עק משפט
נר מצווז
נ  kמיי׳ ס״א מהלכה
נצילות הלכה ה :

נא נ מיי׳ ס׳ז מהלטת
ניס הנחירה מל׳ י ה
נב נ מיי׳ פ׳א ממל׳
נית הנחייה הל׳ מ
ופ׳י מהל' מעה׳קהל׳ ג :

נג

ד מיי׳ פ׳א מהלכות
נכורות הלכה יגי:

נד

ה מיי׳ פ״י מהלכות
ממה׳ק הלכה ו :

א ו מיי׳ פ׳ד מהלכות
פםה׳מ הלכה א :
ב  1מיי׳ שם הל׳ ח :

נ

ח מיי׳ פ״א מהלכוח
תמורה הלכה כ ;

שיטה מקובצת

אלו הרשים
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פרה עןלישי

תמורה

רבעו גר שם

מ מ ה ו ם שאי אמה מעלה מעשר דגן אי אמה מעלה,בכור  .והשחא אשכק
סלוגמא דרכי ישמעאל ור״ע דרגי ישמעאל אימ ליה דלכמחילה
י
אין מביאץ בכור ומעשר מחוצה לאח לארץ אבל דיעבד אם באו ממימיה יקרנו
והיינו כממני׳ ור״ע אפילו דיעבד נמי לא קרבי דאימקש למעשר דגן וההיא
דבן אנסיגנוס כוומיה אמיא וא״מ בשלמא ר״ע כדמפרש סעמא דאימקש בכור
________
למעשר דגן אלא לרבי ישמעאל מאי סעס מסורת היש׳ס
אי סבירא ליה היקשא דמעשר דגן אפילו , .ו א תי מ ל ש ר י ל י ף מ ב כ ו ר ו מ י
כגון הכא דמפשר לחד מבשר ובשר
דיעבד נמי לא ואי לא סבר לה אפילו = מ ה ד ד י ו ה א ״ ר *יו חנן כ ל ה ת ו ר ח כ ו ל - ,
 l״ _ י & גופיה למד מדם  :חולי הוא  .ולמידין
לכמחילה נמי יביא ר״ל דמפיק מדרשא ״י«ד»,יי
או תו שו[ :ב חי ה ל מ ד א ז לי׳ .ד א ם הו א
דסיפרי שפירש לעיל רק קדשיו אשר יהיו ס ל מ ד מ ן ה ל מ ד ת ץ מ ן ה ק ד ש י ם ש א י ן
לך כו[ וגו׳ מכאן שמביאין קדשים מחוצה
^ ל מ ד מ ן ה ל מ ד * מ ע ש ר ת ל י ן ה ו א ה נ י ח א ל מ א !  sחולין למידין אותו)א(ש׳{ א( מהמלמד:
לארץ לארץ יסל אף בסר ומעשר כן מ״ל
רק והיינו דוקא לכתחילה הוא דאימעוע  9ד א מ ר ב ת ר ל מ ד א ז לי נן א ל א ל מ ״ ד ב ת ר מ ל מ ד י ב ח ר המלמד .ד ם המלמד בפי למיהוי
דבהא איירי ביה קרא דכתיב תשא ובאת ! א ז ל י נ ן מ א י א י כ א ל מ י מ ר ב ש ר ו ד ם ח ד א ^ ־ חולין :מ א י א י כ א ל מ י מ ר  .ה א הוי
המלמד בכור יי[ קשיא לי כיון דלא
והיינו לכתחילה  :י כ ו ל יעלה אדם מעשר ^ ■ מי ל ת א ה י א ר ״ ע א ו מ ר *י כו ל י ע ל ה א ד ם ב ט ר
שני ויאכלנו כו׳  .וא״ת אמאי ס״ד שיהא
קידשה לפתיד אמאי מ ספ ק א ליה
מ ת צ ה ל א ר ץ ל א ר ץ ב ז מ ן ש ב י ת ה מ ק ד ש קיי ם
נאכל בכל הרואה הא לפני ה׳ אלהיך כתיב
וי ק ר י ב נו ת ״ ל ״ ו א כ ל ת ל פ נ י ה׳ א ל ה י ך מ ע ש ר ״  ,״ במפשר וכמדומה אני שלשון ירושלמי
ביה וי״ל דומיא דשילה דאוכלים מעשר
וכן f
ד ג נ ך ו ת י ח ש ך ו י צ ה ר ך ו ב ב ן ף ן ת ^ ק ר ך ^ ^ ^ ^ ך יד הכתוב בספרים פפ קק רר וכן
שני בכל הרואה ויש ספרים דגרסינן
קבלתי
ב מ ס׳ מכות)דף יס (.חי קסבר קידשה
להך קושיא ולהאי שינויא :
ייממקום שאתה מעלה מעשר דגן אתה מעלה
לפתיד לבוא בכור נמי ליבפי ואי
הדרן עלן־ אלו קדשים
בכור וממקום שאי אתה מעלה מעשר דגן אי
קסבר לא קידשה מפשר נחי לא ליבפי
מעלה
ח
יכול
אומר
עזאי
בן
בכור
מעלה
אתה
.
מום
בעלת
ולד חמאת ושאבדה ונמצאת
לנטלם ק סכר יןד שה צ ע תי ד ל ט א
שנזרה
מיו שנזרק
דדרור » ו ן
ייה ב ב ט ר
דתשייוח ליה
והרת דפשיפא
והכא
פרש״י ואפילו לרבנן דאמרי לקמן _את מעשר שני ויאכלנו בכל דדואה ודן הוא
ופליגי עליה דרבי דאין חפאת מתה
דמו בפני הבית כו׳ ול״ג כיון דאם
אלא ^ בכור טעון הבאת מקום ומעשר טעון הבאת
בשנמצאת אחר שנתכפרו הבעלים בהא
איתיה לדם לאו בר זריקה הוא כו׳אלא
מודו הואיל ואיכא תרתי לריעותא דאבדה ^מקום מה בכור אינו נאכל אלא לפנים מן
ה״ג ואתי בשר וילין! מדם מ ה דמו
ונמצאת בעלת מום ולהכי נקנו בעלת מום ^ ה ת מ ה אף מעשר אינו נאכל אלא לפנים מן
במזבח אף בשרו במזבח כלומר מ ה
דאי תמימה הואיל ונמצאת קודם כפרה
רועה ל ה ת מ ה מ ה לבכור ש ק * mטעון מתן דמים
אפילו כיפרו בעלים שוב באתרת
דמו של זה נזרק בזמן מזבח אף בשרו
ג[ת״ל
דלא
במעשר
תאמר
מזבח
ואימודןלגבי
עכ״ל ולא נהירא דמשמע לפירושו דריבוי
לא יאכל אלא בזמן מזבח ואתא מפשר
ריעותא מביאין אותה למיתה ואדרבה ואכלת לפני ה׳ אלהיך מעשר דגנך ותירושך
וגמר מהאי יח[ בשר  :מפשר דגן איט
סוגיא דשמעתין משמע דריבוי
ריעותא ויצהרך ובכורות ברןך וצאנך מקיש מעשר
בא אלא מןהארץבפ׳׳ק דקדושין בסופו
מביאין אותה לידי רעייה דאמר רבא בגמ׳
)דףלו:(:אחהמעלהבכור.יפ[ב(וברייתא
אבודת לילה לא שמה אבודה פי׳ ואינה -׳לבכור מה בכור אינו נאכל אלא לפנים מן
דלא קיבלו מבית אנ פיג ט ס ר׳׳פ היא
מתה אלא רועה ועוד לר׳ אבא דאמר בגת׳ '״ ה ת מה אף מעשר אינו נאכל אלא לפנים מן
לקמן)כג (.הכל מודים שאם נתכפר
מייתר
בשאינה | ד ת מ ה מאיקשיא ליה דקאמריכול אמרת Lומתני׳^ רביLiישמפאל ^היא דלא ^
אבודה]אבודה[מתה והכא בנתכפר בשאינה
אבודה מיירי וא״כ למה לי בעלת מום לר׳ •ןהואיל*ותנן אין בין שילה לירושלים אלא^
אבא מיהו איכא סוגיות בפ׳ מי שהיה
;אכל:
שמא ־ שב שילה אינלק ^ י ם קלים ו מ ע שי רי ־ ־  U״:
)פסחים דף צז (.ובפ׳ התודה)מנחות דף
פ (.ולקמן)דף כג (.נמי דלית להו דרבי ® ב ב ל הרואה "ובירושלים לפנים מן החומה מאגמי לו>»>א5לאלא ל»-סמן
אבא ועוד דדייק לקמן בגמ׳ מבבא דמתני׳  3י[*)וכן( קדשי קדשים בלפנים מן הקלעים מהו  Sהמומה .דקדשים נפסלין ביוצא :מה
דאח״כ דנוחניתין רבנן היא מהכא הוה ״דתימא ?[בירושלים ליתי מעשר שני בבל־ לבפוי שפן ג(מילקמ נומן אפילמו .
מצי למידק מדנקש בעלת מום ]נ[ לכ״נ ^.הרואה קמ״ל** .אחרים אומרים יבול יהא בכור! ואוכליו חילקת בזמן אכילתו דאיט
לפרש דנקס בעלת מום לרבותא דמהו
נאכל אלא לשני ימים ולילה אחד
דתימא הואיל כז[ ואיחרבו בל כך דאבודה שעברה שנתו ה כפסולי המוקדשץ ויפסל
ומפשר שני לעולם וחילקת באוכליו
ובעלת מום הויא לה כאבודת לילה ורועה תלמוד לומר מעשר דגנך ותירושך ויצהרך
שאיט נאכל אלא לכהנים ומפשר שני
קמ״ל דאפ״ה מתה  :א ם כיפרו
נפסל
בעלים מקיש בכור למעשר מה מעשר אינו
תמות  .למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה
לכל אדם  :ומאי קשיא ליה לצן טואי
לרבי אפילו אם נמצאת לפני כפרה משנה לחבירתה אף בכור יאינו נפסל משנה
יקאמר יפול פו׳ .כ[ ומנא תיתי לך
ולרבנן כנמצאת לאחר כפרה :
לחבירתה ![ולרבנן דמפקי להו לטעמא
האי דיאכל בכל הרואה דאיצטריךקיא
תרעה
אחרינא משנה לחבירתה מנא להו ״[ נפקא להכי ־ .ובירושליםלפנים ,
מן החומה .
להו ״מלפני ה׳אלהיך תאאכלנושנה בשנה ?[לימד על הבכור שאינו נפסל שס מיוק שיאלי ה בשלמא קדשים ■קלים בפו
מתן דם אלא מפשר ליתאכיל בכל
משנה לחברתה ולאחרים לפני ה׳ אלהיך תאכלנו שנה בשנה מאי דרגא^י
הרואה קמ״לטיפםל].א[מהקרבה הואיל
ביה מיבעי ליד^^לכדתניא יום אחד משנה זו ויום אחד משנה ^ן ך ך ף ^ ה ^ ו ^ ך

ואהי מ מ שי שני ףלין« מ בכו ר  .בהקישא ח אכל ח לפני ה׳ וגו׳)דברים יד( שכן  rכק דד סזבוו

י ״י טי
מיחאכיל
קדשים .

א[ ילפינן קדשים מהדדי!
יכוליעלה אדם מעשר
ב[
שני ! נ[ דלא  .ל׳א מה
לבכור שכן חלקת בו
א( זמן אכילתו ואכליו
\  i f rד[ ד,חוםה.ם'א וקא
קשיא ליה כעולטא
קדשים קלים בעי למזרק
דם אלא מעשר ליתכיל
בבל הרואה ת׳ל ואכלת
כו׳ מקיש מעשר לבכור
מה בכור אינו נאכל
כו׳ אף מעשר אינו נאכל
בו׳ מתיבת וכן עד חיבת
מהו דתיטא נרשם על
כל תיבה קו מלמעלה
להורות כי לפ״ד ראוי
למחקו ! ה[ מהו דתיטא
ליתאכול מע׳ ש בכל
הרואה קם׳ל ו א׳ ת ט׳ ם
מאי קשה ליה יכול יותר
מקדשים קלים הא אינהו
נטי היו נאכלים בכל
חח אח ובספרי מפורש
בזעם שהיה מסופק
במעשר יותר משאר
קדשים לפי שלא חילק
בזמנו
הכתוב
בו
ובאוכל־ם שהוא נאכל
בכל זמן ובכל אדם אבל
קדשים קלים צריך
לאכול לשני ים־ם לכך
היה יודע שאין להקל .
חוס' אחרות  :ז[ כפסולי
הםוקדשים ויפסל לפי
שנאמר כבכור לפני ה׳
אלר׳יך תאכלנו שנה
בשנה  .תום' אחרות :
ז[ לחברתה .ס׳א ותנאי
קדטאי בכור שאין נפסל
משנה לחברתה כו׳ :
ח[ טנא לוע .נליון תימה
מהיקשיא דאין היקש
למחצה י״ל כיון שיש
קרבן פסול אם עברה
שנחה סיד דנילףמינה
־ " י י י “'
ל T
^
^!'ל :ע[בשנהעי׳תום'
בכורות)דף כז ע׳ ( 3דיה
שנה ! י[ שנאכל לשני
ימים דסד׳א כיון דכתיב
ובשרם יחיה לן־ כחזה
הרונופה נלטוד מחזה
ושוק של תודה קסיל
דהוי כחזה ושוק של
שלםים.ת׳א :יא[ ורבנן
ס׳אנפקאלהו 6צזני יטיס
היטיג[
שס זע'פ מנזאר ’
א(
...........
נ( י]-נכזרזת ׳
כז' :
כדזריס ־ ־
־
v
ולילהטןלן■ יחיה ודסיה
■י
זהר..
לך ^ ו ב הויחאחרת )זבחים דף ח (.כחזה ושוק של תודה כג[ וכתיב יהיה צהוסיף

אי״קש ל נ ״ י ' ״ Iי איי א נ נ י י ” ״’ניא * י׳^א
אלא בפני הכית כגון האי נמרינן מפשר מיני ה :ומיילפינן
מהדדי כגון הכא דילפת בשר מדם ומפשר מבשר  :ו ה א א״ ר
תורה אור יוחנן כו׳  .ומפרש כופמא באיזהו
מקומן)זבחים דף מע :(:למד מן מלמד .
י ל פ י ״ א[ קך־נן{

'״

אחר מנא להו אמר קרא יהיה לך כחזה החנופד׳*

הדרן עלך אלו קדשים

ולד

״(יחטאת ותמורת חטאת ’(וחטאת שמתו
ושאבדה ונמצאת בעלת מום 'אם
ית ואינה ^עושה

■J w־

 » ra c (7 (fo 6ם : T c c r a
 . Wששחכוו גמלוהו
™׳’משגא

כסוןו שנתו

וקמ״ל קרא מ א כ ל אותו יום ויום
המחרת שהוא משנה
]ב(המנופה.דהייט חזה ושוק של שלמים
בעליר .י » תו ושעיברוי .שנתרה(
נאכלין לב׳ ימים ולילה כנ[ אחד ]ל״א[
יג[  wמשכפרו הבעלים חמות
יהיה ובשרם יהיה לך כחזה ה ת ט פ ה
תמורה
ואמרינן
אזלינן לחומרא
דמסתחא הוי
זש'נ[
נ( מעילה
•
ן ^
יי
^
]לעיל טו .־ >•
ד( — j
.
׳'
פוד הוייה אחרת כיוצא ב ה והייט יום ב׳  :חדרן עלך אלו קדשים

האחרת  :פחזה

שני שאין כה דד סזבח
ד׳ילכך אידפריך >ןי«
למעשר[ ;
לאקויש׳
וסאי קסכד ר׳ •שמעאל
אי קםכר כר׳ יתישע
קחוש׳ראשונת שקידשת
ויודשע[ קידשה נמי
לעתיד לכוא אפילולאחוי
חרכן אפילו בכור נמי
השתא בירושלים
^ ^7שם  :ואי קסבר
דשת  .אפילו
מעשר לפשום ליה דלא
נייתי ; אמר רבינא
לעולם קסבר קרושה
ראשונה קידשה לעתיד
ודקאטרת אי הכי אפילו
בכור נטי ני תיל א סדי ת
לטיטר הכי דהכאבסאי
עסקינ! בבכור שנזרק
דטו קודם חרק חבית
וחרב הבית ועדיין בשרו
קיים ויליף כשדו טדטו
מה דטו במזבח אף כשדו

M
T
)״־
בם1בח י-,״(״״
והשתא דליבא
מזבח ה'לכך לית לית
■ ■

תקנה ולא מצי למיכלוז
ו־ל־ף מעשר שני םר.אי
בטר דאיט נאכל אפילו
בירושלים אף מעשר
שני אינו נאכל אע״נ
דקידשת נטי לעתיד
לטא ומדמעשר יליף
דשאר
טכטר ק׳ו
בטרותילפיםר.איבבות
]ומי ילפינן בקח!זים
ותאמר
מהררי .
במס׳ זבחים בכל התורח
למידין למד מלמר תוץ
מקדעזים ור.אי מעשר
ובכור קדעזים נינתו
ובשרו למוד ועא מ ד ק
ודדכא יליף מעשר
מבשרו דלמד ועא[ !
מעשר  .דנן חולין הוא
דיטל לחללו ולאוכלו
בכל מקום  :דגיחא
למיד בתר למד אזלינן .
אי למד קדשים ועא
אין למידין ק למד וא
למי חולין׳ וצא לם Tין
קל םד שפירדםי]דהאי
למד מעשר חולין ד\א
אלא לסאן דאמר בתר
טלמר אזדנן מאי אירא
לטימר דמלמר חיינו
בעורו קודש חוא והיני
מצי יליף ק מלמר
לא הוי תנא
ל ^’'טל^זד דבשו־ ודם
ומצי
י׳יא מילתא
יליף מעשר מיניה[ :
ל׳א  .לעולם קסבר
קדושה ראשונה לא
קדשה לעתיד לט א והבא
בבטר שנזרק דמו בפני
הבית והרב הכית ועדיין
בשרו קיים כיון דאי
איתיה לדם אבתי לאחר
חרבן ]כסו בשר[ לאו
בר זריקה הוא דליבא
בית ההיא זריקה לא
תשיבא מידי ואתי
)מעשר( ]בשר[ ויליף
מדם מד .דם לא תעויבא
זרקתו אף בשד נטי
לית ליה תקנה ואתי
מעעזר יליף םבטר וסי
סימתבר
כו׳ .ולא
רקזוםיםתבר
ילפ-נן . u
■קט i j
ל ר׳ ה אי ל׳ א אלא אמר

אשכחז״דכתב'^^
ו ש א ב ד ה ונמצאת בטלת מו ם  .קודם שנתכפר ב א ח ר ת :א  0כ י פ י ו ה נ מ ל י ם  .א חיי כ] כ אייי חי **®י** *
לקמן ופליגי פליהד רבי דאין חטאת מתה אלא שנמצאת לאחר שכיפרו הבטלים בהא חודו הואיל ואיכא תרתילריפותא ™ת ! ^ן*עזאי “ ^ ר
^״ו ב י צ י ה ^ ^ כ ע
פי׳ כחזה התנום״ י׳ ל דאבדה ונמצאת בעלת מוס כד[ ולהכי נ ק ט בטלת מום דאי תמימה הואיל ונמצאת קודם כפרה אפילו כיפרו הבעלים שוב באחרת רוטה כה[ ; יכול יביא אדם מעשר
א(

ג( «  .־ » ־ ׳ ( ־ ״ א ־י ־ ס ־ לי־••  t o .י( דל

לא

בכל מקום שיכול לראות טשם ירושלים ! ]סד .בכור אינו נאכל אלא לפנים טן ההוטה  .כדתנן ונאכלים בכל העיר
לכל אדם  ,שכן הלקתה .בו ז ק אכילתו ואוכלין דבכור תם אינו נאכל אלא לשני ימים ולילה אחד ואינו
נאכל אלא לבהנים ומעשר שני אין בו זמן ונאכל לכל אדם ! ומאי קא קשיא דאטרינן יכול  .כלומר אטאי
בי סלקא דעתין דטעשר יאכל בכל הרואה הכי קשיא ליה משום[ ! דתנן אין בין שילה כו׳  .דהתם נאכל
בכל הרואה משום דכפר היה דלית ליה חומה  :בשלטא בכור בעי הוטה  .דכתיב ואכלת לפני ה׳ אלהיך
במקום טקודעז ! בכור שעברה שנתו דכתב לפני ה׳ אלהיך תאכלנו שנד׳ ו ט׳  :מר .מעשר שני אין נפסל טעזנח
לחברתה  .שבכל ז ק יכול לפדותו ולהעלותו  .ותנאי קדם<זי ג׳ זקנים ! נפקא לח־ן  .דנאכל לב' ימים ולילה
אחד ק אך בטר שור ו «' וסטיך ובשרם יהיה לך בחזה התנופה ובשוק היטין ואטרינן בם 0׳ בטרות ואיםא
כחזה ושוק דתודח דנאכל ליום ולילה להכי ]ד,דר[ כתב בסופיה לך יהיר .דאוסיף לך הכתוב הוייח אחזי יום
שני מכאן שנאכל לשני ימים ולילר ,אחד  :סליק פירקא
ולד חטאת ט ׳  .ושע־ברוי .שנתד .או שאברר . .אם לא דספיק להקריבר] .עד שעיברר .שנתה או[ עד
שאברה ונמצאת בעל מום או עד מעזכפרר) .בעלמא( ]בעליה[ באחרת בין זו ובין זו תנזות  :ואין
עושין תמורה  .זו שנמצאת דלא קדשר ,קדושת הנוף אלא קדושת דמים :

בעלת מום  .ד’-.ר .אבדו וכפרו ׳
בו.תום׳ אהרות  :ינ[ ושאבדה ונמצאת . .
.
בלא נמצאת
כראשון דד.יינו יום אחד כיוצא
בעלת מום מחר .והא דנקם בעלת מום מעזום דבלא רום לא ה־תה מתה אליבא דרבנן דרבי אא׳ב נםצאת
לאחר כפחד .אבל כשנטצאת בעלת מום דא-כא תרת• לריעותא חרא דאבדר .ועוד דהיא בעלת מום אז היא
מתה אפילו נמצאת קודם כפרת ואפילו לרבנן כך פ■׳ הקונטרס ולא נר.ירא לר׳י דאסר בנטרא אבירת לילה
לא שם־ר .אבירת פי׳ ט ק דבר.חיא שעתא דנאברה אינר .ראויה לר,קרבר .אין דיחוי של אטדר .חל על דיחוי
של לילד .אלמא דאדרבה כשיש עליה דיחוי אחר טעכב דיחוי של אבודה לחול ועוד דבנמרא דייק טם־פא
רטתני׳ כרבנן ולפ-׳ז נידוק טהך רישא דהא ע׳ב כרבנן דאי ברבי לנזר .נקפז נמצאת ]בע׳ט[ועוד לם'ד בנם׳ הכל
םודים שאש נתכפר ב שאינה אכידד .אבודה מתר .ור'.נ נתכפר בשאינר .אמרר .דד.א אמרר .בעלת מום ואפילו
תם־םה דוםיא דבעלת מום כלומר כשנתכפר בשאינה אבודד .אבודר .מתה אף לפני כפרד .ואד׳י דנקם בעלת
מום לרבותא דאע׳ם שר.יא דחויה חל עליה דיחוי של אבודה דסד׳א דלא חל כמו שאינו חל על אבירת לילה :
יג[ אם בפרו על אות ם' ש' נרעום קו  :יד[ ואינו עושה תטורר . .לא כשנמצאת תטימה אלא כשנמצאת בעלת
מום רכיון דלטיתד .אזלא פרחה קדושר ,מינה וכן לא מועלין דלא א־קרו מקדשי השם  :טו[ אותו טן הלמד
הסיד  :טז[ אותו סן הטלטר הס׳ד  [P :בכור ואכתי ליכא למפיקי מעשר טפי טבטר  :בשר ודם הדא מילתא
ד . r .דאפילו בקדש־ם כה׳ג י ט ל ללנזד מעשר מהאי בטר שנזרק דמו לפני הבית וקשיא  :ית[ םד.אי בכור
הס׳ד ! יט[ בטר ומתני׳ דלא  :כ[ ט׳ דטנא תיתי לן האי ! כא[ בשנד .שתי שנים  :כב[ ול־לר .ואקש־נן בבכורות ובשרם ! כג[ לדגי כתיב יהיה אות ו׳ נמחק  :כד[ מום ועוד דבעלים כפרי באתרה לאחר שנמצאת ודחו ליוו
בידים דלא רצו לכפר בה ודאי סודו דלטיתח אזלא  :כה[ רועה דכי נטרינן הלכה למשה טם־ני דלטיתר .אזלא היכא דנטצאת לאחר כפרה דהויא לד .דחויה גטורר : .נז[ לך ונדריך תשא ובאת במה •הכתוב טרכר אם בקרבנות
א״י הרי כבר אטור ובאו! ורגאתם אלא אינו מדבר אלא בנדרי חו׳ל יכול אף בכור וטעשר ת׳ל נדריך קרבנות הבא־ם בנדר ובנדבד .יטל שאני מוציא חטאת ואשם ת׳ל קדשיך לד.ב־א חטאת ואשם ומאי ראית לר.וציא
בטר ומעשר ולהביא הפאת ואשם אחר שריבה הכתוב ום־עם מרבה אני חטאת ואשם שאין לר,ם פרנסד ,בטקום; ומוציא אני בטר ומעשר שיש לד,ם פרנסר ,בסקוטן ומאותר ,דרשת ודאי לא טפקינן אלא שאינו חייב
להעלותן לרגל אבל ודאי אם באו יקרבו  .תום' אחרות  :נז[ הואיל ואית בר ,ריעותא כל כך !
j,.,,
הג ת ה

ה ב ״ ח )א( רש׳י ד׳ה כתי הלמד זנז׳ אזתז הס״ד זתיגת מהמלמד ליתא :

ה ג ת ת ה ג ר׳ א ]א[ נם׳ שכן .גירש׳י חלקת כזמן אכילתו ואזכליו ת׳ל  .טעון מתן עד־דלא ל׳ג רש׳י ] :ב[ שם משכיפרו  .גירש׳׳ כיפרו! ]ג[ תד׳ר ,ולד  .לב /נז׳  .ז 5׳ע דא'כ למסקנא ליכא אלא ד׳ חטאות)עי׳ חוס׳ מעילה י׳  3סד׳ה וצי( :
ה ג הו ת צ ׳ ק ]א[ מהקרכההש״ד אח׳כ ד׳ה שנה כשנה הואיל וכתיכשנה כשנה  3׳ שרם כמשמע הס׳ד ] [3הר.נזםה ו3שר 6י הי ה ל־ כחזה החנופה דהיינו כחזה ושוק של שלמים שנאכלים לשני ימים ולילה אחד דמשניא הוי אזלינן כז׳

ולד חטאת

»י״ י״'»

פרק רביעי

תמורה

כב

ת ר ע ד } עד שתסתאב • אפנרה שנתה דוקא קא׳ דאי אאבדה ונמצאת
לאנהגין• מדרבנן :ולא מומלץ■ יד[ דאם נהט פמורין מקרבן
3ו,ן 5 .ן{->5״י
בעצת מוס הא מסאכא יק״מא •’ י ש מ ו ר
מעילה דכיון דלא היא ולא דמיה קריבין אזלא קדושתה  :ואם מד
ישמור אותה אוצי יעשה מום קבוע וצ״נ דא״כ היינו תרעה דקתר כס[ צק
שלא פפרו הנמלים • אתרוייהו קאי כלומר כל זמן שלא כפרו הבעלים נראה צפרש ישמור אותה אוצי תתרפא וחזיא צהקרבה ל[ :א י תניא גבי
שלא רצה להתכפר באחרת :מרמהמישמססאבכו׳ • ואעיברה עיברה שנתה המם הוא דצא אהני )צה אבודה( משום דחויא צהקרבה •
שנתה קאיולא אאותה שאבדה ונמצאת
והיינו כשיטת ר׳׳י דריבוי ריעותות מביאין
בעלת מו ס דהא מס אבא וקיימא
’
אותה צידי רעיה=  1מ י י*מי י^יי
כיפרו
שלא
עד
ואם
מועלין
ולא
נהנין
לא
“
דהיכא דנפסצה קודם האיבוד דמהניא
ותימכר מיד ויביא בדמיה אחרת : [ 1P
ציה איטד צמות והאמר רבא אבודת צילה
הבעלים תרעה עד שתסתאב ותמכר ויביא
ומושה המורה • הואיל עז[ ודמים
צא שמה אבודה וא׳ת ציפרוך ממתני׳
בדמיה אחרת ועושה תמורה ומועלין ב ה :
• » ר ן ל ק ר ב דהכי א מ מ ן ב פ י r p
דקתני אבדה ונמצאת בעצת מום מתה
* mמאי טעמא לא חני להו א[ גבי הדדי
^ דלעיל)דף כ־( דדבר הרועה להסתאב
י
׳•
אע״ג דאיכא ריעותא אחריתי עם האבודה
פו ש ה ת מו ר ה :ן^רן׳ מאימממאלא רישא פסיקא ליה וסיפא לא פסיקא ליה למה
וי״צ דבשצמא מממני׳ צא מצי צמיפרך
דשאני מתני׳ דאבדה קודם שיבא צה
הני להו נולהו כהדי הדדי • אלא לי למיתנייה גבי מעילה למה לי למיתנייה
הריעוחא אחריתי ומש״ה צא דמי צאבודת
יז[ פליגי לה כלומר מאי שנא דשני
דתנא
גבי תמורה תנא הבא תמורה ואיידי
ציצה דריעותא דציצה בא עציה קודם
גי׳  s׳ pואיידי יתנא לה בתרי בבי ולא תנא כולהו ה׳
תמורה תנא נמי מעילה *ואיידי דתנאגבי
האיבוד אבצ צרבא פריך שפיר שהרי
גני תפורה מעילה תנא
נ מינגי מעילה תמורה חמאוש ביחד אלא מפסיק בין ג׳ קמאי
ריעותא דעברה שנחה בא עציה קודם
מעילה מעילה תנא נמי תמורה ג[ אמר ריש
יח[ וב׳ בתראי  :רישאפסיקאליה •
ומש״ה
ומשני’
ציצה« י״ם׳־
פריך מאבודת v
י .״נ■ן
האיבוד  1״ p
ה ״י ״ ד
לקיש *"חטאת שעיברה שנתה רואין או ת ה!
צא דמי אבודת ציצה צא חזיא צא צגופה
— דלעולם מפות ואפילו לא כיפרו
י
כאילו [:עומדת בבית הקברות ורועה תנן « וצאצדמי כאן משמע כשיטת ר״י דריטי
ת ה ו ת הב״ח הבעלים  :למהלי למהצי צני מעילה •
י[ שעיברה שנתה ואברה ונמצאת ב ע ל ת ן ריעותות מניאין אותה צרעיה וצא צמיתה :
)א( דש׳י ד׳ה למה לי דכולה הך מתני׳ תנינן גבי מעילה
א מ ר לו רבא • פרש׳י ודאי היכא
תיובתא?
ה
ת
מ
בעלים
שכיפרו
אחר
אם
מום
ולד
ונו׳ מהניפין • נ׳נ נדף שיש שם פ ר ק אחד שמתחיל
ד אי ^ דיחוי ונתכפר כאחרת מתה בצא
יא ) :נ( ד׳ ה עני ה
שנתה ואנדה ונו׳ תרעה חמאת ושמורת חשאת וכולה מתנישין
דריש לקיש אמר לך ריש לקיש כי קתני
שום אבודה וצרשב״צ ודאי צא[ תקשה
תריצנא צעיצ עברה שנתה ואבדה
הן דענרה • נ*נ דנעלת )א(:כאילוהיאטומדסנניההקנרוה•
רישא מתה אאבדה ונמצאת בעלת מום
תריצנא וצי צא , ,סבירא ,צי ואי
צרשב״צ
מוסמסאנא וין״מאכצ׳ל :כלומר כל מקום שהיא שם רואין אותה
, r 1
)נ(ד״הענרה 1כז׳ מחה•
הכי
אי
תמות
בעלים
שכיפרו
אחר
אם
מ
משוס צב[ אבדה ונמצאת בעצת מום
ג׳ נ וכן פירש רש׳י כאילו היא עו מדת בבית הקברות שאין
אימא סיפא אם עד שלא כיפרו הבעלים
קשיא צך אמאי נקס בעצת מום ממות משוס
נמתניתין
נעמוד נ׳ כהן יכולליכנסאחריהולשוחעה ורועה
,
אבודה צחודה הואיצ ושוב נתכפר באחרת
תרעה עד שתסתאב ואי בעלת מום הא
S׳ צא"  m iאמדה ע ד ש ת ס ת א ב :הגן ממאה שעיברה
צא קשיא דחויין צמוד ואבוד ל ס ״ ,א ע/׳ ^

ה)תנ א ( 5

מסאבא וקיימא אמר רבההכיקאמר
ונר׳ דאמרינן אפילו :
רנא שגההאושאבדה וגמצאהנמלה מום
)ה( ד׳ ה אמר לך
שאבדה ונמצאת בעלת מום עובר אם אחר־
ודאי היכא דאיכא  :לו'• תיובשא דר״ש בן לקיש דפסיק
ואמר רועה ומשמע אפילו כיפרו
שכפרו בעלים מתה אם קודם שכיפרו בעלים
הבעלים  :לי קהני מהה אאבדה
תרעה עד שתסתאב במום קבוע ותימכר
ונמלאה נטלהמום • ולקמן פריך א״כ
אמר רבא שתי תשובות בדבר חרא ראם
רבינו גרשום עב רה שנתה למאי הלכתא קתני לה
כן ישמור מיבעי ליה למיתני ע ועוד שעיברה
לא נ תין נד .מדרבנן  :בהדי הנך דמשות יע[  :אמר רבה
שנתה למאי הלכתא קחני  Wח[ אלא אמר
בר.
ולא טועלין ■
שנתה או אבדה
מדאורייתא  :את עד הליקאמר• ,שעברה
,,
רבא "הכי קתני עברה שנתה ואבדה או
שלאכפיוהגעלי׳עיברת ונמצאתבעלתמוסעוברלחחר שכיפרו
אבדה ונמצאת בעלת מום אחר שכיפרו
שנתת או “׳יא יייציי הבעלים מתה ואפי׳ כיפרו הבעלים
׳
Ii
להתכפר בדמיהן אותר׳ t
ש״יגרה שנתת תרעה אחרי כן הואיל ואיכא תרתי לריעושא
הבעלים מתה קודם שכיפרו הבעלים תרעה
ותימכר ואותה שהיא
תימכר חתה ואעברה שנתה לא קאי כלל 5 :׳ק עד שתסתאב ותימכר ני[ וצריך למיתני אם אבדה גבי בעלת מום ]וגבי עברה
בעלת מום
כלומר
■
הנמלים
ניפרו
שלא
מד
ואם
לאלתר ועושין תמורה
שנתה[ דאי תנא י[ גבי שעיברה שנתה הוה אמינא התם הוא דמהניא לה
קיי״•" שלא רצו להתכפר באחרת תרעה כו׳
נייז י'׳“
אבדה משום דלא חזיא למילתה אבל בעלת מום דאי לא מומא חזיא אימא לא
 t oהא t o
 i S . r S l T Sוהשחא
אבדה משום
בעלת מום התם הוא דמהניא לה
תהני ליה #אבדה יא[ ואי >תני נבי
״
^
#
ם תנ ״ ח כ תייי לכילי׳ וקיימא דאין בהמת קדשים נמכרת על
דלא חזיאלהקרבה אבלעיברה שנתה דחזי׳ להקרבה אימא לא תהגי לה אבדה
מ 1ס עובר :ישמור מיבטיליה■ כלומר
״רדי
צריכאומי אמר רבא הכי והאמררבא א( אבירה דלילה לא שמה אבייה לא
לר .לתלת לחוד דימותו הואיל וכבר נפל בה מום עובר ישמור
מיבעי ליה למיתני כלומר ימתין אולי
דמי אבירה דליליא לא חזיא לא לגופה ולא לי מי אבל הא נהי דלגופי*
פסיקא ליי ■.דבין לפני יעשה מום זה קבוע  :וטור מנרה חזיא לדמי חזיא יה נ( תנן יהשני ירעה עד שיסתאב וימכר ויפלו ימיו לנדבה
״י;י׳ שגהה למאי המגי לם • הואיל ולאו
^®יי־ייי’
לפי שאין חטאת הציבור מתה הא דיחיד מתה ג( וא״ר יוחנן בעלי חיים ני ח ק
פסיקא ליה • דהא לפני עלה איירי שום דינא כ[ :מנרהשגהה
וכ ש ת א מתכפר בשני שבזוג שני מתכפר ואידך קמא  Tlה ליה כי עיבךף,
׳
.
י »י
....................
כ סףיר עו־ ומאיטעטא ואבדה• כא[ ונמצאת תמימה וכיפרו
שנתה וטעמא דציבור הא דיחיד מתה אמר לך דחויין לחוד ואבודן
"קאמר תושי^תטור" ,הבעלים באחרת או אבדה ונמצאת
לחוד יג[ מ״ט אבודין דעתיה עליהון דילמא משתכחין דחויין לא הדרי מתחזי־ין
והדר תני טועלין כ ״ בעלת מום דאיכא נמי תרתי לריעותא
דאבדה בעינן ריעותא אחריתי עכ״צ וצא
נראה דתשאר מיצתא דרשב״צ בקושיא
דהא מיימי צה בכמה מקומות בהש״ש
ועוד קשה דממה שהקשה צא תירץ *( צכך
נראה צר״י צפרש כי היכי דאיצטריו צשנויי
אמתני׳ דבעי תרתי אבודה ובעצת מוה
וצפיכך אתה צריך צחצק וצומר דחויין
צחוד ואבודין צמוד הכי נמי נתרץ
צרשב״צ לחויין צמוד ועברה שנתה צחוד
דחויין צא חזו צשום הקרבה ועברה שנתה
חזיה צהקרבה דשאר קרבנות צג[ :
*( עיין יש׳י! שהאייו ונצ׳ק אפיצו

foi

משום אנבדקאי בתמורה
ואיידי דתנא תמורר.
תני ומועלין בה ור,תם

קא ד^״יל י'‘ '״
ולד חטאת «׳ •ואיירי
יי["“ י׳^י “״י^י־
יק"“=יא ״יי"=
• ^ת
בבית
לא ״צי “"י
התם י
ל"11ח^א ל׳רוק^יואל^
תרעה ] :אם משכיפיי
ד^ר^מי״א^יעיברה
שנתה :[.אי הכיאימא
J
תמורה אאברה ונמצא
“יי""?ייי"

] (ftסמוים  [•15נ( יומא סג• שטעות יג• ]לקמן כני[ ג(]יו מ א ס ד[

!;ןלסא

עין מ שפ ט
נר טצו ה
ד א מיי׳ סיג מהלכות
מעילה הלכה ד :
ה ב מיי׳ פ׳ד מהלכות
פסה״מ הלכה ז :

נ׳א לאטום
’ ^ע*ש ’גכ״מ .
‘

״

ז ד מיי׳ פ׳ה מהלכות
יוה׳כ הלנה סו :
■» ^ <  ■■g lOי

שיטה מקובצת
א[ להו כולהו נבי הדדי
אלא פליג להו רישא :
ב[ תמורה • גירתת ם׳י
ומאי טעמא תני לח
בתמורה ותדר תני לח
בטעילת משום דמאי
נתמורתקא תנא תמורת
ואיידי דתני תמורה תני
נטי מעילה וכי קאים
במעילת קתני ]מעילת[
ואיידי רתני מעילה
תני נטי תמורה :
עי׳ בהשמטות
נ[
בסוף המסכת  :ד[ תנן
ו׳סעיברת שנתה ושאבד׳
ונמגאת בעלת מום אם
כיפרו בעלים תמות
תיובתא רר׳ל הו׳ כי
קתני תמות אאבדת פו':
ה[םוםאיתכיכו׳ור.שאר
נ מח ק :ו[ ק א ט ר או
שאברה [!:ועוד שעינרת
שנתד .למאי ד.לכתא
קתנילחכיוןדל א קיימי
על שום דינים שבמשנת
שהרי אם כפרו אינת
מתה ועושה תמורה
וטועלין בה  :מ[ קתני
ל׳א ו תובני קתני תמות
על אבודת ונמזואת
בעלת םוםדר.ר.יא תמות
אי הכי ]מת דתני[
שעינד ת
ניני דגי
שנתד .למת לי למתנייוז
אלא אמר רבא נו׳ :
אלאאטררבא הכי קתני•
נליון לא שייף למימי
חמורי מחסרא לפי
דאבדה בי מצעי קאי
הכא והנ א אבל ונמצא
בעל מום לא מצי למיטר
דקאי אתרוייהו דאי
במום קבוע מאי תדעה
ישמור
ואי בט&ו
עובר י׳טסור
uiy bioj
ו«י
טבעי ציד : .נן[ ותמנר

נביעיבר?״™״ “ ״
5מ ’ דאיי" נתינת
«ם נמחק :י[ י[6יב[
נ 4ה«כת?:י ;5לז
מראירייתא ראם• :
סו[ אחרת דביון דלא
כפרו בר .הבעלים לא

^הואיל?ט״ע“גידין•
[p

אלא פלינ

לתו

וכיפרו הבעלים באחרת מתה קודם
שכיפרוהבעליםכב[שאין רוציסלהתכפר באחרת תרעה הךדעברה)נ(שנתהואבדה ונמצאת תמימה מ[ וכיאר״ש  Pלקיש דאפי׳ כיפרו הבעלים בתראי  :יט[ דטתות •
?יי® "*"Sלט^“תט^ל"
אחרי כן רועה בלא אבדה דחדא הוא דאיכא לריעושא :דמהניאבהאבידה •מועלת בה להביאה למיתה :משוםדלאח1יאלמילהגז
אבירה דבת שנתה כתיב)במדבר סו( וזו עברה שנתה ופסול הגון 5הוא :דאי לאו מומאחזיא • אימא פסול חסרון בעלמא והואיל ונמצאת כמר"יךבםם^י[":די 2
קודם כפרש השניה תרעה ולא תיהני ליה אבידה למוש:דלאמזיאלהקרגה-בשוס קרבן:מפרהשגמה»יאלהקרגמ •כשאר קרבנות וכל הנךדכעיון תס׳ד ומה׳ד אלא אמר
תרתי לריעושא הייט כי נמצאת קודם כפרת שניה אבל נמצאת לאחר כפרה אפילו אין שם ריעותא דאיבוד מתה ) ג (  :ומיאמליבאהכי-דהיכא ד?תד!"*^ע^1ז?''
דנפסלה קודם כה[ לאיבוד מהני לה איבוד למות  :והאמר יבא אבודסלילהלאושמהאבודה • אם אבדה בלילה והפריש אחרת תחתיה לאן קאי ולא קשיא לר׳ל
שמה אבודה כס א(ןלר׳)ד(דאמר אפי׳ נמצאת קודם כפרה מתה האי אינה מתהדהואיל ובלילהלא מצי לאקרובה והיא נמצאת ביום המחרת לאי עב?^־:.כא['ואנ^^.א
שמה אבודה ורועה אם נתכפר בחברתה וה״נ הוחיל ועברה שנתה לא חזיא לאקרובי לא תיהני כז[ ביה אסדה  :ולא לד»’ ’ שאין דמיה ראןיין תרתי לריעותא ונמצאת
תמימת ולא רצו הבעלים
ליקרב בשעת אבידתה דאין קרבן בלילה  :לדמי הזיא • קודם שאבדה:הנן •במסכת יומא)דף סב•( גבי שעירי יום הכפוריסמת אותישל ״'אזל ■להתכפר בה וכ,,ן״ .
מביא שנים מן השוק ומגריל ומשלח האחד והשני ירעה עד שיסתאב:האדיחיד• כי האי גוונא מתה:וא״ריוחנן-במסכת יומא)לף סל•( בעלי חיין כני[ הבעלים באחרת
ד^טתה^תרוי^
נדחין ונדחה שנישבזוג ראשון כשמת חבירו לעולם וכשהוא מתכפר מתכפר בשני שבזוג שני וקמא הוי דחוי כשמת חבירו כאילו עברה
וקשני דטעמא דאינה מתה משוס דחטאת צבור היא הא דיחיד מת ואע״ג דליכא שוס אבירה מת משום דיחוי דקמא מאחר שנתכפר באחר אלמא קאיתרעה r» :תמי™
ואידך דנמצאת בעלת
ןלך ^/ן ך א,
חרתי לריעותא לא בעינן וקשיא לרבא  W :אמר לך • רבא ודאי)ה( כח[ איכא דיחוי ונתכפר באחר מתה
ב( וכדתריצנא לעילעברהשנתהואבדה לר״לתריצנא ולדידי לא סבירא לי ואימשוסאבדה ונמצאת בעלת מום קשיא לך אמאי נקט בעלת מום תמות כד[ לט 1תד .שם i'w
משוס אבדה לחודה הואיל ושוב נתכפר באחרת לא קשיא דחויין לחוד ואבודין לחור ואע״ג דאבדה בעינן ריעותא אחריתי כך שמעתי לא יותר; להקרבה ס׳א דאין בת

 5« . « ( 6י ל י י י ן ־ ( ״  ,״ ■ fei־ ־ ־ •
אעיברה שנתה קאטרתרעד [.מרהא קא מיידי בעיברהשנתה אף משכיפרו בעלים.תמות נטי מיידי בעיברה
שנתה וקשיא לריש לקיש  :אמר רבה תני הכי ^ם עיברר .שנתר] ,או[ אבדה ונמצא בעל מום עובר )או
אברר] (.ושאבדה[ ונמצאת בעלת מום קבוע אם משכיפרו בעלים תמות .דהכא איכא תרתי לריעותא דאבדד.
ונמצ׳ בעל מום הלכך תמות ולא קשיא סיפא נמי דכולה בחרא ]מיידי[)איידי ואיהיא ואיהיא( תרעה
עד שתסתאב במום קבוע  :דא״כ י דבבעלת מום עובר קא טיירי אמאי קתני תרעד .ישמור עד שיעשה מום
קבוע)אידי( בעי למיתנא ועוד כיון דהתיא שעיברה שנתה אם משכיפרו הבעלים לא תמות אא׳ב אנדר .ונמצאת בעלת מום לחוד למאי הלכר״א קתני לר) .א׳כ לעינרר] (.ההיא רעיברר [.שנתת • ל׳א ותוב כי קתני
תמות אאכדר .ונטמ■  aבעלת מום ולא אאעיברה שנתה ]א׳ב[ למר .תנייר .לעיברר .שנתה בין הני דטתניתין אלא אמר רבא )הכי קתני( ]הכי נסי[ שעיברר .שנתה ואבדה וכן נטי ההיא דאבדה ונטצ' בעל מום אם
משכיפת הבעלים תמות משום דאית בכל חרא תרתי לריעותא ולא קשיא לריש לקיש והאי דקתני אם עד שלא כיפרו תרעה אעיברד .שנתר .להוד קאי ולא אאכדר .ונמצא בעל מום  :וטי אמר רנא הכי • דשעיברה
שגתה .ואבדה דמשום הכי תמות משום דאבדה והאמר רבא אגודה דלילה ונמצא בשחרית לא שמה אבוד דלא טיפסלה באבירר .דלילה משיום דלילה לאו ומן הקרבה וכן נמי ני אברר .לאחר שעיברה שנתה דלא חויא להקרכח
לא תיפסל בת אבירה  :קפבר רבא • לא דטיא דאבודר ,דלילה להכי לא שטה אבודה ראותה אבודד .דלילה לא תויא לא לקדושת רגוף ליקרב עצמה בלילה ולא לקדושת דמים למוכרה ולהביא אחרת תחתיה בלילה .אבל שעיברה
שנתת ואבדה ונמצא נהי דלקדושת המף ליקרב עצמה דר,א עיברה שנתה לא חויא לקדושת דמים למוכרד .ולהביא בדמיה אחרת חויא וכיון דבשעת אבירה חויא לקדושת דמים הלכך פסלה לר .אבדה ותמות ] :תנן בטסבת
יומא מת אחד מן השעירים עד שלא הנרילו עליהן יביא אחר וטוויג לו ואם משהגריל יביא שנים אחרים וינריל עליהן ויאמר אם של שם מת זר .שעלה עליו הגורל לשם יתקיים תחתיו ואם של עזאול מת כו׳ י עד והשני
ירעה עד שיסתאב ויפלו דמיו לנדבר ,לפי שאין חטאת הציבור מתר • .כדאטר לעיל בפ' יש בקדבנות[  :וא׳ר יוחנן י התם בעלי חיים שהיו ראויין ולא אירע בעצמו פסול נידחין םר.קרבה וכשהוא מתכפר בשני שבזונ שני
מתכפר שלא מת אחד מהן ואידך קמא שטת חברו כיון דעבר ומנו דנתכפרו באחר הוד ,ליה .כי עיברה שנתה וטעמא דציבור דרועה הא דיחיד מתה וקשיא לרבא דאמר שעיברה שנתה ואברר ,אם נמצא עד שלא כיפרו
הבעלים תרעה והא הנא דאיתיר ,לד,אי ]קמא[ דקאי עד שלא כיפרו הבעלים וטעטא הציבור הוא הא דיחיד מתה אמר לך רבא דחויין לחוד הא משום הכי הוה מיית אי הוה דיחיד דדחוי הוא לגמרי מהקרבה ואבודין לתור
הגהות הגו־׳א ]א[ נם׳ מ׳ע נן׳ • גירש׳י הדדי אלא פלינא לה ריפא כו׳ ] :ב[ שם אלא אמר רנא נו׳ • ושונה אנדה נאמצע משום דענרה שנתה מיירי אפילו קודם לאנדה ונטל מום אח׳כ ] :נ[ ר־ש״י ד׳ה א׳ל נו׳ ־ עי׳
תום׳ שהקשו עליו ועוד קשה דא׳נ ,הו׳ל להקשות על מתני׳ ועוד הל׳ל על ר׳ל־ול׳נ דה״פ ה׳ל נענדה נו׳ פי׳ ונם נאנדה וקתני דמתה אפי׳ קודם נפרה ־ דקאמר ונשהוא מתנפר נו׳ וגמתני׳ ואם עד שלא נו׳ :
האיבוד מתני  :כו[ אבודה ואפילו לרבי דאמר  :כז[ תיהני בת אבודה  :כח[ ודאי היכא ו־איכא
דיחוי  :כס[ דקתני התרעה עד שתסתאב משמע בין ע׳י אותו מום או ע׳י מום אחר  :ל[ לר.קרבה־ ואפילו
לרבי דאמר אףבנמצאת קודם כפרה מתה היינו כשנתכפר אחר מכאן אבל עד שלא נתכפר מתכפר ודאי
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החזירה לו לאחר כפרה ח ע ה ,ר5לן היא מ1עת ההרשת
טו פ מיי' שם הלנה ג:
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ונטצאת אי אטרינן לאחר שנמצא ה א ט ד הואיל וקודם כפרה נ מצא :אם קרצה שניה מד שלא נשחטה • הראשונה בבית לוקח לארלת חולין תמות אן« ע׳׳פ מתנות[  r^wTם5ן
!•ל 5׳' ' \ ששח**’ ״״!,ו ,שהיא חולין דחטאס שכיפרו הבעלים הי א :נ ג ן ׳ כח[  (* Wאבודה בשמה הפרשה • כגון מ ך מעות דנ מצאו) ^ד ס כפרה ואזלו לי^ שהאחרים נשפכין ליסוד
דיחוי כ׳ש הבא דנדחח המלח אי לא מצי מייתי מאלו ומאלו  :מ ט מ א מאלו ומאלו • דליכא למימר דנחכפרו בעלים באחרת  :ה א ה צי א• חטאת מאחת !P 1ותו’ ש ם כ ^י ^ ש פ ?
קודם כפרה ולא היה א ט ד אלא כשעת הפרשה  :הניחא לרצ הונא • דאמר לקמן ■י ליסורוהןחאחיי׳נשפבץ
וישפך לאטר:.ט[ בעלים הציבורין מ נ י ילך לים המלח ואע״ג
לאטח )לזבל וחינו(
.
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ואליבא דטאן דא ם'ט ם
י
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'
כ [:דרבי דאטר אבודח
בשעת חפרשח כנץ חנך טעות דנטצאו קודם כפרה ואזלי לים חטלח אי לא טצי טייתי טאלו ומאלו הס׳ד ששח חברו דחוי שאינו נשפך ליסוד אלא לאמה לא תיבעי לך דהאי נטי כי אבד דמי דלא םצי]ודיק[ ליח כ״ש
דחוי דחויזכי חבש לך אליבא דטאן דאטר שם ששח חבת שירים־חייט ר׳א ב׳ר שטעון ]דאטר טניץ שאפי׳ לא
וטח׳ד ואין !  [wדיה אשדה ש׳ גטחק טבאן ושייך לטעלח  :מ [ אבא ופליגי רבי ורבנן בבל ענין :
נתן אלא )סתנח אחת( ]ד׳ טחנות[ טנום אחד שבול! נשפנין לישד ת׳ל ואת בל דטת ישפך וחא בת׳ יאת
כל דטו ישפוך החוא למעוטי שיתם שבצואר בהמת דנשפבין לאטח מאי[ סי אמתנן בי אסתנן שם ששח חבת שירים חני ם״לי בי איתינץ לתרויחץ דלא נאבד אחד מחן אגל אבד אחד טחן טחניא ביח אגידה יחוי דוצי או ^טא
הגהות הב״ח )א( נם׳ במאי טסקיק נאבדה ונמצאת בשעת מרה ) :ב( שם והפריש משת אמרים תחתיהן ) :נ( רש׳י ד׳ה דהא אמרי מ ץ גמהני׳ גםמוך אבודה ) :ו( ד׳ח ל׳א אבל וט׳ וסליגי • ניב כך היה הגייסא לאותו
לישנא אחרינא ) :מ( ד״ח תימכר ובו׳ אליבא דרבי הס״ד ואחיב צ׳ל ד ם אם תרבה וס׳ בטלים שא הס׳ד ואח׳׳ב צ׳ל ד ה מפמא ודה הא הביא וט׳ הפרשה הש׳ד ואח׳ב צ׳ל ד׳ה אבודה נשמת התישה וש׳
מאלו ומאלו ואין המטוס מלכות לים המלת ליננן ואפי׳ נסכתי נאחד מן הצינויין נאמר שנמצא האבוד הואיל וקודם כסיה נמצא הסיד ו^ז׳ב מ׳ה הניחא :
הגהות הנר״א ]א[ נם׳ תיקו • גייש•׳ ל׳אאנל בטרי רקחו׳ לה לא מיא אבודה ופליג׳ א״ד אחוד בו׳ מד וכיש בעדי דלא קא  o rלה תנסי ] :ב[ רש׳י ד׳ה אבל • ואותן ש׳ דאל׳ב קנגט ננעיא די׳ס לשמן ] :ג[ ד׳ח ל׳א
ו»יגי בו׳ • ואפשר לפרש וסליגי דפליג טל י' אושטיא ] :ד[ ד ה אליבא ונו׳ • קשה למה פשימא לי׳ כולי האי דהחמאת תפסל ושד הברא רחוהה היא דהחמאת הפשל ושד יש הדנה לתמוה • ול*נ דודאי החמאת
כשדה יקד שיף שנמצא טש השני לאמי 1ייקס הראשון ומינעי ליה אם כשי נוס השני ודש לטסני׳ ] :ח[ ד׳ח אסדה צ׳׳ל אחי ד ה הא הביא ט׳ :
הגהות צ*מ נא[ דשרישט מהן לאזזר זמן נשינידנו ושליג ארג׳ אושמיא איד אשרי הדלס דאי יזהדר אשיה קא יימ לה הוה אגודה ונ׳ש כעזר זלאיקא יןמ כלומרשאינו מהיי איזהו היא סינשי הש׳ו כ*5ל ] :נ[ והנא ן&גד ] :ג[ זאפי »6דה twpiהשרשה טו1
י
^ 30ר משש דנמצאו קודש נשוה אולי ליששמלוז אי לא מצי עייפי סאלו ומאלו הש׳׳ו ואוז׳נ טה׳י י^ין הנזמוש נוי נשרה נמצאו הש״י ואלזיג פה׳דאס קרנה »' הנעלים »א מ׳ד יאוז׳ג לציין גממ ואזז׳נ דיהששמא לשאלו :

רבינוגרשוס

רביעי
ולד חטאת פרס
^
)״הכל

תמורה

״־״טצור“,
כג
גר

לא  kuדאוויייי)אכי( הפל פודים • ואפילו צ ר מן דאמרי אבודה בשעה הפרשה רומה מודו
מודים שאם משך א ח ת מ קו ה ק ד ב ה ( ד ש א רבי וסיפא צ׳ קמ׳ו וצייר לסהחיל
הדנור רישא מק ישיפא
רבנןץאי קשיא לישני לה נמי לר׳ אבא מאיהקריב
״ די שאם משך אחת מהן ח[ והחריבה מדמהו דחה האחרש בידים דגלי
קאטי אלא דט׳«י דמתיה דלא איכפת ליה מינה ואפילו משך האבודה ונתכפר בה וקודם שיוטה)ראשונה( נמצאת ראשונה תמוש ורבי היא דאמר א ט ד ה צ׳ק ס׳יו
והנשארת היא שלא נאבדה ממולם מתה ו ט פליגי רבנן הייט בבא בשמת הפרשה מתה וסיפא וד שא רבי לאו פירכא ט א דא״ב אמאי
^ז־
כ « במי•׳ פ?ד מהלכות
תחתיח מו ? כ נטזיאת לימלך דגלי דמתיה דניחא ליה תורר .אור
מסורת הש״ם נקט הקריב כלל לישני הפד ש סתמא פשהימ סלכס ג :
דבשלמא לרב ט נ א נקט ה ק ד ב
הראשונה תמית• מש״ בתקנתייהו)א( שהפריש חטאתואבדה ריכל מודם שאם משך אחת והרךבה
כא נ מיי׳ ש׳י מהל׳
לאשמומינן מדמ שודאםמ שך מדטתו
׳
מעסה הקלנשש
טשכחתלה כגון שמשךיאחת
נ^^^^'ונOT1ןמש “ Mוהפריש אחרת ונמצאת הראשונה ובא שהשניה מתה
הלכה יא :
להסאהי ו אניי יהקייי לפנינו לימלך מה ימשה אמרינן ליה
ולא נמלך • לטן רש׳׳י  :הכל מודים
לך התכפרמ[ באבודה ושאינה אבודה מהן והרךב ודברי הכל א[ אלא ילרכי א כ א ן
שאם משך אחת מ ק והקריב שהשניה ע דמיי׳ ש׳ד מהל׳
מ ר ח ילנו לים המלה• חרמה ה א'נ מי דקתני מאלו ומאלו
סשה׳׳נו הלכה ג :
אמר רב דאמר הכלמודיםבמתכפר בשאינדין מתה לא נחלקו אלא בבא לימלך וא״ת
חיינו בסקום מיתה
פעות :דמשממדאם הביא מאחד מהן השני
אבודה שאבודהמתדיעל מדינחל^ כמתכפר^* ט כי ניישב לרב הונא לישנא דמתניתץ
אבל המפריש
להסאתו ונאברווהפריש ילך לים המלח ואפילו נתכפר באבודה באבודה דרבי סבר מפריש לאיבוד כאיבוד
דתנן וחכמים אומרים אץ חטאת מתה
מעות אחרים תחתיהם
מדמתו
שמשך
כגון
משכחת לה
אלא שנמצאת אחר שכפרו וי״לדה״ק
ולא דמי מ ורבנן ס ב ד לאו כאיבוד דמי ד ש א
/
.
־
■
,
ולא חטפים נו' • יביא
אין חטאת מתה דלא טכל למצוא לה
מאלו ונ«לי הפאת נמלך דהתם רבנןמודו הלכך תנא סתם לן כרבנן םיפא םתם לן כרבי ג[ ומאי
ששניהם ראויין ׳ליקה הך תקנתא יביא מאלו ומאלו י[והך
תקנה אלא שנמצאת י ^ ר שכפרו
קמשטעלן דפליגי רבי ורבנן בדידא קתני
סח! שהראשונה לא
נאבדו אלא בש»ת תקנתא ניחא ליה טפי מלומר יבוא
י»[ דאז אין לה תקנהולר׳ א ב אנ מי
לדימחלוקת רבי ורבנן בסיפא המפריש חטאת
והשאר
הורשה בלבד
*נפרשלישנאדמתני׳ ק ^ ד ר ב י ס ב ר נ״א צייו לשיש  5׳P
י ט ר ח לבית ד ן דמלך ונאמר לו
המותר מאלו ומאלו שיתכפר באטדין ושאינן אטדין יפלו ואבדה ודיפריש אוד ת תחתיה ואחר כך
לא טשו תקנה בקדשים • תימה למ״ו
יפלו לנדבה  :ובן
— * ■ o io ie
ה מ פ ר י ש מעות לנדבה :אלא לרבי א ב א • דאמר נמצאת הראשונה והרי שתיהן עומדות אחת
הרמ׳׳ריח[ ו ט מ ח ב ק קדשים בידים
*! ״ גו שן»וע חו א ס ה א גוו ה מ ס מי מהן תרןב ושניה תמות דברי רבי וחכמים
ט ק ד בי ד ט לתקן ותירץ כגון שיש
ת ת ת הב״ח
דו ח בדבר כגון ד א טד ה כחושה )א( רש׳י דה הכל
חםפיק להקריבה עי בה אמרי רבנן דת ר מה)נ(הואילוטא אומרים אין חטאת מתה אלאשנמצאתמאת־
פודים וט׳ מקגתייהו
לא נדחית ולא נאבדה ממולם ואט״ג שכיפרו בעלים ואיןמעות הולכות לים המלח
ושאינה א ט ד ה שמינה דא״ל התכפר פגתשהשי’ש):נ(ד׳חאלא
לרבי אנא וכו׳ דתרעס
בטובה • מ וכחושה תנ«ת :
ויינו במידת ילעיל דלא נמלך ובהא פליגי :דרבי סבר אלא שנמצאו מאחר שכיפרו בעלים הא
אש שאינה אטדה מאיל
א ו כ ל י ן עמה חולין ותרומה • והיא לא  (J) :ד״ה
״יי ® מפריש לאבוד כאבוד דמי • המפריש קמשמע לן דבר זה מחלוקת רבי  mורבנן י[
׳ ו אי ק ט א ה א אין מ כני סין ורנק וכו׳ דמי וע״כ סא
המאתונמגאתבעלמום תחש קרבן א ט ד ד ט כאבוד וכי הי ט
אוהפרישחטאתהחילח דאם נתכפר בשאיט אבוד מודישו טפא א מררב הונ א אמר רב הבל מודים
דקשני :
חולין בעזרה הא לא קשיא יאכלוה
מתה
שהשניה
והקריבה
אחת
משך
״שאם
מבחוץ ואחר כך יכנס ויאכל המנחה
דמת ה א ט ד הנשאר ה ט נמי ט
לרש״ינ[ ועי״ל דאין איסור להכנים צ׳ללשון הד•
ושניהם בעל מום י״יי מתכפר ב א ט ד מש שאינו א ט ד  :לא נחל  pאלא בב א לימלך דרבי סבר לא
חולץ בעזרה אלא כשעושה שוס
ורב) 1ס ב רי ל או פ א בו ד ד מי)-ג(ו ה א עשו תקנה בקדשים ואמרינןמ לך ה תכפר
ע ט ד ה מהן אבל בחנם אץ לחוש דהא
ואבדה « ׳ • מחלוקת דקשני מאלו ומאלו דמשמט הא אם בשאינה אבודה ואבודה מתה ורבנן סברי
קמן דאדם נכנס ע ם מ ד ם חולץ
התכפר באחד מהן ואפילו באבודץ עשו תקנה בקדשים ואמרינן לך 'די״תכפד
ב עזי ה״ ^ ל ט ע מ א דציטר הא ]וש׳פמזש׳ג׳גש^דס
מתה ורבנן סברי אי! ילכו שאינן א ט דן לים המלח רבי היא באבודה ושאינה אבודה תרעה מותיב רב
י >זו » ־ * ל או צי ב ק -אי מו ה
והוא״ ולא רבנן רישא רבנן וסיפא רבי :
כפרח י י ״
פשעת יי^י*
והתניא
משרשיא ולא עשו תקנה בקדשים
■
הדין ל מ ע ו ת ] :ב[ הפי ■
ל מוד הר״ר אלחנן אמאי לא פריך כא :י״ס ״גין וין
^^^^^דתת??פל^ 4ו'^א°* 1יאכלומהד׳לנמלמד שאם היתה אכילה! ב ה ד א ממתני׳ דקתני וחכ״אאין חמאה
המפריש חמאת ובשעת ורבנן* הך y׳ / mץ׳
שחיטה נמעאת שהיא
בעל מום מוכרח והיא בהדיא יא[ הכי קאמר *דקא״ל ד ב ר ״ מועטת אוכלין עמה תליןותרומה כ ד שתהא  Iמתה אלא שנמצאת לאחר שכפרו והא מ»יר?^ ”ותוש^ יע5ז
וע׳זין יביא בדמיה זה הנך בבי דלמיל דפליגי א ה ד ר ? נאכלת על השבע יאכלוה מה ת״ל שאם^“ הכא דשניהן בעץ קודם כפרה וקאמרי קל; ד ה אי וחוש; ונחים
עו• דה וחולין[
הא ד חיד מתה ואומר הרר״י
חדארבי וחדא רבנן :לשון ירושלמי״■ היתה אכילה מרובה אין אוכלין עמה חולין
דאחתניתין לא מצי למיפרך דאיכא
מפיש טעפא בסיפא הניחא לרב הונא דאמר הכל מודים ותרומה כ ד שלא תהא נאכלת על הנסה
למימר מתניתץ הכי קאמר אץ חטאת
שאס משך אחד מהן והקריב בין מאי לאו אפילו רבילא רבנןא(ורבי אבא אמר
שי ט ה מ ר ך ב צ ת
מתה אלא בשנמצאת אחר שכפרו
אבודה
לטיהפם פדיינן  :נתכפר ב א ט ד בץ נתכפר ס׳ מאי רב הכל מודים יבמתכפר בשאינה
א[ אלא לר׳ אנא ט׳ י
^ורץ ’
................
הקריב די» ,י  k nי » ד נ אסרס
דנידוק
נמצאת קודם כפרה ירפו שניהם ע ד  1A1רמו
ישלי לניבה הא המא תחתיה הקריב לשחוט מדעתו ו ה ט שאבודהמתהעלמהנחלקו דמתכפר באבודה
שיסתאבו וימכרו ויביא מאלו ומאלו הכי תא אם סשך אחד
מתם כלומד אותנו
קאמר הקריב אחרת לשחיטה תחתיה דרביסבר מפריש לאיבוד כאיבודדמי ו[ ורבנן
חטאת אבל גבי שעירים לא שייך
שאינח אבודה תשנית
מן וסתם הקריב מדעתו משמע ואחר סברי לאו כאיבוד דמי תנן נ( השני ירעה עד
למימרהכי א( מי ס אפשר דס״ל לרבנן ילכו לים תפלח דטאלו
ולא הביא
דמתניתין דאם נתכפר באחד מהן ומאלו טשמע לא שנא
"א״יי^ף■ ה״ניל! כך שהקריב אחרת מדעתו לשחיטה שיסתאבוימכר ויפלודמיו לנדבה שאין חטאת
אגודת ולא שנא שאינח
אפי׳ באבודה שניה תמות ט הכא גבי אבודה ילט השנית לים
נמצאת הראשונה ו עדין לא נשחטה  pציבד מתה הא דחיד בחהנ(ואטר רב בעלי
שעירים דלא אפשר לעשות תקנה חפלה וסי״ו לקפו
הפישח ילא בש™ האחרת זו תמוש הסתרת ואפילו הניח חיים אינן נידחין כשהוא מתכפר בשני שבזוג
ע ?2ם“ י ^ ^ ^
אחרת דליכא למימר שירטו שניהן
^^ו^^שע^הפ^^^!! את זו ונתכפר ב א ט ד ה הואיל ולא ראשוןמתכפר ואידך בחראהוהליה כמפד ש
ומאלו שהרי ט לשת חתום׳ :נ[ ורבנן
ויביא מאלו
פתח יי שאיבנן יסיפא נמלךורישאוסיפאדבריהכל]נ[דהשתא
מתה
לאיבוד וטעמא דציבוד הא דחיד
