עין בשפם
נר מצוד.
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יט » מ«׳ d״ 3מהלטת
מעילה סל״ א •
כ ב ג מיי' ס׳ו מהלכות

י=
״ייז
ס׳ל לעילא צ׳ק

כא

ד מיי׳ שם ס׳ה
סלכה יג :

כב ה ו מיי׳ שם הלכה
יא ופ־א מהלכות
איסורי מונח הלכה י :

י׳י!
’
שי ט ה מ ק ו ב צ ת
א[ בלנדםדרבנז יקיא
אםםכ״^!.עלםד£
קרא לצואי אתא טבעי
ליה למעילה דחרטים
לפעילה כו׳ •:נ[ למה לי
קרא אות ה׳ נטחק :
ג[ ה׳ קריטים הטיוחרין
לה'• ם'א חטאת ואשם
םניןת׳לנפ שכיתםעול

־״^י־־״י־״יייד״

אלטא אע׳ג תיבת אלא

הא יב  « £ק^א״קאטר
טבעי ל ״ תי-יא קיא
שנאמר כל חרם בישראל
ונו׳א׳בטח ת׳לכלחר ם
קרש קרשים לה׳ טלטר
שחל על קרשי קרשים
ועל קדשים קלים טנלן
דתפים חרמים אקדשי
טובהאטרעולא דכתיב

רל

יש בקרשי מזבח פרק שביעי

קי״

עילא  S״ « 1ר
״״ ® ף
ע«ננונרקבלנדאלטא
 •6תפסיי קישי בדה-ב
ביר-׳ב
אקדשי
וכל הדם קדש קדשים
־
הוא לה׳ מדרבנן והא
קרא אסמכתא בעלמא
ואלא קרא למאי אתא
טבעי ליה לטעילה
דהדמיטילטעילה תיפוק
לי טקדש קדשים קדש

מריבידתניא ״י ייי״י
כל חלב ליי' ליבייז
אימורי קישיט קל^

למעילה אלמא אי,״'
wלא Tםי pד ? vשים
לא משמע ליה • ושוה
מכל וכל עם לשק
ירושלמי שהיה לרש״'
ז׳ל והראב׳ק ז״ל :
ו[ עשוי ואי מדאורייתא
אמאי מה שעשה עשד
אלא ! ז[ הה הה מודים
דלר׳ש קדשי בדהיב :
ח[ לך אי בקדשי :
ס[ יפדו • ל״א תנן אם
טתו יקברו מאי לאו
ארישא קתניאחד קדשי

ת מר ה

מסורת הש׳ע

שהגזברין י ט כ ט אותה לשוחטה טד שישומו אותה ומתחייב דמי שומא יאןגזצרץ־שאינה קריבה ט ד שיטאו הגזברין לטמוד על גבה כדאמרי׳
לב״ה ואשמטיקשאין הקדש חל טל גופה של טולה ]אלא[לטנין שתאסר^בטל מא )מעניה דף כו•( היאך קרבנו של אדם קרב והוא אינו טומד
לשוחטה טד שיפדנה הלכך ממתני׳ ניחא ליה דלא קאמר במתני׳ ט״ג אבל שום דמים לא יהיב לבדק הבית וכ״ש לחרמי נהני ם דהא
אפילו רב הונא דהוה פליג אחרמי נהנים ״הוה מודה אבדק הביה  :הוא מולה כנדר5 ,״ק
שיחול טל גוך הבהמה אלא בחוב בטלמא אבל קשיא ליה כיק דמ״מ
תורה אור ומשני מדרבגן• )ג( ״האיך ברייתא הן י׳ין
יע[ ״טולה דיכול להתפיס לחרמי
דלטיל דשיירא לקדשי מזבח למימרא ]צ׳ל מיי מן נ׳קונ״ת[
נהנים א״כ ט״כ ס״ל דהקדש חל טל גזבריןבלבד א[]א[")לעולםרבנן(וקראלמעילה
דחייל טלייהו הקדש טילוי מדרבנן
גוך הבהמה דאם לא כן טל מה יחול דאתא למעילה למה [3ליה קדא קדשי קדשים
ך5ןךאןן-״{,א ל 5,א א 1,א ]מעילה עו• ע־־ש[
חרם הכהן דלא דמי לחרמי בדק
מעילה
לבדק כתיבביהוליטעמיךהאדא״דינאי *אין
טיכוב גזברין וטולא נמי כי תירצה
הבית שאם אמר הרי טלי מנה
בעולה בלבד שנא׳
מדרבנן תירצה וקרא יג[ לאסמכתא
התודה ,אלא •
,
מפודשת מןי
הביס חייב דאמירה לגבוה כמסירה
'נפש כי תמעולמעל וחטאה בשגגה מקדשייזיא וטיקר קרא למטילה אתא לרבות
להדיוט אבל חרמי נהנים ודאי אם
חרמי כהנים למטילה והכי משמט כל
אמר הרי טלי מנה לחרמי כהנים אם ה׳  [3המיוחדין לה׳ אבל חטאת ואשם לא
ירצה יחזור בו דאמירה להדיוט לאו
נפקא אלא מדדבי *דתניא דבי ^אומד °כל ש ם גהחרם הוי _לה׳_ דאי איתהני מיניה ’”^’ *]כד״מע?!
פורתא מטל  :לרצומאימוריהי שים
כלום היא וחרמי כהנים לא הוו אלא חלבלה׳י׳לדבות אימודי קדשים קליםלמעילה
wיא
קלים למטילה• דכתיב לה׳)ג( מהר
״כאומר חפץ זה לחרמי נהנים שאז למה לי רךא קדשי קדשים כתיב בהו י[ אלא
דרבי מפיק ר׳ ינאי נמי קדשי קדשים
קדא
ודאי החרמים חל טל גוך החפץ א״כ אע״ג דקדשי קדשים כתיב בהו בעי
הג הו ת הי ״ ח
ט״כ סבר טולא שהחרם חל טל נוף
דכל חלב כתיב ורבי הייט טטמא יג[ )א( נם׳ ואם כנהמה
הבהמה א״כ למה אין בה אלא טי כו ב ^ לדביינהו למעילתב[ חדמים נמי אע״ג דקדשי
דאמרקדשים קלים דליידיה משמט טמאה ) :כ ('י ש׳י ד׳ ס
גזברין ו א מ אי ק *הרי איכאאיסורא^־ קדשיםכתיב בהו בעי רךאלרבויינהו למעילה
ליה דחטאת ואשם מ ל ל קדשי ה'
לשחוט טד שיפדנה ומשני מ ד ר ב נן ! מ גופא המקדיש עולה לבד״ה אין בה אלא
הואיל ואין לבטלים ב ק כלום ולא ומכהיא וכו׳ ורני סיינו
ינאי טעמא דלא אמר קדשי
ולר׳ ־
׳איצטריך ־לרבויי ׳אימורים ־
כא[ כלומר מדאורייתא אינו חל כלל ^ עיכוב גיזבדין בלבד מיתיבי"המקדיש עולה
קדשים דלדידיה :
טל גוף הבהמה ומדרבנן הוא דחל ט ל ו לבד״ה אפוד לשוחטה עד שתפדה ’ מדדבנן
מיהא איצטריך לרבויינהו ואט״ג )ד( ד׳ה מי קרני • נ'כ
דכתיב בין בחטאת בין באשם קדשי זהו פי׳ לגי׳ הירושלמי
גוף הבהמה ואסור לשוחטה וטיקר  rה״נ מסתבדא מדקתניסיפא אם עבד ושחטה
וכן בשמון :
קדשים בצו את אהרן • ל״א ירושלמי
•קרא ודאי אתא ,לומר שחל טל הקדש” “ מה שעשה עשוי י[ אלא מאי מדדבנן אי
לכל הפחות ילהתחייב ממטס עט ם חוב
׳ י
מנלן כלומר מאי משמט האי כל חרם
י
י*י>ו>
הד׳א צ׳ק
;.דוכי אימא סיפא ופועאן שתי פעילות ואי
מזימצא רני טס ,,, 5,
דחייל אקדשי מזבח :יד[ *מי קרבי)ד(•
דאמייהממפ-סמיצמלב־ה ולא אמר ) 3מעלה(מדרבנן אמאי שתי מעילות הכי
כלומר אס החפיסם לבדק הבית
לחרמי כהניס ש״מ דסבר דחרמי ,״קאמר וראויה למעול בה שתי מעילות  Jואם
מו[ אמאי מקרבינהו להו בלא פדיון
כהנים לא אמר כלום כרבהונא וקשיא ^:מתו יקברו בו׳! א״ר יוחנן לרבנן יאחד
דקאמר אין בה אלא טיכוב גזברין
מז[*והאי קראכתיבלטילכל חרם קדש הא האי .קרא״כל חרם
בכלל
למילתא דדריש דיכול להחפיס לחרמי | *קדשי מזבח ואחד קדשי ב״ה היו
קדש דריש עולא דמשמע
י
 .׳ .
י
כהניסנא[ ומשני מדרבנן היא דדריש ״העמדה והערכה ור״ל אמר לרבנן קדשי ב״ה_ למשמט לחרס ח ל אכל יז[ הקלט דחרם חל אכל הקדש
מכל חרם דחרמי כהנים היינו מדרבנן 1 :היו בכלל העמדה והערכה *קדשי מזבח ל א| וקדש אסור לשחיטה ולהקרבה ע ך והקדש אסור לשחיטהיצ׳ק
שתפדה הקדשנג[ בטילוי־-שהימטילוה•
ל מ ע י ל ה )״ק״ק כתיב(• ק ״ ק ! היו בכלל העמדה והערכה וזה וזה ז[ מודה ^
מדלאדרשינן כל חרם לומר דמיירי ^
אחת משום קדשי מזבח ואחת משוס ]חולי! קלה• שנועותי*[
בחרמי כהניס אס כן קדשי קדשים& לר״ש *דקדשי ב״ה לא היו בכלל העמדה"
קדשי ב״ה ואי מדרבנן הא לא חיילא
■ ,
העמדה
בכלל
וקדשי ,מזבח היו
כחיב ואו מר? והערכה
׳
׳
,
׳
היכא
בחרנד כהנים
קדושת ב״ה אלא מדרבנן  :ראויה •
מורי הרמ״ר ד ס מיך אקרא אחרינא^ד והעדכהוד״ה בעל מוםמעירךולא היה בכלל
אילו הויא קלושה בתריי תא״מלאורייתא מדאורייתא ראויה למעול
נו׳דמדיננן  toהקדש
דכ תי בג בי חרמי כהניס )ויקרא כז( ^ העמדה והעדכה תגן ד״ש אומד קדשי בדק
—-
דהקדיש ולאו דאורייתא  :א חי קדשי -
והיההשדהבצאתוביובלקודש)קדשים( ^ הבית שמתו יפדו בשלמא לדבי יוחנן דאמד
לה׳ כשדה החרם לכהן תהיה אחוזחו “ לדבנן אחד זה ואחד זה היו בכלל העמדה מזבח כו׳ • והאי אם מתו יקברו רבינו נרשום
אכולהו קאי ר״ש ורבנן תרוייהו ילפי אמר לן־ עולא  .אין
הדשיס לאו דוקא
וחדש קדשים
וקדש
דוחא אלא כלומר והערכה היינו דאיצטריך ר״ש ־לפרושי קדשי
מדאורייתא לא תפיס
קדש לה׳ ומ״ו אומר דאפי׳ נמי לא
טטמייהו מקרא לקמן בין אליבא דר׳ בהו הרם דהא הטתפים
דרישכנ[]נ[)כללדרשי(כללרבותחרמי ^בדק הבית שמתו יפדו אלא לר״ל למה ליה
עולה לבדק הבית אין
יוחנן בין אליבא דר״ל  :זה וזה
נהנים מ״מ הוא יודט דפשטיה דקרא  bלפרושי לימא אם מתו יפדו אמר לך ריש
רבי יוחנן ור״ל מולין ילר״ש קלשי אלא^דדבנ^א^עא
דקדש קדשים קאי לחרמי כהניס |ל קי ש *ר״ש לא הוה ידע מאי דאמר ת״ק וה״ק
בדק הכית לא היו אבל קלשי מזבח דחל עליהו חרם וקרא
דכוזיב כל חרם למעילה
דכתיב בתריה לא יגאל ולא ימכר ליה אי בקדשי מזבח מודעא לך מ בקרשי
יפדו
הבית
בדק
קדשי
מדקתני
היו
הוא דאתא דמועלין
ולא אמר סתמא יפדו מכלל דדווקא בחרמק מריבוי רכל :
והייט חרמי כהנים דאין להן פדיון בדק הבית אם מתו יפדו מ[ תניא כותיה
למה לי קרא למעילה
דאילו חרמי בד״ה אדרבה כ ל ט ק רן
דרבי יוחנן א( °אם י[ בהמה נ( אשריקדבושם נ,קאמר  :ודברי הכל • וטוד שניהם קדשקדשיסכתיב־אלטא

לטנין מטיצה

י.
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מפשטיה שמטינן

-

,

י ? gטמאה ופדה בערכך יהדי בהמהטמאה אמור
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א( ]מנחות קא■ בכורות לו[:ר( צ׳ל אשר לא יקריבו וכ׳א במנחות ובנכורות
'
I
וJ

הגזנרין שיעכנו אוהה מלשוחסה עד שישומואויזה ולא יוכלו לעכג לשחומעד
שיפד׳ דהקדש עילוי אינו אלא חוב מגזירת הכחונ  :מ י ת י ב י ]המקדיש
שלה לב״ה[ אסור לשוחסה עד שתפדה • שהחרם נתפס על גוף העולה ומשני
מדרבנן הוא דאסור לשותפה אבל ודאי מן התורה מתחייב הוא לשלם הדמים
לב״ה ובפרק סבול יום )זבחים קני( אמר לא מיבעיא למאן דאמר קדשי ב״ה
כד[ מדאורייתא אלא אפילו למ״ד אין תפסי ה״מ בשר והשתא קשה סובא דהא
מי איכא למ״ד קדשי ב״ה לא תפסי בהקדש עילוי ומתוך הלכה זו מיישבו
רש״י לשם ופירש דלמ״ד תפשי היינו מקושיא דהכא דבעי לאוכוחי דאסור לשוחסו
מן התורה אלא אפילו למ״ד לא תפסי היינו מהכא דמסיק היינו מדרבנן מכל
מקום ה״מ בשר אבל עור תפיס ובעי פדייה  ] :א י מדרבנן אמאי ב׳ מעילות•
וא׳׳ת והא משכחת בכמה מקומות ומועלין מדרבנן גבי דם וביצי חורין)מעילה
דף יב( וי״ל דה״מ במידי דלא בדילי מיניה אבל הכא בדילי כבר מחמת הקדש

כדמפרש טטמא לקמן ובקישי ב״ה ל־א והא רב הונא קרא
לאמיירימידי ני׳[״( דבפל מוס מ טי קיו לנרהנן ט׳ ? ומי״אסו
למולו לללבנן קלשי בלק הבית בען עולא הכי והאמר עולא

הטמלהוהטרכה לא שנא בטל מוס אחר הקלש ולא שנא קלס  T Oקדושי ”מ?ח^*‘ לק??
להקלשובטיהטמלה והטרכה לבקלשי ב״ה לא שאני לן בין בטל בדק הכית וכ׳ש חרמים
מוס מטיקרא לתם ונטשה בטל מום שהרי טל טצים ו א מי ס ? Pבח"שהפיסו להר?
חלין :מיינו דאיצטריור״ש לפרושי• לאי הוה אמר סתמא יפלו כיון כתנים טי קו-בינן •
) .כדקאטרעולהשהתפיסן
לתנא קמא בתחייהו איילי סי משמט לאתרןייהן 3,35
נזבר

אלא לר״ל • לאמר רבנן לא קיימי אלא אקלשי ב״ה  :ל»ה ליה •

לר״ש לפרושי  :לימא • סתמא ואנא ילטנא ללא קאי אלא אב״ה ך ח א וכ׳ש חרמים( והא קרא

בקלשי מזבח לא איירי כלל לטיל לאבפלייהולאבקבורה;ר״ש-למתני׳
לא הוה ילט מאי קאמרי רבנן וסבר ללבנן אתלוייהו
*\ צ׳ל בנעל ״,ם

׳

? ? ? ^י ? ^ ם ל ?

קיימי  :שחל על כל קדש
וקדש  :אמר לו עולא •
י
מדרבנן הוא דתפסי

קרא
אימא סיפא ר׳ש אומר אכולה קאי דהא הקדם עילוי ^7לא קאי אלא אקדשי מזבח פה[ ור״ש פליג אדרננן ואמר דאדרבה איפכא מסתברא דקדשי ב״ה 3א היו וקדשי מזבח כל חרם למאי אתא
■ ■■
■ ■
.......................................
■■
■
י'
.
.
. ^ .
קדשי בדה׳ב אם מתי היו וסברוח
ביו תס לבעל
'®יי י*״*' ^'י>
אקדשיבדה״בקאיאיטא ר 1ת ״ -£״

]ד[ ואם ר

א( ]וע׳ע תוס
אמר לך רשב׳ל
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מה שעשה עשוי :אי הכי אימא סיפא וטועלין בה• אם נהנה ממנה או מגיזתה אם נהנה טמנה  :ב׳ מעילות
ממנה  :יא[ מה׳ד עיכוב נזברין  :יכ[ וקרא אסמכתא ועיקר  :יג[ טעטא דלא אמר קדשים  :יד[ טה״ר
אחד משום קדשי טובח ואחד משום קדשי בדק הבית■ ואי מדרבנן אסורה אמאי ב׳ מעילות• אימא ראויה
וקדשי מזבח מי  :טו[ הבית מי טקרבינן להו  :סז[ גזבדין והא קרא  :יז[ קדש וקדש אסור לשחוט אות
למעול בה ב׳ מעילות אילו מדאורייתא אסור אבל כיון דטדרבנן אין בה אלא מעילה אחת  :ואם מתו •
ה׳ י׳ נםחק:יח[ דמדרבנן הוא דהקדיש תיבה בהו נםחקויט[ סבר עולא דיןול תיבת עולה נמחק!כ[ ואטאיליבא
נעלי טוטין אותן שאמר אחד קדשי מזנה ט׳  :יקברו • ר׳ שמעון אומר קדשי בדק הבית אם מתו יפדו אמר ד׳
איסורא  :כא[ טדרננן פי׳ מה דאמר עולא הטתפים עולה לחרמי נהנים מה שעשה עשוי היינו מדרבנן אבל
יוחנן לרבנן דאטד אם מהו יקברו אחד קדשי ט!בח ואחד קדשי בדק הבית היו בכלל העטרה והערכה הילכך
מדאורייתא תיבה כלומר נמחק ! נב[ תיבות כלל דרשי ל׳ש ונמחק  :כג[ עילוי ם׳א משום דקרא קדש :
כיון רמתו ואי אפשר למעבד לוע העמדה והערכה לא יפדו אלא יקברו  :וריש לקיש אמר לרבנן קדשי בדק
כד[ פדר',ב נתפסים אלא אפילו למ׳ד אין נתפסים ה׳ט בשר אבל עור תפיס ובעי פדיה והשתא  :כה[ מזבח
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שטעון קדשי מזבח היו בכלל העמדה והערכה קדשי בדק הבית לא היו דהא לא קאטר ר׳ שטעון בפירוש
ליטא דטיירו תיבת דלטא ל״ש ונמחק !
ריפדו אלא קדש• בדק הבית בלבד ודברי הכל בין רבנן בין ר׳ שטעון בין ר׳ יוהנן ובין ריש לקיש דכעל מום
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שחלוק בין
כתיב והעמיד והעריך
״ Jבין תם לבעל מום אלו והערכה היכא דמתו תמימים עבוד
ו מ ר בקדש ב ה וכדרבנן דאמר ור שב׳לט׳טותיבתדר׳ל
אומר זה קדשי מזבח ואמר קרא אותה למעוטי
שהיו ]בכלל מ׳ [ י״ ש אומר ]תמימים[ נמחק  :ה[ מעיקרו הוי
רבנן מפלה די קנ רו ס א י צ ז מו תר
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תיו’ ־"יד׳
בקדשים יפח[ ל׳ש אומר תמימים יקב ח ובעלי מומין י פ ת מ[ תיובתא דלבי טוס טעיקרו ח׳נ
לא שני בין ־
דהחס ־־
.......................
בעל
ב״ה יקברו
®י' י ®**י
״®י
,
י
לאו בתם דמתני בעלי
טוטין יפת לאכשקרט מוס מעיקרו לקדם הקדישו למומו  :יוחנן מסיפא אמר לך ר׳ יוחנן הכא במאי עסקינן בב על מום מעיקח ה״נ בתםיתי^שה^^ל^ם
הקדישן טוטן קתגי נתוהפימסהברא־דאי בשקדם הקדישו
וקשיא לד׳ יוחנן מרישא ,#,ץ
מסתברא דאי תימא בשקדם הקדישן את מומן ניפלוג ר״ש עלי -אלא לי^א קש^ סיפא^ר׳ש אלא
חח מומו וטעמייהו דרבנן כדר ל
דברייתא דקתני
תיהוי תיובתיה דר״ל אמר לך ר״ל הבא במאיעסקינן בשקדם הקדישן את מומן לאו ש׳ט^ בבעל מום
מוטי; י ™ דהא ר׳ יוחנן דקדשי מזבח לא היו בכלל העמדה
׳ם אבל בתם
בעל מום טאי
לך ר״ל ה״נ דפלינ ר״ש א״ל ר׳ ירמיה לרבי זירא לל׳ל “  nS.בעל
עלה אמר ,
וניפלונ ר״ש .
טובי^י^;' קד ’  7 ,״ י והערכה ליפלוגר״שעלהולימא בקדשי
דאמר לרבנן קדשי מזבח לא היו בכלל העמדה והערכה וקתני י[ קדשי מזבח ”מא ™■ י^ב^!
הבית היו בכלל העמדה מזבח יקברו דהא לר״ש קדשי מזבח
דר״ל ר׳ל מוקים בתם
בעלי
י ״ ״ י ״ י  :ק ״ ג ף  ': :היו בהעמדה והערכה אלא מדלא פליג
 .ונעשח בעל מום אי
״
״
^
^
ת ,
א
בשקדם הקדישן
טוטן והא ברייתא קתני ש״מ בבעל מום מעיקרו קאי ]ה[ ומשוס ה כי) ד( קדשי מזבח ןפדו וקדשי ^ב״ה נמי יפדו מז[ דלר״ ש)נמי( קדשי ב״ה לא היו  :לימא היהוי היובחא הכי קשיא סיפא לר׳ש
אמר לך תני בסיפא
י י
׳
י'
. . . . . .
.
.
.
.
....
....
דר״ל ־ דהא מגופה שמעינן דאבעל מוס מעי קרו' ק אי והשתא י״ל טעמא יז[ דבעל'מום מעיקרו הא קדס הקדישו למומו לרבנן נמי יקברו יח[ :
י®" יני®'’™״
לך ר׳יו חנן ת ש א צ ט אי בשקים הקדישו את מומו• וטעמייר\ דרבנן משוס דקדשי מזבח לא היו  :גםלוג י״ש טלה • דקדשי מזבח ונימא יקברו ואמאי קחני לר״ש
תמימין ובין בע״ם
־
־ *
״
.
.
.
.
.
.
.
די ™ יבעל אחד קדשי מזבח ו א׳ קדשי ב״ה יפדו :ומשני ר״למיפך אפיך ] [1י®[ והבי מוהיב ממפילהאאהייהי• דאשכח ברייתא אחריתי דמהפך לה ]ז[ ומושיב יקברו ל׳א ר׳ל אפיך
עסקינן
מום
הכל לא ’ '' ’’ה ,,יי;!;; לה הכי לר׳ יוחנן  pדרשב״ל לא מייתי לה להא פיובתא לר׳ יוחנן כדגרסי׳ לה הכא דקפני בר״ש בהדיא קדשי נח[ מזבח יפדו  :אלאמיפך אפיך “י^יתא אחריתי “ ט״
™ל
העטרה והערכה  :הני והפימושיב לה פדאשפהגא במפילהא אחריהיבין שמימים פו׳• כא[ ו אע״ג דבין האי לישנא ללישנא דלעיל כי דייקת בה ליכא מידי ) ה(  Mאצא בין תטיטין ובין בעלי
כ)[ 3ל או( דקתני בהדיא לר״ש קדשי מזבח יפדו  :במה דברים אמורים • דקאמר ת״ק בעלי מומין יקברו בקדשי ב״ה אבל קדשי מז ב״ י פיי י ל א תם“םין'^לקב''ר^' ובעליי
י
בשקדם הקדישן את היו בהעמדה והערכה ואתא ר׳ שמעון לחלוק בקדשי ב״ה דאמרת יקברו לדידי י פ דו :שיו ב ש א דר׳ יושנן מהך סיפא• דקפני לת״ק אבל מוטיןיפדובד’ אבקדשי
י פ ״ א ט?בת “ תטיטין “י 5
י יייילי^ י י’
לי^לוג "'“ ” pשטע^י^ל; ,בקדשי מזבח יפדו  :בבעל מום מעיקרו • » [ ובב״ה יקבר דהתם לא שני לן בין תם מעיקרו לבעל מום
אית להו העמדה בקדשי מזבח ובקדשי

דרישא • וליטא יקברו סרחי קדשי ב״ה יפדו וקדשי מזבח יקברו אלא מדלא פליג אלא בקדשי ב״ה דקאמרי אינהו יקברו ואינהו יפדו ובקדשי מזבח שחיק ממאי ובע״ם יפדר מאי לאו
דאמרירבנן יפדו ש״מ בבעל מום מעיקרו

איירי  :ה״נדפליג■

ותנא לך פלוגתייהו ב ב״ הו ר\ ה דפליג עלייהו נמי בקדשי מזבח דיק^ך . ,בתם ונעשה בעל טוש

טובח היו ככלל העטרי .לריש לקיש דאמר לרבנן בו׳• ) ו ( הא דקתני בהך ברייתא קדשי מזבח יפדו מוקיס לה אפילו בקדם הקדישן את מומן ש״מ כו׳ בשלמא לר׳ יו ח ק מום מעיקרא
ה'נ
והערכה:ל״אקשיאםיפא דמוקיסלהבבעל מום מעיקרו לא איכפת לן אס נפדה לכלבים דהא לא נחתא מעולם קדושה לגופיה אלא לריש לקיש איכא למיבעי  :טסתברא דאי חיטא
,
י
י
ו
ו
דרןאטר
בתם ונעשה בעל מום
וי
י
’
לר״ש דמתני׳ ׳קאטי
סיפא דהא ברייתא ר׳
נפלונר׳שבסיפא בקדשי
הכח
שטעון אמר אחד קדשי טובח ואחר קדשי בדק הבית תטיטים יקברו בעלי טוטין יפדו וקשיא דרבי שטעון
טובח אלא לאו ש׳ט בבעל טום מעיקרא אבל בתם ונעשהיבעל מום בעי העטרה והערכה ניטא תהוי תיובתא
אדרבי שטעון דד,א ר' שמעו! קאטד לעיל קדשי טובח ר,יו אלא לאו ש״ם סיפא נטי דקאמר ר׳ שטעון בעלי
דר׳ל ר״ל מוין בתם ונעשה בע׳ם א״ה נפליג ר׳ש)ברישא( בסיפא בקרשי םובת א׳ל ר׳ל תני בסיפא בקד׳
טוטין יפדו בבעל מום מעיקרא קאטר דלא היו בכלל ר,עטדר .והערכה־ותשתא קא דייק ברייתא אבל בשקדם
טובח ר״ש אומר בין תמיםין .ובין בע׳ט יקברו וכן נרים הראב׳ק 1״ל כך יש בפ׳א  :ט[ יפדו בד״א בקדשי
הקדישן את טומן מאי בעי העמדה ור,ערבה ניטא תיהוי תיובתא דריש לקיש דר,א אטד לעיל דלרבנן קדשי
בדה׳ב אבל בקדשי טובח תטיטין יקברו ובע׳ט יפדו תיובתא  :י[ בקדשי טובח  :יא[ דטשתעי בקדשי בדה׳ב
טובח לא היו :ריש לקיש טוקים לה לעיל לרבנן בשקדם ׳הקדישן את טוטן י ואפי׳ הכי לרבנן קדשי טובח
אות ב׳ נמחק :יב[ ליה הוי טשטע דיש תילוק אוח ד׳ נםחק:ינ[ ר׳ ש בקדשי טובח יפדו הא ; יד[ םר ^,תיובתא
דד»׳ יוחנן מרישא אות ל׳ נמחק  :טו[ הכי נטי יפרו  [tp :יפדו לר׳ש דהא לא היו בכלל העטדר .ודוערכה
לא ד,יו ואף הכא נטי לא היו אלא יפדו  :אי הכי הדר קושיין דליפלוג ר׳ שטעון ברישא דהא אמר קדשי
הם״ד  :יו[ טעטא משום דהוי מום טעיקרו אמרי׳ לרבנן יפדו הא  :יח[ יקברו ותיובתא רר׳ל דאטר דקדשי
םובח היו ועוד קשיא מיפא דר׳ שמעון ארישא  :אמר לך ריש לקיש ־ תני בסיפא דהא ברייתא בקדשי
טובח לא היו בכלל העטדד ,והערכה הם״ד ! יט[ אפיך ם'א הא בד׳א דלעיל דסבר ר״ל דהבי איתא כדקתני
טובח ר׳ שטעון אמר בין תמיטין ובין בללי מומין יקברו ולא קשיין  :ל׳א ריש לקיש מיפך אפיך הא ברייתא
דר,כי מותיב טטכילתא ברייתא אחריתי וד,כי טותיב טיתיבי טתו בין תטיטין בין בעלי טוטין יקברו • רבי
סכילתין אחריתי ולא םייתי וה לתאי תיובתא ל די כדגרים לה הבא מתיבת ורובי עד תיבת רשב׳ל נמחק :
שטעון אמר תטימין יקברו בעלי טוטין יפדו  :בד׳א לתנא קטא קא מהדר י בד׳א • דבין תטיט־ן בין בעלי
כ[ רשב׳ל«ות ד׳ ל׳ש :בא[ כו׳ ובין־תיבות ואע״ג ואות ד׳ נטחק :כב[ אלא דלאו קתני בהדיא אות ד' נטחק :
כג[ מעיקרו ובקדשי בדה׳ב אות ב׳ נמחק  :כד[ אסר ברישא יקברו :
טוטין יקברו בקדשי בדק הבית אבל בקדשי טובח ]בע״ם יפדו[ והא דייקא כר״ל אליבא דרבנן :מאי לאו בשקדם
הקדישן את טומן ־ סיירי ותיובתא דר׳ יוחנן מהא סיפא דבדיא  :אמר לך ר׳ יוחנן הבא במאי עסקינן
דבבעל מום יפדו • בבעלי טוטין מעיקרא  :הכי נטי טסתברא • דאי לא תימא הכי ניפלוג ר׳ שטעון בקדשי טובח דבעלי טוטין יקברו דהא אית ליה קדשי טובח היו  :אלא ש׳ם ־ בבעלי םוטין מעיקרא סיירי  :אבל אי
בשקדם הקדישן את מוטן טאי בעי העמדה והערכה ניטא תיהוי בו׳■ כדאטרן לעיל • אי הכי ניפלונ ר׳ שטעון בסיפא דברייתא דקתני אבל אי קדשי טובח בעלו טוטין יפדו וליטא ר׳ שטעון דיקברו כדאית לידו אסר
הגהות הב׳רו ) א ( גם' ואם בהמה אשר יקריבו כצ׳ל היבת לא נמחק ) :נ( רש׳י ד ה בין טוב לרע בו' 7אז הוי משמע ובו׳ רע הסיד ; )ג( ד״ה ובעלימומין ובו׳ והערכה הס׳ד ואח׳ב מ׳ה תיובתא דרבי יוחנן מרישא דקתני :
)ד( ד׳ ה הכי נמי מסתברא וכו׳ ומשום הכי ס״ל קדשי מ1בח ) :ה( דר ,אלא מיפך וכו׳ אלא דקתני בהדיא • נ״ב בברייתא קמ״מא משא׳ב במכילחא בחר״חא ) :ו( ד׳ ה לריש לקיש ו ט׳ והא דקתני :
גליון ה ש״ ם תו ם׳ ד ה חמימים וכו׳ בלא מום • ע׳ נב״ק דף עו ע׳א חוס' ד ה בחיטה • ועיין ברשי׳ ייש מעילה ד ה נמאן דמנקינהו :
יפדו ו^לשי נ״ה יקנלל ולי׳ש ק ה י נ׳ ה למי W
הג ד { ת צ׳׳מ ]א[ וי,לי והני מופינ נו׳ ] :נ[ ׳ קניו ל״ש אומי פמימיס ק נ י ו ונמ״מ -פדו נ7״א נקלני נ״ה אנל נקלשי מ 1נ ח יפדו תוונפא דל״י נו׳ ] :ג[ 5״ל אופה  :נל[ וה״ל ] :ה[ ומשוס הני ליננן ?לשי מונס
זלא היו הכ״י ] :ו[ ותני והני מופיב  :נו[ ומור.ינ לה הני אי״׳ ואר׳ל ולא מ״ת׳ לה נהא ננייפא לנ״ש נזניסידן לה הנא די,מגי ננ״ש נהייא ונו׳  :נח[ מונח יפלו הנו״י ואפ״נ ן״ה ני! פמימיס ו ט׳ ואמ״ג הו׳ והשאר יש למפו? ד פוי לשון הוא ;

וש:ז אצא דצא תפט

עין משפפז
נ ר מצור.

כג « מיי׳  d*6מהלכום
^רירמבחהלכ׳יא
כ ד ב^^פ-המסלמת
עיכי! הלכה ה :
אין סכראמא לוטי ל״ק
כטייס הלכה נ :
^
מע?ה : J ” S
גי׳  5׳ pנהך מלתא
דר»ן ס'
גי' ליק 1לכך שנה הת;א
למילתיה ולא ה1כיר כלל
כמילתיה קדשי וכו'
כח ו מיי' פי׳ת מהלכות
מפה׳ק הלכה : I
כ ט ז מיי׳ פ׳א מהלכות
ממורה הלכה יג :
ל ח מיי׳ פי״נו מהל'
פסה׳מ הלכה יא
■ס׳ד מהל׳ תמורה הלנ׳י:
וי' ־
ל א פ מיי׳ פ׳ג מהלכות
חמן ומצה הלכה יא
תוש״ע א׳מ פי׳ ממס
סעיף א כחכמים :

לב י מ״׳פי׳א ס^סת
פרומות ה ל " ^ ■י
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יש בקרשי מזבח פרק שביעי

תמורה

משורת הש״ם

בעצי מומין י פדוד צא היו ננצל ה פ מ ד ה פיו ב פ א דרבייוחכן אמר הפא צמאי ע ס קינן • הא דקפני אם מפו לא מפו ממש אלא שעבר
לך רבי יוחנן פו׳ חיובתא דרשב״צה״נ דפציג ר״ש ודקדק רש״י ושחטן יךדם פדיון ינ[ דקאמר יפדו וי א כ לו:י״ מ אומר יקצרו • כר״ש
דברייחא קמייתא נמי ני מ א ה כי ומאי אוצמיהדהאי בתרייתא וי״ל דאמר קדשי מזבח היו בהע מדה והערכה  :יפדו • שלא היו בהע מדה
דלא דמי דהא אקמייפא ליכא צמימר ה ר דאם בעלי מומין דה״ק ו ה ע ר כ ה :משום י חזו להק רצה־ עבוד ׳ ק ל הו מעלה ב פ מי מי ם)נ(
דמזבפ  :לרצי יוחנן דמוקי ם לה צצעל
מיירי שהוממו אחר הקדשן ובקדשי
מום מעיקרו• ואמר משום ה ט לא
מזבח *סברא מ א לומר דר׳ שמעון
בעלי מומיין יפדוומוקמינןלה בשקדםהקדישן
פציג ר״ש עלה אלמא דכ״ע בעל מום
י ק א ״ ר ב ־ ־ י ג מ ״ א ״ ו קיש■  ra mפ ח
את מומן שמע מינה *פודין את הקדשים
מעיקרו לא בעי הע מד ה והערכה
יפדו בבעלי מומין• ד פנ א ק מא
בשעבר
במאיעסקינן
הכא
לכלבים
להאכילן
והפנן כו׳דבשלמאלר״לליכא לאקשויי
מיירישהוממו אחר שהוקדשו אבל בהך
בפרייפא דר״ש לא איירי במילפיה ושחטן כדתניא א[כל הקדשים שנפל בהן מום
דהוא חוקים לה ב פ ם ונעשה בעל
ושחטן ר״מ אומר יסברו ייוחכמימ אומרים
מום לאחר הקדש ואיכא למימר דבעל
כלל בקדשי מזבח *ובחד מילפיה הוא
מוס מעיקרו הוי כהקדש ב״ה דאע״ג
דרבנן דאמר אבל בקדשי מזבח בעלי יפד! א״ל רבי ירמיה לרבי זירא לר׳ שמעון
דלמזבח אקדשיה אפ״ה כבדק הביה
דאמר קד שיבדקהבית לאהוובכלל העמדה
מ מין יפדו מיירגשפיר בשקדס הקדשן
דמי דלא קדישאלאלדמיוהוי בהע מדה
ור״ש פליג עלייהו *אבל לכך שנה
והערכה אמאי תמימים יקברו משום ק דחזו
והערכה לרבנן אלא לר׳ יוחנן קשיא :
הפנא למילפיה משום דבמילפיה לא
להרךבה כדתניא *^המתפים תמימים לב׳׳ה
וצמסנוה • זרוע ולחיים וקיבה  :ליגזז
הזכיר כללקדכומזבפ ולאגילה בדע פו
שכל
למזבח
אלא
נפדין
אינן
נפדין
כשהן
וליעצד• לאחר פדיונן יד[ :ו ל ח סו[
כלל מה אומר בקדשי מזבח :
כ ד ת נ י א כל הקדשים שנולדו בהן מום הראוי למזבח אינו יוצא מידי מזבח לעולם
והלצן מוהר• אפילו איעבר קודם
א״ל רב פפא לאביי ואמרי לה1א[ ג[ רבא]ב[לר׳
ושחשן ר"מ אומר יקברו •
פדיונן ואיפיליד לאחר פדיונן  :ואמר
רב סס מלה • בפרק שני דבכורוח הא
איירי בקדשי נמבח דסבר היו בכלל העמדה יוחנן דמוקים לה בב על מום מעיקרו ל[ וכולי
כר׳׳ש ולרבי יוחק אפי׳ כרבנן וחכ׳׳א
דפנן יפדו זו דברי ר״ש דאמר קדשי
עלמאםבירא להו דבעל מום מעיקרו דלא
יפדו דס״ל לא היו בכלל העמדה לרשב״ל
ב״ה א ס מפו יפדו והאי בעל מוס
ניחא שפיר דהוא רבנן דמחני' דאמר הוי בכלל העמדה והערכה מ ולא והתנן *כל
מעיקרו כקדשי בדק הביפ פשיב ליה
דקדשי ב״ה היו קדשי מזבח לא היו אלא
הקדשים שקדם מום קבוע להקדשן ונפדו
אבל פכמים כו׳  :יז[ומחלוקסו • דהא
לרבי יוחנן דאמר בק לרבנן בין לר׳׳ש
לחולין
דוצאין
יובמתנות
בבכורה
'חייבין
קדשי מזבח היו מ ק נינהו רבנן דהכא
רבנן דפליגי עליה נמי יח[ אוקמפ
להקדשן ופליגי ייליגזז וליעבד ולדן וחלבן מותר לאחר פדיונן
מומן
שקדם
, .
,
וליכא למימר .
דבעל מום מעיקרו לא הוה בכלל
בסלוגחא דתנא דבי לוי דלעיל דבסוף פרק
יוהשוחטן בחוק פטור ’ואיןעושין תמורה ואם
ה ע מ ד ה)ג ( ו ה ע רכ ה :ל הכיל א א מ ר
הנהנה מן ההקדש)מעילה יס (:גרים בהדיא
מחו יפדו *ואמר רב יהודה אמר רב זו דברי
רב זו דברי ר״ש ומחלוקחו דאיהו
קי®!
סבר לה כר׳ שמעון בן לקיש דאמר
ומבר ושחק *ר״מ אומר יקברו וחש׳^ ר״ש י[ דאמר קדשי מזבח היו בכלל העמדה

ונספרים שלפניט י נ י
אומר צ״ק
מסל׳
ל ג כ מ״׳ פי׳ע
יפדו ובספרים כחוב מ [ ר״מ כר״ש
פס ' 0מ הלכה א :

]מנחות קא* תוספתא
תמורה פ׳א[

נכורות יד• ]מולי! קצ•
צעיל י[:

]נכורות יד[:
הגהות הב״ח

)א( בטשנה ותרופה •
וכלאי הכיס
לרבנן קדשי מזבפ לא היו ב כ ל ל ה ™ ?׳מאה
והערכה והלכך לא מיפוקמא ההיא והערצה את ) :כ( רש׳י
ך ך;,ן א ד׳ס משום י «׳ כתמימה

יגק והערכה קדשי ב״ה לא היו כדתנן ר״ש אומר
י,דשי ב׳ ה אם מתו יפדו ומודה ר־ש בנ ע ל
לחוד רבנן דהחס לחוד מיהו  Vדהכא^ז^מום מעיקרו שנפדה מ״ט דאמר קרא אותה
שי ט ה מקו בצ ת איכא לדחו״ דמ״רי בקדשי ב׳׳ה וחכמים  sי א ו ת ה למעוטי בעל מום מעיקרו אבל חכמים

לההיאדמיירי בבעל מוס מעיקרו דחני ומסצוקתו וכו׳ והערכה

יפדו מפוקמא אפילו לרבנן א( אבל
סיפא קחני אבל קדשים שקדם הקדישן
אח מומן -אס מפו יקברו לא אפיא
כרבנן הלכך לא מיפוקמא כרבנן
דהכא  :ואיצעייו אימא רב פר׳ יוחנן
ס״ל• דאחדקד שי מזבח ואחד קדשי
ב״ה בעי העמדה והערכה חוץ מבעל
מוס מעיקרו ובין רישא וסיפא דההיא
יט[מצי לאוקומה נמי כרבנן וכר״ש
ופני זו דברי רבי שמעון ומחלוקחו :
יקצרו• הנפלים :שליא
וכל
שאי :שליא ,בלא ולו
»ס יכ נ י■
׳
י
הנך נקכריס מהוס לחיסורי הנחה

א[ כדתניא ם״א קדשי
טובח תסיטיס ונעשו
בעלי מוטי! ועבר
ושחט אומר יקברו וחכ״א יפדו ומההיא ודאי ל ה ע מ ד ה והערכה א״ל *מאן חכמים תנא דבי^
ר׳ם אומר יקברו וחכמים
S
אומרים יפדו םרר'מ איכא לשנו״ דרבנןדהכא לחוד ורבנןדהחם לוי אי הכי זו דברי ר״ש ותו לא זו *דברי
כריש רבנן דהכא כרבנן
דר,תם נימא תהוי
תיובתא דר׳ יוחנן
אמר דהחס קדשי מזבח לא היו י״ל דמחני׳ קשיא-י׳ §קתני הכי 1נ[ משום דרב סבר לה כריש לקיש
לך ר׳ יוחנן רבנן דהתם
לחוד ורבנן דהכא לחוד :דמדקאמר ר״ש דקדשי ב״ה אם מחו י ס ס  3ד א םר לרבנן קדשי בדק הבית היו בכלל
ג[ משום• ס״א הואיל מדל1יצפריך לפרושי ב״ה מכלל דמ״קמיירי
וחד למזבח עביר בהו בהן כדפירש כו[ כל הסוגיא בספרים  :״העמדה והערכה קדשי מזבח לא היו ז[ ורישא
רבנן מעלה ל׳א משום
לה מ ש ו ם דחזו להקרבה ־ וקשיא דא״כ § קתני ואם מתו יפדו וםיפא קתניאם מתו יקברו
דחוי להקרבה  :ג[
דשבושח
בפ״ק
קאמר
מאי
לרבא לר׳ יוחנן
■יואיבעית אימא רב כרבי יוחנן סבירא ליה
ד[ מעיקרו דכו׳עסבירא
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ו ד ק א ק ש א ל ךזו ד ב רי ר בי ש מ ע חו ט חלו ק תי
^זו הכי דבעל מום r
ה[ והערכה ל׳א
ואלו
נמי:
הכי
״[אימא
ליה
״מיבעי
לר׳י קדשי ב״ה צא היו ומה בכך הא חמימים
למעוטי
דאמר אותר.
י
_ ___
. - _ . - •1• _.
1.
__  -ד1«._ ^ .
בעל מום מעיקרו דלא היא ותקבר מיבעי ליה וי״ל דיש חילוק בהן *הנקברין ״״קדשים ט[ שהפילה יקברו|§_נינהו  :כא[ חולין שנשחנווצעזרה
תמימים
ב״ה
קדשי
כשהקדיש
דודאי
בדבר
והערכה
בעי העמדה
וישרפו• משוס דנדחלפי 5הו קדשים
להפילה שליא תקבר ושור הנסקל
ולא וכו׳ :ו[ מתיבת עבר בבל תקדישו ושינה בהן להקדיש שלא
שאירע בהו פסול דאי אמר יקברו כיון
־ד..,״-..,.,
יי״יד־•.-,
דאמר עד תיבות אבל
חכמינז אומרים נרשם כמצותו דמצות תמימים למזבח דין הוא ^ערופה וצפרי מצורע ושיער נזיר ופטר ח טיי .דלא מוכחא מילפא אי חולי הוו אי
בחעי לבנה  [t :לא היו ל^ברן כשמתו אבל סרה שלא שינה במצותה
י
בין
ד
'
בעזרה
שנשחטו
וחולין
חלב
ב
ובשר
קדשים אחו למימר כמי קדשים שאירע
נס׳י ולא מיתמר ליה תפדה ]א[)למה נקט אותה עוד י״ל דודאי E
ומחלוקתו  .תמימים לבדק הבית שעומדין למזבח  ,יש מ שמעון י[ אומר תלין שנשחטו בעזרה ישרפו״ בהן פסול מומאה או פסול ט ת ר
זודברי ר׳ ש
,
- .
משום דקהני סיפא«נלט־לנו]ב[ להחמיר דאמרת מזבח(  :אלו הן “ ובן חיה שנשחטה בעזרה ואלו הן הנשרפין  Iי ק ב ח וקיימא לן בפסחים בפ״ב )לף

אפילו בעל מום טעיררו הי נבלל

נובד ליד ,אמי ליד ,האי דלא^

מתני׳

מתני׳

]לעיל לא• וש'נ[

כ[

^Fr

חעדין( ליעד על כל

“ חמק בפסח ישרף א( ותרומה טמאה )א(  8כד•( בקדש
?;! •yו״™{
? ;  ,״' » ־ ־ י■ 1־רל־י־לא•
ונפדו פטודין טבכודהצבשלמא בכלאי הכרס דהא כתיבי פן
הפסולין שבקדש שהן בשרפה  :ופן
והערלה וכלאי הכרם את שדרכן לשרוף
ומן ה«זטיזיאין'יגאי! 3תקדש המלאה ״סן תוקדאש אלא ערלה
חיה שנשחטה צעזרה• כ( אפי׳ א ס
לחולון לינזווליעבדיילח מצריך עיון סעמא מאי בשרפה ופי׳ רש״י ישרוף ואת שדרכן להקבר יקבר יא['ומדליקין
ע [ חולין היא דליכא למיגזר משום
משום דאיתקש לכלאי הכרם •
וחלבן אסורין ״™י
בפת ובשמןשל תרומה יכל הקדשים שנשחטו
i
פדיונן והשוחגז! בחיז /A
דלא ליקבור קדשים פסולין דהא כ״ע
ונקברים
מותר
אפרן
חייב ועושין תמורה ואם ״ ( ה נ ש ר פ י ו
ת ץ לזמנן וחוץ למקומן הרי אלו ישרפו
ידעי דחיה במוקדשים ליכא ולא אתי
׳ אפרן אסור• צריך עיון
מתו יקברו ואמאי יקברו
אשם
טעמא מאי ואומר מורי הרמ״ר דנשרפין א(^“®’®’®®®’®°י י'® ’®®’®'®י®י®״ ’י'®
לחלופי אפילו הכי תשרך :ח מ ץצפסח •
דאטר לרבנן קדשי
העמדד ,כיון שצוה הכתוב לשורפן אחר שעשה כאילו נעשית מצותו ואין לך דבר
בכלל ’י' ”*'
בדה׳ב היו’י ”’
בפ ס חים מפרש ט ע מ א בפרק כל שע ה)ד ף כז (:דגמר ליה מכותר :
דאמר
והא
אסוריה
הלך
מצותו
שנעשית
כיון
ה״נ
בו
ומועלין
מצותו
שנעשית
לא
ור,ערכה קדשי מזבח
חרומה ט מ א ה-נ מי ח שרךבבמה מדליקי])שבס כה•( מפרש ע ע ע א
היו ומשום הכי לא אשירה אסורה לעולם אף על פי שהזקיק הכתוב לשורפה )דברים יכ(
דמותרת בהכאה דאמריכן כ מי ה ת ם בפרק כל שעה)פסחים דף כג•(
מיתמר זו דברי ר׳ש היינו משום דכתיב)סם ינ( לא ידבק בידך מאומה מן החרם אבל הנקברין
ואיבעית
ומחלוקתו
לך כיתכה להסיקה חחת תנשילך  :פלאי הפ ר ם • פן תקדש
דלא הטעין הכתוב לשורפן משוך איסורייהו לעולם :
בר׳י
אימא רב
בו'  :ס[ תני זו דברי א( נ ״ מ מ ס' ני ס׳ להדיא נממני׳ מפרפין אפרן מומרונן גיאה מ מל׳ סוס' צקמן ז׳הוגעיפיס עיין יש׳ק המלאה וגו׳ פן תוקד אש וערלה מכלאים כג[ גמרה  :א ח
ד׳ש ומחלוקתו תיבות ש ד ר ק צו׳ • אערלה וכלאי הכרם קאי אוכלין ישרפו ומשקין יקברו  :ומדליקין • ליהכות בפת ובשמן של תרומה  :חון
אימא ה בי'נטי נמחק:
לזמנן • כלומר ע״ מ לאכלן חוץ לזמנן או לאכלן חוץ למקומן  :ישרפו • כדפירשתי לעיל לימד על כל פסולין שבקדש כו׳ :

והד׳א

י

גליון הש״ם
מ ת נ י׳ קדשים שהפילה •
עיין גדה דף מא ע׳א
סוס׳ ד׳ס קסבי :

רבינו גרשום
>*ך ר׳ל תני כסיפא
בקדשי טובח ]בין
תטיטי׳וביןכע׳טיקברו[
הואיל וחיו לטובת
בהו
עבדור V U
פדייהח •־ ע ג ד
עע׳יי ט ד י י
מעלה חוטרא דיקברו
דהא אינן יוצאין טידי
מזבח  :שמעת טינה
פודין את הקדשים
להאכילן לכלבים דהא
כיון דמהו ופריק לר,ו
לא חזו אלא לכלבים :
אלא הבא במאי עסקינן•
בנק שעבר ושחטן קודם
______
_____
פריב
דד,שתא כי
_פדייה
להו"חזו״למיכילנדע
כו׳ וחכ״א
ובדתניא ״'
ייי״י'״
יפדו • 'מדר' מאיר• כר׳
שמעון דאמר קדעזי
מזבח היו ויקברו  :רבנן
דהכא דאמרי יפדו
כרבנן דהתם דלעיל
אליבא דר' ש:זעק בן
לקיש דאמרקדשי מזבח
לא היו ויפדו  (6 :נימא
תיועי תיובתא כו׳ • זו
דברי ר׳ שטעון דאמר
______
אם
^ הבית
קדשי בדק
מתו' י פ ח דלא יהיז

’]בקדש[׳ את הקדישן
אע׳נ דקדשו מזבח
נינוע כיון דלא חל עליהן
הקדש נמוד למזבח
הלבך דיניהו בקדשי
בדק הבית דאש מתו
־ א( עיין רש־׳ק נ( נ׳ א וקמ׳לאע• :דליכא למינזר וכו׳ צ׳ק
’
'
־
^ נ  °(^ 1ע ל׳״ ^ז 5י?
אשם
יפדו דלא היו בכלל
)דף פ׳ד ע׳ב( ד׳ ה ומוציא:׳[ שמעון־תוס' נדר ,דף ם'א:יא[ וםדליקין-פסחים דף ליג ע׳ב :יב[ פדיון וקאמר יפדו
העמדר ,והערכה :אבל חכ׳א• הכל היו בכלל ]ר,עםדה והערכה[ אפי׳ קדשי בדק הבית אפי׳ בעל מום מעיקרו י
אות ד' נמחק  :יג[ עבוד בהו מעלה אות ל' נמחק  :יד[ פדיונן ואע״ג דשאר קדשים שקדם הקדש לטומן
וקשיא לד׳ יוחנן דאמר אותה לרבנן למעוטי בעל מום מעיקרא דלא היו דקס׳ד דהא חכמים היינו רבנן
אסורין בגיזד ,ועכודד ,לאחר פדיה :וחלבן מותד־ לאחר פדיה דלא קדינא ביה בשר ולא חלב דלא קדשי קדושת
דפליני אדר׳ שטעון  :א׳ל לא • מאן חנמיס תנא דבי לוי אבל רבנן דבפלונתא דר׳ שמעון בבעלי מומין
הנוף אלא קדושת רמים וכיון שנפדו פקעו קדושתן  :טו[ נמי מותר תיבת וחלבן נמחק  :עז[ רב יהודה אטד
מעיקרא כר' שטעון סבירא לרזו  :אי הכי זו דברי ר׳ שמעת • ]ומחלוקתו מייעי לטימר לרב א׳ל רבא
רב עלה  :י [1כו' הס״ד וטה״ד תנ א דבי לוי הא דאכזרינן לעיל הכל היו בכלל העמדה והעדכד : ,ד,ם'ד ומה׳ד
דב כריש לקיש סבירא ליה דאמר דלרבנן קדשי מזנה לא היו ולא מחוקמא סיפא כרבנן דקתני בשקדם
ר׳ש ומחלוקתו  :יח[ נמי סבירא לוע דבעל תיבת אוקמת נמחק  :יס[ דההיא איכא לאוקמה תיבת מצי ל׳ש •
הקדישן את מוטן ואם מתו יקברו ואי רבנן כיק דאסרי דקדשי מזבח לא היו אמאי יקברו הלכך לא
כ[ הנפלים הפילר ,שליא  :בא[ נינהו הס״ד וטה״ד ושור הנסקל דאסור בהנאה דכתיב לא יאכל וכו' אי נטי
מיהם׳ ליה זו דברי ר' שמעון ומחלוקתו • אכל כר׳ שמעון )ומחלוקתו( מיתוקנזא סיפא נטי דהא כין ר'
נפקא לן מבעל השוד נקי וכו' :הס׳ד ומה״ד ועגלה ערופה כתיב שם וערפו שם תהא קבורתה:הס׳ד ומד׳ד וצפורי
יוחנן בין ר׳ל מודו דלר' שמעון קדשי מזבח היו הלכך כי קדם הקדישן את מומן יקברו אבל בבעל מום
מצורע דשוחמין על פני המים אבל מעזולחת לא משום דלא אמרה תורה שלח לתקלה :הפ׳ד וטה׳ד ושיער
מעיקרא היינו שקדם מוטן להקדישן נזודה ר׳ש דלא היו בכלל יפדה ז ואב׳א אפי' תימא סבר לה רב כרבי
נער נשדפין תחת הדוד של שלמים  :הס׳ד וטה״ד פטר חמלר כתיב וערפתו ונמיר• לה דאסור בהנאה מעגלה
יוחנן דאמר דלרבנן אוזר זה ואחד זה היו ומודין בבעל מום מעיקרא דלא היו  :ורקא קשיא לך א״ב רישא
ערופה  :הס׳ד וטה׳ד בשר בחלב דחתיכת בשר שנתבשלה בחלב אסורה בהנאה כפ' כל הבשר  :הס׳ד וטה׳ד
וסיפא טיתוקמא נטי כרבנן א״כ לימא זו דברי ר׳ שמעון ומחלוקתו תני הכי ולא תיקשר : [,מ ת נ י׳ אלו הן
חולין  :כב[ אם היא דהקדש כדה׳ב כיון דאין קתשת מזכה חלד ,עלר ,כחולין היא א'נ אם חולין היא וקמ״ל
הנקברין ־ דכל הגי אפור׳ בר,גאה  :ר׳ שטעון אומר חולי; שנשחטו בעזרה ישרפו מ׳ט ישרפו• דדינו כקדשים
דאע׳ג דליכא  :פג[ מכלאים ננעיי' אות ה' נמחק  :כד[ מזבח ואחד בו' בעלי מומין יפדו מיתוקם בזעתן קדשי
שנשחטו חוץ למקיטן טה הנך ישרפו דשינר ,דרכן אף חולין דשינה דרכן ישרפו • וקדשים שנשחטו
מזבח בעלי מומי! דתנא  :כה[ כתוב מדר׳ם כר׳ש  :ס [ כדפי' בתחילת כל הסוגיא בספר הכ׳׳ר ראב״ק :
דכל ששינה מ ק מו דישרף
לימד דכ5
חוץ לטקוטן טנלן דכתיב ובל חטאת אשר יובא את דמה ונו' ביטד
א( גירסת רבינז היא כמ״שגשט״מ כאן אות א.
הגתת הגר׳א ]א[ נם' רבא • צ׳ל לרבא ] :ב[ שם לר׳י דמוקים בו׳ ולא נריך דקאמר לעיל בהדיא י״ל דסתס גמרא קא״ל ועוד דייל ד׳ה קאי אר׳י ור״ל ולר׳ש דוקא דנע׳מ מעיקרו כקדש׳ ג׳ ה דמי כמ׳ש יש׳י ] :נ[ שם
משום דיב ס׳ל כו׳ ורישא בו' • היה יכול לסיז כיון דס״ל כר״ל ע״ב לא אוקיה לברייתא גנט׳מ מעיקרו רק שמתרז האמת דחף לישנ׳ל לד״ס בע'מ מעיקרו לא היה מלל העמדה והערכה :
ד ג ה ו ת צ׳ ק |5ז ד)» נקניה אוסר .ופול יפ ט׳ ] :נ[ צמזמיי כמו נההז׳ מזבוז :

יש בקדשי מזבח פרק שביעי

פ ט ר ת הש״ס

לר

תמודה

עץ ט שפ9ז
נר פצור■

מיין יש׳ק שנסנ ייש׳׳ אשם מלוי ישרן* • אם שחטו וקודם זריקת דמו טדעלו שלא חנוא והשתא הוו *חולץ שנשחכה־בטזרה אבל אם לאטדע לו יאכל כ שאי אשמות לד א מיי׳ סי׳נו מהל׳
דאשם קרייה רחמנא בפרשת ויקרא לכפר טל הספק ולהגץ מן הייסורים טד שיוודט לו אם ודאי חטא ויביא חטאת כדאמרינן בכריתות בפ' מהל׳מל״ס״ר^^ה ”’?
י‘
שנשחמו נע1רה נעי בתרא)דף כו : (:מטאח הטון* מ׳ • כגון אשה שהפילה יב[ ספק ולד ספק איט ולד כיון דחטאת ]יולדת מן[ הטון! היא כדכתיב ובן יונה או p.j
״ לד נ מיי׳ פמו מהל׳
תור לחטאת מביאתה טל הספק דהואיל ואינה יג[ נקטרת לא איכפת לן אי זריק דם טל הספק ואינה נאכלת דש״א לא ילי הי^ יחיל’!
׳ פסה׳מ הלנה יד :
םסול5־ונבלה היא ״ואין חולין נאכלין במליקה
א ם אפשר למישלפינהו מושבכא[ ״)כלל(
^ותשרן!דהף לה כשאר קדשים פסולין עיאשם ת אי ישרף יבי יהודה אומי ' -fip
אקושיא דלינפלינהו לז דמיי׳^׳׳ש מהל׳
ובמסכת נזיר )דף כס (.ילפיקשפיר §*'*חטאת העוף הבאה על הספס א 1ת ש רן6
!

r

■

.■,

לאטה^כלהגקברין
1
אומריטילנה לאמה כלהנקברי[
יהודה או מ רי ט/נ ה
ר׳ י ת ל ה
ער
׳
וכל הנשרפין »לא יקבדו ד י ת ד ה
׳לא ישרפו
5ןל**שק ויוצאה לנחל קדרון ואיידי יד[א(דטור
ל׳ג ] :ב[ שם ואם לאו■ רך הוא מתמקמק ואיט טומד בקילוח אומר אם רצה להחמיר על עצמו לשרוף את
»1ים^;־וה־6יפי - « 1י1ביו־ץלמא הנקברין רשאי אמרו לו אינו מותר לשנות :
כחוננדסוא׳ל!]ג[שם אתי איניש ואשכח להו ואכיל להו יצגמ׳ב[ שער הנזיר יקבר רמי ליה טבי
^^^^^^סיןד״זדש

” זג קג ח ל אי ש ר פו־ בג מ׳ מ פ ר ש ט ט מ א:

דאפק אשור לא אה׳
למשלי׳׳ י י ס א ישא׳

ד D ^ Sו tכ”
הוצרך לשלש קושיות
®יי'  II״’g
דטיסיןא^’®
■ ” /י
®’
^קי ש ’
מותי ואפשר לומר ג*כ
מי דתשיב נמתני׳ אף

י ״ ל ר ב נ ח מן ת נן

ש ע ר הנזי ר י ק ב ר

ו ר מי נ ת

״גרונאאלא אקושיא קמיימא דהמס התני

םסה׳מ הלכה ע

״  Tלרlונמ>^ני׳ ׳ ק נ י והלשין *לאו דוקא  ,ל׳א איגו מדוקדק צ׳ק
כ [ 5ו ר ^ ד ו 6י ו הזמו הריוידהיוי מ דשיא׳ /ל ח ח מיי'נ « הלנה יג:

כסונשיפיו־(מוחי’1״)הקיש

’א"אס? “קדש

י וניחא אי גרסי׳ נשרסץ ל ט ו מ״׳  i/Dמהלכות
אישולי כיאה הלנה
אפרן מותר וכן גרסי׳ במקצת חפרים מיהו
יש ליישב דלאלימותא נקמוה אפר הקדק יד מוש׳ע י׳ד פי׳ קשרו

סעיף ד ;

הכא דמתני׳ דנש,ןנן,ן  p0 5״, |jjאשךן

מומי ומשום דבשמוך מותיב מינייהו פ ו מיי׳ ס׳ג מהלכות
שומאת מת הלכה י:
דקאמרונשרפין יהקדת»[דאפרן מותר
פ א ח מיי׳ פ׳ב מהל׳
והתנא נסיב ליה הכא :
מעילה הלכה ו :

]בבגד[[
ג ם׳ מלא הסיט■ מלא הרחקת ג(גודל ^ * ה או ר ג ^ מלא ה סי ט מ צ מ ר ב כו ר נ[ ו ב ב ג ד
חמור
מאצבט מה שסא יסל להרחיק  :צמר ידלק הבגד ימשער הנזיר ופטר
הדדן עלך יש בקד שי פז ב ח
בכו ר• אסור בהנאהדקד שיםהוא :
בשק ידלק השק א״ל *כאן בנזיר טמא כאן
וסליקא לה פסכ ת תפורה
ידלה• גבי צמר נקט בנד וגני שטר
]נמיר מה :כתנו חוס׳
בנזיר טהור אמר ליה שנית נזיר אנזירפטר
....................
נויר
דצ׳׳ע מנ׳ל דשער
.שיוי>וווו>
אורחאא • h t i S v m
די אורח
דמילתאנשטרנויר
שר! כי
רהכו שק
נקט
טהור ישרן*• דשרפה כהיבא ביה חמור אפטר חמור קשיא אישתיק ולא אמר ליה ולא מיה אמר ליה מידי מ״א חני ״׳® י'®
כאן ב שעי ' ^” טסיי׳ סי׳טמ הל׳
דכתיב ונתן טל האש וגו׳ שטר גזיר שמיע לך בהא אמר ליה הכי אמר רב ששת כאן בשק
ססה׳מהלכהיכ:
טמא לא כפיב ביה שרפה  :פאןגשק• איתמר נמי ח אמר רבי יוסי ברבי תינ א כאן בשק באן בשער רבי אלעה
הא דקתני ידלק היינו שארג שטר נזיר
אמר כאן בנזיר טהור כאן בנזיר טטא א״ל נ״זליבטל שק ברובא אמו־ רב פפא פג י מיי׳ ת׳ב מהל׳
תמידי! ומיספין הל׳
יקבר בציפורתאציפורתא לישלופינהוא״רידמיההאמני ר׳יהורה הי אד א מר א ם
אמרת .
בשק דאי ,
^ופטר^חמור .

אס!ר^לא את!
אפרן־  ,ד
.
; 1P
למשד^^ן ^[שם״ן אפי איניש ומתטני בה הואיל ואיט
רצה להחמיר על עצמו לשרוף את הנקברים רשאי אמר ליה קא ק ש א לן _ ___
גליההש-ם
לשלופינהו ואת מוקמת לה כר׳ יהודה הכי קאמינא אם אפשר לשלופינהו
״׳■'ל ? 6י י ו » א ? «
מוטב נ»1ואם לאו אוקטה כ ר יהודה ראמר אם רצה להחמיר על עצמו לשחז׳!?■;>« *!?*.ן!
,5׳.
או
ן א ת הנקכרע רשאי ־ ! 1ואלו הן תשרפין ! א מר מרח מ ץ כפסח ישרףסחם S I S . S ' S
־“ז?א »» »־• ואל’ נ?הו»וד»וור
ומוקיםלהכר׳יהודה:לעטלברופא  3 .לן תנ א כ ר׳ יהודה *דאמר אין ביעור חמץ אלא שרפה :ת ח מ ה ט מ א ה״ מי ת ^י״י לנתל
י^יל®,
מצ1תו I
קאמישמלה מאיליה  :דהא קחנישטר נזיר ופטר חמור פשק ו[והערלה בו׳ :הא כיצד אוכלין בשרפה משקין בקבורה י[  :חטאת העוף >q׳{

« ״

..

״ ״

^אפרן אסוך ור^ניא יים
י'" ”

ונ ש ר פין א פ רן I

™ ' י נ^־

ונקברין *שיטה מקובצת

'!y .

!ו מו ת רין ל א ט הו רין ו א סו רין מ תי ב ר ב פנ ח ס *^עול ת ה ל ף ש נ ת מ צ ה ד מ ה = מ ^ .׳ ■יקנ^״^‘ ״:

דבכלאיסלאאמרליבטלב^כאןע:,!;,
_ _ .
איפר כלאים לא אסרה תורה אצא
ר בינו נ ר שו ם טל Tי תטרובת וכלאים מתרגמינן
ל׳ק״אבנדרטטא ייא טירוביןולאשייךבהוביטול:בציפורהא•
“שע%״ירב^קי^!^ק
הייני בשער נייר טם«
יי ״
ילשיף הלכך נשיף•
ב ש ע די ^; ?;; ^ ^
הא דקתני
טמא[ :
י“ “'יי!ל!י^“ ״^י^1ק
בשק דאי אמית נקבר
.
איניש י®״®״" ,״
טשתםש ב,
ד» בשעי אנל בשעי
 2נ ^ ר ^ »י ל ^ ^
יבואלידי אדם לאחר
5ל1ם’"'-בפל^א
ובפלונתא היינו כפו
?נ

דעי טש׳ה נקים האי
' ייץ
ליש״
?לק ד^ק תיבטל^אי'
שעי בשק ביובה:א׳׳ר

tS

״ מו ר א ת ה ונו צ ה ש ל ה י צ או מי די מ עי ל ה מ אי ל או י צ או מ י ד מ עי ל ה ו טו ת רין
״ ל א י צ או מי די מ עי ל ה ו א סו רין שונ ש ר פין ד ה ק ד ש א פ רן מו ת ר ו ה א תני א *כל
! ה נ ש ר פין “ א פ ר ם מו ת ר חו ץ מ א פ ר א שי ר ה ו א פ ר ד ה ק ד ש ל עו ל ם א סו ר דר
׳
.
בטילי״ ■■־“־א
קעריב לתו  .ותני .ל ת משום דאשירה יש ׳לה
ומיערב הוא דלא

S

K

יוטי״ "בר ועינא

?יסר ^םי״יב
בעובד כוכבים הקדש אין לו בטילה עולמית קתני מיהא אפר הקדש יהודה בפני ימפו
לעולם אסור אמר רמי בר חטא בנון דנפלה דליקה בעצי הקדש מאליה תני אם לא רבה לחלוק
™ק־י"’תחם^!?ם™
__נלכיון ’ א[דלאידיע מאןני׳^דלא הויאיניש דלמעול דליפוק אפ ק
שמעיה אמר בי תניא הא מתגיתא  wבתרומת הדשן תניא דלעולםאסור הערלה ובלאי הכרם את
שדרכו כו׳ הא כיצד י
*דתניא ושמו בנחת יושמו מלו ושמו שלא יפזר:
״
...........רק.....
.
את
ובקצת נרי כתוב

שטשה מן ה איפ ר צורת צפר בשק
דחשיב דמיפה ליה לכולי שק ולא
מיבטל  :הא מני • דהשחא ס״ד דהכי
מתרץ הא מניד אזיללפ מרא ר׳י הוד ה
הי א :אמרליהק שיאלןל שלופינהו•
דאפשר בתקנה ואח מוקמח כר׳ יהודה
היכא דאיכא חקנתא מי אמר רבי
יהודה אמר ליה ה ט קאמינא יח[ לה
■ ■■
. . . .
א״א לשלופינהו מוטב ודקא קשיא לך פטר ח פ ר אפטר ח פ ר הא דקתני ישרן! ובמתני׳ יקבר לא ת קני מזיי 1^^) 0
אוקמה כר׳ יהודה כולה ומיתוקמא שפית מ״ט• נקברין לא ישרש משום דנקברים אפרן אסור ואחו ד(לפשריי!^ דסהנדהוב שרהמה-אט״ג דקי״ל
בחס׳ נדה ) ד ף נד (:מטמאין לחין ויבשין יס[ היכא דנעשו אפר בטלמא טהורין אם אין שס מלא חרווד רקב ופ שר בהנאה ובשר המש מן מ ק ני [
הוא ושרי אפרו :שנהמצה דמה • שנטשיש מצושה :מוראה ונוצה שלה• נקברין נינהו דאמרי׳ בפ״ק דיומא ) ד ף כא (.פר א ה וטצה ודישון מזבח הפנימי
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לעולסאסורומיערבצאטריבבו׳• האי מקשה מפרש ואזיל לברייתא דלא היקשי ליה היא גופה כיון דאפרטצי אשרה ואפר הקדש שניהן אסורין
אמאי פליג להו מהדדי ולא שני חון מטצי אשרה ואפר הקדש ולא ליתני לפלס אסור ומפרש משום דאינן שזין דאשירה יש לה ביפל ביד פ ב ד שכביס
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של טובד כוכבים אסור כו׳ :ה״ג לא הוהאינישדלמעול• דאי הדליקה אדס מטל המסיק ונפק אפר לחולין והנך דטטוניןשרפה בלא פ ס מטילה
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יצא אפרן לחולין דקלישא קדושתייש הואיל ונפסלו והא דקתני אפר הקדש אסור היכא דליכא מטילה ולא הוה איניש דלחנגיל
בי הניא הא• דאפר הקדש אסור במלא קומן של הדשן קאמר שהכהן חורם בכל יום שחרית ונופט אצל המזבח כדאמר בפ״ב דיומא )דף כד (.נאמר
כאן והרים ונאמר להלן והרים מה להלן בקומצו אך כאן בקומצו:ו שמו אצל המזבח ושמו פולו• וכיון דטטון גניזה אסור בהנאה :
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שארנ מאיתו שעי נזיר
בשקרטות עוףדטלאכת א( דעוף רך הוא מחמקמק ויוצא נקילוח צ׳ק נ( ונשנת קו .פרש׳י דמלא שינו כפול הוי מלא הרחקת נודל מאצכע אגל מלא סית תשות הוי הרחקת אמס מאצגע עיש זע״) נביענורה  pjpjח[ יועדה כיצד חטאת :
חשובה היא הלכך לא ג( ]כאן בשק כאן נשער כצ׳ל[ ד( נ׳א למשוייהו ה( דהקדש אסרן מוחרין וקשיא למה נקע הקדש וניחא דליטחא נקעינן אפר הקוש הנא דנמתני׳ תנא דנשחעין ט׳ ונשרסץ דהקדש אפרן צ׳ק ש[ לאמה טנתחה אבר
אבר וערקר ,לאמה ;
בטיל וידלק  :ואג^ר
י[ ט'• נ׳ א תניא אמרו לו אין מותר לשנות תרע שדרי נשרפק אפר; מותר ונקביי! אפרן אסור ורטינהו דם
אדאי ידלק ונשלפינהו שלופי לאותו השער מן השק ויקברנו ולא ישרף השק  :הא מני דישרף ר' יהודה היא
הפילר ,טין חיוב אם טין פטור בפרק
שר,פילר ,ואינר ,יודעת אם
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דלא יריע מאן נמחק ! -
פו' . !.יא[ .תיבות .
דאטר בטתני' אם רצהלהחטירט׳• א׳ל קשיאלן לשלופינרע דאנאקא בעינא למעבד ליה תקנתאדלאישרף
הטפלת מפרש איוו טין חיוב איוו טין פטור וכיון דחטאת יולדת עוף היא כדכתיב כו'  :יג[ ואינד ,נאכלת לא
כלל ומוקמת לה את כר׳ יהודה דישרף  :א׳ל הכי קאטינא א ט אפשר לשלופינהו ]מוטב[)מותר( דלא ישרף
תיבת נקטרת נמחק  :יד[ ואיידי דעוף רך תיבת דעור נמחק  :עו[ ומתני' דקתני יקבר בשער  :עז[ בשק
ו א ם א־^יאפימר לשלומינוע ]ידלק[ או ק ש א להא פתני׳ דקתני ידלק כר׳ יהודה דאמר א ם רצה להחמיר בו' :
דטשטע מעט ! יו[ מתיבת ואי קשיא עד סוף הדטר נרשם בחצי לבנה! יח[ קאטינא לך אם אפשר לשלופינהו
איפר דאטר ר' יועדה אם רצה להחמיר היינו כשהן בפ״ע הנקבר ע׳י תערובת כגון שק וה מי שימעת ליה דישרף
מוטב ואם לאו דקא קשיא  :יט[ ויבשין אם נפרט דנעשו תיבת היכא נמחק  :כ[ מתיבת וכתיב עד ט ף
תנא א ם לא רצה לחלוץ ולקטר אלא לשרוף יחד רשאי כר' ייעדה  :את שדרט לישרף • כנין אובלין ישרף
הדבור נרשם בחצאי לבנר : ,בא[ ב( כ׳ת תיבת כלל נטחק נ״ל שו ע א ר׳ ת כיתורוצו :כ [ 3נשרפין דהקדש
ואת שדרכו ליקבי בנון משקין דלא אפשר לוע כשריפה יקבר  :טדלידןין את הנר ואת השטן ואת הפת האפוי
מותרין  :כג[ אפרן מותר והתנא אות ד׳ נמחק  :ס לי ק
)את התנור( כלומר דנהנה טמנה כהן בתרומה טמאה להסקה וניחוש אי משהי לה לתרומה לצורך ד,םקת דדלמא
אתי כד ,לידי תקלה שמא יאכלנה  :פת וריק לה לבין )עינ־ם(]העצים[ ומינכר טילתא דלא הוי)היסק( ]תו
לאכילה ושטן בכלי מאום] :אשם תלוי שאירע ט פיסול ישרף • כדין שאר קדשים דר,א נאכל דעא לכהנים כאשם ידאיור' יועדה אומר יקבר• משום דתני לד ,בברייתא בנם' ב ה ט חולין שנשחטו בעורה וככר אמרי׳ במתני' לעיל
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א־נד ,נאכלת טיט אשם תלוי אין בו אלא הפק אחת ספק קדש ועא א( דפפק חלב אכל אבל ספק חולין דספק שומן הוא ואין .בו אלא ספק חולין שנשחטו בעורה טש׳ה נאכלין ועוד משום דאמרינן מתנדב אדם ומביא אשם תלוי בכל
יום שאם לא בא על חטא !ר ,כא על ]חטא[ אחר:אנל חטאת ר,עוףי יש בו ב' פפיקות של איפור פפק הוא חולין בעורה ופפק איפור נבילה משום דנטלקד ,ואי חולין היא אי אית בה איפור נבילה טש״ה אינו נאכל  :דנרגרין■
אותן שדינן ליקבר אם שרפן אפרן א טי הלכך אפור לשנות שאם היה שורפן היו נד,נ־] טאפרן כדקייל דנשרפיןאפרן טותר:רם הנדה וגשר הסת׳ שדרכן ליקבר אם לא נקברו ובבר הו פי ט טעצטן ונעשו אפר)טדערין( טותרין]טאי
לאו טוערים ומותרים[ אפרן בהנאה :עולת העוף שמיצר,־דטה על קיר המונח מוראה ונוצה שלה שאינה בהקטרה יצאו מידי מעילה שכבר יש לה! שעת היתר שאין בהן טצות הקטרה וכבר נעשית טצותן דאין בהן שום מצוה הלבך
יצאו מידי מעילד ,אבל היא עצמה )כשרה( ]בשרה[ מועלין בה עד שתצא לבית הדש; רלא נעשת מצותה עד)שועסק( ]שהוקסרה[ שאין נד ,שעת היתר לכר,נים דכולר ,כליל והא טוראר ,ונוצה דנקברץ הן כדתנן המוראה והנוצה
נבלעין בארץ במקוטן ע״י נם וקתני יצאו ם־די טעילר ,מאי לאו יצאו מידי טעילר .ומותר  :לא יצאו ואפור • והאי ]דלא[ קא עריב לוע דלא אמר  pnמעצי אשירד ,ואפר הקדש אלא קא הדר ואמר ואפר הקדש לעולם אפור משום
דאש^ר ,י שלה בטילח בעובד כוכבים דאי בטיל לה עובד טככים מותרת  :הבא בטא■ עסקינן דאפר הקדש לעולם אסור־כנון שנפלה דליקה מאליה בר,קדש דלא הוה אעיש דלטעול בה דליק׳ מפיק אפר לחולין דווע דין מעילה אם
ועא דבר שטצותה כשריפה מאחר ששרפו שנעשה מצותו אין בו מעילה ,ואפרו מותר ואם ועא דבר שאין טצותו בשרפד ,כיון ששרפו שמעל ט יצא לחולין ואפרו טוהר אבל כשנפלה דליקד ,טאליר ,דלא מעל בה אדם דלא יצאת
לחוליןד,לכך אותו אפר הקדש לעולם אסור• והיינו טעמא דהמועל)אמר( חייב קרבן מעילה משום דכיון דמעל בד ,ועציאר ,לחולין ומשום ]הבי[)כן( מביא קרבן מעילה דועציא הקדש לחולין ! רב שמעיה אמר כי תניא הר,יא■ דאפר
הקדש לעולם אפור בתרומת הדשן ל״א היינו אפר הטעון נניוה ! בדתניא ושמו אצל הטובח יכול לטיטרושסאצל הטובח אלאהדושטוטיבעי ליה ושטו טלו ואידך ושמו דנפיק טוי״ו טיבעי ליד ,לושטובנחת שלא יפזר ס לי ק :
א( צ״ל ספר ,ר,ודש ט א ספר ,חולץ דהפק וולנ אכל הפק שומן הוא ואין נו ו ט׳■ ב( צ׳ל הך תייוצא לא ר,אי  1ט ' *

