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פרק ראשון

תמורה

מסורת הש״ס

לו  mמיי׳ ם« 6מהלי ו ל ר ב א האי הוא צשפונו׳ כ מי  .צו[ ואם חאמר וצאביי דרו״ז בבפור נאמר לא תפדה  .שאין הבעלים יכולין לפדותו ולנמג בו מנהג
גכורושהל׳גוהלי׳יו:
הוא בהוייחו יהא למעומי בכור מנליה ואומר הר״ס דלפי חולין כגון גיזה ועבודה:אבלנמפרהוא .שאם נפל בו מוסיכוללמוכרו
ל ח ב מיי׳ שם ס׳ו
הלכה ה :
המסקנאלהניחא דמפקי׳ בבכור דאיטביד לא מהני ומטשר ילין{  Mלכהן בתורת בכור דלהכי כתיב לא תפדה לאשמועי׳  Wדבמכירה
לט ג מיי׳ פ׳ה מהל׳
ערכין ומרמים הל׳ יא :מהטברה הטברה מבכור וא״כ ילפינן שפיר חרמים גאולה גאולה שרי  :ואינו נמפר .כדאמרינן בבכורות ) ד ף לב (.דנאמר כאן במטשר
תורה אור בהמה לא יגאל ונאמר להלן גבי
מ ד מיי׳ ס׳ג מהל׳ ממטשר ולא איצכוריך הואדחרמים
ממורה הל׳א
ס׳נ :מהל׳ לומר בהווייהו יהא • ש א נ י התם
חרמין לא ימכר ולא יגאל מה להלן
ול רב א ה אי הו א ל מ עו טי ב כו ר א[ ד תני א
מ א ר ,מיי׳
דמשמע
.
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חרא
דאמר
פסולי המוקדשין
] מ יג .ע׳ש נכויוש
*בבכור נ א מ ר״ ל א ת פ ד ה” ונ מ כי הו א ב מ ע ש ר ״י ״ ״יי ה ״״י.ייו׳ ״^״^1
:
יא
הלכה
מיי׳ פ׳ד מהל׳ חילולין הואטושה ואינו טושה ממזרוח
ממכר)ר(]יס י[ ייאיל ו^ת  P ,ל • לב.לקמן ס[.
נ א מ ר °ל א יג א ל"ו אינו נ מ ב ר ל א חי ול א ש חוט,,ק,א
סב ו
פגודת יוה׳כ הל׳ב  :וכיון דאינו טושה ממזרות תפסי בה
דנס^איט to :
בעל מום והרי תמורה  Pדאמר ״
קדושין וצריך לומר דהיינו מייתור ולא תם
 30ז מיי׳ סיג מהל׳
רחמנא °לא יחליפנו ולא ימיר אותו ותנא לא שם דומיא דמטשר בהמה להכי כתיב
תרומות הל׳ ע ! הלמ״דשניה אבל אין לומר דבלא
»[ הוא דחרמין למטונוי בסר דיכול
שאדם רשאי להמיר אלא שאם המיר מומר
יתור הלמ״ד שניה נמי דרשינן
מד ח מיי׳ פ׳ג מהל׳
וסופג את הארבעים אלמא מהני תיובתא למוכרו*) :מצא וו  .דיוצאה מקדושתה למוכרו הס״דואח׳כר׳ה
תרומות הלכה יג עור הכי חילולין הוא טושה ואינו טושה
״ י סימן שלא  :ממזרות ותפסי בה קדושין דט״כ
דרבא אמר לך שאני התם דאמר קרא °והיה שם ונכנסת התמורה במקומה דתרווייהו ^מאה מקדושתה rcSi
מה ט מ«׳ ועור שם  :לאו ממזרות ותפיסת קדושין תלויין
הוא ותמורתו יהיה  pדשולאביי אי לאודאמר ®
מוי מיי׳ פפ-ו מהל׳ זה בזה שהרי קאמררבי יהושטבפ׳
קרא
קמ׳ל
קדשו
■ ׳
“
 °״ft
רהמנא והיה « א ותמורתו הוהאמינא תצא
דתרוייהו קרישי מם  rצ״ק
החולץ)יבמות דף מס (.דאין ממזר אלא
אאי״י’״
to
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ממיאצאיא
י מחייבי מיתות בית דין אבל מחייבי וו ו הננ ס >ו ק ט * ״ ל *1ו ה י ' ב ב י י י א טי
לקמן J 0
ל ה ז פ י ק ?’ה־א שצא ראשונה צה 1צין:נד(ק»־צ.
רחמנא ־ 1״לא תפרה *ותנ|
5׳ל ולכ׳ע כריתות לא הוי ממזר ליז[ *דלכ״ט לא
ולתמורותיהן פריק י 1ת ץ מן הבכור וט| קרא והחו״הו קדשי  :ה״ג ו הד
מז כ מ ״׳ פ׳א מהל׳ תפסי בהו קדושין בחייבי כריתות
איסורי מוכת הל׳י  :אלמא לאו הא בהא תליא אבל מיתורא^ המעשר אלמא לא מהני תיובתא דאביי אמר בכור דנאמר בו לא תפדה קודש הם
כה[)מכאן ואילך פירש(  :ומגן .בפ׳ ס׳א ל׳ג רש׳ק
דלמ״ד מפיק שפיר)״דלא תפסי( בה ^ לך מ שאני החם דאמר קרא הם בהווייתן
אלו קדשים )לקמן דף כא (.מהבין ]זבנזים פל^[
דגדוות ד.נ״ח קדושין דאסאיט טנין לממזרות תנ הו| יהו ולרבא האי הם למה ליה *הן רןיבין יואין
כל
הקדשים ,
בכור ומטשד לשאר כל ■ ,
.
)א( נם׳ שאני התם דאמר לטנין תפיסת קדושין וכן  .משמט^ תמורתן קריבין ולאביי האי סברא מנא ליה
קרא כ׳ לא לרצון רצוי דמייתורא ]דרש[מדאמרולאביי)אם^
הוא ) :כ( רש׳י
?טק ק י “‘
״אם שור אם שה לד.׳ הוא ״ לד■ קיינ*י אז' ^* “ ק “ ']’'to
ד׳ה ק( נימא קרא לא יחל מאי לא יחלל
ואינו וכו׳ נמכר והואיל :
נ צ ^ א צי מני ־ ש ^ שוצק וצא
תמורתו קריבד .״ ו ^ אין הי' נטי י טי ״ י א
משלמין
)ב( ד׳ ה יש להון ונו׳
קרא  vאלא הם למהלי לימר על בכור ומעשר חיישינן לבזיון קדשים לפי מ[ ■
בהן מום ותוססין כצ׳ל
שהנאחו
ותיבת ופדאס נמסק  :ח 1שנתערב דמן בכל העולין שקריבין לגבי מזבחואביי האי םברא מנא ליה
—
להקדש כדאמרינן בבכורוח בפרק כל —
]זבחים פא .וש׳נ[ מ ״מולקח מדם הפר ומדם השעיר והלא דם הפר מרובה משל שעיר *מיכן
נרשוםח
רריוו־ נ ר שו
פסולי המוקדשין )דף לא (:דאי שי ק
קן..ן ^,רב נו
^p,
לעולין"שאין מבטלין זה את זה י[ א( דתניא ולקח מדם הפר ומדם השעיר ישיהו
אטינא כו׳  :חרמי
1 1 /
.
למכרן בשוק יקפצו טליה] לוקחי] כתנים  .שיש סהריס
מעורבין דברי רבי יאשיה ורבאהתם מזה בפני עצמו ומזה בפני עצמו וסבר
ויפדה ביוקר אבל בסר ומטשר לשום כהנים איו לחם
גליון הש״ם
לה כרבי יונתן והרי מעשר דאמר רחמנא לא יגאל יא[ והנן יש להן פדיון
גם׳ ורנא אין הבי נמי .
הנאסן לבעלים הנאש בסר לכק מר׳אלטאללאטמי״!
ע' זברים דף פא ע״ב ולתמורותיהן חוץ מן הבכור ומן המעשר אלמא לא מהני תיובחא דאביי אמר
והנאת מטשר לבעלים ומשום הרווחה בהוויתי יהא  .שאין י(י
תום׳ ד״ס ואין תמורתו :
נעלי לך שאני התם נ( דיליף עברה עברה מבכור הרי הקדימה תרומה לביכורים
דידהו ..... ........
......
שם והרי הקדיש
לאמזלזלינן בקדשים :ישלק לאם״נלאלילףל$
מומין  .ע׳ זנתים
ד׳ההותרדף :דאמר רחמנא ®מלאתך ודמעך לא תאחר יכ[ ג( והנן המקדים אף על פי שהוא פדיו! ".לשאר קדשים'שנ^)ג(*'בהו הוא למעוטי בכור אתא:
קיד ע׳ג תום׳
דתניא בבכור נאמר לא
בלא תע שה ’ מה שעשה עשוי ינ[ אמר לך רבא שאני התם דאמר קרא °מכלגמדנימום כז[ ופדאם ,,תופסין
פדיונן תפדהונטכרהואבטעשר
■
לחולי] וק נאטר לא יגאל ואינו
׳וצאי] לחולין
צ׳ל פתנותיבת *מעשרותיכם תרימו )תרומד!( ולאביי מיבעיא לי הי(כד א מר ליה ר ב פ פ א ״ בקדושתן והן יוצאין
ם“א’'יגא%דח^ם'™
חמוחתיהם שנפל
לאביי אלא מעתה אפילו הקדימו בכרי נמי ניפטר א״ל עליך אמר קרא מכל
עמו
טבירח
כח[ בטל מום אינו חופם פדיוט להלן
צ׳ל םתטתיכם *מעשרותיכם תרימו מה ראית לרבות את הכרי ולהוציא את השיבלין"מרבח

אני את הכרי שישנו בכלל יי[ רינון“ומוציא אני את השיבלין שאין בכלל דיגון
ז ו ’צא מהחששי ע׳  toL itoצא
קדושין סו :ודרי אלמגה לבהן ג ח ל דרחטנא אנ ד ״אלמנה וגרושה לא ק ח *ייינז
שיטה מקובצת טקום שיש קדושין ויש עבירה וצלד הולך אחר הפגום » 1שאגי הי א דאמי־ ממיז יטמא מיד דצא אוש־״ » א
א[ בכור הוא דאתא קרא °לא יחלל זרעו ולאביי נימא קרא לא יחל מאי לא יחלל אחד לו ואחד ״ מבכור ולקמן מוחיב ליה חמטשר
דתניא :ב[ והרי
וזמורה .לה ®והרי כז[ הקדיש בעלי מומין למזבח דרחמנא אמר °כל אשר בושת ״ומהדר ליה ממטשר :בכל המולק •
תיטה וכי לא היה יודע
הפסוק והיה הוא מום לא תרןיבו ׳׳[*ותנן המקדיש "בעלי מומין לגבי מזבח אף על פי באחד מדמי שאר הקרבטת הטוצין
ותמורתו יהיה קדש וי׳ל
למזבח שקריבין ומשתריא בשר בההיא
דלא מייתי אלא משום שהוא בלא תע שה מה שעשה עשוי תיובתא דרבא אמר לך רבא עןאני
מינית
דבעי
לטיפרךלי יהיה ה ת םד א מר ררא )א( יח[ °ולנדר לא ירצה רצוי הוא דל א מר צה הא מיקרע שפ זריקה דאין טולין מבטצין זה
לאביי למה
קדש  .תום׳ ; ג[ רחמנא
אך בכור שור או בכור
כשב או בכור עז לא
תפדה ותנן מה בין
בכור ומעשר לשאר
קדשים כל הקדשים
נמכרים באיטלו ונשחטים
באיטלז וגשקלין בליטרא
חוץיטין הבכו׳ר “ומ^שי

