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בזיא טילתא ו^בנן
 .........הי א וולדה ננ ת לישנא אחרינא אמרי לה מ(אמר רב הונא בר חיננא אמר רב נחמן מהאקת “איולחת״ך™
........י
הואיל ונשתנו
סברי
טותדין ! יז[ לה •
נרבעו בשהן תלין הואיל רבויא לרבות שינוייהם
אלא שנרבעו בשהןמוקדשין דר״א סבר ״ו[ ביזוי מילתא ורבנן סברי לא אבל
טתניתין היא
S
משום דתני בברייתא ואשתנו דברי הבל מותרין רבא אמר רב נחמן מחלוקת בשנרבעו בשהן תלין דרבי אליעזר סבר ^" 2אע׳נ
מנין כו׳ וטפרשינן
בהדיא להבי טייתי לה ייי[ ביזוי מילתא ורבנן סברי הואיל ואשתנו מותרין אבל נרבעו בשהן מוקדשין דברי הכל אסויי^ דרשליהני ■^״הם22
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ונמנום ונ׳לדלאנרסינןז
ולא שינויהם ושינוייהם
א( ככויויז ז• רזולץ ניו■ ]ע׳ש כתוש׳ שגייספס בגי' דהכא וולא כמשנה שננזפניוה[ נ( ]ע׳ז מ : 1תוס׳ דפיה פ׳א[ נ( ]עירונין פג• ו' 0נ[ ד( ]חוספתא יי׳י[
י [0ט^ ם הם׳דוטה״ד
ולדותיהם סותרים ונם
ס( ]פסחים  ■5ע׳ש כל הענץ[ ו( ע׳ז מו :ז( ]יוולין נח• וש׳נ[ ח( סנהדרין פ־ ט( ]ע׳ז בי :ע״ש ו'5ע[
דהא לא קא מרבי טידי טיניח  :פרם לפרד .שאינה באה לביתי
נתן לה כספים באתנן זונח ומחיר כלב נתן כסף כל דבר הניקח באותן בספיסקרב למזבח שנאמד הם ולא שינוייודאמרינן דאתי לרבות קשיא לב׳ה
חם׳ד  :יט[ יש שם בנין  :כ[ למעוטי קדשים בנון  :כא[ ר' דרשאי אדם לנזנות אחרים על פסחו אם  :ככ[ טעות■ דבל■מעשיה עושין בהד המשחה דטותרת■להביא מאתנן  :וחב׳א בית לרבות את הריקועין • שאין טביאין מאתנן
ס׳א מכרי אכילה שאין לו צרכי• סעודה החייהו פשה ולא מנדי טקח שאם נתןערבון עלטקחו שקנה שאין לו
אפי׳ אחרי בית הכפרה מבחוץ לטוח הקיר דהתם נטי קדינן ביה בית ה׳  :נתן לה מוקדש' באתננה הרי אלו
טה יתן לו אינו טמנה אחרים על פסחו בכך עובר ירך אמו בו'  :כנ[ שיאכל י ליא החייהו  :בד[ והחייוע
מותרין■ ועופות הרי אלו אסור׳ שהיה  .בדין שהעופות יוע טותדין ! ת׳ל לכל נדר• להביא את העוף שבא בנדר
ר׳ל
משה תיבות ולא החייוע נמחק  :כה[ על תיבת ולא ערשם עליו קו להורות כי ל פ׳ד ראוי למחקו  :בו[
ונדבה שאתנן חל עליה|:פרטלדבר הנדור נבר היינו מוקדשין שכבד נדורין הן^הא אין אדם אוסר דבר שאינו
לו סברא  :כז[ באפיה • פי׳ אינו אלא באילו הוא בחדר והדלת הנר בפניו  :כח[ אתנן■ ס׳יא אזלינן בחר
שלו דשל הקדש הן והיבי חל אתננה עליהן  :אמר ר' הושעיא בהני טוקדשין מיירי דישנן ברשותו * בנון
עיקר אוזנן ודעת הזונה ולא לולד  :כט[ תיבות נטי שרי נמחק  :ל[ פי' רזה וזה :
פסחו וממנה על פסחו באתננה ואליבא דר' היא דיכול לקנות טפההו מה שצריךזדחניא אם ימעט הבית מהיות
משה ■ בלומר אם נחסר לבית שאין לו מת שצריך לתקון הפסח בנון עצים או תבלין החייהו משח  :מכדי
אגילח ולא מכדי טקח י כלומר אם נחסר לו מצורך תקון אכילתו יכול ליקה טעות מאחרים וטמנה על שם פסחו ויפה טעות ויקנה מהן עצים לצורך תקין אכילת פסחו ואל יקה מאותן טעות טקח אחר בנון טלית או כסווז :
ר׳א אף מבדי טקח שאם צריך לטלית או לדבר אחר ממנה אחרים כו'• ומעות חולין ויעשה בהן צורכו שעל מנת כן הקדישו ישראל את פסחיהן שאם דוצרך לו דבר שימנה אחרים עטו ויתן המעות לצורכוילטעמא דר' דאטר אף
סכרי מקח אתנן חל עליו אי לאו דטעטי' קרא טנדר ]דר' אליעזר סבר זה וזה נורם אסור אע״נ דהאי ולד בא מצד אחד של היתר של זכר ]דאביו[של ולד אין בו איסור אפי׳ הבי כיון דיש באמו איסור זה וזה גורם לוואי ולד ואסור
ורבנן יטתניתין סברי זה וזה נורם מותר אבל עיברו כו׳זל׳א מחלוקת שנרבעו כשהן מוקדשין אע'נ דבחר הבי עיברו ר' אלעזר סבר אטרינן ]ביזוי[)בהא( טילתא לטיקרב וולדותיהן הואיל ונרבעו כשהן טוקדשין אבל נרבעו כשהן
חולין
 (rנראה דרכינו גרם כאן נגמ׳ מ׳ט ]דנחן לה כספים היי אלו מוחרין[ דכחיב אחנן זונה ולא האהנן ועל זה כחב כלומר וכו׳ •
 n11“Wהגו ^׳ א ]א[ נם' מגא הא כו' • פי׳ לכהונה וגרסינן חנן נמי הכי אתנן כו' ] ■:ב[ רש׳י ד׳ה ולא מכדי ל״ג ולא והוא שייך לס״ד שלמעלה ולא החייהו משה מכדי מקח כו׳ :

כלהאסודין

טסודת הש״ם

פרק שש־

לא

תמורה

עין משפט

נר מצוד!

למ״דפו'׳־ ^ ג ח א היא גאלו טרפות)חולין נז(:איכא למ״ד טרפה יולדה ל מ אן דאמר שרפה אינה יולדה• ומשכחה לה ששיגרה ולנסוף נשרפה ונעוכי
׳ יח־ אמו מאפליגי תימה כה[ דאמר לעיל אבל עיברה ולבסוף נרנפה
ואיכא להמ״ד אינה יולדה י א[:ו הזז הגו ר ם-ו לי כ א ל פ לוגי בטובר ירך
י #ד״ה אהיר משים דהיא יו^דיה רריט^הכא אמרדלמ״לי מדהה אירה טלדח
,
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אמו הוא אלא א״כ טיברה ואח״כ נ טרפה דהחם למ״ד ירך אמו הוא
משכחת לה בשעיברה ולגפף נערפה דרבנן סכרי מופרדלאו ’ י ו אמי היא
אירט הטרפות בגופו יב[אגל היכא מ ט ר פ ה ולבסון! טיברה ליכא וקיימא לן באלו שרפת)חולין נח*(דערסה אינה יולדת ואם כן נימא רנאדלא
כרבנן וי׳׳ל נו[ דודא' שרפת שהוא תלוי
תורה אור
צמימר ירך אמו הוא שהרי יש ט
היתר אלא בזה וזה גורם פליגי
בחיות ובריאות כיון שאנו רואין הולד פ ס א נ מיי׳ פ׳ג מהל׳
יילדהן
)*אינה(
1
א
טרפה
למ״ד
:
ט׳
טרפה
ולד
ובריא אין לש לומר שנשרף הולד עם אמו
איסוט מזבח הל׳
יג[ אפרוח• שנולד מביצה יונה ט ר פ ה
יד ומוסנ־ח :
משבחת לה בנון שנטרפה ולבסוף ע י ט ה | ואין לנו לפוסלו בשביל פסול שרפות כז[
פסחים כז .סנפדיין ם .שאסור ליקרב)ג(;״ולד במטי בהמה
אבל גבי רביעה ונגיחה ודאי כירך אמו א ד מיי׳ ס׳א מהל׳
חולין נח־]ועי׳ הוס׳ חולין איט אדוק בגופה אלא תלוי באויר־ ובהא פליני דר׳ אליעזר ס ט * [5זה וזה גורם f
ממורה סל״יג וס׳ו
הוא ומיהו ק״ק דא״כ פ י מתני לצדדין
נח• ד׳ה ור׳א[
מהל׳ פלכין הלכה (:
ונוטצמו הוא נוצר וגדל והולך אבל־
אסור ורבנן סברי זה וזה גורם מותר ל מ ״ ד| מ גי ולד נרגע צ״ל שנרגעו ולבסוף עיברו
]צ״ל יולדת[
ביצה כל זמן שאינה נגמרה אדוקה
טריפה אינה *חיהמשכחתלה כנוןשעיברה £כת[ וטלד שריפה צ״ל שעיברו ולבסוף
נשרפו למסקנא היא פרק אלו שרפות)גז״ש(
באשכול וגדילה ונגמרה מגוך
ולבסוף נטרפה ובהא פליגי דר׳ אליעזר ס ט
דשרפה אינה יולדת וי״ל כיון דבשרפה לא
נ״ייי! ״ ־ יפ׳י[ התרנגולה • ל״א מאוירא קא רביא
*עו ט ירך אמו הוא ורבנן ס ב ה עובר לאו ירך
שייך עובר *נענין אחל לא פי לצדדין ביי׳ צ׳ק אלא בצי אחד
חולין נח• עדיות פ׳ה לאיור שנולד והולך וגדל הילכך טיקר
כו׳ יורד אלא להניד לו
היתר
כל
אלא
לך
להגיד
נש[
יורד
שאינו
אליעזר
לר׳
*מודיסחבמים
הונא
א״ר
הוא
אמו
נ לנז׳
^ גידולו אינו מאמו אבל ביצה מגופ ה
הוללות של כל האסורים לגבי המובח ובנרבע
באפרוח ביצת טרפה שאסור מ״ט ע״ב לא
דהרנגול׳ רביא והדבר מוכית שלאחר
דאיכא ב׳ צדדי ן ואינו מותר אלא ל[ לצד
פליגי עליה דרבי אליעזר אלא בולד בהמה
אחל חשיב ליה כשביל או פ צד המותר
שיצאת אינה גדילה יד[משוס הכימודו
דמאוירא קא רביא אבל ביצת טרפה מגופה
ובערפה דליכא אלא .צד אחד משיג או״י
]כצ׳ל לשון הירושלמי רבנן*לשון הירושלמי]:א[א״לרבאלרב
א׳ר הונא ט' נין לל׳ק
דתרנגולתאקא רביאאפי׳ רבנן מורו ד[ א״ל צד המותר :ד מ אוי ר א קא רבי• סיחש שיטה מקובצת
למיד עריפה יולדת כין הונא פו׳■ אלישנא קמא למ״ד ט ר פ ה
מ[ ®■  wיולדת תיבת
 ,,, jjא ״ -
ולד
לל׳כ למ׳ד ערפה אינה
טרפה
למ״ד
בהרא
ללישנא
יולדת
מ^ב^ם׳אעובר^יירד
רבא לרב הונא תניא דמסייע לך *מלא ת ר ו ד| תלוי פ א באויר ומעצמו הוא נוצר
יולדת שיחלא קמא אסירא
ועיין צ׳ק[ אינה יולדת מס שימלא קמא שהיו
רימה הבאה מאדם חי רבי אליעזר ימטמא “‘ אגל ביצה מעורה היא באשכול ל״א מאוירא אטו הוא ודבנן סברי
פ א קרבי לאחר שנולד הולך וגדל הלכך עובר לאו ירך אמו הוא
כבר באשכול בשטה שנטרפה “וחבמים מטהרין עד באן לא פליגי רבנן עלי הן
עיקר גידולו אינו גא מאמו אגל גי 55ורש׳ילא גרים לה :
התרנגולת  :מלא תרווד • במסכת
ג[ אינה יולדת תיבת
אלא טי מ ה דפירשא בעלמא הוא אבל^ מגופה לתרנגולת קרבי והדבר פכיח
נזיר )דף נ (:מפרש שיטורו  :הנאה
חיה נטתק ! ד[ טורו •
ה[ ביצה דמגופה התרנגולת הוא אפילו רבנן " שלאחר שנולדה אינה גדילה שני הלשונות ל׳א אטד רב הונא
מאדם חי •ו א ח ״ כ מ ת; ר בי אליטזר
פרש׳׳י  :מ ל א תרווד רימה הגאה טודים חכמים לר׳אליעור
הוא הס׳ד ואח׳ב ד׳ה
ע״ב
אדרבה איפבא
אביי
מורו ,א״ל
מסתברא ־
,
,
,
,
מטמא■ דגופיה הוא״ וטד כאן לא
״״ ״
מאדם חי ואח״כ מת רבי אליעזר משמא באפרוח שיצאת מביצת
פריפה שאסורח ם׳ פ
r
י
ד
ב
דרבנןאלא
עלייר״ר
אליעזר
ר׳
פליג
לא
]ל״א^ג;;
1
טז
•
(
ד
)
כו׳
טליה
רבנן
פליגי
הו׳ לא^בח־יו ט׳ צ!/
דטפי' הוא ג( ועד כאן לא פליגי רבק עליה
ע׳ב לאפליני רבנן עליח
מ-לאףכי[ וטיקר[דאפילו בחייו נמי מט מא ר״א איו־'דאיקרי אדם מחיים רימה דכתיב *°ותקות
כו׳ • עוד פרש״י ונראה בעיני דאפילו דר' אליעזר אלא בולד
בחייו נמי משמא רבי אליעזר דאגר מן החי פריפה דאי ללישנא קטא
דאבדמן_יז[החי מ ט מא ב מג ט ובמשא ״ אנוש רמה ובן אדם תולעהאבל)א(גבי ביצה
משמא במגע ובמשא ובאהל גהעורוהרושב משוט דזה וזר■ גורם
ובאהל כאבר מן המת יח[ בהטור
]אימת נדלה לבי מסרחא ובי א ט ח א עפרא ?
)נזזציןקכח(:תימהדבמסכח ״’ י ®י?®״® ט שי ט ^ו ^ ד או ^י ע
והרוטב)חולין קכה(:אבל באפרוח אפי'
בעלמא הוא[ אפי׳ ר״א מודה י[ ועוד תני א! )דף נא (:כעי_הרקיב:כשהוא .רזי ומס מהו אמו הוא ומותר אבל
]םוס׳ס׳ד[ ר׳ אליטזר מודה דיקרב דהא גופא
בהדיא *מודה ר״א לחכמים ®באפרוח ביצתי" ומאי קמיבעיא ליה הא ר״א ששמא אפרוח שיצאת מביצת
אחרינא הוא וגון! זה לא היה במטי
ולפירוש ראשון ולפירוש שני אפי׳ לא מה טריפה אי ללישנאקמא
טרפה׳ [שמותר א״ל *אי תניא תניאזרבי חנינאז^ מוכ״ש מה וי״ל דמיבעיא ליה אליבא דרבנן החס איכא חיתרא
ה ט ר פ ה :לנהר דאסרחא• אחר
בנויה באפרודז ליכא
בן אנטיגנום אומר כשרה בו׳  :מ״ט אילימא& ״דילמא ע״כ לא משהרי רבנן אלא יבמת...........
שהסריחה הביצה יצא זה מ מנ ה
היתרא בנויה ואמור ואי
רבינו גרשום
דפירשא בעלמאואינו מגוף האדם אלאבריה ללישנא בתרא התם
דמפטמא מינה ^אלא מעתה האכילה
חולין ואחר  (6עיבורו וכשהשריחה פ ק ט איסורא דהואי
בפני עצמה אבל רקב מודו לא[ ובגמרא אמאי שרו רבנן דעובר
. . C..
« ״,
שיצא
זה
מותר
הלכך
בטלמא
טפרא
שהקדישן
הואיל ונשתנו
ד(מיימי למיפששהבנגיאשהנאפי מס,ן,א לאוית־אמואבלביצת
ע ז ה נ לאסירא אלא תני ר חנינא
דברי
הכל רבטותריןנחםן :ממנה אחרי כן  :הפי נמי דאסירא •
טריטאהקמיהדרבי יוחנן בנון שהניקה חלב ^^_)*דהעור והרוע־()דף ק®״( א״ר
ורבא אמר
בו׳ • ולמאן דאטר והא אמר לטיל )ה( דמוקצה הוא
;:־ לא אם אמרת במת שיש לו רוב ורוגע ורקב ?טריפה שאסורה מפני
ח ת ה משחרית לשחרית ה ו א י ל י ןז-בןק!ן-
בשחיפת חולין פריפה יע[ ואסור באכילת כרשינין אבל דלאו
דסגרי*’•■!״.יי״־י״״־ז־יי
^.תא־י־״־פאזזויי־ו״־־ייק־
עליהט עת לעת־נל הקד ש ם שנעשו
א'נד ,יולדת • שאין
.£ס׳א באפרוח שיצא
דר׳ יהושע היינו רבנן דהכא
״■ * ״ ס
,
^
מתעברת משבחת לה מוקצה ל א :חלב רותח שחריח ־ כל .
האי ולד טריפה דקתני ימיו :הואילויבולהלעמוד  .עצאן,ן,זףאין פודין ט  :מנא ה״מ *דת״ר  °תזט .ו ל אן אץ לו רימה דאי לי' אלי״יי P
 ? .פיף^ ®״ס",
רימה כ״ש שיש לו רקב והקשה הר״י
כגין שעיביה ואורב
אליעזר חלב של שחרית מ ט ת לטת בלא שום גיזה ואכלת ולא לכלביך בשר ולא חלב מכאן
נטרפה  :ר׳
מורי דהכא לב[ תני מלא תרווד )רקב( אבל אפרוח אימת קא
סבר עובר ירך אמו אכילה אחרת וכשהגיט מ ט ת לטת א( שאין פודים את הקדשים להאכילן לכלבים
רימה ו3משניות)אהלות פ״במ״ב(תנן כזית נ ד י ל מביצה בתר
אסורה
אמו
הוא■ פה
דטסרחא תה־א שעתא
רימה , «3ן ,ן pj,j, .,3
טריפה אף ולד חזרה וינקה הלכך כל גדילתה ממנה איכא דאמרי תזבח ו אכלת)י( אין לך בהן
שהיא
עפרא בעלמא ואישתרי
,
,
1
,.
נטי  :מודים חכטים לר׳ היא ואפילו א ^ ה דברים אחרים
אל עזר וחכמ ס מעהל ן ונלאה ^^^י ליה וכי אמורה הביצה
היתר אלא משעת זביחה ואילך ק ס ט נ(פודין
שיצא
באפרוח
אליעזר
דהיינו דוקא כשפירש מאדם לג[ חי ואו מעיקרא הוא דאסוד
מביצה פרפה שיאסור בינתיים)ו(  :רק בכל אות גסשך
את הקדשים להאכילן לכלבים;
השיעור מלאתמד ולא היא דמ׳׳ע שיעול דבתאוכלאהויאתשתא
באכילה • אי ללישנא כ! א()חאפל(בשר •בפסולי המוקדשין
לא אמירא ועוד תניא
תחד מאי בעי ה5א .
,
קטא א• ללישנא בתיא־ מוקמינן לה בסיפרי דבי רב  :איפא
בו  .ז[ טריפה • מ׳א
א ל א ,, q-^ 3ק,.,
נ ט  rמ״׳ ס׳ג מהגט״
n
ס ב מי ש״ג מ»טמ
״ איסורי מ 1י ח Ja׳
]מוש׳ע י׳ד סימן »
העיף! וברב אלפס חולין
פ*ג דף רס-ע׳ש הישב!.

