלטיחביחלכהן;
מתיב מם ם“ Jxn
קרבנו טן הכשבים וכר
שה ״ ^ ב ר ״ מ ט ר ?
למעלה דכת>ב אם עילה
השלש"בסר^יילצ^^^ל
אלליטא הנא קטא !
דרבי ישטעאל ספיקא
מנ ד ת ^ פ ^ א ^ ט ^ ש
ולא במרינה א־ןשוחטין
דליא^יולאייי^מלב״^ל
.. ............
ואתי

קרא

למעוטי.

ל ־ כ א ^ ? א ^ ! ^ ' ’:

לרבנן בח^ראי' איצטריך
נט "1
דהאיאטרינן וחכ״אאינו

בכור ונגזו ונעבד  :אי
לרבנן טיט איצטריך
זכר אחרינא תיפוק ליה
מחד 1נ ד וקא מימעטי כולהו מיניה בין נקבה ובין טומטום ואנדרוגינוס  :אלא פש־טא לר׳ ישמעאל איצטריך
אידך וכר דלדידיה קדוש בבכור והיינו דאיצטרין■ למעוטי ראע׳ג דקריש בבכור לא קדיש לענין קדשים :
)אלא( לעולם רבנן בתראי ואי אמרת לדידרו כיון דלא קדיש בבטר תיפוק להו פחד וכר אין הכי נטי אלא
נבי בכור הא כתיב תרי קראי חוכר והזכרים הכא נמי כתיב תרי וכר  :מחלוקת באנדרונינוס  .דלרבנן בתראי
הוי בריה ולת׳ק ורבי ישמעאל הוי ספק בכור ; אבל טומטום  .אפילו לרבנן בתדאי הוי ספיקא דשמא
יקרע וימצא זכר וקדוש מספיקא :

על אלו מומין פרק ששי בכורות

צטורת ה ש״ם

מב

עין םש&ט
נ ר מ צו ה

אל מ ה הני א הז כ ר  .והיה ע ר כ ך הזכרומריבויא ד ה״ אנ פ ק א לן ולא *הערל ) ypינמות דף סא (.ואנדרוגינוס זכר ואיכא למ״ד אך מאכילה
טו מ טו ם  :ע י ר איש ד[ו א ש ה .אין שוין
כדמפרשם סבפ׳פי קבהארלאס ימנ ימ :אעי םט בחזה ושוק יז[ ואמר ר׳׳א ה ת ם חייבין עליו סקילה ]כזכר[ או כתנאי צ׳י1
נ ק ב ה .מ רי בוי א דאם נפ קא לן ולא טו מ טו ם מ מ שו
דברייתות דבסמוך ד מ מ ע ט מהזכר טו מ טו ם ואנדרוגינוס או מיתורא סד k ,מיי׳ פ״א מהל'
ערכין הל׳ה ;
ליה ק רא דספי ק א קמי שמיא ליכא אלא ודאי משום בריה מ מ עי ט ליה :
מ מ ע ט ליה וי״ל דלפי מ ה שפירשתי ד מ ט ע מ א דמום ק א מ מ ע ט ליה ניחא
סו ב מיי׳ פ׳ז מהל׳
ס סי מ כ אן מו ס טו ם .מקרא לא מ מ ע ט חו ר ה אור
ד מי ס ת ב ר לי ה ל או קו מי ה כ ר׳ ישמעאל
פסולי המוקדשין
ערכין ד :שנה ק)ן.
הלכה ד :
כיון דכוותיה מיתוקמא לגמרי :
נדה אלא אנד רוגיט ס ומשום בריה אכל ייקףאלמה תניא*°דןזכר"ולא טומטום ואנדרוגינוס
•-DS
הזכרים  .וא״ת בלא ש״ו לעיל
״י״״" ’ ״יו יי״י״יא ’ ״יו ™= א 1סטי טיכןטומטום ת׳ ש יכול ל א יהא בערד
הזכרים נמי מצי ל מ ע ט
איש אכל יד,א בערך אשד ,ת״ל הובר אם
אנדרוגינוס מהזכר כמו ב ס מוך לטנין
נקכד ,ולא ט מ טו ם ואנדחגינוס סטי טיכן
4 ,,
המפלת
בפרק
ערכין ובנדה
־ם ־ ט מ ט ס ת׳ ש °אם וכר אם נ ק כ ה ־[ זבד ודאי
)דף כח (.גבי טו מ טו ם ואנדרוגינוס
נ ק ב ה ודאית ולא טומטום ואנדרוגינוס סמי
ולא נ ק ב ה ) .א( דהיינו הך מ כ י
שראו לו ק או אודם וי״ל דשמא יח[עוד
ישנר
הערל
ר״פ
דאנדרוגינוס זכר כו׳

*הזכר

עולה דפרישיח לעיל להוציא טו מ טו ם
ו מ ד מ ע טי ה ק ר א בריה הו א דמשום
׳ממת

ע׳ש »נמים
פה:

י![.

]נעיל »א;[

רבינו גרשום
יכול לא יהא בערך איש.
דאין םחמירין עליו
טספיקא  :אבל יהא
ב ע ^ אשה דערכח
 6הות טשל איש  :סטי
מינן פומטוט •דטוטפוט
נערך טספיקא  :אם
זכר אם נקבה  .דכתיב
נכי שלטים  :פסי מיכן
מוטטום התא קדיש
טספיקא ; ועעבד ב ע׳ז .
והטוקצה לע״ז והאתנן
והמהיר  .הני כולתו
בתורים ובני יונח מיידי
דאי טלקן לא הל עלייהו
קדושת מזבח אלא נבילת
הווין ומטמא בנדים
אבית תבליעח  .אלטא
דטומפום לא קדיש
למזבח  :סטי מכאן
פומטופ  :לא קדושים
בוזטורח  .שאם רצח
לעשותם תמורת קדשים
אינןקדישין בםק־טןואם
הקדישן ורצה להטיח
בבועז׳ חולין לא טקדישין
לא אליטי לטיתפם
תמורתן  :אפיק טוטפום
ועייל יתום  .כי חתוא
יתום דכי ילדתו אמו
היא פירשה למיתה ותוא
פורש לחיים ומשום
הכי לא קדיש כדנטרינן
אמו
בחשוחם תחת
פרט ליתום  :ליטא
כוזנאי .הא טילתא דרב
חסדא דאיכא לט׳ד
דפוטטום קדוש טספיקא
ואיכא לט״ד שמא ברית
חוי ולא קדיש :

מיכן טומטום ת״ש הזכר ולא .נקבה כשהוא
אומר למטה זכר שאין ת״ל ג[ מה ת״ל לרווציא
טומטום ואנדרוגינוס סמי מיכן טומטום ת״ש
*י=הנעבד והמוקצה והאתנן והמחיר וטומטום
ואנדרוגינוסכולן מטמאין בגדיםאביתהבליעה
ר״א אומר טומטום ואנדרוגינוס אין מטמאין
בגדים אבית הבליעה שהיה ר״א אומר כ ל
מקום שנאמר זכר ונקבה א ת ה מוציא טומטום
ואנדרוגינוס מביניהם ועוף הואיל ולא נאמר
בו זכר ונקבה אין א ח ה מוציא טומטום
ואנדרוגינוס מביניהם סמי מיכן טומטום ת״ש
*ר׳ אלעזר אומר הטריפה והכלאים ויוצא דופן
טומטום ואנדרוגינוס לא קדושים ולא מקדישין
ואמר שמואל לא קדושים בתמורה ולא
מקדישין לעשות תמורה סמי מיכן טומטום
ת״ש ר׳ אלעזר אומר חמ שה לא קדושים ולא
מקדישיןואלו הן הטריפהוהכלאים ויוצא דופן
וטומטום ואנדרוגינוס וכיתי מ אה״נ סמי מיכן
טומטום הוו להו ארבעה אפיק טומטום ועייל
יתום לימא *כתנאי רבי אילעאי אומר משום
ר׳ ישמעאל אנדרוגינוס בכור הוא ומומו עמו
וחכמים אומרים אין קדושה חל ה עליו ר״ש בן
יהודה אומר משום ר״ש הרי הוא אומר הזכר
וכל מקום שנאמר זכר אינו אלא להוציא
טומטום ואנדרוגינוס וכי תימא סמי מיכן
טומטום ר״ש בן יהודה היינו רבנן אלא לאו
טומטום איכא בינייהו דת״קסבר אין קדושה
חלה עליו אאנדרוגינוס א בל טומטום ספיקא
הוא וקדוש מספיקא ואתא רבי שמעון

דרשות אח רות יש דקראי טו ב א
כתיבי בבכור כגון )שמוח לד( כל
מקנך תזכר וכולהו צריכי והא ד א מרי'
בפ״ק )3עיצ דף ש (.אפי׳ תימא
ר׳ יוסי הגלילי שאני יש[ ה כ א דכתיב
הזכרים ]ופריך[ ולגמר מיניה ה א ציי,
מי ע ט ר ח מנא הזכרים והכא מוקים כ[
לדרשא אחריתי י״ל דלא סבירא
כרבנן בתראי דהכא :
טו מ טו ם דברי הכל ספי קא שיין לעיל

ס פ ק לא  yמ מ ע ט ק רא  :ה רובע ל״ג
ד ל א שיי ך ב טו פו ה :ה נ ט ב ד .ח [ כולה
בקרבנות דטופוש קמיירי:מצומאים
בגדים אבית הבליעה .כשאר נבלת
טון! ט הו ר דמליקתו אינה מליקה והוי
נבילה ואי ל או ב ריה הו א א מ אי אינה
מליקה מ[ מ ה נפשך א ס זכר הוא
כשר ו א סנ ק ב ה הרי כשר דהא בטופות
לא חלק הכתוב ו טוד מדר״א איכא
הוא כו׳  .לאו מ ט ע ם דלא אתי
לאותוביה דקאמר כל מ קו ם שאתה
קרא למעוטי ס פי ק א קאמ ר ר ב ח ס ד א
מי 5א מ ר מ ק נ ה ^ 0 w » w fv5m 5
דקדוש מ ס פי ק א דגבי טו מ טו ם שיש
גי׳ צ״ק ושייר שפיר
ס פי ק א מי מ מ ט ט ליה קרא אלא ודאי
מ ה ם זכר ויש מ ה ם נ ק ב ה ״דלא שייך
למעוטי כדפירשתי לטיל
ב ד ה הו א והיכא ד מ ט טי ה מ ט טי ה אבל
כדפי׳ לעיל אלא לא מי ס תבר ליה
בטופות דלא מ ט טי ה לא מ ט טי ה  :לא
לאוקומי מי עו ט א ב טו מ טו ם דחשיב
קדושין בתמורה .כלומר אפילו ת מורה
ליה זכר גמור או נק ב ה ג מו ר ה ו ר׳
שחלה טל בטל מו ס ק ס ט אינה חלה
יוחנן דפליג עליה דר ב ח סדא לקמן
טליהן ו מ ט מ א מפרש ב מסכ ת ת מורה
כא[ דק סב ר דבריה הוא ואין קדושה
ב ק רב ט ת )דף יז: (.
בפ רק יש
חלה עליו ואפילו נמצא זכר וא״ת
ואמאי לא פריך אר ב ח ס ד א מההיא
ולא מקדשין י[ בעושי תמורה  .שאס
ה ס קדושין אין טושין ת מו רה והיכי
דרישכיצד מערימין)חמורה דף כד(:
דמי שהן עצמן קדושין יא[ כגון שהיו
ד א ס זכר יקרב עולה וא ם נ ק ב ה זבחי
ולדות קדשיס דקדשי אג ב אמן ואי
שלמים דקא מר ה ת ם ילדה טו מ טו ם
ואנדרוגינוס אין קדושה חלה עליהם
ה ג הו ת ה ב ״ ח
טו מ טו ס ס פ ק הוא אמאי לא קדוש
ומפרש ה ת ם דק סב ר ולדות קדשים )א( ר ש׳ידיה הז כ רו ט׳
מ מ ה נפשך  :יתום  .דמי להנך
היינו הן זכו׳דסדישית
שפסולין משטלדו ו הי כי ד מי יתוס
בהוייתן ה ם קדושים דאי במעיא מן צעילהס״ד):נ(ד'ה וה׳׳ין
ה ם קדושים ה א תפשינהו קדושה סבר ונו׳ במקום ק מ ת
כדמפרש בשחיטת חולין ב פ׳ שני)דף
שרגיל להיות;
כב[ דאימיה ולרב ח סדא דאמר
צח• (:שמתה אמו ב שעת לידה זה
פריש למיתה וזהפרי ש לחייס  :לימא
טו מ טו ם ס פי ק א הוא יהיה טו מ טו ם
קדוש אפי׳ כג[ בהוייתן קדושים שהרי
בתנאי  .ה א דר ב ח ס ד א דאיכא
פירש אם וכר צ״ק
דס״ל יג[ ס פ ק הוי  :איןקדושהתלה
״בפי׳ א מר א ם זכר יקרב עולה ואם
נקבה זבחי שלמים וא ע״ג דאיכא
עליו  .דבריה הוא אבל ב טו מ טו ס לא
מכאן טו מ טו ם כד[אמאי
ל מי מ ר ס מי
פליגי ד ס פ ק .הוא  :להוציא טומטום
.
P
ו אג ד רוגינו ם .ד מו מ עו ס נ מי ב רי ה הוא  * :ד כ ״ מ גוו מ מו ס ב ב רי ה ? פריך ב ס מוך מברייתוח ה״ל למיפרך מ מ חני׳ וי״ל ד ר ב ח ס ד א פי׳
לא מ ס פ ק א  .דחיקום לרב ח ס ד א כחנאי יג[ דתימא ההוא תנ א a׳ אין *כה[ קדושה חלה עליהן ומ״מ ב הויי פן ח פול עלייהו קדושה כמו קדושת פה מלה עליהן
ומ״מ בהווייתן תמול
דסבירא ליה בריה הוא סבירא ליה כרבנן בתראי  :אלא הגי ״ בכל ולדות קדשים דכיון דהוי ודאי א ס זכר או נ ק ב ה והא דלא משני עלייהו 5״ק
סנ אי  .דברייתא בהכי פליגי דכ״ע ממיל יל[ ב מקום זכרות זכר ה ת ם אין קדושת פיו חלה עליהם ולוקמה ב ב ה מ ח חולין דלא שייך
הוי וקדוש  :ות״ק ס ב ר חיישינן שמא נ הפ כ ה זכרותו נכפל גידו ליה קדושת אמו משוס דמ שמע ליה דקאי בין א ב ה מ ה דחולין בין
תניא הזכר ולא מו מ מו ם
מבפני ם ומוציא מי ס במקום )נ( שרגיל נקבות להיות מו[ נ ק ב ה א בה מה דקדשיס דאיירי בה :
ואנדרוגימס  .מייתורא כו[ קדריש אבל מזכר לחודיה לא ק מ מ ע ע
ורבי
כדא מר ב סו ך ה מ פ ל ת )נל ה ד ף כ ח (:וכר׳ יהודה אתיא כד מוכ ח ב ש ב ת ב פו ך פ ר ק א ם לא הביא כ לי ) ד ף קצו (:ד א מ ר ר ב ח ס ד א לא לכל א״ר שיטה מקובצת
א[תי׳ סטי מכאן סוטטום
יהודה אנדרוגינוס זכר ס א שאס אתה אומר כן בערכין יערך ותניא הזכר ולא מו מ מו ם כו׳ פירוש ו ס ת ם ס פ ר א ר׳ יהודה היא)לקמן ת״ש נטוזק  :ג[ אם
לף סא (.וקאמר ר״נ בר יצחק אך אנן נ מי תנינ א דקא״ר יהודה פוסל באשה ואנדרוגינוס לקידוש מי ח מ א ת ומאי שנא גבי מילה דכתיב נקבה לד,וציא טוטטום
ואנדרוגינוס  :ג[ תי'
)כראשימיז( המול לכס כל זכר ויש לתמוה מאי שנא דבטרכין צריך ייתור למ ע מ אנדרוגינוס ובקידוש לא צריך מי עו מ אלא מ מ ע מינן ליה טת ת׳ל נמחק  :ד[ איש
מהיכא ד מ מ ע מינן א שה מונ תן ולא ונתנה כדאמרינן בפ ר ק מ ר ך ב קלפי)יו מ א לף מג (.ובמילה אדרבה צריך יתור לרבותן לדין זכר ומיהו וערך אשת אין כו'
בפרשת בחקותי ה ס״ד:
מקידוש הוה מצינןלמימר דשמא איכא מיטוט אבל מילהקשיא וי״ל ד ק סב ר ר׳ יהודה אנדרוגינוס מוצא מכלל זכר בלא שו ס /מי טו מ מ ס ב ר א
ה[ טופפום ומשום :
ולהכי פסל ליה א( קדוש ולענין מילה צריך ייתורא דכל זכר לריבויא והא דבעי מי עו מא בערכין היינו משוס ד מס ב ר א הייתי מ ע מידו ו[ ועוד סטר ,נפשך בין:
לכל הפחות ב ע ר ך נ ק ב ה אי לאו ד מ ע מיה מנ ק בה כז[ ב()לאו קו מיה ב ע ר ך( וברייתא דעולה דלעיל דאיצמריך ק ר א למעוטי מזכ ר לאו כר׳ ז[ לא מטעים ליח קרא:
ח[ ח נ ע ב ד כולהו
יהודה א ע״ג ד ס ת ס סיפרא כח[ היא דהא בקידוש פוסלו ר׳ יהודה כלא שום ייתור ומ״מ פ שיטא ליה דההיא ד ע ר כין) ל ף ל (.ר׳ יהודה בקדבנות  [P :מליקה
כל כ מ ה דאיכא לאוקומיה ס ת ם סיפרא כוותיה מוקמינן ועוד תניא בהדיא בפ״ק ד ע ר כין)ל ף ה(:דר׳ יהודה אומר הטו מ טו ם ואנדרוגינוס מטריכין טמר ,נפשך אם  1בר
בו׳ ואם נקבר ,היא
אבל לא נערכין ומיהו קשה לפי שיטהכע[ שפירשתי מ פ ר ק הערל)יבמות לף עב (:דמ שמע ה ת ם דלאפסיל ליה ר׳ יהודה לענין קדוש אלא בשר דחא נ ו׳ טדר׳א
מ ס פ ק דהוי ס פ ק איש ס פ ק אשה דתניא צ[ ר׳ יהודה אומר אך אנדרוגינוס שקדש קדושו פסול מפני שהוא ס פ ק א ש ה ואשה פסולה נטי איכא לאותוביד■
דקאמרכל מקום שנאמר
לקדש ונראה ל פ ר ש ד ס פ ק הוא לר׳ יהודה ולענין מילה צא[ ג( אי כאשה גמורה ריבהו הכתוב מכל זכר דמ שמע כל זכרות ולענין ערכין זכר ונקבה ! י[ טקדשין
תמורה :
ואנדרוגינוס אין מטמאין בגדים אבית הבליעה  .ה״ה דלהקרבה נ מי לעשות
מ ע טו הכתוב מ ע ר ך איש ואשה לפי שהוא משונה •
יא[ קדושים הא אין
כשרין כדמפרש ט ט מ א אלא איידי דנ ק ט ת״ק צב[ ט מ א נ ק ט י ״ א אי! מטמאי! = ו א ת א ר״ש בן רבי יהודה משוס ר״ש למימר טו מ טו ם נתפסין בקדושת בנון :
נמי בריה הוא  .מ ש מע ה כ א ד ק סב ר אנדרוגינוס בריה הוא כמו ט ע מ א ד טו מ טו ם ואפי׳ ד מסיק נמי דטו מ טו ם מ מ ע ט לדידיה מ ט ע ם יב[ דסיל כריה הוי
ואיכא דס״ל ספק הוי ;
פ ל א'ו מ צי
שהוא צג[ נ ק ב הכ ש מ טיל מי ם ב מקום נקבות מ״מ באנדרוגינוס הוי לעולם צל[ משום דבריה הוא ותימה ד פ׳ הערל
חשיב ליה ודאי זכר לר׳ יוחנן ד א מ ר ה ת ס א ך מאכילה בחזה ושוק וי״ל דאפי׳ הוי ודאי ז כ ר ל מ מ מ ע טי נ א ליה *זכר אבל נ ק ב ה ודאי |לאור,םא דרבנ! בחראי

•אבל

אלמה

טומטום

מי מ ע ט א מן טו מ טו ם המטיל מי ם ב מקום נקבות לפי ה מ ס קנא

־  ? ™?rל א “* Tחפדא

א( לקידוש צ״ק  ( 3צ״ק מ׳ז נ( אפי׳ הוא אשה נמורה צ״ק
אלא בוכר ונקבר ,טספקא
ד[ מטיל מים במקום  :עז[ לרדות בנקבה  :עז[ הערל דס׳ל דאנדרוגינום זכר למיד  :יז[ ושוק ומריא דאטר התם הייבין עליו  :יח[ דשטא
וקדוש מעיקרא אפילו לרבנן בתראי וחני תנאי דכרייתא בדגי פליני בו׳ וחד״א  :יד[
קסבר דבריה  :כב[ קדושר ,דאיטייהו  :כנ[ אפילו אי בהווייחן קדושים שר,רי אמר תי׳ בפירוש נמחק ; כד[ פוטסוס מ׳׳ם אדפריך בסמוך:
יש עו ד :יע[ שאני התם דבתיב :כ[ טוקים ליה לדרשא בו׳ סבירא ליד ,ברבנן  :כא[ ילקטן קס1
כה[ אין קדושת פ ה חלה עליהן בו׳ עלייהו קדושת אימיי ת במו בכל בו׳ ודאי או זכר או נקבה והא בו׳ דלא שייך כיה קדושת אימייהו משום :כו[ מייתורא דח׳ א קדריש; כז[ מנקבה וביון דמעטיה מנקבה הוצרך למעט גם מזבר
כה[
דלא תימא דמעטיח מנקבה בערך זבד וברייתא כת[ סיפרא ר׳ יהודה דר,א  Iכע[ שיטה זו שפירשתי  :ל[ דהניא חתם ר׳  :לא[ מילה אפילו אי הוי באשת  :לב[ ת׳ ק מסםאין נקט  :לג[ שהוא ודאי נקבה  :לד[ לעולם
טעמא משום  :לה[ זבד מי ט ממעטינא ;
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נר מצור.

על אלו מומק פרק ע5שי בבורות

משורת הש״ם

כיפליגי במנויל מים במקום נק בו ת .והשתא הא דאמר ר ב ח ס ד א ור״ש סבר לא אמרינן הכי אלא ודאי נקבה הוא והא דאמר ר ב
לעיל אבל מומעום דברי הכל ספיקא הוא על כרחך לא כה[ אמרו חסדא עו מעו ס דברי הכל ס פק הוא הא אתא לאשמועינן דלא תימא
אלא נ״״יל'5י! במעיל מיס במקום זכרות דההוא ודאי זכר הוא כו[ ״אבל במעיל לרבנן בתראי עומעו ם נמי בריה הוא ולא תהא קדושת בכור חלה
ליח ליה  s׳ pמים במקום נקבות ואליבא דת״ק אבל ״ [ ר״ש *דלית ליה שום על שום עו מעום ומיהו ס״ל לרב חסדא איכא תנא דאפילו ס פ ק
לית ליה דאי ממיל מיס במקום'
ספיהא בעומעו ם דאי הוה מעיל מי ם
סו « מיי׳ ס״ג מהל'
זכרות זכר ואס במקום נקבות נקבה
בכורות הל״ה עוש׳ע במקום נקבות הוי נקבה ודאי וא״ת בן יהודה למימר טומטום בריר .הוא ולא
ודטלי עלמא אית להו דרב חסדא
יו״ד ם•' שנוו סעיף נ  :ומנ״ל לרב חסדא דלרבנן בתראי
קדוש לא דכולי עלמא טומטום בבריה לא
דקדושה חלה על עו מעו ס  :וכי האי
סח ב מיי' סיד מהל' קדוש מספיקא דילמא סברי כר״ש
מטיל
מספקא א[ זבד ונקבה הוא דמספקא
ד הו ר ה ר ני אילעאי  .כלומר ר״ש בן
אישות הלי׳א שוש״ע ולא כח[ קדוש כלל וי״ל כיון דמההוא
מים במקום זברות דכולי עלמאלא פליגי דזבר
יהודה כי הך הוראה ס״ל  :חולין .
אה׳ע סי' מד סעי' ה  :ע ע מ א דפליגי באנדרוגינוס משום
הוא כי פליגי במטיל מים במקום נקבות מר
יא[ ולגבי ב ט ר קאמר דלא קדיש
ס ט נ ד מיי׳ פיו מהל' כנו[ דבריה הוא לא מצי פליגי
סבר חיישינן שמא נהפכה זכרותו לנקבותו
דוודאי נקבה הוא והא ר׳ אלעאי
יבום הליד סוש׳ע בעומעום דלרב תסדא לשום תנא לא
אה׳עסי' קעב סעי׳ס :
אמורא הוא ולאו היינו האי דברייתא לפי' גי' רשיי 5׳ל ר‘
הוי בריה מ סת מא ל[ מודו לת״ק
ומר סבר לא חיישינן כי הא דהורה *רבי
 .א־לעאי
דאיירי לעיל משוס ך ,3
בעומעו ם דכי קדוש לא[ הוא מספיקא
אלעזר כ[ בבר״מה מטיל מים במקום נקבות
ה ה י נ ה ר׳ יו חנן  .בהך הוראה דר׳
כמו שמודה לו רבי ישמעאל וא״ת חולין תהי בד .ר יוחנן מאן דלא חש ג[ לתנא
אלעאי  :לא לס״ק ולא לי'י ש מ ע א ל .
לקמן פ״ ע )דף נז (.ד מ מ ע ע ר״ש בן
קמא ולרבי ישמעאל ולימא רבי יותן נמי
ד מ תני׳ד א מ רי עו מעו ס אי ע נ ש חעלא
יהודה עו מ עו ס ואנדרוגינוס ממעשר
חסדא
דא״ר
בתראי
לרבנן
חש
דלא
מאן
במקדש ולא במדינה משוס דספיקא
בהמה משוס ד מ מע ע בקדשים הזכר
ת ח ת ד.ב״ח
מחלוקת באנדרוגינוס אבל בטומטום "דברי
הוא )א( ור׳ *ישמעאל לא יב[ פציגי »יין}׳־P
)א( רש״י ד׳הלא לת׳ק ודאי ונקבה ודאית וילין! מעשר
הכל ספיקא רבי יותן לא ם״ל דרב חסדא אי
אלא באנדרוגיעס דנעשה נקבות שלו
ונו' דיני ישמעאל לא מתחת תחת מקדשים מה ענין זה
חריץ; ל א ס״ל  .לרבי יוחנןיג[ דרב
פליג אלא):ב( ד׳ה ומשני אצל זה הא בקדשים אי מע ע מכלל
לא ס״ל לימא הוא דאמר כרבנן בתראי הכי
וכו' ורבי אילעי כרבי
חסדא אלא רבנן בחראי אעו מעו ם ]נדרים ״[:
שמעו! ב׳י סנירא ליה  :זכר מ ע ע ם שהוא נקבה כשמעיל מים נמי קאמר *מאן שביק תרי ועביד כחד ורבי
נמי אמרי דבריה הו א :אי ל א ס בי ר א
במקום נקבות אבל מעשר אין חילוק ל[ אלעזר כמאןסברא כי הא דאמר ריש לקיש
ליה  .אמאי קא מתמה הא ר׳ אילעאי
בין זכר ונקבה וי״ל דרב חסדא אומר
מ לא אמרו טומטום ספק אלא באדם ת איל
הוא דאמר כרבנן בתראי  :יי[ שנ ק
סמי מכאן עו מ עו ם וכן ר״ל דבסמוך :
בד«מד.
אבל
אחד
^ם
מ
ב
ונקבותו
וזכרותו
שרי  .ת״ק ור׳ ישמעאל ועביד כחד
ל א אמרו עו מעום ספק אלא
נרשב׳י ס״ל נו' כ5׳ל
מטיל מים במקום זכרות זכר מטיל מים רבנן בתראי שו[  :הואיל ווכרוהו
באדם * .כר״ש בר׳ יהודה
ולא כמו שסי' רש׳י
ב מ ^ם נקבות נקבה מתקיף לה רב אושעיא
ונקנוחו נמקום אחד  .וליכא
בדיה הואיל נו'  5׳ pדסבירא ליה ולאו אליבא דכולי
וליחוש שמא נהפכד .זכרותו לנקבותו א״ל
עלמא קאמר דפשיעא לת״ק דמתני׳
למיבדקינהו בהעלת מיס ]אבל[ 5׳ק
בבהמה אין בה שום ס פק לדברי ]עמוס קיק .יש׳נ[
דספיקא הוא דאין שוחעיןלא במקדש י[ כמאן *כר״מ דחייש למיעוטא אביי בר אבין
הכל והאי דקאמר ת״ק דמתניתין
ולא במדינה :
ורב תני א בר אבין דאמרי ת חיי ת אפי׳ תימא
איט נשחע במעיל מים במקום זכרות
רבנן ת איל ואישתני אישתגי אית דאמר
שיטה מקובצת הדרן עלך על אלו מומין
קאמר דודאי קדוש הילכך אינו נשחע
אישתני ואית דאמר לאאישתני ליטא אישתני
א[ סכר ונקבה הוא :
במדינה ובמקדש נמי לא חזי להקרבה
נ[טוטטום בבהטר: ,
ינמות עג .תוספתא יכמום
ולא ולא אישתני תנאי דתניא *טומטום ^שקידש קדושיו קדושין נתקדש קדושיו
ג[ חש לא לת׳ק
דנראה כבעל מום לפי שאין לו זכרות סי׳א
לרבי ישטעאל  :ד[ ורבי קדושין יוחולץ וחולצין לאשתו ומיבמים לאשתו ותניא אידך אשת טומטום
דהא ממעעינן ליה נוהקרבה בכמה
אילעא תי' אליעור
דוכתי הזכר ולא עו ממוס ורבי יבמות עש:
נםחקכטאן סביראלית חולצת ולא מתייבמת ׳[ סברוה דכ״ע כר״ע דאמר *סרים חמד .לא חולץ
כי ד א :ה[ לא אמרו
רת׳ר .ולא מייבם ח[ מאי לאו בד.א קמיפלני דמ״ד ת ל ץ ותלצין לאשתו
ישמעאל אאנדרוגינוס קאי ורבנן
טומסוס בו' ם’ ה
בתראי אאנדרוגינוס שז[ קיימי אבל
דמתני׳ דאמר טומטום ומיבמיםאת אשתו לא אמרינן הואיל ואישתני אישתני ומ״ד ת ל צ ת ולא
עו מעו ס כולי עלמא מודו דמעיל
מתייבמתאמרינןהואיל ואישתני אישתני ל אדכ״ע אמרינןתאילואי שתני
מים במקום זכרות זכר במקום
וברות ק..מר אישתני הא ר״א והא ר׳יע ומאן תנא אליבא דר״ע אילימא ר׳ יהודד .הא
במקום וברות
דוראי קריש הילכך א'1
נקבות נחבה ור׳ אילעאי אליבא יבמות פא.
נשחט במרינה ובמקדש ודאי סרים משוי ליה *דתנן רבי יהודה אומר טומטום שנקרע ונמצא זכר
דכולהו הורה  :כר״מ  .בתמיה כלומר
ליד.
נטי דמטעטינן
םה1כר אבל כו׳ע טורו ה״ז לא יחלוץ מפני שהוא כסריס אלא רבי יוסי ברבי יהודד .היא דתניא מי חיישינן ליחידאהזאפי׳הימארננן.
]כס פג :תוספתא ינעות
במקום
בטטיל טים
*ר׳ יום' בר׳ יהודה אומר טומטום לא תל ץ שמא יקרע וימצא ס ד ס חמה
נמי פרכינן הכי דהואיל ואישתני עי׳א[
נקבות רנקבה הוא כמו
שמא
קאמר
י[
ישמא
שתכח
מ
לא
נקבה
שתכח
מ
זכר
דמירןע
בל
טו
א
ש[
שהורה ר' אלעאי ותימה
יז[ לענין עו מעום אישתני דנהפכה
דדוחקנדול הוא
ומשני’ איה דאמר
זכרותו לנקבוחו:
זי״״י רבינו נרשום
= י״שי
לומר יקרע וימצא נקבה א״נ זכר נמי שמא ימצא סרים חמה מאי ביניית אמר רבא
כן דלעיל משמערבטטיל
במקום וכרות לא
אישהני .כלומר איכא למ״ד אמלינ) בוכר או נקבר .הוא
לפםול
טים ,
» ם י נ 1לירי כלל ייאי הואיל ואישתני אישתני בבהמה דהיינו ת״ק דפליג לעיל עליה דר׳׳ש בן יהודה יח[ דלאחייש שמא נהפכה ו ר׳)ב( אלעזר כי״ש סבירא ליה  :דמםפקא דלאידעען אי
או^קבד,לרHית :
בטטי" לימא .אי אמרי׳ הואיל ואישתני יש[ או לא אמרי׳ תנאי היא :שקדש קדושיו קדושין .לתומרא וצריכה ג ע שמא זכר הוא:נהקדש  .קדושיו קיישי!
*S K
םים בםר,ום ץ ב ״ וזה שקדשו אסור בקרובותיו של עו מעום כגון באמו ובאחותו דשמא נקבה הוא  :וחולן .לחומרא שאם אין שם *( אחר אלא הוא בעיא י 3מחו ואי מטל מים במקום
חכר"תא5 ^.א  0רם ™
יטייו^נ^' יחיישיגז  2חליצה אבל יש שם ״( אחר לא חלין עו מעום דהא האי תנא בנקבה נמי מ ספ ק א ליה:וחולצין לאשחו .חומרא כ[ היא שמא ז כי היא
נהפכה וכרות ורשב? את אשמו  .מ מ ה נפשך אי זכר הוא שפיר מייבם אחיו ואס נקבה הוא אשהכא[ בעלמא הו א דנ ס ב האי אחיו של עו מ עו ם א ב ל עו מ עו ם לא וברות רבהמר .מרוחק
לא אתא אלא
ייילז ^^^^^“ במטלמע״טם^
דרבנן בתראי מברי מייבס דאינו בן לידה ולא קרינא ביה להקים לאחיו שם  :מאי לאו דב״ע פר״ע  .דאמר ביבמות פרק ה ע ר ל ) ד ף עש (:סריס חמ^
י*“
כר״ש בן יועדה ולכך ולא מייבם ואשתו לא חולצת ולא מתייבמת שלא היי » לו שעת הכושר  :ובהא פליגי.ד מ״ ד מיי ב מין לאשתו מ מ ״נ ס ב ר אי זכר הוא שפיר נקבות .מר סבר)רט!(
הורה
הולין

ר' אלעאי דהוו
דלא ם׳ל כרב

חסדא דאמר ספק הוי .מתייבמת  :ומ״ד אין ככ[מהייבמהסבראמרינןהואילואישהנילמיהויעוממוםאישהני  .נמי לספוקי למיהוי סריס חמה אפילו ימצא זכר הילכך
תו״ח  :ו[ א׳ל !׳ביי אין מתייבמתא שתו דנמצאו שג עי ס בערוה דכיון דזכר הוא קדושיו קדושין וכיון דסריס חמה הוא אין אשאו זקוקה ליבם מי אכ א ש ת אח
כמאן  :ז[ מתייבטת
מאי לאו דכו׳ע כריע  :שיש לה בניס והמייבמה פוגע באיסור אשת א ח ומיהו חליצה בעיא דלא פשיעא לן שהוא סריס דשמא לאו ס רי ס ט א הילכך ^טיא
ח[ מייבם ובהא תיבות חליצה  :לאדפ״עאמרישמאאישהני .ומספקינןליה בסריס חמה והא דאמרינן מתייבמת רבי אליעזר היא דאמר בפ׳ הערל)יבמות דף ס(.
מאי לאו נמחק :
מ[ חמד .וטי פשיטא ליה אשת סריס חמה מתייבמת שכן במינן מתרפאין באלכסנדריא של מצרים הילכך ממ״נ שרי לייבומה  .ומ״ד לא מתייבמת כי " “ •
דוכד משתכח אטו ; ומאן האי הגא דאיה ליה פריט  .ואמר חולצת ולא מתייבמת  :סרים ודאי משוי ליה  .לעומעום ואפי׳ חליצה לא תיבעי דהא ר״ע
י[ שמא ו שטאקאמר:

'®י
יא[ חולין לנבי אות ו' באשת סריס חמה לא בעי חליצה  :אלא ר׳ יוסי בר׳ יהודה  .דשמא קאמר הילכך חליצה
נמחק  :יב[ לא פליג ולא מתייבמת דשמא זכר הוא וסריס הוא ואינה זקוקה ליבם ונמצא מ[ פוג ע באשת אח שיש לה בנים  :שמא יקלע

אלא :יג[ יוחנן הא דרב
חסדא  :יד[ טה׳ד מאן
שבק  :שו[ בתראי ורבי
אלעאי כמאן ס׳יל דשביק
תרי ועביר כחד תס׳ד :
שו[ אאנדרונינום קא'
תי' קיימי נטחק  :י [1ואישחני לטועי טומטום אישתני נטי דנהפכה :יח[ יועדה ואית ראמרי לא אמרינן בבהמה
הס׳ר ;
ועאיל ואישתני איששני והיינו ר' שמעון בן יהודה דלא חיישינן שמא נהפכה ור' אילעא כר״ש
•ש[ ואישתני אישתני :כ[ חומרא בעלמא היא  :כא[ אשד .פנויה בעלמא :כג[ אין טייבטין אשתו ת־בת טתייבמת
נמחק:כג[ונםצא כפוגע באשית:כד[ יחלוץ ולחומראזשמאי :כה[ לא איירי בטטיל :כו[ ויעא אלא במטיל [0 :ר׳ש
ם'א ר* ישמעאל  :כח[ קרוש ס׳יא קדשי כלל  :כש[ משום דסברי בריח הוא  :ל[ טשתמא נליון טפתברי טפי
שיורה לת״ק מטה שיודה לר' ישמעאל  .לשו! הרא״ש  :לא[ חי' הוא נמחק ■.

טספיקא סברי חיישינן
שמא נהפכה !ברותו
״ כ ל ד\ א ^ םו ט\ ^ ^
ור׳ שטעון ]בןיר-ודה[
5צ'א*’«°םט?ם
ואנדרוגינוס דכי מטי*,

®י’® ודאי נ ^ ^ ^ הו א ^ ב"
פו׳  .ובמקום הא  mvnר׳ אלעור
"wm

אחין קאמר דלא יחלוץ כד[)וליחוש( שמא סרי ס חמה הוא אבל אין שם אחר יחליז יל^ ®’®®יי* ’®®®י ®יל^ ®לי® י®®^ ל^יי ®י’® ®יי*  2א'
הילכך אשתו נמי בעיא חליצה שמא לאו סריס הוא ולא מתייבמת דשמא סריס הוא  :אעופל דמקיע ופי מישהפח .דלא מספקא ליה לנקכותו י ?.לא ודאי
; נקבר .הו א :תחי ב ת ■
אלא בסריס חמה ובנקבה לא מ ס פ ק א לי ה :מ אי בינייהו .ב ק ר בי יהודה לר׳ יוסי בעו מעוס שמת אחיו הא תחייהו לא יחלוץ
האי דו
מאן ר!איי
יוחנן  .מו»ז
ידדזוו
 .י_ ■..י
 , ....״
^
י
י
*( ,צ׳לי •.אחי
דהכי
*(5׳ל אח
הורה ולא חש לא לת״ק
נ פ מנ

ולא לר' ישמעאל רטתניתין  .בדאמדינן לתיק בשלמא טומטום במרינה לא דילטא וכר הוא ולית בר .מוטא
ור' ישטעאל סבר וכר ומומו עטו הואולא סבירא ליה הא ררב חסרא א( א׳כ הא דאמר דר״ורר .כרבנן הורח
דאטריאינו בכור ויוצא לחולין לינוו  :הכינמי קאמר ר' יוחנן דתהי עליר .מאן שביקתרי תימור'י שמעאל
ור,ורי כחד כרבנן:ור' א־לעאי דאורי כר׳ל נטי סברה דאמר ריש לקיש כו'  .במקום א' קרוב וה אצל וה  :מתקיף
לה ר' אושעיה  .בין לר' אילעאי בין לריש לקיש וליחוש כו'  :א״ל אכיי ה.ט«ן כלומר את דאטרת וליועיש כר'
מאירסביראלך דיחידאההוא דחייש למיעוט גבי קטן וקטנה לא ודיצת בו' .כלומר דטיעוט ודו דנהפך
וכרות לנקבות ; אפי' תיטא רבנן  .דפליגי עליה בהא מורו רכיון דאישתגי דטומטום הוא אישתני נטי דניחוש
נ')
דילטא נהפך וכרותו לנקבות :ואית דאםר.אע׳נ דאישתני דטוטטום הוא >או אישתני נטי וכרותו לנקבות  :טומטום שקידש קדושיו קידושין  .נ( דאסור בקרובותית וכן אם נתקדש נאסר אותו שקידשו בקחבותיו .וחולץ דשטא
וכר הוא  :ואינו מייבם .משום דתנן בהערל בעלה פסלר ,מפני שהיא בעילת ונות :וחולצין לאיטתו ומייבטין לאשתו.טטה נפשך אי אשתו הויא קיים מצות יכום ואי לאו ס .נאסרר .עליו  :לא אמרינן הואיל ואישתגי דהור .טומטום
אישתני נטי רר.וד .סרים חטה אלא לא הוי סרים חטה וצריכה אשתו חליצה או יבום  :ומ׳ד חולצת ולא מתייבמת סבר דאטרינן הואיל ואישתני אישתני .דחוי סרים חטה ואהבי חולצת טשפק ולא מתייבם משום יכתיב אשר לא
יכנה את בית אחיו ודילטא הא לאו בית אחיו הואתוהאי רקתני חולצת וטייבמת את אשתו ר׳ אליעור ]היא[ דאמר בפרק הגירל)ור' אליעור אמר( לא כי אלא סרים חולץ וחולצי' לאשתו שיש לו רפואת  :והא רקתני חולצת ולא
מתייבטת ר' עקיבא היא דאטר סרים חטה לא היתהילו שעת הכושר  :ומאן1.גא אליבא די' עקיט! .כלור!:׳ כטאן מתלמידי ר' עקיבא אתייא הא דחולצת ולא טתייבטת דבר' עקיבא גופיה לא מיתוקמא דהא איהו אמר סרים חטה
לאחולץולאיחולצין איליטא כר' יועדד .תלמידו דר' עקיבא איוד ודאי &ר־ם חטה בשיי !  rrואמא חולצת דתנן ד' יודדר .אמר בו' :אלא ר' יוסי בר׳ יודד ה .תלטידיר .וצאדתניא וכו'  .וכיון דשטא ימצא סרים חמד .ולא
ודמי

א( נראה ד'5ל אי לא ס׳ל דרג חשדא א׳כ לימא הוא דא»ר דהויה וכו׳  .נ(

a״ •.:h

ד5׳ל דהיא אשורה נקמניו של הקומעוס ועוד נ׳מ דצרינה גש וכמו שסייש׳י :

משורת הש׳׳ם

עלאלומומין

פרק ששי

בכורות

לפסול גמיןוסאהין .אם יש עמו אחים הגונים והלך הוא וחלץ לה
לרבי יהודה לאו כלום עבד ולא פסלה מן האחין יג[ רצה אחד נק
האחין לייבם מייבם ולרבי יוסי דמחזיק ליה בספק פסלה מן האחין נתוק וכרות לא כתיבי באדם וגבן לא כתיב בבהמה ואע״ג דשייך
דשמא חליצחו חליצה ואין אחד מן האחין יכול לייבמה דכיון דלאבנה ]בבהמה[ למאן דמפרש לקמן ששדרתו עקומה ולא מוקי לה בגביני
עיניו וא״ת אין לו ביצים או שאין לו
שוב לא יבנה אלא חוזרין וחולצין לה • תורה אור
אלא ביצה אחת דתנן לעיל)דף מ(.
ולחליזשלאכמקוסאחץ  .אס א
לפסול במקום אחים ולחלוץ שלא במקום
גבי בהמה הרי זה ]מוס[ ואין ]זה[
אחין אלא עומכווס לרבי יהודה
אחים איבא ביניית :
אלא ממרוח אשך דקאמר ת״ק לקמן
מיפכורא בולא כלום דהא ודאי סריס
בפירקין *אין לו ביצים או שאין לו
הוא וכליתיה דמי ולר' יוסי בעיא
אלא ביצה אחת זהו מרוח אשך
]לפיל גד נתונות פה [.חליצה שמא לאו סריס הוא והאי
א ל ו *"בין קבועין בין עוברים אז
האמור בתורה וילפינן בהמה מאדם
דקאמר לא יחלוץ במקום אחין קאמר :
פוסלין באדם)א( ויתר עליהן ב[
כג״ש דבסמוך תינח לת״ק אלא לרבי
הדרן ע ל ך ע ל אלומומין
הבילון והלפתן והמקבן ושראשו שקוט
ישמעאל ור״ע דאמרי חסר אשך
מ ו מ י ל אלו  .האמורין בבכור
מיבעי ליה מנא להו דאינהו גופייהו
)ב( וסקיפת ובעלי חטרות רבי יהודה מכשיר
’ פוסלין *לכהן לעבודה :
נ כ ק צ׳ ח
חשבי ליה מומא בפירקין דלעיל ואי
וחכמים פוסלין הרךח פסול איזהו קרח כל
ביןקבועיןביןמוגרין.כלזמן שהן
נפקא לן ממומין שבגלוי ואינן חוזרין
בו:הכילוןוהליפססוהמקבן  .מפרש שאין לו שיטה של שער)ג(מוקפת מאוזן לאוזן
א״כ לת״ק למה לי קרא להכי ואינהו
אם יש לו ה״ז כשר * .ג ם׳ אמאי והאיכא
בגמרא :ושראשו שקוגו וסקיפה.
נמי הוה מוקמי קרא להכי אי לאו
הגהות הב״ח
פוסלין יד[ מפרש בגמרא  :ונעלי חגורוה .
דק
יבלת דלא כתיב באורייתא באדם ותו
)א( במשנה
משום דחסר אשך מבעי ליה דאין
נאדם
נאדם יותר טליהן
וליפתם
כילון
הנך
אבל
פלוגתא
תבלול דלאכתיבי בבה מה מילף ילפי מהדדי
לחלק בין אדם לבהמה משום דבהמה
הפילון ונו׳ ופראשו
)שקוט( תז׳מ ונ'נ ס״א וכולהו דברי הכל :חגורוש.חלדרוב״ש:
דתגיא באדם לא נאמר בו יבלת בבה מה לא  3יש לה שני כיסין ותשיב מום טפי
) :ב( שם ושקיפס ג ס ׳ אמאי .פו[ פסולין באדם  :והא
נאמר דק תבלול מנין ליתן את האמור של •צידהא אפי׳ אין לו ביצים כלל)למעוטי(
זנטליהחטוטרות):ג(שם  ppיבלה  .דלא כתיבא באדם :
מיןפת מאזן לאזן ואם :
מבעי ליה למעוטי ממרוח אשך ושמא
זה בזה ואת האמור של זה בזה ת״ל נדב נדב
)ד( נם' ולילפו מהדדי ופו דק הנלול  .דאמרן גבי מומי
י״ל בכי האי גוונא שייך לומר דנשנה
אהייא לנתונ נלילותינת יז[ בכור)ז( הוא ולא כתיב בבהמה ג[ ילפת ילפת לנזירה שוה מפני דאי לא מפני
בשביל דבר שנתחדש בה כדר׳ ישמעאל
נהי נמחק) :ה( שם
ליפסלו דבשלמא כולהו אינך דמנינן ביה איכא למיפרךאדם מבה מה לא יליף שכן היא
ננהמה נמי לא
דבסמוך וניחא נמי השתא אפי' יש
ואי נתב רחמנא ) :ו( שם כמו חועין וזנב העגל שאינה מגעת
עצמה קריבה לגבי מזבח בהמה מאדם לא
־ מומין שנכתבו אע״ג דהוו נפקי ממום
אדם מננור לא אתי נ5יל
ותינת נהמה נמתק  :לארכובה מכל חום רע נפקי אלא
שבגלוי ואינו חוזר :
ילפא שכן נתרבה במצות לאייאפנויי מפני |
)ז( רש׳י ד״ה ותו דק דק ותבלול איכא למיפרך מדגלינהו
אמינא
ואנא
נדב
ילפתולאבעי
רחמנא
לכתוב
־  5ג ל ב דכתב רחמנא ל״ל ״למעוטי .
ו ט׳ מומי נכור מום הוא:
שחוטמו רחמנא באדם ובבהמה לא גלינהו
)ח( ד׳וז גנן ונו׳
ומה ילפ!ת דלא מאיסא הוי מומא גרב רמאים
תימה הא איצטריך לכדאמר
ש״מ לא פסלי בבהמה ומשני מילך
שקוט נין שתי :
רבא בפירקק דלעיל )דף מא(.
לא כל שכן נרב גרב ל[ דכ ת ב רחמנא למה
ילפי מהדדי  :גרב דמאיס  .מילפת
לי לאפנויי ולכתבינהו רחמנא כולהו בחד ^"דלהכי כתב רחמנא גרב למימר
דקשה הוא כחרם ומשקע בבשר
וגרב וילפת הבא והבא ולילפו )ל( *מחדא '״דחרוץ במקום בשר לא הוי מומא
י׳ל ״™י ^׳ pועושה חדצין  :וליפהביגהו רהמנא
ומיהו תרי גרב ותרי ילפת כתיבי
אהייא בהי ליכתב רחמנא אי כ ת ב באדם
לבולהו .מומי או באדם או בבהמה :
^ ח ד באדם וחד בבהמה ואייתר חד
וגרב וילפש הבא והבא  .גרב לגזירה
מה
ה
בב
פסול
באדם
דפסול
כל
אמינא
הוה
| ל א פ טיי *אבל ע״כ לא הוי מופנה
שוה וילפת לגלויי עלה דגרב דמופנה
קלו ט הו ת טין דלי תנ הו באדם בבה מה נמי •^:אלא מצד אחד ואיכא למ״ד ב״ק
הוא אמאי כתב עור ופסח ושבור
לא ליפסלו ) ה( ולכתוב רחמנא כולהו
)דף כה (:דמשיבין ועוד דמדנקט
הכא והכא:אהייא יח[ליבשג .בהי
בברייתא ת״ל גרב גרב ילפת ילפת
בבה מה הוה אמינא כל דפסול בבה מה פסול
מינייהו לכתבינהו רחמנא דלילן(
ל״ל למעבד גזירה שוה בתרווייהו
באדם נבן והרום דליתנהו בבהמה באדם נמי
דלישנהו
אידך מיניה  :קלוע והומין
משמע דנקיט הכי משוס דבכל
לא לפסלו ולכתבינהו רחמנא כולהו בחד
באדם .דאדס אינו מפרים פרסה
הני תרי דוכתי כתיב גרב בהדי
והנך דליתנהו *באידך ו[ לכתוב רחמנא
נאדסלכהובנז׳דגיתנהי ואינן נוהגין בו מומי חועיןדאדס יש
ילפת לאפנויי וי״ל דמשום דרשא
לו שינים ’  [pואיןנראין החועין ובהמה
באדם
לכתוב
באידך
דליתנהו
והנך
בבהמה
«דרבא דלעיל לא מפיק הפנאה
הלח״נו נס״נ מהל׳ אסורי הוא *דאיח לה שיניים למעלה ונראין
וגרב וילפת הבא והבא ולילפי מהדרי אלא | מ ה כ א כיון דלפי דרשא לא מיתוקמא
מזנ חה׳נ הטתיקדאץלה
סו :החומים ונפסלת בפגימתן  :בבהמה
כתנא דבי רבי ישמעאל *דתנא דבי רבי ״לגרב לגופיה אלא ללמד *המרום
שנוטות יט .נ״ק
סוטה ג] .מנחות י [.נמי לא פסלי  .להכי כתב רחמנא
ישמעאל כל פרשה שנאמרה ונשנית לא
במקום כשי = ג ב ן ותרום דלא
מומים בבהמה ומנה בה קלוע וחומין
איתנהו בבהמה .היינר לת״ק דלקמן
נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה אמר
שנפגמו ושנגממו כ[ דנפקי מחרוץ :
בפירקין דמוקי גבן בגביני עיניס
רבא למה לי דכתב רחמנא י[ מום באדם מום
גפן והרוס לישנהו בבהמס .דגבן
אבל לרבי חנינא בן אנטיגנוס
^ Iו|ו|[|3ןז^־ד
בקדשים מום בבכור צריכא דאי כ ת ב רחמנא
היינו שיש לו גבינים שקורין שורציל״ש
דאחר שיש לו שני גגין ושני שדראות
מום באדם שבן נתרבה במצות אדם מבכור
ובהמה לית לה גבינים ומרום הייט
שייך שפיר בבהמה ולהכי לא קאמר
רבינו גרשום
שחוטמו כא[)ח( בין שתי עיניו ובהמה
)ו( ״[ בהמה לא אתי שכן הוא עצמו קרב
ודאי משום הכי דזולצת:
נמי מרוח אשך דליתיה לר׳ חנינא
פאי בינייתו  .בין לר' אין לה חוטם בין הטינים  :ומך
לגבי מזבח קדשים מבכור לא אתי שכן
בן אנטיגטס דאמר כל שמראיו
יהודה דאטר ודאי סרים דלישגהו באידך .דלא שייכי ביה
קדושתו מרחם אדם מקדשים לא אתי שכן
חפוכיס דלא איירי אליביה :
הטה דעי ובין לד׳ יום‘
דאטר ספק טיכדי בין ציכתב באידך  :שגההדש בה  .והנא
לי דכתב רחמנא מוס באדם
הן עצמן קריבין בכור מקדשים לא אתי שכן
מר ובין טד לא חולץ איכא חידוש באדם גבן וחדום
מוס בבכור מוס בקדשים
קאטר אמד רבא לפסול
קדושתו מדובה [pחדא מחדא לא אתיא תיתי
וליחלוץ ובבהמה קלוט וחוטין  :למה לי .
במקום אחין
צריכי כו׳  .תימה למאי דקאמר
חרא מהדתי י[ מהי תיתי לא לכתב רחמנא
שלא במקום אחים איכא למיכתב דמומין כג[ פסולין באדם
צריכי דמשמע דלא ילפינן מהדדי
יהודה
לד'
בינייהו .
בבכור וחיתי מדזנך מה להנך שכן קדושתן
שמא ימצא סרים ומומין פסולין בבכור דכתיב )דכדס
דאמר
מגלן באדם ובקדשים כל מוס שבגלוי
חטה פוסל במקום אחים פו( וכי יהיה בו מוס וגו׳ ומוחין
לכתוב[
]לא
בפשוטין
ונוהגין
מרובה
ואינו חוזר דגבי בכור הוא דדרשינן
מאמר
בת
עשה
שאם
אםרינן דילמא לאו סרים כג[ פסולין בקדשים:אדםמבכורלא
בקדשים ותיתי מהנך מה להנך שבן קדושתן
ליה לעיל בפרק טל אלומומין )דף
ולא
בבכור
כתב
אי
כלומר
.
אהי
חאחין
על
ופסלה
הוא
צ׳ק מאליהן ]לא לכתוב[ באדם ותיתי מהנך
צז (.מכלל ופרט *( וכן מומין דגבי
וכן גטי אי ליכא אחין כתב בהנך ארס מבכור לא אתי מה
מה להנך שכן הן עצמן קריבין יא[ לגבי מזבח
אדם ובקדשים דלא כתיבי בבכור
אלא וצא חולץ .ולד'
יהודה דאטר שהוא לבכור דין הוא שיפסלנו המוס שכן
דאיכא דלא נפקי מכל מום רע כגון
צריכי ; יתר עליהן באדם  :מנא ה״מ א״ר
כסריס לא פסל בטכץם הוא עצמו קרב  :אדם מקדשים לא
דק תבלול כדפי׳ בקונטרס בריש
אחין ולא חולץ שלא
^^^^^^" “ ; ״ ; ן א ; ״ י 6gיוחנןדאמר  Tא °בל איש אשר ץ מום
כם^ים אחין  .והאי
פירקין ויש לומר הואיל דגלי גלי
דקאטר ד' יוסיפוטפוום נהנך ה־ך לא  r tרזינ״ס ; עוושסן “ מזרע א ה ק איש ■נ 1שישוה בזרעו של אהרן
*( צ׳ל ובן מזמין דכהיב גגי אדם זנקדשיס
לא חולץ היינו
ולא כתיב בנכור בו' 5״ק
מאי
בטקום סרוגה.חעאותואשמוהעולות ושצמיס
אחין אבל שלא במקום
אדם קדושתו מרובה במצוה :איש השוה גו ל מו של אהרן .הוא דבעי מומא הא אין שוה בזרעו של אהרן בלא מומא נמי מיפסיל
אחין חולץ :
מאי
סליק פירקא
ה א איכא יבלת .ה״נ הוי מצי למיפרך מחחץ דלא כתיב באדם

