עין משפט
נר מצוד.
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פרק ראשון
יהיה

קדש

 .ההוא

תמורה

מסורת הש״ם

אבר וכיון דההוא אבר הוי קחש תו לא מצי

^^)^ל^מער״ררל?,״!
•
‘ י
'

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

®׳י™-ל'

כוכבים דרב חסדא סבר נוריפה חיה וזו מן

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

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

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

ק

הלכה א :

זאת גבי שותפות עובד

ורבא דידיס מוכיחות במסכת נדרים

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

ובמסכת

נזי ר ) ד ף סב .ע״ש(

ומיהו צריך עיון לפי הא דאמר רבא הכא

תו ר ח או ר האבר אינו שלו אלא לחובת המוכר

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

הוא

נמצא שהלוקח

קרב

זה לא

חולין סט :ערכין ד:

הקריב עולה שלימה והוא נדר להקריב

)יבמוח

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

למשחע ההיא בהמה לשס חולין אלא תמכר כולה תוץ מדמי אותו

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

שהבהמה

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

ססורת הש״ס

!תחמות ס*ה משנה ו[

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

]כל;ה ליתא גמשגה[

»מ :» .עילה

ע׳ז
פ״ג משנה

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

דטה״ש׳לדבשלנם'אסייר
ב2ני^ “אם ^^^'^7

הכל ממירק

פרק ראשק

תמורה

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

גט׳

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

24

עין מ שפ ט
נר מצור■

]צ׳לטעליןאתהמרחלאוש[
סטו א מיי׳ ס׳ה מהל'
מקואות הלנה 6
סוש׳ע יויד סי' רא סעי׳
סו:
נמאי איליטא נממין
סנילה P'S.
קיו נ מיי' פיט מהל'
סרה הל׳א :
]גיש׳י ונשאלתות איתא
רב פפא נכ׳א נסמ׳ג וכ1.

מוס׳דהאלאאמרי/יתא
ל״א[
®
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שיטה מר\בצת
א[ אלא הא ^דכי :

דבלממירין

פרק ראשק

תמורד־ו

מסורת הש׳׳ם

ועוד היכי מציט למימר דלרבנן שאיבה שהמשיכה טלה ואין במקוה והןנוהורין  .כלומר כשר לכוכול בו  :מסהר ה ברבייה ו ה מ ש כ ה.
מי גשמים אחרים שיהא כשר א״כ קשיא מפרק קמא דחעניח ) ד ף יג (.כשהרוב ממי) של( גשמים שנפלו מעצמן לחוט והמשיך מיעוכו של
דאמר ‘ מ[)מועלין במרחצאוח( ואמרינן בגמרא עלה כל שהוא משום שאיבה לחוכו דרך חרין מעהרח השאיבה והייט לפי חשבון דמתניתין
אבילוח אסור לרחוץ בין בחמין בין בצונן וכל שהוא משום חענוג בחמין דאין השאובין פוסלין א ח המקוה דרך המשכה אלא אם כן היו שם
אסור בצונן מוחר עד לימא מסייע
חורה אור עשרים סאין:מכלצדרבנ 1כ ו׳  .כלומר
י ב׳ א ל ^ P
>!דיןאמיס
ליה כל חייבי טבילוח עובלין כדרכן והן טהורין שהשאיבה מטהרת ברבייה
יעקב היא ולא רבנן וג תני לקולא
בט׳ באב וביוה״ב *ואי בחמין טבילה ובהמשכה מ ב ^  n־  pמברי רברבייה
דבלישנא דקולאנקיט לה דקתני־אין
מי איכא בחמין האשאובין נינהוואי
י ^ השאובין פוסלין אלא לפי חשבון [fp
י ב
כדברי רש״י דשאיבהמטהרח ״ברבייה  £ובהמשכה לא אלאא[ ]הא[ דב
מכלל ל־רבנן לחומרא פליגי  :אלא
בלא שום מי גשמים אם כן מצינו  8יוחנן שאובה שהמשיטה כולה כהורה
אמא רבין -
טבילה בחמין כגון שהמשיכן וע״ק  8מלא רבנןולאר׳ אליעזר אלא אמרג[)א(*רבה הא דכי - -
ואמר שאובה
)תוספתא מקואוה פ־ג(
מההיא דתנן במסכת מקוואות )ס״ו לפי חשבון כלים ויוסף בן הוני היא *דתניא
שהמשיכוה כולה כשלה • שאפילו כל
המקוה ממים שאובין דרך המשכה
מ״ח( ב׳ מקוול^ת אחד עליון ואחד יישלשת לוגין מים שאובין שנפלו ד[ למים
כשר לא רבי אליעזר ולא רבנן  :אלא
תחתון בעליון ארבעים סאה ובתחתון
בשנים ושלשה כלים ואפי׳ ב^־בעה וחמשה
אין בה מ׳ סאה ממלא בכתך ונותן
אפר רב פפא  .רבנן לקולא פליגי והא ]תוסזתא למקואות כס
כלים פוסלים את המרךה *יוסף בן תני אומר
דכי אתא רבין רבנן היא ומתני׳ צאו ע׳ש[
לעליון עד שירדו לתחתון מ׳ סאה
בשנים ושלשה כלים ה! פוסל את המקוה
בהכי קמיירי דתימא ר׳ אליעזר היא
ואי שאיבה מטהרת ע״י המשכה נצא
בארבעה וחמשה א ן פוסל ן את המקוה .וא ן
מים אחרים למה לי טחן
ורבנן לחומרא פליגי  :אלא לפי
נתן בקרקע והמשיכן כח[ הוי נןהןן־ מי חטאת י[ נעשה מי חטאת בו׳  jמאן תנא
חשבוןכלים .יז[ ויוסךבן חוניהיאנא[:

ועוד ד ת קפ״ד דמסכת מקוואות)מ״ד(
אלא אטר רב פפא לפי  :מי גשמים ומים שאובין שנתערבו
ג[»י'בהשמטות ב״י' בחצר ובעוקה ועל מעלות המערה
אם רוב מן ה^שר כשר ואם רוב מן
לטקוה בשניס
למים נמהק :ה[ בלים הפסול פסול ]מחצה למחצה פסול[
בא 5עה ו ^ ש ת ' ' ^ אימתי בזמן שנתערבו ע ד שלא יגיעו

אמר רבי חייא בר אבא אמר ר׳ יוחנן דלא
כרבי שמעון *דתניא“להקדים עפר למים פסול
ורבי שמעון מכשיר מאי טעמא דר״ש דכתיב

שנפלו.למקוה מן הכלי לתוךהמקוה יח[
]נ[ בהמשכה :ב ב׳ או בג׳ כלים .שנפל תים' לפרה פ׳ה ]סוסל
לוג שלם מכל כלי פסול אבל מד׳ סו :ע■ש[

®ולקחו ל ט מ א מ ע פ ר־ ש ר פ ת ה ח ט א ת ז[ ונתןי־״יניאו ה׳ כלים דאין לוג שלם טפל כאחד
לא פסלוהו ולפי חשבון דמתני׳ נמי
 1ע ל י ו מ י ם חיי ם ו ת נ י א ר ב י ש מ ע ו ן א ו מ ר ו ^י

״יי

אין  :ו[ חטאת נעשין למקוה כו׳ והשתא למה לי נתערבו ןעפר הוא והלא אפי יייא
אלמא בעינן מים ברישא דאי מים
אפי׳ מים שאובין לבדן כשרין ע״י ^ממשמעו לדון הימנו נזירה
להלן הקדים תיבת בא) מ מ כ ה ושלח ה״ר שמואל שקיבל ״עפר ונאמר להלן ®עפר מה להלן עפר ע״ג פ ס ה ב סו ה לאהוו מי חטאת דהא בשעת
׳־
נטחק  :ס[ והבא וחתם
מתן אפר לא נעשו מי חטאת דלא
בתיבי מרבותיו שאיבהשהמשיכוה כולהטהורה ^המיםאף כאן עפר על נבי המים ומה כאן
טנלן תרי קראי
היו שם מים(  :דלא כר״ש  .דלר״ש
*כאן הקרים
נליון טשטע^דלא באת היינו כשיבואו במקוה כס[ ]אח״כ[ מ י ^ ^ הקרים עפר למים כשר אף
הקדים אפר למים כשר  :דתניא  .גבי
גשמים מ׳ סאה ל[ והשתא מיחיצא ^עפר למיםכשרוהכא ״ מנלן תרי רןאי כתיבי
מילתא
כל מה שהקשינו ושפיר הוי הך
לא ילפינן טידי דחא “י
®ונתן עליו י[ אלמא אפר ברישא והדר כתיבשס -מסוטה הקדים עפ ר שבקרקע למים
........
תריקראי בתיבי ואפשר
בכלי פסול כ[)ג( ט׳  :ואמרינן מאי
]«[
לטצות דרבין כר״א בן יעקב דלענין צירוך מים חיים
פרח מסוטה