א( ילא אפשר ט׳ ענודה יוש מיסו אפשר  c1' 3סכרי לאו באבוד
ציכא צמי״ן >וקשא הא צא הקריב
״
למנן דמחני׳ ואם נתכפר וכו׳ ט הכא גט ■גלית" וטתניתין ת9י
מאי
יי-
‘
׳
א( ]יומא  [Wנ(_>ןניל » • יימא
פירושאאחדםהןתיקרב
עסקינן
הקריב
בהא שטעהא א( הכל רועה דהא בדלא
אנא■ צ׳ק_
לי׳ ״
____
___
]שטעוח ינ•[ ג( ]לקמן נד• יומאשי־וש׳נ[
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שעיטם אכל
וחשניח אפילו אינח
^ נ3'1שנצ«) 1״ח^^^) וסיפא נמי דקתני יביא מאלו ומאלו אבל אי מייתי מחד מינייהו אזלי אינך לים המלח דברי הכל דמסתמא משמט שהקדב מדטתו בלא נמק־  :אבודח תמות דטפריש
וחדי שתיהן עומדות אלא לר׳ אבא ט׳ ורבנן סברי לאו כ א ט ד דמי ורוטה אע״ג דמשך האבודה מדטתו ודחה את זו השתא ליכא לתרוצי ד ש א מאי לאבוד כאבוד דפי ואפי׳
בחד»ן ריעותא וחנפים
הקריב לשחיטה מדעיט דהא משום משיכה  Mלא מהני מי ד אלא ודאי הקריב ממש ואיכא למידק הא לא ה ק ד ב רועה מ נ י ה וכגון דנתכפר
״ך
תטיניי
אופדיפט׳אלאבנפוואת
™טביאלא ה^־ע  Mבשאינה אבודה ורבנן היא דמפריש לאבוד לאו כ א ט ד דמי וגבי מטות נמי מפרישלאטדלאו כאבודדמי וסיפא דמשמט דאי מייתי מחד מינייהו ^“16־׳ m M
רתוח החיאשלא אנודח
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פדעתו אתת שתשני״ ו א ט׳ שאינן א טד ץ יב[ ש)ידלין( דפיישין אזלי לים המלח ל)^ כרבנן ט א רישא רבנן וסיפא רבי ואי ק ט א לרבי אבא נמי תד ץ מאי הקריב יג[ "®י
כל פתניתין פפרש
טפא  ^ 7דיקע! הא לשטטה וקודם שחיטה נמצאת הראשונה תמות ורבי ט א דאמר אבודה בשעת הפרשה משה ורישא וסיפא רבי היא לאו ט ר כ א היח דא״כ כד*
כד'פרשינן,לפי׳ רבחונא•
 :V1גנ[ ברני אין
ילא הכי« אמאי נקנו הקריב כלל ליתני הפריש סתמא דכשלמא לרב הונא נקנו הקריב לאשמועינן יל[ מדעתו א( דאם משך לה קד ב ולא נעלך לא עשן ^ חר׳׳י ־
חן!^ 1ם^ות
בשאינה'אטדה ט׳’  :ורבנן סברי כו׳ ’• והכי משמט 2׳״ “ ש “”ח
^לת
אייכפר בשאינה א ט ד ה
מייתא שניה ואמרינן ליה זיל איכפר
תקנה בקדשים • דלא איכפת לן אי מיישא
״ ש ת ^ תקנה  :דלא טשו מקנס
שתמות השניה שתקרב שאינה א ט ד ה ואבודה תמוש
 rmסתניתין ^ו שת מהן תגץ־ב כדי ששמות
רפשך אחת
שך
תפיפות 1ל׳?* מיחא
שהה ט האי גומא“ ' “[" .מ
חטאי!ממ ת
תמות דברי רבי וחכמים אומרים אץ ח טאי!
פשום
שו[דבא לימלך דאמריקליה התכפר באבודה אלא ההיא דנמצאת לאחר שטפרו הבעלים ההיא ודאי מתה דליכא תקנתא בהמלכה והוא הדין י5ביי “ נ ^אפר רב הכל
האחרים «ם יפלח נמי אם נמצאת קודם ולא נמלך  :יאכלו • גבי שירי מנחה כתיב)ויקרא ו( והטתרת ממנה יאכלו אהרן ובניו ו ס פי ה דקרא בחצר ^ :ל מועד פורים כו׳1פתח בץ כי
יאכלוה וקאדריש'יאכלוה קראי יתירא הואוקאמר יאכלו בלא ה״א יאכלו'עמה חולין ותרומה מ׳ ואי קשיא הא אין מכניסין חולין לעזרה הא
ז 3א לר׳ אבא אפר רב לא,קשיא יאכלום מבחוץ ואח״כ יכנסו ראכלו המנחה כדי שתאכל ע ם השבע אכילה הוגנ ת :יאכלוה• ה״אדאכלוהקדריש דמשמע יאכלוה חחיא חפאת דפיישא
י “ י ' *‘*׳ז “י י־=^ לחודה :אכילה מרובה• שיש להן שירי מנחות ה ר ב ה :סאילאואפילורבי •וש״מ טשו תקנה בקדשים דקתני לא י ^ ל ו חולין ע מ ה כדי שלא
ד!^^ 1ת ת ט א לידי טתר ותיפסל:השניירעה-גבי שעירי יום הכפורים שז[ והכי פרישית לה לעיל)דף כג(:פא״ד במס׳ יומא)דף סי*(:גטליהיי 1אי)ןנד מין* ™■תו יא!>־נ נפגאת
S
™ ולא נדחה הראשון במיתת תבירו והוא יקרבושני שבזוג שני ירעה והאי בתרא הויליה כמפד ש לאיטדדמפניהראטן שמת הפרישו שנים האחריס•• י״״ " י ״ ״י "
דפ;יש« ™ה
™יזו" ת פו ת ^י כ א
מאי
’*’ ’®’י י *״P
’”'ר ®®'י י״״'® ”®'י ®®י ®יו’® ®וי®’®
י*( ’”®י ^®יוי’®
עלנתכפרבאסדה
נחלקו
ונשתייר׳שאינהאנודה^
לפיפר אפילו רישא רבי היא אלא לרבי אנא אפר רב דאפר חכל פודים שאם נתכפר נשאינח אמדת דפיישא
דר׳ סבר פפריש לאסדח■ פח שחפדיש תחת האבודה דינו כאבוד פת אבירת כשנשתיירח פתח אף
פתה על פח נחלין■ על נתכפר באבודח דרבי סבר פפריש לאבוד כאבוד דפי ורבנן סברי לאו כאבוד דפי
שאינה אבודה אם נשתיירה נטי טתה ורבק סבויי פפריש לאגוד לאו כאבוד דפי ]אלא אם נשתיירה[
ואע׳ג דתניא פאלו ולא הביא פאלו פעות דפיישא יפלו לנדבת אלא פשיפא סיפא רבי היא דאפר פפריש
שאינה אבודה רועה • וגבי טעות נטי הטפריש טעות לחפאתו ואברה והפריש מעות אחרת תחתיה לאבוד
לאבוד כאבוד דמי רישא רבנן ט׳ןנופא־עי׳ תום׳ זבחים דף קי׳ב ע׳א!ואע׳נ דחביא מאלו ולא הביא מאלו‘ בלית
לאו כאבוד דמי פברי רבנן ואע׳נ דהביא טאלו ולא הביא טאלו הני שאינן אבודין יפלו לנדבה לפעטיה
תיטה דילטא הא הביא מאלו רצח לוטר נשנתכפד כשאינה אטרח דכ׳ע סודו דאטדים ילט לים הטלת וי׳ל דאין
דר׳ אבא לא פיתוקפא סיפא דדייסינן פינה הא הביא פאלו ולא הביא מאלו ]הנך דאישתיירו ילכו לים
ה'נ אלא א( דא*נ שני קא סטיך דה׳נ טצי לטיפרך מסיפא המפריש חטאת ואבדה והפריש טעות תחתיה ולא
וטלה[ כרבנן אלא כר׳ רישא סתם ל! תנא כרבנן וסיפא כר'" אין :ופאי קפ׳ל הני טתפי דפליג ר׳ ורבנן • הא
הספיק ליקת עד שתטצא בעלת מום דתטכר ויביא טאלו ומאלו טשטע ראי נמצא תמימה תקרב והטעות ילט
בהדיא קתני לה בסיפא דפליגי דטפריש כו׳  :ל׳׳א הניחא לרב הונא דאפר הכל פודים שאם פשך אחת פחן
לים הטלחוהייט כרבי דאי כרבנן טון שנתכפר באטדהד&טתלנדבה)וההיא(ואפירנא דטצי לפיפרך סטיך
מדעתו כדאטרן והקריב שהשניה דפיישא טתה בת אם נשתיירה אבודה בין אם נשתיירה שאינה אבודה
דעיב סיפא כרבי• פהר׳י ו׳ל  :ה[ ואטרינן לית התכפר  :ו[ עי׳ בהשפטות בסוף חפסכת  [ 1 :הפאת הצטר
]פתה[  :סיפא■ דדייקינן ילכו לים הפלה אתיא כר׳ וניחא נפי אליבא דרב הונא דאינא לאוקוטי נטי רישא
פתה ! מ[ פהן פעצפו ולא נפלך בב׳ד והקריבה  :ש[ תתכפר בשאינח אטרה והאטדה פתה אליבא דרגי
כר׳ והיבי דפי דאיבא לפיפר פאי הקריב)דקתני ברישא( ]אחרת תחתית ואח׳כ נפצא הראשנח דקתני לא
לך התכפר באט^^ :י[ ופאלו דהך תקנתאויא[ בחדיא ^ו׳ ל תיטת הבי קאפר רקא׳ל
ורבנן סברי
אטרינן ליה .
,
.
הפריש
א( עד כאן ש״ך לממוד סקודס
להכנת
ליפלן■  :נח[׳ הכפורים והא פרישית '  [. rשבפרו דלדידיה אפילו נפצאת .קודם כפרח פשכחת
נפחנך •נ[ אבורין הלין דפיישין  :יג[ פאי הקריב הקריב לשחיפה  :יד[ לאשפועינן ראם משך פדעתו  :עו[ גוונא בבא ׳ ׳
.
כשכיטר כשאינה אטרח  :יח[ הרט׳ר טאי טעטא ובי  :יש[ בטובה דכתיב ופבחר נדריך וכחושח חפות ורבנן סברי כי נפי בשאינח אסרת פצוה פן דטובתר ם״פ טוב לנו לתקן שלא יבאו קדשים לידי פיתה חט׳ד :
כ[ לשון רש׳י י גליון אי נטי הא דאין מכניסת חולין הנ׳ם ראר לטובה שאין ראוי טכניםין דהא נמסק בבנדי חולין בעורה  :כא[ עי׳ בהשטטות בסוף הטסכת :
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,
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א( אולי צ״ל אלא דפל יניא מאלו ומאלו דסיפא שמיך דה'נ יכי' ■
הגהות הגר א ]א[ נם׳ הקמ׳ל כו׳ ורננן ־ גרש׳י ל׳א הניתא לר׳ה נו׳ עד והקריבה נין נתכפר באבודה בין נתכפר בשאינה אבודה שהשני׳ מתה מאי הקריב הקריב לשחוש מדעתו אלא לר׳ אכא וכו׳ ] :ב[ רש׳י ד׳ש ה׳ין כו׳ •
ול׳נ דה׳ק דנרי רני קאי א ^ הנך כני מנבא השלישית ואילך וחכמים פליני עלייהו ותרי כני דיישא סתם אלינא דל״ה דל׳ס נהו ] :נ[ ד׳ ח לשון • והשתא ט׳ • צ׳ע דלר׳ לתני הפריש כמ׳ש ישי׳ לקמן • וי׳ל
דאפילו לר׳ אם היה נמלו ואין ריות נדבר מודה לרבנן נמ״ש תוס׳ ד׳ה דרכי כו׳] :ד[ בא׳ד לא מהנ״ת׳׳ אפילו משך שאינה אנודה יכול להתכפר כאבודה והשנים תרעה ] :ה[ בא״ד כשאינה אמדה צ׳ל כאבודה ] :ו[ בא״ר חולי־ן ל*נ:

