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

^
דמשני ״ .
... .........
״
,
..
בזבחים 5 5׳׳
עלה
על הא
וקשה
ליה

 wק־־א

 JjjךpJJ

» *  * | 5ח נ ־ ר יצחק ט־ט דרגי יוחנן אמר רי א  !gההקוס

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׳ :
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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
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^י
י
יי יייי
תולאל־בעינטי
—א( ואסאי
קנו׳ל•.
׳^■-ל-סליק
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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
שלה והא דאמר לקש )דף יח;( ממנילי ז׳ל ; ו[ הרם
הששני והלאה וגו׳ מהכא נפקא בעלמא הוא אמר ליה רבי חייא בר יוסף״
המקדיש נקבה לפולה ימכר ויפלו 2ק
במסכח ממא  :בני נח נצטוו
ש־ ״שרוע וקלוט ם־ציב בפרשה והני בעלי מו מין| דשו לשלה צ״ל דלקי וכן הא דחנן חרם נו׳ נמלחטובת
מלהקריב מ שסרי
בפרק קמא דפ״ז )דף ה- (:אבל ■
מ
טל ^מעירךא נינהו אמר ליה שמא לא שנינו אלאה פרק כיצד מערימין )לקמן מ ( ^ ד ל י ?
מום אחר לא נצטוו במזבח דידהו | ב ח מו ר ה *דתנן'=תמר בתמורה ינ[ מבזבח
אמר פל הבהמה טמאה ופל בפלש רם־סותיםוק ליהזריקת
מום הרי אלו פולה לא אמר כלום
ואי לא כשיב לא שקריט כא[ מאש ״שכן קדושה חלה עליה על בעל מום קבוע
הרי אלו לשלה י מכ ח י בי א ליח לב« יחיד נו׳
בן נכר אש כל אלה דמשמפ בפל אמר ליה רבי יותן לא שמיע לך הא דאמר ר׳
בד שהם שלה צריך לומר דל,ך  . p3יהודח חא מבעי ליד.
ש ם לא יקבלו ק הפובד טכבי ם ינאי יג[ בחבורה נמנו וגמרו המקד ש בעל
נו אלא לא תקריבו
• ,
י
^בלתטנא ליח נםקא
ימ
ל ^ רי ב הוה א שנא ליקרבאלא שלא מום לגבי מזבח עובר משום חמשר־ו שמוח
יש מחוסרי אברים קמ״ל ) [ » :לא
ואי בתמורה נמי ששה הורק דאיכא נמי לאו דחמורה אלא מאי בבעל קבלת
שגא( ב ג פ ה ולהון  .בבמח יחיד
שעשה העובד כוכבי׳ לשמים ב( וקמ״ל מום מעירןו אמאי י ח לקי דיקלא בעלמא ת א אמר ליה דיקלא לאו
מכל אלה דלא מקבלין כלומר להבי זילא מילתא מין עצים ת א בעל מום מעיקרא זילא מילתא כיון דשבייו
לאמקבלינן דהא כשיב בההואקרא תמים ואקדיש בעלי מומין מיחייב  :לישנא אחרינא א״ל אפילו הכי מי א אלה כי^נן^תקיףט׳
ותיבת טקבלינו נמחק :
מכל אלה דמשמע מ[ לא חק בל ב פל
........
............״■
«ף
בהשטטות כ
מילתא דרקל ליכא במינו לא לקי לאפו  pבעל מום ביק דאיכא במינו לקי  :י[ עי'
דבזיא המסכת ; יא[ תיבת
מום ה״נ לדידש במזבח המיוחד)ב( :
מי[
משום
^
דל
מום
דבעל
טעמא
דאמור
השתא
רבא
ר
מ
א
|
ועובר בסיא נטהק :
ססקי^ לה ר״ש גן לקיש  .לעיל קא ״סי[ מילתייוצ האפילו *למקדש ליה לדמי נסבים נמי ל ^ ’׳[תניא כוותיה הרבא יב[ בתמורזז טבקדש־ם
מהדר )ג( כד[ דעובר בה׳
קדושה חלר,
שכן
נדבה
ששש ״*
״
על  :יג[ בתבורח
שמא לא שניט דילקה משום
י ׳
שקדשו אלא בשם ונפשה בפל ש ם משוסדאיכא לשמר שאיל ומעיקרא שם ש ה סבר אפ״פ שנפל בו ש ם אקדישט ואקריבט וכיון
כה[ נ( דלהקרבה מציט ]למימר[ לאסוקי אדפשיה דאקדשיה לקי אבל בפל ש ם מעיקרא ממעי א ש דיר^א ^ pjp3
אדפשיה ]דחזי[ לאקרוביה אלא לדמי אקדשיה מ[ ולא לקי  :שרוע .כז[ ד(שנששברה אחד מאבריו  :קלוט• ש פ ר מ שיו ק לו ש ם :כ סוגי!
גפ ר שה .ופלייהוכחיב ל א ש ק רי ט) ד(ו ד ר ש ק ל א חקד שו  :שפא לא שנינו .שיהא חייב משום הקדשה אלא בשמורה לפי שהמשרה חלה פל
בפל ש ם ק ט ע וקדוש קחשה ג שרה שאינה יוצאה לחולין ליגזז וליפבד אפילו פל ידי פדיון אלא שיא כשאר קדשים שקדם הקדשן אח
ש מן כיז[ והך משנה לקמן בפרק שני)ד ף סז (:כדכתיב ש ב ברע או רע בטוב ואס המר י שר וגו׳ כס[ והואיל וקדושה גמורה היא לוקה פליה אם
ה ש ר והביא בפלש מום צ[ שיקדיש וחפסה בתמורת בהמה קודש חמימה אבל הקדיש בעל מום מעיקרא לא אמינאדלילקי דדיקלא כעלמא היא
אלא אם ק ^ ר י ט  :נ ס נו וג מ רו .מ ש מ ע שדקדקו ולא מצאו יושר ואס אישא דפל ידי ששרה מי ש ח פי :שי ס »י ץ .ד ה א א  7א ל)^ ללא
י מי ר :א ל א מאי בבעל ש ם מעיקרו ועל ידי הקד שאמאי לקיהאלאחיילא עליה קדושש מזבח כלל דדיקלא ב ^ מ א ש א ולא אקדשיהאלא
לדש  :לי כ א ג פי ט .הראוי למזבח  :ג מל פו ס איכא ג פי נו .ר אוי למזבח וכיון דאיכא במיטראוי איכא בזיון כיון דשבק מי ד דחד ואקדיש
מידי דלא חזי  :אפי׳ אקדשיה לדפי נסכים  .דהשתא ליכא בזיון כל כך שאין במיט ראוי לנסכים ו שד צא[ דהא לדמי אקדשיה אפי׳ הכי צקו •
^ ^L

״,

-

#

,

.
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]צ’צ דמו• צהיןרנס[
]צ׳ל ולקי[

הא
נליון nil
ונטרו •117 J .
נטנו 1ifcwi
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רלא טייתי מברייתא

דניטנוונטרו ו»י דוקא
""“ { \ r
“  Dw׳ T ? 1 ? n S
ע׳׳א דית כל  :מו[ עי׳
אקדיש ליה:יז[ לקי .
£יי!; ^י ך״ “ י י “
תעשה’.על תיבות תניא
כוותיה דרבא נרשם

קו • :וו[ מידי והא
נדכ ם
א( נ׳א די/יירי נמחיסר כו׳ צ׳ק נ( לשמים הס׳ד ומהיד קמ״ל מכל נו׳ צ׳ק נ( מוז• להקרבה ד( ]צ'צ שנשהרננה ייי' יכיייי׳ ״•[
]מתץף לה  ^ £י ש [
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 :
קפא
קדשים
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 .
הגהות הב״וז ) א( רש״י ד׳ס דכא ונו׳ והא דגדסי׳ הכא כדעיה נ׳ב כן היה הגירשא צפני רש׳י ) :כ( ד׳ח כנמה והו׳ המיוחד צהם הט׳ד ) :ג( ד׳ת מהץף וכו׳ מהדד וקשר עובד ונו׳ וכיון דמציט צאמקי אדפהים דצהקדנה אקדשיה
לקי ) :ד( ד׳ח כתונין ו»׳ צאסקדיט כוי׳ו דדדשק I

עין מ ש פ ט
נ ר מצור,
ס ב  mמ״׳ ס׳ה מהל׳
מרטן ה^יו :
מג נ גיי׳ היא מה׳
איסורי גמנס הל׳י
ונרש :

 0ד נ מיי׳ סי’ס מהל׳
סנהדרי! הל׳ג :
מה ר מיי* פ״א מהל׳
איסורי מובת הל׳ד
b v
ע׳ש נכ'מ :-
סו ח״נדי׳״ס^' מפל׳
תמורה הל׳ש ג
סז ו מיי׳ ס׳אמהל'
נטרות הלכס ג :
ס ח ז מיי׳ ס׳׳א מהל׳
גכורות הלכה : r

—

----------

הגהו ת ה ב׳׳ ח
)א( נם׳ אמר אגיי אפיק
)הקנורת מקצתו( תא׳מ
ונ׳ב גי׳ רש״י מוא
מינייהו ) :ג( רש׳יד״ה
לא נאמר ונו׳ בההיא
פרשה אלא אמור כלאו
הכי אמור ה קד ה הס״ד
ואת״כ מ׳׳ה ל* אמור
אמור להם לישראל :
]צ׳לרב[
עי׳ נ כ׳ מ גמיי׳ פיא
מהל׳ איסורי נתנת הגי׳
מהופך

שיטה מקובצת
א[ קשא אלא >*או תיבת
סאי נטוזק  :ג[ ניפו
ת אדל קי אבל :ג[ אותו

אתה ^■יש לבדק
תםיסים לברק דגית :
״״״;
י[
^ ^טר׳לא נאטי
™ SS.
ז[ עי׳ בחשמפות בסוף
הםסנת  :ז[ בי רב
א פ רי :ח[ טובח רבא
אטרעובי־  :ע[ בו*■
וטשום בל תקטירו
סקגתו אביי אטר אק :
י[ אטד רב כהנא מ ברי
תיבת אביי נטחק :
יא[ אמר לך אביי א פ ק
חדא טינייוע ועייל :
יב[ טטירין את שלהן
וישראל םטי  pאת
שלהן  :יג[ טטירק בחן
אף בכיר כו׳ אטר לו ר׳
יווען בן נירי טוז לי :
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רגלממירין

פרק ראשון

תמורה

מסורת הש״ם

א ב י י אמר אץ לוקץ מל לאו שבכללות  .פרש״י דהא אץ לוקץ נדבה המשה או הו .לבעל מוס לדמי קדשי בדק הבית דלמזבחלא
דאמר אביי אץ לוקין תרשי קאמר אבלחדא לקי ואליבא
אפשר לאקרוביה דהא כתיב )ויקרא » ( לא חתנו מהם וגו׳  :אין
דמ״דחדא מיהא ל ^ אל^ שבכללות pילהי פ׳ כל שמה )פשתים דף לי .רבוי להתפיס בעל מוס לבדק הבית :אלא טל ידי ג ו נ ה  .כגון
»א (:לשק רש׳׳י ו ק מוכח הסו^יא ® •’ tש א י ן זכץ בחייק  .ואס הרי זו לבדק ה בי ת;ג ד ר מגין  .שאם אמר הרי עלי בהמה לדמי בדק
י
תאמר ואי ז ק בהן בחייהן הי ט מימר
תורה אור הבית שמצוה להפריש בעל מום תלמוד
לומר ולנדר והכי » [ נמי דד ש נדבה >3עיל ו[.
למאן דאמר בגמרא בתר מתכפר
נ ד ב ה ת ע ש ה ] א ו ת ו ־ ך ז ה ק ד ש' ב ד ק ה ב י ת ו אין
אזליקדש לומר דר״ל אף בתר מתכפר
תעשה אותו ולנדר כלומר וכן לנדר:
^ ךף
לי א ל א
ולאו לאפוהי במ ר ס אשי :
ן IIV I
\ 4ה?צ^’ ? ^ ? ^ א ל א לי ^ ^
קדשי מזבח תלמוד לומר ״ולנדר לא יר^נד׳ ״
ל א שט אלא בזמן הזה  .כז[ וא״ש
דנדר סמוך ללא ירצה ומשמע דאם
ק ^ י מזבח ואין לי אלא נדר נר^ר*
האמר פרק שור שנגח הפרה
ת״ל נד ב ה רבי אומר לא ירצה בדדצ את
נדר הרי עלי עולה לא יביא בעלת
)ל׳ק י ף » (:שור ושור פסולי
גופו הכ תוב מדבר היינו תנ א קמא א[  Mמאי
המוקדשץ שנגחו אביי אמר חצי נזק
מוס  :נדבה מנין  .שאין רשאי לומר
ומוקי לה במועד אבל שור של פסולי
על בעלח מוס הרי זו למזבח  :הלמוד
לאו בה א קמיפלגי דתנ א קמא סבר אפי׳
המוקדשץ פטור אלמא לאו רעהו
לומר נדבה  .ולנדר לא ירצה והכי
אקדשיה לדמי נסכים נמי לקי ורבי סבר
מידריש נדבה אשר תעשה אוחו אן רש׳ק מ״צ
ק דנ א ביה וקאמר החס נמי דשור
בהרצאת גופו נ[ ) נ מ י ( ל  pאבל בדמי נסכים
נדר לא ירצה  :רבי אמר לא ירצה
של הדיוט שנגח שור של פסולי
לא לקי ש״מ ואלא אותו ל מ ה לי לכדתניא
המוקדשין חייב אלמא משמע דקרינא
הכסוב מדבר  .שלא ]פסחים מג[.
בהרצאה
ביה רעהו וצריך לומר דקמייתא מיי רי ״ ״ נ ד ב ה תע שה אותו או תו ״ תע שה נ ד ב י ׳ ״ קרי«ו;;י?ונ^ 7ד;ישבח'כ;;£
 Wאלא אוחו למאי
קמא M :
בבכור ניז[ דלאמצי פריק ״ו ב ריי ת א -ואי א ת ה עושה תמים נד ב ה לבדק ה ב ״
]לעיל ו[.
בשאר קדשים ד פ ד ק להו במומן כס[  “ Sמי ק אמרו *המקדיש תמימים לבד ק הבית
־אהא .כלומר תינח כוליה קרא מוקמת
והחס בזמן הזה איירי שהרי ה א מו ר אי ם! עובר בע שה ומנין אף בל א תע שה שנאמר
לדרשא דקאדרשת האי נדבה ונדר :
דאיירי התם עלה לא הוו בזמן הבי ש^ ״וידבר ה׳ אל מ שה לאמר לימד על הפר שה שם אלא או הו .דכחיב)שם( נדבה תעשה
3ןן ] 0פסחים מג[.
אוחן ל 5ן ן לו ; אן_ ){,
ואפילו הכי קי^זר התם דלאו ממוט ל[ שהיא בלאו דברי ר׳ ידצדהא״ל *רבי לבר
הוא ואם כן קשה דהכא אמר דממונו
אתה מקדיש לבדק הבית ט׳  :ט ו בי
קפרא מ מאי מ שמע א״ל דכתיב לאמר ו[ ל א
הוא בזמן הזה וצריך לומר ל[ דהכא
בטשה  .אהאי עשה דאמרינן ואי ]צ״ל לאשר לאו כך איתא
אמור
א(
מרי)*ל
א
*רבי
״
בי
בדברים
נאמר
בפסחים[
אתייא כרבי יוסי הגלילי וההיא דהתם
אתה מקד ש תמימים דהייט לאו הבא
איתמר המעלה *אברי בעלי מומין לגבי
כרבנן ואע״ג דבפ׳ קמא דב״ק)דף ינ:
מכלל עשה ועשה הוא  :לא נאמר נ״א אישורי
מזבת״[ אמר *רבאיעוברמ שום ב ל תקטירו
ושם ד״ה ואם( אמר ]ולשני[ הא כרבי
בדברי ם .כלומרבההיא פרשה)ב( :
.
כולו ט[ ומשום ב ל תקטירו מקצתו *) Wאמר _לא ..
יוסי ]והא כרבנן[ צ״ל דלפי זה לא
]......................צ׳לאבייאמר[
כלומר הכי אמר
אמור _.
מיתוקמא ההיא סוגיא דפרק הפרה :
הקב״ה לאו אמור להם לישראל דלאו ]מנמתגח :פסחים פי.
אביי( *"אי[ לוקין על לאו שבכללות מיתיבי
אימא
*יהמקדיש בעלי מומין לגבי מזבח עו ב ר ? איכא מ א י אי עכרי א הי פי שיי  5דסת ’ י ? ™ » '\ ? .
עוברץ
משום חמ שה שמות תיובתא דאביי אמר י[ אביי בגברי קתני אי בגברי עובר״ ..
בו׳ .הנתחים סג[.׳
בלאו ■^ :אברי ׳
.............
עוברין מיב עילי ה אלא פשיטא בחד גברא ותיובתא דאביי אמר יא[ א ביין כמשפט עולה  :טללאושבכצלוה .
,
,
,
.
־
.
־
דהקטרת כולו ומקצתו מחד לאו נפקי
]נ[ אפיק)א( הקטרת מקצתו ועייל קבלת הדם ק ב ל ת דם לר׳ יוסי ברבי יהודה^
ואשה לא תתנו מהם כדפרישית לעיל
אית ליה ל תנ א קמא לית ליה קשיא ל״א והא מדסיפא רבי יוסי בר׳ יהודה הי א ן אבל לכולהו איכא לאו לכל חד וחד רבינו גרשום
ה ש א רבנן תיובתא דאביי תיו ב ת אז ס תני׳ הכהנים ממירין י״ בשלהן וישראל  Iדהקדש נפיק מכל אשר ט מום לא קדשים שקדם טום
קבוע להקדישן יוגאין
לחולין ליגזו .
,
ממירין בשלהן יאין הכהנים ממירין לא ב ח ט את ולא בא שם ולא בבכור א מ ר| תקריט ודרשינן ליה לעיל)דף י ס
וליעבד
רבי יוחנן בן נו ה מפני מ ה אין ממירין בבכור אמר לו ר׳ ע ^ב א חט את ואשם^ לא תקדישו ושחיטה מלא ח ק רי  3ן א ל ן ושמא' בטקריש בעל

מ תנ ה ׳לכהן ובכור מ תנ ה לכהן מ ה חט את ואשם אין ממירין ׳״ בו אף בכור אין
ממירק בו אמר רבי יוחנן בן נורי מה *לו אם אינו ממיר ב ח ט א ת ואשם שאין

זכין בהן בחייהן תאמר בבכור שזכין בו בחייו אמר לו רבי עקיבא והלא כבר^

לה׳ רגבי עורת או שטר חריקה מלא “^ייתא^לו^^ילו מ י
תקריבו דגבי ממוך וכתות )ויקרא » ( בויא טילתא  .דטקדיש
בעל מום מעיקרו ]מאוס
והאי אין לוקין דאמר אביי אין לוקין טפי טמקריש[ דקל
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דטקדיש דקל לא הוי
ליבא
ביזוי דדקל
* 1י ס "י ^נ ? ה א “
י׳' = ;  7י ״ י י ח ^ י ' ^ י י י ׳ ב ע ל י ^ ״ ״ י א צ י נ א ל ^
במינו טובחר טטנז
אלאו שבכללות בשילהי פרק שני אבל בעל טוס מעיקרא
דפסחים)מא:(:משוםה׳שמוח .וחשיב כיון דאיכא במינו ראוי
מום חי ושחוט ומקדשין בו עההאשה אמר רב נחמן אמר רבד .בר אבוד .לא
וטקדיש נעל טוס לקי
שנו אלא בזמן ’הזד .הואיל ואית ליה לכד.ן זכייה בגוויה יז[)ד.ואיל ויש לכד״ן
להו להני תרי בתרי ־ .בגברי קסני ] .אפי׳ טקייש ליה לדמי
דלאו בהכי עסקינן דאי עבדינהו נסכים שיביאו בדמיו
דקאי
שותפות ם ( אבל בזמן שבית המקדש pים כיון דתם להקרבד .הוא
נשכים ל קי[ א(].ו א ל א
לתרוייהו לילקי תרי אלא עילי מילי אותו לט״ל[ כיון דקא
יח[ אין מוכרין אותו תמים חי איתיביה רב א לרב נחמן מוכרין אותו תמים חי חי
קתני שאס הקטיר כולו עובר משוס דרשת הכי נדבת ולנדר
ד[ כבר .נליי! עי׳״י־ן; אין שחוט לא אימת אילימא בזמן הזה מי איכא תם שחוט אלא פשיטא בזמן
ביחד ואלא אוחו למאי
בל תקטירו כולו או אם אדם אחד «תיא לכדתניא כו׳
בהשמטות בשוף הטסכ׳ :שבית המקדש קיים וקתני יע[ נמי מוכרין אותו תמים חי)אלמא אית ליה לכהן
מקטיר מקצתו לוקה משוס מקצחן עובר בעשה!^לאוחבא
גח[ בו את האשח
תואיל זכייה בגוויה( לא לעולם בזמן הזד ,״ מי קתני מוכרין אותו תמים חי אין שחוט
׳
 [Pבנוויה ס״א
; S S
S
 Wאי ״  T Oח י ל ט ל ״ » ציו
ויש לכהן שותפות בו :
חי
תמים
אותו
מוכרין
נמי
הזה
דבזמן
כא[
לאשמועינן
אתא
גופא
הא
לא
אלא משום טלו  :אפיק חדא מינייהו .איטורץ לו־ןז משום
עז[ ד ^.י ל׳א הואיל
איתיביד.
שיי®״א ״’גנ׳ין
*(
ואין לכהן זכיה בנוויה
™? ש
או כולו או מקצחו ועייל קכלח ייי® m S
ל׳א הואיל ואץ לכהן
שותפות בו  :יס[ תיבת דנפקאמלא תקריט דמיד בן נכר  :וקפריך קבלת הדם לתנא קמא לית ליה וקחשיב ה׳  :רישא רבנן  .כלומר ד שא רבק היאדלא ^ ל ^ ט ק ע ת ר .
יאביי^ אטי^אז ליקיו
נטי נמחק  :כ[ חזה מחייבי אקבלת הדס ואפילו הכי קא חשיב ה' יקשיא לאכיי • מ ת נ י ׳ הבהנים מ סי ד ס בשלהן  .קרבנות שהפריש הכהן כד[ לעצמו
וטי
 Sמ ב׳
קוזני:כא[לאשםועינן המיר ב ק נתפסים בתמורה  :לא בחטאם ואשם • שנתן לו ישראל שיקריבנו לו אס המיר ט הכהן אינו עושה תמורה על י ח דהא אין לי על S
.
דננו ר טוכרין אותו

אף תמורה בבית הבעלים ״[ :ג ם׳ תנן דתם *(יבכור מוברין אותו תם חי ובעל

״׳

'•

־

י

תטיס ן ד! 7ל1ןן™? חלק ט אלא משעת הקטרת אימורין ואילך וזכה בבשר ואמר בברייתא בהאי פירקא אין א ד ס מתפיס בדבר שאיט שלו  :ולא ב ב ט ר .שנהן איסורין דבל הקטרת
מ א טחני לי ם  5לאו^פ^א^יטלן!
לו ישראל וטעמא מפרש הכא במשנה גו פ ה :מ פני מה אין  .הכהנים ממירין בבכור והלא כולו שלהן הוא ומחיים
״י׳י® ליי יייי
בנברי ־^:ני .
דאיט זוכה בהן אלא מהקטרת אימורין ואילך  :מה תתני :
ימ  w f vואין הישראל מתכפר בו  :בשם שאין הפהנים ממירין בחטאה ואשם .דהא ודאי פשיטא לן
ואחד" ש״ט
חוץ אס־רבהנאד״ תום׳! לי אינו ממיר בחטאח וא ש ם.כלו מר דין הוא שאיןכהנים ממירץ בחטאת ואשם כו׳  :הוא והמורהו.מקי ש התמורה ל ^ ד ש עצמו הי ק
לוקה בל
קדושה חלה על ההקדש בבית הבעלים אף תמורה לא תחול אלא בבית הבעלים אבל בבית כהן לא חיילא לגמרי הלכך אין כהן ממיר וא חד
fS
תיבת איכא נטחק  :בבכור אבל ישראל אס המיר ט נתפס בקדושה שהרי ברשותו חלה קדושה על ה ב טי • נ ג ן ׳ מוכרין אוהו המים חי  .השתא משמע P
בזמן המקדש בין בזמן הזה והכי משמע אס בית המקדש קיים מוכרין אותו כהן לכהן חי ואותו כהן יקריבנו אבל שחוט לא דבזיון קדשים וישראל מטירין ב־טלהן:
 Pליחיאל ב [ 1ם ? ת ^ ^ א ב א ש ^ £
כל :ט[*הםוניא דקאטר הו א ד ל ^ אורח ארעא לעשות סחורה בדבר שקרב ממנו למזבח ואי בזמן הזה הוא מוכרין אותו תמים חי בין כהן לכ ק P
י״י“?י׳ והלוקח ימתין עד שיפול בו מוס ויאכלט דבכור ני[ בזמן הזה משנפל בו מוס אין ט אלא איסור גזל שגזל את הכהן ואס מכרו כהן או יעזראל  :והיה הוא
^ ם ’ י א י ^ ל ק י ^ ל ל נ ת ט לו מותר לאוכלו וכדאמרינן בבכורות ]בפ׳ כל פסולי המוקדשין[ )דף לב (:גבי ב ס ר בעל ) [W 0 Wכל פסולי המוקדשץ( ב׳׳ה מתירי] ו^זורתו יהיח קדש
« ת
א ףי מיי לי ״ י׳י״י ואפי׳ עובד סכ בי ס מותר לאכול הימט אבל בתס שחוט בזמן הזה ליכא :ומקדש בו בהן אס האשה  .דממוניה הו א :לא שנו  .דכהןיסל שחל^ז-״עליו
ל מו כ ח חי :א ל א בומן הו ה .דלאקאי להקרבה  :ואיסלפהן ופייס בגוי ה .מחיים דבזמן הזה נמי הוו ה ב ט ח ת לכהניס  :אין מופרין אוחו הבעלים אף כל חמורה
שבא ליד ה ח יצא מבית
הוא ו א׳ ת! כ ח[ ב ב כו ר סמים חי .דלית לכק זכייה ע ר ה אלא מהקטרת אימורין ואילך  :מי אי פ א ס ס ש חו ט l b .הוי קדשים בחוץ  :מי ק סני ש חי מ ל א *
הילכן איו
בעלים
בברייתא גופה איצטריך לאשחעינן דמוכרין אותו
״ ־' 1^ ^ ,מינה דלאו בזמן הזה דבזמן הזהליכאתם שחוט  :הא גופא קמ״ל.כלומר מאי דקתניא(
* ט^רי•
נאץ! ל[ עי׳בהשטטית תמים חי דס״ד דלית בהו זכייה עד שיטל ט מוס ולאו משוס דתידוק מינה שחוט לא דהאבזמן הזה קמיירי ובזמן 0 1 0
חפים חי ובעל פוש הי
בבטר
א( *5ל MtW3
״
^^י^
ו ש מ ט ווסקדעז בו א ת האעזח דטמוק חוי ; הואיל ואית ליוז לכהן זכית בנדה .דכיץ דאץ טובח הוי כולו דכחז  :אי בזט! חזה טי איכא תם שדזום  .תא אץ שוחטץ את הבכור בזט! חזה אלא בפוטו כדתנ; בבכורות מעשה
סבר של רחלים זקן ונו׳ ! לא לעולם בז ^ חזה  .ודקא קשיא לך טי איכא תם שתום טי קזני בפירוש בברייתא אבל תם שתופו לא לא תני רגי אלא היא גופא קט״ל  .דםוכרץ אותו תפיס חי ובזם; תזה :

הגהות ה ג ד א

לנור דקניא בל הקדישו  ' fipעל
]א[ גם׳ ננאי לאו ט ׳  .יגלא״ה צ*ל כן דקאמל־ יכול אפי׳ והאץ אפשר לומר כן זכא כתיג לא תקריבו חלא דקאי ארמי דנהכי משהעי בקדשי ג׳׳ה ר׳ אומל■ כו׳ וא׳׳צ קיא יני
נדבה ; ]ב[ שם ^ אניי  .צ׳ל אניי א מי ] :ג[ שם אפיק הקמית מקצט  .גי׳ רש׳ י אפיק מדא מינייהו ] :ד[ רש׳י ד ה וקגעי ט׳ וי׳׳ל מאי ואלא ול׳נ דנען לללשינן כובה ז « 7י שניהש)א ירצה )ת עיין חוסו :
] ח [ ד' ה מ כ ר ץ .ה ק לישראל הוא כדג אשי לקמן ] :ו[ כ א׳ד ממן הזה  ,ל׳ג ן

נטחזהש״ס

רבלמכדרק

פרק ראשון

אימא

תמורה

ח

סיפא את דמס שזרוק מל המזבח  .אסיפא
בבכור נאמר לא ספדה  .פדון אין לו שיכנס הפדיון בקדושה והוא
יצא לחולין  :אבל נמכר הוא  .מי[ ונאכל בקדושה וזו היא קדושהשלא
י ב כ ל ר נאמר לא תפדה  .דלפולס הוא
ישחנוט באימליז ולא ישקלנו בלינורא* .אימא סיפא .דקרא דלא תפדמ דאיט נמכר באיטליז ואין נשקל כלימיא • ל ב מ א י חילימא בבטל
רישא דקרא בבעלמום  .להכי דייקיק ונמכר הוא וסופיה דכתיב ואח מוסהייט בהמתה  .ואס תאמר לימא דאתיא כרבנן דאמרי דלאו
דמס תזרוק בסס ; בולי שפמהה  .חורה אור
ממוניההוא מא[ וי״ל דטיקר הקושיא
למיל  :0נ ״ מיג .בנויות
אינה אלא ממעשר דלכ״ע בעל מוס
איתיביה *בבכור נאמר לא תפדה ונמכר ד^א
יאי^ ע ך :
י לב .נל [:6מ[ ואק יהצג אי זה
ממוניה הוא  .הרמ״ה
במאי עס^נן אילימא בזמן הזה אימא סיפא
״ חי
״ ? ? י ע י !?‘ f ,
בזמן הזה והא דומיא
טי
ה
 n x f Tדמם תזדוע על המזבח  p nה1
^
S
דשלמיס קתט  .ובפ״ק
הגהות הב׳׳ח
איכא מזבח אלא פשיטא בזמן שבית המקד ש
)א( נם׳ ל׳א אי בזמן בנס ’*•אג  6 b8 w״ bj|.s״I,|,
דב׳׳ק )דף יג (:פרש׳׳י דבזמן ביש
ס ה ) :ג( שם והט
י ף ם ובמאי א[אילימא בב על מום אימא סיפא
 mכל זמן שלא שתרח זה אש זה
המקדש אייד דהא קרא בשבועת
ילאמוגניאנל מומי ודאי
ואת דמם תזרוק על המזבח ואת חלבם
לעולם ו ט' גמי ירעו אנן דעבד כק נמי אכיל בתרומה :
הפקדון איירי בזמן בית המקדש הוא
לאמ 5י מ ) :ג ( ר ש׳י ד * ה וסוצקין סלק אסד על הגורן  .כלומר
תקטיר נ[ מי חזי להרךבה אלא ג[ לאו ב ת ם
דמחייבין ליה אשם ונראה דמש״ה
אל אל אווט׳ אנלהנידאי
תרומה
לחי יוי אי ט י יהביק כששניהן ביחד נושנץ להן
נקט הכא דומיא דשלמים ולא רצה
וקתני נמכר הו א) אל מ א אית ח להו לכהן
בנוים לאדוניה תו לא בבית הגרטת אבל לאחד מהן אין
לומר כדפרש״י בב״ק )שם( משום
זכייה בגויה( מידי איד א ד ש א בב על מום
אכ  4מיניה לבכור תם !
כו[ חולקין עד שיבוא חבירו דשמא זה
דבלאו הכי צריך לומר דומיא
םיפא ב ת ם  :מתיב ר ב משרשיא ייברעת
תנא
להאי
ציין
וסבירא
העבד
הוא
יבמות5ע].גיתיןמב!ע״ש[
דשלמים כד להוכיח דבתם איירי
*שנתערבה ולדה בולד שפחתה מ  wהגדילו
]במפנה ויבמות איתא דאין חולקין תרומה לעבד אלא אס
ולא בבעל מום כדאמרינן בסמוך :
התערובות *משחררין זה א ת זה ושניהם
ורבי
ושתייו זה את וה אלא כן רבו עמו דלמא אתי לאסוקיה
מפום מסקנת רבא פם
אוכלין בתרומה וחולקין חלק אחד י[ על הנו ק בכורן ירעו עד שיפתאבי י א כלי
ק ע׳ א אימא טפין ליוחסין:וגכורן [ « .של הני שערוסת
במומן ע במאי עסקינן אילימא בזמן הזה מאי שנא דידן ומאי שנא ד־חקו
ומ»זררי]זהאת זה נוןן אס טלד בכור בהמה בעדק ירעה
רב  h'nxnהמשנה בהן
זא׳ז ט׳ כדמפרש :מאי שנא דידן סדידהו.
דידן נמיטומין בעינן אלא לאו בזמן שבית המקדש קיים אי אמרת ב שלמא
לישנא טפחריץ
שיומם
עד
תקנה
לו
אין
נמי
דיק
ע״ב
ועמ׳ש בגיעין מב
אלא אי א מי ת לית ליהס[ליתי ™
לכהן' זכייה כנוויד .שפיי
להו
א;ת 1ח[
,
1
1
1
פל סגליון[
והשתא מאן דקא מוחיב לא אסיק
ולישקלא לעולם בזמן הזה ודקא קשיא לך מאי שנא רי ק י[ ומאי שנא דירתו
אדעתיה סיפא דקתני יאכל במומו
אנן יהביגן ליה לכהן במומייהואינהוכיון דאיכא בהו מקצת יא[ כהן מפקע
לבעלים ואילו דידן הוה יהבינן ליה
ליה לכ הני ם; ל ״ א) א( יג[ בזמן הזה מאי איריא בכורות דהלין ספיקות אפילו
י פ׳ ק ש׳מ חכי ב ט לכהן במומו ורב נחמן משני לה הכי
ד ק נמי ירעו אלא פשיטא בזמן שבית המקד ש קיים ואי בב על מום ירעו עד
וני׳ צ״ קו ה ר מ א דלא במסקנא דמילהא  :אלא לאו בזמן
מזבני ודאי מזבני לשלם
שיסתאבו הא מסואבין וקיימין אלא פשיטא בתמין יג[)*והכי הוא דלא
כו׳ המקיש  .ודידן הוה יהבינן לכהן
פ׳ איוע ם
להו
*זכי
נח[
דידהו
ואילו
לאקרוביה
מזבני( ) כ ( ודאי לעולם בזמן הזה מאי קשיא לך אפי׳ דילן נמי ירעו יי[ לא מצינו
דכהןנמי חייבת בהמתו בבכורה
מדחית ליה לכהן דלא אית כאן ספק ב ת נ ה הני ספירךת מ ד ת לכהן כל חד
אע״ג .

עין משפט
נר מצדה

דקיא קאמל  :סט א מיי׳ פ'כ מהל׳
הלבהג
איטריביאה סי׳
™ ו ש ^ ל ע ק יז עוש״ע אה״ע

אילימא

סנ הי ח קיב :מ׳ש כדאמרינן כש[ בבכורות בסרק שי־ייייי״וחד א״ל לכהן ״[ דאנא כהן ואנא כהן  :מיתיבי *ר״ש אומר °ב ה מ ת ה ^פרט
ל ב ה מ ת בכור ומעשר שבה שללה פרט לכסף  [»pמעשר שני ש ב ה במאי
— ב מ ש נ ה )י ף ע (.לח נ פ ט רו ח ״
מפדיון הבן ופטר חמור מי ירעו
עסקינן אילימא בזמן הזה מי איכא עיר הנד חת והתנן א( ’אין עושין עיר הנד חת
רביגו גרשום משוס ל[ דבשאר בכורות כק איט
)אם( בבטר נאסר מ מפסיד כלום שמקדג הוא עצמו את ^ אלא בב״ד של שבעים ואחד אלא פשיטא ב ז ק שבית המקד ש קיים וב^אי א'
לא ת םדחונטנר הוא  .אימוד בכור ואוכלו אבל מי )ג( ^נימא ב ב על מ 1ם ’  Pהיינו ב ה מ ת ה אלא פשיטא ב ת ם ואי אמ־־ת ב שלמא אית
דכת! » נ ר אותו דהא
לא כתיב ני ח לא לא דאיכא חד לא[ דזר אי הוי יהביה ״ ליה זכייה בגוויה שפיר אלא אי אמרת לית ליה ל מה לי יח[ *מבהמה  wתיפוק
יטכר ולא לא ינאל :
שבית בסרס לאקרוביפשו לא אכלי מיניה ^ ליה מ שללה ולא שלל שמים לעולם ב ב על מום ודקאקשיא ל ך היינו בהמתיי
בוםן
לעולם
המקדש קייט  .ודקא דבכורשם בזמן המקדש איט נאכל מי שנאכל בתורת ב ה מ ת ה ימיצאו בכור ומעשר  pשאינו ב כ לל ב ה מ ת ה
ואת
איכא
מי
לך
קשיאתזרוק לעולם בבעל ־לזרים כד^זדק באקהו מקוקמ;?דתנןנ(יכל פסולי המוקדשין נמכרין באיטליז)ונשחטין באיטליז(ונשקלין
דמם עסקי׳ובזםן שבית )זנחים
י ^״,.,דוכלי טר א ו ו ץ ק הבכור ומן המעשר שהנאתן לבעלים ־א[«חיבי נ( ׳־ומעלה
י ^,
מוםקדש נ ךי ס ^ז ק שי א ^
המ
ריעזיה ד^־א דבתיב לא  t oוכצ תו וסד 1 1ר  p jא ’ ,מ ע ל בה; לרבות קרשים קלים שהן מטון בעלים דברי רבי עמי הנלילי בן עיאי
תפדה ואטריק ת מ כ ר
אומר ללבות שלמים אב א יוסי בן דוסאיי אומר ל א אמר בן עזאי אלא ב ב ט ר
הוא בבעל מום דתניא כהן ובכור אני אוכלטדכיון דנפלט
וסיפיח ואת דמם תורוק
בלבדכנ[ במאי עסקינן אילימא בזמן הזה הא דומיא דשלמים י חני אלא
הגדילו מום אין בו אלא איסור גזל והכא
בתם קמיירי !
פשיטא בזמן שבית המקד ש קיים ובמאי עסקינן אילימא ב ב על מום ה א
התערומת תריאובלין איסור גזל נמי ליכא דשמא זה כהן
דבל
שן
נפ
בוזחפת ספה
וזכה בו והמוציא מחבירו עליו הראייה:
ח מי א ד של מי ם קחני אל אל או בתסו ש״מ אית ליה לכהן זכייה בגוויה כג[
חדאםראםבהןאגי תנו

סעי׳ ת ופשק
ססק כהן ;

שטא

ע ב מיי׳ >  rsמקל׳ע״ז
הלכה יג :
ע א ג מיי׳ שם הל׳ג :
ע ב ד מיי׳ ס׳א מהל׳
איטרי מזנגז הלי׳ג :

שיטה מק־בצת
א[ ובטאי עסקינן אילים׳:
נ[ תקפיד ואי בבעל
ט ם טי :נ[ אלא בתם .
תיט חא׳נ אט איאיצטרי׳
לא תפדח פשיטא דלא
אשכחן פדיון בתמימים
^מסקנא דט ק־ ליח
בבעל מום ועי מצי
ולטעמיו לא

^ד^ילט״לי ■ .תום׳ .
ד[ אית ליח)אות ו׳
ג 5ן ??* iirK S״
יקר?בתת״תום 5
ר ס רזו I i i r ' i i r u
דמקרא ובשרם

יחית

ובעל מום :ה[ שפחתה.
ס״א חדי אלו אוכלי!
■
■
׳ .....י‘
בתרומת ותולקק חלק
אחד על הגור! ותני
עלה  p t oבו׳ וב! גרים
ה ת ט׳ ת ועיין ביבמות
)דף צ ט ע׳י א( :ו[ חלק
אחד  p mובכו  pירעו
עד שיסתאבו  .גליק
יים עד שנה אבל משנת
וזדלך עובר בבל תאחר
השנת
כדאטר בראש
,

S
אליתיו
 "Sודי׳״אכל״^״
תערובות

ליכא

בל

^'א״ןל “ א “ 5םו״’‘.
טאי'עס^“«׳”ם?
דידן ^ידוצ דידן :
ס[ עי׳ בהשממותבסקנ
;S S ’n'SlsrTj

 '” SSר?א! 3ד ^
בזמן  :יג[בתםין והלין
הוא דלא
הא בחנים ודאק מבניו
לעולם ! יד[ ירעו אנן
לא  :סו[ ל ב^ אנא כחן;
עז[ עי׳ בחשמטות בסוף
תמסכת  :יז[ חיינו
בהמתה א(שאינן נאכלץ
בתורת בהמתה פי׳
אינם נמנרים באיטליז
ואינם נשקלים בליטרא
ויסיג ב ^ ז ג י כל פסולי
חטוקדשים נ מ כ ר י ם
באיטליז ונשקליט בליטר׳
פו׳ ופידושא בעלמא .

מצי י נהבגי’

א( סנהדרין נ .נ( נכורושלא .לג:כי5ה כח .לקמן נא .כד.מולין קלג :ג( רק י  3קדושין נג :נ ע קכג :זכתיס קיד .ננורויו נג:
לי בשביל עצמי אם שסיר  .משום הכי יש בידו כת לשהותו
עבד בוק אני הרי ולומר שמא כהן אני וזכיתי בו תחילה ולא אתנט לכהן ואמתין עד שאוכל לאוכלו  :אלא אי אמרס ליס ליה  .לכהן זכייה בבסר מחיים
מותר בתרוםח  .ונוטלי!
חלק אמד על הנו ח אמאי שבקינן ליה לאפקועיה ממזבח ליתי גזבר ולשקליה וליתביה לכהן מעליא דהא אין בו זכייה אלא ממזבח ואילך אלא ודאי אית ליה
לת־ד[.
דחד הוי בהן
ל [5זכייה מחיים בבכור תם דהא ודאי במז קמיירי דקשני ירעו עד שיסתאבו  :לעולם בוסן הוה  .ומשום הכי ירעה דלא חזי להקרבה
ותניעלחדחהוא ב ט ת ה
אע! וזכה בו מחיים3ג[ ודידן יהבינן להו לכהנים במומייהו דאע״ג דהומם ומוחר לזרים מיהו איסור גזל איכא אבל מ ך תערוסת ליכא
של אלו אעדזבות
רשאין למוכח דאין איסור גזל דכל חד אומר אני כהן וזוכה אני בו וממון המוטל בספק הוא והמוציא מחבירו עליו הראיה  :בהמסה  .גבי עיר מדחש
דשאי למכור ב טר אלא
כהן ודאי אלא ירעו כתיב )דברים יג( ואש בהמתה לפי חרב בהמתה משמע בהמה דידה שאץ לגסה חלק בה :פרע לכסןז מעשי שני שגה  .ואליבא דמ״ד
עד שיסתאט דאכל־ מעשר שני ממון גבוה ס א :איןעושין טירהנדהסכו׳ .בפ״קדסנהדדן מפרש טעמא  :הייגו בהמעה  .דכהן אוכל אח הבכור וישראל
במומן לבעלים ד
,
אע׳נ אח המעשר ואין לגבוה חלק בהן  :שפיר  .משום הכי איצטריך קראלמעומיהדלאלי[ נפיק משללה ולא שלל שמיס דהאי לאו שצל ש מ י ם י
מנייתו לא הוי
כ ק מצי למיכליח דהא ס א דזכה כהן בגוויה ל״א אלא פשיטא בתם ש והא ממעט לה מתורת בהמתה אלמא ממונא דכהן הוא ומיפרשא נמי כלישנא קמא בכורו ת)דף בא ע׳ ב
דמדאיצטריך למכתב בהמתה ולא נפקא ליה משללה שמע מינה אית ליה לכהן זכייה מויה מחיים  :לרבות קדשים קלים  .שאם הפקיד שלמים כזי^ט^^שאע^״כליו
לא אסור מוי
« ! ? ע ל ט׳ » ל  5פ 5ן או בסר או מעשר אצל חבירו וכפר ונשבע והודה משלם קרן וחומש וקרבןשסעת הפקדון לפי שהסממיטיקרינא ביה יכחש בעמיתי :ב״רת^^י-טתהיכ^עי^
מדידתו דבל חד וחד בןעזאיאומר לרבות שלמים  .קאתי דודאי הן ממוט אבל מעשר לא דאיהו לאו ממוט הוא לה[ ולא יטל למוכה חי ולא שחוט לא חם בהשטמו׳בםוףהמ 0כומ
אימתי
ולא בעל מוס והכי מפרש בפרק ארבעה אבוס נזיקין  :לא אמר גןטואי אלא בבכור  .שהפק? לו[ ]כהן בכורו[ אצל אחר וכפר ונשבע ”^לים^’’
תיבות
א( )והודה( אבל שלמים לז[ לא היה ממוט הואיל וחיילאעלייהו קדושה שמעונין סמיכה ונסכים ותנופת חזה ושוק ומעשר נמי לא הואיל ואיט במאי עסקען נמחק :
ו ש קל״ ! «י
ע [ עי׳ בר.שמטות בסוף
יטל למוכרו והכי מפרש בפרק קמא דנזיקין )ב״ק דף יע(  :הא דומיא דשלמים קתני • ושלמים בזמן הזה ליכא  :לח[ דאי בבעל מום הא דגזסכוז  :כד[ ד\א ויאכל
כלומר הא בל בכוויית המיאדשלמיםקתגי  .ושלמים ודאי שלמים תמימים קאמרבי דממונן הוא דאין בהן מעילה מחיים דבשלמא בבטר גבי כהן איכא לפלוני בקדוש׳ וזו היא הקדוש׳:
כה[ ואין ידוע  :כו[ אין
בץ חס לבעל מום משוס דתם איכא למימר לא זט ביה כהן אלא משלחן גבוה והיינו מהקטרת אימוריס ובעל מוס דלית ביה הקרבה נותנין עד שיבא :
16י זכי ליה רחמנא מיד אבל גני שלמים דישראל ליכא צמימר ישראל משלחן גבוה לנו[ זכי הלכך לא שנא חמין לא שנא בעלי כז[ ובכור! דהניתערובו׳
ב^מיח;
תיבוז של ל׳ש :
:
)ובבכור(
נ(
ני[
מ[
הוא
דכהן
ממונא
אלמא
שבועה
קרבן
]בבכור[
לכופר
מיחייב
וקא
.
בתם
לאו
אלא
:
בהו
זכי
מחיים
יי״זי״^מומיז
״p
,ימומין
נח[ תיבות זכי לחו ל׳ש;
ז׳ י «״f
 / ft״׳ft
קיים סיירי ואי א טי ״ “
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דבכורות לא  :ל[ משום דשאר כהן  :לא[ חד ראוי וחד אינו ראוי אי תוי יהביר ,כוכרא דידהו לאקרובי ;
ד ב מי ם נמורין אית לבוק זכייה בנויה דמצי מזבין ליה שפיר היינו דאיכא בין כ מי ם ודאיןדידן להגי
לב[ ליד .לכהן זניה  :לג[ מחיים הס׳ד ומה׳ד אנן ירגע! לר\ כו׳  :לד[ דלא נפקא טשללת  :לה[ הוא דלא
תערובות דידהו דאינחו לא מצי מזבין לבכור רירית אלא ירעה עד שיסתאב אלא אי אמרת דנהנים ליח
יכול אות ו׳ נמחק  :לו[ שר.םקיד כה! בכוח  :לז[ שלמים לאו ממונו הוא ועאיל וחיילא עלייר,ו סדושה כל כך
 lirtזכיית בגוית למזבניח דלא הוי דידהו אלא דמזבח כל שכן הני דספקות נינוע דלית לתו זכייה בנויח כלל
שטעונין:לח[ מד,׳ד ואי כבעל מום כו׳ קא מרבי דממונו הוא דאי! כו׳ דבשלטא בכור לגני כהן :לנו[ גבוה קא זכי :
כלל וליתי גזבר ולישקליח דליקדבית למזבחזלעולם בז ^ הזת ]עסקי׳ והא[ דאמרת מ דן נטי בעי מימק איכא בין
מ[ תיבת ובבכור נמחק :מא[ מ א וי״ל דמשמעליר .דאתיא אפי׳ כו״י מלילי וד,ר׳ט פי׳דאתיא אפי׳נרבנןועיקרנו׳:
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דכתיב בעיר הנויתת דכתיב ההדס אוחוז ואת כל אשר בה ואת בהמתת פרט לבתטת בבור ומעשר שיש בת
ה[ :־למה לי ברמתר ..למעוטי לבכור ומעשר תיפוק לי
הלק של־ נ בו ־
ולא מצי מזכי׳ ,־ליה משום ־
שיש לגבוה חלק בחם[ :אם בבכור בעל מו ם .היינו בהמתה דפסול חלק של נכוה לטזכח ]ואי אסרת ליה ליה לכק זכייה  mיה ־
בכור ומעשר נבזי משללה ולא שלל שטים  .אלא מדאיצטריך בהמוזה לבכור ש׳ט דאית ליה זכייה בגויה ודגי מאמר בר&תת המיוחד לוז שאי! בד .לגבות כלום ושרפת פרט ל
מום  .ודקא קשיא לך חיינו בהמתת מי שנאכל בתורת בחטתר . .במלין ושרפת יצא בבור וטעשר כדתנן בו׳  :לרבות קדשים קלים שר,ן םמונן  .שיש בה! לנבוח ולעמיתו ומביא עליק קרבן אשס ,מעילה  :בן עואי אומר
לרמת » םי ם  .מאי ממעט ב! עואי ממעט מעשר הואיל ואינו נמכר לא חשיב ממונו  :אנ א יוסי בן דוסאי אומר  .לא דיבר .בן עזאי אלא בכור בלבד מ איל ונמכר תמים מ מ י ממונו ]והא מפירש בבבא קמא נפרק ראשו![ :
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