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גדי מצוד,

כב א״)מ'י׳ ס׳ן מהל׳
ע׳ו(טיש׳ע'׳דםימן
קמו שעי' מו :
שה! מומו מלוי והיינו
נו׳ צ׳ח
כג ב מיי׳ ס׳ד מהל׳
איסורי מזכחהצ׳א:
כד ג מיי׳ שם הל׳ ה:
כה ד מיי׳ ס׳י מהל׳
נזקי ממון הל׳ב :
כו ה מיי' ס׳ג מהל׳
איסורי מזכח הל׳ו:
כן ו מיי׳ שם ס׳ג
הל׳ ו :
יעבדני ס אי צ׳ק

שהם

אשורי! ציפו״ה!

ולהסיר ־ציסוי
מוהרי! נו׳ ־
הר כו׳ ־ צ׳׳ק

הגהות הב״ח
)א( גם׳ ניס)נריא(סז׳מ
ונ׳ב נ׳א כלייא; )נ( שם
איזהו מוקצה כמוקצה
כוכבים :
לעבודת
)גןד ט׳י ד ה נעבד שהוא
ונו׳ יאסור וקאמר א'כ
וכו׳ לא צריו קיא וקאמר
אני כצ׳ל ו כ ד א :
)ד( ד״ר .שה! ונו׳
להקרבה ה ס׳י ואוז׳כ
מיה דבר עיוה יונ ע
ונרבע ואוז׳כ ד*ה דבר
עיז מוקצה ונעבד :
““־

•י■•-----

שיטד ,מקובצת
א[ שמותר א־נו די!
שיהא ציפוייו  :נ[ וזהב
עליהם בדבר  :ג[הואיל
והוא מותר  :ד[ הנעבד־
עי׳ תום׳ ע׳ו ) ד׳ מ׳ה
ע׳א( ד״ה אלד.יהם :
ה[ לב־ת נליא קורי!
אותו בית בריא י ל׳א
בית כליא פני ה מ ^ו
פני הכלב עי! בל עי!
קוץ  :ו[ דקרא והבא
טעניינא דקרא גבי
בהטה כתיב ואיש :
ז[ לפי שיש ברובע
ויש
טשא״ב בנונת
בנוגח טה שא‘] כ!
י ש ברובע
כרובע
שהרובע עשה בו אונם :
ח[ הכופר • לאחר מיתה
משא׳ב ברובע ומפני
שיש ברובע מה שא׳־כ
בנוגח ובנונח טה שא׳כ
ב ר ו ב ע הוצרך :
ע[ והנרבע הרי הם
ם׳א והנעבד ור,אתנ!
הריהן כקדשים שקרם
בו׳ ובקצתספריםטסיים
בה והמחיר ושרוע
וקלוט הרי ה! כקדשים
בו' ורש׳י לא נרים לה■
ותיבת וכולם נמחק :
’[ תלטודא י ל׳א ח׳ק
מנין שאסורי! שנאמר
ני משחתם בהםטום בם
ואמר מר כל שהמום
פוסל בו השחתה פוסלת
בו ושאין הטום פוסל
בו אין השחתר .פוסלת
בו)דכ תיב כי משחתם(
ותנא דבי ר׳ ישמעאל
כל טקום שנא׳ השחתה
אינו אלא דבר ערוד,
בו׳  :יא[ אפודי! שנא׳
כי  :יב[ פוסל בו דבר :
יג[ ליה ־ ל׳א נפקא לי׳
טדתניא ט! הצא! ומן
הכבשים וט! העזים
תקחו הרי אלו מעוטי!
פרט לזק! והולה ומזוהם
וד,אי תנאםברט!הצא!
ומן הכבשים ומן העזים
אורחיה דקרא הוא !
יד[ מוקצה המוקצה
כוכבים :
לעבודת
טו[ אי! מוקצה אסור :

כל האמוק פרק ששי

תמורד,

רביגו גרשום

^ 5כ י ) ף רב אשי משום לאיכא למימר מטיקרא דדינא פירכא כו׳ • ציפוייהן • א ס סיכנה טליו שוס דבר לאחר שנתט לה מוחל הציפוי אטררב איטי איצשדיך
לבית. .
לבעל מום שכן ^ ל ב .א . .
..........................................................
ו ב ת׳׳כ קא
'
*לעשות ריקוטין .למזבח דהחורה לא אסלה אלא ג 0שניהן ?קום יאעא ■לטימר
!ה ר״ע להאי פירכא מה
שכן
דהאמר הכא שכן מומו ניכר תימה אמאי לא ק א מ ר ^׳ו ל א ציפוייהן  :נ ע ב ד שציפוייהן אסור • דכתיב לא תחמוד כס^ וזהג
״מומו נגלה והייט _
אתנן ומחיר יוכיח ד ^ן מומו ניכר ואסורין למזכח• ו מ ח אתנן ומחיר ^ עליהם וגו׳ * :נעבד שטשאוהז מבודח כוכבים אינו דין שיהא ה ו א ן טוטו ניכר לכל העולם
^^מחירשצים5יו“ ^ ר ^'
חורה אור
שצפויין מותרין י וה׳׳ה דהוה מצי מסורת הש״ם
דאין בעלי חיים אסוריןכדאמק עממא^-אט ציפהעי׳יהן תקרר■
למעבד ק״וכדאיתא פרק כל הצלמים
)ע״ז מו (:ומה אתנן ומחיר שמותרים
 ppSאבל צג בו ה״י ה א א מ י היאיל
נעבד שציפויו
אפודי!י  ” :׳
א הוי א פי׳ בהנאה לי « .ע " י
בתלוש להדיוט אסורים בבעלי חיים
אסור י לא תחמוד כסף
לגבוה נ עבד שאסור בתליש להדיוט
וזהב עליה! ו ט׳ ! אינו
״ א ־ ־ ^ לג־כ' « ב ח
אינו דין שאסור בבעלי חיים לגבוה
דין שד.וא אסור למזבח
מוהר-דלא אשכחן דאסור)ג(יז[]:נ[הכי או חילוף ־ בלומר אני
והשתא לא שייך למימר או חילו^
אוטרחילוףהדברלר.ת'ר
כדאמר הכא ובפרקכל הצלמים)גז״ש(
קאמר א״כ ביטלה ל  6החמוד פו׳
ומה אתנן ומחיר שהן
הלכך ליכאלמימר או חילוף יח[ הואיל אסירי; בפירוש ם!
*לא עבד כי האי ק״ו לאסור אבני הר
התורה ציפויי! מותר
למזבח דאמר התם ומה אתנן דמותר
וחדינא אתיא דאסור נ טבד לגבוה צא נעבד שהואטווזרלמזבה
 1יימגופו׳• שלא מצינו שאסור
בתלוש להדיוט אסור במחובר לגבוה
צריך קרא *(דק א מ ר :אני אי
בפירוש ם! התירוז אינו
ננננ ד ־ ס׳ או יוצין־ ומה י ( פ נ ן ו « ר
הלכך איכא לחימר או חילוף והואיל די! שציפויו מותר :
דנריסוהוא מותר אפילו לגבוה ציפויין מוהר :אמר לו בעל הדי! ראשו!
שהם אסורין וציפוייהם מותרים והוה
אם ב! לדבריך שאתה
מצי למעבד האי ק״ו התם להתיר
רוצח לודזיר ציפוי
ציפוי הר אפי׳ למזבח :אן חי ל ו ך כ ו׳ •
א ח הג עבד• דאסור לגבוה וכיון דאסור מע בד ביטלת לא תחמוד
לגבוהציפויין אפר אףלהדיוט דקרינא כסף וזהב עליה !.וט׳ :
וא״ת אמאי לא קאמר כל היכא דאיכא
אטד לך אני אקיימנה
למיעבד לקולא ולחומרא עבדינן
ביה לא תחמוד וגו׳  :ביה גליא • בדבר שאי! בו דוה
א(לשון גובה יט[)ל״א( בית כצייא כמו חיים • בלוטר נעבד
לחומרא והכי אמר פרק כל הצלמים
שאי! בו רוח חיים
)ע״ז מו (:וי״ל דגבי בעלי חיים אית לן
כלוא כליון ל״א בית כ ד א בית ציפויי! אנזור אבל נעבד
הכסא לשון כרו שוחה)ירמיה יח(  :דבר שיש בו דוה חיים
למיעבד טפי לקולא דאין לט לאסור
כנו! בהטה הואיל והוא
בעלי חיים כיון דמצי למעבד
מעגיינא דקרא • דאשכחן דברובע טותר כדאמר! יהא
נסיב קרא בהמה ובדבר עבודת ציפוי מותר לר.כי
ק״ו לקולא:
איצטריך ט! הבקר
•
מוקצה
:
בקר
לשון
נסיב
כוכבים
שיהא
דין
איט
נ ע ב ד שהוא מותר
להוציא את הנעבד־חא‘
ציפויו מותר • ובפ׳ השוחט
שהקצוהו לצורך תקרובת עבודת לישנא אחרינא אימא
אשכח! בו׳ לא אמר
)חוצין מ(-אמר התם דתקרובת דנעבד
כוכבים :אה הנוג ח *שהמית את האדם
ל! רבי :אם אטד נינה
דבעלי חיים אסור דאמר הא דאמר
ב ע ד אחד דלאמיסתקיל
א ם נא מ ר לטח דעצרך להוצייא
 Iרוב ע • ד א מ ר להקרבה והלא שניהם רובע י ור.לא שניה!
להר הא דאמר לגדא דהר דתקרובתו
י[
במיתה וילטד זח טזה
אסור אלמאדמחמירין טפי בתקרובת
^ שוין דא ס היו ב׳ עדי ם בדבר שניהם מפני שיש כו׳:שהרובע
עשו אונם כרצוןישאילו
דבעליחיים מצפוי וגבי הר אמר חיפכא
רבע בד.םת לאונסה.
דציפוי דהר קאמרהתם פר׳ כל הצלמי׳
חייבת מיתת כרצון מה
^ “י1יייויאשורהאיצטדיןאיט חייב סקילה שנאמר שאי! כ! בטנה כדתנן
)ע״ז מה•( דאסור ותקרובתו מותר
שור האיצטדי! אינו
ו>א שי גי ״ ־ו איז ד ם
שוי ני
כדאמר פרק השוחט)חולין מ•( הא
חייב מיתה שנאמר כי
משלם עליו אח הפופר אע״פ שהשור יגח שור ולא שיניחוהו:
דאמר להר פי׳ א ס שחט לשם הר
נ ס ק ל :וה אי חג א מייחי מ הפ א-ד רוב ע משלם את הכופר לאחר
ז[
תקרובתו מותר וי״ל דהא דאמר הת ם
מיתת כדכתיב סקול
דציפוי דהר דאהור היינו הציפוי שהיה
ונרבע אסורין לגבוה שרוע וקלוט יסקל השיר ונו' אם
ל״ג :שהן א סורין• נא[ ל ה ק ר ב ה)ד( :טפר יושת עליו ונו׳ וזח
עליו בשעת השתחוואה וכי ה״ג ציפוי
לעיל טעמא
שייך
דבעלי חיים נמי אסור והא דקאמר
ב( רובע ונרבע דבר ערוה מוקצה דטעטיר .ק־יא ט! הבקר
ונעבד דבר עבודת כוכבים  :מזוהם • להוציא את מ ע ב ד הא
הכא מותר הייט בציפוי הבאת לאחר
לאו הכי ציפוי טותרזוהא
ה&תחוואה אי נמי לפי המסקנא דאמר
שמוציא זיעה ומסריח:מןהפנ שיםוגו׳• כתיב ואבדתם את שטם
הכא דציפוי דנעבד אסור ניחא t :
קרא אחרינא אם מן הצאן קרבנו כל העשוי לשמם  :האי
״
■■
ואבדתם את שטם לא
:
לשולה
הכנ שים או שן
לומר מן הבקר להוציא
אתא אלא לחייב :
הנעבד • פירש רש״י דאסור לגבוה
‘ ל שנ ש ש ש ־י סי ש הו ק צ ה ע ד לו׳ ש ־י ס לכנות להם שם לננא'
וכיון ד א מ ר לגבוה ציפויו אסור אף 3
ובסוף ז׳ שנים ק רי ס הו לעבודת כנו! ע׳ז שקרויה [.בית
כוכבים דהכי ג(הוי מוקצה :ופר בן גליא ־ כלומר נלויד.
להדיוט דקרינא ביה כסף וזהב עליהם
ומפורסמת לכל  :קירי!
לשון רש״י והדין עמו דפי׳ כן דאין
שבע שנים ־ שפיטמוהו שבע שנים אותה בית כליא■ כלומר
לכלות עיניהם ] :גבי
לומר דלפי האי מיעוטא נמי דציפוי
אלמאהכיאורידיהו למעבד
נ ע ב ד בר.טה כתיב ואשיו לא
מותר להדיוט ולא תחמוד כסף וזהב
תעמוד לפני ברטר,
לרבעה הילכך מסתבר
עליהם מוקמינן ליה בשאין בו רוח חיים
דבתמת אתי למעוטי
ן^^,ך *(, 'jljlןן,
ונו׳ני א שי׳ןןןן/
אבל בבעלי חיים מותר לגבוה
נרבע ובקר למעוטי
דמדקפריך בסמוך ט ע מ א דמעטית
לא מקרבי ליה דכתיב ופר שני שבע נעבד דכתיב וימירו
את כטד ם בתבנית שור
קרא משמע דפשיטא ליה דאחר
שנים אלמא דמשוס דחלפין עליה ז׳
דהיינו בקר[)ע׳׳ב שיין
דמעטיה קרא כל ציפוי דנעבד אסור
וד.די! תנא
שנים אישתרי  :לעולם עבדוהו • לעיל(
אלא מההוא לא גמרי מידי דחידוש ממעט להו מהכאלנרבע
בבעלי חיים וכן משמע הסוגיא :

אמר רב אשי משום דאיבא למימר מעילןא
דדינא פירכא מה לבעל מום שכן מומו ניבר
תאמר ברובע ונרבע שאין מומו ניכר הואיל

תלמוד

°מן הבהמה להוציא רובע ונרבע  Pהבייא
להוציא את הנעבד והלא דן הוא ומד! אתנן
ומחיר שציפויין מותרין הן אסורין נעבד
שציפויו אסור אינו דיןשד״וא אסור או חילוף
ומד! אתנן ומחיר שהן אסורין ציפוייהן מותרין
נעבד שמותרא[ יהא ציפויו מותר א״ב ביטלת
״לא תהמר נסך .וזהבעליר,ם ולקחת לך אני"; »־למןהבקיי«נז־ב?י>»ז-א
אקיימנו לא תדומוד כסףהדוב נ[בדבר שאיןבו ־
רוח חיים אבל בדבר שיש בו רוח חיים הואיל
ג[והן מותר יכול יהא ציפוי מותרת״ל מןהבקר
לתציא את ל[ הנעבד מתקיף לה רב חנניא
טעמא דמעטי׳ קרא הא לא מעטי׳ קרא ציפוי
^מותר והכתיב ®ואבדתם את שמם כלשם’נ
״העשוי לשמם *”הדזוא לכנות ליזם שם
״הוא דאתא מ לבית נליא קרינן אותו בית
)א( בריא פני המולך פני כלב עין כל
,
עין קוץואיפוךאנא מן הבד,מדז לתציאאת
:
הנעבד מן הברן להוציא רובע ונרבע התם,
|מעניינא דקרא כתיב גבי בהמה®ואיש
^*כי יתן שכבתו בבד,מה מות יומת גבי ברן
..כתיב®וימירו את כבודם בתבניח
;;עשב מן הצאןלהוצא את המוקצה
:
פח
הצאן לר,וציא את הנוגח אריש אם ™
■
רובע למה נאמר נוגח ואם נאמר נוגח למי׳
נאמר רובע לפי שישנו ברובע מה שאין
:
כן בנוגח יש ברובע ^שהרובע עושה אונם
כרצון מה שאין כן בנונח יש בנוגח שדבוגח .................................
ימשלם את הכופר ״[ מה שאין כן ברובע
^הוצרך לומר רובע והוצרך לומר נוגח והאי
תנא מייתי לה מהבא דתניאא(הרובע והנרבע
מנ«
״־[)*וכולם( הם בקדפים  B1DWשבי [‘ k
ךלד,קדשן וצריכי! מום קבוע לפדות עליהן
שנאמר כי משחתם בהם מום בם מאי
3תלמודאי[חםורימיחםרא והכי קתני "מנין
״שהן אסוריןיא[ ת״ל®כי משחתם בהם מוםבסויקרא
:
|ותנא *דבי ר׳ ישמעאל כל מקוםשנאמר ”
השחתה אינו אלא דבר ערוה ועבודת כוכבים S
דבר ערוד ,דכתיב ®כי השחית כל בשר
עבודת כוכבים דכתיב®פן תשחיתון ועשיתסדניים
לכם פסל תמונת כל םמל כל שלזמום פוסל
יג[ בד.ן דבר ערוד :ועבודת כוכבים פוסלין בהן
ותנא דבי ר׳ ישמעאל מן הבהמד ,מן ד,בקר
ומוקצה ונעבד ט׳ :
הוא  :חוץ ־ שחוטי חוץ  :ובלילה דתנו רבנן הנרבע
^ומן הצאן מאי דריש בהו מיבעי ליה יג[ פרט
הקריב • דהכי כתיב ויעש לילה  :והמוקצה .ט׳ • אם
צילחולד ,זקן ומזוהם ות״ק דאפקינד,ו לד,ני קראי
הקדיש! הרי ד!,כקדשים
*( וקאלזל אני אק״מלו ז ט׳ ד׳א ׳p
משקדם מ ו ם עובר
,,,
^לרובעונדכע דולר ,זק ומזור,ם טנא ליה ,
 gלהקדיש! דבל הני לאו
:״נפקא ליה‘מן ד,צאן מן ד,כבשים ג(ומן ד,עזים ולתנא דבי ר׳ ישמעאל^אורחיה|נבי מומי! כתיבי וצריכי
§דקרא לאישתעויי דבי  :איזד,ו מוקצד),ג( יחלעבודת כוכבים וכו׳ :אמרק"״
מום עובר לרזקדש! :
■
^יר״ל אין טי[ אסור *אלא מוקצה לשבע שנים שנאמר ®(ויד,י בלילה ד,ד,וא
ומנין שאנזורים לגבי
] lלו ד,׳[ קח את פר ד,שור אשר לאביך ופר תשני שבע שנים טובח רבת׳ כי משחתם
יאמרp׳
ט' •
מר
ואמר
והתם מוקצה בלחוד הוד ,נעבד נמי ד,וד ,א״ד אחא בר יעקב מוקצד ,לעבוד ולא נרבע וטקצר .ונעבד
מהשחתת
עבדוהו רבא אמר לעולם עבדוהו והידוש הוא כדר׳ אבא בר כד,נא דאמר טיטעטי
]דהייט[ ערור .וע׳ו •
רבי אבא בר כד,נא שמנה דברים התירו באותו לילד ,חוץ ולילד ,וזרות ואתג! ומחיר כתיב

 1ח א י תנא חייתי לה מהכ א דתניא
כו׳ • הימה דהכא משמע דר״ש לית ליה
5
9
האי דרשא דכי משחתם דהא מפיק
ליה לעיל מקרא אחרינא מדאמר אם
נאמר נוגח למה נאחר רובע משמע
דדריש ליה ממן הבקר ובפרק אין
מעמידין)ע״ז מ (:קאמר ר״ש לענין
רביעה דפסולה דכתיב כי משחתם
בתם מוס בם אלמא משמע דדריש
ליה ממשחתם וי״ל דהא דקאמר לר״ש
לעיל אם נאמר נוגח לדבריו דת״ק
קא א״ל דמפיק ליה מן הבקר וליה צא
בקראי דאסור לטובת :
ו ב לי
 ( °״’*״’® ’
א( גי׳ '5ק הרונע והנר נע והמוקצה והנענד והמחיר והכלאים והטריפה טי’ ®ט
ושאי! הטום פוסל ט •
משחתם :
׳“
כקדשים וכו׳ וכיה כילקוט פרשה ויקרא נ( צ״ל אומן•
^ ,
סבירא ליה דדריש ליה מכי -
א(ננו!בעופות לא משמע
ייאמי לי יי׳ ק״  :כ ל שהמום פוסל בו דבר ערוה ועבודת כוכבים פוסלין בו• צריך עיון מאי קאמר הא דרשינן שפיר רובע ונרבע מכי משחתם :
ליד .האי דאמר מר כל
י
י
י
 [Pדאסור הדר קא.טר
מנין
שהמום כו׳:מ! הכבשים
והד״א  :ים[ הילוך אלא

ט! העזים • וי׳ו דומן העזים הרי אלו נ' מיעוטי  :אורחיה דקרא לאישתעויי הכי ■ ולאו לדרש׳ אתא! י
טדינאאתיא .דאסור נו׳ ולא צריך קרא הדר קאמר אני אקיימנו ט׳יכלוטר אכתי אדו! כי האי דינא נעבד שהוא
]המוקצה לצויך ע״ו הוא אשור לטובת וציפוי שעליו מותר בתאד ,דעדיי! לא נעבד ־ וזה וזוז בי! מוקצה ובי!
מיתר דלא אשנה! שהוא אסור יהא צפיי מותר ואי משום לא תחמוד איכא לאוקמא בדבר שאי! בו רוח חיים
נעבד מותר באכילה : [,אי! מוקצה אסור לטובת אלא אותו שעבר שבע שנים שהקצווע לעבודת טבבים :
הס״ד ומת׳ד ת׳ל ! יט[ לשוןנובה כמו נל בית כליא כמו כליא כליו! ל׳יא בית בריא בית הכסא לשו! טרד,
שנאמר ויהי בלילה ההוא ויאמר לו ה׳ קח את פר השור אשר לאביך ופר השני שבע שנים • האי השני
שוחר:,כ[ נסקלי! ־ הס״ד>.טר Y ,אונם ורצו! שוי! ברובע דבי! כך ובי! כך חייב סקילה הם״ד  :נא[ להקריבם
היינו מפוטם ז' שנים לעבודת כוכבים כנו! והבקר והמשנים  :והדי! מוקצה לחודיה .תיא והא
הם״ד וטת׳ד שקדם מום עובר להקדיש! קדושים קדושת הטף וצריכי! מום ק ט ע הם'ר  :נ [3אלא עד ז' :
נעבר נפי הוא רקתי הוא בעל רבת׳ והרסת את מזבח הבעל העשוי לצורך אותו פר שד״וא בעל :
שחוץ)לארץ( היה ]ולילה הוי[ )וצר ,ולא לר (.דלא הוי זט! הקרבר ,וזרות דלא הוי כר!,
וחידוש הוא כל אותו מעשה דגדעו! לפי
.
 ,י י י'
,
.
א( נראה דצ׳ל דמהאי קרא לא שמעינן לעני! עופות אכל מ״מ נרנע ונעכד פסול נעופוה וכדאיתא כסוני! דף כג זנזנחים דף פט■
הגהות הגר׳א ]א[ גם׳ והנתינ ואנדתם כו' ■ וקרא יתירא הוא ועיה אתי אף לנע׳ח ] :ב[ שם אורחיה דקרא כו'■ אכל מ! הנהמה כו' פולה מיואר ] :נ[ רש׳י ד׳ה ה״ג וקאמר כו׳■ קרא הס׳ד ומה׳׳ד וקאמר אני זסד״ס :
גליון ד .ש' ם בעין מ ש פ ט א מיי׳ פ״ז מהל׳ ענויח כוכניה • שם לא נזכר רק דצריך לשרש אחריה ולא נזכר כלל כרמכ״ם די! דלננות שם :
הגהות צ׳ קא( לשו! נוכה גלי הס׳׳ד ואח׳׳נ ד׳ה כיח כליא כו׳ צ״ק וכ״ה נע״ז דמ״ו ע״א• נ( מהיד דנר ערוה וע׳ז רונע ונרנע דנר ערוה מוקצה ונענד דנר ע״ז הס׳ד והד׳א • ג( מוקצה דכתינ פי פני ז׳ שנים פו' •

כלהאסורין פרק ששי

ססורת ה׳«״ 0

תמורה

מנין

ג׳א צצויו גנוה 5״)[
^ > 0 < » ------

הגהות הב״ח

)א( נם' נהא מ׳ י ׳וסנן

למה “ וןי ? & נ הז ?
)ג( שם ולא נתן לה

כט
•

עין משפט
גר מצוד•

למוקלה )שאסור( מן המורה קא חלקא לעמך דהכי קאמר מנץ
ופלי שרה • כלומר שלא הוצרך לכלישרש :זפלי אשירה• שהקריב
׳ שצריך להקלוח הקרנן לשם הקרנה לגנוה קודם ההקרנה ומסיק דקאמר
בכלי אשירה באוחו שהיה משמש לאשירה שימש לשם  :וכמצי אשירה •
הק שיח דכשיב השם ואש האשירה אשר טליה תכרות  :מגין למוקצה מנין לאסור להקרינ אותו שהוקצה לעמדת מכנים וקצת קשהדהא דרשינן
מקו־אי אתריני שונא והיה לו לומר הך תנא מ״מי ליה מהנא  :א ל א עי
סן ה הו ר ה• קש״ד דהכי קאמר מנין שחייב אדם להקצות קרבט
שיענלו ס' ־ סרש״י שיענלו ט שום עמלה לפה ענולת מכנים או משיכת
לשמים ולא יקריבט מיד כשהקדישו = תורה אור
קיץ או שום לנר האיסור אנל מקמי הכי לא ד טיי׳״ס^ מהל׳
איסורי מונס הל׳ X
)א מיתסרי ל״א על שיענלו נו שום עמלה
?2!1א'-כנ 1י ” ־ של״ »״י » ;^ 5ו כ ל' שרת א] 1ו כ א אשרה[ ועצי אשדד,
לצורך הממרים אנל)אם(משיענדו  - ,5ל ב ח מיי׳ שם סל׳ י ;
ומוקצה ונעבד ^ ר רב טובי בר מתנה אזר
^ ,j .
ענולה לצורך הכומריסלא מיתסר לתו לא״לג ו  n 1מיי׳ שה
מיקרני כך שמעתי ולשון זה נראה לי עקר  €הלנה יא :
למוקצה מן התורה שנאכך
י_אשיה ב[
קאמינא כ״[ למוקצה לעבודת סכ בי ס
--------מלמני אלאני[על שיענלוט׳וא’ כלישנא -
שאסור מן השורה מהכו^מי שימפדו ™ני״תשמרו ל ה ר ך ב לי־ ג[ במוןנדו כל שעושק לו
קמא)לא( הוה מצי למיתני אין מוקצה אסור
בו שוס עבודה •׳
..................................
׳
..........................
אייתית
אלא מעתה
מתקיף לה אבייי
לצורך עבודת כוכבים שימור
)אלא( על שיענלו ולשון ראשון צא שמעתי ש י ט ה מ ת ב צ ת
* »

 mקי ״ אי מ ס ד ס ר ש א ״ י

ליס ול«:ן כצ״ל ותינת אבל מקמי הכי לא מישסר]-י׳[ל״א אין
מוקצה אסור אלא ע ד שיעבדו בו
לגנוה ול״ל מן הגק ,מ ,נש[ שום דבר שיעשו בו שום עבודה
הנהמה ומן ה 5אןהם'י :לצורך כומרי עבודת ט כ בי ם אבל

אימראדצומא ולא עביד ליה שימור ה״נ דלא
חזו להקרבה ]א״ל[ אנא תשמרו להרןיב לי
י[ במועדו קאמינא לי ולא לאדוןאחר ואיזהוה[
אחר שמרןיביןלו הוי אומר זו עבודת כוכבים
אמררב א בר רב אדא אמר רב יצחק אין
מוקצה אסור אלא עד שיעבדו ו[ עולא א״ר
יותן עד שימסרוהו לכומרי עבודת כוכבים
)א( ז[ בהא אמר רבי יותן עד שיאכילוהו
כרשיני עבודת כוכבים אמר ליה רבי אבא
מ לבהא מפלגיתו אתון אעולא א״ל לא עולא
נמי כי קאמר הוא דשפיליה»[ כרשיני עבודת
כוכבים א״ר אבא ידע י[ בהא לשנויי שמעתא
ואי לא דסליק יא[ התם לא הוה ידע יש דארץ
ישראל גרמה ליה אמר ליה רב יצחק בהא
מיכן ומיכן ת ה יג[  wדתני רב תני א טריטאה
 3קמיה ד ל יותן *אין מוקצה אסור אלא עד
 3שיעשו בו מעשה *הוא תני לה 'י 1והדר אמר
^“ לה יימאי מעשה עד שיגזז ויעבדו בו  :איזת
נעבד בו׳ ; מס מנא ת י מילי אבר רב פפא
* מן ה מ ו ת ר
שראלל *
דא מ ר רן א ״ מ מ ש ק ה י שרא

ל׳ רש״י  :מ[ ב ת א מכאן ומכאן׳ פירוש
נהא מארן ישראל ומננל היה תלמיל חכס
ולא מהניא זכומא לארץ ישראל :
מ נ א ה״מ שמומר מוקצה ונענל להליוע•
מימה מהיכא מיתי לאסור להליוס
להא אפי' לגנוה לא מיתסר אי לאו הני
קראי דלעיל להליוט מהיכא מיתי לאסור
ואומר ר״י לכיוןדמפיק מקרא לאסור לגנוה
אף להליומ נילף מינה לאטר ואי קשיא
..................
משני __אי סלקא דעתך אסורין
א״כ מאי קא
להלייני ל»ה ל’ יוי א ל״״ומי לג״״
מיתסר להליוע אלא מקיא לגמה ויש לימי
להכי קאמי אי ס״ל לנמריק איסור להליוס
צען■
מקרא לשמעינן מיניה איסור
לי למיכפניה לאיטר גני קרכייח לכחניה
גני הליוע וממילא ילעינן לאסור לגנו®
ממשקה ישראל  pהמותר לישראל :

כ ח « מיי׳ • r eהל
אישורי מונח הל׳ h
כ ט כ מ״׳ ה'נ מ»!׳
אישורי מונס הל׳ י נ
ל ג מיי׳  r cמסל׳
הל׳. ..יל ,
.... .....
.
ננורות

א[ שרת וכלי אשירת
ועצי  :נ[ מנין לטוקמז■
גליון לתנא דבי ר׳י
בעי לאשטועינן יאסור
להקריב דפ׳ד דלא
אסור להקריב עד
שעבדו דבתיבטשתתם
בם וטיר %לרבנן נפקא
טמן הצאן ! ג[ לי
כל תיבתבםועדונטחק:
ד[ תיבת במועדו נטחק:
ה[ ואיותו אדון אחר !

וט׳ימן” \נאנסקא״״' משיעבדו בו שום עבודה לא מיתסר
הקדישה הס״ד ואת׳כ דתו לא מקרבי לי ה )י ( וכ״ש ולשון זה
נראה לי ע ק ר מדשני אלא עד
)׳(
דשקלה אגרא וסוא ונו׳ שיעבדו בו ואי ללישנא קמא לא ה״ל
ונתן לה ק׳ ורןט׳׳ל ונו׳
למיתני
איבעיליה
ט
ה
ו
אלא
ל[
למיתני
’עד?יעשת ” מעש^•
דחד שמתפשת:
ו[באתמים'א דבתגאתה
אין מוקצה א מ ר עד שיעבדו בו ולשון
אר׳י תיבת בהא
ראשון ל״ש  :טד שימהרוהולפומריה •
נמחק נליון דבחבאתת
לאכילה דתו לא מקרבי ליה  :עד
שיאפילוהו פרשיגי עגו ד ס פופבים •
ועולא ’א׳ל לא פרושי
הוא טפרישנא מעטא
שמפטמין אותו לצורך הכומרים ותו
לא מקרבי ליה צא[  :מפאןומפאןהוה־
עד
י ממשקה ישראל אסור לגמה ומתיבת «י
מבבל ומארץ ישראל  :מנהגי מילי •
ברש ינ י
ואפ״ה איצמריך קרא צמעומי מרפה צהיכא תיבת
]תוספתא דע׳ו D׳ qה׳ד דמותרין לאטלה ל ה דו ט :ממשקה
ט״ש ונניע נ נ׳ מ ס׳ד
להקדישה ואחר כך נמרפה ופירש רנן ״ 1נטהק  5מ[אלא עד
מהלכות אישורי מונס[ ישראל• גבי קרבטת כשיבבמשכנא
שיאכילהו כרשיני :
,,,,j
אנל מוקצה ונעj , , 3
דיחזקאל משמע  pהמותר לאכילת
הקדיש ואח״כ הקצהו או ענלו לא מיתסר תיבת״ בה""11נםחק ’ ז
ישראל הבא קרבן  :ואי מ״ד• דמוקצה
ללאו לידיה הוא ואין אלם אוסר לנר יא[ דסליק טהתטס׳א
שאינו שלו עכ״ל ולא נהירא להא נפרק הכא  :יב[ ירע יוכתא
ונעבד אשירי ל ה דו ט ל״ל הני קראי
יוצא לופן)נלה מא־(;ני מנ ע ו:ר3ע עלרוך דא  pישראל נרמוז
]ססתיסמת!• ״נתיתה• דלעיל מן הבקר ל ,.צ ,א א,ן
שתי קראי חל לנהמת קלשים ופל לנהייח  2ק ^ א ת ^ ״“ינן?
מן הצאן להוציא אח המוקצה ממשקה מה ל י ש ר א ל ו אי ם ״ ד א סי רי ל ה ד י ו ט ל מ ה ל י ר ן א
!• ״ולי!
חולין ומשכחת לה נקלשים קלים ואלינא יג[ דתני ־ ס׳א תני :
)ג( עז[ מ מ ע ט י נ ת מ ג ב ו ה ו כ ל ה י כ א ד א ס י ר י
ישראל נפקא דמשאסור להדיוט אסור
לר' יוסי הנלילי לכן נראה לפרש לכי נמי יד[ לה והוא אטר
לגבוה)ה(] :א[מןהבקר]י[סן הבה מה
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גוונא להיכא לנענלה ואחי* כך הקלישה לטעטינהו אות ט׳
לנ[ ללמוד שאיט צריך לכלום דהא
א ת ה ט ר פ ה אי צ ט רי ך ס ד״ א הני מי לי דנ ט ר פ ה
ואי ס״ל לאף להייוס אסירי נכתניה  ,33נמחק  :יו[ דתניא טן
כתיב  pהבקר לעיל האי דלמטה
הדעמ ולג מ ה שמעינן ליה ממשקה ’ שלאל מ ע ב ד  u T tאלא
ו א ח ר כ ד נ ת ק ד ש ה י א ב ל נ ת ק ד ש ה לאחר כ ך
ודאי להוציא חת הטרפה וקמא
להוציא את הטריפה
נ ט ר פ ה א י מ א ’״[ ד ת י ש י י ל נ ב ל ה
]מניעת ו• נטיות ״• לנעבד אלמא אחא קרא לטרפה :
לממשקהישרמנ שמעינן חיסור ננסרפה כשהוא  :יח[ אימא
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ואח״כ הקדישה לגמה אלא ש״מ מלכתי 3תישתרי אות ד' נמחק!
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תיטה דבכל הנך פפולין
דלעיל רובע ונרבע
רבינו גרשום :ו א ח ר כך
ואתנן ומתיר טצילטיטר
״י ״ א( י׳קיי^״מישמרי • להט
טנלןדמתשריבתיתחלהו
שעת הנושר וצריך
“ ב׳^ציאש״ר״״^ר״ אבל גבי מוקצה ונעבד תרי קראי
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ומוקצה ונעבד • היח ל״ל הא הקדישו ואח״כ הקצהו או עבדו
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ןזן ^-״ שנ ח ת כו רגליה מן הארכובה ולמעלה
רבתי״ י
ל א צ ר י כ א ד ש ק ל ה א ג ר א ני ^ ח ד א לי הי ב ל ה י מ א ד ,״ .״ [ קאתו • ל׳א אי
מ ה לי ח ד כל[ מ ה לי מ א ה
ל  :כל ״,!.ש,',־' ,■,־־>צה[)ו(ני[״וכי הכא נפקא נטרפה ואחר
נ;;[ כך הקדי שמאיצטריפא־ג׳ י ]י א ץ אי
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הסייב כנש כתיש
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ל ה ט[ )ג( מ א י י ה י ב ל ה א ל א ה כ י ק ת נ י " נ ^ ל ה ל א ח ״ ב ב א ע ל י ה ב א ע ל י ה ואתפיסי־  pקדטאה

^ ^ ^ א ת ^ מ ר י׳ ב פ ס ח ^ ם ) ל ף מ ח ( .ו א ח ״ כ נ ת ן ל ה א ת נ נ ה מ ו ת ר ו ל י ח ו ל ע ל י ה א ת נ ן ל מ פ י ע ״ [ א מ י ר ב י א ל ע ז י י ™ “ דתימא
ש״ינו״ו ט ^ הכז״ ל
״  , ,ג *(יפ-ק מ’ ! ]טעמו של הרש׳ק דמוחק תינת מאיר ודאי הוא מש1ס דנסוגיא לקמן ל־איתאא׳המ׳ט דרבי וכו׳ וכן במשנה דאתפיסת לה
דאפודה  :א׳ל אנא
שבמשניות אמנם דע דנתום' כיק ע :סד׳ה אתנן כו׳ העתיקו משנה דהכא יני מאיי אומי אינו אתנן ונרור שלפני קדטאה חלין
יי י
תשטיו להקריא ^ חחותר
משדר לה טתנה
הוש׳ היה הגייסא לקמן ל• א*ה מ׳ט די׳מ ובו׳[ **( )יומא עג־( ]עיו פג :כל הענין[
במועדו קאטינא • כל מכאן לערלה וכלאי הכרם שגעלין
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“עי׳באתא״^כלוטר^בר עציה אהנן למפרע • הואיצ ובשעח ביאה עדיין' הטלה קיים וכיון שהוא בא עליה על שכר אוחו טלה כצ היכא לאיחיה חייל ל״א אטאי טוהר תינלן
 .טילתא למפרע ד כ י «
,-,ו '4 “ %עציה אחנן דבשצמא בא עציה ןאחר כך נתן צה טצה איכא צמימר כיון דצא ייחדו בשעה ביאה צא מיחסל 7־  p3pj5 5ע ל 5ןא
שטעהא
דטעיקרא אתנן וצא אטר ר״א כו׳  :כת[ קאטינא מנין לטוקצה  :בט[ תיכות שום דבר נטחק  :ל[ לטיתני
דסליק לר״תם דאויר דא׳י מחכים י א׳ל רב נחט! באתא וראי ידע לתרוצי דטיכן וטיבן חוח ולטי בין בבבל
הכי תיבת אלא נטחק  :לא[ ליה • הם׳ד וטח׳ד אי לאו דסליק טהתם מבבל לארץ ישראל  .חם׳ד ומהיד
בין בא׳י ]:מגהני טילי • דמותרין באנילר ,טדאיצטריך קרא למעוטי ממשקה ישראל חיינו מן המותר לישראל
מכאן  :לג[ שאין תלמוד לוטר שאינו  :לג[ מח׳ד איצטריך הרי  :לד[ שרי באכילה דחשתא
יהא ראוי לר,קדב כלומר דהני אע׳ג דמותר באכילר .אמור לנבור ,דהא בתיב מן הבקר ומן הצאן למעוטי מוקצה
לא נפקא טטשקד ,ישראל הסיד וטה׳ד והא טהכא נפקא • בלומר חד מר,ני קראי לא איצטריך למעוטי
ונעבד  :דאי ם’ ד אסירי להדיוט י באכילר ,א׳ב ליל קרא מן הבקר ומן הצאן למעוטי תיפוק לי ממשקה מן
נטרף ואח׳ב הקדיש דטהכא נפקא טבל אשר יעבור פרט לטריפה חפיר  :לה[ ולמעלה דאינה חיה א׳נ
המותר לישראל אלא ש׳ם להכי איצטריך קרא למעוטי משום דטותר באכילת וכל היכא וכו׳[ י .כשהוא א' מן
שאינד ,עוברת בבריאות תום׳ .טתיבתוכי עד סוף הרפור נםחק;לו[ נטרפה דלא שמעינןלר .טיל אשר יעבור
הבקר למטר ,שאין תיל • רוצה יכול לטיטר אם עולר ,קרבנו בקר זכר תמים יקריבנו אלא מן להוציא את
תהת השבט ואי לא רצה בתיב אשר יעבור והור ,כתיב מן הבקר דלטטה וצר ,מוקי לנטרפד ,ואח׳ב ד,קרישה
הטרפה ] :איצטריך • לתיציא אה הטרפה ולא מצי נפקא טטשיקה ישראל דסד׳א הני מילי דילפינן טינה כי
הילכך איצטדיך כולהו :לו[ דשקלא חרא תיבת תרי נטחק  1לח[ לד ,טאה וקט׳ל תיבת ב' נמחק  :לט[ חד
נטרפה ואח׳כ הקהישה דכי הקדישה לא וציא טוהר לישרא.ל אכל הקדישה ואחי כ נטרפה אימא תשתרי
אתפיסה שטתפסת אותו  :מ[ טה״ד באתה טבאן :מא[ דאסור כר,אי גוונא דח'נ אטרי' בטריפה דטטשקר ,ישראל:
לנבור ,כיון דבשעת הקדישה וצי טוהר לישראל לדגי איצטריך ט! הבקר לרצציא את הטרפה[  :והא טהכא
,
נפקא י הקרישה ואחיב נטרפה מד,כא נפקא פרט לטרפה שיאי! עוברת כלומר אע'נ דקודמלכן לא הויא טרפה
אלא לאחר שנכנסד ,לדיר נעשת טרפה שנשכרה רגלה למעלה טן הארכובה אפי' הכי אינד ,עוכרת אף הכא אע׳פ דלא נטרפד ,אלא מאחר שהקדישה לא קרבה  :הוצא נטי איצטריך • כל אשר יעבר ואיצטריכו תלתיוצ דאי
ממשקה ישראל לחור הוה אם־נא הני טילי דלא היתח לו שעת הכושר דומיא דעדלד ,וכלאי הכרם והיכי דמי כנון שנולדה טרפה מטעי איטה ההיא אסורה דלא היתר ,לד ,שעת רגושר אבל ה־כא דד,יתה לה שעת הכושר
דיצא׳ כו'  :אימא תשתדי • להבי כתיב טן הבקר דלא (3א'יתר ליה כל אשר יעבר ]אלא[ לררכא דר,קדישר ,ואחיב נטרפה דלא קרבת  :ל׳א אי אמרת בשלטא שרי לישראל באכילה ]מוקצר .ונעבד[ היינו דצריך קרא מן
הבקר ’וטן הצאן לטעוטינהו לגבור ,אע'נ דשרו לישראל אלא אי אמרת כו'• ]ור,יינו[כלישנא קמא אלא דבהאי ]לישנא[טפורש טפי  :לא צריכא דשקלא אנרא חרא רחב לה טאה סלקא דעתך אטינא אידך מתנה י^ינדצ ניהלת
ונישתרי קפ׳ל דאסירי דכולוצ מכת אתנן אתו דלשום עכירר ,יד,בינהו לה  :ל״א הכי דמי אי רוצי כו׳■ טפרש כלישנא קטא  :אלא הכי קתני נת! לר ,פרום אתננה מותר דאיבא לטיטר לשום מתנה יהב לה :
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מעיקרא • להיאיל יקאי נחציה קניא
סוש״עשם^סיך)‘ יי קמן צדנא צא אמרינן ציה זיצ הבצה ־״צדיכא דאמר־ לה נלא נ[ מ עי ה לך עד שעת
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־
שיטה מקובצת אסרוכקהבא עציה צוקה ®»® ״ ® ־ ^' 3ר ב אושעיאיקדמה והקדשתו מאי תפ שט  sואח״כנחן וטול פשיטא)ה( ל א סו ר:
כיון  1יי״ו
^
. .
•־ י r
דאטד
הכי כיון
ואפי׳ הכי
 , --------------------------------ואפי.,-.-,..י
א[ שקדםד■ מסבת וקשיא א״כמה גזח נ״ד של יטמינא’ 3
לה אי טצטרך ליך נקני
-.״ד»יי י־י־ו»%י«יזזי-ו־דידזוי■ ? טל יום פצזגי Wמשקצ*]צף?ך זלל

׳־׳

עבודה ורד■)דף סג(:
כל הסוניא  :נ[ ניהלה
לאלתר אות י'נמחק J
נ[ לא ניקני ליך עד
שעת כו׳ סצפריך

דגזרו הבאעצ העובדת סכבים חייבמשום ::ל ה מדרב אלעזר דאמר רב אלעזר קדמהU
נשג״ז הא אמר הכא דשבדת כוכבים זונה״ 'aוהקריבתו הרךבתו)א(היא דהא ליתיהבשעת
ביאה אבל הקדשתו ל[ אשר היא גופה
דאורייתאהיא וי״צדרנאםגזא ל״

׳ צאביי דאמר כהן הבאעצ העובדת כוכבים^ ^ קמיבעיא ל ה הרך בתו והא לית ה בשעת
,
.
איט צוקה משום ״נה האתנן בפרקהבא פביאה מותר אבלהקדישה בשעת ביאה אסור
לי’^%
טי פצי טקדבת ליח עצ יבמתו)יבמותנמ:וסא(:איןזונהאצאג’ורח |.-3או דלמא כיון דתנן *אמירתו לגבוה כמסירתו
י ^זוד׳י■ וו־^ »י1ו*> ז־ורו־וד,-,
זיש כי יקדיש כי׳ ליי ושנבעצהבעיצת זנותאצמא דשבדת כוכבים 3

צדיכא «׳ ואיסיטיר היא זונה וי״צ דבנתג״רה!לאי סיא ״,ה יי § להדיוט הרךישתו מותר וכל שכן הקריבתו
לך אפקיהוד[
שבדת סכבים .צאהוי זונה  :rחי  ; pמ בא עליה ואחר כך נתן לה אתננה
הקדישתו אבצ בעודה
,
דא־ת־ח בשעת ביאה
אסור דר׳ אלעורנופא ״[גירסאדאשונהמימיביאתתזונהכח[ מותר  :והתניא *בא עליה ונתן לה ואפי׳ עד?

לח לא

בטלמא הואכא[וא

נקני ליך עד

שעת ביאחואיטצטדיך

צאשמצי ציה ־ הלכך ט מטו ולא יהי3

ליך טעבעדו דהשתא

ל ה ז ו זי אי ג ל אי מי ל ת א ] ל ד ל ה מ אי ב ש ע׳ [  £ט ז ד ב ^ ד א י י ? ■ ™
ביאה  P Wאח״כ הוא להא לא הןי>.לותקריבתו סותר :ל׳א

דלה טל למטי יוס פלוני ואיצטריך
לאשמוטינן לאסור:אמג! וכר • שבא לח •

חבעלי לי בפלח

טל הזכר וכחן לו אשנן אסורלהקרנה■■ ע" “’ dUא™•א 5
סועגה כסיב• ט הוטבש ה' אלהיך
גם שניהם והאי נמישוטבההוא לכלה
כשיבא גבי טריוש ואסלהי כשיב אש לטיפר דהאי טלה כיח
כלהשוטטש האלה  :ולא מנה• לאס ^ א יחדו לח ^ ר
נשנה לו היא באשנן מושר  rהבאוש וכי אטד בטלה זח אטאי
צו גטבייה* שא[ לך צל הישר בה טיתסר  iwטועסי
אבלאששו נלה למושר בה לאתי י״! ח«ה"ולא?*אתו^1
 tשנק לה לזונה שכר פקיטשהשכר כי אטד לח נטלה סתם•
מהשבטלה ממלאכחה ולא שכר ביאיג ב™ ״™ן
ואט*משאין ראיה צלבי ׳ לליששד בטשיכה • ל׳א דבטעות
כוכבים
להקרבה זכר לדבר ללא הוי אשנן מה אף חכא נטי כיון דאטר
שהיא טשנש לו מיכשיב ושהי להפך ־• לת בטלה זח ובא עלית
חבעלי לי נטלה סתם

ואחת עובדת כוכבים • קס״ד
׳
דה״ק שנים עשר חדש אתננה אשר אמר רב חנן e
הקריבתו אמד ר'
אלעור אחת זונה קראליח טק שנבעלה לאחד
דמותר דתא ליתיה
מחייבי כדתות שהיתה זונה כבר הוי אתנן בר רב חסדא לא קשיא הא דאמר לה הבעלי 2
ב ^^
הקדישה דאיתאבשעת לכל אדם אפי' היאשכרת עתה למומר לה לי בטלה זה הא דאמר לה הבעלי לי בטלה S
דילטא■ אי נמי זוש שהיתה מופקרת הויא אתנן
ביאר .אהוד■ או ׳
תועבה סתםי[טלהזה והא מחוסרמשכה׳["בזונה
ל׳א הקריבתו נופה והיינו כרבא ותיובתא דאב״ דיליף
הקדישתו
דאטר ר׳א
ועאדהאאטרי' אסירתו תועבה דאין אמנןאלא לעריותשאין קדושין עובדת כוכבים דלא ^י א במשכד,ח[ואיבעית
בו׳ הינע : .ס ך ״ ^ ',תופסין בה כס[ ופריך הא דקתני סיפא אימא יאפי׳ בזונה ישראלית בנון דקאי
אסר סר בא ; ו[ סתם כגון אלמנה לכ״ג כו׳ והני קדושיןמופסין
דאמר בחצרה מ[האיהבית לה *(מעירךאדשוויה לה
וכי אטר לח ה מ לי בה ומשני הא מני ר׳ אלעזר היא
מוי הבא על הפנויה עשאהמנהולדידיה אשתי^]«[ואמר לה אם עד יום פלוני יתבנא
Z«2'r,r^i2
טובדשפופביס 6ץולטוסיוששאשר«ו• טבעילתח קנאתו m
דלא משכתו ברעו של
^
י ^ ת אינן קונית וא־כ הוי אתנן בכל הבעילות שאינו לאשמו לךזוד שטבואסלאו טלה באתננך אמר
י ל א מי ק רי  O Tאל א ב נ ה כ ר א מ ר ק עובדי כוכבים שקונח
לא קנאתו בשעת ביאה גמורה אבללרבנן לעולםאימא לך דלא
הויא רב אחד ’אתנן זכר ואחד אתנן כל עדות
דבשלמא אם ועעו ת אמק אלא מביאה דלא תפשי בה >ךושץ
סביבמוש)דף כג*( בק־ הבא מישיאליש בטעות שנותן בלא
רבי
קונות הביאה כמו טעית וצ׳׳ע מנאליה לאביי הא דלא יליף
ואין בנך הבא ק  rairV״;יל; ,־זניכ^אל׳
אשר חוץ מאתנן"אשתו נדה מ״ט °זעה
 2״״״
כוכבים קלף בנך אלא בנה  :מאי חיטאמונח ישראלית•
אלעזר מעבה תועבה לומר דלא הויא והא לאו זונה היא ולוי אמר אפילו אשתו
דגהת ע הוא טכת׳י[ אתנן אלא לאותן שאין קדושין תופסין בו!
לר' נדד .מאי טעמא °תועבה כתיב והא תועבה שם מטמא יצפי מהיד •במה מציט »[^^ :חי^י^^״כי^^ג
כדאסרי׳ בטם׳ ע׳י כמו לרבנן ויש לומרדכק דאית ליה
^!יתך ב םש י כח אלעזר דכל ביאה הויא זונה אלמא מחמיר 1ד.יא ולוי נ ש וד.כתיב זונד .אטד לךד.ד.יא’[זונד .ולא זונה ורב הד.יאזונה ולא זונה בטלה,ח ובנון דאוקם״
»
J
הוא בזונה יותר משאר תנאים הכא נמי | מנ א לי׳ נפקא ליר .מדרבי דתניא *רבי אומר אין אתנן אשר אלא יא[ כל אתנן
דבטעית קנ1א ;  [p״,״ אמר לגני אתנן דמחמיר יותר משאר
^^^™!אשתו נדה דצנתן לה שנר לוופקעחה"ושנתנה
־■™;..״■״־™» :־א.םו».א ,6ז־ו־־,5א־,א־״־ ™
י[תתיאז1נהולאז^1ז 5צפנויה ופריך אי ר׳ אצעזר מאי איליא-חזקאללו באתננו מותרין אף על פי שאץ ראיה לדבר זכר לדבר ״ובתתך אתנן ואתנן קדם ביאה כיאוקטחז
^[אלאאתנןכלהעריות אצמנהניתט פנויה ומשני סצקא דעחו ’י לא ניתן ]לך[)לד (.ותד.י להפך ורב האי תועבר .מאי עביר ליד .שבעי ליי .ש״ר^:א^’יאת^ב
הבאות
נתן ל ח :אלא מ ו ן
;to ? p
,־ ! S
פקיעתה™
כדאביי יאמר אנ״#ץצנה עוברתבובמם אתננה אסוד ם׳ט כתיב הנא תועבה דשדא לה■ האי סלח
באתננו
 1שאין אתנן אמי אצא בפנוי ומויה אבצ^.,יאינ[ וכתיב התם °כי כל אשר יעשר .מכל התועבות האל מה לד.לן עריות שאין אפותיקי ואנור לה אי
אע'פ .שאין,^ £
.״
עד יום פלוני )לא(
לד׳בי
]«,־ לדבר[ מאצמנה צכק נדוצ דאמלהציהכנר צא ; ״ קדושן תופסין בד .ד.״נ יג[ אין קדושין תופסין בד .וכד.ן שבא עליה אין לוקד .יהיכנאלך זוזידאתננך
קמינעי ליח סי אמרינן

יג[

״״״  .להבין ורביט נתנאל פירש ל[ הואיל ובנין׳■שם נאעליד .משום זונד.מ׳׳טדאמר Tא °לא יחלל זרעו מי שזרעו מיוחם אחריו
אבהואדמשוי דיןאתנן לדיןאישורא״דכהן Kיצא עובדת כוכבים דאין זרעו מיוחם אחריו זונד .ישראלית אתננד .מותר מד.

טוטב ואי לאו טליח
באתננין
מלת פלי
חילבך כיון דשויא לח
ולא
*םד''’עי^'™ יעטר

קדושין תופסין בה • מזונה כדאמרינן דכל ביאהשהיא אסורה? טעם דר.א קדושין תופסין בד .וכהן שבא עליה לוקד .משום זונד .מ״ט י ה א
פ׳אהונתעובדתכובכים לכהן הוי אמנן ואפי׳ מפטי אמויה
ה״נ ^ £ו מיוחם אחריו ורבא אמר אחד זה ואחד זד .אתננד .אסור יוכדון הבא עליה
מתיבת־ ילפינן דין אתנן ״( מכק דומיא דזונה?
י״*םי ב״?.״®יי
^[אנייבכאןצ׳לבעריות דכהן הוי אמנן כלומר שאין בהשם אחר  rלוקד.משום זונהמ״ט ילפי מהדדימד .זונד.ישראלית בלאו אף זונד.עובדת :% S״
כי נךזני הא
דאוקטא דקאי בחצירו
*( אסגן מ ה ן כזוג־ .דומיא הוג ה נכהו מ י ס ׳ P' 5
ער תיבת האיטר בדף ל
.. .........
באעליח
שבבים בלאו ומד .אתנן זונד .עובדת כוכבים אשר אף אתנןזונד .ישראלית נתן לר.ואח'כ
עטור א׳ואודכצ׳לל׳א
אשר מיתיבי אחד זונד .עובדת שבבים ואחד זונה ישראלית אתננד .א שרתיובתא דאביי אמר לךאביי]נ[ אלא מ ק דאתפטיח
בי ^זני הא כעריות
רועה ניהלה במשיבה
שאין בו׳ ווזא קתני
יחהא שיר׳עקיבאד.יאדאמרנ(איןקדו שיןתופםין בחייבי לאויןוד.א)נ( קמשמע לן דבל זונד ,לא תפסי ואח׳ב נ א לידו של ר ט
סיפא ט׳ אסר לךאניי
ולא נתנה לה עדלאחר
הא מני ר׳ע עד תיבת בה קדושין דומיאדאלמנד.שו[ דלא תפסי בד .קידושין ולרבא מאי שנא דקתני בנק אלמנה לכ״ג חמיא
ביאח] :ט׳ם בי תועבת
ל׳א בי קחני ובאשר
גירסת דאלמנד ,מה אלמנה לא לקי עד דמתרי בד ,אף זונה עד דאמר הא לך ^ (0לאששמדרש אלעזל היא כתיב•)יאי( ]ותא[
הגהתי כך תוא
ונירסת
תום׳ והראב׳ק
לשם אישות עשאהזונה אבל היכא דזונה דכתיכא נביעריותובתב
ישנים אבל סדאמר רש אלעזר פנוי הבא על הפנויה שלא
ספרים
כת׳י
שלרש׳י
הנירסא
״‘ ״ ? ^  ^ " ,ד א ״ ר ^ א כי קועי הא בעדיות שאין קדושין תופסי! בה והא קתני סיפא "נ ״ 4י
היא סהופכת שגורם תא
טני ר’ ע קורם הא מני ׳[ אלמנה לכהן נדול גרושד .וחלוצר ,לכד.ן הדיוט אתננד .אשר והא הני קדושין תופסק בד,ן י״[ הא מני תאלת  .וצלוי דטרבי
אשתונדחהא כתבזונה
״;;, .״,,ן,א.
ק״p ,,.״ .ף״,״ ,,;.,ן
ר״א ונם בקצת ספריס *(מעיקרא ועודסשיתא יאסורדשוויס נו׳צ׳קכ'5ללני׳ יש׳ידהרתיפרין.א(] 3״,״

ואשתו נדר .לאו זונה :
ישנים הוא  : Pסז[ דאלסנח סה אלסנר .דלא תפסי בה קדושי! אף זונה דלא תפסי בח פיישמ ולדכא
)אי(]ורב[קסברדהאי]זונח[להכי אתאדז«נןזונד .אסורה ולא אתנן זונד .אם נתנד .היא לו אתנןאינו א טד להקרנוע
ס׳ ש ט׳ לבה׳נ ק ס ט דיסיא דאלטנה לכח׳ג מה אלטנה לכה׳ג גסתטאלא לקי עדדמתרי כיח אף זונה או שנתן לד .שכר פקעתה• • לא שכר עבירה אלא שכר שבטלה " באותה שער .טטלאכתה טלן טותרין[ :
עד דאסר לה הא לך טלה זו אתנן  :עז[ דזונה • היא מעיקרא כפתסא נסי דאסור תימ ת חכיל׳א נסחק :
ואע׳ם שאין ראית לדבר • שאתנן זונה קרר אתנן זבר לדבר שנאסר ובתתך אתנן וקאטר דטלן טותרק ] :ורב
יז[ סיפא בנין אלטנה  :ייו[ הא מני ר׳א • גליון צ׳ל אע׳נ דר׳א לא איירי לעני :אתנן וטצי קאי כאב״ ט׳ם
האי תועבה דדריש ליה לוילאתנן לאשתו נדה מאי עביר ליד .טיבעי ליד .ט " לפה תועבה תועבר .מעריות כתיב
ה׳ק האי תנא בשיטת ו״א אטרה  :יט[ הוי קס׳׳ל• אבל  (nהקדישתו דאיחיה בשעת ביאת איפא לתול עלית
נבי אתנן כי תועבר .היא ובתי׳ בעריות טבל התועמת • יצא עובדת טכבים שאין זרעו טיווזם אחריו בדאמרי׳
אתנן לטפרע בשעת הקדשה ולא חייל עליה קדושה טע־קרא באמירה 5כ[  TD־
ןך 3« ,ואין בנך הבאטן העובדת כוכבים קרוי בנך אלא בנה[ ! ורבא אטר כי׳ • וכהן הבא עליה אפי'על עובךיו
הדש הוי אסור הט׳ר  :כא[ הוא דאין אתנן אלא כי׳ ביאה הס׳ז• וטה׳ד בטלת זה אטאי אסור והא
טכבים לוקד .משוט זונד • ,דילפי מהדדי מר .זונר .ישראל בלאו דכתב לא יחלל אף עובדת כוכבים נטי בלאדונזה
מחוסר משיכה ולא קניא לה בשעת ביאה ולא חייל עיאיה איסור אתנן  :כג[ טצינו • זונה ישראלית בלאו
אתנן עובדת ט כ כי׳ א ט ר ד ה א לא תפסי קידושי אף רזונה ישראל אסור אע׳נ דתפסי בה קידושי דתאילפן אהדדי:
דלא יקח כדכתיב לא יחלל זרעו בעטיו שזרעו מיוחם אחריו  :טתיב ט׳ ותיובתא דאפיי א׳ל אביי כי קתני הא
אסר לך אביי י לרגי מרטו זונה ישר׳ לזונה עובדת טכבים ומה ענה לא תפסי בה קידושי אף זונה ישראלית :
בעריות שאין קדושין תיפסין בהן והא קתני סיפא כו׳ והני תפסי דחייבי לאוין נינהו ואפ׳ה קתני ברישא אחת
בעריות דלא תפסי בד.ו קידושי הא תפסי בוע קידושי אתנן » ת ר והא קתני סיפא דהאי ברייתא ראחד זונה
זונה עובדת כונבים ואחת זונה ישראלית אתננה אסור וקשיא לאביי הא טני ר׳ע דאטר בם׳ החולה אין קדושין
עובדת
תופטין בחייבי
אתנן של
בי Iלאוין הילכד כעריות דכריתות דטיא  :טת אלמנה לכת׳נ דלא תפסי
,קדושין
והיינו אסור כאביי  :ולרבא דאטר כל זונה הוי אתנן פאי שנא דקתני מון אלמנת
של זונח דלא תפסי בח קדושין והייג
און אתנן
בה.קדושין _וף
מסיותםא לא טיתסר עד דאטר לה בד.דיא תא לך Iאתנן אבל בסתטא טתנד .בעלמא הויא דלאו זונה היא בחרא בעילה בטתטא ודלא
אפי׳ פנייה נטי דהא רבא לא דריש האי תועבה כאביתלא לקי כה׳נ הבא עליה אף אתנו זונה 1
־
^
בר׳א
כר׳א אבל^ ^ היכא רזונה מעיקרא היא לרבא נטי אסור ואתנן זונה בסתטא דדא ואפילו פנויר! לישגא אחרינא נרטינן וחני קדושין תוטסין בהם ר׳א היא־רש׳י כת׳י :כ;[ בחצרד •.הנ א משטע דלא טצינו אתנן בבא עלית ואח׳ב
נתן לת אלא  :כד[ נהצרה שתד.א חצרה קינה לר ,בשעת ביאה וא׳ב  :כה[ אטו דקאטר עלה אע'נ דאי תיבות דקאי עלה ]בםיתה[ליש ! כו[ הוא ט״ם אי יהיב לה הוי אתנן  :בז[ זונה • ה׳נ במקצת ספרים טתיבי תיבות
נירפא ס ^ נ ה נמחק  :כס[ זונה ישראלית ואתת זונה עונדת טבבים ; כנו[ בד .־ ומשני בי קתני הא בעריות שאין קדושין תופסין בה ופריך הא קתני סיפא  :ל[ עי׳ בד.שםםות בסוף הטסכת :
י
א( נראה דמתינת אנל ט א תסילח הדינור והוא הגה גדנרי־־רש׳י דאתי ד׳ה דר״א נוסה ו ס׳ צריך להתתיל הדיכור אכל הקדישתו זכו׳ .
ה ג הו ת ה ג ר׳ א
הגהות הב׳ח
]א[ נם׳ ואמר לה • נרש׳י פד יום פלוני שקלית^'לך כך וכך ואי לא שקיל לך פלה כו׳ • אם פד לאו ל׳ג רש׳י :
)ת( נם׳ הקריגט הוא דשרי דסא ליסיס נשפת כיאה וכו׳ הקריבתו ואיתא כשעת ניאה אסור או דילנוא ) :כ( שם
]כ[ שם תיוכתא דאניי א־ל • הגי׳ מהופך ול׳א צריך להיות קודם וכצ׳ל א׳ל אניי כי קתני הא פד קפ׳ל ואח״כ
י עקיבא היא דאמר אץ יףיושץ תופסין נחי^י לאוין והא קתני סיפא כגון אלמנה לכ*נ נמסה והלוצה לכהן הדיוס
ל׳א הא מני ר*פ פד ה׳נ דאסור  :וג[ רש״י ד׳ה פד • משקלין • צ׳ל שקצית :
אתננה אסור הא קמ ל דכל זונה לא תפסי ) :ג( שם הא לך אתנן לאפוקי מדרכי אלמזד ) :ד( רש׳י דיה ואי איצמייך
׳ •י
י ט׳ אהק ט י הס׳ד ואת׳כ ס׳ה הקדישסו ט׳ מי אסרינן אמייט לנכוה ולא מצי למיהדר כאילו מארחו להדיוק
הס׳ד ואח׳כ מ׳ה דר׳ אלעזר וכו׳ תיקו הס׳׳ד ואח׳׳ב מ׳ה נטלה ) :ה( ד׳ ה הא יהבית  1ט׳ דאסור הס׳י ואח׳כ מ״ה אפותיפ׳ כמשכון עד יום :

כזססו־ת ה ש״ם

בלהאסוחן פרק ששי

תמורה

עץ מ ש פ ט
נ ר מצו ה

ר׳ אלטור היא דאמר פנוי הבא כו "
אתנן נמי אסור דאתנן זונה קרינא ביה'ואנא דאמר׳
הוא• אי נ ק ע פ טי ה ה״א פטיה אין דליכא איסורל
אשה האסורה לו לא ני ת ס ר ד ה א כתוב בקרא זונה וסת ס זונה הייע
סייאצייק בפנוי ופנויה לר׳ אלעזר ; ״ובנין אב תורה אור

.
ן והא קמ״צ דכנ זונה דומיח דסנמנה נכ׳יג יד[
_ _
קדושיו וצ׳׳ע מאי הוי קשיא ציה ומאי הוצרך צאגמורי צמילתיה הא קמ״צ הא מו ד מ״׳ שסהל׳יח :
״’ י ז שפיר כיון דאמר הא מני•,״ע היא םז ח מיי׳ שם ס״ג
וי״צ דהוה קשיאציההא דקחניסיסא ®י 1מח ו מיי׳ שם פ״ד
רבי אלעזר ד\א דאמר פנד הב א על הפנדה
®יי* ׳
אצמנה צכ״ג אמאי איצמריך צמימני הכי
הל׳ יז
בפטי ופנויה אבל מאלמנה דאסירא
שלא לשום אישות עשאה זונה אי ר׳ אלעזר
וצאוקומי כר׳׳ע צא ציתני אצא רישא אחת
ליה לכ״ג לא קמ״ל• ל״א הא מני
זונה ׳שראצית ומיתי ככ״ע ובכצ ביאה דהוה
מאי איריא אלמנה ניתני פנויה אלמנה
דקתני אלמנה לכ״ג אתננה אסור ר״ט
3ה זונה הויא אתנן צרבנן בחייבי כריתות
הגהו ת ה ב״ ח
איצטריך סלקא דעתך אמינא ת איל ובנין
היא דאמר ב פ׳ החולץ אין קדושין
צמיצמיה
אגמריה
וצהכי
צאוין
בחייבי
וצר״ע
)א( גם׳ מיע דר׳ מאיר
אב הוא לא ניתסרו קא משמע לןא[  :האומר
תופסין בחייבי לאוין הלכך כעריות
הא קמ״צ דומיא דאצמנה צכ״ג דאי צא הוה אמר שמואל ) :כ( שם
תני אצא רישא אחת זונה ישראצית איכא במשגה שנאמר שניהם ולא
דכריתות דמיין ולרבא דאמר כל זונה
להבירו הא לך טלה זה בו׳  :והא שפחה
צמימעי וצומר דהויא זונה כבר כגון שנבעצה ארבעה ונו׳ הם ולא :
כגון
הוי
שריאאמררבהונאאצלוקאמר
שרא
לעבדמי
דקתני . ,
אתנן מאי שנא .
.
)ג( שם במ׳ אימא אתנן
צחייבי כריתות א״נ זונה מופקרת הויא זונה
]ברכות י :6שסמים
ממש א'כ הוו תלתא
אי
קאמר
מעליא
]עבד[*לישנא
p
דקתני
והא
צ׳ק
לא
א
כ
ל
דהא
נמי
פעיה
אפי׳
אלמנה
ג•
צגבי אתנן אפיצו היא נשכרת ונבעצת וכתיב גם שניהם ולא
צמותר צה צהכי תנא סיפא כגון אצמנה שלשה ) :ד( רש״י ד׳ ה
הכי מ״ט)א(דרבי'אמר שמואל בר ג[ רב יצחק
כי רי א
לא מ י ח ^’ טר  fאמר
צכ״ג צאשמועינן דצא הויא אתנן אצא מביאה רבי אלעזר ונו׳ דלנעילת
לעולם עבדי ו ב י  ,״ נ י בעבד עברי אי
דצא תפסי בה קדושין דומיא דאצמנה צכהן זנות ; )ה( ד״ח לי שנא
וכו' המשמש הסיד
דלא הויא זונה בחדא בעילה ב ס ח״ א מ״ט דרבנן שפחה לעבד עברי מישרא שריא
,
גדוצ צר״ע וצרבא דאמר אפי׳ תפסי בה ותיבת כיש נמחז):ו(ד'ה
קדושין הויא אתנן בין שהיתה זונה כבר אין רגו וכו׳ ור׳ מאיר
ובנים
אשד.
ליה
דלית
כגון
עסקינן
במאי
^ד.כא
י״;\ףא ודלא כר״א אבל היכא דזונה ״ מעיקלא
כגון שנבעצה כבר צחייבי כריתות אי נמי דאמר ) :ז( ד׳ד .אימא
היא ל ר ב אנ מי בסתמא אתנן הוא *3דתניא*׳אין לו אשד .ובנים אין רבו מוסר לו
כגון זונה מופקרת מאי שנא דקתני כגון ונו׳ היינו אתנן והוה
שלשם אתנן זוגה ואתנן
ואפילו פ עי ה ; מ שי‘א שיייא
מוסר
שפחה בנענית יש לו אשח ובנים רבו
י י
מה
דאצמנה
דומיא
ומשני
צכה״ג
אצמנה
ומחיר נלב מדכתיב זי׳ן
ואמאי קאמרי רבנן דהוי אתנן הא
בה אף גבי ומחיר ונו׳ אסור
דמתרו ^
צקיVעד ^
סתמא צא • .
"ואיזהו מחיר בלב אצמנה .
לו שפחד .כנענית:
ומשני נתיב שנים ולא
iSitj
P
5״צ הא לך וכ״ה במשנה ליתא תנא דאסר אתנן המותרת האוטרלחבירו(,נ«[*הול;ך טלה זה ו ״ ת *בלב S
ג׳ הס׳ד :
נכויות נז• אלא ר׳ אלעזר לחודיה  :אצלו •
*וכן"שנישותפין שחלקו אחד נטל עשרה זה[ אתנן מו[*צא הויא אמנן וצאהוקי מדר׳ צילאנל גפממא מ ׳ ק
אצל הישראל עצמו ולדידיה אסורה
ואחד תשעה וכלב שכ עד הכלבה[ אסוף אצעזר דאמר פנוי הבא עצהפנויהעשאה
שפחה מ[  :לישגא מטליא ■ ועבד
זונה וצדידיה אפי׳ גחדא זימנא מז[ הויא
הייט אבר )ה( המשמש כ״ש  :ושעם הכלב מותר יאתנן הכלב ומחיר זונד.
זונה אפי׳ נסתמא הויא זונה אבצ
שפחה ל ע בי ע ב רי מישרא שריא • ^הרי אלו מותרין שנאמ׳)נ( *שנים ולא ארבעה
זונהמעיקרא אתננה
היכא דהויא
]ע׳ תוספות ינמוה נש:
היא
אסור אפיצונסתמא דמופקרת
ד׳ה שנים[ דכתיב משנה שכר שכיר ע בדך " 1ולדותידון מותרין *ד.ן ולא ולדותיהן  :ג ס '
הוא שיטה מקובצת
מיקרי כפרש״י ודוחק
ואתנן זונה
א[ לן • ל׳א כי קתגי הא
 Sנ ל ^ » ל י ! ת ׳ ר * ט ח י ר כ ל ב זד,ו ח ל י פ י ב ל ב ו כ ן ת א א ו ט י
rW
' = ’1
צפרש היכא אשכהנא דכסתמא צא הויא בעדיות שאין נו' והא
מ-א ־ ,מ־ * ״ ,״ ג ר ם ״ ® ״ ״ ״ ™’ • ’ י ו י ’ י ” “ י־סלי־ ה מ כ ר ע מ ך ב ל א ה ו ן ו ל א ר ב י ח ב מ חי רי ה ם ־ ־ ‘י׳את״גיננךזזוהיא(א'  B’ifesTOלס קתני סיפא כגון נו׳
י \ r.B .
מגישנויס «ב!ו׳*דרחי •5חת רנהו ירח רניזי «!■ ...
הרב מניםנורם
גפי׳כרב
1טי׳
 Li........... Iדהויא״ 1.
ועי׳ נפי׳
 1כצצ אפי׳ אמר צה היצך אתנן אטד לך אביי הא טני
אתנן
״®.י ״י אימא א( אתנן)נ( ו[ זו נ ד ) .א ״ ב לא קדב הוו
שס ובפרש׳י דהכא[
ר*ע היא דאטר נו'
ואי בזונה כבר כגון שנבעצה צחייבי כריתות כאשר כתבתי לעיל כדף
' ,$ ^ ^ tsf ,״ ת ל ת א ■'גם שנידם ולא שלשר (.מי קאטדנן
ל?ה האי
או מופקרת הא אמרו דאפ>' בסתמא הויא שלפני ות ז ב[ דנךזגי
אתנן צכ״ג צפרש אף זונה עד דאמר צה עבדי לישנא  Iג[ בר
רבו שפחה ” אנ ן אתנן ומחיר אתנן ולא מהיד קאמרינןא־כ
לו ״ ,
מוסר ^
ובנים מו ס,
אהה ו מי ס
היצף אתנן כצומר אי נתן אתנן צזונה נחמני תיבות רב יגה .ק
נימא קרא לא תביא אתנן זונד .ובלב מדכתיב
כנענית  :יש לו אשה ובנים רבו מוסר
שנבעצה כבר צחייבי כריתות או צזונה שהיא
השותפין
אתנן זונד .ומחיר בלב ש״מ : v
לו שפחה פנ עני ה • בעל כרתו של
מופקרת צא הויא אתנן אא״כ מפרש צה זח ^וכן -:י ה[ -יאטורייט
רביגו נרשום עבד דגזירת הכתוב היא דכתיב)שמות
שחלקו אחד נ טל בו׳*:ניפוס חדא להדי כלבא מ בהדיא היצך מצה זה באתננך אבצ נתן צה ועם ד,בלב מותר אתנן
והנך בולד.ו לישתרו הבא במאי עסקינן כ ג ךן  £בסתמא וצאפדש צא הויא אתנן וצאפוקי כלב וטחייר זונת :
עובדת כוכבים כו'• כגון כא( אם בעל אשה הוא וכתיב
כצ ו[ אתנן טטש א״כ
 hMrnדלי
דצדידיה י י י ח מ ו
מדר׳ אצעזר ד רדיוייד•
| ס
| |
^
,
ת פ ם ^ ק י ד ^ י ו  £בתריה א ס אדוניו יתן לו אשה וגו׳ ־1 ^ .
דמחמירי נזונה
הוי להותלתאגם שניהם
ידטפי דמי בל ב מחד מיניידוו והאי ה[ טיפונא J
כך דאפיצו פנוי הנא עצ הפנויה עשאה כתיב ולא שלשה :
שכנגד הפלב אסורין .
‘
י׳ ״י ”*״‘'י'
דכלב שדי בכולד׳ו  :אתנן בלב ומחירי
זונה אפי' נסתמא נמי הוי אמנן א3צ היכא  [ 1ש׳ט מחיר דעא
“^א ?ני״ד׳'אלע^״ להקרבה דמחיר כלב הן  :אתנן כלב •
דזונה היא מעיקרא פירוש צרננן נמי היכא דקאטר רחמנא ולא
זונד .מוחר בו׳  :א״ל רבא מפרזקיא לרב אשי
דהויא זונה נההיא 3יאה שהוא נומן צה אתנן ש׳ם ל״א אימא
היא דאטר פניי כי׳ הילך טלה זה ותלין כלבתך אצלי :
א( נ״א אתנן כלב גי' לש׳ק אסגן זונה ואפנן 5לנ א'נ ק,א הוי סלמא נס שגיהם ולא
טאי מתיר כלב אתננד.
פ י ו ־ י ״ ־ ס •  t | t o pסלה נ » »
ג׳»ז׳ ונו' כצ׳ל וגי׳  p'Jאימאאלזגן זונה ואמנן נלג א'נ הוי שלסא ונסיג גס שניהם
צאחד
או
צאחומו
נוחן
הוא
כגוןאם
האמנן
של כלב א׳ב נכתוב
ולא שלפא מי עאמיינן
ואתננה אסיר אע״ג י[ נ(וקנתה לשפחתו באותו טלה :
מחייני כרימומ אפי' נסממא הו יא אמנן קרא אתנן זונה ובלב
כיון דנאומה 3יאה יח[ שויא זונה כדאמר צר׳ אצעזר דמשוס דמשוי צה זונה אימא אתנן זונח ומחיר
:
ולדותיהן
ולא
שניהם
יא[
שנאמר
ולדותיהן • דמחיר ואתנן  :מוחרין ־
י” “ '
אפי' נפנוי הנא עצ הפנויה הויא אמנן יש[ אפי' נסממא היכא דהיא נעשימ כלב רטחיר כלבטוסיף
איריא י תני כגוןאלטנח ^ ^ ן׳ ולא רבית במחיריהם• אלמא מחיר היינו ד מי סנ אי מ א א ת גן•
על ענין ראשון וקרי
ה
3
דמפיס
אחר
ובא
כנר
זונה
דנעשיח
היכא
אנצ
ביאה
נאומה
זונה
ביה הבי אתנן ומחיר
י [3ממש ג( דהא מחיר כלב הייט א תנן)ז ( ] :ג[ ומחיר כלב כתיב •
קידושין ונחן צה אמנן צא הויא אמנן נסממא אא״כ פירש בהדיא היצף שצה כלב תועבת ה׳ נם
תפפי ב״ ק?ושי כלומר מדכתיב וי״ו גבי ומחיר מוסיך על ענין ראשון ובין חליפיו ובין
שניחם כתיב עינירש ולא
זה באמננך :
לאידך צישחרו ■ פירוש משעם ברירה והשחא ניחא צפר״י לפסק היצכחא שלשת  :ס[ טופיינא
ואטאי קאטי “י! יג[ אתננו אסור  :ומשני שנים ולא ג׳ • ]היינו אתנן זונה ואתנן ומחיר
דכלב שדי בכולרע׳ ל״א
כלב[  :מחד מיגייהו • שאין באותן שכנגדו שום טלה ששוה דמי
א$טהך ’ ליה
י בכוצי הש״ס דיש נרירה אנצ צר״ח דפסק היצכחא דאין גרירה שכננד הנלב אמאי
דםד׳א הואיל ובנין אב הכלב דהשתא דמי הכלב מעורבין בכולהו כגון שאותן שכנגדושוה כל היכי
צהו אסורין אחד דבהדי
פריך כ״כ בפשישוח ואידך צישמרו וי״צ משום דאיכא מנאי כ[ דאיח ,
.
הוא
3רירה פריך ציה ממתני׳ דצא כזותיה מיתוקמא יש צתמוה דהכא משמע שאם כלבא נתסר ותשעה
אלעזרי חד וחד דייר דדוו רו,תרה דיייייז וואירהז ח rי^^־ rיורזו rויז רו> חד
דר׳ ״’‘” '
הא י י '
...........
דקאטר עשאה זונת
״ ] צ א ס ר ־־״י־ ־־•י.ר ־.־ 1האיסד ו־ז־־ז ־ J־ ד ו ־ ס מי *  0־איסר אתריניתישתרי אט'רב
)דוטיא( א( ]וטטא[ דינר חסר מ ע ה דהיינו תשעה דינרין פחות תשעה מטות והכנב שוה.
^׳ז^ל*^ז ” ח ד ^ ר ב ^ א ר «
°״׳
״ז
שנסמצק *לכן ^ ’^^ 5
דכולהו ילפי מהבא מה
שאין ב( בה דינר ותשעה מ עו ת הרי י׳ דינריס נמצא בתשעה מאותן שכנגדו׳ שאני עמיד להפריש הרי הן״מעשר וסומך על נרירהוצומר שזהו החילין שהי^סיוז־ן ופלנא הוטשי
פטיח
טומאה איסור אחר ולא מגיע מדמי הכלב והעשירי כולו כנגדו לשון ירושלמי כגון דשוי לכל
שוחה וכן ההא דג' שצקחו קיניהן נשומפוח ומחה אחח מהן דפריך הש״ס|וכלב שוד .חמשה זוזין
בפשישומבמס׳ יומא )דף נה;( ונשר!וצ ד׳ זוזי ונישדינהו ואידך צישמרו משוס׳־׳דזוזא יתירתא דבלבא
איסור לאו שנא עליה חד וחד מאותן שכנגדו ארבע זוזי ופלגי חומשא דזוזא דהוו להו
)שלא( ]אלא[ לשום
^1,
אישות ותפסי בת בין כולהי מ״א זוזא ואותן שעמו לא שוו כל חד אלא ד׳ זוזי דהוו נרירה וא״כ נכל איסור המעורב בהיחר נסמוך אברירה ונשקול כשיעור האי מי ״ז^*ש 1חר,
מ[
ואידך צישמרו וכן זבחים שנמערבו בשור הנסקל דאמרינן)זבחים דף ע (:ימוחו י*יהיר ,י
קרש הס׳ד ומה״ד
קידושי אתננה אסיר שלשים ישש זוזי וכלבא שוי חמשא והוו מ״א נמצא בתשעה מעשרה
ואמאי נהי דבעצי חיים משיבי וצא בשלי מ״מ נשקול חד מינייהו ואידך צישחרו לישינא מעליא• ועבד
אף כל דום' דפנויה
דלית בח איפור לאו שכנגדו בכל אחד חצי חומש מדמי הכלב והעשירי כולו כנגדו :
ואומר מורי הרמ״ר כצל גדול בדין זה• דודאי כל דבר שהוברר האיסור ממחצה הייני אבר המשמש

מתני׳

וכ״ש:י[וקנאה לשפחה:
ותפסי בה קדושין ואח״כ נחערב בהיחר צא סמכינן אברירה כיון שחערובחו היה באיסור אבל הני חערובחן בהיחר כי האיסור צא היה מבורר קודם חערובחו ולאחר
יא[ שנאמר הם ולא י
אתננה אסור אבל
אלמנה ונדושה אע״ג החערובח נולד האיסור אז סמכינן אברירה ] :ועי׳ הישב חוספוח בכורוח נו :ושייך צדף נז■ ד״ה לברור
וע״ע חוספוח סושה יח■ ד״ה חזר[ תיבת שניהם נמחק :
דתפסי בהו קידושין א( נירסת 5־ק כעובד לרבו בין ביום ובין בלילה ומה היא עמדחו גלילה שהוליד לרבו בנים משסחסו כנ״ל ועיין ברש״י בחומש פרםה ראה נ( נ״א וקנאה ג( והאי מחיר כלב היינו יב[ אתנן הוו להו
אחנן הס״ד ואח’ כ ד״ה ומשני שנים ולא נ' אחנן זונה ואתנן ומחיר .כלב הם’׳ד ואח״ה ד״ה ומחיר כלב כו׳ כלומר מדכחיב נו' אסור הש״ד ואח״ה ד׳ה מחד מינייהו נו' צ״ק •
תלתא אתנן ווגה ואתנן
כיון דאית בד,ו איסור
כלי והליפי כלג הרי שלשה וקרא אמר נם שניהם ולא שלשר .הס׳ד ומה״ד אתנן ומחיר כלב כתמיד.
לאו איטא לא לייתסר אתננהי קט״ל ׳ דלהכי איצטדיך ליה לטיתני כגון אלמנה וכו' דאסירי  :ל״א אטד לך
הסיד ומה־ ד אתנן כלב ולא מחיר קאמרי׳ לישנא אחרינא אימא אתנן כלב •.יג[ ובין אתנן אסור
אביי הא סיפא ר' עקיבא היא דאטר אין קדושין תופסין בחייבי לאוין וקאטר דכל זונה דלא תפסי בה
ד[ לכה״ג כו' דלא  :עו[ אתנן ונם טפקרא עצמה לונות מפני חמוד מטון אבל בחדא בעילה ולא פירש
קידושי היינו עריות ועובדת כוכבים דוטיא דאלטנה לכ״נ דלא תפסי בה קידושי אתננה אסור אבל זונה
לשו; אתנן לא הויא אתנן ומתנה בעלמא היא ולאפוקי  :שו[ תיבות הויא זונה נמחק  :יו[ תיבת היא
ישראלית דתפסי בה קידושי אתננה מותר :ולרבא דאטר דאע״ג דתפסי קידושי ]כטו[בזונה ישראלית אתננה
נמחק  :יח[ ביאה הויא וינה תיבת שויא נמחק  :יש[ אתנן • ה'נ אפילו  :כ[ תנאי טובא דאית להו
אסור מאי שנא דקתני סיפא כגון אלמנה לכ״ג הא איהו סבר דכל זונה ישראלית אפי' פנויה דלא ארורר
ברירר ,ופריך ליטא מםתניחין דלא כוותייוע טיתוקטא ויש לתמוה :
לכהן אתננה אסור  :אמר לך רבא י להכי קתני כגון אלמנה דסבר דומיא דא.לטנה מה אלמנה אם בר .עליה
כהן בסתטא בי׳א התראה לא לקי אף זונה בסתיזא אם בא עליה סתם ואח״ב נתן לה לא הוי אתנן ]ולא הויא
וונד [.עד דאטר לה בפירוש הא ליך אתנן ]וקבלתו לשם אתנן[ ולאפוקי מדר' אלעור דאטר עשאה זונה אפילו בסתם  :אבל היכא • רזונה היא מעיקרא דכבר אטר לח אחר הא ליך אתנן וקיבלה אפילו בא עליח אחר
בסתם ואח״ב נתן לה סתם אתננה אסור דהא הויא זונה מעיקרא  :והא שפחה לעבד טישרא שריה • ליה מאי איסור יש בזה אתנן או אמאי קרוי זה אתנן  :אמר רב הונא )וסלי!( ]ותלין[ אצל עצמו קאמר י
דהיעו איסורא ל״א מאן עבדי הוא עצמו כלומר )מלין( ]ותלין[ אצלי עמי קאמר והוא דקאמר עבדי לישנא מעליא קאטר כלומר דאינו רוצת לומר בפירוש ותלין עמי ]א״ב דהוא עצמו קאסר אמאי קאמר ר׳ אינו אתנן
הא יש נו איסור דישראל בעל שפחה אלא מאן עבדי דקאמר מתני' עבר עברי דטותר בשפחר ,כנענית אי הכי מאי טעטא דרבנן ראמרי דהוי אתנן[  :בנון דלית ליה אשה ובנים • לעבד עברי כדתניא י ש לו
לעבד עברי כשנכנס אשר .ובנים רבו מוסר בו' י אין לו אשה ובנים אין רבו מוסר לו שפחה כנענית משום דנתב אם בגפו יבא בנפו יצא שלא היה לו אשד ,נגפו יצא שלא ימסור לו שפחה כנענית ואם מסר
לי שאמר לחבירו הילך טלה ותלין שפחד .אצל ]עבדי[ )עברי עברי( הוא זה אתנן דהוי איסור דד,א לא הוה ליה אשה ובנים  :אם שכנגד ]הכלב[ )כל( אסור כל העשרה דאמרינן כל חד ודזד שייך כנגד הכלב
כדמפרש בגמרא ואותן תשער ,שעם הכלב טותרין  :לא רבית במחיריהם • בחלופיהם  :אימא מאי מחיר כלב אתנן ממש דכלב כגון ראטר ליה הילך טלה זו ותלין שפחתך אצל כלבי  :א״ב • הוו להו תלתא אתנן זונה ואתנן
כלב ומחיר כלב וגם שניהם כתב ולא שלשה  :ומאן דאמר אימא ]כו׳[ אמר לך לירא למיפרך שנים ולא שלשה דמי קא אמרינן)אםאי( ]אנן[אתנן ומחיר כלומר דאתין נטי)דהא(משםע אנלנ)כלב(דד.יינו שלשת אוזנן ולא מהיר
קאטרינן כלומר דמאי מחיר אתנן כלב והיינו שנים  :א״כ • כדאטרת מאי מחיר כלב ניטא קרא אתנן זונה וכלב דהוה משמע נטי אתנן אכלב אלא טדכתג רחמנא אתנן זונה ומחיר בלב ש״ט מחיר הוא דקאטר רחמנא אכלם
דהיינו חילוף ולא אתנן  :ל׳א מחיר כלב היינו אתננה דכלב ולא חילוף  :א״כ נכתב קרא אתנן זונה וכלב ולא בעי מחיר ואימא אתנן זונה ומחיר כלב דוי״ו דומחיר נוסף על ענין ראשון וקרי ביה הכי אתנן ומחיר כלב
כלומר דשם דאחנן ומחיר תרוייוע חלין על כלב  :לא ס׳ד י תועבת ה׳ גם שניהם כתב שנים ולא שלשה וא.׳ כדאטרת הוו שלשה אתנן זונה ואתנן ומחיר דכלב  :הכא בטאי עסקינן כנון ראיפזפי דמי כלבא מכל חד
לי שקול ח ד טד.נד,ו דבד.די כי^בא דתירזסר ו אינ ך לישר.רו  :א מ ר רב אעזי ר,כא ב ט אי
מנייהו י דשכננדו דד״וא פזופיינא דכל ב ש״ך בכולדזו לאעזלוטי הי לכך ש כנג ד ר.כלב כולן אסורין  :ל״א א ט אי אסורי' כולן ש כ נ ג ד חבלב
אותו זוז חמישישהכלב שוי
עסקינן • כנון דשוויין בולהו עשרה אימרא־ן בל חד וחד ר׳ זוזי ופלגי דחומשא וכלבא שוי ה׳ זוזי רזוזא זתירא דכלבא אותו חמישי משייך ככולוצן דפלגו חוטשא דכולהו סליק לחד)חומש( ]זוז[ד,י'נו
ואתנן כלב מחירזונח ומחיר כלב ;
והיינו ארבעה אתנן וונד,
מותרין שנים שנים ולזז ארבעה
שנא בתרא מפרש טופיינא דלישנא קמא  :אתנן כלב כדאמרן ומחיר זונה י כגון שהחליף טלה בזונה הרי אלו
איו
א[ אולי צ״ל והו״א • ב( נראה דצ’ל שאין בה איסור שומאה ולא איסור לאו רק שבא עליה שלא לשס אישות •
הגהות הג ר ״ א ]א[ מתני׳ הוליך • צ״להילך וכן לעיל אצל אתנן צ״ל בכל הממני' הילך ; ]ב[ שם אימא אתנן זונה ואתנן כו׳ • עי׳ ניש״ק • וניש״י כך אימא אתנן מחיר כלב דהא ומחיי כלב כתיב שנים ולא שלשה אימא אתנן
כלב א׳כ נימא כו׳ ] :נ[ רש״י ד״ה ומחיר כלב כתיב כו׳ צ״ל קורה ד״ה אימא כ 1׳ :