הדק עלך כל האסורין

לאפוקי חלבוגיזה דהנאה דמחייס היא
אבל פודין את הקדשים להאכילן
לכלבים ולא מייתר ליה כא[ לואכלת
למדרש ולא לכלביך ומהך דרשא
משמט דלכלביך שפיר דמי דהכי
ג( ]כנזשנה שנמשניות לימא לכל זה[ ד( לעיל ׳ג
משמט אתה לא האכל קודם זביחה
כלומר לא תתהני מחיים אבל כלביך דלאחר מיתה הוא אפי׳ בלא
הדרן עלך כל האםורין
זביחה שפיר דמי ופודין את הקדשים להאכילן לכלבים כב[ תרי נמאי
״ ״
^
^
י r
י ש בקדשי מזבח ]יכו׳[)אין  3ק ( משום פיטל • כדאמר ס״פב״ש בזבחים
נינהווהכי מוקמינן ב()בשחינוהחולין()דף קג( :
)דף מו■( ג׳,כריתות בשלמים למה אחת לכלל ואחת לפרש כלומר לדון
בדבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל שהיו מרוחקים ומה שלמים קדשי מז3ע

שיקרבו ע׳ג מזבח א׳ל:
וז[ טזבח פ ה שאין
בקדשי בו'בד ק חבית
מה שאין בקדשי :
וקדשי
ס[ פתיבת
עד תיבת וחייבין
נרשם על בל תיבה
קו למעלה להורות ני
לפ׳ד ראוי 6מחקו :
י[ וחייבי! עליהן משום
תיבת עליו נמחק :
יא[ יולדת • ס׳א בנון
שנטרפה ולבסוף עיברה
ו ה'נ בזה וזה נורם
פליני ר׳ אליעזר מבר
אמור ורבנן מברי מותר
אבל בעובר ירך אמו
ליבאלמיטר דפליני אלא

®®’ ®י ’

ש ל רז ^ ־ ^ ^ ך ״ז ^ ^ ל ד

דאמרי תזבח ואכלה פשר אץ לך בו
היתר אכילה אצא משמה וביתה

אבל באפרוח שיצא
מביצה פריפה אי
ללישנא קטא לא ^
דמי
לולד טריפת ׳ דו״ם
איכא היתרא בנויה
...........
רזה וזה נורם מותר
באפרוח ליבא היתרא
בגווה דאוקימנא החם
בביצה טרפה דשיחלא
קטא דטנופא דאימה
פרשה הילכך אסור •
יללישנא בתרא ביצה
נמי הויא ירך אמו
דטגופא דאיטיה וצא
דאתיא מאשכול של
ביצים דמעורח בניהה
היינו שגדילה כאיסור
מנופח של עצמה :
)אבל( ]אלא[ בולד
בהמת דמאוירא ■ קא ס ל
י
שגיל ל א י׳ י
י בי

יש

בקרשי מזבח ״[ שאין בקדשי בדק הבית
ויש בקרשי בדק הבית שאין בקדשי
מזבח שקדשי מזבח עושין תמורהמ[נ()יוקדשי
ד(בדק הבית אין עושין תמורה קדשי מזבח(
’[חייבין עליו משום פיגול נותר וטמא
ולדן
א( ]פסחים כס .וש'נ[ נ(_]שם וש״נ[ _ ^

)לכי(אימת גדלה לכי מסרחא וכי
מסרחא עפרא בעלמא הוא מימה למה
הוצרך לומר האי שעמא לד[ וי״ל דאינו
אלא לרווחא דמילתא דכי נמי אדם לא
מיקרי רימה מ״מ לא דמי לביצת אפרוח :
ש י נ ק ה חלב רותח • וה״ה בכרשיני
* עטדת כוכבים אם אכלה כל
ימיה שעיקר גדילתה מ ק שהוא אסור
ולפום ריהשא אפילו להדיוש :

הדרן עלך כל האסורין

®^

שי

® ®®'” ’®®Pי®® ®י® 1י^’®® 1י^

®’^י^

בדק הבית־מחטטינןלהובשילהי פ״ק)לעיל יג־(דלא טבדי תמורה:פיגול ונושר ו ט מ א כג[כו׳־ בשצמים כתיבי ובפ״ק כד[)ז( דיבמות אית ^ביה טרפות ואסור
אליהן ולומר לך מה שלמים מיוחדין קדשי מובח א)! כל קל־שי  ; p jinולפ׳ד הולד לאו ירך
)דף ז■( מפרש שלמים בכלל כל הקדשים היוולמה יצאולהקיש
ל א א י מ ^ ס ו ל אביל
י לי!
י ” " ״’
״'
®י' י®®®׳’
היכא ובי'  :יב[ בנופו ולט׳ד לאו ירך אמו לא אירע הטרפות בנופו אבל  :יג[ ט ה׳ד באפרוח שנולד :
יד[םפ• הטורה לשון הירושלמי תיבות טשום הכי נמחק ותיבות טורו רבנן ל׳שזנזז[ יולדת באפרוח ליכא היתירא
בנויה דאוקמינן התם בשיחלא קמא  :סז[ בו׳ ונראהבעיני דאפילו  :יז[ מן האדם חי מטמא  :יוז[ המת
כדאפרי' ,בר,עור והרוטב דבהאי מלא תרור רקב אי אפשר שלא יהא בו כזית בשר  :ינו[ הוא יאסור
באכילת כרשינין של עבודת כוכבים אבל  :כ[ נפשך תזבח ואכלת בשר  :כא[ ואכלת לטדרש אות ל׳
נמחק  :כב[ לכלבים ותרי תנאי  :כג[ וטמא וכולוע בשלמים תיבת בו׳ נמחק  :כד[ בפ׳ק דכריתות י
ס[ טריפות אמו  :כס[ עיברו ונכי
כה[ תיטה דר,א אמר לעיל  :כו[ ויש לומר דלא דטי דודאי :
ולד טריפה ; כס[ יורד אלא להגיד  :ל[ אלא צד אות ל' נמחק :לא[ ובנזיר טייתי תיבת ובננזרא
נמחק  :ל [5דהכא אמרי' מלא תרווד רימה  :לג[ מאדם לאחר מיתה שאז אוטר ר׳א שיש לו תורת
בשר טת אבל פלונתייוע דד,כא כשפירש מאדם חי  :לד[ טעמא תיפוק ליה דאדם איקד׳י רימה אבל נבי
ביצה לא שייך האי טעמא •

י״׳® ®י’® י' ^
®״־C
א( ]צ׳־ל חזנח ואכלת[ נ(
״^'ל ב הי ת ר ^ כ ל ^ ! ^
טריפה דאינת גדילה מאחר שנולדת אלא כל נדילתה וסיא במעי תרננולת באימורא אפילו רבנן טורו
דאמור  :טלא תרווד רימה תולעת הנ א מאדם חי • ואח׳ב טת ר׳ אליעזר מטמא אותו מלא תרווד רימה
)כאהל הטנונע(] .באהל ובמגע[  :והכטים מטהרין • הואיל ופירש מחיים ורמי כעפר בעלמא ולא מטמא
דלא הוי מגופו  :אבל באפרוח שיצא דטנופו דתרננול ]פי'[)ר,יא( הביצה כדאטרן אפילו רבנן מורו דוולד
מעליא הוא ובנופה דמי ואסור  .א׳ל אביי אדרבה בו'  :לישנא אחרינא אבל אפרוח אימת נביל מביצת
בלומר אימתי נברא בביצה לבתר דטמרחא דהויא כולה מותרת אותה שעה הוא נוצר וההיא עפרא בעלמא
היא הביצה דלא חזיא לאכילה ואישתרית לה הילכך מורי דטותר  :ועוד דהא תניא כפירוש מורי ד׳
אליעזר לחכמים דמותר באכילה  :אלא'טעתה האכילה כרשיני ע׳ז ולא איירי במטרה לעבודת כוכבים
לכומרים אלא האכילה הוא עצמו שלא לשום ע׳ז ואיפטם' טינייהו הכי נמי דאסירא  :אלא תני ר' חנינא
ט־רטאת הבא בטאי עסקינן ר' חנינא בן אנפיננום • בנון שהניקד ,חלב רותח של טרפה משחרית לשחרית
ועאיל ויבולה לעמוד בלא אכילה טבח אותו חלב מעת לעת שאין צריך אכילת מן אחרת הילכך גדל בולו
מטרפה ואסור אבל בכרשיני עבודת כוכבים אינו יכול לעמוד עליהן מעת לעת וצרין■ אכילה אחרת ומותר
אין פודין « תן • לפי שאסור באכילה ואינן ראויין אלא לכלבים ואין פודין לכלבים משום בזיון קדשים אלא ימותו ויקברו :דת׳ר דק נבל אות נפשך• בפסולי הטוקדשימ קא מייריזתזבח ולא ניזהיאנל אי אתה דשאי לנוח
בהן :ואכלת אתה ולא לכלבך:ואכלת בש*ר ולא חלבידאסור לחלב בקדשים דהיינו עבודה :טיבן שאין פודין כו׳־איכא דאמרי תזבח ואילת כוליר ,לר,ני אתא דאין לך בהן היתר אלא משעת זביחה וא־לך דראוי לאכילה אבל קודם
לכן אסורר .לניזה ולעבודה• וכיון דלא דריש ואכלת למעט אלטא קמבר פודין את הקדשים וכו'  :הדרן ע ל ך כ ל האסורי!  :יש בקדשי מזכה פו׳ • קדשי בדק הבית א־ן עושין תטורה דלא א־קרוקרבן ו עו ד דלא קדש-
אלא
,
, ,
.
־
א( נראה דצ׳ל ואחר שנר נעו הקדיש] הואיל ונשתנו ד׳ה נזוחרין ־
הגהות הב׳ח )א( נם׳ זנן אדם תזלעה אנלנאפרוס אפילו רני אליעזר מודה ) :נ( שם ואכלת בפר א־ן לך בהן ) :ג( רש׳׳י ד׳ה אפרזרו זכו׳ ליקינהס׳ד וארזר כךמ׳ ה דננאוירא קא מי אזלד כמע* ) :ד(יד׳ח רני אליעזר
וכו' רנגן עליה כו׳ ונראה בעיני דאפילו כחייו ) :ה( ד׳ ה הכי נמי וכו׳ לעיל דף כ״ס ומוקצה הוא דאסור ) :ו( ד״ר ,הואיל וכו׳ נינת״ס הס׳ד ואח׳כ מיה גפר דכתיג רק ככל ) :ז( דיה פיגול זכו' ונס׳ק
דשכועות דף  ' 1מפרש שלמיה :
ת נ הו ת ה ג ר׳ א ]א[ רש״י ד׳ה א״ל רבא לר׳ה • נ׳ל דציל אמר רב הזנא וצ׳ל קודם ד״ה אפד: m
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יש בקדשי מזבח פרק שביעי

מיי׳ ס״ 6מהלכית ו י ל ד ן וחלכן אסור לאחר פדיונן • בככורות )יף יי■( מוקי לה

י*יםיי' ״י® הליה
ג ב מ״' פי׳ו! מסל׳
מעשהיןרנ«הסל'נ:
ד ג מיי׳ פ׳ח מהל'
מעילה הלנה : J
ה ד מיי' פ׳ס מהלכות
ערכין הל׳  tופ׳ו
הלכה א ;
ו ת מיי' שם פ׳ו סל׳
:n
ז ו מיי׳ פ׳ס מהלכות
מעילה הלכה

'L

«

’

״ תמורה הלכה " : I

ט ח ט ״ ״׳
; W
י י מיי׳ פ׳ס מהלכות
הלכה ז
ערכין
וע׳ש :
י א כ מיי׳ פ׳ס מהל׳
מעילה הל'» וע׳ש :
יב ל מיי׳ שם פ׳ג
הלכה יג :
יג ם מיי׳ שם סל׳ יג ;

]צ׳ל דתנן[

אייודור
ד^י איטבור
פדיוים דאי
לאחי פדיונם
ואוליד לאחר
פדיונם ואוליד
הורם פדיונם
באיטבור קודם
י באיטבור

ולדןומלגן־כא[ נפקא לן לטיל בס״פ כל האסורין)ב( 5שר ולא חלכ ולק
מפרש בפ״ב דבכורות )דף יד•( בדאיטבר לפני פדיונה ואתיליד לאחר
פדיונה דלית ליה תקנתא ליקרבינהו מכח קדושה דחויה אתי ליפרקינהו
כב[ לא אלימי לנ!תפס פדיונן אבל נתעבר לאחר פדיונה ולד צבי ואיל
תורה אור נינהו ומותרין כג[ ובקדשי בדק הבית