ילפינן דאפר לטעלח מ׳ סאה בעינן רוב הכשר וכן משמע
מ ע מיה דר״ש דכהיב  .גבי מי חטאת
למטהרצה עפרלמעלה ותנא דידןמאי טעמא
ולקחו לטמא מ עפ ר ותניא ט׳  :נאמר
וסוטה טפרח לומר דאינו מתוךלשוןשאלתותדרבאחאי א(שכחוב
י[ עליו
טעכב :
אמרלךי שםיפיה דקרא א( דוקא ונתן עליו
כאן  .במי חטאת עפ ר ונאמר בסוטה
מקוה אחד שנפל בו ג׳ לוגין מים
חיים _
_
_
אלטא
טים
דוקא
דקרא
דאמרתסיפיה
חזית
מאי
לערבן
אבראי
אמשכינהו
ואי
פסול
שאובין
נותןעםרלםטח
יא[חיח
עפר מה בסוטה עפ ר על המים
דלמארישא דוקא יג[ לא מצית אמרת מה
כדכתיב )במדבר ה( ומן ה עפ ר אשר
א ג נ מ י י נ א ו « >מקוה t e f t
יהיה וגו׳ אף כאן כא[ עפ ר ע״ג מים
ס׳א ורבנ! סביי חיים דכי אתא רבין אמר רבי יוחנן שאיבה
מצינויחבכל מקום מכשיר למעלה אף כאן
וזו היא הכשר מצוותה לכתחילה  :ומה
 fow p־ילה פהיי־ *OTft
מכשיר למעלה ; ואין בית הפרם עושה
פאן פו׳  .כדמפרש והכא גבי מי
יכי אמרי רבנן דילטא מצטרפי למ׳ סאה דחניא ר׳ אליעזר
בית הפרם בו׳  :מתניתין דלא כרבי
בן יעקב אומר כו׳ אלמא משמע דאית
לבדקאטר ר׳ שטעו!
חטאת מנלן אלמא סבירא ליה לר״ש
I
\
מצינר בכל טסום מכשיר
אליעזר *דתנן רבי אליעזר אומר בית
דמי חטאת הקדים עפ ר למים כשר :
למעלה אףכאןטכשיר ליה דשפיר מימוקמי הני מרי מילי
למעלה ! ^ יג[ לו יישא מילתא דרבי אליעזר בן יעקב ומילתא הפרם עושה בית הפרם עי[ ורבנן עד כמה כי
ופפיב מים חיים אל פלי  .דמשמע
אתא רבדימי אמרר״ל אמר ר״ש בר אבא
דהמים יהיו נתונין אל » [ כלי ולא אל
ש״הא£תיף»ל״י^א^ דרבין ב(אלמא לא לא[ נגעי אהדדי
א( אל בלי יוקא עליו לעיק ■ צ״ק
’י[.טהטצינובו'.נליו 1ור״יהשיב לודשפיר מיתוקמאסוגיא
העפר דאל כלי משמע עפ ר ברישא
תאאלא “ ״ ^ ? ^ דשמעתין לפרושי דמשמע ליה דלרבי אליעזר בן יעקב בעי רוב מי פסול  :מליו ל טי בן .ונתן עליו לאו כג[ למימרא דאם הקדים עפ ר כשר
לעיל נאמר בא! עפר גשמים אבל אם רובן שאובין אפילו אם ירדו אח״כ מ׳ סאה מי גשמים אלא למימרא להזהר שלאחר שיתן העפ ר בי[ למים יערבם באצבעו יפה
לא מתכשר ומשום הכי פריך דמילתא דרבין לא מיתו ק מאל אכר׳׳א ויחזיר המים שתחתיו עליו] :ג[ ואימא רישא דקרא דוקא .דאפר קודם
מו״שיי^דטש^^
צריכין שיתרבה עפר בן יעקב ולא כרבנן מיהו אומר ר״י דכל מה שהקשה לא קשה מידי למים כדכתיב ונתן עליו מים ואל כלי להט אתא שתהא חיותו בכלי
י״פי ™ ״ל דבכמה מקומות בהש״ס מצינוכן דמעיקרא היה מפרשמילתא דחד שלא ימלאם בכלי אחר ויערם לכלי ז ה) ד( א( אבל זה יתן לתוך המעיין
והבטים אוטרים אין בית תנא להחמיר ואח״כ מפרשו להקל בפ״ק דקדושין)דף לז (.לנ[)ד בי( כה[ ויקח המים לתוכו :ומשני מה מצינו בפל מקום  .כגון בסוטה עפ ר
הפרם עושה בית הפרם ר׳ אליעזר ־ אומר אף החדש דמיבעי ליה בהש״ס אי רבי אליעזר למעלה שהוא המכשיר א ת ה מי סני[]י[ ל ב דוו הוי ל מ ע ל הד כולי ע ל מא
עד בטת תייבת ורבנן
נטחק  :סו[ חשבון לקולא פליג או לחומרא פליג לג[ וההיא דתענית לא קשה מידי
מו ט ד מ צו ה ל ה ק ד ם ה מי ם כ ד כ תי בו מן ה ע פ רו גו׳  :א ףפ אן מ פ שי ל
שוטים
ולא קתני
דלטעמיך נמי תיקשי דמציט שפיר בחמין כגון שהמשיך י״ט סאה למעלה  .הלכךבע״כ סיפיה דקרא לגופיה ו ר ק א ללדשא לער 3ן :
שאובין פופלין לפי
 :חמין לתוך כ״א סאה מי גשמים לי[ אי נמי ע״י עששיות של ברזל רבי אליעזר אומר ביה הפרס עושה בית הפר ם  .כל ארבע השדות
ח ש ב ו ן מכלל
יו[ בלים פליגי ויוסף  :שהוחמו ונתנו למקוה כדאמרינן במסכת יומא )לף לל^( גבי טבילה שסביב)ה( בית הפרס כו[ קנ ה[ אם נחרשו דעפר בית הפרס מטמאן :
שלא
יח[  .רטקוה
pjp
א(נ'אאלא נ)יזה י קנו׳
בדטשנה  :יט[ אלא דכ״ג ביוה״כ לה[ ושאר משניות שהבאתי דמסכת מקוואות אפשר
עם טתן אוה ל' נמחק  :לאוקומינהו כרבי אליעזר בן יעקב ועוד יש לומר ג( מההיא דטתן לעליון עד שירדו בתחתון מ׳ סאה דאתא לאשמעינן דהיכא דיש במקוה
כ[ פסול ור׳ש טכשיר מ׳ סאה מים כשרים אפי׳ ירדו ט ק׳ סאה מים שאובין לא יפסלוהו והנראה לפי האמת דאין לעשות מקוה טלהו שאוב ע״י המשכה דאפי׳
תיבה נו׳ נטחק
נא[כאן^י ח ט ^ ע6ר; '5לפירש״י הלכה כר׳ אליעזר בן יעקב]דמ שנתו[ קב ונקי אבל ע״י רבייה והמשכה כ שרלכ״ע שאס יש במקוה כ״א סאר^מיס כשרים מותר
 :למלאות בכתף תשט עשרה סאה ולעשות חריץ בקרקע ולערות שם ולהמשיכן למקוה עד שיתמלא כההיא דפ״ד דמסכת מקוואות שהבאתי
״־
מ [ "' 2ר “על ™  Iדקתני אימתי בזמן שנתערבו עד לי[ שיגיעו למקוה הא אסיקנא דע״י רבייה והמשכה לכולי עלמא כשר ונראה דקתני שנתערבו ע ד
ל' נמחק
ל׳[ שיגיעו למקוה לאפוקי היכא שהצינור שחקקו ולבסוף קבעו יורד צמקוה בלא המשכה :
יערבם אות ״
נה[ המעיין וילקחוהטים
תי' ויקה נ ט’  r'p rlי ו ס ף ן בן חוני אומר בשנים ושלשה כלים פוסלים את המקוה בארבעה וחמשה כלים אין פוסלין  .ולפי חשבון דקתני מתני׳ הכי קאמר
י ואין מים שאובין פוסלין את המקוה אלא א״כ נפלו מכלים לפי חשבון הלוגין שפוסלין המקוה דהיינו שלשה אבל אם נפלו הג' לוגין
נו[ הפרם בית הפרם הן:
טועלין בד׳ וה׳ פעמים לא פסלי לח[ ופסק ה״ר אברהם בר דוד דהלכה כיוסף בר חוני לפיכך נראה כששואבין את המקוה לנקותו שטטלין אותן
״[טעליןאתחטיי׳צאי'
ואטדינן תיבות
במרחצאות נמחק  :מים שבתוכו ובאים מיס אחרים תחתיהן אין לתוש אפי׳ אם נשתייר קצת מן הראשונים במקוה ואע״ג שנופל מן הדלי לתוכו והוו להו שם
לתחתון
נח[ וחטשינן
כס[ בטקוה יותר מג׳ לוגין מים שאובין אפ״ה אין לחוש דמסתמא לא נפלו ג׳ לוגין משלשה כלים ויש מחמירין שנוקבין את הדלי בכונס משקה משוס
עצמו הוי :
אח׳כ טי  :ל[ עי' הך ח ש ש א ד פי׳ ^ ה ^ ^ כיצד רצה עפ ר למסה רצה עפ ר למעלה .וא״ת א״כ גזירה שוה למאי אתא וי״לדלמצוה בעינן מים תחילה ואח״כ
בהשטטו׳ בסוף המסכת :עפ ר כדכתיב בסוטה )נמלגר ה( ומן העפ ר אשר יהיה בקרקע המשכן יקח הכהן ונתן אל המיס ומש״ה אתיא גזירה שוה :

