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עין סשפט
נ ר כמוה

א  hמיי׳ ס׳ד מה>'
תמורה הלכס : y
ב ב מיי׳ פש׳ו מהלכות
מעה׳ק מלכה ח :

מ ח ר י מ י } •  [ pלהפקיטו מכהן ולהפרישו לחובתו :יצדה ז כר י ק ר ב

דלאנחהאמקדושחיה אכל שלמים לא דנחתא מקדושתייהו

׳ מולה • דבכור לא קדיש אלא י[ ברחם וכיון דמטיקרא

^

ואם נקבה זבחי שלמים בגמרא פריך ונקבה מי קאקדשה בבכורה •

אתפסיה בקדושה אחריתי תו לא חיילא קדושת בכורה  :ואם אמר אם

כלומר ול׳׳ל להשפיסה בקדושה ומוקי לה בבהמת הקדש ואין רצונו

ילדה נקבה • תהא זבחי שלמים ילדה נקבה תיקרב שלמים  :ילדה שני

נ נ ד מיי׳ ש׳ב ממל׳
גכולות מלכה יד :

שיחולטלהקדושתהאםורוצהלהתפיסה

ו כ רי ם • על שניהן חלה קדושת טולה

כיצד

בקדושהאחרת וסיפאדילדה שני זכרים
“ מעדמיןעל הבכור מבכרת שהיתה
מוקי לה בבהמה דחולין וא״כ מיירי
מעוברת א[ אומר מה שבמעיה ישל
רישא וסיפא בחולין ומציטתא בבהמת זו אם זכר עולה ילדה זכר ירןב עול ה ואם
הקדש ותימה למורי הרמ״ר למה לא
נקבה זבחי שלמיםילדה נקבה תקרב שלמים
דחק לאוקומי מציטתא בבהמת חולין
אם זכר עולה ואם נקבה זבחי שלמים ילדה
הרי סיפא דבחוליןאיירי ואפ״ה אתפיס
זכר ונקבה הזכר יקרב עולה והנקבה ת רן ב
בזבחי שלמים ותירץ משום דבטי
לאוקומי אכיצד מטרימין :
שלמים ילדה שני זכרים  pאחד מהם יקרב
* ס ס ב ר רשב״ג ולדות קדשים עולה והשני ימכר לחייבי עולה ודמיו תלין
בהוייתן הן קדושין־לפיכך
י
ילדה שתי נקבות אחת מהם תקרב שלמים
איןקדושה חלה טל טומ טו' ו אנדרוגי ט'
והשניה תימכר לחייבי שלמים ודמיה תלין
שהרי קודסשתחול קדושת האם טליהם
*ילדה טומטום ואנדרוגינוס רשב״ג אומר אין
היו כבר בטלי מומין לפיכך אין קדושת
קדושה חלה עליהן  :ג ס ׳ אמר רב י ת ד ה
האם חלה טלייהו וג ם בקדושת פה לא
'מותר להטיל מום בבכור רךדם שיצא לאויר
קדשי כיון שהן בטלי מומין ואין דטתו
טל בטלי מומין דאי קסבר ממטי אמן
העולם תנן ג[ אומר אדם מה שבמעיה של
הן קדושין אם כן נחתא קדושת האס זו עולה עולה אין שלמים לא ה ]ואת[ אמרת
טלייהו משטה  p pשנמצאו וטדיין לא
דמצית מפקעת ליה מקדושתה אמר לך רב
היו בטלי מומין שהרי בבהמת הקדש
יהודה ה״מ בזמן שבית המקדש קיים כי
מוקמי׳ פז[ לה דאי ממטי אמן הן
קאמינא אנא בזמן יהזה דלא חזי להקרבה
קדושין לא חיילא קדושת הפה טלייהו
והוי בקדושת האס ומטוניה דאס וא׳׳ת אי בזמן הזה מאי למימרא מ ת דתימא נגזר
דלמא נפיק רוב ראשו וקשדי ביה מומא
מנלן דטטמא דרשב״ג משום דקסבר
ואימא הכי נמי אפילו הכי הא עדיפא
.
בהוייתןהןקדושיןדלמא טטמא דרשב״ג
משום דאין דטת המקדיש כי א סצזכר 5׳י ,מ)יתירא( מדאתי ביה לידיניזה ועבודה :
א ריש פרק
כדאיתא
יויירדי־ ודאית
ייאי ולנקבה
ודאי
מרה אם נקבה זבחי שלמים ; נקבה מי קא קדשה
ויאיח יי איח
מי שמס )ג״ב דף קמז( וי״ל דמוכח
בבכורה סיפא אתיא לבהמה דהקדשי[ ן
« י דין ס ני » ו מ 1ק ק י ו ז ן ד * ילדה שני זכרים כד; אמרי אי בהמה דהקדש
טטמא משוס דאין דטח המקדיש כ״א
היאך דאקדיש עולה * pליהדר עולה אידך
ילודאי מ״מ סקדוש בקדושס האם
נהוי בקדושתיה דאימיה סיפא אתאןלבהמת
וקאמר דאין קדושד sחלה טלייהו
תלין״[ :ילדה טומטום ואנדרוגינוס כ ד;
כלל וא״ת לרב חסדא דאמר בב סרו ת
פ׳ טל אלו מומין)דף מא (:יח[ דטומטום
אמאי

הגתת הגר׳א

]א[ דש״י דה ילדה
הוא ל׳ג :

שיין לין כה.

שי ט ה מ קו ב צ ת

א[םעוברת־עיי) תוספות
“.כריט^יו

ע׳נ(
לעיל )דן י
־
ג[ תנן כיצד מערימין
על הבכור מ ב כ ר ת
שהיתר■ מעוברת לילר
אומר מה שבמעיה של
עולה
וכר
וו אם
תיבת אדם נ ם ת : P
ד[ לא■ נ׳ א וכ״ש משיל
מום בקדשים דקאמשוי
ליו■! הולין והא אמרת :
ה[ יתיר טדאתי כו׳
ועבודה דלא ניתי ג ח
לידי ת ק ל ה ד ג י ז ה
ל׳א הא
ועבודד■
קם׳ל חסירא עדיפא
דלאניתי ביה לידי תקלה
דניזה ועבודה ) :הא
אהד מאבריו ולעשותו
בע׳משיכולהכה 1לשחםו
טידולאיצמרךלהשהותו
ז[ ויפה פירש דודאי אי]
התקנה אלא שיכול
לשחטו וכ״ו שלא שחטו
ודאיאבורבניוה ועבודה
ואע׳ג שקדם מום ק טע
לר,קדיש] כ ד א ט ר
בבכורות כל הקדשים
שקדם מ ו ם ק ב ו ע
לרוקדישן מותר בניור.
ועבודה ע״י פדיון חוץ
מן הבטר והמעשר •
תום'  :ו[ דרוקדש ל׳א
אימאדהך נקבה מבכרת
דחולין אי הכי חולין
בעלמא היא הכאבטאי

^

כיצד מערימיןפרק חמישי

כ י צ ד מטרימין • אם זכר טולה • מפרש בגט׳ דדוקא נקט טולה

תמורה

ואנדרוגינוס לא במקדש ולא ב מדנ ה רבי ישמטאל אומר אין לך מו ם
גדול מזה וחכ״א אינו בכור יפ[ ונגזז ונטבד וקאמר בגמרא טלה אמר
רב חסדא מחלוקה באנדרוגיטס אבל בטומטום ד״ה ספיקא וקדושה
מספיקא וישחטנו ולאחר שחיטה תבדק אס זכר הוא או נקבה ואמאי
קאמר רשב״ג דאין קדושה חלה טליהם וי״ל דלרבחסדח הכי נמי
קדושה חלה טל טומטום והא דקאמר אין קדושה הייט קדושת הפה
דאין דטתו כ״א לזכר ודאי או לנקבה ודאית כדאיתא פרק מי שמת

)ב״ב

^

דף ק״ (:והא דקאמר הש״ס דאי ממנצ אמן

ודמיו חילי! ׳•

והאי

הגהות הב׳וז

לשון
לקדושתה אבל שלמים דקדושה קלה
היא א פ ר לשטיי לכתחלא קדושת ירושלמי ונו׳ נמננרת
י ״ ״ ?

בכורה לקדושתייפופ״ש שאסור להשיל

בומוסדמפיקליהמקחשתיהלגמריינ[; ממס

דאימיה

וכו׳

דל מאנ פי קרוברא שו• וקדיש ליה רחם
י

והדר שדי ביה מומא והוי מטיל פ ס
בקדשים קמ״ל דלא גז רי׳ ד פ א יזהר

להטיל ט ה פ ס משטה שיצא מפע נ׳ 3קמ;
קודם

שיצא

ראשו כדאמרינן

רוב

בבכורות )דף לה(.

גדייא

באזניה

שהגדי יוצא דרךצדטיו ונראות האזנים
תחלה ואימרא בשפתיה שפי הטלה יוצא
תחלה :

הא טדיפא • למישרי להטיל

ט פ ם הואיל וטדיין לא קדיש כדי שלא
יצטרך הכהן

לשהותו יג[ אלא ימהר

לשוחטו דאי לא שדי׳ בי׳ בטי לשהויי
טד שיפול ט מום ואדהכי והכי אתי
ח סי ר א ט די פ א•

לידי גיזה ו ע בו ד ה:

כלומר שמחסר ממנו אבר קודם יציאת
רו ט ויעשנו בטל מום :נקבה מי קדשה

r

ו ״1

]צ חסירא[

כיצד מטרימין וקחשיב להך  :לבהמה
דהקיש • דאם חטאת היא ונתטברה
ורוצה להטרים שלא ילך למיתה דולד
חטאת למיתרי אזיל י שנט לקדושש צ׳3
אחרת וקמ״ל דוולדות קדשים בהוייתן
קקדושיס ולא במטיאמן וכיון דטדיין
לא קדיש בקדושת אמו מצי לארכובי

טליה קדושה אחריתי דלכי מתייליד לא הוי
נקבה מי ו כו׳

ג ^ ׳ טולה אין • הואיל

וכליל היא שרי לשטיי קדושת בכורה

ולד חטאת  :לשון ירושלפ
הקדש

כדפרישית

מבכרת לאו דוקא אלא איידי דתנא רישא במבכרת דחולין

רבינו נרשום

בא-סלי! דנוחגין בויון
נקט נמי הכא לשון מבכרת  :אי בהמת הקדש היא • אמאי לפורר! בשוק ט׳ם משום
השני ימכר לחייבי טולה האי קמא דנפיק ליהוי טולה ואידך דכיון דשרית ליר■ לנרווג
נדוןכפו שירצח לשוקלן
לכי מתייליד ליהוי ב קדו ש ת ה)נ(
דילדה שני ז כ רי ם ולמוכרן בשוק פוסיף
דאימיה  :הך סיפא ,
,
אתאן לבהמת חולין

ומציטתא יד[ בהקדש  :ופר־ק אותו ביוקר הכא
והוי רישא וסיפא בחולין
.....................................

|,|:j

ק קדושין הא

ק כ ב ט לי מו מין דאין קדושת הגון! חלה טלייהו ובריש יוצא דופן

)נדה דף מ (:מצריך קרא

ה רו ב ט והנרבט והמוקצה והנטבד והאתנן והמחיר והכלאיםוהטריפה והיוצא דופן שהקריבן

להפקיעו
J״ ?״:

דטעיקרא

האחד לנדרו והב׳ ימכר לצרכי טולהיא[

)א( במבכרת דקדשיס בבהמת

בהווייתן הן קדושים ולמה לי קרא מאחר דדיינינן להו כבטלי מומין דאין קדושת הגוךחל ה
על

דהא קאמר אם זכר יהא טולה ומיהו

לא נדר אלא חד הלכךנ«[ הוא יקריב ]לעילר[

נט־ כיק דשרית ליח

אמרי דוייז״ו
היא ’ארזר
וא״ה
כרב חסדא
אתיא ירד
לא אחיא
אימיה לא
תפסתינהו הדושח
חסההינהו
דלמ״ד בהווייתן הן קדושין אין קדושה כ[ חלה על טומטום ואנדרוגיטס והרי ב “ קר!אם^'רבם?י''•
ת הלא
חסדאוא״
קדושת אימיה

עולהתיבתליהררנטחק:
הבכור

מסורת מ «״ ם

לבאלפני משכן ה׳ אין חייבין טליו ו פ רי ך בג מ׳) ש ם ד ף קי ד (.ט ל ה תי פו ק לי ה פ א ל

toS

ט ליי פ ד א ס טלו ירדו אלמא קדישי אפילי מ׳ש ^^טת’"* '

טלייהו וה״נ קשה מפ׳ בתרא דזבחים)דף  (•p ’ 3בעור פונטיבכשר הלכך
בחון פ טור שנאמר לפני משכן ה׳ כצ שאי;] ןיאן ,לית^ ליח :

פתח אהל מו ט ד ט ד דמסיק בוולדות קדשים

בטערבא

ו ק ס בי ולדות כעובד ע^הלק ^'^!

כו׳ חיילא;־ ■ קדשים בהוייתן הן קדושק אלמא משמט דשפיר הן כא[ ]ראוין[לבא לפני פתח אוה״מ ואי לאו דממטטינן להו מלפני משכן ה׳ לא ממטט להו מפתח ור׳^יוסי בר אבין אסר
 " pי י ׳ ״ אהל פ ט ד וט״ק לפי מה דפר׳׳י בפ׳ מרובה

)ב״ק דף

עד (.גבי הא דאמר או .טז להוציא את הנדמה וקשה לר׳׳י לשם ל״ל קרא למטוטן נדמה ל ^ ל״ ל ע ט ^' ע^ץ

)דף ו(:

חלת עלחעובח יא[עולת

תיפוקליה דבטלת מום הוא מדאישתני הוה ליה מומאכדאיתא ריש בכורות

דכליייא]' לטיבח«;ני

דמהו דתימא דליקדשו אגב אי פ ה קמ״ל או טז דלא וקשה מ״מ כיון דממטטינן מאו טז למטוטי נדמה דולדות קדשים דחשבינן ליה כבטלם מום

וטה׳ד“ אחת^הןת^^ וכ״ש כלאים דגריטי טפיכדאיתא פרק

מרובה

)נ״ק

ו תירץ ר״י דאיצטריך קרא למפ טי נדמה ח ל ח ת קדשים טצוייןשטנפחיןשקונין

דףעח(.דדייק השתא כלאים איתר׳בו

נדמה מיבטיאלמא גריטי כלאים מנדמה וכיון

שלטים יאיני קדיש אלא דממעטינן אפילו נדמה דולדות קדשים מאו טז כדפר׳׳י כ״ש כלאים דגריעי וא״כ קרא דזבחים דלפני מ ש ק ה׳ ד מ צ רי ך התם למעוטי כלאים

חרא

_ _
ואפ״ה
קיד (.לא קדישי כלל
בתרא דזבחים ‘)דף
דתניא בפרק
לן דהני
הן לפתח אהל מועד וי״ל דלעולם פשיטא
.
,
........... .....
קדושת
■
׳
■
.................................
ראוין
על"^ןכ״ ’ ^ Jלמה לי הא לאו
־ותחלת
...........
ראוין לטובת ! אי צ ט רי ך לפני משבן ה׳ למעוטינהו דאין חייבין עליהן בחוץ ״דלאו מפתח אהל מועד לבד לא מצי ל מ עו פנ הו שהרי הן ראוין לבא לפני פתח אהל
דאין
דאם
דאיצטריך
קרא ■למטוטינהו ■
׳
דופן ■ ■
^  5מו ע ד ע ם אמן בעודן ב ב ק אמן והיא בהמת קדשים אע״ג דהולדות לא קדישי כלל ו ה״נ טחא ההיא דיוצא דו>
קיים

דממנו מקריב חלבו
ודמו הם׳ד וטד,׳ד כי
קאטינא א'נ א דטותר
לרופיל בו מום ואין בו
משום לא  1T1Tלא
יה'יז בוטן הוה הס״ד:
יג[ לשתתו עד שתמס
אלא  :יד[ ומציעתא
ב ד ה ק ד ש הם״ד :
נוו[ ם ש ע ה שגולד
דעדיין לאי.נ1ו[ מוקמינ]•
נליון מרישא דאם נקבה
שמעינן דבתייתן הן
קדושים כדפי׳ בקונט'
ור,א קמ׳ל דכולח מתני׳
רשב׳נ היא ’ לשון ר׳י:
יו[ האםיאטאיקאטד דאין
קדושת הנוף חלה אות ה׳

עלו ירדו' אע״ג דאין'עליהן שום קדושה ’אלא שהן ראוין לבא בעזרה ע ם אמן כשהאם קדושה אע״ג דהן עצמן לא קדישי כלל :

ו ^ ה?

?5

K

טהן ’עדרים וגויריושמא
יבואו בהן לידי תקלח
שיעבדו בהן הלכך גורו
דאין טתילין בפסולי
הטוקרשין ולא אתו
לטישהינתו :
הדרן ע לו

א מ ר רב יהודה מותר צהסיל מום בבכור • כדאמר בבכורות )דף 3ה (.גדיא באזניה אימרא בשיסוומיה וא״ח צימא דרב יהודה דהכא פליג אדרב הונא
פרק בהמה המקשה )חולין דף ספ (:יצא שליש ומכרו לעובד כוכבים וחזר ויצא שציש אחר הרי זה קלוש בבכורה דכי נפק רובא צבשוף איגצאי
כיצד טערים־ן על
מילתא למפרע דמעיקרא הוה קדיש ה״נ נימא גבי מפיל מום א(ויש לחלק בין מפיל מום למכירהדבמכירה יש למעות יותר שמאימכור אחר יציאת רובו כב[ :
הבכור כו' ״
ח א עדיפא יתירא מדאתי ביה לידי גיזה ועבודה • פי׳ אין בו מום צי  7להשהות ואיכא למיחש דלמא אתי לילי תקלה דגיזה ועבודה אבל השתא דיש בו דלא קריש בכור עד
מוסשחיס ליה כהן ולא אתי לידי גיזה ועבודה דלמה ישהנו ואר״ת דהשתא נהגו העולם למכור קצת מן האם כג[ כדי להפקיע הוולד מן הבכורה דמקדיש ליח יציאת
ופוב הוא לעשות כן ובלבד שיקנה לו קנין חשוב כמו הגבהה דבהמה דקה או משיכה וקמן כסף עמו ואע״ג דאיכא פ״ק דבכורות )דף ג (:גבי רב מרי דחם אבל עד שוע«
?רב' ״״ף.
בר רחל מקני לעובד כוכבים כו׳ וכלאי חיותא דרב מרי בר רחל וקאמר עלה דהא דכלאי משוס למפקע להו מכהן והיי איסייי*
ל ר,יי^ ^ ת ודמיו
משום דרב מרי ידע לאקנויי קנין גמור וכ״ע לא ידעי וסברי דמילתא בעלמא עבד ואתי לידי מקלה ואנן קי״ל כלישנא בתרא דכ״יא יוי’! ^ ” י י
ללשון ראשון נמי ניחא לן ספי למוכרו לעובד כוכבים מלהפיל בו מום קודם יציאת רובו דלא אתי למיפעי להפיל בו מום לאחר יציאת הרוב משום הכי סו 3חוליןטשום הכי יטכר
לחייבי עולותא( דילרח
לעשות כן ג( ולמכור קצת מן האם לעובד כוכבים קודם לידה והכי עדיף ספי דלא אמי לידי מקלה דגיזה ו עגול ה :
ולד חטאת

וכד סתם אם תהא עולת

'אטד הלכו"" שד^ יטכר
י*’
""°
א( עיין יש׳ק שנתב שדנייהם
על מתניתין דטומטוס  :יט[ בכוד אלאננזו ונעבד :נ[ אין לחייבי עולות ]ומשום הכי[ דטיו חולין דטים לא הקדיש א ל א א חד] :ילדה ב׳ נקבות־ דינו כב׳זכדים :
:יח[ טוטין
טותד לר.טיל מום בבטד קודם שיצא לאויד העולם • כנון אם יצא אונו קודם או שפתו ור.פיל בה מום קודם
נמחק  :נא[ הן דאוין לבא  :כב[עיין בהשמטות בסוף הטסכת  :כג[ האם
שיצא רוב ראשו יקרב עולר : .עולה אין ־ כלומר לשם עולה דחמירר■ קדושתה מבכור יבול לשטתו אבל
לעובד כוכבים כדי ;
שלטים דנריע קדושה מבכור דנאנל לישראל לא יקרב וכ״ש להטיל מום דקא טשוי ליה חולין דאסור  :קסבר
ולדי
רב יהודה • מתני' דדייקינן מינה דלשם עולה אין לשם שלטים לא  :בוטן בהט׳ק קיים • וכי קאטינא דטותר להפיל מום בוטן הוה אטינא  :ואימא הכי נמי י דמשיד■ לינור דלא  :אפיה הא עדיפא • לר.טיל נו מום דאי לא
שדי ביה מום דלמא אתי לידי ניוד■ ; ל׳א הא קט׳ל רב יהודר■־ דחסירא עדיפא דלא ליתי כו׳ו אם נקבה ובמי שלטים אטאי איצטריך למיטר נקבה ליוצי חולין נקבה טי טקדש בבכורה[ אלא סיפא דקתני ילדה נקבה תמימת
תיקרב שלמים בבהמת הקדש קתני דאם הקדיש בהטה מעוברת ואטד ילדה נקבה תהא שלמים הויא שלמים קסבר עובר לאו ירך אמו הוא )ל׳א כלישנא קטא( ]אמרי הא בהמה מבכרת מאי היא אי דהקדש היא אטאי
והשני ימכר האיך דר,קדיש עולר .כו'[  :סיפא אתאן ]כאן יש כשתי שורות חלק[ לבהמת חולון י וכגון דלא ידיעה אהי וכר םינד^ אמר עולה הלכך שני יטכר לצרכי עולות ודמיו חולין כדאטרן לעיל  :ל״א וכר
בתרא חולין בעלמא ת א אלא משום דלא ידעינן הי נפקא ברישא הלכך השני יטכר לצרכי עולה ודמיו חולין דמכל מקום לא היה דעתו לעולה אלא על האחד :

א( נראה דצ׳ל דסא אם זכר עולה סתם אמי 1אין יד1ע כו' •

חסנר

כיצרמעהכק פרק חמישי

ממדת הש״ם

תמורה

בה

עין משפט
נר נמנוה
ד « מיי׳ סיד מהלכום
תמורה הלנה יב :
ה ב מיי׳ שם הל׳ יג ;
ו נ שי׳ שם הל׳ יב :
י־ו׳״ «׳,
א?א על

>*5ן מ׳ו

J״״
][:CDBB
 8ד א רק

רש׳ק מ׳ז

גי׳ 5׳ק יסכי בנהמה
לא יקדיש אוש הפ״ד

רבינו גרשום

קם גר גתןוייתן p
קיושים־בשמחשנילי־ת
.

« .ם«ם יאנדתנינום
 S S״ ״ ״:
קדושיןכו' :והאי ראמר
תנא יתניא אילו נאסי
ייר “י’י״'?יי״י יי״י

״י בבי ר
קראדכתב א ד
סרא ד ב ת ב
=״־

איןיןדזשהחלהטליס! • ואפי׳אמצעיחאנמי קאי דהוי ולדוח קדשים א מ ר על הגטר עם יציאת רוט .יהא עולה • ודוקא עם יציאת רוט אכל אמר
עם יציאת מיעוטו לאמינעי' ליה לודאי עולה חיילאעציהדאכתיצא
ואפי' קדושה אק אינה חלה עליהן דהא סהס אץ קדושה קאמר :
נהוייסן .כשהן טלק והלכך אץ שום קדושה חלה עליהן » [  :הא תל קדושת בכור עליה כלל  :היא שלמים וולדה שלה הרי זו וולדה ם^)ים ׳
למידשאמר היא שלשם חל קדושת פיו נמי על העובר 3מי ®א® יי״[)י^א
הפפסינהו קדושה אפן .משעה ההחלה יצירחה כל ®רחא ופורחא ״!מיטוניה דאם אט מנח קדושת פיו( ואפילו למאן דאית ליה שייד משדי
קדש  :אלא ש״מ [» M .כולה תורה אור
מיהאאיןיטל לשמת לקדושה אחרת מייד
שהקדיש האם נתטין נמי שתחול על  TOהאם קדוש מנח קדושת
רשב״ג
עלידקר^בר
חלה
קדושה
אין
^אמאי
משט' לש היא •
^תה קדושה על העובר ואינו יכול לשמש שיו ואפילו למאן
־י׳) ’fe fn p 'fr t .י חי א ־ (1או
דאי
קדושין
הן
בדחייתן
קדשים
*ולדות
א[
קדושת
תחלה
הזכיר
אא״כ
האם
מקדושת
יו׳יי™ ז ד שי׳ ס׳ד מהלנויז
, ,
בסר אשר יבוכר לה׳ בבהמה לא
; איל) נאמר בכור * Y dמטעי אמן הן קדושין אמאי אין קדושה הולד וש׳ רש׳׳י הכא לא שייך למימר טהטה »ג«םהל׳ יד :
יקדש איש
דכיאמרבהווי^
בהווייתן)ו(ובמעיאמן
ח חו שי׳ סטיו נוהל׳
אשריגוכרלאיקייש ״ ולא כתיב חלה עליהן הא תפסתינהו קדושה דאימייהו
וצבסוףנתעברה
בהקדקה
אמןה׳׳מ
ממעי
וצא
טעה׳ק הלכה א :
איש אותו ולא כתיב בבהמה הייתי אלא ש״ט ולדי קדשים בהוייתן הן קדושים [3
דאיהו לא אתפסי׳ לעובר שום קדושה אלא
בקדושתה דאישה דאקדיש אבל במקדיש ט ! ח שי׳ ס׳ד מהל'
אומר בסר אדם לא יקדש שום דבר והאי תנ א סב ר ו ל ד הד שיםממעי אמן הן
ססה׳מהלכה ו :
,
משברת חשיב שבר לקבולי קמשה עכ״ל
להקדש :ש״לאופו .מדקאמראו®
קדושים ד ת׳ד אילו ג[)ל א( נאמר ב מ ר ל א
וא״כ הא דאטי לעיל וא^  g,jjjp ,!,j, pj-jי 8שי׳ ם ' 1מהלכות
ואוקימנא^־ה בבהמת קדשים צ׳׳לדמיין^ מנדיסהל המכנה
קאמר״ יקדיש הייתי אומר ב מ ר ל א יקדיש ה ק ד שו ת
מד נ מ •.
בהמה .
משמע דאבכור _
בהקדישה ואח׳׳כ נתעברה:
נ ^ ? “ ,י;^*  ^ ^ , 5״ ^ .ת י א ת ־ ל ״איש אוחו אותו אי א ת ה ס ק די ש אנ ל
ר צ ה מע[ טלדה מתכפר ־ דכי אמריק
איט  mנ מ ר'  6מ צא ™ ,ן  °ם ק ד ץ או ע ב ט ד הקוי שותועו׳ייןאניאומר ח
)לעיל דף כא (:וצד חמאת למיתה שיטה מ ש ב צ ת
אזיל ה׳׳מ כשהקדישה ולכסוף נתעברה אנל א[)לדיקדשיםאות ו׳ ת׳
הו א ל א יקדיש א בל יקד שוהו אחרים ת׳׳ל
במר בהמה אבל מקדיש הוא שאל
הקדישה משגרת חשיב שגר לקטצי מיושם נםחק:ג[ קדושים• ם׳א
ב ב ה מ ה ב ב ה מ ה עסקתי י מ ל לא יקדימנו
» tקדשים ואכתי לא איצטדך בבהמה
באנם׳ ננמיה ולא מכת אמו והוי כמפריש
ולהך דרשא אחי קאמריק יטללאפס בבטןת״ל ״ א שרי מכרל ה׳יי מ שי מכרל ה׳ אי
לזאוטדנשיבכו^י^מ
]שתי[ ממאות לאחריות דמתכפי
יקדיש מא בסי אדם לא יקדיש ^ א ת ה מקרי שאבל אתהטקדי ש בב טןי מל א ף
שירצה ־ לשון רש״י  :ל ן ט ב ר רבי יוחנן מקדיש ״קדשות 1אכל
שאם ש״ר לולד שאמי׳ולדה מלץ והיא פשוט ^ ־ י י י ק ד י ש
״[ אותו בסר ב ^ :אכ^קדישו ״״י  Jו^־י כ ל הקד שים כן ת״ל*אך מ חלק אל מ א
 , •,,j , .א ,jjj ,ה ק ד שו ^ ת׳ ל בבהמת
חמאת משןייל ן!,*,
הא״ל
ןם״ל י=ולדקדשים ממעי אמן הןקדושין
™
צא קדיש אלמא לאו ירך אש הוא  '3ה[ ח^'א^ב™ אד
!דשו בסר ב ^ ^ לקד1ש kאחלש •
סילבבהמה ■דלא איצטריך ולמאי)א( ’ רבעמרם לרבששת אמר עלהבכורעםיציאת משייר ליה נמי ל^ ירך אש הוא ומחמת הלקדכל תר וחד קאע
רובו י[ עולה עולה הוי או יבכורהר עולה 5עצמו קדיש ולא מחמת אש ולא הוי ולד בקחשתית דאימיר.
כח[ נא[ דאתא לגלויי עליהידקרא דלאו
!־•חמאת ־ לשון רש״י  :ה רי זה ולדשלמיסי אלטא  :ו[ קדושין •
בבסראדםמישתעי:צבהמהעםקפ*.
הד  wדבל פורתא ופורתא דקא נפיק הוא 3אלמא)לא( קרי ולד שלמים דמכח אימי® !דצידפלונתא“ ; ; ;
גנטי 5המהונר>ז־א1שצא-קדשנו
כליל או בכור הוי דכל פורתא ופורתא דקא 3־נחתא ליה קדושה ולא מחמת נפשיה *מכי ירךאמו איירי במקדיש
נפיק מ במילתיה הוא ל״א שכןקדושה חיילא dחשאת נמי ולד חמאת מיקרי ואזיל צמיתה  :בהמת מעוברת ובסברא
שוס אום לקדושה אוזיה 6S1דברש-
^ דאי ס״ד דשייממשוייר ־ דחשיב בהמה תוא דפליני וםלונתא
כאן בבכור אדם כלום  :בבטן.שאפי׳ עליה או דלמא בכור הוי שכן קדושתו מוחם
דגמעי אמן הן קדושין
,5 ,
גאן,
איירי בהקדישה ואה׳ב
בעודו בבק לא יוכל להקדישו לקדושה ^א״ל מאי תיבעי לך ״[ היינו דבעי אילפא
מא דקדיש הרי הולד עצש שצמים איבעי נתעברת ונפיק מקרא
משיקדש
סשיבובר.
אחרת:
 .״ .
״ ^ י
^ ,
דרגא או
או
הלק דהנא
דאך הלק
דאך
ליה למיתני ־ לשץ רש״י :
הפקרך
יעל הלקט עם נשירת רובו יהא ה פ ל
ברחם.אבל ^ u.אמר על
טהאשה וילדיה דאמר

4ו!
י■״! * ik
’
״י "
^
אשר יביני ייי' י^יטי
»» ■,«,הר ב»:וךאו> דלמאדצ£קר
ייויז»ם'שטים
י«!יי לקט הוישכן קחשתוTD
»ייי»ו־י■ הוי
או הפרך
®תריי* ™ sלקט הוי
שי ׳ה6
החדשיםכן
בייי
איל! נאמר אך
צקיישה6ימ»ומנננון1):־65ו |שכןזובין בוענ״ם ועש-דם מטראביי פאי תיבעי לד* ,דברי הרב ודברי ™? ?T T C

ומאן דאמר

מתני׳

ב»י.

"ד,אומר ולדה■[ *•י-ימ.(,,ז4
ארמצק ונסי הידה -ני ;תלנדד דברי מי שומעים ה׳נדברי
־«״■ « wי״י
 %קא^׳יבם^לתיידו
םשםע»«רא 1* ? 1למןדיש קודם שיטכר אבל לא שאר ^של זו עולה והיא שלמים דבריו קיימים היא שלמים'וולדה עולה הרי
יקדיש הקדש שהי״י
ג״;
אדם)בבר.םח(לאיקדיש
יקדישי ^י.
■• “י
^
בר&ה לא
דםונן־ש תנומד הוא
אבל מ ק ד י ש שאר
^
הקדשות של___
בהמת

מדיין אני אומר• בכיי
בר.םחעםקתיולאבאדם
] ״ ״' ״! " ;™ i
מדבר בבפוד אדם ^א
״י?
מנוד בין פשש ; יבול'
לקי״ני
יי«יך»«י
לי•־
דממדמח אמרו!
מבבדרר
ד!בב1
אמרר!
יפילו

מו ״ א

בב®! ״®י •

קדשים בבק דכיון דא® קדושה כל ״ולדיא[  mזבחי שלמים דברי * D'Sי [3א״ר יוסי אם ילב? נתכוי? תחלה ךןןאול ט[־ לך לאו היינו!
;[ ילדה•^^׳ תום׳לעיל
...... .. I
״
®לתא)®רתא דגן,ח3ר,3 ,ן
!ואי אפשר לרךות שני שמות כאחת דבריו קיימין ואם משאמר הרי זו שלמים )’״׳נ( :יא[ ילד שלטים
בקדושה]ג[כמ[דולדות קדשים במעי
אמן ק קדושות ולית ליה כתנא ^נמלך ואמר ולדה עולה הרי זו ולדה שלמים :ג מ׳ ’(א״ריותן ’הפריש חטאת ע[?׳ מאלר “"?סי
״מעוברת דלדה רצה בה מתכפר רצה בולדה מתכפר מ״ט קסבר ר׳ יוחנן אם אומר אם • :ג[ משוייר
דמתני׳ ל[ :אסר על הבכור .בשדו
בבשן עם יציאת רוט דבעיא ל®חל ישיירו משוייר ע[ *עובר לאו ירך אמו ת א יי[ ד ת ה ליה "'^במפריש ש ת י ) ?’‘ק-יע׳א״יי[!^^
עליה קדושת בסר )ב( האי שעתא ! ח ט או ת לאחריות רצה מתכפר ב ה רצה מתכפר בחבירתה מותיב רבי
לא[ דתיחול עליה קדושת שלה ולא ■!אלעזר היא שלמים וולדה עולה הרי זה ולד שלמים ואי סלקא דעתך ט[1םיהבעיליהלמיתנא:
קודם דהשתא סו תרתץ קדושות ®[שיירו משוייר הרי זה ולד שלמים הרי זו שלמים ® Dבעי מיתלא ^אי^םי״דר^“״״;
ל®חל בהדד הי ®נייהו חמורה :ן אמר רב טבלא בר מינה דההיא ’ס ד׳א אטד רב ליזנא י״י י׳רי יי . “ .:■SS״
״[‘ ™
זקדנוא לנמל והד נחנ-יסה:פ1ל» 3־שלמים מיתיבי *האומר “לשפחתו הרי את שפחה ווליך  pתיין אם היתה מ״ברת׳זכתה-יט^״ר
סו* .שכן כליל :או בכו ר הוי • שכן
**יח[ עוברה זכתה לו אי אמרת בשלמא אם שיירו אינו משוייר י®[ עובר י ר ך י כ א [ י ; » י ר?יי™
קדושת בסר תלה על כל הבסרות
אומר
מש״ה זכתה לו כ[ והוי ליה כמשחרר חצי עבדו ומני *ר׳ כא[ מאיר היא כדועיאהי?:״  -י“י י
עם נ שיר ט רו בו .
דעלמא מרחם :
_ המשחרר :כנ[ עליהן
לקש)נ( :
דבעי למהר
\ /
»« • ■ ש ג י ^ *

קר.
להוי ה ס 1
• *י

] (6פנק ל׳מ ויני יוסי טיק נס• ננדיים נו [.נ( ׳נסות טח] .לעיל י מנחות [Jjdג( ]ספחיס צז :ע׳שיומאשה.
פ׳ש^ 3כשנולדין בעלי מוטין
:
ט״ש[
ס?חה» ס.
 wמנחות
ע״ש
״• ע
כדp •.
לעיל i p
9 ¥9

מרילמ

־' דם*ר * fi3

טדיק י ^ילו לעשירים הי ®נייהו ®יל עליה לצ[ קדושה דודאי פשישא לן איאפקריה מקמי ה ס לכל התמאה דלא ®חייב 3לקש לג[אלא כל ש מ א' מ תני׳ ’ :כד[ תיבת לא

יישי אוכל ונשמר :וא סר אביי.מאי תיבעי ליה ל ת ש) ל א( וד^ו ®איל ו ב ה ד הדדי א® למיחל דברי הרב ודברי תל®ד ודאי דברי הרב קודמין וקוד pא§נםו^ : pכה[ נמי קאי
בריך ®א עבדיה לקנה ס״נ ד ב רי .ה ר ב קוד מץ )ד( לה[ שכל כך ו כ סי היא  :מ ת ג י ׳ ה או מ ר.
א בללז[ טולה) ®א שלמים ד בריו קיימץ• שהרי קדושת ®לד קדמה  :אבל אם אסר היא שלמים .ברישא לח[
ולד למקדיש באנפי נפ^ה ו ®י כמקדש שתי בהמות לשל®ם לס[ וכי הדר אמר ולדה טולה הוי

על להולדה של בהמה מ עו בר ת :ול  1ה״ב טר אדם?!^ג־

]ם ש נ י ל ד[

יביל ^ א ףיולד כל

]י[להאם ולכל דאית צה אי^יש
הולד שלמים והכא לא ® T

ב הוויי תן) ה( ובמעי א ק ד ט אמרינן ב נ י י ת ן מ[ ולא במעי א ק הני ®לי בהקדישה ולבסון! נתעברה

ותשיגaכו[

שאר

ילכמ

הקדשות

ל®מר •sב'■ • TOכח^ו^א!א!!א

דאי®

לא אתפסיה לטובר שום “לנלויי’עליה דקראלאו

מ־ושה אלא מקדושתא ד א ^ ה קא קדש אבל במקדיש מ שברת חשיב טובר לקבולי קדשה ״א[ ו ל ט יי א י י א ’ ח

יא שי! אלא יי ע ט ר כ ת " ד’

לי^

לשנותו מקתשת אימן ולfע״ג שמתחלה כשאמר היא שלמים מ [3לא נתכוין לולדה  :הואיל ואי אפשר לקרוס כ׳ שמוה כאהד .שאץ הפה יסל לדצר שני דצרים מדבר ולגלויי שלא
אדם
יק ד יש נ ו שום
’ יליכאחד  :דבריו קייסין .דאך בגמר דבדו אדם נתפס מג[ הואיל ומתחלה כשאמר היא שלמים לא נתסי} לולדה'• ג ^׳ רצה 5ן^ן,ן
”.י
לקדושה אחות וד.ד'א:
ולבסון! נתעברה אבל
במןדישה
ל׳׳ת דוולרי קדשים דכי אמרינן ולד חכואת למיתה אזיל מי מיל;
קדושה באנפינפ^ה כט[ בקדושה דהאם
לקבולי‘ ,
הקדשה מעוברת חשיב עובר ,
,
,
,
׳
חטאות . .
.
1j,p
ןהן,א דחורות  :ל[ דמתני׳
•y^pp ......................................................
לאחריות דמתכפר באיזו .שירצה. : .אם שיירו .לולד שאמר ולדה ®לי) והיא
נטעי אימן הן קדושים  P5J5 p jjא5ןן ןהןו 1 p,ppj53י
ונתפטין בקדושת אימן
או דלטא בטר עדיף[® :לין וכיון דאי בעי לא קדש אלמא לאו ירך א® הוא כי לא מ^יר ליה נ® לאו ירך א® הוא ומחמת עצ® קדש ולא מחמת א® ללא בת״כ אבל^עדיין“^!!^
נפיק• הוי סלד חטאת  :הריוהולדשלמים .אלמא מדקרייה ולד שלמיםדמכח אי®ה נחתא ליה קדושה ולא מחמת נפשיה ונצי חמאת ; ipולן־ אומר הוא לא יקה-ש
דקא .
דכל פורתא .
3ה ’ עישר,
חטאת מיקרי ואזיל למיתה מה[ דאי ס״ד אם שיירו משריר דחשיב כבהמה באנפי נפשה וס לא שיירו מחמתיה ®א דקדיש מ־י ®לד עצ® שלמים ת?ל
5ש^"£בכ,ר
ל״א עילה הוי שק איבעימו[ למיתני :ברמינהדהשא .מההיא לא תיקשי דשבשתא היא  Mדתניא ולד הרי זה מש שלמים :וכסה לו .ויצא ®לד לחימת  :עסקתי :לא[ תיחול'
עליה אות ד׳ נמהם
 ,״.,ן - ,״
סדושח הסודה והיילא
המשחרר
עילויה « דלמא בכור
P
------קדושת
תיבת
>נ[ -על
נרשם עליו קו טלטעלה לועחת כי לפ׳ד ראוי למתקו  :לג[ בלקט שאין חייבין בל1ןס אלא  :לד[ דהא ודאי
תיבת לא נםחק :לה[ קודטין ובטר הוא תיבות נל כך נשחק  :לו[ על בועת חולין מעוברת הסיד  :לז[ ולדה
של זו עולת  :לח[ בתשא לוז ולכל תיבת להאם נמחק  :לס[ לשלטים דאינו יטל לשנות אותם לקדושה
אחרת ו ט׳  :מ[ טעייתן חן קדושים ולא :מא[;קדושה שלא ע׳י האם  :מב[ מג[ עיין בד.שםפות בסוף המסכת :
מד[ נפשית ולא מכת אטו ורוי  :מה[ לפיתה ואי ם׳ד  :מו[ איבעי ליה לטיתני )תיטת ולד נמחק(  :מו[ זר,
ולד שלטים :מח[ האם ולא מנתיה דאם אלא סכת קדושת! מט[ רצח ט'■ עי' תום׳»הדתן)דף ם :ד ה עוגר(:

הוי שכן קדוש םדחם טשא^ב בשאר קדשים וחמור  :אטד על הלקם • על תשיבלין שלקם בשעת נשירתן תבן
לא® יעיקר דין לקם חיינו אותו שנשור לארץ ואמר יהא הפקד  :לקם הוי שכן קחש בירי שמים שצווזו
לויות לקם או דלטא הפקר הוי שנן יפת בהו שוונח בו בין עניים בין עשיתם ] :ואמר אכיי דברי הרב
קודטין • נזרת שמים מעי לקט הנא נמי נבי בכיר דברי הרב קודם ומי בכור[ :מתני' האוסר ולדה שלV
עולה ואחיב אטד יר,א אטו שלטים דבריו קיימין הואיל וקודם הקדיש הולד עולד,אגלאטר תחלה היא שלטים
ואח׳ב אמר ולרה עולה הת וו ולד שלטים דעובר ירך אמו הוא ונתפס בקדושת אסו  :ור׳ יוסי אטד אם
כך אע׳נ שטער ,ואטד תחלה ה־א
לכן
עבדו
להקדיש שניד״ם _
נתנדן מתחלה לומר מודם ולדה עולה וד.יא שלמים ו מ ה _
,
.
הואי>< ,ורצח •להקדיש שניוט ואי אפשר ■לפח •לקחת ■
שלטים שלא מדעתו ■
■
■.....................
שלא יקדים וה ׳לוח אע׳פ שפעת ואטד קודם היא שלמים ביון שלא נתטין מתחלה לכך דבריו קיימין אכל אם משאמר תחלה
ב' שטות כאחד
בפתטין הרי זו שלטים ונסלך ואח׳ב אטדוולדה עולה לא אטד כלום]אלא הרי זווולד שלטים[  :גם' מ׳ט קסבר • אם שייח לולד טשוייר שאם .נתכפר )באיטח( ]נבחסת[ ונשתייר בנהי הוי משוייה • ולא חשיב טלר
קודםהקדישהדמיבטישהקדישעוברלבדואםולבדר.דעובר לאוירן• אמו הוא אלא טשוייר דלא ימות אלא ירעה דריט כטפריש ב' הפאות לאחחות דהשניה דועך• : .ואם איתא
דחוימעוברת
השאו! דיטות אלא שביק
דשייח משריר ־ אטאי קח ליה ולד שלטים כלומר דקדושה על ידי אמו הרי זח שלמים טיכעי ליה כלומר רקדוש על י ח עצמו אלא כיון דאטר ה ח זח ולד שלם־ם שזם דעובר ירך אפו ואם שיירו איט טעזוייר  :א״ל ר׳
טבלא בר טיניר .דווודא דתני תנא ט׳* וטיהא לא קשיא אם היתה עוברה זבח לו נפו שיחדור והוח ליה כטשחרר חציו דקנח חציו בן הורי! והכא נטי ני אטד לח ולדף בן חורין נעשה כםקנת לח לשחרור אחד
ת ח ת צ׳׳ס ]א[ ולמאי אתי אם לא לגלויי כו׳• ]ב[ חולין הם• ]ג[ בקדושה ד^נו ד1לדוח].ד[ הלא ודאי■ ]ה[ הלכך בכור הוא■ ]ו[ לה ולכל דאיח בה אקדשה ומשיב ולד כמקדיש ] .ז[ לשון ראשון הס׳ד ואח׳ב ד ה אם לכך נתכוין
.
שמחחלהכו׳•
הגדטת דער״א
•
י 'ו ע תו ת הב״ח
) א < ד ש ״י ד ס ם' ל כבהמה וכו' ולמאי אחא .כ'5ל ואוס ד׳ נמחק ) :נ( ד׳ח אמר וכו׳ ההיא שעתא ]א[ נם׳ אמאי עד עליהן ג׳ג ] :ב[ שם דכל פורתא עד ח״לא עלי& ל׳ג יש׳י וגרסתו שכן כליל ] :ג[םתני׳•
זבחי ל״ג ] :ד[ רש׳י ד׳ס אלא• בולם • צ׳ל וכולה ] :ח[ ד״ד ,נ י • דסניא ולד ה׳ז• צ׳ל דתני ה׳ו ולד :
אפר דשימול ) :ג( ד ה עם נשירח ו»׳ לקט אמר דליהוי ונו׳ לעשירים הס׳ד ואח׳כ מ״ם הי קדושה
■
. .
דויאי ;) :ד( ד״ח ה״נ דברי ונו׳ קודמין ■ ולכך בכור הוא ) :ה( ד׳ח אבל אם
:ליה דודאי
מינייט חייל עליה
אמר נו׳ לא שייך למימר נמייחן ולא במעי וכו׳ ל;;!ן רא^ן הס״ד ואח״כ מ׳ם אם לכן נתכוין נו׳ שמסחלס כשאמר :

עין משפט
נר מצוד.
יא א מיי׳ ס׳! ״הל'
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כיצדמערימין פרק חמישי תמורר־ו

סשורת ד.ש״ם

המשחרר חצי מגדו .קנה לחציו והוי חציו בן חורין ואע״פ שלא שחרח
טלו יש לו יד לקבל אש ניטו דגיטו וידו באין כאחד  :אלא אי אמרה
אם שיירו משוייר .אם שחרר האם ושייר הולד משוייר ט א לעבודשו
אלמאב׳ גופים נינ ט אמאי זכשה לו* הוי כעבד המקבל ג ט שחרור להיי 5״p
^
_
תורד ,אור לחבירו מיד רבו שלו ששניהם עבדים
 ,-^^pגימין כג.ע״ 6מא :ע׳ם
לאיש אחל■ ןאון
ח א[ י צ א ל ח י ח ת
r.,
הרב לא השליך ג ט השחרור »[ מידו י ג

ד ת נ א קמא סבר אם שיירו משוייר • וכיון דאי בעי למישייריה
ולמיעבדיה חולין הרשוש בידו אצמא בהמה באנפי נפשיה
טנדסהל׳ ל י״'״־■
יב ב מ״׳ שם ס׳ו הל׳ ס א וא״פ כי מקדיש ליה לאימיה בחטאש חל כמי קדושש פיו על הולד
והוי נמי חטאש ומשום הכי אינה נאכלש ושנא בחרא סבר שיירו איט
יגנדמיי׳שס פ׳זהצ׳ם :משוייר אלא כירך אמו הוא וכי מקדיש
יד ת מיי' פ׳ד מהלכות
*המשחרר ייחצי ע ב
ליה לאמיה הולד קדוש מטונה דאם
תמורה הלנה ג
צפי ג^סס י!ל־ל כשאר ולדוש קדשים ולא מקדושש פיו וידו באין כאחת מ *ואי אמרת שיירו משוייר
“ י" ומיהו כי שחטה לאימיהומצא בה ולד *עובר לאו ירך אמו הוא אמאי זכתה לו
בשפוסשו דמי  :דמניא נראין הדברים
ט ן ו מ״' פט׳ו מהל׳ בן ארבעה חי איט קדוש
דבהויישו והא תניא ינראין ג[ *שהעבד זוכה לקבל גט
כו׳מידרגושלמבירושאינורבושלו •
מטה׳ק הלכה  : fiדוקא הוא דקדוש וזה שלא היה לו
טז ו מיי׳ פ״נ מהל׳ הוייה לא קדושומש״הקאמרדנאכלש שחרור של חברו מלד רבו שאינו שלו ולא
דלגבי ההוא גברא יש לו יד לעבד זה
תמורה הלנה ד  :לכל אדם דאי שיירו משוייר מיד מיד רבו שלו ח אלא ש״מ אם שיירו אינו
שהוא שליח לקבל אש הגט הואיל וזה
איט רבו  :וליה במוה  .משוחרר :
]עי׳ תום׳ סנהדרין ם; דאקדיש ליה לאימיה שחול נמי קדושש משוייר ®ותיובתאה[דרבי יוחנן *תיובתא
דבריו קיימין .והולד עבד  :קרא מאי
ז׳ה עונר כו׳ דר״ח
לא פיו על הולד והקשה מורי הרמ״ר לימא אם שיירו משוייר תנאי היא *רתניא
גרים ליה[
הל»דא לרבנן .קרא משמע טפי כר׳
דבמשני׳שנן היא שלמים וולדה עולה 'האומר לשפחתו הרי את בת חורין וולדך
יוסי הגלילי כג[ דהולדוש הולכין אחר
הרי זה ולד שלמים ופרש״י עלה דלא עבד ולדה כמוה דברי .ר׳ יוסי הגלילי וחכמים
שייך למימר בהויישן הן קדושין
fro
°י'א״יי' t e r
בהקדש׳ מעוברש אלמאאיט יכול אוטיים ידבריו ק״טיןמשום
תלמודא
מאי
רןא
לאדוניה
תהיה
וילדיה
והבא היינו טממא דר׳ יוסי הגלילי
לשטש הולד דמטונה דאם קדיש מיד
יש״ק מ׳ו דאקדיש ליה לאימיה ומושיב מינה לר׳ לרבנן אמר רבא י[)*אמר( *קרא לרבי יוסי
דבהדיא גלי בה קרא ולאו משום ד י ו
אמו הוא אלא גזירש הכשוב הוא גכי
יוחנן דאמר שיירו משוייר ובעי למימר הגלילי דקתני ולדה כמוה שנאמר האשה
שפחה :השוחט אס החמאה .קס״ד
דאיש ליה להאי משני׳ שיירו איט וילדיה תהיה לאדוניה בזמןשהאשהלאדוניה
שהקדישה מעוברש  :מאי לאו בהא
משויירואפ׳׳ה איט יסל לעשוש הולד ולרה לאדוניה ׳[ מאי לאו בהא קמיפלני
פליגי .דש״ק דמשוי ליה שורש חטאש
שי ט ה מ קו ב צ ת בחולין ואי חולין הוא כדאמר הכא דרבי יוסי״[ סבר שיירו אינומשוייר ורבנן
קסבר אם שיירו משוייר וכיון דחשיב
י*[
״^ייוידו ם'א קנח
דניטו
^י׳ייי" למ״ד שיירו איט משוייר אמאי איט יכול סבה משוייר אמר לך ר׳ יוחנן דכולי עלמא
כבהמה באנפי נפשה כי לא שייריה נמי
ונעשה כשקנה !(ה אחד להקדיש ,הולד בעולה ושירן דצ״ל
דאמר
טעמא
היינו
והבא
משוייר
״[שיירו
נו'
וידו
וניסו
מאנריה
חיילא עליה קדושה בבטן :ומנא בחרא
,
■ ,
.
כך היא נם'י :נ[ כאחת דקדושש האם מוקי לה בהכי דלא מצי
רן א ה א ש ה וילדיה ת הי ה לאדוניה אלא^ .דמשוי ליה הורש חולין סבראסשיירו
אלא אי אסרת שיידו לאקדושי בקדושה אחרש אלאמיד שיולד
וד אילי מ א כי הני תנאיי[ *דתניא " ה שו ח ט״ אינו משויירדלא חשיב כבהמה באנפי
משריר ועובר לאו  :שחול עליו קחשש האס מיהו חוליןהוא
נ[ נראיןדברים שהעבה
ירך אמו הוא ומחמש אמו
א ת ה!חטאת ומצא יא[ ב ה בן ד׳ חי ®תני חרא־“
ד[ שלו דיד ענד כיד עד שיולד ואי שחט לאימיהבשוך כך
■ נפשה אלא .
רבו דמי :ה[
הוא דקדיש כשאר ולמש קדשים וההיא
ותיונתא• הולד נאכל לכל אדם ואע״ג דברישא אין נאכלת אלא לזכרי כהונה ואינה נאכלת
נליון תימה לימא רני
קדושה לא נחשא עליה עד שעש לידה
יוחנן אנא דאטרי כר' דמשני׳ שנן אס נקבה זבחי שלמים אלא ליום ינ[ אחד ואינה נאכלת אלא לפנים
דסבירא לן ולדוש קדשים בהויישן הן
אלעור ]דאטר[
)ורבי( ואוקימנא בגמ׳ בבהמש קדשים אלמא מן הקלעים ותניא אידך נאכלת לכל אדם
שטעון דאטרי
ולד עצטו יקרב פ ס ח יכול הוא לשנוש הולד בקדושה אחרש
קמשין ולא קודם  :א מ י ל ד י׳ ’l>w
בם' ואלו קדשים )דף ההוא בהקדישה ולבסוךנשעברה איירי ונאכלת בכל מקום ונאכלת לעולם מאי
דכ״ט .אי בהקדישה מעוברש עסקינן
ןךא ,א ^  p״ ^5 ,ן  pן ״ ך ^ ,p ,א  p״ךן.
ית פ' (6וטוקטינן כדפרישיש בריש שמעשין וצריך לחלק לאו יי■[ תנאי דת״ק םבר שיירו)א( אינו
בבהמה טעונרת
ועובר בין הקדישה מעוברש להקדישה ולבסוף משוייר ומר םבר שיירו משוייר אמר לך רבי
קדוש הולד כחטאש גמורה אבל
לאו ירך אטו ואם שייר
לוטר
וצריך
יוחנן דכ״ע אם שיירו משוייר והני תנאי בהא £בהקדישה ולבסוף נשעברה סלי!;י
ש״ק
איפכא
וישספריסדגלסי
טשוייר מפריש נרובה נשעברה
״
1
0
דהתם
בהויישן ו מי
קמיפלגי דמו־ סבר *ולדי קדשיםבהוייתן’’[ “-ובהא פליגידמר סבר
.
לפסחי דל« טצי ״ייל סבר שיירו איט משוייר וחלה קדושה
על האשךאטרינן ינית על הולד מטונה דאם מיד לפיכך אינו
הן קדושים ומר םבר ולדי קדשים במעי אמן  2סבר במעי אמן:כאןבהקדשהולגהיז*
דטצי חייל אולר טשוייר
בהוייש| ^1
וצא נרי שיחול חובתו נאכל ושנא בשרא סבר שיירו משוייר הן קדושים ואיבעית אימא לא קשיא כאן -נהמגייזיו•
קמשץ ולא במעי א ק והך יקשט
אבל הנא דטצי הייל והוי הולד חולין ומש״ה קשני דנאכל
בשהקדישהולבסוףנתעברהכאןבשנתעברה
חובתו על האם אם אין
קדוש בחטאש דנשעברה ולכטן'
טשוייר לנטרי בעלמא לכל אדס ואין אט יכולין להעמיד דנהי
ממאי^
הולד ולבסוף הקדישה ״י[ מתקיף להרבא
הקדישה דכ״ע אם שייח משוייר וחשיב
לא אמרי' ליד ,הבא ■ נמי דלא חלה קדושש האם על
דטעמא דרבי יותן ״׳[אם שיירו משוייר! ^ J5ק ן  3 pא ^^ ,jp , p ,p g j ,pJא,
לשון הר׳י ז׳ל ננליון •
דאטרי' למ״ד שיירו משוייר מ״מ שיחול עליה
,
, r
■י ״
נ ל י ו ן אע׳ג
דלמא היינו טעמא דר׳ יוחנן *דאדם מתכפר! פליגי מידי  :מסקיף לה לבא .אהא
נסט-ך תנאי היא ט׳ט קדושש פה האדם כדשנן במשני׳ היא
בשבח הקדש אמר ליה רבהמנונא ’׳[רבי״ דמוחבק ליה לך■׳ ץ ח ק ^ א ס pp,p
ראם
מההיא
איתותב
״ סלד ם וולוה־נולה ה ד זהינדענ מי ם
,
אלעזר תלמידיה דרבי יוחנן ויתיב י״[ לקמיהן מעוברשזכשהלוומוקמינןליהבשיובשא:
קרא אטד  :ז[ לאדוני״ ועוד היכי מצינו למימר לש״קדשיירו
דרבי יוחנן ולא אהדר ליה האי שינויא ואת^ מאן לימא לן י ט ע מי הי י׳ יוחנן משום
אי! האשי!’לאיוניי■«'! אינו משוייר הא בפ״ק)לעיל דף י (.גבי
ולדה לאדוניה ! ח[ יוסי
לאם שיירו משףיד.דשיהוי כה[ שיוכחא:
הנלילי סבר אם שיירו פלוגשא דבר פדא ור׳ יוחנן דקדושה
מתכפר
דאדם
משום
יותן
דר׳
טעמא
אמרת
ללמאטטמא ל י׳ יוחנן .דאע״ג דמכח
אינו טשוייר ורבנן סברי חלה על העוברין מיישי הני ב׳ בריישוש
אם שיירו טשוייר  :דהכאלמימר כשנאי ו א״כע״כההיא בשבח הקדש  :אם משאמר הד זו שלמים_
אימיה קדיש לא אזיל למישה דאדם
ט[ דכו׳ע אש שיירו
סשויירוהכא היינו טעם׳ דאינה נאכלש בעי לאוקומי כר׳ יוחנן _נמלך בו׳ ; *פשיטא ’״[ ולדן שלמים אלא £משכפר בשבח הקדש וכי אזיל ולל
^,ppppj
^_כלאימת רבעי מימלך אמר רב פפא לא.נ  p pא  pלך} ^,^ ^^.א ךלא
דר׳י הנלילי דאטר קרא
נו' לאדודר,ליטא תיבות ואיהו הבר דשייס משוייר אלא ודאי
,
....
,
^*.ינצרכה אלא שאמר בתוך כדי דיבור מהו
בו אלא באמו ־ .א״ל י ב המנונא  .לא
אלא ודאי נטחק :
גירסש רש׳׳י עיקר :

]חולין ניס וש [

גיטין « :קדושין נע

קדושין פת.

'vm

 pןףי^ן^ .,

ךךי^,

נ׳א פאי קיא לדני יוק׳
הגלילי י4אי דקתני כו'
5׳ק

רכינו גרשום
טאנריה וניסו וידו של
ולד באין כאחר • דיש
לה רשות לאסו לעצמה
שטקבלת לו ניטו ולינא
לטיטר טה ש ק נ ת ה

שפחת קנתה דבח-דהא
5לא^י?1״רת
וכיא ליה לקבל ניטו !
ש״^י ';2נייטוי;ל
חברו מיד רבו של חבת■
דכיון דליתיה עברו של
לק"נל ” שנו״חוכה״ט
לחברו אבל לא מיד רבו

_ ,............ .

אםהיושני?ם'’ של™!

נירייר״וט“

......

עבד קנה דנו ואי אשרת
אש שיירו טשוייר ועובר

t
אהדטאבריהואטאיובת׳
לו אלא ט ד א׳ ^ הי ת ת
עוברה וכתה לו ש׳ם
דעובר ירך אטו הוא
וקשיא לר' יוחנן:םשום

נלמר'' ’’לה^-י’'^;^!,
הולך אחר האשה והרי
בלו” “ f f S r i S
הכתוב לרבנן אדרבה
תנאי היא בו' ־ ) ביון(
דשצאו חי[  :אינו נאכל'
אלא לזכרי כהונה ס־׳י
כלומר שיש עליו כל דין
חטאת  :מאי לאו בהא

י[ תנאי■ ם'א דתני חרא
השוהט כו׳ ותניא א־דך
בו' :יא[ ומצא ע׳ תום׳
זבחים )דף לה ע׳א(ד'ה
פיגל  :ינ[ ליום ולילה
שיירו לעובר שאם רצה
אחד  :יג[ לאו בהא
פליני דת״ק דקא טשוי
לעובר נא־טיה סבר אם
ש-רו טשוייר ותנא
בתרא דלא טשוי לעובר
נאיטיה סבר שיירו א'נו
דה׳ק סבר אם שיירו
טשויירזיד[ בהוייתן־עי׳
הום' זבחים)דף צוז ע׳א(
ד״ה אף  :טו[ מתקיף
דינו בחטאה ואידך תנא
כל הספרים שונים של
םשוייר?ואעע״איםא
כת׳י גורסץ זה המתקיף
למעלה ג׳ב פיר אחר
לא קשיין • חא דטשוי
אסר ר׳י הפריש חטאת
 Mל ה ק די ש
כ׳[ הרי זו חמורה עולה .דר״מ איה ליה תפוס לשון ראשון  :דבריו קיימין .וחציה תמורת עולה וחציה שמורה שלמים ושרעה טי
מעוברת וילדה כו׳טהיב
ר׳א עד אמר ד׳ טבלא שתסתאב ותמכר ויביא בדמי חציה המורש עולה ובדמי חציה תמורש שלמים־ ובהכי עסקינן שהיו לפניו עולה ושלמים כשהמילאש זו בהן  :כיון דהיה יכול להקדיש
בו׳ מתקיף לה רבא
עובר לחוד ואיטיהלחוד
א( עיין רש׳ק ] (3צ׳ל ק״׳ל[ ג( ]וכ׳ה להדיא ננמרא נ׳ק עג[:
גמ׳
טמאי בו׳ אטר ליה רב
יש לו דין חטאת ואידך
תנא דלא טשוי דינו כחטאת סיירי בר,קרישה ולבטף נתעברה ביון דבשעת הקדש ליכא עובר דטצי מקדיש
הטנונא בו׳ וא׳א מתניתין כשהפריש בהטה ולבסוף נתעברה וכי קאמר ר׳י שהפריש בהטד ,מעוברת ראם שיירו
ליה הלכך לא הוי דינו כאסו ] :רלטא היינו טעטא דר׳ יוחנן דאטר רצר .בה מתכפר רצה טלר טחנפר דאדם
לולד משוייר וא״א אפילו תיטא מתני׳ שהפריש נהמה טעוברת תנא דטתני׳ סבר ולדי קדשים במעי אם! הן
קדושים ולד קאים בקדושתיה דאימיה ור׳י סבר ולדי קדשים בהוייתן הן קדושים הואיל וכך אם שיירו טשוייר מתכפר בשבח הקדש דרויינו ולד  :א׳ל רב הטנונא ד׳ אלעזר תלמיד דר׳ יוחנן הוה ויתיב קפיר ,י וקא טותיב
איתיב־ה האוסר לשפהתו הרי את בת חורין ולדך עבד ט׳ עד משוס שנאמר בו׳ שנאמר למאן איליטא ליה היא שלטים ולדר ,עולה )תטורת שלטים דולר(  :ולא אהדר ליה האי שינויא י אלא א״ל ד׳ טבלא בד מינה
לרבנן פשיטא הבי א־תא דנט לנפשה הוא דוכיא ולולדד ,לא דהא שיירה ועוד אי גטי זני ליה ד,א ליה לה דר,ר.יא בו׳:וא.ת אמרת ט'• אלא טדלא אהדר ליה הבי ש׳ם דטעם דר׳ יוחנן משום ראם שיירו טשוייר הוא:מתני'
ה׳ז תטורת עולה ותמורת שלטים ה׳ז תטורת קולר ,דברי ר״טי דקסבר תפוס לשוןראשון:ר׳יום■ איטר אם לבןנתטון
יד ועוד אדרבה קרא קשיא לה לרבנן אמר רבא שנא״טר לר׳י הנלילייאלטא לריי הגלילי אם שיידו אינו טשוייר
אפר לך ר׳ יוחנן בעלמא קא סבר ר׳י הגלילי אם שיירו טשוייר והבא ]קרא[ אשבח ודרש וט׳ טיתיבי האומר מתחלה• שתהא תטרת שניהם אע׳נ דלא אטר ה׳ז תמורת עולה ושלטים אלא אמר ר׳׳ו המור .עולה )ותטורת
לשפחתו הדי את שפחה כו׳ ת־ונהא דר״י תיובתא ניטא כתנאי תני תדא השוחט בו׳ ותניא אידך ט׳ לא הגי שלטים( ]ושלמים[ הואיל ואי אפשר נו׳ דבריו קייטין ותימכר ייביא נדטיר ,חציה הטורה עולה ובחציין
המיית שלטים  :אט טשאטד הטורה עולד ,ואחר בך נמלך ואמר ט׳ • הרי זו תמורת עולה בלבד
תנאי בהא פליני ט׳ וא׳א בו׳ טתקיףלה בו׳ ורש׳י לא נרים כן:טז[ יוחנן משום ראם  :יו[ המנונא ס׳א תני תנא
קמי דרב ה׳ז ולד שלטים ואמר ליה תני ה׳ז שלטים ואת אטרת טמאי ראם שיידו משוייד אבל דש׳י לא גרים הן:
תרוייהו
יח[ ויתיב קטיד .ועל תיבות דר׳ יוחנן נרשם קו למעלה להורות' כי לפ׳ד הוא יתר וראוי למחקו  :יט[ פשיטא־ גל־ון הראב׳ק ור׳ת גרפי האי פשיטא לקטן אטתניתין ראם טשאטר תמורת עולה בו׳ ובן טשטע במרובה)נ׳ק דף
•צ׳ג ע'נ( אכל רש״י ז׳ל גרים לה הבא  :כ[ כדבור דמי והאי  :בא[ ר׳ם ר׳ יופי אומד אם לכן נתכו־ן טתחלר .הואיל  :כנ[ השחרור בידו דהואיל אות ט׳ נטחק  :כג[ הגלילי דטשטע דהולדות  :נד[ נטוה • גליון תיטה ט׳ט הד
כטשחרר חצי עבדו דלא קנה רק חצי וייל ביון דטשחרר האם הולד כמוה  :כה[ דתיהוי הא תיובתא ; כז[ אנא נטי פבירא  :כז[ עיין בהשטטות בסוף הטפבת  :נח[ לא נצרנא אלא שאמר :
קרשי

דתימא תוך כדי דיבור כדיבור

 1א ת אמרח מעמא דר׳ יוחנן משום דסנר
אדם מחכפר בשנח הקדש-חימה דהכא
משמע דאית ליה לדני יוחנן אין אדם זו תטורת עולה תםו-1ת שלטים הי■
מתכפר בשבח הקדש ונס' בחרא דכריחות
לי וחנן לעל מ׳ו> א שלמם וולדה עולה
ת מו ר ת
)דף כז (.מיבעיא ליה ר' אלעזר לר׳ יוחנן
אי מתכפר בשנח הקדש או לא אמר לו
ר ב י י ו « ' א ם ל כ ן נ ת כ י י 1י ״ ^ י ' ייי**^ ''' •' ? ! זיי י ו ־ ז ־י ^ ״ פ י ־ יי ־ ־י זי ־ -י א וי ז נ י ה
כמה]שניס[גדל זה בינינו ועד״ןלא ידע אי
א פ ש ר ל ק ר ו ת ב ׳ ש ט ו ת כ א ח ת ד ב ר י י ^ י ם י ם  2 8ו צ או ^ו ר צי ה י בי ץ סנןיז אי עי ס״י(
מתכפר נשכח הקדש או לא אלמא דס״ל■
 1א ם מ ש א מ ר ת מ ד ת ע ן ל ך|
דמתכפר וצריך לחלק בין שבח הקדש
תמורת שלמים הרי זו תמורת עולה ;^-.׳אימיה קדוש ולא מחמתיה דנפשיה
דתודה לשבח הקדם דחפאח והכא בחעאת;
ועעמא דידי משום ך אך ס ppppp
נמ׳
ל א נצרכה כח[ שאמר תוך כדי דיבור■
א( פי׳ כדי שאלת ]שלום[ חלמיד לרש שלום עליך רבי דהא ב( דק״״ל בשבסהקדש :אלאכלאימהדבעימימליר .בחמיה) :נ( בפוךכיי
)ב״ב קכ (:חוך כדי דיבור כדיבור דמי והיינו כדי שאלת רב לתלמיד ג(  :דבור .כדי שאלש שלום רב לשלמיד ואמרי לה שלמיד ללב)נ״ר ,נע;( ;

^ עייוני הו א דקמעייןקמ״ל:

מתני׳

אי«"םש°יר VלS
שיירו משויירמדאי^ משוס ש״רו
........
דאם ^
״הרי״" | מ שו ס ^

בפניעצטולחטאתהלכך

מתני׳

הגהות הב׳ח

הגהות הגר׳א

)א( נם׳ דפ׳ק פני שיירו משו״ר ומי סנר ש״רו איט משוייי) :ב( רש׳י ד׳ה כהון כדי נ'נ ו'5ע ננ״ק עג :ע׳ש ] :א[ גם׳ דת״ק כז׳ • גיש'׳ להיפך ] :ב[ שם והאי עד דקמע״ן • נ׳ל דל׳ג)עי׳ מ״ל פע׳ו מהל׳ מעשה הקרננוה(:
גליו! הש*ם גט׳ ותיונתא דיני יוסנן היונתא • עיין ננ״ק דף מז ע׳א תוס׳ ד׳ה מאי  :שם תני מדא אין נאכלה■ עיין ונחיה דף לה ע׳א הוספות ד׳ה פיגול :

מם 1ד ת הש״ם

כיצרמערימק פרק חמישי תמורה

ם

ס שפמ

נר מצוה

ג ט ׳ תמורת טולה חמורח שלמים גרסי׳ ול׳׳ג ותמורח שלמים :ו ר׳ יוסי
קסבר אי אסיגא המורש מוצה ושלמים כו׳) .ג(ו ר׳יו סי א מ רל ך ק ס ב ר
האי גברא איאמינאס[ האי לישנא תמורת טולה ושלמים תהוי קדושה
סמולס סצנם : i
ולא קדב ה ושטה בהכי דסבר אימא תמורה אכל חד וחד ותהוי קדושה חיילי יח 1ולא פליג ר״מ אלא בתמורת פולה תמורת שלמים כדמפרש
גמורה ליקרב הלכך אט״ג י[ דאמינא
מדהוה ליה למימר תמורת עוצה
]זנמים צ» :״ש[ בהאי לישנא לתרוייהו אימץ הוה ליה
ושלמים ט׳ ור׳ ^סי ס ב ר אי א מינ א ]צ״ליז^ו[
יותן הכל
ג ם׳ ♦א^י יצחק ברבי• *יוסי
זו
כאומר לא תחול זו אלא אם כן חלה
תמורת עולה ושלמים קדושה ואינה
מודים באומר תחול זו ואחר כךתחול זז• דברי'
יט ד פיי׳ ספ׳ו פהל׳
ן׳ ל יוסי יש׳ק וגי' יא[ לשון ירושלמי דר׳ *)מאיר( סבר
קריבה כלומר לא יוכל להקריבה דחצי׳ מפה׳ק הל׳ ד »׳כ')3
הכל תפוס לשון ראשון לא תחול זו אא״ב
צ״ק די׳ מ סנל האי גכיא
דאמי פ מ ו ר ס ,עוצה ^ י גבראדאמר תמורת טולה ותמורת
הוי תמורת טולה וחציה הוי שמורת
חלתה זו תרווייהו א[ קדשי לא נחלקו אלא
והמויס שצמים ש׳» שלמים יבןהוא דקשטי דקסבר אי לא
שלמים אימא תמורת עולה תמורת
מיהדר קהלי 9ה וי׳י אמינא כו׳ הוא דהדר ביה והחניא כגון משנתינו דאמר תמורת עולה תמורת
שלמים ותקרב לפיכך תחול אתרוייהו
אפל צהכי אפל ממולת
שלמים דר׳ מאיר סבר מרהוה ליה למימר
פוצה חמולה ש צ מ י ם בניחותא דפלוגהייהו בהכי יג[ ר׳
דלשניהס נתכוון  :ה א ו מ ר בהמה
זו חציה תמורת עולה חציה שמורת
צמימל דכוצהועוצה כוצהו יוסי הייש רבקדהא ודאי כי אמרי רבנן
תמורת עולה ושלמים ואמר תמורת עולה
שצמים והסניא נניחוחא
וכן היא הגילסא גלם’• נמי דחלו תרוייהו לא אמרי אלא היכא
שלמים כולה שיקרב עולה דברי ר״מ•
תמורת שלמים הויא ליה כאומר תחול זו
זנמים דף צ מ״ג
ךא,ןך ]צ״ל פסף[
[p,
וא״ת ליבי יצ,ןק
כ״ט
דבנמלך
לכך
נתכוין
דמתחלה
ואח״ב תחול זו כ[ ורבי יוסי)א( סבר אי אמר
מודו דאין יל[ דבריו האחרונים כלום
טעמאדר״מ מדהוהליה למימר ולא
תמורת עולה ושלמים הוה אמינא קרושה
דודאי לא מצי לאימלוכי  :בהמה
משום תפוס לשון ראשון הכא לא שייך
מו[ מציה טולה וחציה חמאה הקרב ואינה רךיבה  pקמ״ל  :ל[)כ( ת״ר האומר
למימר מדהוה ליה למימר וא״כ אמאי
בהמה זו חציה תמורת עולה וחציה תמורת
תקרב עולי :וכן במתני׳ דקתגי היא
טולה .דתפוס לשון ראשון וכיוןדקדשה
שלמים כולה תרךב עולה דברי ר״מוחכ״א
לפלגא קדושת טולה קדשה כולה ואט״ג
שלמים וולדה עולה דאמר ר״מ הרי זה ___
תרעה עד שתסתאב ותימכר ויביא בדמי
דגבי האומר רגלה של זו טולה לאאר״מ
ולד שלמים ה׳׳נ לא שייך למימר מדהוה
חציה תמורת עולה ובדמי חציה תמורת ליה למימר וי״ל דדוקא ט אמר חמורת שיטה מקובצת
דתיחול קדושה בכולה כדקתני [tp
עולה שמורת שלמים דמשמע ד מ ת ר א[קרשי■ ל׳א שנית נטי
*)ד( בפירקין )דף יח (.אפ״ה בחציה
]’®'יו
שלמים מ א״ר יוסי אם לכך נתכוון מתחלה
בדבר
מודים
הכל
התם
כדאמרי׳
מודה
דבריו שם ודאי אש צריכין להאי ט ע ס ״פוס לשת
הואיל וא״א לתציא שני שמות כאחת דבריו
מל־המ ליה למימר לאי לאן האי ^עמא ג[ קט׳ל ל׳א מהדר «p
«׳׳ לש׳ק יצ׳ק שהנשמה תלויה ט* :המוה .דאף בגמר
קיימיןרבי יוסי היינו רבנן כולה רבי יוסי קתני
אים מי«״נ חטאפצ׳ק דבריו אדם נתפס ואיהו״לא הוי מחוייב
*ז«ית“שלם״
ה״א לשניהם נתכוון דאין דרך אד®
לה תניא אידך בהמה חציה עולה וחציה
לסתור דברז כ׳׳כ לפיכך אש צריכין תואיל וכן תפים תחלת
חשאת הלכך תמות:ושוין באומר חציה
חמאח־תחלה והדר חציה טולה דתמות:
חטאת)כולה( תירךב עולה דברי ר״מ ר׳ יוסי  .להאי טעמא דמדהוה ליה למימי מ ם ד » ויי ™ ^
אומר תמות ושוין ייבאומר חציה חטאת
שוין מני רימ .דטל כרחך הכי משמט
תמורת עולה ושלמים ואמר תמורת תואדקאפעידסנראי
דאפילו ר״מדאמר ברישא תיקרב הא וחציה עולה שתמות שוין מני ר״מ פשיטא
עולה תמורת שלמים דעתו שתחול זו 5״ליד״ל ^ ט ״ ל א
מזו ת והאמילתא)ה(פשישא דהאר״מ
ואח״כ תחול זו אבל משני׳דתרי גופין ו״וסת תמירה דתרויידו
מהו דתימא אי לאו דאשמעינן הוה אמינא
דאמר
תפוס לשון ראשון אית ליה וכיון
™
X
m
l
״
למימי
דאיכא
סתירה
זו
ואין
נינהו
טעמא דר״מ לאו משום תפוס לשון ראשון
תמורת קולח יתםורת
*
^ י
חציה חשאת ברישא כ״ש דתמות הואיל
דטשו אתרוייהו ו ק הכא נמי אין  Vשלטים אלא דדין הוא
י[
רךיבה
מעורבת
חטאת
טעמא
היינו
אלא
סתירה כיוןדמפרש חציי] איןאש צ5־י5ין דתטורת פולה ושלםים
ואיש מחוייבחשאת:מטורבה.שנתטרבו
בה ששי קדושות ואט״ג דהרוייהו חיילי ואפילו כי אמר חציה חטאת והדר אמר חציה
להאי שטמא דמדהוה ליה למימי ” ? נ ^י ת ^“ ^ ^ ר
עולה רךיבה קמ״ל דלא תניא אידך יאמר
דבלאו הכי נמי איכא למימרדדטתיה סהדר ועא דאהדדי ני
עלה קרבה הואיל ומטרבבה מידי דחזי
להקרבה קמ״ל  :המורחה איצמריפא בהמה זו חציה עולה וחציה שלמים קדושה
אתרוייהו ומיד שאמר חציה תמורת
עולה חיילא אסלה ו ק במתני׳ מיד דבריו קייטים והתניא
ליה .לאשמועינן דטוצא בה היא ואינה ואינה קריבה׳[ עושה תמורה'ותמורתו כיוצא
קריבה אלא היא תימכר לאחר
בו מני רבי יוסי היא פשיטא דקדושה ואינה
שאמר היא שלמים חיילא קחשה אילי ^ירתיי ש^ט״״רי?
וצ״ע בפ״ב דזבחים)לף ל (:גבי כזית תמורת עולת דברי ר׳פ
שתסתאב ויביא בדחי חציה טולה ובדמי
קריבה תמורתה איצטריך ליה דמהו דתימא
וכזית וא״ת הי ט קאמר ר״מ כולה
חציה שלמים דמהו דתימא נהי דאיהי ״[ נהי דהיא לא קרבה תמורתה תקרב קא
לא קרבה יז[ כו׳  :ואינה קריבה.
תיקרב עולה הא ר״מ כר׳יטדה סבירא ויביא בדמי תגיתתמורת
משמע לן מאי שנא היא דלא קרבה דהויא
ליר^ בפ״ק)צעיל יא(:דאס אמר רגלה שצ עולהיבדמיתצית תמוד׳
הואיל ומתחלה כשהקדיש חציה לא
לה קדושה דחויה תמורתה נמי מכח
היתה ראויה ליקרב דלא קדשה לחציה
זו פוצה אין כולה שלה ואי משו  0יבדק אם אטר לכך
קרושה דחויה קאתיא אמר רבי יותן
למודה ר׳ יהודה בדבר שהנשמה תלויה נתכיזנתי אלא שלא
וכיון דלא הואי דידיה לא פשטה
זנמים יג] .קדושין
קדושה בההיא שעתא בכולה דאין *■־בהמה של שני שותפים הקריש חציה שלו
ט וחציה הייש הנשמה תלווה ב? היא הש»ת^לאתד״ד '1יו
כיימוח »[.
הא אמר בפ״ק)שם (.להני מילי תחלה ק י י ם י ן א ם א ם ר
אדם מקדיש דבר שאיש שלו  :וחזר ולקח חציה אחרת והקדישה קדושה
קדושת
הקדש אבל ת שרה לא ״’ילא אפילי ת״ ת ל קיי תי ש ם ^
ואינה ר ף ב ה ועושה תמורה ותמורתה
בלבר שהנשמה תלויה ט לאיןממירין אין דבריו האחרונ»
איברין בשלמים וי״ל דר״מ סבר לה כוותיה בחדא ופליג עליה בחדא סבר לה טותיה דאס אמר רגלה של זו עולה אין טלה מול^ י^ל’^ ר  2כו ל ת“’ ד׳’לםי
.
עליה דכי היכידבתחלת הקדש חיילא אסלה בדבר שהנשמה תלויה בו הכי נמי כי אמר תמורה אאבר שהנשמה תלויה בוחיילא אסלה כר׳ יוסי קתני לה •ל׳א קט׳ל
רבינו גרשום
דמדמה תמורה לתחלת הקדשכדתנן בפ״ק)שם י (.א״ר יוסי והלא במוקדשין האומר רגלה של זו עולה סלה שלה אף כשאמר רגצ,ן שצ ן p p j , ,דטאןחכטים תיינו ר׳
תרוייהו קדשי■ ותטכר
ותביא בדמי חצית זו תהא סלה תמורה תחתיה ה״נ סבירא ליה לר״מ דכי היכי דחייל תחלת הקדש אכולה בדבר שהנשמה תלויה ט הכינ מי שחול שמורה אסלה א?ך% :ש*£״ם"רבי
תמורת,עולת יביטי ור׳יהודה סבר דאיןתשרה חלה אאבר כלל אפילו באבר שהנשמה תלויה בו אע״ג דבתחלת הקדש שדה בדבר שהנשמה תלויה ט ועעס כדשי׳  5 3״ ק יופי אומר אם!ו[קרינת
?■ש״א״אח^נ^שנ^! )דף יא (.או משוס דדריש בהמה בבהמה או משוס דמקיש תשרה למעשר מה מעשר קרבן יחיד ס׳ אי נמיי״ל דכי אמר חציה אפילו ר׳ יהודה fp lV lS n p־ w
נטי תיילא ור׳ ייסי שדה ד ש לחלק בין חציה לאבר שהנשמה תלויה בו דהכי נ ש אט צריכין לחלק לרבי יוסי דאמר וצא שלישן  pובחציה שדה דמימר כאשר אפרש ספי טנךושר .דא(לא
״לה״^למ״י^לא™" בסשך בעזרת ה ש ם :ר ב י יופי אומר תמות■ פירש׳׳י דאף בגמר דבריו אדם נתפס ואיהואיטמחוייב חטאת הלכך תמות וקשה היכיחיילא » 5ר יע 7 1ד 1
תטו^יה נטי אשלטים קדושת חטאת עליה כלל האמר בנדרים)דף ו (.דאפילו אמר על הבהמה הרי  vחמאת אס איט מחוייב חטאת לא אמר כלום לפיכך פר׳׳י דהכא תצית עולה .ובדפי
כיומ
שירי דאמר וחציה תשרת חטאת וה״ג בשוספ׳]פ״ג ע״ש[בהמה זו חציה זו תחת עולה וחציה זו תחת חטאת שקרב שלה ר׳יוסי אומר תמות וספ® י י'
קריבה קש׳ל דסשו' ה יוסי משוס דשניהם חיילי וכיון דאיכא עליו תשרת חטאת למיתה אזלא ז מ ה ן דתיסא נהי דהיא לא קרבה תשרתה שקרב־ ו א״ ת פכי ס״ד בו « 1ד טר קדושת
^ חתיטאם™ “ר '
" “ י י ״ לומר כן דחשיב תמורה מפי מההיא דאתאמחמשיה וי״ל דמהו דתימא דאין דעתיה שתהא התמורה חציה שלה וחציה ®לחי®
?״ ץ
*;ט 1ת שלם?  J’fסלה ת שרה כ[ או תחת חציה של עולה או תחש חציה של שלמים ושי קריבהואע׳׳ג דבפ״ק) 3עילי (.קאמר רבי יוסי דאיןממירץ בהמה שלימה תיקרבדל  1חז ^ W
דלא א טי ^ ו ר ״ “י באברים כדתנן ולא שלמים בהן בחציה שדה דאס אמר בהמה זו של שלין תחש חציה שלזו דחיילא והייט האי דש־ישית לשל דצריךלחצק 5ין ל« עולת ולא שלטים
חציה לשאר איבדם ומהו ד שמא דשקרב ששרתה אע״ג דהיא לא קריבה קמ״ל דלא קריבה טון דמכח קדושה ד שיה קא א תייא ^ :י  ’:י [ א ע ?' ^
א מ ף ר׳ יצחק בר יוסף אמר ר׳ יוחנן הכל מודים ט׳ • כך היא ין א ג גיי׳סס׳ו מסצ׳
מפס׳ק סצכם » :
השישה לר׳ יצחק בר יוסף דשטמא דר׳׳מ לאו משוס ת שס
לשון ראשון ואי אמר תמורת טולה ושלמים אפי׳ ר״ממודהדתרוייהו י ח נ מיי׳  nמהצנופ

בריאי בו׳ איטין והוח
שמע
כלישנאקטא טעטא דרי
ליה  :יא[ זו והאי
מאיר ור' יופי  :אלא
בדין הוא • דתטוהה עולה ושלטים בעי סיטר ובהבי פני אלא ריק דאטר תטורת עולה תטורת שלטים
דשחה ביני וביני בץ שלטים לעולה עיוני קא מעיין  :ינ[ שלטים טדידר קא מהדר ביה טתפורח עולה ור*
משום הבי בדקינן ליה בו׳ ז יהתניא י פיועא  :הדי זו הטורה עולה בו'■ ר' יופי היינו הבסיס דנית דאטר
יופי סבר הדין נברא דאטר הרי זו תמורת עולה תמורת שלטים הוא  :יג[ בהכי הפ׳ד ו ט ה ^ דאין דבריו
דבריו קייטים הבי נטי דפנר רתיטכר ויביא בו' אין ודאי כרבנן והא קט״ל דטאן חכטים ר' יופי  :ת׳ר
האחרונים בו' • לאיטלוכי תפ׳ד ואת׳ב טה׳ד ר׳ יוסי חיינו רבנן בו' מו ח תפ״ר  :יד[ בדבריו האחרוניםנ
האומר כריסה זו חציה תמורת עולה בו' • )הילוכה( ]פירושא[ כברייהא דלעיל דחכטים היינו ר' יופי אלא
שו[ בחסה זו חצירי  :שז[ נפירקא קטא אפ׳ה  :יז[ קרבת דחויא בה ריעותא אבל תמורה דלית בה ריעותא
תיקרב קט׳ל דלא דמאי שנא איחי דלא קריברי  :יח[ חיילי אלא טעטא דר׳ט בתמורת  :יש[ בד יופף ;
שטקצר הברייתא  :כולרי תקרב עולרי ־ דכיון דאטר חציה עולה תפסת קדושת בבולה דברי ר׳ם דרבא אטרינן
ודא• תפוס לשון ראשון ור׳ יופי אסר תמות דחיילא קדושת שניהם עלירי וכיון דאינו טחוייב חטאת )והוי
כ[ תיבת או נטחק :
צריך לו דאינו טחוייב
כן נשתייר זח •שאינו
בעליה( ].דיוי כחטאת שכיפרו
כהטאת שטתו
ש׳ם
.
בעליה[ שבטו .
,
חטאת הלכך תמות  :וט^ין באומר חציה חטאת תחלה ואח׳ב חציה' עולה שתמות דאפילו ’לר׳ט דאטר תפוס לשון ראשון כיון דאטר החלת חזניה חטאת וריוא אינו טויייב חטאת הוי כחטאת שכיפרו בעליה תמות  :טחו
דתיטא היינו טעטא דר׳ם • דאמר תקרב עולה דקסבר חטאת )מעובדת( ]מעורבת[ קריבה כשאמר חציה עולה וחצירי חטאת ואפילו כי אסר בו׳ ! קדושה ואינח קריבח ותימכר ויביא בדמי חציה עולה ובדטי חציה שלטים
ועושה תמוררי ■ משום דובר הוא דחוי לעולר .לקדושת הנוף  :עושה תטוררי ותטורדי ביוצא בה • דתיטכר ויביא בדמי חציה תמורת עולרי ובדמי חציה תמורת שלטים ־ טני ר' יום• היא • דאטר דבחיו קייטים  :פשיטא •
לא עילה ולא שלטים אלא אמר הרי זו תמורת זו  :קנז׳ל ־ דלא קרבה דמאי שנא היאדלאקרבה משום חעייא לדי קתשח דחויה מהקרבה
דודאי ר' יופי היא ; דמוע דתיםאתטורתדי תיקרב• דאתטורדי לא הזכיר בח
^ לא חיתח כולה שלו
דיש לח ג׳ שטות תמורה נטי אתיא טבח קדושה דחויה ולא קרבה ] :הקדיש חציה■ חלקו וחזר ולקח חציה אחר מחברו והקדיש קדושה ואינה קריבחמשום דבשעח שהקדיש
ולא תפם לה קתשת הגוף[  :ועושה תמורה • והא ראויה היא לשם זבח שירצה ותמורתה ביוצא כה ותימכר ויביא בדמיו בו' :
ש׳ם
ו ז ג ה ו ת ו } ב״ ח )א( נם׳ ולכי יוסי ר,סבי אי אמינא סמוית ) :ג( שם קמ׳ל)סיר( הז'מ ונ׳ג גי׳ רש׳י והחניא ! )ג( רש״י ליס וי׳ יוסי ובו' ושלמים בו׳ באמי זר' יושי ו ם' בהב׳ הש׳ד וא׳ב פ׳ה לנרי ר׳מ לאין דמייו
אחרונים כלום דולאי לא מצי לאימלוכי הס״ל ואח׳ב מ׳ה ר׳ יוסי וכו׳ מולו הס׳ל ) :ל( ד׳ ה בהנזס ובו׳ כלקסני גסירקא קנוא לף יא ע״ג אסיה ברוציה ) :ה( ר׳ה שוין ונו׳ מילפא לפשישא היא להא ר'מ :

הגהות הגר׳א

]א[ נם׳ קמ׳ל • גלש׳י ל״א לר׳י שנר אי גא אמינא תמורת עולה תמורת שלמים סגרי הליי הוא להלר גי זהתנוא האומר תמורת עולה ושלמים לגליו קיימים תמזרת מולה תמורת שלמים ם״ו תמורם שולה
לר׳מ בו׳ עד ה׳ז המורש עולה ת׳ר :