ואוליד קודם פדיונם חמר לטיל בפרק אלו קדשים)לף יז (:אם לרבוש
ולד בטלי מומין או ליקרבלמאן דאית ליה או לרטייה למאן דאית ליה
ואי איטבור צא[ לאחר פדיונם ולד איל
וצבי מיקרו אצא ודחי מיירי דאיטבור “ולדן *וחלבן אסור לאחר פדיונן והשוחטן
קודם פדיונם ואוליד לאחר פדיונם
^כתקחייביאק נוחנין מהן לאומנין בשכרן
דלא מהני להו פדיון אמן שהן תמימים
במטי אמן אפי׳ אם יפול בהן מום א[ מה שאק כן בקדשי בדק הבית יש בקדשי
בדק הבית ישסתם הקדשות לבדק הבית
פשיולדו אינן מותרין כדתניא השם
מייהקדשבדק הבית חל על הכל יומועלין
דלא אלימי למישפס פדיונם והם
קדושין דכיון דאיטבור לפני פדיונם בגידוליהןואין בהן הנאהגדלבעלימגמ׳וכללא
קדשו מיד למ״ד במטי אמן הם
הוא דבל קדשי מזבח עושין תמורה והרי
קדושים ואפי׳ למאן דאמר בהויישן
עופות דקדשי מזבח הן *ותנן 'המנחות
מקום
ובשטשהויית אמן חולין מכל
והעופות אין עושין תמורה כי קתני אבהמה
תפסינהו לנ[ קדושה בשטת הוייתן :
קדשי בדק הניחטפנין מנאה״מי והרי ולד י[ קדשי מזבח הוא *ותנן אין "תלד
עושה תמורה הא מני ר׳יהודה היאדאמר ולד
מימה אצא מאי עבדינן מינייהו אי
צא דיהבינן צהו צאומנין בשכרן צחזק בדק עושה תמורה והרי תמורה עצמה דקדשי
הביח ואומר מורי הרמ״ר דס״ד דאין
מזבחה[*ותנךאין תמורה עושה תמורה כי
מומר צקנוח אצא עצים ואבנים שהן צורך
קתני אעיקר זיבחא השתא דאתית להבי אפי׳
הבנין וקדושחן נשארה עציהן אבל צימן
צאומנין בשכרם להוציאן לחולין אסור אצא
תימא רבנן כי קתני אעילן זיבחא  :ואין נותנין
צג[ מחנדבין מפוח בפגי עצמן לפרוע
לאומנין משום הכי איצפריך קרא דמאוחן מהן לאומנין בו׳  :הא קדשי בדק הבית נותנין
עצמן שהוקדשו נומנין צאומנין :
ז כ ל י ם ימכרו צצרכי עוצומ ־ צד[ משום יש בקדשי בדק הבית ״[ ט׳  :אמר מר סתם
דקיימא צן לקמן )דף צג;(
הקדשות לבדק הבית»[ וחל על הכל מאן
דממפיס שמימים לבדק הבית אינן יוצאין
תנא א״ר חייא בר אבא א״ר יותן י[ דלא כר׳
מידי מזבח ורבי יהושע סבר זכרים יקרנו
עולות דצא שביק איניש קדשי מזבח יהושע *דתניא *המקדיש נכסיו והיה בהן
ומקדיש קדושת דמים אצמא צר' יהושע
בהמה ראויה לגבי מזבח זכרים ונקבות רבי
,אין סתם הקדשות לבדק הבית :
אליעזר אומר זכרים ימברו לצרכי עולות
דרב אדא בר אהבה • דאמר
אפי׳ צר׳ אליעזר אין סתם ונקבות ימכרו לצרכי שלמים ודמיהן יפלו עם
הקדשות צבדה׳׳ב והכא היינו פעמא משום
שאר נכסים לבדק הבית רבי ית שע אומר
דאין אדם חולק נדרו וכיון שיש כאן
יזכריסהן עצמן יל ך ט עולות ונקבות ימכרו
לה[ הנקבות צריכות צימכר
לאתוי שיפוי ונבייה • ומיירי במקדיש
'
לצרכי שלמים ויביא בדמיהן עולות ושאר
את צו[ *(הקורה דאי
בגזברים נכסים יא[ לבדק הבית ופליגא דרב אדא בר
שלקחו עצים אומר במעילה סוף פרק וצד
אהבה ינ[ דאמר רב אדא בר אהבה אמר רב
חמאת )דף יד•( דאין מועצין בשיפוי וצא
בנבייה והשתא צריך לומר פירוש מאי מה
בעדר שבולו זכרימאפי׳ ר׳ אליעזר מודה דלא
שאין כן בקדשי מזבח היפי ש״ך שיפוי
שביק איניש קדשי מזבח ומקדישלבדק הבית
ונבייה בקדשי מזבח וי״ל כגון מקדיש שני
לא נחלקו אלא בעדר שיש בו מחצה זכרים
גזרי עצים למערכה :
ו מ ו ע ל י ל בגדוציהן צאיתויי מאי • הלשון
ומחצה נקבות יג[)א( ור׳ אליעזר סבר אין חולק
י קשה דה״ל צמימר צמעועי
את נדרו ומרנקבות לאו עולות זכרים נמי לאו
מאי  :וא£י■׳ צמ״ד מועצין צז[ בקדשי
עולות ור׳ יהושע סבר יל[ ת ל ק את נדרו ל״א
צמזבח• פירש
מזבח ה״מ גידולי דחזו למזבח
רש״׳ כגון ווצדוס וצי נראה דודא׳ ווצדוס אמרי לה אמר רב אדא בר אהבה אמר רב
אינן קדושים משעם גידוצין אצא משטס
בשלא הקדיש אלא בהמה אפי׳ ר״א מודה
דכתיג יהיו צך)צעיצ יו (:אנו ווצדוס וע״ק
דלא שביק איניש קדשי מזבח ומקדיש לבדק
דצא אשכחנא שום חנא דאיח ציה מועצין
בגידוצ׳ מונח דודא׳ בגידוצי קדשי נדק
הבית לא נחלקו אלא כשיש שאר נכסים עמהן
הכית אשכחנא תנאי דסציגי נמעיצה )דף
מועצין )א(מי[ור״א סבר איןאדם חולק את נדרו מדשאר
יג•( אבצ בקדשי מזבח צכ׳׳נג אין
נכסים לא לקרשי מזבח בהמה נמי לא לקדשי
ואומר מולי הרמ״ר דשמא היינו זעירי
דאמר במעיצה פרק וצד חשאח)דף יב(:
מזבח ורבי יהושע סבר אדם חולק את נדרו
המקיז דם צבהמת קדשים מועצין בו ופריך
וביצי כי[ ודמיהן יפלו עם שאר נכסים לבדק הבית
עצה רב המטנא והתנן חצב מוקדשין
בשלמא ללישנא בתרא היינו דקתני עם שאר
תרנגוצים צא נהנין וצא מועצין ומדפריך
ציה מגדוצין אצמא חשיב דם צגידוצין וצהכי
נכסים לבדק הבית אלא ללישנא קמא ליתני
קאמר אפילו צמאן דאמר מועצין בגידוצין
דם יפלו לבדקהביתיז[ ^תניא נמי הבי ודמיהןיפלו
וה״פ אפילו למ״ד יש מעיצה בדם ה״מ
לבדק הבית  :הקרש בדק הבית חל על הכל:
דחוי ציזרק אבצ גידוצין כגון חצב המוקדשין
וביצי חורין צא :
לאיתויי מאי אמר רבינא ילאיתויי שפויי
מקדישין

הא

ו3ליגא

שיטה מקובצת

תמורד.

מסורת הש״ם

אפי׳ דאיעבור קודם פדיונם שרו דלא
אקדשינהו אלא י לדמי ולא חמירא
קדושחייהו כולי האי  :כד[ חלעצהכל•
אפי׳ טל האבנים ועל העצים :ומוטלין
בגידולן• מפרש ט ע מ א בגט׳ :
נ מ׳  [Wאמר מר ס פ ם הקישוה
לבדק הביס• ואפי׳ בהמה במשמע :
מאןהנא• דאפי׳ בהמות אי אקדשינהו
סתם דלא אמר למזבח אמרינן לבדק
הביש אקדשינהו דלא כר׳ יהושע :
ודמיהן יפלו ע ם שאר נבסים בו׳ •
ק ס ב ר ר׳ אליעזר סשם הקדשות לבדק
הביש ואפי׳ בהמה ומיהו כל הראוי
למזבח כשהוא פודהו מיד הגזבר אינו
פודהו אלא למזבח דאינו יוצא מיד
מזבח לטולם כדשניא לקמן בהאי
פירקא המשפיס שמימים לבדק הביש
כשהן נפדין אינן נפדין אלא למזבח :
ר׳ יהושע אומר בו׳ • אלמא מידי דחזי
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ד ר ב אד א• הא כו[ דאוקמיה מתני׳
כרבי אציעזר פציגא אררב אדא דאמר
צר״א נמי סתם מקדיש בהמה צמזבח
מקדיש צה והכא הייט ס ע מ א משום
דאין אדם חוצק נדרו חציו צחדא
קדושה וחציו צחדא קדושה :אדם סולק
אה נדרו■ זכרים צעוצה ונקבות צדמי
עוצה דשצמים ציכא צמימר דציקרבו
בצא פדיון דכיון דאיהו אכיצ צהו אתי
צידי מעיצה כז[ דמסתמא צא אמר
שצמים נינהו וכיון דהקדיש הכצ איט
יכול ציהנות מהן  :אלא בה מה ־ כל
בהמותיו אפילו רבי אליעזר מודה
דאע״ג דאיכא נקבות הואיל ותזיין
כל הבהמות למזבח אמרינן סתמייהו
למזבח וזכרים יקרבו עולות ונקבות
ימכרו צצרכי שצמים ודמיהן עולה
הואיל דאיכא צמימר )ג( כל הנדר
למזבח  :אלאללישנאקמא• דאמר רב
אדא בעדר שהוא מחצה זכרים ומחצה
נקבות א״ר אליעזר אין אדם חולק
נדרו חציו להקרבת הגון! וחציו
להקרבת דמים ואפילו ציכא שאר
נכסים ואיכא למימר )ד( דכל הנדר
למזבח פליג רבי אליעזר אמאי תני
לכדק
נכסים
יפלו ע ם שאר
דמיהן
י
f
< *
י /
הבית הא זימנין דליכא שאר נכסים
כלל  :שסו״ ונבייה • שאס ן ק ן ק

]צ״ללההנים וכ׳ס נמשנס
שנמשגיות ונפי׳ המשנץ׳
 1נ0רנ
לסרמנ׳ם
מנרמנויה[
לעיג יג.

לעיל יב־

שם

]צ׳ל טנא הני טילי
א׳ר אנהו ונו' ופ׳ג
תוססות דהכא ד׳ם הא
קדשי פו׳ ופ׳׳א נילקוט[
לעיל פ• וש׳ג ]שקלים
ס׳י מ׳ז[

 [ftטתיבת טה עד
תיבת יש ק ד שי נרשם
על בל תיבה קו
למעלה להורות כי
לם^ ראוי לטחקו :
ג[ והקדש בכה״ב :
רבעו גרשום
ג[ הנאה לנהנים :
ד[ ולר דקדשי טובח:
וולרן
אלא לרטים
ה[ טובה היא ותנן !
ו ח ל ב ן אסור לאתר
ז[ נוחנין • טנא רני
פריונן ־ כדאוקטינן
א׳ר י! ■l
טילי ״ י
ס ■?•
ז[ לי
חתם בטסכת בהורות
כטן
שגי
בפרק
מקדש טשלי :״[תיבייז
ראיעבר לפני פריונן
כי׳ אטי “ י נטחק =
הכית טאן חנא
ט[
ואיתליר לאחר פריונן ;
דסתם הקדשות לבדת׳ב
ואין טתנין טהן לאוטנין
א׳ר ח«א  :י[ יוחנך
)בבאק( ]בער[ שכרן
ס׳א רבי אליעזר היא:
שבונין ביהט׳ק :חאטגי
י פ לו
יא[ נפהיט
טתניתיןר׳ יהורהתיז^•
לבדה׳ב ־ ם׳א ושאר
ראטר אפי׳ ולר עושת
נכסים לבדה׳ב בטאי
תטורח :בעיקר זיבחא
פליעי ר׳ אליעור סבר
קתני טתניתין רקרשי
אין אדם הולק )על(
טובח עושה תטורת
]את[ נדרו טדנקבות
למעוטי תמורה וולר
לאו אקדש־נהו לעולה
רלאו עיקר זיבחא נינתו
וכרים נטי לא אקדשינהו
מחגיתיין
ומיתוהטא
לעולה ור' יועשע סכר
אפילו ברבנן :ר׳אליעזר
אדם חולק את נדרו
אוטר ובריםיטפחלונרכי
אדא
ופליני כדרב
2כי  5המא( שלטים
לבדק הבית יש מעילה כח[ בשפאי]אם
כר אהכה כו׳ כעדר
שכולו וכרים לא פליגי
שפאו ויש מעילה בנבייתועליו שט שדן טשום דתניא הטקדיש
בי פליני כעדר שיש
בימות התורן! והויין לו לזבל  :כמ[חצג ^ po T S mין נ^^?
בו וכרים ונקבות ל’ א
אטרי לה אטר רב
המוקדשין • חלב של מוקדשין ג 3י אלא לטובת שכל דבר
אדא כו׳ אלא בהטה
*.,ן ,״ הראוי לטזבח אינו יוצא
טירי טובח לעולם •
קדשי מזבח נקיט חו רין) ה(
לא פליגי כו׳ כי פליני
כשיש כו׳ בשלטא להאי
מזבח וגבי קדשי בדה״ב נקטתרנגולת ורטיהן יפלו לברק
דאמר פי פליגי כשיש
הבית ־ טרקאטר ר׳
שאר נכסים היינו דקתני
אליעור ימכרו ודטיהן
׳״[ וניבא  :ומועלין בגידוליהן  :לאתויי מאי
ודמיהן יפלו כו׳ אלא
*( נילסח 5״ק התורא וכן הוא נס'> ונלאמליגן
דרך להקדיש לבדה״ב דבר הראוי יפלו ]כו'[ אלם׳ קסבר
להאי לישנא דאטרת נמעי;'ה לף יג :המקייש אח החולש מוע!ין ננו'.ו
למזבח  :סמורה • רבותא היא דאע״ג סתם הקרש לברק
אמר רב פפא א(לאתויי י״[)בקדושת מזבח(
כי פליני בעדר כו׳ אי
הבית  :ר' יהושע אמר
דליבא שאר נכסים ^חלב המוקדשין וביצי תורין ב(כדתניא ג(חלב המוקרשין וביצי תורין לא נהנין
דטמאה היא תייצא עלה קדושת וכרים עצטן יקרבו
ליתני ודמיהן
בדק הבית כדבר ט הו ר :גידוליו עולות • לקרשי טובח
יפלו ולא מועלין בד״א בקרשי מזבח “ אבל בקדשי בדק הבית הקדיש תרנגולת
לבדה׳ב תני הבי ולא
טשוטרקרשי ברק הבית
דסזולמזבח •כגון ולדות קד שי ם צ[ :חן כולן)לא( לה׳ ועולה
ליתני שאר נכסים כך מועלין בביצתה חמורה מועלין ב חלב ה ואפילו למאן דאמר מועלין בגידולי
נירסת הספרים וכך
כולה לה׳ הילכך וכרים
מתני׳
נידפת הראב״ק ורש׳י מזבח ה״מ גידולין דחזו למזבח אבל גידולין דלא חזו למזבח אין מועלין בהן כ[ :
עצטן יקרבו עולות אבל
*{ ]צ׳ל דסז י לגני P' 5
לא נריס כן  :יב[ אהבת
נקבות רלא דעו כולן
מתני'
א( גי׳ צ״ק צאתו״ חצג מוקדשין וניצי חורין דקלשי מ1נח ג( ]צ׳ל כדתנן[ ״עילה ינ■
אטד \ ב דאטר :
כליל יטכרו ויביא
יג[ נקבות רבי אליעזר סבר אין אדם מלק  :יד[ סבר ארם חולק את נדרו בל״א  :טו[ ר׳׳א אות
בדטיהן עולות דקסבר ר' יהושע אדם חולק את נדרו  :הטקדיש נכסיו • כלוטר דטאי דאית בהו רחוי
ו׳ נמחק ־ טו[ נדרו תנן ורטיהן  :יו[ הבית תני נטי אות א׳ נמחק  :יס[ שפויי ונבייה תיבת וניבא
לטובה לא שביק קדושת טובח ומקדיש לבדק הבית אלטא בהטה לטובה ושאר נכסים לברק הבית  :וד׳
נמחק  :יט[ תיבות בקדושת טובח נמחק  :פ[ בהן ואין בהן הנאה לכהנים מכלל דקדשי טובח יש בהן
אליעזר סבר אין אדם חולק את נדרו י המקדיש סתם אלא הכל לבדק הבית דטה נקבות לא טצי אקדשינוע
הנאה לכהנים אטד רבינא דאפילו שפויי ונבייה לא טתהניא כהנים טיניירו ס׳א ואין בהן הנאה לכהנים אטד
לעולה אף וכרים נטי לא אקדשינהו לעולה דאין אדם חולק נדרו הילכך אלו ואלו ימכרו ודטיהן יפלו לבדק
רבינא אפילו כו' ; פא[ וחלבן הלבן כדאטרי׳ לעיל תיבות נפקא לן ל׳ש  :פב[ ליפרקינהו אי אפשר דלא
הבית ־ והאי דקאטר ר׳ אליעזר אין אדם חולק את נדרו דוברים לא אקרשיינהו אלא לרמי חיינו פליגא דרב
אליטי  :פג[ וטותרין אבל בקדשי בדק  :פד[ האי הס׳ד וטה״ד חייב כרת בטזיד ובשוגג קרבן הס׳ד  :וטה׳ד
אדא בר אהבה דאטר רב אדא בר אהבה כו'  :דאפילו ר׳ אליעזר טורה דאין עצמן יקרבו עולות • אלא
סתם הקדשות לבדה״ב ואפילו יש בהן דברים הראויין לטובה הס׳ד ! פה[ טה״ד אעיקר זיבחא ’ אותם
כי פליני בעדר שיש בו כו'  :ור' יהושע סבר אדם חולק וזכרים יקרבו עצטן עולות ונקבות יטכרו ויביאו
שהקדישן ותמורה וולד באים מכח קדושה ואינה עיקר ובח הס״ד וטה״ד טתנין לאוטנין בשכרן
בדטיהן עולות  :הקדש בדק הבית חל על כל דבר אמר רבינא לאייתויי שפרי ונבייה • שאם הקדיש עצים לבדק
כשכר שמחזקין בד ה' ב חס׳ד וטוז׳ד ועשו לי מקדש סתם ותיבות אטד ט רנ ט ח ק :פו[ דאוקטינהו מתני' :
הבית חל הקדש נטי על שפוי על הנסורת שנופלין כשכורתין אותו ועל הנכייה על העלים שנפלו מטנו מה שאין
פ [1על תיבת דטסתטא ועל תיבת נינהו נרשם עליו קו מלמעלה להורות כי לפ״ד ראוי למחקו :
כן בקדשי טובח כראטר במם׳ מעילה בפ' ולד חטאת )דף יד(.נוברין שלקחו עצים למערכה מועלין בעצים ולא
פ^[מעילה בשיפויין תיבת בשפאין נ מחק :פט[ לזבל.הסייד ו ט ח׳ ד מ ה שאין כן ,בקדשי טובח דהכי תנן
בשפוי ונבייהווטועלין בגידוליךלאיתויי..חלב של:הקדש דבהטת קדשים בדק הכית וביצי תורין דקדשי בדק רונית
במם' מעילה המקדיש את החורש טועלין בכולו אבל הנוברים שלקחו העצים למערכה טועלין בעצים ואין
דטועלין נטי באותן נדולי הקדש' כדתנין חלב לו׳  :בד׳א בקדשי טובח • דלא הוו הגי נירולין לטובה ] :אבל[
טועלין לא בשיפויי ולא בגבייה שאין ראויין לטערכה אלא גזברים טשפין וקוצצין לטרה אחת לפי כשנתנו
)אלא( בקדשי בדק הבית • אפי' בחטור של קדשי כדק הבית טועלין נטי בחלבו אע״נ דלא הוי לאכילה  :ואפילו
טעות לא לדעת שיפויי ונבייה נתרם־ הס׳ד טה׳ד חלב  :ל[ קדשים ואין בהן בקדשי בדה״ב הנאה לכהנים אבל
לטאן דאטר טועליןבגידולי טובח• הכא)נםי(בהני נדולי כנון חלב וביצי תורין דלא חזו לטובה אין טועלין :ואין בהן
לקדשן בשעת אות ח׳ נמחק :
הנאה
.
, ,
אטן . .
לכ[ תפסינהו .קדושת ,
בקדשי מזבח יש בהו הנאה :לא[ איעבור ואוליד לאחר; _
י'
ס״א ■
לג[ אלא א׳ב מתנדב אדם■ טעות  :לד[ עולות ■■
ךטעטאטשום'ויסבר דסתם הקדשות ■לנהיב וטיהו ימכרו לצרכי.עולות משום דלאיצאו טי-די טובת > :ה[ כאן זכרים ונקבות ע׳ב לבדה׳ב קאטר דאי לטובה א׳ב יהיה
קפ׳ד
)קרבנו( ]נדרו[ חלוק שתוכרים יקרבו עצמן עולות והנקבות  :צו[ את החורש דאי  :צו[ טועלין בגידולי טובח :
ת הו ת הב״רן ) א( נט׳ דרני אליעזר סנר ) :נ( רש׳י ד׳ה ולדן ופו׳ פל האסורין אמר נשר) :ג( ד׳ ה אלא נהנזה ופז׳ למימר הפל נדר למ 1נח ) :ד( ד׳ ה אלא זפז׳ זאיפא)מימר ד0פצ נדר)מונח ) :ה( ד׳ד .ח)נ ופז׳ תורין דראוי)גני מונס :
הגהות הגר׳א ]א[ נט׳ מנ״ה ־ 5׳ל סני הפי :