י'״ ^?iJi

"י[

,
°ז
®לו
שאין פדיון מועיל
ליטכר בא־טלו ולשקול
בליטרא כדםפרש התם ,
תום׳  :ה[ לך אכיי
שאני  :ו[ הוא הוא
קריב תיבת לר■׳ נמחק :
ז[ קרא נפקא אלא !
ס[ ומעשר שאם נתערב
דמן  :מ[ ליה נפקא
ל־ה׳טולקח  :י[ זה .ל״א
ואני־ האי סברא טנא

^שי^מע^" “^ "4
ר׳יא שיהר׳יונתןיאומר

מזה בפנ־ ״ “י,,י“™

כדכתיב ]אך כל חרם
וגו׳[ לא יטכר ולא ינאל
אף לא ינאל דמעשר
נטי מכירה עטו אבל

rS
להקדש  :בל הקדשים
דהק^ש היץ מן הבכור
r V S״
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ומינה ילפינן לשאר עולי] והכי משמע
.ב __ 1 .
״ ״
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הם בהוייתן יהו אפי׳ נתערבו  :מיס
מצוד .וכשר קמשמע לן והרי מקדיש תמימין לבדק הבית דאמר רחמנא כא[
הפר ומים השעיי  .ונתן על קרעס
 (6יומא נז .נ( ]זנר.ים ט .וש'נ[ ג( תרומות פ׳ג מ׳ו פסלזים לה :ד( ]פייונין נ :5ניצה יג :נרכית רצז :שנת קכז[:
וגו׳ וקסבר דמערב פר ושעיי של ° v
הכיפורים ביחד כס[ כשזורק על קרנות מזבח הפנימי הדבר ידוע שדם הפר מרובה מדם השעיר ואפי׳ הכי מיקרי דם השעיר ומהניא
עצמו ומזה בפני .
.........................................ל[ נותן מזה בפני .
עצמו
זריקתו מכאן לעולין כאין מבכולין זה את זה  :ו ר ב.א .מהתם לא נפקאדלאמערב להו אלא
ש׳ יומא בפרק הוציאו לו )דף גז (:אין מערבין דס פר ושעיר לקרנות מזבח הפנימי אלא הם להכי הוא דאתא
וסבר לה כי׳ לא[)יוחנן( ]יונתן[ דאמרבמס’
)י’ י1י^ ״(
טבלה  .בבכור כתיב )שמות יג( והעברת כל פער רחס ובמעשר
נותן זה בעצמו וזה בעצמו  :לג[ מברה נברה
יעבור  :לכדאמר ליה רב פפא לאביי
לג[ במס׳ ביצה ) ד ף יג (:דאמרינן מעשר ראשון שהקדימו לוי לכהן בשבלים קודם שהופישה נהאםםכתא:שאםנתערב
פ מ י ר ש
תרומה גדולה מן העמריס ונמצא שהפסיד לוי לכהן תרי' ממאה במעשר' שהוא נוטל'דממעשר לא נעל כהן כלום אפי׳ הכי
לד[ מתרומה גדולה שנאמר מטשר מן המטשר אמרתי לך ולא תרומה גדולה ותרומת מעשר מן המעשר ואמר ליה רב פפא לאביי אי טב טל ק ^ ה אתי ” ’’
הכי אפי׳ הקדימו לוי לכהן בכרי אחר שמרחן נמי ליפטרלוי ואמאינקע בשבלים :מכל*(מטשרוהיכם  .ללוים קאמררחמנא )נממריח( ־]ברי יונתן דאמר אין
מערכין לקרנות אלא
לה[ את תרומת ה׳ ״( תרומה גדולה  :כריאידגן .ואיקבע ליה לתרומה גדולה דכתיב ראשית דגנך  :כל מקוםשיש קדושין  .כל מקום .
________
מזה בפני עצמו ומזה
שהקדושין תופסין ויש עבירה באותן קדושין ומפרש התם דהיינו אלמנה לכהן גדול  :אחר הפגום  .דהוי חלל אלמא מהני מדקתני ק בפני עצמו[ ? אמר לך
= נ ט ^ אי ת ^ בי ^י ד א ץ ^ [
קדושין דאי לא מהני לא תפסי קדושין  :שאני ההם דכהיב לא יחלל  .דמשמע חללים הוא עושה ואינו ע^ה ממזרי] אלמאתפסי
ואניי ]נ[ אי להכי הוא יאהא לימא לא יחל  .דמשמע דאולד לחודיה קאי  :מאי לא יחלל • שמע מינה לדרשא אחרינא אתא אחד לו לולד פדיון כי היבי דאיתרבי
ביור]בבכור לא תפדה[
דידה
משום דיליף מעשר העברה
קרא ולאו ״'י־״
איצטריך  r׳ '
I
היא״ ומשום ׳ ״־־
נשא אס בת כהן ׳י
דבי ׳׳״׳'
ואחד לה שהיא עצמה מתחללת ונעשית זונה ואסורה בתרומה ׳־
דהאי ■'
׳
לא הקליט■ .
עביד מהני ■■ :
דאחרת אי עביד מהני דלהכי לא צריך קרא דלכל מילתא אמרינן אי עי
לא תקריט העברהמבכור] :ולאביי
ואמרינן ■לקמן)דףו(:
דאמר דאיעברמהניהאי
לא תקדישו הוא  :מהשמשה טשוי  .וקדשי לדמיהן  :שאני ההם דכתיב בההוא קרא כי לא לרצון  :וכשר  .אפי׳ להקריב קמ״ל
את הקדשן!

מהני  .אם עכר ופדה
הבכיר]שאניהתםדכתיב
קדש הם דבתיב אך
עז^א
כשב
תפדהקדש הם[ :ורבא
C״

בפני עצמו אביי כר
כל מעשרותיכם תר־מו
*( אפילו תרומה ציק
נדבה
*( צ״ל מתנותיכם
יאשיר .ורבא כר' יונתן :
למאי איצטריך ליה
יא[ יגאל ואמר רחמנא לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו ותנן מה בין בכור ומעשר כו׳ ! יב[ תאחר מלאה
מיבעי ליה לכדאטר ליה רב פפא לאביי אם כן אפילו הקדימו בכרי נמי  .אהא קאי דאמרינן בן לוי שהקדים
אלו בכורים ודמעך וו היא תרומה ותנן הטקד־ם תרומה לבכורים אף  :יג[ עשוי תיובתא דרבא אמר לך
ונטל מעשר ראשון מ; השבלים פטור היא מתרומה גדולה פטור הוא מלהשלים לכהן מה שנחסר לו מחלק
רבא שאני התם דהדראהדריה קראדכתיב מכל מעשרותיכם תרימו להביא אע׳ג דקא עשרת מעשר ראשון
תרומה גדולה כולו לפי שדין היה שיטיל הכהן קורם תרומה גדולה היינו תרי ממאה ואת׳ב יטול הלוי
מעשרו
מקמיה דתשקול תרומה מים תפריש תרומה  :יד[ בכלל דגן ומוציא צ.ני כו׳ שאין בכלל דגן  :נוו[ עי׳
בהשמטות בסוף המסכת  :נוז[ והרי המקדיש בעלי  :יז[ עי׳ בהשמטות בסוף המסכת  :יח[ קרא נ׳ א כי לא לרצון יהיה לכם ריצוי כו׳ ואביי אי לא כתיב כי לא לרצון הו׳א ארצויי נטי ארצי קמ״ל ! ינו[ קדשי ואביי אי אות ל'
נמחק :ב[ אט־נא נהוי כעובר  :כ [6רחמנא שרוע וקלוט נדבה  :כנ[ ואיתקוש מעשר ובכור אהדדי כדלקם;  :כג[ כתיב האי הוא דחדטים כו׳ למוכרו הס׳ד ומה׳ד ולאביי האי כו׳ לחולין הסיד ואח״ב מה׳ר תצא זו כו׳ !
כד[ מתיבת קמ׳ל עד תיבת ה׳ג נמחק  :כה[ תיבות מכאן ואילך פירש נמחק  :כו[ לפי שהנאתן להקדש ! כז[ מום ופדה אותן  :כת[ בכור ומעשר ]בעלי[ טומין אינן תופס  :כט[ ביחד כשמיה על  :ל[ תיבת נותן נמחק !
לא[ כר׳ יונתן  :לג[ מהיד העברה העברה  .בבכור  :לג[ לאביי דאמרי׳ במם׳ ביצה מעשר  :לד[ פטור הלוי מתרומה נדולה שנאמר מעשר פן המעשר מעשר מן המעשר אמרתי  :לה[ רחמנא תרימו את  :לו[ בכיר פי׳ דם'ד
דיליף העברה העברה ממע שי  :לז[ הטסקנא דפריך והרי בכור ומשני אמר קרא הוא ולכן אין לו פדיון ומעשר העברה העביה מבכור והשתא ניחא דלא צריכנא לחרמים לעכב דילפינן חרמים נאולה גאולה ממעשר ומייתר לית
לאטר דבכור ומעשר נמכר כך הוא בפ״א  :לח[ ממזר ואע’ נ דלב׳ע :
הגהות הגו־׳א ]א[ רש׳י ד׳ ה אכל כו׳ למוכרו לכהן)כתורת ככור( ] .לכהן ל־נ[  .עי׳ מ׳ש נדף ח] :ב[ שם דלהכי כו׳ דנמכירה שרי  .לשון אנל קשיא ליש׳י לכך פירש״׳ דמדכתינ לא ספדה ולא כתיב הגאל משמט דשר׳ רק
דהיא דא'נ דיליף בנ׳ש לכך כתיכ הוא לרנא ואכיי ד״ק אדרנא מדשני כלשון שימ דשר׳ ] :ג[ ד׳ ה )שאני התם  .לחודיה קאי(  1] .אנ״ א׳ כו׳[ צ׳ע הא אף אם לולד לחודיה קאי ליק לאני׳ דאליכ לא משני כלום
דאכת׳ לולדל׳צ קרא ונראה דולאג״ נימאעד יחלל הכל הוא מדנר׳ המקנן ועי׳ תום׳ דיה כאניכו' ;

רבינו גרשום
הליי

בשקדםי

תשע״
היי
גדילה

תמורה

מ ש ל מ י ו כשעת הנזילה  .דשיטי הנה אלמא מהני וחיונתא
נדבה העשהאוהו.ואמרינןלהמ])דףז(:א^פ7־שי בדר ,הבית יש[ ואיכא
את הכר בלילה ואש המחרישה
י דרבא :
למשמע אותו אתה מתפיס לבדק הביש ואי אתה מתפיס שמימין
לבדק הבית :בלא תעשה  .כדדרשינן לקמן *וידבר ה׳ אלמשהלאמררףז:ביום ותיובתא דרבא  .דאי לא מהני לא היה תפיסתו תפיסה והיה
לא אמור  :מהיכאדאיחרבזבטלימומין למזבח .דקדשי בדיעבד :לו להחזירם לבעלים מכל וכל נו[ ואם תאמר מנלן דהא מחטתי!
מסורת הש׳׳ם במשכנו שלא ברשות איירי דלמא
איחרבוכו׳ .דהאבההוא קרא כתיב תו ר ה אור
במשכנו שליח בית דין קאמרדמחזיר
ולנדר לא ירצה ואמריק לקמן
הכר בלילה והמחרשה ביום דלא
ג[
אלו קדשי מזבחוכתיכ לף’ יל^
כ[ רצויי לא מרצו הא מקדש ר,דשי
ל
י ■ י 7
r
1
מהני וי״ל דהך משנהמיתניא בפרק
ואיתקוש תמימין לבדק הבית לבעלי
י
־
נפר,י
קרא
מחד
דהא
למזבח
מומין
קיג (.גבי משכנו
המקבל )ב״מ דף
ץ׳
שלא ברשות דשני לעיל מיניה המלוה
לאיסורא דלא מקדיש  Wאיתקוש
י[
נמילעליןחהשעשה עשוי :
חבירו לא ימשכנו אלא בבית דין ולא
לביתו ליעול משכונו שנאמר
יכנס
הגזילה׳צמר ועצים בעלמא אבל הכלים
בחוץ תעמוד היו לי שני כלים נוטל
והבגדים קנה כשינוי אלמא מהט
אחד ומניח אחד מחזיר את הכר
בלילה ואת המחרישה ביום אלמא
אשלא ברשות קאי כז[ :
אלא להך דרשא דהאי אשר גזל כתיב
ש א נ י התם דאמר קרא השג תשיב .
גני שבועת שנשכע לשקר וכתיב
וא״ת הא דאמר פרק אלו
.
.
.
.
)ויר,רא ה( יוסיו! חומש וקמ״ל דעל
מציאות )ב״מ דף לא;( השב תשיב אין לי
גזילו מוסין! חומש אם נשבע לשקר ”י;םמשכון דרחמנא אמר °לא תב א אל ביתו^
^י ז ד וAז יו ר ר מו *ו חו ? יר^חזיר ן«י.ח ד ,ר ר ]א[ ר ל י ^ ה מ ]אלא[ שמשכנו ברשות שלא ברשות מנין
והודה  !:ואינו מוסק* חומש על גזל
והודה
לעבוט עבוטו*ותנן ימחזיר את הכר
בלילד^ ת״ל השב תשיב מכל מקום משמע דאי לאו
אביו • אפילו נשכע עליו לשקר :
ואת המחרישה ביום  aתיובתאדרבא אמר־" השב תשיב ה״א דמשכנו שלא ברשות אינו

מחזיר

יייפל מהללו תרי טמאה
כו׳

הכל ממדין

פרק ראשון

ובן ליי

)(wי’קיא°נדבה תעשה אותוא[ *זה קדשי בדק הביתן
ותנן *^המקדיש תמימין לבדק הבית אע״פ!•
מהריטה ניולה ואינו
״יי“ ״
®י״ז לי
מעשר בלבד שנאטר
שהוא בלא תעשה מה שעשה עשוי תיובתא
והרמותם מטנו תרומת
דרבא אמר לך ג[ ]רבא[ ממקום שנתרבו
ה׳ מעשר מן ה ט ע ^י
בעלי מומין לגבי מזבח נתרבו תמימין לבדק
.,
כשטחשסי»הבית והרי גזל דרחמנא אמר °לא תגזול
יתחטת מעשראבל אם
*ותנן הגוזל עצים ועשאן כלים צמר ועשאן£.
דגרי״״^יל“ ™
• בגדים ^ Pמש^ם כשעת הגזילה תיובתא״
שנעשה כרי שננטרה
חייב בן לוי להשליס ‘«י״לי»־וש״' • =‘'Wי”• ה־בא אמר לך רבא שאני התם דאמר רךא ■
לו מה שנפחת לו
גזל  0נטה שגזל ולאניי האי אשר״
If
מתרומה נ מל ה  .ואמר
א'כ
ליה רב פפא לאניי
גזלמיבעי ליה *על גזילו שלוימוסיף חומשס
הואיל מעשר םן הנזעשר
אמרתי לך ולא תרומת
על גזילו של אביו אינו מוסיף חומש והרי■
נמלה ותרומת מעשר
אפילו ר,קדימו בכרי
למעשר ראשון ליפטר
מתרומה נדולה א׳ל
אביי הא כתיב מכל

^^^^^מתי״ ״ י '“ י
אלט״

יייי*

קמי דתשקול תרומה
נמלת תרימו דהדר
י
לפרוש תרומה נמלה
אתת
מ
לרבותת
ל ר ב ו
ראיתת
ופה ר א
י ס ה

הכיי ולהוציא

ו

״״

אידנן ־הכרי יי■'*’
ונתחייב
נ תמט ת גדולה[ :
]הולד[ הולך אחר
הפנום  .היינו אחר
האלנזנהוהנמשהונעש'
תלל וטדקאמר אחר
__ _
..........
ד&נום .
ענד
אלטא דאי
ס הני' דאיי״לא' טחני
א=י«י י^לי ™י ייפני“•
^ 1מא“ י מ ח ; ? ’יאנ^

■

מ ח א ידי׳

ס׳ה מהל׳

^

מט

ב מ י י׳ ס׳ נ מ ה ל׳

ח1״מ

ד פס  TO׳ ? f

נ נ מיי׳ ם׳ז מהל׳ גfילה
הל׳ג :
נא ד מיי׳ פ״י .מהל׳
מלוה הל׳ה עזש׳ע
נזו׳מ V
״ ,״
סי׳ צז״ סעי׳ עז

נביר״מיי׳״נ^א מהלי

מסטת עניים הל׳ג :
גגו מיי׳ ס׳ ה פ ם ה לנ״(נ

נד  1מיי׳ פ׳ד מהל׳
מלוה ולוה סל׳ג
טוש׳ע יויד שי' קשא
סעיף : 0

י

שיטה מ  pבצת
א[ אותו אותו אתת
מקדיש לבדק הבית ואי
אתר ,מקדיש תמימים
לבדק הבית  :נ[ ותנן
הטתפים תטיטים בו׳ .
רבינו ברוך
אומר
מתני׳ דמם׳
היינו
שקלים המקדיש נבמיו
והיו בהם דברים הראויין
למזבח זברים בו׳ והדמים
יפלו עם שאר נמסים
לברק הבית אלמא אדם
המתפים תמימים לבדק
הבית קדושת הלהעליהן.
תו ס׳;ג[לך רב אט היב א
דאיתרבי בעלי  :ד[ והרי
נזל בו׳.וא״ת מיון דמחני
אמאי משלם בללוי׳׳ל
דהא לא קשיא דקרא
בתיב והשיב את הנזילה
אבל ט״ם טובח שפיר
דמהני טדמשלם בשעת
הנזילה דאי לא טהניהוי
בפקדון וישלם מדהשת'.
תו ס' :ה[ עי׳ בהשמטות
בסוף הטסבת  :ו[ נזל
ישט במה שנזל ידזויר
ואם לאו לא יהויר ואביי
האי אשר נול בו' מוסיף
חומש ואינו מוסיף הוט׳
על נזילו של אביו :
ז[ ביום אלטא קנית
למשבון ותיובתא דרבא
דאי לא מהני )טהני(
מעשיו מ ב לו בלוד ה לו
להתזיד .תוס׳  :מ[ השב
תשיב לרבות אפילו
משבנו באיסורא לדין
השב חשיב מבוא השמש
ולא להשיב לנטרי .
תום׳  :ט[ תשיב ואביי
)אות ל* נמחק( פשיטא
דאיט חייב להחויר
לנטרי דהא אתני מעשיו
אלא בי איצטריך קרא
משום דסד׳א בו׳  .פי׳
מתו ם׳:י[עי׳ בהשמטות
בסוף הםסבת’ :א[ר.קםר.
מפריש מן אותי׳נמחקג
_
החליק
ינ[ מירחו פי'

צריך השבה והכא אמר לרבא דאי לאו
מחויל אח הכר בלילה כו׳).ה( וגביש־ ל ך רבא שאני התם דאמר קרא ח[ ״השב
קחניי Sלהה ד ד ד א
חו ה חי
בעל ר ר
רזרוחרניו דרוזי
____ _________ 1
.L ...............
^ . . L . . __ L
השב תשיב ה״א דלא מהני תפיסתו והיה
בבבא
כרחו
ממשכנין
צריך להחזיר מכל וכל וצריך לפרש לרבא
מציעא בפ׳ המקבל ) ד ף ר,יג (.אלמא
הכי אין לי אלא שמשכנו ברשות דמחזיר
מהני וקני למשכון יום דהיינו מחרישה
ונוסלה אבל משכנו שלא ברשות מנין
י[ w ( 3
כא[ מלוה
L
—' '1
0
י
’
{
.
*
'
•
לילה קניי
וכסות^ ' V
קני בלילה  j h r ^ i׳'!
דתוזר ונומלה דמהניא תפישתו ת״ל השג
ביום אלמא מהני  :שאני החם דכחיב ףקדאוהר' פאה דרחמנא אמר לא תכלה פאת
תשיב מכל מקום ולאב״ ה"פ אין לי אלא
[ששיבנולו^-------.
^............
מריבויא דקרא ״ שדך *(בקוצרך *ותנן מצות פאה להפריש מן^ דצריך להחזיר כלל אלא שמשכנו ברשות
^ כ3
השב י־H
הקמה לא הפריש מן הקמה ’א[ יפריש מן״ משכנו שלא ברשות מנין דצריך להחזיר
נפקא לן דמחזיר כמה פעמים ולא
לו כלל כיון דעביד מהני ולא מהדר ת״ל
משכחת לה אלא הכי דחחזיר כלי יום
העמריסלאהפריש מןהעמרים יפרישמן הכרין השב תשיב מ״מ והכי נמי קאמר הכא
ביום וכלי לילה בלילה ומהכא נפקא
עד שלא מירחו יג[ מירחו יג[ מעשרו ונותן לו§ דלאביי אי לאו דאמר רחמנא השב תשיב
דקני מ[ ולאביי ריבויא דר,רא לא
משום רבי ישמעאל אמרו "אף מפריש מןן ה״א איסורא עבד ואי בעי מהדר ואי בעי
משמע ליה והשב)ו( תשיבנו איצטריך
לא מהדר קמ״ל וקשה מההיא דסוף פ'
שאני״
אביי
לך
אמר
דאביי
תיובתא
יד[
העיסה
המר,בל )נ׳מ דף קפז (.דההואגברא
דאי לא כתיב ביה הוה אמינא איבעי
ניהדראיבע ,לא  , 5ה ך ך,.ן .ג] ,^ ^ ,א ש ס' ט ה ת ם דאמר קרא  ) Wעז ב( ״תעזוב ״תעזובשסמדחנל סכינא דאשכבתא מחבריה אתא
יתירא ורבא אמר לך מי[ יש לף׳[עזיבה אחרת ״ צר,מיה דאניי א״ל זיצ אהדר משום דכרים
אמר לו רפא שאני המם  .דכהיב
שעושין בהן אוכל נפש וכיון דאית ציה
עד בא השמש תשיבנו )ז( ודרשינן
’׳[שבזו ואיזו זה המפקיר כרמו *דתניא״ לאב״ דאי עבד מהני אמאי קא״ל זיל
ליה בהמקבל הכי כל היום עד שיבא
יהמפקירכרמווהשכי׳ לשחר ובצרוחייבבפרט־ז אהדר נח[ וי״ל דמיירי שלא נהכוין ההוא
השמש תשיבנו ללוה ובבוא השמש
ועוללות בשכחה ובפאה ופטור מן המעשר Fגברא לעבור ומהאי פעמא נמי ניחא
קושיא אחרס כט[דתנן■ פ׳ המקבל)שם קשו(.
תקחנו ממנו מכאן לכסות יום שניתנה
אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי^ חבל ריחיים ורכב לוקה שתים יקשה כיון
ליחבל בלילה וכתיב קרא אחרינא
£והשתאדשנינןכלהנישינויי)ג(’ח[ דאביי ורבא #דאית ליה לאביי דאית ליה תקנה בחזרה
השב תשיבנו כבוא השמש מכאן לכסות
?במאי פליגי ברבית קצוצה קמיפלגי וכדרבי?■ כדאמר גבי סכינא דאשכבתא זיל אהדר
לילה שניתנה ליחבל ביוס ומהכא
א״כ אמאי לקי לאו הניתר ,לעשה הוא ולפי
גפקא לן דמהני ואביי אמר לך לאו ״ אלעזר*דא״ראלעז׳רבית’ קצוצהיוצאהבדיינין Kהא דפירשתי ניחא דהא דאמר אביי זיל
♦( ]אי נרסינ; צקצי ניחא טפי דהוא פסק מוקדם בויקרא יט[
אהדר מיירי בפלא נתכוין לעבור והא
לאשמועינן דמהני אלא חד לכסות יוס
שיחזירנו ביום וחד לכסות לילה שחייב להחזירו בלילה וצריכי והאי דתנן דלר,י במתכוין לעבור ויש מתרצים דהא דאמר דלקי מיירי בשנאבד דאין
וצריכי לא איתפרש לן כד[ ונראה לי דהכי הוא דאי אשמעינן לכסות בידו להחזיר ל[ ולא נהירא שהרי בפרק בתרא דמכות)דף פז;(משמע דהיכא
מפריש מן העיסה ,
דגברא בר תשלומין הוא לא לא[ מהני ביטיל א( :
יוס כגון מחרישה משום דחיותיה הוא אבל כסות לילה אימא לא ואי ואין שינוי שם קונה  :א מ ר אביי שאני התם דאמר' קרא נ( )עזב( תעזוב
כתיבכסוש לילה משוס דמצעעראבל כסותיוס אימא לא  :מירחו .ורבא אמר לך כו׳  .וא״ת הכא משמע דלאביי איצשריך תעזוב יתירא ולרבא
דאיקבע למעשר ולתרומה  :מטשר  .חחילה ואח״כ טחן)לה( פאה  :לא איצפריך ובריש הגוזל עצים)ב״ק דף צד (.משמע איפכא דאב״ מוכת מהך
מיובחא דאביי .דאמרמהני דהא הכא לא מהני  :מעזוב מטזוג  .מילתא דרבי ישמעאל דשינוי במקומו עומד ורבא דחי ליה ואמר שאני הכא
תרי זימני כחיב לעני ולגר תעזוב אותם חד בקדושים תהיו וחד דכתיבתעזוביתירא וי״ל דהכא אליבא דת״ק א״רי דלאביי דאמר אי עביד
מהר אי לא כתיב חעזוב יתירא לא היה צריך להפריש פאה מיד שעבר אלא פני הכיי ברחת שקורי;
באמור אל הכהניס לאשמועינן כה[ מקרא דפעזוב יתירא דאע״ג
פלא בלעז כמו הממרח
p
pp,jj
 j,j״,,,3 ,jpgjj
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חשיב)א(ש[ ולאביי אי לאו דאמר רחמנא
השב תשיבה״א איסוראעבדאי בעיניהדר
( )חסר ל״א(
ואי בעי לא נהדר קמ״ל

דאמר מהני אמר להבי
איצטריך לא יחלל ב׳
חילולין עושה א' לזרעו
דפסול לכהונה וא'
לאלמנה דפשולה לכה;
הדיוט :האי לא תקריבי
חיינו לא תקדישו דהכי
אמר לקטן בשטעתין;
אבל אקדושי קדשי .
לדמיהן לטזבח  :אותו
א( שרוע וקלוט בעלי
טומין כדמפרש בבכורות
אתה מקדיש לבדק הבית
ולא תטימין למזבח נ(
ומאותו פסוק עזימו
איתרבי נטי תמימה
לבדק הבית בהיקישא
קרא נטי
דמהאי
תעשה אותו
נדבה
ולנדד לא ירצה איתרבו
נעלי טוטין למזבח דנתי'
ולגדר לא ידצד:,אטר לך
רבא שאני הנא דמהיב׳
דאיתדבו נעלי טוםין
לטובה רכת־ב ולנדר לא
ירצה ארצוי הוא דלא
מרצו ליקדב הא
מקדש דאישהני בידו לא קנייה  :חייב בפרט ובעוללומ כו׳  .ואע״ג
קדשי ]איתרנו נמי
’ סי'"‘ ”1
י'
צריך להפריש פאה מנא[ יאיל!“
תט־טין לבה׳ב[ ואיתקש דהפקר פטור מכל אלו הפקר כי האי חייב דנפקא לן מתעזוב אית ליה דשינוי במקומו עומד דאי הוה ס״ל בעלמא דשינוי קונה לא היה
תמיטין ^לברק ^הבית יתירא דבכולהו כחיב תטזוב יתירא  :ופטור מן המטשר  .דבמטשר מפריש מן העיסה ואע״ג דכתיב תעזוב יתירא איצמריך שפיר להיכא דלא
לבעלי מומי; למזבח מה
אישתני אע״ג דבעלמא אי עביד מהני הכא לא מהני משוס דכתיב סעזו{,, 3יךא
בעלי ®םיל״ילטעח לא כתיב חעזוב יתירא ולרבויי האי הפקר אחא העזוב ולא לרבויי שינוי
אסרינן אע׳־פ שהיא דהא בעלמא נמי לא מהני :זהשחאדמשניגןפל מני שינויי  .דאיכא אבל רבא דאית ליה דאי עבד לא מהני משום הכי קאמר ת״ר ,דצריך להפייש
־ -
—
תעשה
בלא
פאה אע״ג דעבר אלא תכלה ואין צריך תעזוב יתירא לת״ק להכי מיהי
שעשה עשוי א!ז תמימי] רמהנ׳ ואיכא רלא מהני ובכולהו מורו אביי ורבא במאי פליגי
היכא דאישתני פעור דשינוי קונה  1ר׳ ישמעאל סבר דבעלמא שינוי קונה אבל
שבלא
אע׳פ
הבית
לבדק
הכא לא קנה משום דכתיב תעזוב ׳חייא י ה מ פ מ י ר כרמו והשכים ל 3קך
תעשה מה שעשה עשוי:
,
משלם כשעת הנזילה.ולא ובצרו חייב בפרס ובעוללות ובשכחה וסאה  .פירש״י אע״ג דהפקר פסור מכל אלו הסקר כי האי חייב ונפקא לן מתעזוב יתירא י דבכולהו כתיב
כמו שהן עכשו טדאינו יתירא לב[ ואור״י דהתיוב תלוי היכא דזכה בגוף השדה אצל היכא דלא זכה רק בסירות כפור מכילהי  :ו ה ש ת א דשנינן כל הני שינו״ אב״ ורבא במא

את

^^^^שר משיח^^״כטו

)שבלוחשטרחן(]שעושין
בלוח שמחליק[ בברי .
א׳ה עיין בערוך ערך
מרח עכ׳ה .פי׳ מתום׳ :
'°
בהשממות בסיף
יג[ עי'
^ ם כ ת  :י י [ אףמפיי ש
טן
מן העיסה  .אבל ררטן
פטרי דסברי שינוי
קונה  .תום׳  .תיובתא
דאביי טרבנן פריך רביו;
.........
הפריש מן הקמה
דלא
על 'לא תכלה
משלם כמעכשי אלא פליני .וא״ת נימא דפליגי בהכי כגון אדם שנשבע שלא לגרש את אשתו ואחר כך עבר וגירשה דלאביי מהני ולרבא לא מהני גירושין כיון דעבר אמימרא דעבר ‘
בשעת ריניילי׳ "ל “ " דרסמנא לג[ ויש לומר כיון שאין האיסור לד[ כמו לא יוכל לשלחה אלא שהוא לה[ בדה את האיסור בכה״ג לא אמר רבא דלא מהני וקשיא לרבינו ברוך לפטור ם; הפאד ,וכ״ש
מהני  :להבי אתא האי
נזילו אמא׳ לא קאמר דפליגי בהכי כגון אם פדה בכור או מעשר או חרמים לו[ )״( לא מהני לכ״ע כדמפרש סוגיא דלאב״ לא לקי כיון דלא מהני דהכי אמר
אשר נול דעל
נ׳א תעזוב תעזוב להבי
:
צ״ע
דרחמנא
אמימרא
דעבר
משוס
לקי
ולרבא
לקי
לא
מהני
דלא
דהיכא
לעיל
אביי
מוסיף חומש ולא על מה
הוא דאתי יש לך עויבה
תעוונ
צ׳ל
נ(
בליס[
שני
משום
וחייב
ד״ה
נ׳ימקטו.
חום׳
]וע״ע
א(
ולא
טשבון
שנזל אביו :והרי
אחרת דחייב למשבס
בו' ]אלטא מדלא מחזיר כר ביום אלא בלילד ,ולא מחרישה אלא ביום[ ש׳ט דאי עביר מד,ני וקנייה למשכון
פאד ,מינית ואיזו בו׳  :טז[ עי' בהשמטות בסוף המסכת  :יז[ אחרת שהיא בוו  :יח[ שינויי אביי ורבא בטאי פליני
דלא טר,דר אלא ]כר[ בלילר ,וביום הדר שקיל ליה :אמר לך רבא שיאני התם .דבפירוש אשכחן דקני דטאיצטריך
א׳ל בדבית  :יט[ הבית דאלו למזבח פשיטא דאינו כשר לא לנדר ולא לנדבה ואיכא למדרש אותו אתת  :נ[ רטשטע
למיכתב השב תשיב ש׳זם משום דקני למשכון  .ל׳א כיון דכתיב עד בא השמש כמו עד שנת היובל מזריחת
דרצויי לא ; בא[ תיבת מלוה נמחק  :כב[ השב תשיב לו  :בג[ דקני ואביי ריטיי דקרא בו׳ והשב תשיב א־צטריך :
השמש עד בא השמש תשיבנו לו ולא קודם מכלל דקני משכון דיום]םחרישר [,בלילד ,וטדכתיב השב תשיב לו]את
כד[ לן ונראד ,בעיני דד,כי :כה[ לאשטועיון טריבויי דתעזוביתירא בו׳ לא קנייה בשינוי הס׳ד  :בו[ וכל אפילו ב־ום
העבוט[ בטא השמש ]דהיינו לשקיעה[ ולא קודם מכלל דקני משכון דלילר] ,הבי[ ביום דבל היום הכר הוא של
וא״ת  :בז[ קאי בלומר ואם נכנם מחזיר בו׳ ועי״ל דמשטע ליה דמחזיד משמע בכל ענין  :כח[ כט[עי׳ בהשמטות
טלוה עד שקיעה )שקיעת החמר : (,ואבי' קסבר לא אתו אלא הד לכסות יום וחד לכסות לילה  .וצריך לטילף
בסוף המסכת  :ל[ לד,חזיר וביטל העשה דר,שב תשיב ולא  :לא[ לא שייך ביטול)תיבת שייך ט׳ב למעלת על ת־נה
יתרווייהו בעי מהדר ליה  :מרחו  .ששיוה פני הכרי ונגמר מלאכתו למעשר אסור באנילר ,לכל אדם עד
מחני עכ׳ד : (,לב[ לג[ עי׳ בהשמטות בסוף המסכת  :לד( האיסור  .ס׳א כתוב בתורה אלא  :לה[ שד.י.׳ז
שיעשר הילבך טעשר ואח׳ב נותן לו פאר : ,אף מפריש מן העיסה  .עד שלא הורמה הלתד ,ולב; מאחר
גרם את האיסור מעצמו בכר',נ  :לו[ עי׳ בהשמטות בסוף המסכת :
שנוזדוייבה בהלה טפריש ]חלתה ונותן פאה[  :תיובתא דאביי  .דאלטא לא טהני אלא־ חייב ליתן מכל
מקום  :עזב תעזוב  .דהוד ,יכול לטימר לעני ולנר עזב מאי תעזב דיבה ט׳ם  :חייב בפרט ובעוללות בשבחה ובפאה  .דבל הני כתיב בהו תעזוב דריבד ,אפילו הפקר  :ופטור טןהמעשר  .דלא כתיב ביה תעזוב ] :והשתא
דשנינן
א( נראה דצ״ל דרתיב שרוע וקלוט נדנה תעשה אותו והן בעלי  .מזמין כדמפרש גנבורות ודגשינן אותו אתה מקדיש ואי אתה מקדיש תמיטין לנה׳ב כצ״ל וסש׳יד  .ג( צ״ל דמהא׳ קרא דבתיב נדנה' תעשה אותו ואהרט
נע״מ למזנח דכתינ ולנדר לא ירצה איהרני גמי תמימין לנה׳נ כצ״ל והוא שייך לדינור שאמר זה .
הגהות הב״ח ) א( נם׳ תשיב לו ולאניי ובו׳ חשינ לו הוה אמינא איסורא דענד ענד ובו׳ ) :ב( שם חסר נ’ נ ועיין נרש״י מה שתשר ) :ג( שם כל הני שינויי אני׳ נציל ואות ד׳ נמחק ) :ד( רש׳י ד׳ה ולאניי להבי ) :ה( ד״ה מחויר
ובו׳ נבי כציל ואות ו׳ נמחק ) :ו( ד׳ה שאני ונו׳ והשב תשיב לו איצעריך ) :ז( ד׳ה ה׳ג ונו' תשיננו לו ודרשינן ) :ח( תום׳ ד״ה והשתא ו ט׳ דלא מהני לב׳ע כדננפרש בסוגיא :
הגד 1ת הגר׳א ]א[ נם׳ זתנן מחזיר את הבר  .עי׳ רש״י ותום׳ וצ״ע דלא משמע שם ק ע׳ש  .ולינ דסמיך אברייתא שם ק״ד ת׳ר המלוה ובו׳ ע׳ש דאף שלא ברשות הדין כן] :ב[ שם לא נהדד קמ׳ל  .ני׳ רש״י ל׳א א׳ל רבא שאני התה
דכתיב עד בא השמש תשיבנו לו ואב״ א״ל תד לכסות יום וחד לכסות לילה וצריכי והרי פאה ונו׳] :נ[ שם שאני התם דא׳ק עזב תעזוב תעזוב יתירא .מלת עזב ומלת יתירא יש למחוק] :ד[ רש׳י ד״ה שאני ט׳ וד״ה ה*נ בו׳
)השב תשיבנו לו(  .צ״ע ל׳ל מתשיב הא כתיב נהדיא כבא השמש ונו׳ ועוד אי לא אתא אלא מרבו״ ואביי לא דריש מאי פריך ואביי ובןקשיא על ל׳א ל״ל קרא דעד בוא  ,ועוד מאי פריך ואניי ועוד מה תירן חד לנסות נו׳ הא גם
צרבא צ׳ל בן ועוד כי נל הפשוקים מדברים במשכון ברשות  .ונ׳ל דה׳פ שאני ההם דאמר ט׳ ואמרינן ננימ דף לא שלא ברשות מנין ת״ל השב תשיב ולא אצטריך לרבא אלא דממי ואב״ השיב מיבעי ליה דאי לאו נו׳)ונ״ פ בתום׳( .
]ה[ ל״א שאני בו׳ וקרא יתירא הוא ואתי לאורו״ דמהני ואביי חד בו' :

עין מ שפ ט
נר מצור!
נד ,א מיי׳ ם׳ד מהלנוס
»ל1ה ולוס הל׳ו
מ1ש׳פ ירד סימן קסח
סעי׳ נ ;
גי׳ 5׳ק איןמיינין עליו
ופרין כו׳
נו ב מיי׳ שם ס׳ח הל׳
סו מוש׳ע שס סעי׳ ח:
נז נ מיי׳ פ״א מהל'
איסורי מזבח הל״ד
ועיש
נ ח ד מיי' פי׳ח מהל'
מעה׳ק הל׳ו :

הגהו ת ה ב״ ח

הכלממירק
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פרק ראשק

תמורה

רבינו גרשום

ו ל א אוציא פרה חמאה ושעיר המשהלח  .פירש׳י ביומא פ׳ שני שעירי)דף )ד( כ[ אבק רביס  .הבא מ״י מכר כגון המוכר שדהו ואמר א ם
סג(:דצ״ג פרח חמאה®[שהרי בפ׳ בפרא דזבחים)דף קיב (.הנן פרת מעכשיו א חה ט חן לי הרי היא לך באלף זוז ואם לגורן בי״ב מנ ה
חמאת ששרפה חוץ מגיהה ושעיר המשתלח שהקריבו בחוץ פמור שנאמר ואל וברביח קצוצה קמיפלגיאביי ד א מ ר מ הני כרבי יוחנן ורבא כ ר'
פתח אהל מועד לא הביאו כלשאיט ראוי לפתח אהל מועל נש[*ופריו בנמ׳
עלה ושעיר המשתלח לא ראוי לפתח אהל מועד הוא וההניא ומייתי הך ברייתא אלעזר דהכא ליכא קרא לא הכי ו ל א ה כי :הסם בסברא פליגי .
תו ר ת או ר בחמיה קאמר ה ח ם בקראי פליגי
דהכא ואי גרס בה פרת חמאת כי היכי מסורת הש״ם
כו׳ :לחיים ניסן  .כלו מר של אי חיה
אבק רבית אינה י׳יוצאה בדיינין ו ד יוחנן
דפריך משעיר המשתלח הכי נמיהוה מצי
ולא להשבון ואפי׳ לרבא מהני דהא
ז < «  .דאב 
® ב הי א :
' S־ *י®’ ' י = ״
א[ ד ?י » ב

^
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דשנינן כל הני שינויי
אסר לן■ דבא אטר
לך אביי א׳ב בטאי
פליני פליגי[ כרכית
קצוצת ) .תנא רבית(
לאטי דאטר אי עבר
לא מהדר
טחני
)לרבית(  :לרבאדאטר
לעולם לא טחני מהדר
)לריבית( ! חאי מאן
דטטיק בתבריה וווי
וכבר עלח דורינית

קונה נ ר מ ס ב א י נ י י ב’

״"בנשר נתן ו ח ר ב ״ ל י ר יחי לא 'יזייל״״״ ^קי איילי־ א ל א\יי’ א? ?יא
קרא דאס הקריבו בחק פמור לא[ והא « .ניתן ולא להישבון רב אחא בר אדא אמר ״ דכתיבי קראי ולא איתפיש ל| יליהוי ח “ש״

)א( נם׳ ויהניה ליה תניא בהליא ביומא)דף  (:3Dדקודם"§״מהבא  fי ר א ת מ א ל הי ך אני ה׳ למוראמנתתיוויקרא מידי בינייהואלאחירוצילהניחיובחא םפקינן ט׳ אלטא
למלוה בגוומיה גלימא
דשוי ) :ב( שם מה ת׳ל
לא תקריבו בל תקדישו :
)ג( שם מה ת׳ל לא
מקריבו בל תשחנוו):ד(םוף
ע׳א רש׳י ד׳ה והשתא
וכו׳ פליגי הס׳ד ואמיה
בתחלת ע׳ב מיה בריבית
קצוצה וכו׳ לא הכי ולא
הכי אלא בסברא פליגי
ופריך דילמא התם בקראי
פליגי כו׳ הס׳ד ואח׳כ
ד׳ה אבק רבית וכו׳ בי׳׳ב
מגה הסיד ואמ׳ב דיה
לחיים ) :ה( ד׳ה בשינוי
וכו׳ ונ׳בזמציגו למימר;
)ו( דיה ת׳ר כו' אם
)ז( ד׳ת
בלא תשחעו .. :
ונר תקדיסו הס״ד ונ/ת׳ב
מ׳ה אי קרבן ) :ע( ד׳ה
יצאו אלו אלמא לה'
להוציא ) :י( ד׳ה אבל
הנא וכו׳ ליבות הוא
דאסור לאקדושיה הס״ד :
]צ׳ל לא[

אביי
דםפקינן
אכיי
דמםי^ל  ^ 4 °י ל א ל ה י ש ב ו ן ר ב א א מ ר מ ה ב א ״ ה ת ו ע מ ת ^ ” ,למר איח ליה ימ שוס
™ א ל?,״ים
ורבא
טיניה  .אלא אביי
קא מפלגי בשנוי קונה
;^,א'אא p ,״ ״ י ״ <  ,א  ,נ א ״ ; ״ * ■ ! ה א ל ע ש ה ט ת י ו מ ת י מ י ו ? [ ״ ״ [ * ' ״ ל י י '  °י ^ פ א ן  7נ  -נ ״ ו י ל י * ט
 Sהיינו שנוי קונה דעבר
אמיטרא דרחטנ׳ דשינה
 ^ S Sה’ ־ ״  ,י '  4ליטציס ? ] t oבצ״וויו[ לאביי קונה
^
י ?
אבל " ''°
קודם°הגרלה אפשר דחייב השוחס
הנשא בנדם ילאב -קנל היינו טהני לרבא לא .
נאם
דמים מ ה שופכי ד ט ס לא נ ״ ע ״ ' ״ ״I
בחיז כי ההיא דיומא  :ול ,ר א למה לי
ל׳אקא טיפלני )בהני
כגוןשהומס לאחר הגרלה וחיללועל הבירו .מלוי רבית לא ניחנו להישבק ואמר רב ™ P
* ט משלם אלא עאם נצנזי ולינא שינוי( ]הני בשינוי[
והוא נמי בעל מוס וקמ״ל דהאי שחיללו
°וחיי^‘
כה”' לא קנה ומשלם הבגדים והעלרס ןן ,דשנינן ]דאטרן[ דאביי
בר יצחק מ״ט דרבי אלעזר דאמר רן א ו ח

^

לקי משוס דהקדישו בעל מום ולהכי

י

. .

.

״

״

 .אעןף

רדהוי

וימחר^ו

נקש חיללו דאי לאו דחיללו על בעל מוס אחיך עמך אהדר ליה בי היבי דניחי עמך
פרכינןלעיל לרבא מהא דקתני המזל ^ עטי ה^ ר ב א
טחני _וםתרץ
עצים ועשאן כלים ט ׳ לא חימא שאני לא
ואלא במאי קמיפלגי אביי ורבא בשינוי קונה:
ליכא מלקות דלא תקדישו על השני :
לפעטיה[ היינו)שינוי(
הח ם דכתיב אשר גזל אלא הכי נטי קונה דקאטר אלא
ל״א בהני שינויי דשנינן ג[)לישנאאחרינא(
חימא אנא דאמרי כמאן דאמר שינוי דבהאי כישנא מפרש
ברבית קצוצה לאביי לא מהדר רבית לרבא מהדר רבית והא אביי נמי סבר
]טפי[  :ל׳א פליגי
חמפקינן ריבית קצוצה בדיינין *דאמר אביי ני*[ הדין דמסיק בחבריה ארבע  2לא קני דפלוגחא היא בבבא קמא ברבית קצוצה וכדרבי
בפרק מ רו ב ה)ד ף סו(.ובהגוזל קמא אלעור בו׳] .א׳ל )רב
)מאה( זוזי בהביתאויהביה ליה למלות)א( בחנותיה גלימא דשוי חמ שא^ )שם צד (.דאיכא למאן דאמר שינוי אהא( רבא[ לא )התם(
]אתי[ בקראי)פליגי(
בארבעה בי מפקינן מיניה ד מפקינן מיניה והאי זוזא ב מתנ ה הוא דיהב ״ קונה ומפיק ט ע מ א מא שי גזל כעין ]פלינינן[ בנשך נתן
לקח וחי
שגזל ואיכא למאן דאמר שינוי לא קני ותרבית
ליה ורבא אמר יחמשא מפקינן מיניה מ״ט בולה בתורת ריביתא
לא יחיה ]דמיו ט
ניתן ולא
קאתי לידיה אלא בי קא מיפלגי אביי ורבא בשינוי קונה  :ת״ר מ °כלשם »וי לי ך מוהשיב את הנזילה מכל מקום לטיתה
אם כן מה ת״ל אשר גזל לומר שאינן לחשבון[ היינו טעטא
אשר בו מום לא תקריבו ו[ מה ת״ל אם בלא תשחטו הרי בבר אמור למטה
א^

י[ אלא מה ת״ל ) נ ( *בל תקריבו בל תקדישו מבאן יאמרו *המקדיש בעלי
ל
§
"יי^י-״״ע מומין לגבי מזבח עובר משום חמשה שמות משום ״[ *בל תקריבו
קצת הבנה ולכן
” S w S
ובתוספתא וכן בילקוט בל תשחטו ומשום ב ל תזררן ומשום בל תקטירו כולו ומשום נ ל
ליתא וכן ברש״י חולין ס:
> 1בבלי־ ס ג ו ר ב נן א ם ) ו ( בלס שס טו
דיה משוס לאו ונו׳ מקצתו משום ד יוסי בר׳ יהודה אמרו אף קבלת הדם ; א מ ר מר אם בל “
שהעתיק ברייתא וו תשחטו הרי אמור למטה היבן אמור דתניא°עורת או שבור או ח ח ץ או  ; f׳ הרי כב ר אמור למ טה •שלא ישחטו
ליהא וכן בכ׳מ נפ׳א
בעל מום למזבח ולקמן מפרש לה
מהל׳ איסורי מזבח דין יבלת לא תקריבו מה ת״ל אם בל תקדישו הרי בבר אמור למעלה אלא מה
ד ע״ש[
והקטרה נמיוזריקת דמו לקמןמפר ש:
עיש[ ת״ל)ג( בל תקריבו בל תשחטו ט[*ואשה לא תתנו מהם אלו אשים אין לי
]יומא סג:
א״כ מה ס״ל לא תקריבו  .לא תקדישו:
אלא בולן מקצתן מנין ת״ל מהם זריקת דמים מנין ת״ל על המזבח לה׳ לרבות
אף קך,^»,י בךקשם יז ה׳ שמוה  .לקמן יליך להו :
שעיר המשתלח ולה׳ לרבות הוא א( והתניא אי °קרבן שומ^
!
הבית שנקראו רךבן נענין שנאמר  fנ  Tב א ת קרבן ה׳ ת־ל ואל פתה
צ י ״ ס ש»’ י ־ ס ש ס *. 1
יייי
™ יח
מועד וגו׳ דראוי ילפתח אהל ^מועד חייבק עליו משום
שיטהמסובצף לפתח אהל מועד אין חייבין עליו משום שוחטי ת ץ אוציא אני את אלו ולאש
בעל מום לוקה משום לא תקדישו
ולאביי לטה לי היו אוציא פרת חטאת ושעיר המשתלח שהן ראויין לפתח אהל מועד ת״ל
)ח( קרבן  .בשחוטי חוץ כתיב ואל
פתח אהל מועד לא הביאו ונו׳
לה׳מישמיוחדין לה׳ יצא\אלו שאין מיוחרין לה׳ אמררבאש י[ התם מעניינא
להקריב קרבן לה׳  :הכי נרסינן אי
דסבר דאי עביר טהני דקרא יא[ ואל פתח לרבות לה׳ להוציא הבא ראשה להוציא לה׳ לרבות טעמא
2שט״יק"שלא'נדר^ 2דבתב רן א לה׳ הוא דלא מייתי שעיר המשתלח ינ[ הא לא רבי קרא לה׳ הוה^ קרבן שומע אני כו׳ ומהדר אדלעיל
בתורת כהניםדקתני לעיל יכול השוחט
אמינא שעיר המ שתלח בעל מום שפיר דמי יג[ מכדי ב( אין הגורל *קבוע^■
חולין בפנים יהא חייבת״ל קרבן על
תיבה “«תיו' נ מ ח ק :אלא בדבר הראוי ’ ח אמר רב יוסף הא מני חנן ג( המצרי היא סי[ דאמר^
הקרבן הוא חייב ואינו חייב על
ג[ עיין בתשטםות בסוף
רטסכת ! ד[ סבר אפילו דם בבום מביא חבירו ומזווג סז[ ליה נהי דשמעת ליה לחנן המצרי דלא
החולין אי ק י ק שומע אני  D׳ כצומר
קצוצה
דטפקינן רבית
בדיינין דאטר אביי האי הוי דיחוי יי[ דלא צריך הגרלה מי שמעת ליה דילמאמייתי ומנריל אלאאמרה^ אי ק י נ ן ק א די ש ס שומ־ 1אני אפילי
מאן רטסיק בחבריה רב יוסף הא מני ר״ש היא דתניא ל( מת אחד מהן מביא חבירו יח[ בלא הגרלה  Iהשוחט כד[ בדק הבית בחוץ יהא חייב
ארבע ,וווי ברבית
ט' דברי ר״ש רבא אמר לא נצרכא *כגון שחומם בו ביום יס[ וחיללו על חבירו !.כרח שהרי ה ם נקראו קרבן כענין
לטלוה בטייוע בליטא
״

חומש על נזל אביו  :הכי גרסי׳
א _ בהני שינויי דשנינן ובין החי

דאביי ורבא דסברי
יוצאה בדיינין משום
דכתיב קרא ]וחי אחיך
עטך אל תקח םאתו
נשן־ ותרבית ויראת וחי
אחיך עטך[ אהדר ליה
דרבית דלא תיסב
מיניה כי היכי דניחי
)אלטא(
בהדך :
קא
]ואלא בטאי[
טיפלגי  .בשינוי קונה
כדאטרן ) :ת׳ל כל(
]מום עובר מנין[
)דיכול(]םדיכול[לטיםר
אשר ט מום לא לרצון
יהיה ובתב כל לרטת
בעל טוטעובר  :לא
תקריבי  .נטי לא צריך
)ואי( ]דאי[ משום בל
תשחטו בעל טוט אהא
והרי כבר נאמר לטטה
כדטפרש לקטן דשחיטת
בעל מום טקראאחרינא
נפקא ] :משום בל
תקדישו  .דהאי לא
תקריבו מוקים ליה לקטן
דהיינו לא תקדישו[ ;
ועל הקטרת טלו ועל
הקטרת מקצת  .טן
אם טקטירו כולו בין
טקטירו מקצתו
עובר טשום בל תקטירו:

דר,אי כל אשר בו מום
לא תקריט היינו לא
תקדישו  :אשה אלו
שוי המשא כי טפקינן :
א( זנמיסקיג] .לקמן יג [.נ( ]יומא סג :חולין יא [:ג( יומא סג .זנמים לד] .פד .מנחות נס [:ד( ]יומא נג סג :כייסוה כח[ך שנאמר ונקרב אש קרבן ה׳ וגו׳ כלי האשים  .תיעו בל
ה[ תיבת כל נטחק  :זהב אצעדה וצמיד דהיינו למלאכת המשכן  :שאינו ראוי לפתח אהל מועד  .כגון קדשי בדק הבית שאינם ראויין לבא לפתח אהל מועד שהרי בעלי תקטירו  :לד ',לרבות
ו[ עי׳ בהשמטות בסוף
שעיר חטשהלה ] .לבעל
הטסכת  :ז[ תיבת מומין הן דאמרן לעיל המחפים תמימין לבדק הבית עובר בלא תעשה  :אוציא אה אלו ולא אוציא אח פרס חטאה  .פרה אדומה שאם טום שלא ]יביא[ בעל
אלא נםחק:ח[ משום שחטה בחוץ שלא כמצווחה שלא ע״ג מערכתה שיתחייב כרח וכן שעיר המשתלח אם שחטו בחוץ יחחייב כרת שהרי תמימין הן דבפרה טום[אע'נ דאינו בא לה׳
בל תקדישו תיבות בל
הנורל
]הא[ אין
תקריט ל׳ש ונמחק  :כתיב )במדבר יט( אשר אין בה מום ושעיר מרבינן *( )ליה( לעיל שלא יהא בו מום:יצאו אלו  .אלמא כה[ )ט( להוציא שעיר הוא  :ההם  .דאל קובע אלא בראוי לשם
ס[ תשחטו .נליון רטז פתח אישל מועד מרבי :כל התמימין הקדושין לישתחייב עליהן בחוץ ליש׳ תו למה לי ודאי להוציא הוא  :אבל הפא דאשה להוציא .גבי כלומר דאפילו שעיר
למעלה על ההקדש בעלי מומין כתיב )שם כב( ואשה לא תתנו מישם ונו׳ ומשמע העוליש לאישים חייב עליו כו[ מקדישו בעל מום משום לא תקדישו המשתלה בעינן )הבא(
באסרו כל אשר ט מום
]תם[] :והתניא קרבן
לא תקריט אמנם זה אבל שאינו עולה לאשים לא ואימנניט ליה שעיר הילכך לה׳ להוציא למה לי ה א מיטטיה מואשה אלא ודאי לרבות )י( הוא  :שפיר האי דכתיב ואל פתה
האחרון טובן בענין דמי .לאקדושיי : :הא אין הגויל • של שם קוב ע אלא בדבר הראוי לשם כז[ דכי מייתי ומגדיל לא יד ע אהי מינייהוסליק גורל של שם אר,ל מועד לא הביאו
יותר מן
השחיטה
לר,קריב קרבן )טעם(
אני[ אף
הראשון מאשר נאמר ט הלכך בעל כרחיך תרווייהו בעינן חמימין וקרא למה לי  :כגון שהומם  .לאחר הגרלה וחיללו על חבירו והוא בעל מום נמי וקמ״ל ]שומע
מחוסר[
לה']שא-ן
אלה
קדשי בדק הבית
דהאי שחיללו לקי משום דהקדיש בעל מום ולהכי נקכי חיללו דאי לאו דחיללו על בעל מום ליכא מלקות דלא תקדישו על השני
בו אלא הקרבה לה' ,
שנקראו קרבן אם שחטו
־
מ״ז
*(צ״ק
סד״א
רבא
י[
:
הרבהטעילי
בחוץ יהא הייב  :אוציא
הנא טענינא דקרא התם  :יא[ התם ואל פתח אהל טועד לרבות  :יב[ הטשתלח בעל מום הא  :יג[ דמי
את אלו קדשי בדק הבית דר,יינו נטי בעלי טוםין כדאמרינן לקם! דאין טקדישין לבדק הבית אלא בעלי טוטין
ר,א אין הנורל קובע  :יד[ עי׳ בהשטטות בסוף ר,טםכת  :פו[ היא רתניא חנן המצרי אומר אפילו  :פו[ וטוווג ולא אוציא פרת חטאת ושעיר המשתלח שהן תמיטין וראויין הן לפתח אהל מועד[ :ת״ל לה׳ טי שםיוהרין לה' .
וס׳ד
ליה ומשמע ליה שלא בהגרלה וא׳ב לא בעינן ראוי לשם ]ואף[ בעל מום ]דהא[ לא בעינן ראוי לשם
לר,קרבר ,חייב משום שחוטי חוץ יצאו אלו פרת חטאת ושעיר המשתלח שאין מיוחדי! להקרבר ,אלטא לד,׳ לועציוז
בעל מום שפיר דטי  :יז[ דלא דעי דיתוי דת׳ק אמר לשם מת המשתלה ישפך דם דהואיל ונדחה ידחה :
הוא  .לה׳ למה לי ש׳ט מאי אשים )דקאטר מדבר דטרבינן באשים( ]דקא מרבי דטרצין כאשים[ לשם אסור
ימ[ יפ[ עי' בהשמטות בסוף הטםכת:כ[טה״ד בריבית קצוצה קטפלני בו׳ הכי הס״ד ושייך לע׳א ואח׳ב טה׳ד אבק בבעל מום  .ושעיר הטשתלח נפי טרצה ]ר,וא[ לעזאזל כאשים לשם הלכך בעינן תם  :אמר רבא לא נצרכה
רבית ט' בי׳ב טנה הס״ד  :כא[ דקדאי ונראה בעיני דטצינו  :כב[ ללישנא דשנייה ליד .בשינוי בו' אלא שזה לכתוב לר ',אלא )בנון( שר,וטם שעיר המשתלח מאחר שהוגדל וחללו על שעיר אחר בעל מום בשלטא מעיקרא
ירושלטי  :כג[ הקטרת האיטורין לרטת  :כד[ השוהט קדשי בדק  :כה[ יולטא לה' להוציא  :כו[ עליו דטקדישו קודם שהונרלו בעינן שיהיו שניהם תטימין דלא ידעינן איזה ם־קבע לשם אבל הבא נשתומם מאתר שהונרל
בעל  :נו[ לשם כי טייתי אות ד' נמחק  :כח[ חטאת ונראה דלכך ל׳ג ליה שהרי  :כפ[ מועד אין הייבין עליו דר,א מינכר ההוא דשם דתם ועא אימא לא לקי כי טייתי אידך בעל טום קט׳ל  .ל׳א טעטא דכתיב קרא לד,׳
ופריך  :ל[ חטאת על כן נראה מה שפרש׳י דל׳ג ליה ; לא[ פטור וביומא תניא בהדיא דקודם  :לב[ עי׳
ט׳  :אמר רב יוסף הא מני  .ואיצטריך לה' לרבות חנן המצרי היא דאמר אפילו דם בבום ]של שעיר של
בהשמטות בסוף המסכת :
שם שעדיין לא נזרק ונאבד שעיר המשתלח או שדעטם מביא חברו אחר לשעיר המשתלח[  :ומזווג לו  .לתאי
שעיר שנשחט כלוטר דשלא ברברלה מביאו דהא לא טצי למינרל שכבר נשחט חבירו וכי חיכי דטצי טייתי
שלא נדערלח אליבא דחנן וסד׳א דד,כי נמי מצי טייתי ליה נעל טוט לדגי איצטריך ליה  :ואבהי אטאי איצטריך )לד,׳( ]לחנן[  :נדר דשטעת ליה לחנן ] :דאמר אפילו דם בבום מביא וטזוונ לו להבי קאטר לאשטועינן דלא הוי
דחוי דנשחט כל זטן שלא נזרק ודמו יש לו תקנר ,אע׳ם שטת חבירו או נאבד דמביא *ןתד ומזווג לו אבל שלא בד,נדלר ,טי שמעת ליר ,דטביאו דלטא טייתי ומגדיל קאטר וכיצד עושד ,יביא שנים ויגדיל עליר,ם ואותו שיבא
גורלו
הגהו ת צ׳ ק ]א[ האי מאן דמסיק וווי דרביתא במבדה וקא אזלי סיפי ארבעה גריוי בזוזא בשוקא ויהיב ליס איהו סמשא כי מסקינן מעיה ד׳ מפקינן אידך איזולי הוא דקא מוזיל גביה ורגא כו׳ :

ר בל מ מי ח

רבעו נרשום
גידלו לשם עית■ ואיתי
^
שדמו בנים וכיי1
דםגדכ^:ילח םייי=י
ועייל קי» אלא ברא^
״ ״י •

י! f r -״• יאטי
^א
^
^ייו ^יחי“י•
מ־™״ יי״י
^׳יי
*
^י
י
יי יייי
תולאל־בעינטי
—א( ואסאי
קנו׳ל•.
׳^■-ל-סליק
־-
אדעתין דלא
נטי דלא בע■■נ;
^חייי ^•י׳
ע^ו^^^ד^י״על״^
שי« ,י״ל «י״ ^
נעינן^פי^^י)!™(,
«םי יייחי(
להניל״ ----
אוי

איתי שנשאר

פרק ראשון

סדיא גשלמא ממיגןרא .במינן חמימין משום דלא ידפנא אי האי
מיקבפ לשמאי האי מי מ בעל ש םכו׳ ל״אוהא אין מו ר ל קו ב פ ט׳
מני חנן המצרי היא דלא בפי הגרלה דחניא
אמר רב יוסן!
חנן המצרי >^מר אפי׳ דמו של שפיר הנפשה בפנים ב ט ס ומש כלומר
שכבר ס ח ט ומה שפיר המשחלח תו רה אויר
מביא חבירו מביא שפיר אחר  Pא[ ם״ד אמינא בשלמא

תמורה

מעיקרא לא ידענא אי
האי מיקבע לשם אבל הכא כיון דאינכר שם
יייייי^ לי י
ברבי
משום
רי !”  !?5לא ל
 fmShלא^חביח
יוסיa W
רבי W1
■-1 I UIK
מר/W
קמ״ל  »:אמר W
/עןע ץ״ ׳/
סא^ואחר >
נטירנדלד .
יוםי
דרבי
מטמא
מאי
הדם
אתסבלת
נ[
יהודה
י
^
™
הור ה  1א ף ק ט  7ת ה ר ט ט א ט ע ס מ ר ר ^ וטי
א.
״
™ —ijj,
 iברבי יהודה אמר קריא °ומעוך וכתות ונתוק
וכרות וגו׳ ג[ *זו קבלת הדם שאמר רבי יוסי
ליה דשיין דלא יביא שנים אחרים
והאחר בר׳ יהודה ולתנא קמא האי לא תכךיבו למה
האחד לשם -
ויגריל וישחוס -
לפזאזל והראשון שכבר נשחט ידחה לימיבעי ליה לזריקת דמים והאנפקאליה
וישפך ד ש לאיטר דליש ליה הגרלה מעל המזברז ל[ אורחיה דרןאדמשתעי הכי
ש שמפש ליה דלמא לטולם יביא ורבי יוסי בר׳ יהודה נמי אורחיה דרןא הוא
ויגריל ואושו שישל
השוק . .
שנים מן . .
.
ליה
ליה נפקא  /ח 7
הדם מנא י11
קבלת U )11
ה״נ אלא 4 i / J ( 7
אין J n
 Kן
q,

 *mסגרנת
שמביא
קםייתא
וערלה
משםע וטי6םל גוהיר■ ממנו
בסילה
הנדלה הא לאו הכי
הוה סבר ר' שמעו;
רבעי דערלח  .וכיון
רבעי הנדלה לא סייתי
_____
םום ]דכען[דגריך
בעל

הגדלת געי '^'למיהוי
"״ ’ ^ * אי ג “^
 now .שעיי
אלאאטררבינא איגטרי׳׳
לח' לרבות ולאו לחני
אתאנדקאטרת לרבות
שעיר הטשתלח לבעל
טוס אלא לחכי אתא
לרבות לשעיר הסשתלח
לםחוסרזטז ......
והכאבמאי
עסקינן שהיה לו הילח
^ Sביר
המשתלה ושחסי! לאמי
^׳ כ
סד״א בנה שהיא לגירך
״איל לאי ]בי[ ״ ״’®י■
היא ולא ליתסו־ ם־תתו
בע1אזל משום ]איסור[
אותו ואת בנו לא
תשתפו בעם אחד
קט׳ל לה' לרבות דאסוד;
דאטריבטערבא-דחי־תי

 2ר'ינ ( ? « ר ™’
ר׳ עסי בר׳ יהודה אטי
אף על קבלת הדם כו׳
הכי ע׳־נ הטובח ילאי

^
יוסי בר' יתודח נטי

אורחיה דקרא הוא .
ולאו לדרשא אתי והאי
.
תקריבו סיבעי
לא

^'י£י׳ י“ ״ '
"ל?ז “"]מחא[
ומירק נ כי לאתקריבי.

™אנ'^
דנתיב טבל חחי ]סכל

£י
סד״א .

בטובת דיי!

דיח״ר בעל פוס ר ^
טחוסר אבר  :קם־ל.

י ך  pנכי ״קיייי
 [pm״ ^
קבוע
מטת
יייכך
להקריב בה בעל מום[ :
אנן נסי נקבל טנהון ;
*קריבי קיבנהיז בנטי■
£
־ךז׳ל טבל אלה פי
מחוסר אבר אלא טוס
ק״״ לא טקיכיניי•?

^

״?
ו מ י ד בן נכר לא שקריט אש אלה  .וא״ש למה לי איש איש לרבוח
 j Wנדרים ונדט ש טשראל )חוצץ  Vי (::־ * ״י מ׳״י^^י•
מי W
שישק ליה מהאי קרא דמדקאמר לא הח ריט אש אלה משמפ אלה ם נ מיי׳ פ-א מהל'
ממורה הל״ד;
אי אשה מקריב אבל אשה מקריב שמימים אבל אי^עא
למיבפיא שד  pנכר למה לישישק ס א נ מיי׳ פ׳א מהל׳
אימי׳ פונמ הלע
ליה מאיש איש ד^א איצשרוך p

״  rשבסס וישלחט והדם שבטס  j,,jjפ ם מ ה א ה[ ו מ  Tבן נ כ ר ל א ת ר ךי בו זו הי א ק ב ל ת

דההוא ד1ןאי דלא מת
]לא[׳ גרץ תי
הלכך "
י

עין מ שפט
נר סצוה

להאי דרשא דהכא צא שנא במזבח
דשש ולא שנא בשבח ד דן ) ל א
אמרינן( אלא איש איש לש :לי צב[
*וסירן רביט שמשון בר אברהם
דאיצטריך להך פלוגתא ד מי ייס’
הגלילי ורבי עקיבא צג[ ב»־ק ואלו

]צ׳צ לא

לשלה פר ט ל5ןוךןס

גי׳ צ׳קדנריר״יהגציצי

אמר שלה אין לי אלא שלה וצא
שאר קרבטש  :א ל א בשם ונעשה
בפל ש ם  .דאיכא למימר שאיל
מעיקרא שם ש ה סבר אפ״פ שנפל
ט ש ם אקדישט ו א ק ד ב ט וכיון
צד[ *דלהקרבה מציט ]לשמר[ דאשקי
אדטשיה דאקדשינהן ״לילןן אכל  33על

^

p

pJpן PP

]עיין מוס׳מולין יג :ד׳ס
אנל מאיה ומוס' מגמומ
»! דהיאיש[’
^;לת רם[

תקריבו

פ

”

כמשפטו ואושו שנפל פליו הדם ה שאמר רבי יוסי ברבי יהודה ולתנא
הגורל לשם ירפה פד שיסשאב  .הא קמא האי לא תרךבו למה לי כדבעי ליה
מוסמפיקרו ממעי אמו דקלא בעלמא
מני דמצריך קרא לרטש ש שרדלא להאי ם״ד אמינא הואיל ולא נצטוו בני נח
שא ואיכא לשמר דלא אסיק אדפשיה
ליהוי במל מום רבי שמשן הוא דליש אלא על מחוסר אברים לא שנא במזבח
דחזי לאקרוביה לשון רש״י וקשה
ליה הגרלה והכי הוי מ ס קנ או ש ל א דידהו ולא שנא במזבח דידן ייקמ״ל  :ל׳׳א רבי
^להר״ר מר היכי מציט לשמר דלא
פריך ש ד יח[ ו ה גי ר ה
הדם
אימור יוסי ברבי יהודה אומר אף על קבלת
■» ■■- a.»o»e
-2אסיק אדפשיה לאקרובי והלא השרן
דשמפשליה לרבי שמ שןס׳ שב ש שא
היא דהא במסכה יומא )דף סג (:מאי טעמא דכתיב ומעוך וכתות וגר לא ^ט לא צה[ ״שקריבבטל ש ם ל שנ ס שיטה מתבצת
שנינן לה לכולה סוגיא ולא פרכינן תרןיבו זו  vקבלת הדם וזריקה נפקא ליה
והא קבל עליו השראה ואמר פל א[ דסד׳א פ1אזל לאו
השם מידי בפרק שני שמירי ’ :[Pר ג א מעל המזבח ולרבנן נמי תיפוק להו זריקד־) מן
מגש ק אני ששה דכלאו ה ט לא
לקי לכ׳^נ להר״ם לפרש דלא קאי טימרבא דחייתו p rt
אסר כגון שהופם » ׳  .כדפרישיש על המזבח הכי נמי ואלא לא תרךבו דמעוך
ר״שבן לקיש אבלשקדשו אלא אכל היא שה«-ו .ומתיבת
)והא
לפיל
דגרסיגן הכא( ^.למאי אתא ״[ מפקינן לבמת יחיד ולרבי יוסי
שקשרו ואבל שזריקו וה״פ לא  “ Wנ ט ח ^יו ^ ™ ^!!
)א(כ[דכרפיה דראשון שאו שירוצא^ ברבי יהודדו האי מיבעי ליה לבמת י תד אק
ד שבר אבל שקשרו ואבל שריקן אסרואף :ג[ ונו׳ לא
דמשרץ כגון שהיה לו ]חולה[ בשוך הכי נמיאלא תרןיבו דקבלה מנא ליה TD
^ JrtSpw
אלא כשהקדישו שם ונפשה בעל ש ם
ביחו כו׳ ל״ג ליה ושבשתאהוא דלא
איירי הכא במחוסר זמן כלל אבל בן נכר לא תרךיבו זו קבלת הדם ורבנן
דכיון דחלה עליו קמשש מזבח ש ד ם הטובח ולת׳ק האי ל«ו
במסכח יומא) שם(חנינן להבההיא אצטריך ם״ד אמינא הואיל ובני נח אין מצווין
ששמם אסיקאדפ שיהד חזי להקרבה
מ גי א א( ]רומייא[ דמחוסר ז ק היא אלא על מ ת סר אבר בבמה דלהון מ[ דלמא
אבל בעל מום מ שקרו שד ם קד שה בן נברלא תקריבו והנח
והא ליכא למימר אס איט פגיין אנן נמי נקביל מינהון קא משמע לן מכל
י קי א י ״ י ״ א  .״ א י ״
אדפשיה דד?זי להקרבה ולא ל 5ך ^ שינת חנתוב בלבד ואק
לבפל מום מ ה ו מניין למחוסר זמן אלה דלא מקבלינן י[ מתקיף לה ר״ל שמא
דהא
נפקא ■לן מחוסר זמן בשעיר
 .י
s S n a s s
לא שנינו אלא בתם שנעשה בעל מום^ י “ י י י
«[  1ה ה מקדיש לד ש הדברים כ ל ב ך .תרב
המשהלח' מלה׳ דאידך קרא ומיום יא[ *ועובר דאי בעל מום מעיקרא דיקלא f
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דנרם־' איפור .תיבת
שמא לא שנינו נו'  .אברייתא קאי דקתני טיכן אסרו הטקדיש בעלי טוטין ]לטובה עונד טשום ח׳ לאוין וקאפר[ וחנירסא נסחק  :יס[ שעירי ונרסי' דבא  :כ[ הא נרעית דראשק אוח ד׳ נמחק  :נא[ תקריבו מיד בן  :נג[ ל׳א
שמא לא שנינו דלץ אלא בההוא דתות תם סעיקרא ]ונעשה בעל מום ולא בכל בעל טום דהיא בעל מום טעיקו־א נבטה תיבות לא שנא נמחק  [» :רטשטע כל בעל טום לא תקבל)בעל טוס( ח׳נ לדידהו בטובה  :כד[ טחדר
דחהוא אמאי לקי דיקלא בעלנזא ועא ליועי באילו הקדיש דיקלא בעלמא לטובה דלא כלום קאסרדלא הוה חזי דקתני עובד בה׳  :כה[ וכיון דלדגןריבה מכוון ולאסוק־ת כי אקדשיה לקי  :כו[ אקדשיה ולינא בויק ולא לקי :
ליה טעולם לטונה[ חוטאי קחני בעל מום פתסא רטשטע נטי בעל טום פעיק־א  :א׳ל ר׳ חייא בר יוסף  .משום כ [1שרוע שנשתרבבח יריבו הסיד  :נח[ על תיבית והך משנה לקפן נם' שני נרשם על כל תיבה קו לפעלה להורות
הכי ץזני סוזטא שרוע וקלוט בתובים בטרשה ]דבעלי טוטין[ והגי בעלי טוטין מעיקרא נינהו]כדאםח בפרק על כי לפ׳ר ראוי למחקו  :כס[ יבדר וגו׳ הילכך דואיל  :צ[ מום והתסיסה בתמורת  :צא[ ועוד דלא קדושה אקדשית
אלו מומי) שרוע שנשתדבבח ירבו  .קלוט שרגליו קלוטות כשל הטור ושל סוס  [ :שטא לא שנינו דלקי אלא תיבות דהא לדטי נטחק  :צב[ לי.גל'ון וייל דאי מהבא דע׳א דו^ודיעבד קם'ל איש איש לכתחילה ועי׳ תום'
בתטורח דהטיר בבעל טוס  :דתנן הומר בתטורה טנקדשים שהקדושה חלד .עליה בבעל טוס קבוע  .דנתיב טנחות )דף עג ע׳ב(  :צג[ עץבא דם' ! צד[ דלהקריבח מכוון ולאסוק׳ כי אקדישינתו לקי  :צה[ לא תקדיש :
לא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב היינו בעל טום ונתיב ואם הטר ימירנו והיה דוא ותמורתו יהיה קדש לו[ וכ׳ש טנך־יש לו־טי עולה או לקרבן אחר תיבת וה׳ה נטחק  :צו[ דלקי אליבא דדבא מיהו אליבא דרבי
וכיון דקדושח חצה עלית על בעל מום קבוע איט יוזיא לדוולין לינא וליענד מה שאין כן בשאר קדשים ששאר
דאטר בחרבאת נופו לא לקי א*ו א׳ב הקדיש לגופו :
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א( נדאה דלטנו גדס נגס׳^סודהמפת ציה צד׳ש זצאכעי הנדלה ונו׳ אצא אמד דכא וכו׳ ופ׳ז פי׳ דניט אמאי ציסצק ונו' ועי׳ כדש׳י כאן דהגיא גי :גידסא וו ומאה ע׳ש  .נ( אוציצ׳צ דצא צמססצ גופיה דשני
הן דקאי דאי מצדכח ציה וכו׳  .ג( נרב שייך צדף הקודם .
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