הדק עלך על אלו מופק
מומין

דן משפם
נר מצור,
^
א  Kמיי' ס׳ז
ני ת מקדש הל׳ג ;
*(  Wזשייונאדסמנזן
נמקום מ5ם ט׳ צ׳ק

P'5
]דף מ ה[

שיטרז מקובצת

א[ בין עובדים  .דטוטין
עובדים דפסולים באדם
נפקאלןטדילפינן טבהט'
וגבי כהטה כתיב מום
נם ודדשינן בפדיין
התעדובות ]דף עו ע׳ב[
מום בם הוא דלא ירצה
הא עבר מוט! ירצה אף
באדם כתיב מום בם
ודרשינןהא עבר מומן
ירצה כמו בבהמה .ת׳ח:
נ[ עליהן באדם הכילון :
ג[ צרב ם'א וילפת נדב
וילפת לנז׳יש  :ד[ גרב
נרב דכתב רחמנא למת
לי  .הקשה הר׳ר אלהנן
והא איצטרך לנדרבא
בו' וליכא למיטר דניון
דמופנה מצד אחד חשיב
ליה מופנה כדאמר לעיל
נבי מעשר בהמדי .דאינו
נמבר משום תמרינן
נז״ש לא ינאל לא ינאל
מחרמים אע״ג דלאו
מופנה אלא מצד אחד
דהא טדכתיב רחמנא
ילפת בהדי נדב באדם
ובבהמה ש׳ם דבעינן
מופנה משני צדרין דאי
לא בעינן אלא מצד
אחד לא לבתב אלא חד
ילפת בהדי גרב ואומר
הר״י דמים חשיב לית
מופנה לנז׳ש ביק דלא
איצפזריך לעיל לדרש
דרבא אלא לדיוקא
דעלטא דנרב ודי טומא
הא הריץ לא הוי טומא
או שמא הוי מצי לטכחב
שום ננע אחר דטאוסת
ודמי לחדיץ.לשון תויח :
ה[ קלוטוחופיןדליהנוד
באדם.פי' ברש״י דאדם
אינו ספרים פרטה בו'
מיהו לכאורה הוי משסע
שיש
דאף בםקום
שינים בבהמה בנק
למטה פוסלין אף החוסין
והיה אומר הר׳ר אלחנן
לפי שהבהטד .פיה
אמך ופתוח הרבה
וכי פנום קצת טחוי
שבגלוי
מום
וידי
אבל באדם לא מחזי
כולי האי והוי מום
שבםתר.ת׳ח  :ו[ ליכתב
רחמנא מתי' לכתוב עד
ונדב נמחק !
תי'
 [ 1רחמנא מוטי! באדם
מוטי! בקדשים טומין
בבכור צריכא דאי ז « ב
רחמנא םוםי 1באדם :
יז[ תי' בהמה נטחק :
ט[ מרובה .גליו; דקדשים
נוהני! בין ביברים ובין
בנקבות  :י[ סתרתי
ברזי לא לכתוב לא לכתוב
רחמנא בבכור:יא[ קרבין
על גבי מזבח הילבך
צריבי  :יב[ איש ששות
בורעו של אהרן  .הקשר.
חר׳ר אלחנן דהא ^זני
נטי נט תני' נבן שהוא
מום נמוד ומרוח אשיך
דודי נטי גמור ופסיל
משום מחלל עבודד.
דחא כתיב באורי־תא
ותירץ ר׳י דמדקאמר
האמור בתוחי; גבי
נב! או מרוח אשך משגזע
שפיר דאתא לפרושי דאלו פוסלי! לבד משום מום נטור מחלל עבודה ולא האחרים ת׳ ה  :יג[ האחי! ואם
טו םון א ל ו  .דחשנינן בבהמה  :כין קבועין ובין עוברין פסולי! באדם  .בכהנים  :ויתד עליהן  .דפסולי באדם
רצח  :יד[ תי' מפרש בנמרא נמחק  :סו[ אמאי פוסלי!  :טז[ והא איבא יבלת  [ P :מומי אדם הוא דרתיב
ולא בבהמה הכילון בו'  :ואמאי  .פוסלין באדם והא איכא יבלת דלא כתיבא באדם וכתיב בבהמה
ולא :יח[ אהייא)דהוי(]םינייהו[ליכתכ  :יט[ שינים בשל החוטץ ואי! בי' ובחמה היא דאין לח  :כ[ושננםמו נפקי
ודק תבלול דלא כתיבי באורייתא נבי מומי בהמת ואטאי קא חשיב להו הבא בבהמה  :מילף ילפי מהדדי  .מומי
מחרוץ  :כא[ שיחוטטו ם׳18וקע בי!  :בג[ דמוטין פוסלין באדם וטומין פוסלי! בבכור  :בג[ פוסלי! בקדשים :
בהמה ממוטי אדם הלכך חשיב לד^ לכילהו בבהמת  :נרב ילפת כתיב בין במימי אדם בין במומי נהסה לגזרה
איבא
שוה:וםה ילפת דלא טאיסא דהוי יבש נדב דטאים  .דהוי לח  :וליכתב רחמנא לכולהו  .מוטי בין יבלת בין
דק תבלול בחד ולא באידך אלא גרב וילפת לחוד באידך לטילף או נבי אדם או גבי בר,מה  :קלוט וחוטי! דליתנוד באדם  .דחוטין דאדס לא הוי בנלוי בשל בהמה ולא פסלי בארם ולא קלוט דלא בעינן באדם פרסות סדודץת :
נבן וחרוט דליתנוד בבד,טד .דניבן זר .שגביניו שובבי! וליבא לבהטת נבינין  :והרום  .וה הבוחל שתי עיניו באחת שחוטמו שקוע ואי! לו חוטם בין עין לעין ויבול לכחול זה מזח שאין עיכוב חוטם בין עי! לעין  .וחוטם ליכא
בבר.טר .ואינו בוחל  :וליבר.בינהו לכולהו מומי דשייכי בחד אי באדם ליכתוב ביה גיבן והרום ולכולהו מוטי ; והנך דליתנהו  .ביה בנון קלוט וחוטי! ליבתבינוד באידך בבהמה ולא ליבתוב בה תו טבל מוטי אלא נרב וילפת .
ולילפי מהדדי כל דגי מומי דשייכי לכל חד וחד  :אלא  .משום הכי איכתנו תרי זמני משום דבר שנתחדש בהן אגב דאיכא בר.אי דליבא בהאי משום הכי בהב־נר.ו תרי ויטני  :ארס כה! שכן נתרבה במצות הדבד .טה שאי! ב!
לא בבכור ולא בקדשים; שבן קדושתן מרובה שקדשים נוהני! בי! בזכרים בין בנקבות ועוד שיש להן קדושת הרבה חטאת ואשם עולה וימלמיס  :לא ליכתוב באדם ותיתי מהנך מבכור ומקדשים ואי אמרת מת לבכור שכן קדושתו
מיחס תאמר באדם קדשים יוביהו שאין קדוש מרחם ואפי' בן פוסל מום בהם  .מד ,לקדשים שכן קדושתו מרובד ,בכור יוביח וחור הדי! הצד השוה שבהן שפוסל ב ק מום אף באדם נטי  .טה להנך שכן קריבי! על נבי טובת טח
שאי; כ; באדעטה לתנך בקדשים ואדם קדושתו מרובה אדם נחרבת במצות קדשים שבן קדושתן מרובה ונוהג קדושת אדם בהן וקדשים כי! בפשוטים בי! בבכורים ראוי! לעבודה:קדושת) מאליהן שאי! צריך להקדישן :יתר עליהן

למה