יש בקרשי מזבח פרק שביעי

מסורת הש״ס

לב

תמורה

עין סשפם
נר מצות

מ ה ד י ש י ל אותן הקדש עילי • לשון שומא כמו *מעלין בדמים
מ ת נ י ׳ מקדושה לקדושה־ דקדשי בדק הביח שהקדישם למזבח צא
עשה כלום ובקדשי מזבח אין משנין מקדושת עולה לשלמים ומשלמים
׳ כלומר שמין כמה כח יש לו בה כדמפרש בערכין
י
לעולה  :ומקדישין או ק ־ אקדשי מזבח קאי  :הקדש מילוי ־ כגון אם )דף כח (:המתפיס עולה לבדק הבית אם נדר עתן את דמיה שהרי
אמר על עולה הרי זז לבדק הבית מעלין אותה בדמים לפי מה שיש אם היה נאבד היה חייב לשלם ואם נדבה נותן לפי עובת הנאה שבה
פי׳ ומצי שקיל דבר מוטט מישראל
לו כח בהוטתן לגזבר דתנן בערכין תורה אור
חברו כדי להקריב במשמר בן בתו
*"אחד קדשי מזבח ואחד קדשי בדק
נ״ייי״
כהן לשון רש״י יב[ ול״נ דלא מציט
את קדשיו אם נדר נותן דמיהם ואם
לקדושה
מקדושה
אותן
משנין
אין
הבית
 3זה הלשון דליתב לבן בתו כהן *כ״א גבי כ׳א גני ונר הגאכל כמו
נדבה טתן את מובתם כלומר אם
גבי בכור לכן נראה• צ׳ק
"ומקדישין אותן הקדש עילוי ומחרימין אותן
^*בכור )בכורות דף כזי( לכן נראה
בהמה זו היתהנדר כגון דאמר הרי
]נכורוה יו[:
'ואם מתו יקברו *רבי שמעון אומר קדשי בדק ^לפרש כדתנן בהדיא בטרכין ) ג ם זה יז ד ד .מיי' שה ס׳ו
עלי עולה והפריש זו לנדרו כיון דאם
הלכה ח :
הבית אם מתו יפ ח  :ג מ׳ אמר רב הונא
שם( ואם נדבה אומדין כמה אדם
מתה או נגנבה חייב באחריותה נמצא
רוצה ליק בשור זה *לטולה ואע״פ להעלותו לעולה■  5׳ק
שכולה שלו ונותן כל דמיה לחרם קדשי מזבח שהתפיסן לחרמי כהנים לאעשה
שאינו רשאי פי׳ אט״פ שאינו חייב יח ו מיי׳ שם הלכה י :
זאת הממה יי,ייב};דיו הכהן *והוא הדין נמי לבדק הביתאםייקיהבלום מאי טעמא אמר קרא "יבלחרב קדש
והיה נמי • 5״מ
כמו )חולין דף נד (:אין בטלי אומנין
התפיס קדשי מזבח לבדק הבית ואם ״ קדשים הוא לה׳ בל חרם א[ דקדשקדשיםהו׳
רשאין לעמוד פי׳ חייבין ובערכין)גם
באחריותה
חייב
איל(
מתה
דאם
ה[
נדבה
 mההוא לה׳נבזליהוי מיתיבייקרשיבדקהבית
הגהות הב״ח
זה שם( מפיק הקדש עילוי מדכתיב
נמצא שאין לו חלק בה אלא טובת
שהתפיסן בין לקרשי מזבח בין לחרמי ברעים
)א( גט׳ אמר לן רב
כל חרס קדש קדשים מלמד שהחרם _______
הונא הנאה דרשאיליטול דבר מועטמישראל
הא ושיירה) :ב( שם הנן
לא עשה בלום חרמי בהנים שהתפיסן בק
חל אקדשי קדשים ועל קדשים קליס
מקדיש אזחן הקוש עילוי חבירו כדי שיתן עולתו זאת לבן בתו
ומחרימין אותן מאי לאו :כהן להקריבה כדי שיטול את העור לקדשי מזבח בין לקדשי בדק הבית לא
והקדש עילוי אקדשי מזבח קאי דאי שי ט ה מ קו ב צ ת
)ג( רש׳י ו׳ ה יפדו
עשה בלום הא קדשי מזבח שהתפיס לחרמי
אקדשי בדק הבית אמר בגמרא א[ חרם דמן קדש
וכו׳ והערכה כמפורש וכפי אותה טובת הנאה יחן לבדק
נועמא בגמרא הסיד הבית  :ומחרימין אוהם • אם החרים כהגים מה שעשה עשוי תיובתא דרב הונא
דקדשי בדק •הבית שהקדיש לקדשי ^יתיג°
ואח״כ ל׳ל ד־ה לא עשה
מזבח יג[ לחרמי כהנים לא טשה ולא אות] הקדש עילוי
זכו׳ לנהנים וחרמי כהנים קדשי מזבח טתן לכהן העילוי כמו
אמר לך רב הונא)א( בי שיירה אהדא שיירה
היינו סתם :
כלום ופירש״י בגמרא דלא שייך טובת
שפירשתי  :אם מתו • קדשי מזבח ידקדשי מזבח שד^פיסן לבדק הבית מה
הנאה בקדשי בדק הבית ולא נהירא כדה׳ב וטחרימין אותן
אפי׳ לאחר שהוממו אבל עדיין לא
עשה
לא
בהנים
לחרמי
אבל
עשוי
שעשה
לחרמי כתנים לא
למורי האי טטמא יד[ דאמן מי
נפדו יקברו ואינו יכול לפדותסולהאכילן
ג[ בברייתא טקדישין
בלום וליתנייה נבי הנך תנא דאית ביה תרתי
רבינו גרשום לכלבים ואפילו למאן דאמר פודין אש
שייך ביה לומר כמה אדם רוצה ליתן אותן הקדש :ד[ תניא
הנאה לכהנים • בהקדש
קתני דלית ביהתרתי לא קתני תנן ח מקדיש
לבדק הבית אע״פ שאינו רשאי כמו בתדיא קדשי מוכת
בשפויי הקדשים להאכילן לכלבים הני מילי
בדק הבית! אפי׳
שדתפיסן לחרמי בחנים :
אותן הקדש עילוי)ג( מאי לאו הקדש עילוי
ונבייהדבדקהבי׳דטועלין בשנעשוטרפהדאיכאהעמדהוהערכה
בקרשי מזבח ונראה למורי דטעמא ה[ נו^בח אותה בהמת
משנין
בהן  :אין
משוס דבקדשי מזבח יש שם הבעלים שהחרים כגון דאמרחרי
אבל מתו לא דבעינן העמדה והערכה לבד״הומחרימין לחרמי כהן לא אידי ואידי
אותן מקדושה לקדושה
וו דאם ; ו[ מתו רקתני
ולא אפי' מקדושה קלה אי נמי האי משו ו[ כגון שעבר ושחטם
קדשיבד״ה ולא שנא מפיק להו בלשון הקדש
לפדותן כשהוממו אבל בקדשי בדק חכא כגון  :ז[ קרקעות
הבית שהקדישן אין לבעלים עליהן ■״א רכתיב בקרקעות
לקדושה הטורה בגון קודם פדיונן וקאמר דשוב איט יכול
לבדק הבית ולא שנא מפיק להו בלשון
שלטים לעולה:ומקדישין
כי אחוות עולם להם
העמדה
אותן • פירוש לקדשי לפדותן ולאוכלן דבעינן
בידו
אין
לפיכך
שו[
אדם
משאר
יותר
מלמר שאין חכחנים
חרמי לבדק הבית והא לא תני הכי דתניא
•
מונ ה :הקדש עילוי והערכה ויקברו  :יפדו■ דלא היו
חרם קדש קדשים מחריטין בערכין  :ס[ כי
להתפיס
בברייתא ג[ הקדש עילוי קדשי בדק הבית
לשם קדש• בדה׳ב
שייריה לקרשי תיבת
כדמוכח
וא־תו עילוי נותן לבד״ה בכלל העמדה והערכה )נ(
.• pnt3j
niKת יד׳ נ מ ח ם
Kmא 1י או
ד
הינא
דרב
ריהטא
לפוס
•
לה׳
•
I
I
I
מחרימין אותם חרמי כהנים ועוד הא תניא י[
לה כרבנן דפליגי עליה דר׳ יסדה פ[ עילוי דקרש לח׳
ומהו עילוי בדאמרינן טעמא בגמרא  :ג ס׳ ח ר מי כ מני ם•
בערבין בפרק המקדיש
קדשי מזבח שהקדישו לת־מי כהנים מה
*
בןבתיראבמסכתערכיןפרקהמקדיש
שאמר הייט סתם חרמין ולהכי נקט לשון
שדהו אם נדר
[ קדושות וקרשי טובת
ד
יי־יי׳״י
י׳יי״י״
’
,ן,ך:,ן
P
3
יהודה
ר׳
דאמר
כח(:
)דף
והא
תיובתא
הונא
דרב
תיובתא
עשוי
שעשה
לבדק
דחרמיס
דזימנין
חרמיכהניס
לעולה
שור וה עלי
יכיל להתפים לבדה׳ב
ביק
באהריותו
שהייב
ס תק חרמים לבדק הבית שנאמר להקדש עילוי ולהכי
זה
הרי
ואמר
פריש
אי
כגון
הבית
רב הונא קרא קאמר אמר עולא אמר רךא
דלא פני דלא מקריב
שיירא הם'ד :יה[ העילוי
ליה דהייב באהריותו חרם
,
לבדק הבית  :לא עשה כלום ■ חרם כל חרם ומי אמר עולא הכי והא אמר
כל חרס קדש קדשים לה׳ וחכמים הם׳דוטה׳ד ואידי ואידי
אומרים סתם חרמים לכהניס מה חני תרי לישני דקוזני
נותן את דטיי לביק ואפי׳ הקדש עילוי לא יהיב לכהנים :
עולא יהמתפיסעולהלבד״האין בה אלא עיכוב
מתניתין טיירי בטתפים
נ ל ־ י סי ק ״ ק י ש׳ ס הו • • שסה
קדשי __
_
ת״ל כל חרס קדש קדשים מלמד שחל
_ _
נזברין
מוכח לקדשי
ואם נדבי ,היא אותי מתחילה קדש לה׳ הוא ואין כח כהן חל טליו :לאעשהכלום־דגופייהולא על קדשי קדשים 'ועל קדשים קלים ולאותו תנא ניחא שפיר דרשא בדה״ב הם'ד :יכ[ רש׳י
דרב הונא דהאדאמר מלמד שחל על קדשים הייט דווקא חיתים
כיון Iדנ״״ייילא מיפקע מבדק הבית וטובת הנאה לא ש״כא בהו  :וכן חרמי כהגים
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לה' • ומשמע דבל חרם דמן קדשי טובת אתי אם החדימו לה' יהא ולא לכר.נים משום דאין יכול להתפיסן דאינן שלו הילכך לא עשה כלום ]וקא דייק טדוקיא דברייתא הא קדשי מובחשהתפיסן לחרמי בחנים תפסין
לעילוי)לא( תפסי כדאטינא • ונותנן לכהנים תיובתא דרב הונא  :אמר לך רב הונא[ • כי שיירא לדוקיא דלא תנא בברייתא אחרא דוקיא שיירה הא קדשי טובח שהתפיס לעילוי לקדשי בדק הבית תפםין אבל לא דייק
כדאטרת לחרמי כהנים דלחרטי כהנים לא תפסי כדאמינא • אי הכי כיון דלא תפסי לחרמי כהנים ניתנייה בפידוש בכריייתא נבי הנך דתני לא עשה כלוםולא תנא הנך דאית ביה תרתי קתני • בנון בין לקרשי טובח בין
לקדשי בדק הבית לא עשד .כלום אבל הא קדשי טובח שהתפיסן לחרמי כהנים דליתה בתרתי לא קתני דלחרטי כהנים לא תפסי הא לקרשי בדק הבית.תפפי הלכך לא קתני לה בברייתא  :ל׳א דניתנהו בחרתי קתני
והייני הך  :מאי לאו הקדש עילוי לשם קדשי בדק חבית ויהיב עילויין לבדק הבית וטחריטין אותן ויחיב עילויין לחרמי כד׳נים :לא אידי)ולא( ואידי• ומחריטין אותןונטי לצורך בדק הבית קאמר וקאפר)לו( דלא שנא-כי מפיק
לתו קרשי טובח בלשון הקדש דקאמר יהו חרם לבדק הבית תפסו לבדק הבית ל עילוי  :והא לא תני בברייתא הבי • כדמתרצת דקתני בהדיא וטחריטין אותן חרטי כד,נים כלומר לכהנים והתניא בו׳ ] :והא רב הונא קרא
קאטר • דאמר כל חרםקדש קדשים הוא לרו' יהא כלומר ולא לב הנים[  :אמר עולא • קרא להבי אתא חרם כל חרם דיכיל למימר חרם מאי כל חדם מלמד שחל חרם על כל קדש וקדש בין על קדשי קדשים דלה׳ הם בין
על קדשים קלים לעילוי כדאטרן  :טי אמר עולא הכי• דחל עלייהו חדם על קדשי הטובח  :והאטד עולא הטתפים עולה .לעילוי דבדק הבית אין בה אלא עיכוב נובד בלבד כלומר )אם אינה צריכה( לא חל עליה כלום
ואינה צדיכה לא שום פדייה ולא שום המתנה אלא עיכוב נזבד בלבד כלומר לאלתר כשיבא הנובר של הקדש יתן דשות לשוחטה וישחטוה לשם עולה מיד בלא פדייה • וכיון דקדושת בדק חבית לא הל עליה כ׳ש
דחדם נטי לא חל עליה דדוא דב הונא דאית ליה דחל עליה קדשי בדק הבית קאטר דלחרמי כהנים לא תפסי וב׳ש עולא דאמד דלבדק הבית לא תפיס ק׳ו דלחרטים נטי לא תפסי  .וקשיא לעולא דאטר הדם כל חדם :
אמר
הגהות הגר־׳א ]א[ נמ׳ ההוא • ל׳ג] :ב[ ליהוי • צ׳ל הוא ] :נ[ דש׳י ד׳ה אמר עולא כו׳ • והוא דחוי • /ונ״ל דלכאורה קשה על רב הונא הא מתני׳ דערכין)דף נח( דרשי להאי קרא להיפך דחל אקדשים וצ׳ל דהכי דריש ר׳ס
דהאי קרא אתי דמימים חל אקדשי מונח כדקאמי במתני׳ דכס וקאמר דוקא חרמים דלה׳ הוא אגל חרמי ככנים לא ואתי עולא ואמי כל חרס משמע כל החרמים אף הרמי כהניס)וכ׳ג כ'ז מד׳ החוש׳( וכצ׳ל
דס׳י■ ילה׳ הוא ;