יש״ק נדו

הג הו ת ה כ״ ח
)א( גם'אלא אמר)רנה(
תדמ ונ׳ג גי' רשיי רב
פסא ) :ג( דשיי ד׳ס
נשנים ונו׳ גמי ה״קהס׳ד
ואח׳פמ׳הואין מי מסאה
נו' אלא עס מחן אסר ;
)ג( ד׳ה דזניא גני סוסה
ונו׳ פסול וריש מככ-ר
נו' ואמרינן ) :ד( ד׳ה
ואימא ונו׳ לכלי וה אלא
וה ׳חן ) :ה( ר״ה רני
אליעור ונו׳ ניח הפרס
ניחהפרסק אםנחרשו:

הגהות הגריא
]א[ נט' הא ני5ד נו' .
פי' נלא ג’ש] :ב[ רש׳י
ד׳ה ומשני.לנדורצדל'ג:
אהלות סי׳ 1משנה ב

רבינו גרשום
)בטין( ]בהן[ חריץ
]כעין צינור[ ופותקן
היינו שטושכן לטקוח
דרך אותו ציטר  :והן
טרורק  .וטתבטלין
טש א וב י ן שהשאובה
נטהרת ברובה אם רובה
ר\ו דלאו שאובין

ובהטשנה ד ה י י נ ו
ופותקן נטו שאטדנו :
עליה דר' אליעור ״
בן

יעקב סברי דביובח
והמשכה לא טיתבטל :
אלא הא דכי אתא )רב
דימי( ]רב־ן[ אסר ר'
יוחנן ]שאובה שהמשיב'
כולה  .כל ט׳ סאין ני
האי נוונא טוערה כטאן
לא ברבנן ולא כר׳
אליעזר בן יעקב[ אלא
אטררבפפא מאי אלא
לפי חשבון דקאמר
לפי חשבון כלים קאטר
וכיוסף בן הוני  :דתניא
שלשתלונין מים שאובין
שנפלו לתוך הטקוה
טטש בלא המשכה בין
אם היו אותן.נ' לוגק
בין ב׳ כלים או נ' בין
בד' וה׳ ונפלו לטקוה
פסלוהו  :יוסף בן הוני
אוטר  .אם היו אותן
לא[ לא פליגי אהדדי
ג' לונין בב׳ או בג׳
p^p
א( ]סרשת אחיי סי' צו[ נ( נ״א דלא סליג׳ אהדדי ודיי הסיג נו' ציק ג( דההיא דנוק נ׳נן
תיבת נגעי נמחק
כלים ונפלו בו פסלווע
לנ[ קדושין גבי רבייתי' דבי ל׳ש  :לג[ פליג וכן גבי טנוי שנטלו לחייו וכן גבי הלטי וההיא  :לד[ נשטים או כיון רבכל כלי לוג או יותר טלונ ר^י דבר חשוב ופסול אבל אם אותן נ' לונין טחולקין בד' או ה׳ כלים דאין
טקוה שלם שיפיל לתוכו כטה דכיון שהוא שלם אינו נפסל אי  :לה[ עי׳ בהשטטות בסוף חטסכת  :לו[ עד שלאבכל כלי לוג או יותר טלונ לא הוי דבר חשוב לפסול הטקוה  .ל״א כדכתב בסיפא אלא הא דכי אתא רב דיטי
אטר ר' יוחנן שאובה כו' .כטאן  .כרבנן תיק דר׳ אליעור בן יעקב ]דטקילי הא ליכא לטיטר[ דאי כרבנן אמאי
יגיעו לטקוח  :לו[ עד שלא יניעו לפקוח  :לח[ עי' בחשטטות בסוף הטסכת :
קאטר ד׳אליעור אלא לפי חשבון א(]טכלל דרבנן מחםירין[אלא לפי חשבון טשטע דאפי' בבציר טהכי פוסלץ את
הטקוה אלא ש׳׳ט טדקאטר ד׳ אליעוד בן יעקב אלא לפי חשבון ]ושטע טינה דרבנן להוטרא פליני[)מכלל( וא'נ הא דכי אתא )רב( ]רבין[)דיטי( בו' דלא כתדווי־הו אלא לפי חשבון לא ר׳ אליעור בן יעקב היא אלא לפי חשבון
כלים ]זצי[ רוסף בן הוני היא בו'  .וחיינו כלישנא קטא :אלא עם טתן אפר כלוטר עד שיתן האפר על נבי חטים והלא)ואלא (אפר הוא דשן של פרה ] .ונאמר להלן עפר וטן העפר אשר יהיה בק־קע המשכן[ וכתב חיים אל
כלי כלומר שהמים סטוך לכלי דוקא והאי דקאטר קרא ונתן עליו טים כלומר על העפר)לאו להבי הוא דאתא( ]לא להכי כתב[ האי ונתן עליו אלא כרי לערכן עפר ומים ]ביחד[ נתב ולעולם טים ברישא וטמאי דהכי הוא בדרבנן
)משום( ]דילטא כדקאטר ר׳ש[ רטת טצינהבכל מקום ]בסוטה מכשיר לטעלה דנתב ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן יקה הכהן ונתן אל הטיס דטנשיר למעלה אף כאן נטי[  :ל״א ות׳׳ק דר' שטעון סבר סיפיה דקרא דוקא
חיים אל כלי והיינו כלישנא קטא ! ■!אין בית הפרם עושה בית הפרם  .דשדה שנחרש בה קבר היינו בית הפרם וכל השדה ועי ספק טוטאד ,ואין אומר כל השדות שסביבותיה ]הן[ )יהו( טמאות
רשטא יצא טמנה עצם כשעורה ונכנג}׳ באותן שדות אלא אותה שדה לבדה שנחרש בה טמאה והשאר טהורות ורבנן עד כמת הוא שיעור מקום בית הפרם כי אתא רב דיטי אסר ריש לקיש
א( נלאה דצ״ל מכלל דיגנן מחמירין וס״ל דאסי' ננציר מהכי ונו׳ ,
]א[ היא דתניא נו׳ שנעלו נו' הד״א וכצ׳ל  .צ׳ק ] :נ[ נ׳א שלא והצ׳׳רן מוחק תינת כהמשכה ועיש ] .ג[ דילמא רישא  .ציק] :ד[ לנחק אותה והוי למעלה  .צ׳ק ] :ה[ ניר .הפרס אס  .צ״ין :

