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 "ַחָּטאתְוַלד " –' דפרק  תמורהמסכת 
        כב, א כב, א כב, א כב, א     ––––    בבבב, , , , כאכאכאכא .1

   ַמְתִניִתין

את,    ְוַלד ַחטָּ
את,  מּוַרת ַחטָּ   ּותְּ

ָעֶליָה  תּו ּבְ ּמֵ את ׁשֶ   ָימּותּו.  -ְוַחטָּ
  

ָנָתּה,  ָרה ׁשְ ִעיּבְ   ְוׁשֶ
ֲעַלת מּום,  ָאְבָדה ְוִנְמֵצאת ּבַ   ְוׁשֶ

ָעִלים  רּו ַהּבְ ּפְ ּכִ ֶ מּות,  -ִאם ִמׁשּ   תָּ
מּוָר  ה תְּ   ה.  ְוֵאיָנּה עֹוׂשָ

   ,לֹא ֶנֱהִנין                                       כב,א
  לֹא מֹוֲעִלין. וְ 

ָעִלים  רּו ַהּבְ יּפְ ּלא ּכִ ֵאב,   -ְוִאם ַעד ׁשֶ ְסתָּ תִּ ְרֶעה ַעד ׁשֶ   תִּ
ֵכר,    ְוִתּמָ

ָדֶמיָה ַאֶחֶרת,   ְוָיִביא ּבְ
מּוָרה,  ה תְּ   ְועֹוׂשָ

ּה וּ    .  מֹוֲעִלין ּבָ
   

ָמָרא    ּגְ

ֵני  י ֲהָדֵדי? ַמאי ַטֲעָמא ָלא ּתָ ּבֵ   ְלהּו ּגַ
  

א  ִסיָקא ֵליּה  -ֵריׁשָ    ,ּפְ
ִסיָקא ֵליּה  -ְוֵסיָפא     .ָלא ּפְ

  
י ְמִעיָלה,  ּבֵ ה ִלי ְלִמיְתֵנייּה ּגַ   ָלּמָ

מּוָרה?  י ּתְ ּבֵ ה ִלי ְלִמיְתֵנייּה ּגַ   ָלּמָ
  

מּוָרה,  ָנא ָהָכא ּתְ   ּתָ
ָנא ַנִמי ְמִעיָלה.  מּוָרה ּתָ ָתָנא ּתְ   ְוַאְייֵדי ּדְ

מּוָרה.   ָנא ַנִמי ּתְ י ְמִעיָלה ְמִעיָלה ּתָ ּבֵ ָתָנא ּגַ   ְוַאְייֵדי ּדְ
   

  
  

 רש"י
  מתי' 

. ושאבדה ומצאת בעלת מום
   קודם שתכפר באחרת:

. אחרי כן אם כיפרו הבעלים
   באחרת:

פילו לרבן דאמרי . ואתמות
לקמן ופליגי עליה דרבי דאין 
חטאת מתה אלא שמצאת 
לאחר שכיפרו הבעלים בהא 
מודו הואיל ואיכא תרתי 
לריעותא דאבדה ומצאת בעלת 
מום ולהכי קט בעלת מום דאי 
תמימה הואיל ומצאת קודם 
כפרה אפילו כיפרו הבעלים שוב 

  באחרת רועה:
   . מדרבן:לא הין

דאם הו פטורין  .ולא מועלין
מקרבן מעילה דכיון דלא היא 
ולא דמיה קריבין אזלא 

   קדושתה:
. ואם עד שלא כפרו הבעלים

אתרוייהו קאי כלומר כל זמן 
שלא כפרו הבעלים שלא רצה 

   להתכפר באחרת:
. תרעה עד שתסתאב כו'

ואעיברה שתה קאי ולא אאותה 
שאבדה ומצאת בעלת מום דהא 

יד מסאבא וקיימא ותימכר מ
   ויביא בדמיה אחרת:

. הואיל ודמים ועושה תמורה
מתירין ליקרב דהכי אמרין 
בפרקין דלעיל (דף כ.) דדבר 

   הרועה להסתאב עושה תמורה:
  

  גמ' 
מאי טעמא לא תי להו כולהו 

. אלא פליגי לה בהדי הדדי
כלומר מאי שא דתי לה בתרי 
בבי ולא תא כולהו ה' חטאות 

קמאי ביחד אלא מפסיק בין ג' 
   וב' בתראי:

. דלעולם רישא פסיקא ליה
מתות ואפילו לא כיפרו 

   הבעלים:
. למה לי למתי גבי מעילה

דכולה הך מתי' תין גבי מעילה 
שיש שם פרק אחד שמתחיל ולד 
חטאת ותמורת חטאת וכולה 

  מתיתין :
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  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

ָנָתּה  ָרה ׁשְ ִעיּבְ את ׁשֶ ָברֹות   -ַחּטָ ֵבית ַהּקְ ִאיּלּו עֹוֶמֶדת ּבְ    , רֹוִאין אֹוָתּה כְּ
   .ְורֹוָעה

  
ַנן:  ָנָתּה, ְוָאְבָדה וְ "ּתְ ָרה ׁשְ ִעיּבְ ָעִלים  ִנְמֵצאתׁשֶ רּו ּבְ יּפְ ּכִ ֲעַלת מּום, ִאם ַאַחר ׁשֶ   , "ֵמָתה –ּבַ

א  יּוְבּתָ   ֵריׁש ָלִקיׁש! ּדְ ּתְ
  

  ָאַמר ָלְך ֵריׁש ָלִקיׁש: 
א י ָקָתֵני ֵריׁשָ ָעִלים "ַא  "ֵמָתה" :כִּ רּו ּבְ יּפְ ּכִ ֲעַלת מּום, ִאם ַאַחר ׁשֶ מּות -ָאְבָדה ְוִנְמֵצאת ּבַ   . "תָּ

  
ֵאב" :ֵאיָמא ֵסיָפא ,ִאי ָהִכי ְסתָּ תִּ ְרֶעה ַעד ׁשֶ ָעִלים תִּ רּו ַהּבְ יּפְ ּלֹא ּכִ   , "ִאם ַעד ׁשֶ

ֲעַלת מּום  יָמא -ְוִאי ּבַ    !ָהא ְמָסֲאָבא ְוַקּיְ
  

הָאַמר     :ַרּבָ
ֲעַלת מּום עֹוֵבר,   : 159ָהִכי ָקָאַמר ָאְבָדה ְוִנְמֵצאת ּבַ   ׁשֶ

ָעִלים  רּו ּבְ ּפְ כִּ   ֵמָתה.  -ִאם ַאַחר ׁשֶ
ָעִלים  רּו ּבְ יּפְ כִּ ֵאב -ִאם קֹוֶדם ׁשֶ ְסּתָ ּתִ ְרֶעה ַעד ׁשֶ ֵכר.  ּתִ מּום ָקבּוַע, ְוִתיּמָ   ּבְ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ָבר ּדָ י ְתׁשּובֹות ּבַ ּתֵ    :ׁשְ
מֹורּדְ  -ֲחָדא  ן, "ִיׁשְ ֵעי ֵליּה ְלִמיְתֵני!  "ִאם כֵּ   ִמיּבָ
ָנָתּה"ְועֹוד,  ָרה ׁשְ ִעיּבְ    !ָקָתֵני ְלַמאי ִהְלְכָתא - "ׁשֶ

  
א ָאַמר     :ָרָבאֶאּלָ

   :ָהִכי ָקָתֵני
ָנָתּה ְוָאְבָדה,  ָרה ׁשְ   ִעּבְ

ֲעַלת מּום.    אֹו ָאְבָדה ְוִנְמֵצאת ּבַ
ָעִלים  רּו ַהּבְ יּפְ כִּ   ֵמָתה,  -ַאַחר ׁשֶ

ָעִלים  רּו ַהּבְ יּפְ כִּ ֵכר.  -קֹוֶדם ׁשֶ ֵאב, ְוִתיּמָ ְסּתָ ּתִ ְרֶעה ַעד ׁשֶ   ּתִ
  

ֲעַלת מּום  ָאְבָדה" " :160ֵניְוָצִריְך ְלִמיְת  י ּבַ ּבֵ    ,ּגַ
ָנָתּה,  ָרה ׁשְ י ִעּבְ ּבֵ   ְוּגַ

ָנָתּה  ָרה ׁשְ ִעיּבְ י ׁשֶ ּבֵ ָנא ּגַ ִאי ּתָ ָיא ָלּה ָאְבָדה   :ֲהָוה ָאִמיָנא -ּדְ ְמַהּנְ    ,ָהָתם הּוא ּדִ
ָלא ַחְזָיא ְלִמיְלָתּה  ּום ּדְ    ,ִמׁשּ

ִאי ָלא מּוָמא ַחזְ  ֲעַלת מּום, ּדְ ֱהֵני ֵליּה ָאְבָדה.  :ָיא, ֵאיָמאֲאָבל ּבַ   לֹא ּתֶ
ָלא ַחְזָיא ְלַהְקָרָבה ּום ּדְ ָיא ָלּה ָאְבָדה ִמׁשּ ְמַהּנְ ֲעַלת מּום: ָהָתם הּוא ּדִ י ּבַ ּבֵ ֵני ּגַ    ,ְוִאי ּתָ

ַחְזָיא ְלַהְקָרָבה ָנָתּה, ּדְ ָרּה ׁשְ ֱהֵני ָלּה ָאְבָדה,  :ֵאיָמא ,ֲאָבל ִעיּבְ   לֹא ּתֶ
   .ְצִריָכא

  
   ?!ִמי ָאַמר ָרָבא ָהִכיוּ 

  : ָרָבאְוָהָאַמר 
ָמּה ֲאֵביָדה -ַלְיָלה ּדְ ֲאֵביָדה    !לֹא ׁשְ

  
ֵמי    ,ָלא ּדָ

ֵליְלָיא     ,לֹא ְלגּוָפּה    :לֹא ַחְזָיא -ֲאֵביָדה ּדְ
  ְולֹא ִלְדֵמי. 

    ,לֹא ַחְזָיא -ְנִהי ְלגּוָפּה  :ֲאָבל ָהא
   .ִלְדֵמי ַחְזָיא

  
ַנן    ּתְ

ִני " ֵ ָמיו יִ  -ַהׁשּ לּו ּדָ ֵכר, ְוִיּפְ ֵאב, ְוִיּמָ ְסתָּ ּיִ   ְנָדָבה. ִל ְרֶעה ַעד ׁשֶ
יּבּור ֵמָתה את ַהּצִ ֵאין ַחטַּ   . (יומא סב.) "ְלִפי ׁשֶ

                                                        
א(((( מסורת הש"ס. גירסת וילא: 159 ּנָ אתַּ ּנָ אתַּ ּנָ אתַּ ּנָ   ))))תַּ
  ִאםִאםִאםִאםשיטה מקובצת. גירסת וילא:  160

 רש"י
. כאילו היא עומדת בבית הקברות

כלומר כל מקום שהיא שם רואין 
ו היא עומדת בבית אותה כאיל

הקברות שאין כהן יכול ליכס 
אחריה ולשוחטה ורועה עד 

   שתסתאב:
תן חטאת שעיברה שתה או 
. שאבדה ומצאת בעלת מום כו'

תיובתא דר''ש בן לקיש דפסיק ואמר 
   רועה ומשמע אפילו כיפרו הבעלים:

כי קתי מתה אאבדה ומצאת בעלת 
. ולקמן פריך א''כ עברה שתה מום

הלכתא קתי לה בהדי הך  למאי
   דמתות:

. שעברה שתה אמר רבה הכי קאמר
או אבדה ומצאת בעלת מום עובר 
לאחר שכיפרו הבעלים מתה ואפי' 
כיפרו הבעלים אחרי כן הואיל 
ואיכא תרתי לריעותא מתה ואעברה 

   שתה לא קאי כלל:
. כלומר ואם עד שלא כיפרו הבעלים

שלא רצו להתכפר באחרת תרעה כו' 
השתא ליכא למיפרך הא מסאבא ו

וקיימא דאין בהמת קדשים מכרת 
   על מום עובר:

. כלומר הואיל ישמור מיבעי ליה
וכבר פל בה מום עובר ישמור מיבעי 
ליה למיתי כלומר ימתין אולי יעשה 

   מום זה קבוע:
. ועוד עברה שתה למאי קתי לה

   הואיל ולאו עלה איירי שום דיא:
ומצאת . עברה שתה ואבדה

תמימה וכיפרו הבעלים באחרת או 
אבדה ומצאת בעלת מום דאיכא 
מי תרתי לריעותא וכיפרו הבעלים 
באחרת מתה קודם שכיפרו הבעלים 
שאין רוצים להתכפר באחרת תרעה 
הך דעברה שתה ואבדה ומצאת 
תמימה וכי אר''ש בן לקיש דאפי' 
כיפרו הבעלים אחרי כן רועה בלא 

   כא לריעותא:אבדה דחדא הוא דאי
. מועלת בה דמהיא בה אבידה

   להביאה למיתה:
. אפי' משום דלא חזיא למילתה

קודם אבידה דבת שתה כתיב 
(במדבר טו) וזו עברה שתה ופסול 

   הגוף הוא:
. אימא פסול דאי לאו מומא חזיא

חסרון בעלמא והואיל ומצאת קודם 
כפרת השיה תרעה ולא תיהי ליה 

   אבידה למות:
   . בשום קרבן:זיא להקרבהדלא ח

. בשאר עברה שתה חזיא להקרבה
קרבות וכל הך דבעיין תרתי 
לריעותא הייו כי מצאת קודם 
כפרת שיה אבל מצאת לאחר כפרה 
   אפילו אין שם ריעותא דאיבוד מתה:

. דהיכא דפסלה ומי אמר רבא הכי
   קודם לאיבוד מהי לה איבוד למות:

ו שמה והאמר רבא אבודת לילה לא
. אם אבדה בלילה והפריש אבודה

אחרת תחתיה לאו שמה אבודה ולר' 
דאמר אפי' מצאת קודם כפרה מתה 
האי איה מתה דהואיל ובלילה לא 
מצי לאקרובה והיא מצאת ביום 
המחרת לאו שמה אבודה ורועה אם 
תכפר בחברתה וה'' הואיל ועברה 
שתה לא חזיא לאקרובי לא תיהי 

   ביה אבודה:
. שאין דמיה ראויין ליקרב א לדמיול

   בשעת אבידתה דאין קרבן בלילה:
   . קודם שאבדה:לדמי חזיא

. במסכת יומא (דף סב.) גבי תן
שעירי יום הכפורים מת אותו של 
עזאזל מביא שים מן השוק ומגריל 
ומשלח האחד והשי ירעה עד 

   שיסתאב:
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  ֵמָתה.  -ָיִחיד ּדְ  ָהא
י יֹוָחָנןְוָאַמר    : ַרּבִ

ים ִנְדִחין ֲעֵלי ַחּיִ ּבְ  ,ּבַ ִני ׁשֶ ׁשֵ ר ּבַ ּפֵ הּוא ִמְתכַּ ׁשֶ ִני ִמ ג זוּ ּוכְּ ר. ׁשֵ ּפֵ   ְתכַּ
ָנָתּה,  ָרּה ׁשְ י ִעיּבְ א ֲהָוה ֵליּה כִּ   ְוִאיָדְך, ַקּמָ

  ִציּבּור, ּדְ ְוַטְעָמא 
  ֵמָתה!  -ָיִחיד ּדְ ָהא 

  
חּוִיין ְלחּוד,     :ָאַמר ָלךְ    ּדְ

  ַוֲאבּוִדין ְלחּוד
  ַמאי ַטֲעָמא? 

ִחין,  -ֲאבּוִדין  כְּ ּתַ יְלָמא ִמׁשְ יּה ֲעֵליהֹון ּדִ ְעּתֵ   ּדַ
חּויִ  ָיין.  ּדְ   ין ָלא ָהְדִרי ִמְתַחּזְ

  
    

 רש"י
  . כי האי גווא מתה:הא דיחיד

מסכת יומא (דף . בוא''ר יוחן
סד.) בעלי חיין דחין ודחה שי 
שבזוג ראשון כשמת חבירו 
לעולם וכשהוא מתכפר מתכפר 
בשי שבזוג שי וקמא הוי דחוי 
כשמת חבירו כאילו עברה שתו 
וקתי דטעמא דאיה מתה 
משום דחטאת צבור היא הא 
דיחיד מת ואע''ג דליכא שום 
אבידה מת משום דיחוי דקמא 

באחר אלמא  מאחר שתכפר
תרתי לריעותא לא בעין וקשיא 

   לרבא:
. רבא ודאי איכא דיחוי אמר לך

ותכפר באחר מתה בלא שום 
אבידה ולר''ל ודאי תיקשי 
וכדתריצא לעיל עברה שתה 
ואבדה לר''ל תריצא ולדידי לא 
סבירא לי ואי משום אבדה 
ומצאת בעלת מום קשיא לך 
אמאי קט בעלת מום תמות 

לחודה הואיל ושוב משום אבדה 
תכפר באחרת לא קשיא דחויין 
לחוד ואבודין לחוד ואע''ג 
דאבדה בעין ריעותא אחריתי 

  כך שמעתי לא יותר:
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        כב, ב כב, ב כב, ב כב, ב  .3
   :ּגּוָפא  כב,ב 

  : ָרָבאָאַמר 
ָמּה ֲאבּוָדה.  -ַלְיָלה ּדְ ֲאבּוָדה    לֹא ׁשְ

  
ַמאן א ּדְ יּבָ    ?ַאּלִ

ַנן  ַרּבָ א ּדְ יּבָ   יֹום ַנִמי! ּדְ ַלְיָלה? ֲאִפיּלּו ֲאבּוָדה ּדְ ַמאי ִאיְרָיא ֲאבּוָדה  -ִאיֵליָמא ַאּלִ
ָאְמִרי  ַנןּדְ ה  :ַרּבָ ַעת ַהְפָרׁשָ ׁשְ   רֹוָעה,  -ֲאבּוָדה ּבִ

א  יּבָ א ַאּלִ י ּדְ ְוֶאּלָ א ֲאֵביָדה  -ַרּבִ י, ֶאּלָ אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ   ַלְיָלה, ּדְ יֹום, ֲאָבל ֲאֵביָדה ּדְ ַעד כָּ
י מֹוֶדה  יה ָאְזָלאּדְ ֲאִפיּלּו ַרּבִ    !ִלְרִעּיָ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
א  יּבָ ַנןְלעֹוָלם ַאּלִ ַרּבָ ַמאי ָעְסִקיַנןוְ  ,ּדְ ָרה,  :ָהָכא ּבְ ּפָ ַעת כַּ ׁשְ ָאְבָדה ּבִ   ּבְ

ַנן  אן לֹא ָקָאְמִרי ַרּבָ ָרה "ַעד כָּ ּפָ ַעת כַּ ׁשְ א ֵהיָכא "ֵמָתה –ָאְבָדה ּבִ ּיֹום, ּדְ , ֶאּלָ ר ֲאֵביָדָתּה ּבַ   ִעיּקַ
ְיָלה ּדְ ֲאָבל ֵהיָכא  ּלַ ר ֲאֵביָדָתּה ּבַ    .לֹא –ִעיּקַ

  
   

  

 רש"י
. קס''ד דלא גופא אבודת לילה

היתה אבודה אלא בלילה 
ובעלות השחר מצאת ולא 
משכחת לה דתיהוי אבודה 
בשעת כפרה דהא בלילה לא 

   קרבה חברתה:
. שמצאת דת יום מיאפילו אבו

   קודם כפרת חברתה:
. במתי' אבודה דהא אמרי רבן

בשעת הפרשה כלומר בשעה 
שעדיין חברתה שהפריש תחתיה 
מופרשת ועומדת שלא קרבה 
קודם מציאתה של זו רועה 
דקתי וחכמים אומרים אין 
חטאת מתה אלא שמצאת 

   לאחר שתכפרו הבעלים:
. דאמר תמות אלא אליבא דרבי

ל רבא דעד כאן לא קאמר וקמ''
רבי כו' לרעיה אזלא הואיל ואי 
מי קיימא לקמן לא מצי 
לאקרובה בלילה לאו אבודה 

   היא:
. שאבדה בלילה בשעת כפרה

ושוב לא מצאת עד שתכפר 
  באחרת:

  . תחילת אבידתה:עיקר אבודה
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        כב, ב כב, ב כב, ב כב, ב  .4
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

נּוָבה.  -ֲאֵביָדה   ָנְקִטיַנן:   ְולֹא ּגְ
זּוָלה.  -ֲאֵביָדה    ְולֹא ּגְ

  
ֵמי    ? "ֲאֵביָדה"ֵהיִכי ּדָ

  
ֲעָיאָאַמר  י אֹוׁשַ   : ַרּבִ

ַאַחת.  ֶעְדרֹו, ַוֲאִפיּלּו ַאַחת ּבְ   ֲאִפיּלּו ַאַחת ּבְ
  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ֶלת.    ֲאחֹוֵרי ַהּדֶ
  
ֲעָיא ְלהּו: ִא    יּבַ

ֶלת"ֵהיִכי ָקָאַמר     ?הּוא "ֲאחֹוֵרי ַהּדֶ
ָרֵאי  ָקא ֲחֵזי ָלּה, ֲאָבל ַאּבְ א ּדְ ֵליכָּ ָחֵזי ָלּה ָלא ָהְוָיא ֲאבּוָדה.  -ּדְ א ּדְ ִאיכָּ   ּדְ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
יּה ֲחֵזי ָלּה ָהְוָיא ֲאבּוָדה, ְוָכל ׁשֶ  ר ַאּפֵ ִאי ְמַהּדַ ֶלת, ּדְ ָלא ַקֲחֵזי ָלּה ֲאחֹוֵרי ַהּדֶ ָרֵאי, ּדְ ן ַאּבְ    ?כֵּ

  
יקוּ     .ּתֵ

  
  

 רש"י
. בשעת כפרה קטין אבודה

   מתה:
. ואם החזירה לו ולא גובה

עה ויפלו דמיה לאחר כפרה רו
   לדבה:

. שתערבה לו בעדרו אחת בעדרו
אע''ג דקא חזי לכולהו הואיל 
ואיו מכיר בה אלא לאחר כפרה 

   הויא אבודה:
. של חטאת באחת ואפילו אחת

   של חולין:
. שהלכה למדברות אבל אבראי

ותערבה בבהמות של אחרים 
ואותן אחרים עצמן אים מכירין 

דחזי בה אפילו הכי כיון דאיכא 
לה דאותן אחרים חזו לה ואע''ג 
דאין מכירין אותה לא הויא 

   אבודה:
. דלא קא חזי לה וכל שכן אבראי

איהו לגמרי: ל''א אבל בעדר 
דקחזי לה דהא חזי להו איהו 
לכולהו אע''ג דאין מכיר בה לא 

   הויא אבודה:
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        כב, ב כב, ב כב, ב כב, ב  .5
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ְמִריַנן ּנּו  :ּגָ   ְולֹא ֵמרֹוֶעה ָלא ָהְוָיא ֲאבּוָדה,  -ֲאבּוָדה ִמּמֶ
ּנּו.  ן ֲאבּוָדה ֵמרֹוֶעה ְולֹא ֲאבּוָדה ִמּמֶ כֵּ   ְוָכל ׁשֶ

סוֹ  ּנּו ּוֵמרֹוֶעה, ְוֶאָחד ּבְ ּה ֲאבּוָדה ִמּמֶ יר ּבָ    ?ַמאי – ף ָהעֹוָלם ַמכִּ
  

יקּו    ּתֵ
  
  
  
  

ֵעי  אּבָ ּפָ   : ַרב ּפַ
ּכֹוס     ?ַמהוּ  –ֲאבּוָדה ּבַ

  
ַמאן?  א ּדְ יּבָ   ַאּלִ

א  יּבָ י ּדְ ִאיֵליָמא ַאּלִ ה  :ָהָאַמר –ַרּבִ ַעת ַהְפָרׁשָ ׁשְ   !ֵמָתה –ֲאבּוָדה ּבִ
  

נַ  ַרּבָ א ּדְ יּבָ ֲעָיא ֵליּה ַאּלִ י ָקִמיּבָ א: כִּ   ן: ֶאּלָ
ּכֹוס,  :ִמי ָאְמִריַנן ָמּה ּבַ ל ּדָ ַקּבֵ ּיְ ה רֹוָעה קֹוֶדם ׁשֶ ַעת ַהְפָרׁשָ ׁשְ ַנן ּבִ י ָאְמִרי ַרּבָ   כִּ
ֵמי.  -ֲאָבל ָהָכא  ָזרּוק ּדָ ֵרק כְּ ל ָהעֹוֵמד ִליּזָ   ְסִביָרא ְלהּו כָּ
ְלָמא ה  :אֹו ּדִ ּמָ ם ּדְ כַּ ִריק ּדָ ַעת ַהְפ  -לֹא ִאְזּדְ ׁשְ י ָאְבָדה ּבִ ְמָיא ְוָרֲעָיא? כִּ ה ּדָ   ָרׁשָ

  
ָאְמִרי א ּדְ    :ְוִאיכָּ

א  יּבָ יּדְ ְלעֹוָלם ַאּלִ    :ַרּבִ
ֲעָיא ֵליּה  י ָקִמיּבָ י כֹוסֹות, ְוָאַבד ֶאָחד ֵמֶהן :כִּ ּתֵ ׁשְ ָמּה ּבִ ל ּדָ ִקיּבֵ גֹון ׁשֶ    .כְּ

ֲאַמר ַמאן ּדַ א ּדְ יּבָ חּוי  :ְוַאּלִ ה ֲחֵבירֹו ּדָ ֵע  -ּכֹוס עֹוׂשֶ יּבָ   י ָלְך. לֹא ּתִ
ֵעי לְָ  יּבָ י ּתִ ֲאַמר ךְ כִּ ַמאן ּדַ א ּדְ יּבָ יַרִיים :ַאּלִ ה ֲחֵבירֹו ׁשִ    ,ּכֹוס עֹוׂשֶ

ָבֵעי ָזֵריק,  ָכל ֵהיָכא ּדְ ִאיְתְנהּו ְלַתְרַוְייהּו, ּדְ י ֵהיָכא ּדְ   ָהֵני ִמיּלֵ
א.  -ֲאָבל ָהָכא    ָהא ֵליכָּ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ָנא?    ָלא ׁשְ
  

יקּו    ּתֵ
  
  

 רש"י
. כלומר שיפרישו מהן ופליגי

   לאחר זמן כשיכירה:
איו מכיר אי זו . שדלא קא ידע

   היא תיבעי תיקו [ע''כ]:
. אבודה בשעה שדם אבודה בכוס

חברתה בכוס שאבדה והפריש 
אחרת ושחטה וקיבל דמה 

   ובעודו דם בכוס מצאת זו:
. האמר אבודה בשעת הפרשה

כלומר שמצאת בעוד שחברתה 
קיימא מתה וכל שכן הכא 
ששחטה כבר ואיכא למימר כל 
העומד ליזרק כזרוק דמי 

   וכאבודה בשעת כפרה דמיא:
כי אמרו רבן אבודה בשעת 

. ואפי' תכפרו הפרשה רועה
הבעלים שוב באחרת הי מילי 
שמצאת קודם שתקבל דמה 
   של חברתה בכוס אבל הכא כו':

. ולאו בשתי לעולם אליבא דרבי
בהמות מיבעי ליה אלא בבהמה 
אחת שקבל את דמה בשי 

   כוסות:
. בשעת זריקת ואבד האחד

   חבירו:
. במסכת אליבא דמאן דאמר

יומא בפרק הוציאו לו בכוס אחד 
עושה את חבירו דיחוי דחטאת 
שקיבל דמה בארבע כוסות ותן 
מן האחת ארבע מתות כדין 
חטאת עשאן לאלו דחויין ושיריו 
שפכין ליסוד והן שפכין לאמה 
(דהא איתכשר בארבע מתות 
אבל הכא דאבד האחד) לא 

פסולה החטאת תיבעי לך דודאי 
דהתם דכולהו לקמן הוא דהוי 
הזבח כשר אע''ג דהג' כוסות 
שפכין לאמה דהא איתכשר בד' 
מתות אבל הכא דאבד האחד 
כיון דאילו הוה קמן הוי דיחוי 
לישפך לאמה השתא כי אבד הוי 
להו תרתי לריעותא כחטאת 
שעברה שתה ואבדה והזבח 

   גופיה פסול:
 . שכולן שפכים ליסודשיריים

אבל הכא דאבדה מהיא ליה 
אבודה למיהוי דיחוי דלאו 
אדעתא דידיה זריק והוה ליה 

   דיחוי ואבוד ופסול הזבח:
  . תיבעי:או דלמא לא שא

  



104                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        כג, אכג, אכג, אכג, א    ––––כב, ב כב, ב כב, ב כב, ב  .6
   ַמְתִניִתין

את ְוָאְבָדה,  ְפִריׁש ַחטָּ                 ַהּמַ
יָה,  ְחתֶּ       ְוִהְפִריׁש ַאֶחֶרת תַּ

ְך ִנְמֵצאת ָהִראׁשֹוָנה  מּות.   -ְוַאַחר ּכָ   תָּ
  

אתוֹ  ְפִריׁש ָמעֹות ְלַחטָּ     ְוָאְבדּו,  ַהּמַ
יֶהם, ְחתֵּ את תַּ     ְוִהְפִריׁש ַחטָּ

עוֹ  ְך ִנְמְצאּו ַהּמָ ַלח.   -ת ְוַאַחר ּכָ   יֹוִליֵכם ְלַים ַהּמֶ
  

את ְוָאְבדּו,  ְפִריׁש ָמעֹות ְלַחטָּ       ַהּמַ
יֶהן,  ְחתֵּ   ְוִהְפִריׁש ָמעֹות ֲאֵחרֹות תַּ

ְמָצאֹות ָהִראׁשֹונֹות  ּנִ את ֵמֶהן ַעד ׁשֶ ח ַחטָּ יק ִליּקַ את,    -ְולֹא ִהְסּפִ   ָיִביא ֵמֵאּלּו ּוֵמֵאּלּו ַחטָּ
ָאר ְ לּו ִלנְ  ְוַהׁשּ   ָדָבה. ִיּפְ

אתֹו ְוָאְבדּו,  ְפִריׁש ָמעֹות ְלַחטָּ   ַהּמַ
יֶהן,  ְחתֵּ את תַּ   ְוִהְפִריׁש ַחטָּ

עֹות,  ְמְצאּו ַהּמָ ּנִ יק ְלַהְקִריָבּה ַעד ׁשֶ   לֹא ִהְסּפִ
ַעל מּום  את ּבַ ֵכר,  -ַוֲהֵרי ַחטָּ ּמָ   תִּ

את,  -ְוָיִביא ֵמֵאּלּו ּוֵמֵאּלּו    ַחטָּ
ָאר  ְ לּו ִלנְ  -ְוַהׁשּ   ָדָבה. ִיּפְ

  
את ְוָאְבָדה,  ְפִריׁש ַחטָּ   ַהּמַ
יָה,  ְחתֶּ   ְוִהְפִריׁש ָמעֹות תַּ

אתֹו,  ְמָצא ַחטָּ ּנִ את ַעד ׁשֶ ח ֵמֶהן ַחטָּ יק ִליּקַ   ְולֹא ִהְסּפִ
ֲעַלת מּום  ֵכר,  -ַוֲהֵרי ִהיא ּבַ יּמָ   תִּ

את,  -ְוָיִביא ֵמֵאּלּו ּוֵמֵאּלּו    ַחטָּ
ָאר  ְ לּו ִלְנָדָבה -ְוַהׁשּ   . ִיּפְ

  
אתֹו ְוָאְבָדה,  ְפִריׁש ַחטָּ   ַהּמַ

יָה,  ְחתֶּ   ְוִהְפִריׁש ַאֶחֶרת תַּ
ְמֵצאת ָהִראׁשֹוָנה,  ּנִ יק ְלַהְקִריָבּה ַעד ׁשֶ   לֹא ִהְסּפִ

ֲעַלת מּום  יֶהן ּבַ תֵּ ְכרּו,  -ַוֲהֵרי ׁשְ   ִיּמָ
את,  -ְוָיִביא ֵמֵאּלּו ּוֵמֵאּלּו    ַחטָּ

ָאר  ְ לּו ִלְנָדָבה.  -ְוַהׁשּ   ִיּפְ
  

את, ְוָאְבָדה,  ְפִריׁש ַחטָּ   ַהּמַ
יָה,  ְחתֶּ   ְוִהְפִריׁש ַאֶחֶרת תַּ

ְמֵצאת ָהִראׁשֹוָנה,  ּנִ יק ְלַהְקִריָבּה ַעד ׁשֶ   לֹא ִהְסּפִ
ִמימֹות יֶהן תְּ תֵּ    :ְוָהיּו ׁשְ

את,  -ַאַחת ֵמֶהן  יְקַרב ַחטָּ   תִּ
ה  ִנּיָ ְ מּות,  -ְוַהׁשּ   תָּ

ְבֵרי  יּדִ   . ַרּבִ
  ִרים: אֹוְמ  ֲחָכִמיםוַ 

ָעִלים.  רּו ַהּבְ יּפְ ּכִ ְמֵצאת ֵמַאַחר ׁשֶ ּנִ א ׁשֶ את ֵמָתה ֶאּלָ   ֵאין ַחטָּ
ָעִלים.  רּו ַהּבְ יּפְ ּכִ ְמְצאּו ֵמַאַחר ׁשֶ ּנִ א ׁשֶ ַלח ֶאּלָ עֹות הֹוְלִכים ְלַים ַהּמֶ   ְוֵאין ַהּמָ

  
ֲעַלת מּום  את, ַוֲהֵרי ִהיא ּבַ ְפִריׁש ַחטָּ   מֹוְכָרּה,  -ַהּמַ

  ָדֶמיָה ַאֶחֶרת. ְוָיִביא ּבְ 
ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֲחָטה  ּלֹא ִנׁשְ ה ַעד ׁשֶ ִנּיָ מּות,  -ִאם ָקְרָבה ׁשְ   תָּ
ָעִלים רּו ַהּבְ יּפְ ָבר ּכִ ּכְ   .  ׁשֶ

   

ָמָרא    ּגְ

יָה, ּדְ ַטֲעָמא  ְחּתֶ   ִהְקִריב ַאֶחֶרת ּתַ
יָה  ְחּתֶ   ה. רֹוָע  -ָהא לֹא ִהְקִריב ַאֶחֶרת ּתַ

 רש"י
  מתי' 

. ואח''כ מצאת הראשוה תמות
ואפי' מצאת תמימה הואיל 
וכבר כיפרו הבעלים דכי בעין 
תרתי לריעותא היכא דמצאת 

   בעלים:ואחר כך כיפרו ה
. כל היכא דאי ילכו לים המלח

הוה חטאת הוה מתה מעות מי 
   אזיל לים המלח:

. יערבו יחד דכיון מאלו ומאלו
דמתרוייהו מייתי לא הוו חטאת 
שכיפרו בעליה באחרת אבל אי 
הוה מייתו מחד מיייהו מידחו 
אחריי דהוו להו דמי חטאת 
שכיפרו בעלים באחרת אבל כי 

יכא חטאת מייתי מאלו ומאלו ל
שכפרו בעלים והוי כשאר מותר 

   חטאת דאזיל לדבה:
. תימכר ויביא מאלו ומאלו כו'

אבל אם היתה תמימה תיקרב 
היא והמעות ילכו לים המלח 
הואיל וכיפרו הבעלים באחרת 

   וכל הך אליבא דרבי:
. ואין המעות הולכות לים המלח

ואפילו תכפר באחת מן הצבורין 
יל לאחר שמצא האבוד הוא

   וקודם כפרה מצא:
אם קרבה שיה עד שלא 

. הראשוה בבית לוקח שחטה
לאכילת חולין תמות אף ע''פ 
שהיא חולין דחטאת שכיפרו 

   הבעלים היא:
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   ?ָמִני

ַנן ִהיא,    ַרּבָ
ָאְמִרי ה  :ּדְ ַעת ַהְפָרׁשָ ׁשְ   רֹוָעה.  -ֲאבּוָדה ּבִ

  
את, ְוָאְבדּו, "   :ֵאיָמא ֵסיָפא ְפִריׁש ָמעֹות ְלַחטָּ   ַהּמַ

יֶהם  ְחתֵּ   ָיִביא ֵמֵאּלּו ּוֵמֵאּלּו,  -ְוִהְפִריׁש ֲאֵחִרים תַּ
לּו ִלְנָדָבה ָאר ִיּפְ ְ   . "ְוַהׁשּ

  , "ּלּו ּוֵמֵאּלוּ ֵמֵא "ַטֲעָמא 
ַלח,  -ָהא ֵהִביא ֵמֶאָחד ֵמֶהן  ִני יֹוִליכֹו ְלַים ַהּמֶ ֵ   ַהׁשּ

י  ה  :ָאַמרּדְ ֲאָתאן ְלַרּבִ ַעת ַהְפָרׁשָ ׁשְ   ֵמָתה.  -ֲאבּוָדה ּבִ
י?!  ַנן, ְוֵסיָפא ַרּבִ א ַרּבָ   ֵריׁשָ

  
  ָהִניָחא ְלַרב הּוָנא, 

  :  ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר ּדְ 
ְך ַאַחת, ְוִהְקִריָבּה ַהּכֹ    כג,א ִאם ָמׁשַ ה ֵמָתה,  -ל מֹוִדים ׁשֶ ִנּיָ ְ ַהׁשּ   ׁשֶ

ְך ַאַחת ֵמֶהן ְוִהְקִריב,  ָמׁשַ גֹון ׁשֶ ַחת ָלּה כְּ כַּ   ִדְבֵרי ַהּכֹל. וְ ַמׁשְ
א לְ  אֶאּלָ י ַאּבָ    :ָאַמרּדְ , ַרבָאַמר  ַרּבִ

ֲאבוּ " ֵאיָנּה ֲאבּוָדה ׁשֶ ׁשֶ ר ּבְ ּפֵ ִמְתכַּ   . "ָדה ֵמָתהַהּכֹל מֹוִדים ּבְ
  ַעל ָמה ֶנְחְלקּו? 

ֲאבּוָדה,  ר ּבַ ּפֵ ִמְתכַּ   ּבְ
י ָסַברּדְ  ֵמי -ַמְפִריׁש ְלִאיּבּוד  :ַרּבִ ִאיּבּוד ּדָ    .כְּ

ַנן ָסְבִרי ֵמי - :ְוַרּבָ ִאיּבּוד ּדָ    .ָלאו כְּ
א  ַנן -ֵריׁשָ ַרּבָ י -ֵסיָפא  ,ָסַתם ָלן כְּ ַרּבִ   ?!ָסַתם ָלן כְּ

  
א ין, ִא  י –ֵסיָפא  ,ַנןַרּבָ  -ֵריׁשָ   .161ַרּבִ
  

ַמע ָלן    ?ּוַמאי ָקַמׁשְ
ַנן? י ְוַרּבָ ְפִליִגי ַרּבִ    !ּדִ

ֵסיָפא:  ַנן ּבְ י ְוַרּבָ ֶהְדָיא ָקָתֵני ָלּה ַמֲחלֹוֶקת ַרּבִ   ּבְ
את ְוָאְבָדה, " ְפִריׁש ַחטָּ   ַהּמַ

יָה,  ְחתֶּ   ְוִהְפִריׁש ַאֶחֶרת תַּ
ְך ִנְמֵצאת ָהִראׁשֹוָנה,    ְוַאַחר ּכָ

יֶהן עֹוְמדֹותוַ  תֵּ    :ֲהֵרי ׁשְ
ְקַרב,  -ַאַחת ֵמֶהן    תִּ

ה  ִנּיָ מּות –ּוׁשְ    ,תָּ
ְבֵרי  יּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ָעִלים,  רּו ּבְ יּפְ ּכִ ְמֵצאת ֵמַאַחר ׁשֶ ּנִ א ׁשֶ את ֵמָתה ֶאּלָ   ֵאין ַחטָּ

ְמְצאּו ֵמַא  ּנִ א ׁשֶ ַלח ֶאּלָ ָעִליםְוֵאין ָמעֹות הֹוְלכֹות ְלַים ַהּמֶ רּו ּבְ יּפְ ּכִ   ! "ַחר ׁשֶ
  

ַמע ָלן    :ָהא ָקַמׁשְ
ַנן.   י ְוַרּבָ ָבר ֶזה ַמֲחלֹוֶקת ַרּבִ   ּדָ
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 רש"י
  גמ' 

. כגון הך מעות דמצאו אבודה בשעת הפרשה
קודם כפרה ואזלו לים המלח אי לא מצי מייתי 

   מאלו ומאלו:
למימר דתכפרו . דליכא טעמא מאלו ומאלו

   בעלים באחרת:
. חטאת מאחת מן הציבורין השי ילך הא הביא

לים המלח ואע''ג דמצא קודם כפרה ולא היה 
   אבוד אלא בשעת הפרשה:

  . דאמר לקמן:היחא לרב הוא
. ואפילו לרבן דאמרי אבודה בשעת הכל מודים

הפרשה רועה מודו שאם משך אחת מהן 
דים דגלי והקריבה מדעתו דחה האחרת בי

דעתיה דלא איכפת ליה מיה ואפילו משך 
האבודה ותכפר בה והשארת היא שלא אבדה 
מעולם מתה וכי פליגי רבן הייו בבא לימלך 
דגלי דעתיה דיחא ליה בתקתייהו שהפריש 
חטאת ואבדה והפריש אחרת ומצאת הראשוה 
ובא לפיו לימלך מה יעשה אמרין ליה לך 

יה אבודה תרעה הא מי התכפר באבודה ושא
דקתי מאלו ומאלו דמשמע דאם הביא מאחד 
מהן השי ילך לים המלח ואפילו תכפר באבודה 
משכחת לה כגון שמשך מדעתו ולא מלך דהתם 
רבן מודו הלכך תא הך תקתא יביא מאלו 
ומאלו והך תקתא יחא ליה טפי מלומר יבוא 
ויטרח לבית דין וימלך ואמר לו שיתכפר 

   אבודין ושאין אבודין יפלו לדבה:ב
. דאמר אפי' משך מדעתו את אלא לרבי אבא

האבודה ותכפר בה אמרי רבן דתרעה הואיל 
והיא לא דחית ולא אבדה מעולם ואע''ג דלא 

   מלך ובהא פליגי:
. המפריש דרבי סבר מפריש לאבוד כאבוד דמי

תחת קרבן אבוד דיו כאבוד וכי היכי דאם 
ו אבוד מודיתו דמת האבוד השאר תכפר בשאי

   הכי מי כי מתכפר באבוד מת שאיו אבוד:
. והא דקתי מאלו ורבן סברי לאו כאבוד דמי

ומאלו דמשמע הא אם התכפר באחד מהן ואפילו 
באבודין ילכו שאין אבודין לים המלח רבי היא 

   ולא רבן רישא רבן וסיפא רבי:
הך סיפא ןהכי קאמר דבר זה מחלוקת רבי ורב .

דקתי לפלוגתא בהדיא הכי קאמר דקא''ל דבר 
זה הך בבי דלעיל דפליגי אהדדי חדא רבי וחדא 
רבן: לשון ירושלמי היחא לרב הוא דאמר הכל 
מודים שאם משך אחד מהן והקריב בין תכפר 
באבוד בין תכפר כו' מאי הקריב דקתי רישא 
והקריב אחרת תחתיה הקריב לשחוט מדעתו 

י קאמר הקריב אחרת לשחיטה תחתיה והכ
וסתם הקריב מדעתו משמע ואחר כך שהקריב 
אחרת מדעתו לשחיטה מצאת הראשוה ועדיין 
לא שחטה האחרת זו תמות הותרת ואפילו 
היח את זו ותכפר באבודה הואיל ולא מלך 
ורישא וסיפא דברי הכל דהשתא ליכא למידק 

ריב מרישא הא לא הקריב רועה דהא בדלא הק
עסקין וסיפא מי דקתי יביא מאלו ומאלו אבל 
אי מייתי מחד מיייהו אזלי איך לים המלח 
דברי הכל דמסתמא משמע שהקריב מדעתו בלא 
מלך: אלא לר' אבא כו' ורבן סברי לאו כאבוד 
דמי ורועה אע''ג דמשך האבודה מדעתו ודחה את 
זו השתא ליכא לתרוצי רישא מאי הקריב 

ו דהא משום משיכה לא מהי לשחיטה מדעת
מידי אלא ודאי הקריב ממש ואיכא למידק הא 
לא הקריב רועה השיה וכגון דתכפר בשאיה 
אבודה ורבן היא דמפריש לאבוד לאו כאבוד 
דמי וגבי מעות מי מפריש לאבוד לאו כאבוד דמי 
וסיפא דמשמע דאי מייתי מחד מיייהו ואפי' 

אזלי לים המלח שאין אבודין (חולין) דפיישין 
לאו כרבן היא רישא רבן וסיפא רבי ואי קשיא 
לרבי אבא מי תריץ מאי הקריב לשחיטה וקודם 
שחיטה מצאת הראשוה תמות ורבי היא דאמר 
אבודה בשעת הפרשה מתה ורישא וסיפא רבי 
היא לאו פירכא היא דא''כ אמאי קט הקריב 
כלל ליתי הפריש סתמא דבשלמא לרב הוא קט 

ריב לאשמועין מדעתו דאם משך להקריב הק
  ולא מלך לא עשו לו תקה:
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        בבבב----כג, אכג, אכג, אכג, א .7
   :ּגּוָפא
   :ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר 

ְך ַאַחת, ְוִהְקִריָבּה  ִאם ָמׁשַ ה ֵמָתה.  -ַהּכֹל מֹוִדים ׁשֶ ִנּיָ ְ ַהׁשּ   ׁשֶ
א לִ  ּבָ א ּבְ ֵלְך. לֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ   יּמָ

י ָסַבר ים,  :ַרּבִ ָדׁשִ ּקָ ָנה ּבַ ּקָ   לֹא ָעׂשּו ּתַ
ֵאיָנּה ֲאבּוָדה,  ׁשֶ ר ּבְ ּפֵ   ֲאבּוָדה ֵמָתה. וַ ְוָאְמִריַנן: ֵלְך ִהְתכַּ

ים.  ָדׁשִ ּקָ ָנה ּבַ ּקָ ַנן ָסְבִרי: ָעׂשּו ּתַ   ְוַרּבָ
ֵאיָנּה ֲאבּוָדה  ֲאבּוָדה, ְוׁשֶ ר ּבַ ּפֵ ְרֶעה.  -וָאְמִריַנן: ֵלְך ִהְתכַּ   ּתִ

  
אמֹוִתיב  ּיָ ְרׁשִ   : ַרב ְמׁשָ

ים? ָדׁשִ ּקָ ָנה ּבַ ּקָ    !ְולֹא ָעׂשּו ּתַ
   :ְוָהַתְנָיא

ְלמּוד לֹוַמר?  - (ויקרא ו, ט) 162"יֹאְכלּו""   ַמה תַּ

ִאם ָהְיָתה ֲאִכיָלה מּוֶעֶטת  ד ׁשֶ ּה  -ְמַלּמֵ ין  :אֹוְכִלין ִעּמָ    ,חּוּלִ
  ּוְתרּוָמה, 

ֵהא ֶנֱאֶכ  תְּ ֵדי ׁשֶ ַבע. ּכְ   ֶלת ַעל ַהׂשּ
ְלמּוד לֹוַמר?  - "יֹאְכלּוָה"   ַמה תַּ

ה ִאם ָהְיָתה ֲאִכיָלה ְמרּוּבָ ּה  - ׁשֶ ין :ֵאין אֹוְכִלין ִעּמָ    ,חּוּלִ
  ּוְתרּוָמה, 

ה סָּ ֵהא ֶנֱאֶכֶלת ַעל ַהּגַ ּלֹא תְּ ֵדי ׁשֶ   ."ּכְ
י   .ַמאי ָלאו ֲאִפיּלּו ַרּבִ

  
ַנן.    לֹא, ַרּבָ

  
אוְ  י ַאּבָ   : ַרבר ָאַמ  ַרּבִ

ֲאבּוָדה ֵמָתה.  ֵאיָנּה ֲאבּוָדה ׁשֶ ׁשֶ ר ּבְ ּפֵ ִמְתכַּ   ַהּכֹל מֹוִדים ּבְ
ֲאבּוָדה, ּדְ ַעל ָמה ֶנְחְלקּו?  ר ּבַ ּפֵ   ִמְתכַּ

י ָסַברּדְ  ֵמי.  -ַמְפִריׁש ְלִאיּבּוד  :ַרּבִ ִאיּבּוד ּדָ   כְּ
ַנן ָסְבִרי ֵמי.  :ְוַרּבָ ִאיּבּוד ּדָ   ָלאו כְּ

  
ַנן   :ּתְ

ִני " ֵ ֵאב, ַהׁשּ ְסתָּ ּיִ   ִיְרֶעה ַעד ׁשֶ
ָמיו ִלְנָדָבה.  לּו ּדָ ֵכר, ְוִיּפְ   ְוִיּמָ

את ִציּבּור ֵמָתה ֵאין ַחטַּ   . (יומא סב.) "ׁשֶ
  ֵמָתה.  -ָיִחיד ּדְ ָהא 

   :ַרבְוָאַמר 
ים  ֲעֵלי ַחּיִ    .ֵאיָנן ִניְדִחין -ּבַ

ּפֵ  ּזּוג ִראׁשֹון ִמְתכַּ ּבַ ִני ׁשֶ ֵ ׁשּ ר ּבַ ּפֵ הּוא ִמְתכַּ ׁשֶ   ר. כְּ
ַמְפִריׁש ְלִאיּבּוד.  ְתָרא ֲהָוה ֵליּה כְּ   ְוִאיָדְך ּבַ

   .ִציּבּורּדְ ְוַטֲעָמא 
      !ֵמָתה –ָיִחיד ּדְ ָהא 

ַנן   כג,ב    .ַמאי ָלאו ֲאִפיּלּו ַרּבָ
  

י ִהיא    .לֹא, ַרּבִ
  

ַנן    :ּתְ
יָה " ְחתֶּ את ְוָאְבָדה, ְוִהְקִריב ַאֶחֶרת תַּ ְפִריׁש ַחטָּ מּות –ַהּמַ   . "תָּ

ְקִריָבה,    ַטֲעָמא ּדִ
ְרֶעה.  -ָהא לֹא ִהְקִריָבּה    ּתִ

ֲאבּוָדה,  ר ּבַ ּפֵ ָנא ִמְתכַּ   ָלא ׁשְ
ֵאיָנּה ֲאבּוָדה,  ׁשֶ ר ּבְ ּפֵ ָנא ִמְתכַּ   ָלא ׁשְ

ְך,  ָנא ָמׁשַ   ָלא ׁשְ
ךְ  ָנא לֹא ָמׁשַ    !ְוָלא ׁשְ

                                                        
ה יֹא 162 ּנָ ֲחַצר אֶֹהל מֹוֵעד יֹאְכלּוהָ ְוַהּנֹוֶתֶרת ִמּמֶ ָמקֹום ָקדֹׁש ּבַ ָאֵכל ּבְ  ְכלּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ַמּצֹות תֵּ

 רש"י
. דלא דלא עשו תקה בקדשים

איכפת לן אי מייתא שיה 
ואמרין ליה זיל איכפר בשאיה 

  אבודה כו':
. והכי משמע ורבן סברי כו'

מתיתין אחת מהן תקרב כדי 
שתמות השיה שתקרב שאיה 
אבודה ואבודה תמות דברי רבי 
וחכמים אומרים אין חטאת 
מתה כי האי גווא דבא לימלך 
דאמרין ליה התכפר באבודה 
אלא ההיא דמצאת לאחר 
שכיפרו הבעלים ההיא ודאי 
מתה דליכא תקתא בהמלכה 
והוא הדין מי אם מצאת קודם 

   ולא מלך:
. גבי שירי מחה כתיב יאכלו

(ויקרא ו) והותרת ממה יאכלו 
קרא בחצר אהרן וביו וסיפיה ד

אהל מועד יאכלוה וקא דריש 
יאכלוה קרא יתירא הוא וקאמר 
יאכלו בלא ה''א יאכלו עמה 
חולין ותרומה כו' ואי קשיא הא 
אין מכיסין חולין לעזרה הא לא 
קשיא יאכלום מבחוץ ואח''כ 
יכסו ויאכלו המחה כדי 
   שתאכל עם השבע אכילה הוגת:

. ה''א דיאכלוה קדריש יאכלוה
   כלוה לחודה:דמשמע יא

. שיש להן שירי אכילה מרובה
   מחות הרבה:

. וש''מ עשו מאי לאו אפילו רבי
תקה בקדשים דקתי לא יאכלו 
חולין עמה כדי שלא תבוא לידי 

   ותר ותיפסל:
. גבי שעירי יום השי ירעה

הכפורים והכי פרישית לה לעיל 
   (דף כב:):

   . במס' יומא (דף סד.):וא''ר
. ולא דחה דחין בעלי חיין אין

הראשון במיתת חבירו והוא 
יקרב ושי שבזוג שי ירעה והאי 
בתרא הוי ליה כמפריש לאיבוד 
דמפי הראשון שמת הפרישו 

  שים האחרים:
. וש''מ מאי לאו רבן היא

כאבודה דמי דתכפר בראשון 
חבירו של אבוד וזה שלא אבד 
לא הוא ולא חבירו אזלי למיתה 

טעמייהו  אי הוו דיחיד אלמא
  דרבן לאו משום הכי הוא:
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ַתְרַוְייהוּ  א ּדְ יּוְבּתָ    !ּתְ
  

ְפִסיָקא ֵליּה  ָתא ּדִ   י. ָקָתנֵ  -ִמיּלְ
ִסיָקא ֵליּה  ָלא ּפְ ָתא ּדְ    .ָלא ָקָתֵני -ִמיּלְ

  
ַנן    :ּתְ

את, ְוָאְבדּו, " ְפִריׁש ָמעֹות ְלַחטָּ   ַהּמַ
עֹות  ְך, ִנְמְצאּו ַהּמָ יֶהם, ְוַאַחר ּכָ ְחתֵּ את,    -ְוִהְפִריׁש ֲאֵחִרים תַּ   ָיִביא ֵמֵאּלּו ּוֵמֵאּלּו ַחטָּ

לּו ִלְנָדָבה ָאר ִיּפְ ְ   . "ְוַהׁשּ
ר ֵמֵאּלּו ּוֵמֵאּלּו. ּדְ ָמא ַטֲע  ּפֵ   ִמְתכַּ

ַלח.  -ָהא ֵמֶאָחד    יֹוִליֵכם ְלַים ַהּמֶ
ֲאבּוָדה,  ר ּבָ ּפֵ ָנא ִמְתכַּ   ָלא ׁשְ

ֵאיָנּה ֲאבּוָדה,  ׁשֶ ר ּבְ ּפֵ ָנא ִמְתכַּ   ָלא ׁשְ
ְך,  ָנא ָמׁשַ   ָלא ׁשְ

ךְ  ָנא לֹא ָמׁשַ    !ְוָלא ׁשְ
ַתְרַוְייהוּ  א ּדְ יּוְבּתָ    !ּתְ

  
   ,יָהָכא ַנִמ 

ְפִסיָקא ֵליּה  ָתא ּדִ   ָקָתֵני,  -ִמיּלְ
ִסיָקא ֵליּה וּ  ָלא ּפְ ָתא ּדְ    .ָלא ָקָתֵני -ִמיּלְ
  

 רש"י
. דרב הוא ודרבי דתרוייהו

   אבא:
. מילתא דפסיקא ליה קתי

כלומר לא תימא הא לא הקריב 
רועה דזימין דרועה וזימין 
דמתה כגון לרב הוא משך ושוב 
הקריב אפילו האבודה שאיה 
אבודה מתה בא לימלך רועה 
ולרבי אבא בין משך בין מלך 

פר בשאיה אבודה אם תכ
אבודה מתה ואם באבודה 
תכפר זו רועה והאי דקתי 
הקריב קודם מציאת הראשוה 
משום דהא פסיקא ליה דמתה 
ואין חילוק בדבר ומשום הכי לא 
תא מצאת קודם כפרה מתה 
ולוקמא לרב הוא בדלא מלך 
ולרבי אבא בתכפר בשאיה 
אבודה משום דהיכא דמצאת 

א פסיקא קודם כפרה מילתא דל
היא דבעי לשוויי חילוק אי זו 
רועה ואי זו מתה. ל''א הא 
מצאת מעיקרא תרעה היחא 
דקריב האבודה כו' והייו הך 

  אלא שלשון ירושלמי הוא:
. כלומר ויתי מצאת מעיקרא

יתי מצא מעיקרא ואחר כך 
תמות ווקמה לדרב הוא 
במשך ולר' אבא בתכפר 

א בשאיה אבודה: ומשי מילת
   דפסיקא ליה קתי כו':

הא מחד מיייהו יוליך השי 
. וקס''ד דדברי לים המלח כו'

הכל היא אלמא טעמייהו דרבן 
   לאו בהכי הוא:

הכא מי מילתא דפסיקא ליה 
. כלומר לא תימא הא מחד כו'

מיייהו ילכו לים המלח דזימין 
אזלי לים המלח וזימין לדבה 
למר כדאית ליה ולמר כדאית 

והאי דתא מאלו ולא תא  ליה
יביא מאחד מהן משום דמילתא 
דפסיקא ליה קתי דהאי ודאי 
תקתא גמורה היא בלא שום 
חילוק אבל אי תא יביא מאחד 
מהן בעי לחלוקי בין משך ללא 
משך לרב הוא ולרבי אבא בין 

  אבודין לשאין אבודין:
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        כד, אכד, אכד, אכד, א    ––––כג, ב כג, ב כג, ב כג, ב  .8
י ַאִמיָאַמר    : ַרּבִ

ֵני ִציּבּוֵרי ָמעֹות ְלַאֲחָריּות,  ְפִריׁש ׁשְ   ַהּמַ
לּו ִלְנָדָבה.  ִני ִיּפְ ֶאָחד ֵמֶהן, ְוׁשֵ ר ּבְ ּפֵ   ִמְתכַּ

  
א יּבָ ַמאן ַאּלִ    ?ּדְ

א  יּבָ י ּדְ ִאיֵליָמא ַאּלִ יָטא   –ַרּבִ ׁשִ לּו ִלְנָדָבהּדְ  ּפְ    ,ִיּפְ
ַמְפִריׁש ְלִאיּבּוד,  א ּבְ י ֶאּלָ אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ   ַעד כָּ

  מֹוֶדה.  -ֲאָבל ְלַאֲחָריּות 
ַנן  ַרּבָ א ּדְ יּבָ א ַאּלִ יָטא ֵליּה    -ְוֶאּלָ ׁשִ לּו ִלְנָדָבה, ּדְ ּפְ   ִיּפְ

  ֶמר: ַקל ָוחוֹ 
ֵמי ִאיּבּוד ּדָ ַנן ָלאו כְּ א ַמְפִריׁש ְלִאיּבּוד ֲאמּור ַרּבָ ּתָ    ,ָהׁשְ

ֲעָיא    ?ְלַאֲחָריּות ִמיּבָ
  

א  יּבָ א ַאּלִ ְמעֹון ִאיְצְטִריָכא ֵליּה. ּדְ ְוֶאּלָ י ׁשִ   ַרּבִ
ֵתיָמא ְמעֹון ְנָדָבה, לְּ ֵלית ֵליּה  :ַמהּו ּדְ י ׁשִ   ַרּבִ

ַמע ָלן ִאית לֵ  :ָקא ַמׁשְ   יּה ְנָדָבה. ּדְ
  

ְמעֹון? י ׁשִ ֵלית ֵליּה ְנָדָבה ְלַרּבִ    !ּוִמי ָמֵצית ָאְמַרּתְ ּדְ
   :ְוָהַתְנָיא

ׁש, " ְקּדָ ּמִ ר ׁשֹוָפרֹות ָהיּו ּבַ ה ָעׂשָ לׁשָ   ׁשְ
תּוב ֲעֵליֶהן ין"  :ְוָהָיה ּכָ יְקִלין ֲחַדתִּ    ."תִּ

יִקין""וְ     ,ַעתִּ
ין",    "ִקיּנִ

  ְו"ּגֹוְזֵלי עֹוָלה", 
  ם", "ֵעִצי

  "ְלבֹוָנה", וּ 
  ְו"ָזָהב ְלַכּפֶֹרת". 

ה ִלְנָדָבה ָ ׁשּ   . "ְוׁשִ
   :ְוָתֵני ֲעָלּה 

ה ְנָדָבה" ָ ׁשּ ֵאין עֹוָרּה ַלּכֲֹהִנים :ׁשִ ָאה ִמן ַהּמֹוָתרֹות, ׁשֶ    ,ְלעֹוָלה ַהּבָ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ

י ְנֶחְמָיהָאַמר לֹו  ְמעֹון, ְוָאְמִרי ָלּה ַרּבִ י ׁשִ    :ַרּבִ
ל ְיהֹוָיָדע ַהּכֵֹהן ְטָלה ִמְדָרׁשֹו ׁשֶ ן, ּבָ   . "ִאם ּכֵ

ַתְנָיא    :ּדְ
ַרׁש ְיהֹוָיָדע ַהּכֵֹהן: "   ֶזה ִמְדָרׁש ּדָ

ם ַלה" ם הּוא ָאׁשֹם ָאׁשַ   . (ויקרא ה, יט) "'ָאׁשָ

  ּכּוּלֹו לה'! 
ָדָמ  ח ּבְ מֹות ִליּקַ אֹות ַוֲאׁשָ א ִמּמֹוַתר ַחטָּ ָבר ַהּבָ ל ּדָ   יו עֹולֹות, ְלָהִביא ּכָ

ר  ׂשָ ם,  -ַהּבָ ֵ   ַלׁשּ
  . "ַלּכֲֹהִנים –ְועֹורֹות 

ְמעֹון!  :ַאְלָמא י ׁשִ   ִאית ֵליּה ְנָדָבה ְלַרּבִ
  

  ִאיְצְטִריְך, 
ַחד ִסיְדָרא  ְמעֹון ּבְ י ׁשִ י ִאית ֵליּה ְנָדָבה לַרּבִ ֲעָתְך ָאִמיָנא: כִּ     ָסְלָקא ּדַ

ְתֵרי ִסְדֵרי    כד,א   לֹא,  -ֲאָבל ּבִ
ַמע ָלן.  ָקא ַמ    ׁשְ

   

 רש"י
. שאם יאבד אחד מהן לאחריות

   יתכפר בחבירו:
. דאמר באידך דר' שמעוןאליבא 

פירקין דלעיל (דף טו.) חמש 
חטאות מתות ולית ליה רועה 

   לגמרי שיפלו דמים לדבה:
מהו דתימא לית ליה לר''ש 

. גבי חטאת דכי היכי דלית דבה
ליה גבי בהמות לית ליה מי גבי 

   מעות קא משמע לן:
. מי שלא הביא תקלין חדתין

שקלו באדר מביאו כל השה 
אותו שופר וכשיגיע אחד וותו ב

מן השלשה פרקים שתורמין את 
הלשכה ותן בלשכה ותרם עם 

   שאר כסף שבלשכה:
. מי שלא והשי כתוב בו עתיקין

הביא שקלו אשתקד מביאו 
לשה הבאה וותו שם והן 
עושין מהן חומת העיר 
ומגדלותיה וכל צרכי העיר שהרי 
ממותר שירי הלשכה לבד עשה 

שקלים פ''ד כאותה ששיו (
מ''ב) מותר שירי הלשכה ממה 
היו עושין חומות העיר כו' והאי 
מותר הוא שאילו היה שם היה 

   שאר:
. מי שהיה מחוסר כפרה קיין

כגון זב וזבה ויולדת ומצורע שהן 
מביאין קן מביא מעות וותן שם 
ואוכל בקדשים לערב בחזקת 
שהוקרבה כפרתו שאין בית דין 

ם עד של כהים עומדין מש
שיכלו כל המעות שבאותו שופר 
כדי שלא יאכל מחוסר כפרה 

   בקדשים:
. ברביעי כתוב כן גוזלי עולה

והמתדב בי יוה לדבת עולת 
   העוף מביא מעות וותן בו:

. בחמישית כתוב עצים עצים
שהמתדב עצים למערכה מביא 

   מעות וותן לתוכו:
. בששי כתוב לבוה לבוה

מעות שהמתדב לבוה מטיל 
   לתוכו:

. המתדב לכלי וזהב לכפורת
שרת מביא וותן בו. ל''א וזהב 
לכפורת המתדב כלי שרת מביא 
וותן. כפורת הייו מזרק ובספר 
עזרא כתיב כפורי זהב וגו' 
ומש''ה ראה לי שהוא עיקר 
משום דקדשי בדק הבית לא היו 

   באין למקדש אלא ליד הגזבר:
. וששה שופרות היו לדבת צבור

הבאה מן המותרות דחטאות 
ואשמות וכל הך דאמרין יפלו 
דמיו לדבה ובפרק בתרא 
דמחות (דף קז:) מפרש הי 

   ששה כגד מי:
. אלא חוזרין שאין עורה לכהים

ומוכרין אותו ולוקחין בהמות 
   לעולה לקיץ המזבח:

. וכגון הפריש שתי בחד סידרא
ציבורי מעות לחטאתו והוזלו 

  מן המעות:הטלאים ויתותרו 
. כגון הפריש שי אבל בתרי סדרי

צבורי מעות לאחריות ותכפר 
בא' דדחי להו לאיך אימא לית 

   ליה:
  . ר' אמי:קמ''ל
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ֲעָיאָאַמר  י הֹוׁשַ   : ַרּבִ

אֹות ְלַאֲחָריּות,  י ַחּטָ ּתֵ ְפִריׁש ׁשְ   ַהּמַ
ַאַחת ֵמֶהן,  ר ּבְ ּפֵ   ִמְתכַּ

ּה רֹוָעה.    ַוֲחֵביְרּתָ
  

ַמאן?  א ּדְ יּבָ   ַאּלִ
ַנן  ַרּבָ א ּדְ יּבָ נַ   -ִאיֵליָמא ַאּלִ ְפִריׁש ְלִאיּבּוד ָאְמִרי ַרּבָ א ַהּמַ ּתָ ִמי :ןָהׁשְ ִאיּבּוד ּדָ    ,ָלאו כְּ

ֲעָיא    ?!ְלַאֲחָריּות ִמיּבָ
א  יּבָ א ַאּלִ ְמעֹוןּדְ ֶאּלָ י ׁשִ אֹות ֵמתֹות!  :ַרּבִ ְמעֹון: ָחֵמׁש ַחּטָ י ׁשִ   ָהָאַמר ַרּבִ

  
א  יּבָ א ַאּלִ י ּדְ ֶאּלָ ִאיּבּוד,    -ַרּבִ י ּבְ י ָאַמר ַרּבִ   כִּ

  לֹא.  -ֲאָבל ַאֲחָריּות 
  

ַנן    :ּתְ
ְפ " ֲעַלת מּוםַהּמַ את, ַוