עין משפט
נר מצוד.
יא א מיי׳ ס׳! ״הל'
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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 :

כיצר מערימין פרק חמישי תמורה
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עק משפט
נר מצוה
כ א ב מיי' פ׳ג מהל׳
סמורה הלנה : i
כא ג מיי׳ שם ס׳נ
הלכה א :

^

מינה מדר׳ יוחנן תלפש״מ יש דיחוי בדמים ־ ויש ספרים

*קדושה דמים מדהה

דגרסי ש״מ קדושת דמים מדחה וי״מ מדחה את התמורה

לגופה כגון הכא ד ר אקדשה לפלגא לא אקדשה אלא לדמי ומןיחו לס

דאינה קריבה כדאמר וחמורתה כיוצא בה ולא נראה שהרי בפ׳ בתרא

דכריתות ) ד ף כד(.

גבי מעמא מקדש עשיר שהפריש קן לכבשתו והעני

ממזבח לעולם
ונדחה :

ח[

־ המקדיש בהמה לדמים בשעה שאינה ראויה

*ס״ד דלא חייל דיחוי אלא אמידי דאקדשיה למזבח

בעצי חיים נדחין

• ו אע״ג דהדר מיחזו אידחו לעולם משום

]יף ״ • [ הואיל ונדחה ידחה וקאמר עלה* ש״מ
כ ב ד מיי׳ ס׳ז מהל׳ תלת ש״מ קדושת דמים מדחה והתם

טיכין הלכה מ ט :
כ ג ח מיי' שם הל׳ ז ;

ליכא לפרושי מדחה התמורה דהא אין
תמורה בעופות אלא ודאי הכיפירושא
כמו יש דיחוי

בדמים כלומר אפילו

בדבר שאין בו אלא קדושת דמים וא״ש
מ״מ אינו מתורץ התם דהא לא שיימ(
קדושת דמים בעופוח דהא קיימא לן

ן5׳ל סנסזת ק) [:״שקלים

מ״ח(

ס״ד

דאין לעופות פדיון

י״ל דהתם ה״ם ש״מ יש דיחוי אפילו
בדבר דלית ביה קדושת הגוץ< וה״ה
אפילו קדושת

דמים

אין בה כההיא

דמעמא מקדש עשיר שהפריש קן כו׳
וא״ת מאי קמ״ל ר׳ יוחנן כולהו נמי
_
הב׳ח
הגהות

שמעינן בפרק מי שהיה

ןא( נ^׳״ש׳מ תלה פ׳־מ דף צח(.
יןיושה דמים
וש׳מ דמוי

על המפריש

ממא )פסחים
נקבה לפסחו

י ? ״ וק אמרעלה ש״ מ תל תכו׳וא״כ מאייא[
קמ״ל ר׳ יוחנן וי״ל משוס דפליגי תנ א
בבעלי חיים אי נדחין אי לא ואשמועי׳
דר׳ יוחנן אית ליה כמ״ד בעלי חיים
נדחין וא״ת מאי קאמר ש״מ יש דיחוי
בדמים וש״מ
דיחוי כיון
היינו קדושת

ואע׳ג שקחש קדיש״
וקד״ קדושת  5׳ ק

דיחוי

דמעיקרא הוי

דשמעינן דיחוי מעיקרא
דמים

וי״ל דאשכחנא

שפיר דיחוי מעיקרא*י [5קדיש קדושת
הגון! כגון

כיוצא ב ה *שמע מינה תלת )א(ש״מא[״
קדושת דמים נדחה וש״מ בעלי *)מומין(?
נדחין ושמע מינה דיחוי מעיקרו הוי דיתי “
אמר אביי הכל מודים היכא דאמד "חציה
עולה וחציה מעשר דברי הכל עולה נךיבה
היכא דאמר חציה תמורה וחציה מעשר מאי
תמורה קריבה שכן נוהגת בכל הקדשים או
דלמא מעשר רךובה שכן מקדיש לפניו
ולאחריו יתיקו :נ ^ מ תני׳ ’הרי זו ת חת זו
תמורת זו ג[ חליפת זו הרי זו תמורה זו
מחוללת על זו אין זו תמורה *יואם היה
הקדש בעל מום יוצא לחולין וצריך לעשות
ל[ דמים  :ג מ׳ למימרא דתחת לישנא
דאתפוםי הוא ורמינהו "קדשי בדק הבית
אמר מ חליפת זו תמורת זו לא אמר כלום
תחת זו מחוללת על זו דבריו קיימין ואי
םלקא דעתך ו[ לישנא דאיתפוסי היא מאי
שנא רישא ומאי שנא סי־פא ז[ נ••[ אמר
אביי ת ח ת מ שכחת לה לישנא דאיתפוסי
ולישנא דאחולי לישנא דאתפוםי דכתיב
ואם

מומר שאכל חלב והפריש קרבן עליו וחזר בו דהוי דיחוי

התערובות )זבחים דףעח(.

דיחוימעיקרא•

דיחוי ק מ אי:

מעיקרו* קדושת הגון! שהרי אין הדיחוי על ידי קרבן אי נמי כההיא
דפרק

מסורת הש׳ע

דתנן דם שנתערב במים אם יש בו

מראה דם כשר ודייק עלה בגמ׳ א״ר חייא בר אבא א״ר יוחנן לא שט

כגון

זו שמתחלה הקדשה נדחיש ה י י חי ’
ופלוגסא היא דאיכא ל מ״ד) מכה לג(.
,(,ן.,
אבל דיחוי מעיקרא לא

ו׳׳הב׳ח צ׳לקודסדה
קדושת צ׳ק
1לא מימא דלא ליהוי
דיחוי צ׳ק

הוי דיחוי

קדושין ז :סשחים צגז.
יומא סד .כריתות כז.
]״[.זנמים י.3צט] .עג[:

:

חציה עולה וחציה מעשר דברי הפל
עולהקרצה• אפילו נתכוון מתחלה
לכך דלא חשיבא מילתא בתרייתא מידי
דאין מעשר קדוש כה״ג אלא דרך מנין
*ויהא הוא עשירי וה״ה נמי אם אמר

ווהוא הי׳ עשירי 5״p

חציה עולה וחציה תמורה לא חיילא
תמורה

לגבי

עולה

ד ל א ק אי שו ם

בהמה גביה שהוא מימר בה :

חציהמעשרוחציהחמורה-פ[
כי הדדי נינ הו הי חיי ל א:

אלא

ותרוייהו ]נ״מ נז[.
’ [ ת מו ר ה

טהגת ככל•

מ ת נ י ׳ החחזוהמורה

זו חליפי זו
מחוללה•

לשון תמורה נינהו :

•

לשון חילול הוא ולא אמר

כלום שאין בהמת קדש תמימה יוצאה

לחולין  :לעשוה לו דמים •

---

שתהא

אותה של חולין שוה כאותה של הקדש

הגהות הגר׳א

שהוא מחלל עליה ולא יתאנה ההקדש ] :א[ נט׳ סיפא■ גרש״י
ג ס אחפוסי• ב ת מור ה :קדשי בדק ל״א ואי ס׳ד לישגא
דאיתפוסי הוא מי חפק
הביה • אס העמיד בהמת חולין ואמר
סדיונן אמר כו' ;
זו תמורת

זו וחליפי זו :לא אמר פלום•

דלשון תמורה הוא ואינן עושין תמורה כדאמרינן בפ״ק)לעיל יג (.יצאו
קדשי בדה״ב

כו׳ :זו חחה זו מחוללה על זו דבריו קיימין

•ויצא ההקדש

לחולין וזה נכנס תחתיו שקדשי ב״ה נפדין אפילו תמימין אלמא תחת
לישנא דאחולי הואיל׳ ירושל׳ מי תפסן פדיונן כלומר מי עבדי ת מו ר מ

ראשון
לתוך דם אבל אם נפל דם לתוך
אלא שנפלו מיס
.
מים ראשון.
.
,

ואס

בטל ו אע״ג דיש בו מראה דם וכה״ג מצינו דיחוי מעיקרו בקדושת הגון! וא״ת כיון דאית ליה לר׳ יוחנן דיחוי מעיקרו הוי דחוי אמאי נקט

ר׳

יוחנן גופיה בפ״ק דזבחים)דף יג (:ובפרק נגמר הדין)סנהדרין דף מז•( אכל חלב והפריש קרבן והמיר דת וחזר הואיל ונדחה ידחה נימא אכל חלב
והמיר דת והפריש קרבןואשמעינן רבותא טפי דאפי׳ דחוי מעיקרו הוי דחוי וי״ל *משום אידך דאמר התם אכל חלב והפריש קרבן ונשתכיה משוס אידך מילתא דר״י
וחזר ונשתפה נקט נמי הכי דבההוא לא מצי למינקט נשתטה והפריש קרבן דשוטה אין בהפרשחן
דטעמא דמ׳ד דנ׳ח צ׳ק ליה דיחוי מעיקרו הוי דיחוי האחר בפ׳ שני

דאמר צ׳ק

,p ,j ,

ש עי רי)יו מ א דף סד(.״דטעמא דבעלי חיים אינן נדחין דילין! ממחוסר זמן ואידך מחוסר זמן לא אחזי

_ דקסני ר׳׳י לנ׳ח הא אחזי משמע דהא *דקסבר ד ^ י חיים נדחין ם״ל דאין דחיה אלא היכא דאחזי מעיקרו וא״כ מנא ליה דדיחוי מעי קרו הוי דיחוי וי״ל דיש
”״א

דקאטר פתם צ׳|,

שם שיטה אחרת* דבעלי חיים אינן נדחין מקרא דמום בם לא ירצו ולא ילפינן ליה ממחוסר זמן ולפ׳׳ז מציט למימר דאית ליה דחוי מעיקרו הוי
דחוי ו ה א) ד הו א קאמר( התם מחוסר זמן לא איחזי היינו מקמי דהוה ידע קרא דמום בס וא״ת הרי ההיא דפ׳ בתרא דכריתות)דף

כו :כח(.

דאמר רבי אושעיא מטמא מקדש עשיר שהפריש קן לכבשתו והעני הואיל ונדחה ידחה וקאמר עלה ש״מ תלת ט׳ כי הכא ופריך עלה מר״ש
דקאמר המפריש נקבה לפסחו וילדה זכר הוא עצמו קרב פסח ונימא הואיל ונדחה ידחה והתם קשה טובא חדא אדפריךלרבי אושעיא נפרוך נמי
אמילתא ד ר׳ יוחנן ועוד אדמותיב ליה מר״ש נסייעיה מרבנן דפליגי עליה דר״ש ואמרי תרעה עד שתסתאב ותמכר ויביא בדמיה פסח ונהי נמי
דהכי יג[ קמשני מ״ח מה ס״ד דמקשה וכי ל א הו הי ד ע שיתרץ לו כן ו עוד אדפריך מר״ש דברייתא נפרוך מר״א דמתני׳ דפירקין דלעיל ואלו
קדשים )דף ייז (:דתנן בהדיא המפריש נקבה לעולתו וילדה זכר ירעה כו׳ רבי אליעזר אומר הוא עצמו יקרב עולה *וי״ל דס״ל למקשה דטעמא ]ונזניוים ע .תיחנענין
דר״ש דאמר במפריש נקבה לפסחו וילדה זכר דהוא עצמו קרב פסח הייט משום דאזיל לטעמיה דאמר בפ׳ ואלו קדשים)דף יס (:גבי ההיא דתנן

א״ה

המפריש נקבה לאשם יר ע ה כו׳ ר״ש אומר תמכר שלא במוס ופריך בגמ׳ עלה למה לי תסתאב תמכר שלא במוס דכיון דלא חזי למילתיה הייט
מומו ומשני א״ר יהודה אמר רב היינו טעמא דאמר מגו דנחתא לה קדושת דמים נחתא לה קדושת הגון! וטעמא דר״ש מפרש דסבר דכלמידי
דלא חזי לגופיה לא נחתא לה קדושת הגוף ומש״ה פריך מר״ש אההיא דמטמא מקדש עשיר שהפריש קן דלית בה קדושת הגון! וליכא למימר

» o t e1 e

ליסייעיה מרבנן דעד כאן לא פליגי רבנן אלא במפריש נקבה לפסחו ומפריש נקבה לאשם מהאי טעמא דמגו דנחתא לה קדושת דמים נחתא לה
ונעקיהצ׳ר ,קדושת הגוף אבל בההיא דמטמא מקדש לא שייך ביה האי טעמא דקדושת דמים לית בהן דבעופות לית בהו פדיון *ומיעקרא מקדושת מזבח

רביגו גרשום
ש׳ט נעלי חיים ־ שאין
בה!טום נדחים טהקרבה:

 u nu״״-n.1n.nuu■ .

דלא הן ולא דמיהן קרבי ובהא אפילו רבנן נוודו ולה״נ ניחא דלא פריך אמילתיה
לה קדושת הגוף וא"כ אי הוה מותיב מינה מר״ש ה״א אדמותיב מ ר׳ שמעון ליסייעיה מרבנן ומש״ה נמי ניחא דמותיב מר״ש דברייתא ולא מ ר׳

וש׳ם קדומת

אליעזר דמתני׳ מ שו ס״דמ ס תבר ליה יד[ מר׳ אליעזר דטעמא דר״ש משוס דאזיל לטעמיה דההיא דמכילתין פ׳ ואלו קדשים )לף יט;(

טרחר,־ דהא ^בהט״

עי' רש״ק וגי׳ צ״ק
דמסתנר ליס דטעטא
דר׳ש משום נו׳ התם לאו בפלוגתא דמגו דנחתא כו׳ תליא מילתא אלא בפלוגתא דבעלי חיים נדחין ואנן לרבנן אמרי ור״ש הוא דקסבר בעלי חיים א ק נדח ’ !=

דטים

ר?.רנד °.וש'פ

א מ ר אביי הכל מודים דאי אמר חציה עולה וחציה מעשר דברי הכל עולה קריבה • פירש רש״י אפילו נתכוון תחלה לכך דלא חשיב מילתא דוווי טעיקרא^• כנו! זו
בתרייתאמידי דאין מעשרקלזש כי ה איגוונ א אלא דרך מנין והוא היה עשירי וה״ה אס אמר חציה עולה וחציה ת מוי ה לא

שיטהמר!ובצת

י>י'לא

ש ה ק ד'י ש ™ ^ ? ^!

תמורה גבי עולה הואיל ולא קיימא שם בהמה גביה שימיר בה אלא חציה מעשר וחציה תמורה דתרוייהו כי הדדי נינהו היא חיילא עכ״ל וקשיא

היתד .ראויה זר,קרבח

דאפילו א ם כולה מעשר אין בדבריו כלום ועוד מאי או דלמאמעשר קריבה כו׳ הא לא קן־יבה ולא אדאה אלא במנין מי[ י פי " ’ י מ ״ ר ’ כאי® נראית^טעולסל^קדב?

א[ ש׳ט נע׳^1
ו ש׳ט קדושתת יטים המעביר צאנו תחת השבט ואמר משתצא עשירי מן הדיר תלגאחציה עולה וחציה מעשר דברי הכל עולהקריבה דקדואת הפה אהקדישה ראע׳נטשעהשהקדישת
י א ״ י יי׳ לי
י י יי ! א
 w wר,ולדח״יאס\.י לעולה עדיפא מקדושת מעשר׳ שאינו יכול לחול אלאינגל י י י ״^ ’1
ב[ תיקו• כרוב ספריס דלא אלימא טלי האי קדושת זה מזה אבל בעולה ומעשר דאליס קדושת עולה ועדיפא מאד מקדושת מעשר ד״ה מונ חו לעולה וא״ת אמאי לא

תופסים
טשאמר
שלטים כר פש^ט^
£ים
וו[

אמר דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין כדאמרינן לעיל בריש פירקין גבי בכור ותחול מעשר ולא
ומעשר דלא
ע ם יציאת רובו יהא עולה אבל הכא מיירי שאמר ע ם יציאת מיעו טו יהא עולה ומע

^ ני ? א ת

אטרינן אבל

׳

עולה וי״ל דהתס כשאמר בב טר ?.״ ".. “ L Tי .י ״ י '

חל עליה קדושת מעשר עד יציאת רו ט ל

אטד רכ פפא כו׳ א( :
לר׳ יוסי לחציה מעשר
 3עי
♦(צ׳ל י ' יי^’ י^״יו
ג[ וו חליפי וו אות ת׳
לא קדיש דמעשו• אינו
גטחק  :ד[ לעשות  ■6דטים :ה[ אטד חליפי וו אות ת' נטחק  .ו[ דעתך דתחת לישנא  :ז[ סיפא׳ ל׳א
קלוש אלא בשעת יציאתו טהחת השבט העשירי  :אבל היכא דאטר חציה תטורה וחציה מעשר • רלא
קדשים בה׳ב ]טי[ טיתפסי פדיונן והתניא קרבן יצאו קדשי בדה׳ב שאינן קרב! ; ס[ לעולם ולא חייל עלה אלא
אמר כראוי לא על תמורד .ולא על טעשר דאי! אדם אומר הרי וו תמורה ]סתם[ אא׳ב אמר תמורה ]תחת[
קדושת דטים דדמי כאילו טקדיש חצי דטיה וטרחה אחרת הבאה טבחה בנון תמורתה לאטד והטורתה
וו וכן אין אדם יכול לומר הרי זה מעשר א\א בשעת יציאתו ם! הדיר :והיכא דאטר סתם הכי חציה תמורת
כיוצא כה דנדחה מעל הטובח דלא קריבה לעולם וה׳׳נ בברייתא לקדושת דטים טרחה דקתני ותמורתה
וחציה טעשר טאי לשום אייח יקרב תמורה יקרב שכן נוהגת כו׳  :שכן מקדש לפניו ולאחריו • כדתנן
כיוצא נ ח ל׳א קדושת דמים טרחה כשאינה ראויה לגופה כגון חני דאקדשיה למונח ולא אקדשיה אלא
קרא לתשיעי עשירי כוי שלשתן מקודשי! :נטלךא( פשיטא דתפום לשון ראשו!  :לאי נצרכה • אע'נ דנטלך
.לדמי ומלחח לד .מטובה לעולם)ללא(יכך מצאתי נרש״י כת׳י להוה ס״ד ללא הוי דחוי לנטרי אלא :ט[ תטורד.
בתוך כדי דבור בכדי שאילות שלום כ[הרב לתלמיד מהו לתיטא כדבור לטי והאי לשתק ונמלך לעיוני קא
דתרוייוע כי ; י[ חיילא מי אטרינן אין קדושת תטורד .חיילא אא״ב בהטת קדש לפניו והשתא את׳ל לקדושתו
טעיין הוא מה היה דעתו לומר כדי לשתף עם עולה וליהוי דבריו קיימין דליהוי תמורה עולה ושלטים
 .חייל כח׳ג הי חייל ברישא• תטורד .נוהגת• ברש׳י כת׳י בכל הקדשים אבל מעשר בחולי! ולא בקדשים :
הרי וו תחת זו או תהא וו תמורת וו או וו חליפי וו הרי
שאטר עלבהטד .אחת
קט׳ל דלא  :טי
יא[ מאי דכמ שנה :ע[ מעיקרו דקדיש קדושת  :יג[ לר.כי לחד •.י טיט תי ^ :קטשני נמחק :יד[ ליה
וה לשו! תמורה •לתמורר .וחליפין כתיב בפירוש לא יחליפנו ולא ימיר אבל אטד וו תהא טחוללת על
דטעטא• על תיבת מרבי נרשם לטעלה שני נקודות להורות כי ראוי לפ׳ד למחקו ותיבת אליעור ל׳ש
זו אין וו לשון תטורר .ולא לקי  :ואם היה הקדש בעל מום • ואמר וו מדוללת על וו  :יצא לחולין •
ונטחק ועיין בקדושין )דף יו( בחוס׳  :טו[ בטני!• גליו! ועול מאי אמר בסמוך חציה הטורה וחציר .מעשר
ונכנס וו תחתיו לר.רי וו טתוללת על וו טשטע תצא ו תכנם וו ובודאי כשהקודש הוא תם וראוי להקרבה
הלא תרוייד^ לא חיילא עד שיעשר כמו דפי׳ בקונטרס ונראה לכשהעביר העשירי אמר ביציאת רובו תהא
ואמר הרי וו מחוללת על זו אין בדבריו כלום ולא יצא הקודש לחולין אבל כשהוא בעל טוס יוצא לחולין
הציה עולל .וחציה טעשר ואמר כולה עולה דאפילו לר׳ יוסי דאמר בעולר .ושלמים חיילא חרוייהו הנא
ונכנס וה תחתיו  :וצריך לעשות לו לטיס • לקודש כדי שיהא וה ש-נכנם תחתיו שור .לו בדמים שלא
מודה שתקרב עולה לקדושתה הטורה שק כליל וקדושתה על פיו משאיב במעשר ואף על גב דאמר לעיל
יר״אנה הקודש ) :אי( רתחת לישנא דאיתפוסי •י בתמורה משמע ] :ורטינד,ו בקדשי בדק הבית
דברי הרב בו׳ ה׳ם בבכור ועולה שקדושתם שוה זה בליל ווה• קדושתו טרחם אבל עולה וטעשר
אם אמר תמורת וו חליפי וו דהיינו לשון דאיתפוסי בתמורה לא אמר כלום לקרשי בדק חבית:
לא • לשון הר׳י ו׳ל בנליון :
אין עושה תטורר .אבל אם אטר וו תחת וו או זו מהוללת על וו יבריו קייטין דאין וה לשון
א( ר׳ל דנרונ ססריס גיסי נם כאן סשיטא ונו׳ א״ר פסא ונו׳ כמו דאיתא לעיל)דף כה סט׳נ(.
תמורה אלא לשון אחולי תצא וו ותכנס וו ואי סיד לתחת לישנא דאתפוסי בתמורה ודא[  :מאי
כלומר טי תפסי תמורת!  :משמע ילישנא דאתפוסי • נתמורו
ורד .לכתיב
שנא רישא ]דאמר לא אמר בלוס[ ימאי שנא סיפא לאמר דבריו קיימי!  :ל׳א קרשי בדק הבית טי תפסי פדיונן ׳
ואם
א{גיי׳ יכינו היס גכאן פשיטא ונו׳ א׳ר פפא לא נצרנא כו׳ וכדלעיל)דף כה סע'נ( ועי׳ כשיטה מקונצת אות נ׳• נ( עי׳ נ׳ ק עג :ו ' 5ע וע׳ע כתוש׳ לעיל דף כה :ד׳ה לא נלרנא וונשי ך הו׳מ סימן רנה ס״ר! כה •

ם מו תו מו ״ ס

כיצר מערימין פרק חמישי
ואסששסיההטםוד־עמדה במקומה והייט דומיא דאחפוסי שההקדש
עומד במקומו הלכך מאיל ותרוייהו משמע ]נ[לא מסרו הכמוב אלא
לחכמים דידמי למימר היכא מי החס אחפוסי והיכא מי חילול  :גבי
קדשי בדק הביח ס׳  :ידואקודש חול הף • הניח Tו אקודש ואמר
זו תחת זו אידך דחולק ודאי יל[ לחילז תורד ,אוד

תמורה

עין טשפפו

דן

נר ממה

ב ן ז י רב אשי היו צפנמ שתי נהמות • ה״ה דגחד בהמת קדש גע^יי ייי® כג « מיי׳ >» KDפמ1
»־  pהצנה tp
^

וחד תמימה חולין מצי למינמי ואיידי.דאיכא בסמוך בעיות דמיירי
דוקא בשתי בהמות נקס נמי הנא ק  :ב ע ל ת מום תחת בעלת מום

■

תמימה דהקדש תרוייהו לאתסוסי ואתרוייהו לקי ־ תימה למה האריך כל זה

הוה מצי למימר בקיצור בעלת מום תחת כד,

נ ד  nו מיי׳ 0C
סלכה : 3

בעלת מום לאחולי או דלמא הא נמי
לאתפוסי וסירש״י דבעלת מום תחת בעלת
מוס לא תפיס דאין רע עושה תמורה
ברע דדוקא סוב ברע אז רע בסוב עושה
תסורה אבל רע ברע לא ולא נהירא דזה לא כו ח מיי׳0׳  yמהצמה
מנירה הלכה ח
מצינו רה[ ועוד דאדרבה משמע,j,j 53;3׳-

תחתיה תעמוד הבהרת א[דאחולי
•שפיהדכת ב תחת הנת שת אב א זהב  tוהלכך
ה אי ל א חו לי מ ה מנ ח ידיה ע ל ה ה ,א ״ גבי קדשי מזבח דעבדן תמורה לישנא
ז׳ין»״! סו[ דהדש :ואמרהריאלו מז[)חמאה( דאתפוסי הוא גבי קדשי בדק הבית דלא
החח אלו • ולא הניח י ח לא כאן ולא עבדין תמורה לישנא דאחולי הוא אמר רבא
א״=
יי״ ני״ ״סים יא״י
)יל
נימא קרא סוג ברע או רע]גו[משמע דרע
כאן ; לאשפוחי • מתסין או לאחולי אפילו בקדשי מזבח נ[ משכחת לה לישנא
ברע מפיס מיהו כל השימה דהכא משמע
מתכוין ו מ א הדק נמי דמצי למיבעי דאחולי הוא ייכגון שהיה הקדש בעל מום
כפירוש רש׳׳י דבבעיא דלעיל נמי נקס
משכחת
בחדא אצא איידי דבעי יז[ מיבעיא הך א״ד אשי אפילו בבעל מום נמי ח
שתי בהמות של חולין תמימות ולא נקס
בעיא א חד תי בתרתי נ ק ט)נ( סירכא
בעל מום ור״י פירש דרע ברע נמי חייל
דתרתי  :איחורא ■לא ימיר  :שחיפה לה לישנא דאחולי ומשכחת לישנא דאתפוסי
לאיייל’
®”יי® ®לי® ®’®י ליי ליייי
שמש שמימה לאשפזחי ־ דהא ודי^ "ידו ארךדש חול תי ידו א ת ל קודש הוה בעי
מלאתפוסי דלמה יתסיס מאחר י א’ יי
אי אפשר דלא הויא חדא לאתפוסי אביי יהיו לפניו שתי בהמות של קדש
מעלה אותה דנם זאת אינה ראויה
להקרבה  :א ה צריך למשות  5,557ד5ר
בעלות מום ושתי בהמות של תלין תמימות
איכ^ניויוסז^קדשימונמ הואיל וחדא תמימה דהקדש ' איכא
עד מיעמהו
לחולין ע ל
ולא•י יצא לחוליו
חורמ■
שיעשהו
מורה■ ולא
קמימים ‘אמריגן
לפיל יח 1מי ה ת בקדשי מזבח ותמימים ואמר הרי אלו תחת אלו מ הו ^ מי אמר
דמים והכי סירושא דמחני׳ יצא לחולין
יי<ה» •6הפ׳ד W
אמרינן לעיל ד א תפופ הוא  :ובמלח לאתפוסימ ולקי או דל מאכל היכאדאיכא
וצריך לעשותו דמים כלומר יצא לחולין
כשיעשהו דמים והא דאיצסריך למימני י5א
מוהששש במלח מוס לאחולי ־ דודאי היתרא לא שביק איניש היתרא ועביד
לחולין משום יחנאלמיל מיי® ליטר ילא
לא
אתפוסי ליכא למימר דרע ברע לא אימורא ואת״ל כל היכא דאיכא היתרא
ז־חווודה ןן 5
אצא « ר 1חיו
לחולין אלא
נפקי לחוליו
יסר,י
נחססין בתמורה
כתיב דליעביד תמורה  :אודלמא
שמימה דשולץששש במלש מוס בד * שביק איניש ועביד איסורא ס יהיו לפניו שתי
וזה קדושים חנא נמי לישנא דאחולי :
ניז
בהמות של קודש ואחת מהן בעלת מום
ואך על גב לפשיט לעיל דלא שביק
היתירא ועביד איסורא איכא למיבעי ושתי־ בהמות של חולין ואחת מהן בעלת מום ואמר ח ד אלו תחר! אלו
הכא הואיל ואי אפשר דלא עביד מהו ^ מי אמר תמימה תחתתמיימה לאתפוםי בעלת מום תחת בעלת מום
איסורא בחדא איכא למימר כי היכי
לאתלי או דלמא תמימה דתלין תחת בעלת מום דד,קדש בעלת מום דתלין
דבהא עביד איסורא בהא נמי לא תחת תמימה דהקדש י[ ותחייתו לקי ואם ת״ל כל היכא דאיכא היתירא לא
איכפת ציה ודאי אתפוסי הוא  :היו עביד איסורא ולאתלי הוא ולא לקי ®היו לפניו שלש בהמות של קרש יאתת
לפניו שלשה בהמוש בו׳■ דאך על
גב דפשיטנא דלאשביק היתירא ועביד מהן בעלת מום ושלשה בהמות של חולין תמימות ואמר היי אלו תחת אלו
אי ס רא איכא הכא למיבעי דאיכא מי אמרינן ®  tמדחמימות תחת תמימות לאתפוסי תמימות נטי תחת בעלת מום
למימר זיל בתר רובא כיון דע״כ תרתי לאתפוסי או דלמא הבא נמי כל היכא דאיכא היתירא לא עביד איסורא וההיא
לאתפוסי דהשתים דהקדש תמימות בתרייתא לאתלי הוי ואם תימצי לומר הבא נמי כיון דאבתי גברא לא
וליכא אחולי בהו שלישית נמי אתפוסי
איתחזקבאיסוד לא שביק התירא ועבידאיסורא בעי רב אשי  vrfלפניך
הוא  :גבראלאאישמדק • יס[ דבשלשה
ארבע בהמות של קדש ואחת מהן בעלת מום וארבע בהמות של חולין
זימנין הויא חזקה שרי זימני לא הוי ”[ ואמר הרי אלו תחת אלו מהו הכא ודאי כיון דאיתחזק גברא באיסורי
]היו לפניו נ׳ נהמות של חזקה לשון ירושלמי בעי אביי *)ס׳(
קדש ואמת מהן נ״מ או דלמא תמימה תחת תמימה )בכולן( י[ לקי בארבע מלקיות או דלמא אע״ג דאיתחזק יא[ באיסורא לא שביק
ושני בהמוח של מול’)
איניש היתירא ועביד איסורא ינ[ א(והוי בתרייתא לאתלי הוי תיקו  :אם
יידר!ד 11ד
דרוזים
תמימות ואמר היי אלו ד ^ ח הו חי

,
מק  4מ:נ׳

.

מ ז מיי׳ ס׳ז רהלכוה
מרכין הלכס יו : P

 Sכ?’”' י״
י

_____

ת ח ת ועיח.

)א( רש׳יד׳הידואהול
ונו׳ דאיהוה) :נ(ד׳ח
לאפסוסי ונו׳  P5נמי
??א נ®'®’'®®.. .י■־
)ג(ד'הגנראלאאההוק
ופי כיון דנעא למימר
נ׳באווידיגמיי הואסי׳
פל ׳יושל^לפי גייסה
הוא לה׳ גיי »ז ירושלמי:

מוו^דחדיד״ח
?™.ר^יוסשממ
לישנא דאחולי :ב[ ותב־

דג״באליאילוממיסלבי
ת״^ה״״לישנא"מ׳
דלא עברי תמורה :
דמשכהת לח לישנא
מ ש ב ח ה לתלישנא

״זי^נא־ ה ע ד
ז[ יהקרש ובתרוייהו

חוקחנטדרה רבבת אחת
לאחולי כי הדדי כלומר שתיהן טשאן
ובדבור נא י הדיי :׳ל:
שוות הואיל ולא פירש  Mנ( על שתיהן הניח ידו ושתיהן תמורה דהא איבטי ליה לאתטחי ידיה טל בעלת מוס דקדש אי הוה בדעתיה לאחוליה אלא יג[ » ' בחשמפות בסוף

אנ ו“1נ‘

אי הוה לפניו ״)כו׳(^ מדהני תרתי בהמות לאתפוסי דודאי מתפיס הנך תרשי דחולין בההיא דקדש דממירין שנים באחד

ט[ 1תיבת חפאת נמחק:
ח ו ט  v• s 'v u׳ ^ו > ’ 1 m־ ^קיריייח
קמ״ל דאי הוה מנח י ד ה על התמימה של קדש ט ע ט ט ע ע ע ח חו ט ט.)1י 3<,!13י 133׳ ט חי ח ח ^חט 30
אחולי היא דלאחולי איכוון ובתמימה לאתפוסי דאע״ג דאנח י ד ה טליה הואיל וליכא למימר אחולי בה ב ד ד ה רמי רמויי כגון דהויין ג׳ בהמות י [:רבעי למבעיא חך ;

רביט גרשום
ואם תחתיה תעמוד
כ לו מ ר
הנחרת •

שנטנ^מה ] mowא!־[
יי
ית והםת ^א

של קדש ואחת בעלת מום ושלשה בהמות של חולין תמימות והעמידן בשתי שורות זו כנגד זו והאי רמי כמו איהרמי שכוונס זו מול זו ואניי
י ד ה מל הנך דחולין ואמר אלו שחש אלו מי אמרינן כיון דרמי חדא לקביל חדא להכי פלגינהו דלא בעי לשוויי לבטל  0Wכי
לאהפוסי אלאלאחולי אודל ח אב ח רד בו ר א דדיהאזלינן והרי הניח ידו על החול ולאתפוסי איסון ל קנ א אחיינא
אזלינן וכיון דרובא לאפפוסי איהו נמי לאתפוסי; יצא לחולין דבר הורה• דאמדינןבפ׳ המנחות והנסכים)מנחות קא (.ואס כל בהמה טמאה
בבעלי מומין שנפדו הכחוב מדבר  :מדצריהס• דחה״ת אין אונאה להקדש דכשיב)ויקרא כה( אל תוט איש אה אחיו ולא הקדש • אזיגיידלמשייז
לו דמיס דגר סורס • רב חסדא מפרש לה לקמן  :אי גיימא אאמאה
דלא נתאנה אלא ששות  :כד[ ביטול מקח ■ שנתאנה יושר משתות :
א( אחיל כיון דנעי למימר כ5יל צ׳ק ב( ועל שתיהן לא מיה י ס ט׳ '5ק .
והאמל

ת^

הני כ [3דהייט ואותו׳ ל׳ש:יע[איתח:יק

כ[?,היאב^ידמלת•
נא[ דנקט על ההיא
דר'4

_
לא חולי I
בקדושההכדבתיב והיה
רבותא אולינן :כד[שתות
ודא ותמורתו י ה י ה
הסיד ומהיד והא אנן
גךדש  :ומשמע לישגא דאהולי • שטועיאו מקדושתו ונבנם וה נ ט ^ מו כדכתיב תחת הנחשת שנזלו אביא
הנן בטרק הזהב אלו דברים שאין בו׳ וכולהו נפקא מקרא התם הסיד ומהיד ביפול :כה[ מציט• נליון ונראה
זהב במקומו ועא־ל ובן בו׳  :אמר רבא אפילו בקדשי סובה הוי לישנא דאועלי כגון שהיה הקודש בעל מום
דת'פ בעל מום לאחולי דלאתפומי לא אטרינן דשגיק היתירא ועוד מה ירויה בהך חתפסה כיון שהחולי!
]בהכי[ סבירא ליה לרבא דהא ואם היה קדש בעל מום משמע נטי)אחולי( ]ארישאקאי אמר ח׳ז החת זו[ שחדי
בעל מום אבל לאחולי טרויה לאכול קמייתא דחקדש דחביבא ליה טפי ־ הריי בנליק :
ואיפוך
.
לא מעיני תחת גבי תמורה  :הניח ידו על הקדש בעל מום • ואטד תהא זו של חולין תחת זו של קדש)שירי^
]שיתחלל[ עליו וצל היינו משמע לישנא דאחולי שיצא של קודש ויבנה זח במקומו  :אם הניח ידו על זו של הולין ואמר תהא יו תחת יו■ הוי האי בעל מום קודש ולא יצא לחולין וזה תמורתו ; מי אטדיג[ לאחפוסי• בתמורה
קאמר ולקי הדי מלקיות  :או דלמא בל היכא דאיכא היתירא דיביל לאוצלי דליה ביה לאו יעביד איהורא להסיר  :מי אטרינן פה המיטה תחת תמימה קא אמר ’ לאתפוהי תמורה דכיון דשניהן תמימות על איזו שמניח ידו
פהפהת בתמורמוכזמ םום]דהולק[• תחת נעל מום דהקדש :ובעל מום • דחילק תחת הסיטה דהקדש דר.יינו טוב ברע או רע בטוב ואתרוייהו לקי  :ו!זת׳ל היכא ראיבא קצת למיעבד גד,יתירא לא עבד כולד .באיהורא ולאהולי הוא
ולא לקי אלא חדא  :היו לפניו נ׳ בד.םות של קידש ואתה סהן בעלת סוס בו׳ • סי אסרי' סתמיסד .תחת הסיטה לאתפוסי  :תמימה דחולין נטי תחת בעל מום • דקודש לאיתפוהי דאולינן בתר רובד : .או דלטא הבא נסי אמרי׳
כל היכא בו׳• כצן דאבתי נברא לא אתחזק תלתא זימני באיסורי למעבד תמוה־ .אמרינן לא שביקהתירא אלא לאחולי הוא  :בעי רב אשי ודו לפניו כי׳• ליא בעי אביי היו לפניו בו' או דלמא תמימה תוזת תמיסה לאיחפוהי
דחזיא תמימה ד^ד ש לרקרבח הלכך תפסה תמורה אבל תמימה תחת בעל מום של קודש דלא הויא בעלת מום לא תפהד .הטורה אלא לאחולי ד,וא  :ואת׳ל הנא כיון דבעי לסיטר בפירוש חדא לאיתפוהי וחרא לאחולי ולא
אסר תחייוע  t a nדתחיהון כי הדרי אנח יריד .על הנרד דחולין ראי לאחולי איתנעי ליד .לאתנוחי ידיה על ההיא בעלה מום כדאמרינן לעיל הניח ידו על הקודש חולין טדלא אתנה יריד .עלה אלא על תמימה דחולין שים
תרוייוד תפסן  :אלא היו לפניי ב׳ כר.םות של קידש ואחת םד.ן בעלת מום ושלש בר.םות תמימות ]של חול[ ורגיח ירו על בהמה תטיטר .של הול ואמר הרי אלו התת אלו והבא המיר ב' תמיסות של חולין בתטיסית אחת של
ק ד ש ובדתנן בפ׳ק ממירי] אחד בשניםבו׳ :מי אמרינן מ ד מי חרתין.בהמד .תמימה של חולין לאתפוסי בההיא תמימה דקידש ההיא תמימה שלישית של ,הול לאתפוסי תחת בעלת מום דקד ש או דלמא לאהולי
וצא והדין דלא אוזנה ידיה על ההיא תמימר .דקד ש דבחדי בעלת מום ולא על בעלת מום נטי דהכי הוה דיניה אי וצד .לאחולי האי דלא אתנה משוס דקסבר רובה עדיף מוטב לד.ניח על הרוב שלש ולא על השתים אנל מכל
ס ק ס דעתו לאוצלי תיבעי • ]דמויי רמי[ חדא להדי .חדא כלומר אם ודבר בל אחת של הקדש כננד אחוז של חולין וד.נר.ו חולק כולן תםימין וחדא דהקדש נעלת מום ואטד אלו החת אלו מאי מי אטרינן ביון דרסי חדא
לדודי חדא מעשיו סוכיחין דתםיםד.כננד המיפר .לאוזפופי ונעל פוס בננד תמימר .לאהולי או דלטא לא סשניחינ] ארסויי אלא בתר דבורא אזליק דאמר הרי אלו תחת אלו והאי משמע נסי דאמר אוזמימד .דחולין וליהוו
כולהו לאיתפופי  :ל׳א או דלפא כוזר חבר .אולי  pדרונהו דהולין הוו רונה וצ-רגהו אנה ידיה וליהויי! כולוצ לאיתפוסי תבעי  :יוצא לחולין דבר תורה • משום דכי אפר בלשו! תפורה אינו יוצא לחולי! אלא הוא ותמורתו
ק ד ש אבל כשאמר הרי זו פהוללוז שלא אפר בלשון הפורה  :יוצא לחולין דבר תורד •.בפסולי המיקישץ דניכרין וצריך לעשות לו דמים בדאמח לעיל מדבריהן של הבפים שדברי תורה אין אונאה להקדשות דעפיתו כתיב
לנזעווטי דהק־ש במאי טליני אי נימא אאונאה ארין אונאה• ליא קאמר בפיתש דטעו בשתות דוויינו דין אונאה דהייב להחזיר לו בהא נימא ריש לקיש דבר תורה והתנן נו׳  :ואלא דטעו בכדי בי«ל מקה ביותר משהות בהא ניסא
ד׳
ז ז ג ת ת ו עו י׳ א ]א[ גם׳ מי אמי לאהסופי עד איפורא ל׳ג רש׳י • וגרסתו לאתסוסי מריק או לאחולי מנוין ואת׳ל כו׳ וכ׳ה הגירסא נכונה ] :ב[ שם מי אמי תמימה בו׳ • עי׳ יש׳י  .וסוס׳ שותקו ננאד ול״נ דסגירסא מסוסך
וכצ׳ל מי אמריק תמימה החת תמימה נפלת מום התת נטלת מום והחייהו לקי א׳ד תמימה דחולין תתת נע'מ דהקדש לאמולי נעלת מום 'דחולין תחת תמימה להקדש לאתפוסי ואת׳ל נו׳ ־ סי׳ ד 3ע׳מ החת נ ע' מ
א׳א לומר לגאולי דמאי אהגי תיקו • גייש׳י ל׳א נפי אניי היו לפניו שתי נהמות בל קדם ואתת מהן נ’ מ ושתי נהמות של חולין תמימות ואמי הרי אלו המת אלו מהו מי אמרינן תחוייהו לאססוסי א׳ד תמימה תתת תמימה
לאתסופי אכל תמימה תמת ב׳מ לאחולי ואס׳ל כיון דנעי למימי חדא לאתפוסי וחדא לאתולי כי הדדי ענדן ואתיווייהו אנח ידים אלא אי היו לפניו שתי נהמות של קודש ותחת מהן בע׳מ ושלשה נהמזת של מולין תמימות מאי
בע'מ דה״א הא דגקנו כו'■ ההיא דבע׳מואת״ל כיון תנפי לאתנוחי ידיה פל תמימה דהקדש לאתפושי מכוק ימי ימוייעל ה5וא
אמסוסי האי נמי לאר.סיםי א׳ד כהוא כע׳מ לאמזלי י,מכוון והא דלא 6ת»ו ידיה
פאי מי אמלינן כיון וי מי  f mלקנל קדא לתני סלגינהו דלא נפי לשוויי לכפ׳מ כי מי איד נ תי דינורא דיד׳׳ אולינן ל*א נתר חנ א אזלינן תינעי ] :נ[ רש׳י ד״ה ואם • לא משח כ 1׳ • לא יכולתי להולמם זצ׳ל דמסתמא
יפתו של אדם פל לשון כמועיל ] :ד[ ד׳ר ,גנרא■ על שתיכן ציל וטל שתיהן :