*

דבל ממירק

מסורת הש״ם

פרק ראשון

תמורה

יג

שלש

5׳ Vעושה

תוספתא דאהל>ה ס.׳,

איילי״ »’ ׳׳

fy

]ל פי סי׳ ה תז ס׳ ד׳ ה ר׳ ע
משמע מ י ס דתניאוכיכ

.
דגהות הב״ח

.

שדות של שתי מענו ת  .פירש״י אותה שדה ש ^ ה ב ה
שלש שדוס ושמי ממגוה  .אותה שדה שהיה בה הקכר ושדה לכאן
קבר ושדה לכאן ושדה לכאן אם דרך הבקעה לחרוש
ושדה ל ^ ן א ס דרך בני ה בק עה לחרוש שדותיהן מזרח ומערב
עושה בית הפר ס אותה שדה שבמזרח ואותה שבמערב ואם צפון שדותיהם ממזרח למערב עושה בית הפר ס אותה שדה שבמזרח ואותה
ודרום חורשיןיג[ *)אותה( בית הפר ס אותו של צפון ואותו של דרום שדה שבמערב ואם צפון ודרום חורשין עושין בית הפר ס אותה
שדה של צפון ודרום ל׳ רש׳׳י וזה
ששם גלגלה המחרישה את ע פ ר בית הורה אור
ה שעם ניחא לרבנן אבל מ ה שפירש״י
שלש שדות ושתי מענות ’'וכמה מלא מענה
הפר ס והעצמות אבל לא לארכע
לרבי אליעזר לא נהירא דפירש כל
רוחות שאין דרך לחרוש שתי וערב
מאה אמה א[ כדתניא *החורש את הקבר
ארבע שדות שסביב ביש הפר ס שלו
ואותן שתי שדות גופייהו לא הוו
:
אמה
מאה
מענה
מלא
הפרם
בית
עושה
נ[
הן בית הפרס ו העפר כא[ מעמאינן
סלהו בית ה פר ס אלא שיעור שתי
מענות מענ ה לזו ו מענה לזו אבל ואין תרומה אחר תרומה כו׳  :מתניתין מני
ומאי שעמא הוא זה שאם חרשו
אותה שדה שהקבר בה טמאה כולה ר״ע היא *דתנן *השותפין שתרמו זה אחר זה
ממזרח למערב למה ישמאו צפון
רבי אליעזר אומר תרומת שניהסתרומה ר״ע
ודרום ואם חרשו מצפון לדרום למה
דלא ידעינן באיזה מקום ממנה היה
ישמאו מזרח ו מערב לכן נראה לפרש
הקבר ומשום הכי עו שה)א( מלא
אוט־ אין תרומת שניהם תרומה "וחכמים
רבי אליעזר אומר בית הפר ס עושה
מענה לכל צד דשמא לאחד ^ ב׳  8אומרים אם תרם הראשון כשיעור אין תרומת
בי ת ה פ ר ס ד ל עו ל ס מ ה שנחרש מבית
ראשיה היה הקבר ומשם ה ל ך ^ השני תרומה ואם לא תרם כשיעור תרומת
הפר ס לשדה אחר שאצלו עשאהו
ל[ לאותה שדה חבירתה מלא
־ - - ,
..............מענ״ יה השני תרומה  :ואין תמורה עושה תמורה כו׳:
ביש ה פר ס וכן א ס נחרש מאופה
י
דז ה הו א שיעור חרישת הקבל דכךויחרא^.״-,
תמורת
ולא
טרתו
ות
ררא
אמר
טעמא
מאי
,1
י
rירוד■ו
שדה שניה לשלישית וכן משלישית
שיערו חכמים דמלא מענ ה ראויות
ת טר תו .וא ן הולד עו םה תמורה• דאמר קרא
.
העצמות להתגלגל ע״י
לרביעית וכן לעולם כולן עושין זה

)א( רש׳י ד ה שלש שדות
יכו׳ ומשום הכי טושהנית
הפיס מלא מענה) :כ( ד׳ ה
ליטת וכו׳ והמיר לק
ה הגני קדשים) :נ( ד׳ ה
אי קרכן וכו' מילתא היא
הס׳ד ואח׳כ מ׳ה הא
ד ש דס׳ל קדשי נדק וכו׳
כמשני' פרומה שניהם פרומה  .שהרי
איקרו דס״ל לדש
דאיקיו קרנןכצ״ל והדא :לשניהם חלק בו קו[  :אין פרומה
]לקמן יז [.שניהם פרומה  .ואפילו של ראשון

הוא הוא ג[ ולא ולד  :ר יהודה אומר הולד
עושה תמורה  :דאמר קרא יהיה לרבות את
הולד ורבנן *לרבות *שוגגכמזיד
]לקמן לא :ע׳ש[ דכיון דחזר השלי ותרם גלי אדעתיה "העופות *והמנחות אין עושין תמורה שלא
הראשון והוה נאמר אלא בהמה *יהציבור והשותפין אין
]לעיל ב. [:דלא ,ניחא ליה בתרומת . . .
שם עושין תמורה שנאמר °לא יחליפנו ולא ימיר
■ r״
•
מ יחיד עושה תמורה ואין הצבור והשותפין
*°
 ׳® ־הגהות הגר׳א
]א[ נם׳ כדתניא  .צ׳ל לאו  .כגון שתרם בעין ר עה תרומת
כדחנן ] :ב[ רש׳י ד׳ה השני תרומה ולרבי עקיבא בין כך עושין תמורה *"קרשי בדק הבית אין עושין
לרכות  .זו ל־ג ] :נ[תום'
חמורה אמר ר״ש י[ ודדי מעשר בכלל היה
נראה ובין כך לא הויא תרומה ומתניתין
ד ה ד ע  .לכן
ולמה יצא י[ לומר לך מה מעשר קרבן יחיד
כו׳.וכ׳ה כמשני׳ דתרומות נמי סתמא קאמר הלכך רבי עקיבא
להדיא רק שנשלפו השנאים
וכ'כ שם הד ש ומתורן היא  :לרבוה שוגג ה מזיי  .ולקמן יצאו רךבנות צבור ומה מעשר ח[ קרבן ט ב ח
קושיית תוס׳ :
בפרק שני )דף יז (.מפרש לה כסבור יצאו קרבנות בדק הבית  :ג ם׳ ת״ר יבול יהו
להמיר שחור והמיר לבן ]ב[)ב(  [tpזו
קדשי בדק הבית עושין חמורה ת״ל °קרבן מי
דגבי קדשים לא קדיש דהוי הקדש
שנקראו קרבן יצאו קדשי בדק הבית שלא
י,
_ ׳
___■
מעות וגבי תמורה קדיש  :מ ת נ י ׳
לעיל ו :זכשים קינניומא
ולא *והתניא אי °קרבן שומע
.שם״ נכךאו קרבן ׳
סנ:
אני אפילו קדשי בדק הבית שנקראו קרבן
>p11־ w־ . b1w 1« , 8 )« 0
תמורה כתיב קרבן וקדשי בדק הביתץ^יבענין שנאמר °ונקרב את קרבן ה׳ וגו׳ ת״ל
לאאיקרו קרבן כדמפרש בגמרא :ייקיא״ואל פתח אהל ט ע ד לא הביאו יכל הבא אל
אמר רבי שמעון כר .דסבירא ליה ’י פ ת ח א ה ל ט ע ד חייבין עליומשוםשחוטיחוץ
דקדשי בד״ה איקרי קרבן הלכך לא
וכל שאינו בא לפתח אהל מועד אין חייבין
רבינו נרשום
נ׳ שדות אם ה־תה נפקא לן דלא עבדי תמורה אלא
עליו משום שחוטי חוץ אלמא איקר־ו רןבן
ט ו ם א ה באםצע-ת מהכא והלא מעשר בהמה בכלל כל
אמר רבי חנינא לא קשיא הא ר״ש הא רבנן
כשיעור ב' טענות חוץ הקדשים היה דעבדי חמורה כדכתיב
משדה האמצעית םלא
קרבן ולא
איקרי
לרבנן לא
רךבן
לר״ש איקרי
.
.
.
.
טענה מיכן ומלא מענה )ויקרא כז( ואס המר ימיר וגו׳ יח[ למה
]בשדה[
מיכן )בשל(
יצאדכתיב בדידיה דעביד תמורה אס"״?^־ והכתיב °ונקרב את קרבן ה׳ קרבן ה׳ איקרי
החיצונות הוי בית הפרם
ולא רצה לומר ה׳ שדות המר א( ימיר וגו׳ מ ה מ ע ש ר קרקייקיאקרבן לה׳ לא איקרי ת״ר״לאיבקר בין טוב
כלומר דלכל ד'
רוחות יחיד הוא דעושה תמורה אך כל קרבן ״ לרע ולא ימירנו למה נאמר והלא כבר נאמר
של אותו שדה ]מאה
אמח[)טלא טענה( ,ליהוי יסיד עושה תמורה יצאו קרבנות צבור י'"' °לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע ונו׳ לפי
שנאמר לא יחליפנו ולא ימיר אותו משמע
בית הפרם אלא ב׳ דמעשר ליתא בשותפות כדאמריק
מענות מענה מיכן
וטענת טיבן והיינו טעם׳ בפרק בתרא דבכורות)דף נו (:יהיה
רךבן יחיד מ[ קרבן צבור וקרבן מזבח וקרבן
•
:גמ׳קינן
]משום דדרך חרישה לך ולא של שותפות
נקט[ ואין אדם עשוי ואס )כל( בהמה אשר יקריבו מ מנה בדק הבית י[ ת״ל לא יברך אמר א( ולפי פי׳ ר׳י לא גרשינן « מ׳ דתנן ■אלא
לחרוש שרוע שתי
דתניא  .רש׳׳ק וצ׳ק
וערב :וגו׳ וכתיב בתריה לא יחליפנו  :אי ר״ש יא[ והרי מעשר בכלל היה ולמה יצא
מלא טענה טאה אטה .
לומר לך מה מעשר רןבן יחיד ולךבן מזבח ודבר שבא בחובה ודבר
דדינו בית ארבעת םאה קרבן שומט אני כו׳  .גבי שחועי חוץ
דטאר ,על )המשיט(
שאינו יג[ ב שותפות אף כל קרבן יחיד וקרבן מזבח ודבר שבא בחובה
]מאה[ היינו מקום קאי והאי אי לישנא דתורת כהנים

זריעה ד׳ סא־ן דילפינן
מחצר דטשכן דבטאה
על המשיט הוו בית
סי אומי כרת על

ח :מתני'

את זה בית הפר ס כג[ :מ ת נ י ׳ ר ״ ע
היא *דתנן השותפין שתרמו זה אחר
זה ר׳ אליעזר אומר תרומת שניהם
תרומה  .דכיון דשניהם יש להם חלק
בו והא דממעשינן מאתם ולא שותפין
היינו לענין דכל תרומתן איש תרומה
אבל מקצת תרומתו של זה ומקצתו
של זה הוי תרומה • ל ב י עקיבא
אומר אין תרומת שניהם תרומה .
פירש״י ואפילו של ראשון דכיון דחזר
השני ושרם גלי דעשיה דלא ניחא ליה
בתרומה של ראשון והוה ליה תורם
שלא מד ע ת וכן שני »[ לשון רש״י
ולא נהירא דאין זה כמו ולא תמורה
אחר תמורי :דהתס הראשון תמורה
והשני אינו תמורה  Wלכך נראה
לפרש כמו כן הכאדהרא שון תרומה ולא
השני וקשה דבפרק ג׳ ]מ״ג[ דמסכש
תרומות כד[ תנן שותפין שתרמו ר״ע
אומר תרומת שניהם תרומה וחכ״א
א ס תרם הראשון כשיעור כו׳ וא״כ
קשיא דר״ע אדרבי עקיבא כה[א(ונראה
לר״י דכשמעתין מיירי כשנתנו רשות
זה לזה לתרום ומשוס הכי תרומת
הראשון תרומה לר״ע שהרי מד ע ת
חבירו תרם והשני אינו כלום דנתן
לחבירו רשות לתרום וכבר תרם ורבי
 3אליעזר סבר דשרומת שניהם תרומה
^:דגליאדעתייהו דכל חד )לא( ניחא
ליה בתרומת חבירו אבל התם כשלא
נתנו רשות זה לזה לתרום הלכך כל
חד אדעתיה דנפשיה תרם חלקו
לפיכך תרומת שניהן תרומה מקצת :

עין סשפט
נר מצות
קיח א"מ״׳ פ׳י מהל'
מומאת מת הל׳א :
ק י ח ב מיי' פ׳ד מהל'
תחמוש הל׳ח :

קב

ג מיי׳ ס׳א מהל׳
תמורה הלי׳א :

ק כ א ד מיי׳ שם הל׳א
והלנה יב :

]תרומוה פ״ג מ׳ג וע׳

י׳ש[
ק כ ב ה מיי׳ שם הלייב
ופ׳ז מהל׳ ערכיו
הלנה ז:
ק כ ג ו מיי׳ סייח מהל׳
מעה׳ק הל׳ו :

]צ׳ל דהגיא וכ׳ה ההוי׳ע[
]ע׳ סום׳ לעיל ב .ד׳ה
הא גופא קשיא והום׳
חולין ג .ד׳ה ההם[

]לקמן לא .ויש גורסין
קיבנוה נדק הביש ועי'
תוי׳ע[

—

—

™ K
הקבר ‘
את י
הרי זד,״עושת
בית הפרם ער בטח הוא
עושה מלא מענה מאה
אמר ,בית ארבע סאין
ר׳ יוסי אומר המשה :
ג[ הקבר הרי זח עושר,
בית הפרם מלא מענה
וכםר,םלאםענד,ק'אםד;,
ג[ הוא עושה תמורה
ולא  :ד[ במזיד  .עי׳
תום׳ לעיל)דף ב' ע״א( :
ה[ ימיר היחיד עושה :
ו[ ר״ש והלא תיבת
והרי נמחק  :ז[ יצא
להקיש אליו לומר :
וז[ מעשר קדשי מזבת
יצאו קדשי בדק הבית :
נו[ יחיד ומשמע קרבן !
י[ ביה ודבר שבא חובה
תיל:י[6ר״שוהלא מעשר
תיבת ור,רי נמחק :
יב[ שאינו בא בשותפות:
יג[ הורשין עושה בית :
יד[ הלך לתוך שדה
חבירו מלא  :מו[ בו וכל
אחד תורם בשביל עצמו
הםיד:פז[ תיבת זו נמחק:
יז[ בהמה ואם המר
יטירניח[ ונו׳ ולמה יצא:
יט[ דקתני ת׳ל קרבן :
כ[ או קרבן משום :
כח[ מטמאי! ומאי אות
נ׳ נמחק  :כג[ הפרם
ורבנן סברי דאי! יכול
לעשות אלא ב׳ שדות
הסמוכות לו שחורשץ
ממנו לתוכם והם לא
יעשו אחרים ואפי׳ הן
עצמן לא יעשו אלא
מאה אמה לכל אחר
ופ׳רז דמיירי בשדה
_____________
ונחרש
שנאבד בה קבר
טםנו״לתזכוזלנךעושה

ודבר
הוא כדאמרינן בכמה דוכתי או אינו
ט׳ גבי שפועי חוץ דדריש לעיל מהא מילתא להאי קרבן לדרשא אחרינא דקתני ימ[ קרבן על הקרבן הוא חייב כרת בחוץ ואיט חייב
כ[ משוס דכתיב
כלומר אי דרשינןלהאי קרבן להכי משמע אפילו קדשי בד״ה כו׳ ואית דאמרי או
קרבן
חולין בפנים ועלהשני אי
התם או אשר ישחעולאומילתא )ג( היא  :קדשי בלק הביס  .סתמן בעלי מומין ואינן ראויין לאהל מו ע ד מ״ מ קרבן איקרו  :לר״ש.
דמתניתין איקרו קרבן ומש״ה מ מ ע ע להו איהו מהיקשא דמעשר בהמה ולא מקרבן  :קרבן לה' לא איקרי  .דההוא הוי משמע קרבן
סתמא אבל השתא לא משמע קרבן סתמא  :ה״ג מ״ר לא יבקר כו'  .ל״א גרסינן הא רבי הא ר״ש לר״ש איקרו קרבן לרבי לאאיקרו
קרבן ולהאי לישנא פרשינן דבמתניתין ליכא פלוגתא אלא כולה ר״ש ודקתני קדשי בד״ה אינן עושין תמורה לאו מקרבן נפקא אלא
ר״ שקאמר לה והדר מפרש ע ע מ א הלכך ליכא למימר הא ר״ש הא רבנן  :הכי גרסינןלהאי לישנא מאי רבי ומאי ר״ שדתניא לא
וגו׳ ד מ ש מעכל הקדשים עבדי תמורה
יבקר בין כיוב ל ר עו גו׳  :למה נאמר .האי קרא גבי מעשר והלא כבר נאמ ר לא יחליפנו
^
דאית ליה קדשי ב״ה איקרו קרבן ורכי גזיי״י!
ומעשר בכלל  :ב( וקרבגוה בי״ה  .והאי ברייתא כולה רבי שמעון היא
מפרש ע ע מ א ואזיל ואפילו ללישנא ק מא הא ודאי כולה ר״ש היא דקתני תלמוד לומר לא יבקר וגו׳ כלומר להכי הדר כתיב השדי ,ספק אבל נחרש
שמורה גבי מעשר להקיש אליו שאר כל הקדשים כדקאמר רבי שמעון  :ולבר שבחובה  .מפרשא לקמן ל,ןען5ן ,״ א ; ,בו קבר ידוע אינו עושר,
לשו; רש׳י נטחק :
ולבר
א( ]צ״ל ימירנו[ ב( וקרבן ב״ה  .צ״ק

תרומה אחר תרומה .
דאין תורם־ן ב׳ תרומות
]נדולד [,מכרי אחר :
]ד,שותפין שתרמו זה
אחר זה  .מכרי אחד :
ר׳ אליעזר אומר[
תרומת שניהם תרומה .
]משום[ דבל אחד תורם
)לחלקו( ]לדעתו[ ] .ר׳
יוסי אומר[ אם תרם
הראשון כשיעור שאמרו
הכמים עין יפה תורם
אחד מארבעים  .בינוני׳
אחד טחטשים עין רעה אחד מששים  :אין תרומת השני תרומה  .שכבר פטרו הראשון  :שלא נאמר הטורה כד[ דטם' תרומות גרסינן השור״פין תיבת תג; ל׳ש  :כה[ עקיבא ובן משטע בירושלטי דלר׳׳ע תרומת בל
אלא בבהמה  .כדכתב ואם בהמה אשר יקריבו ■טמנה קרבן לר,׳ כל אשר יתן טמנו נו׳  .ולא יחליפנו וגו׳  :אתר חציר ,חולין וחציר ,תרומה לפי שכל אחד לא חלד ,התרוטד ,אלא על חלקו ופר׳י דהוזם שלא נתן רשות זה
ר׳ שטעון מפרש  .מה)6עם אין עושין תמורה ]שר,רי מעשר בכלל בל בד,מה היה ולמה יצא להקיש בו'  :והתניא[ לזה לכך כל אחד תורם לעצמו אבל הבא שנתנו רשות זה לזר ,ר' אליעזר הבר תרומת שניוט תרומהדכיון
אי קרבן דכתיב או אשר ישחט מחוץ לטחנה ואל פתח אהל מועד לא הביאו להקריב קרבן לד,׳ ]שומע אני[ דחרטו שנירש נלו דעתייהו שבטלו רשות ולר״ע בו׳ ורבנן אטרי אי תרם בשיעור אין השניה כלום אי תרם
)שומעני( אף קדשי בדק הבית יך,א חייב משום שחוטי חוץ ואלו לא נקדשו להקריב עצמן אלא לדמיהן  :לא■ פחות או יותר גלי בדעתא דלא בשביל חבירו תרם ]אבל[ קשר ,דרשא ]ראתם ולא[ שותפין במם׳ ]קדושין[
קשיא  .הא רבי דטוקי לקםן'לטר|,יצא מעשר לדרשא אחרינא ולא למעוטי קרננות בדק הבית אלמא סבירא ליה דד,א לכ״ע ]הוי תרוטה[ בשביל עצמו כדאוקיטנא ואמר ]רבינו דהאי דרשא[ למעשה ]אבל לר,לכד [,הוי תרוטד: ,
דקדשי בדק הבית לא איקרו קךבן ולא איצטריך קרא לםעום־נר,ו.והא ר׳ שמעון דפבירא ליד ,דלהכי יצא מעשר
רבנן וכו' וללישנא אחרינא דקאמר לרבנן לא איקרי קרבן קפבר ההוא סתמא
,
,
איקרו , ,
קרבן  :ולר׳ לא ,
משום דסבירא ליה דאיקרו. . .
למעוטינדי אלמא -
שמעון דתנו
קרבן והכתיב בו׳  .לד,אי לישנא ,קאמר השתא מאי ר' ומאי ר׳
וד,לא מעשר בכלל היד ,דטצריך למעוטינהו ממעשר אלמא משום דקסבר
מדלא אייצטריך ילר,ו קראילםעוטינד,ו משום דפברידלא איקדוקרבן ור׳ שטעון דקאטר ״
דטתני'׳׳דקתניקדשי בדק הבית אין עושק תמורה'היינו רבנן ■
דאיקרו
■ו קרבן  .וקאמר ולייבגן לא איקרו קרבן ור,כתיב בו׳  .דהבל במשמע שעושין תמורה ולהאי לישנא לא קא בעי מאי ר׳ ומאי ר' שטעון אלא מתחיל הברייתא דקר,ני תנו רבנן לא יבקר בו׳  :אמר ר' שטעון והלא מעשר

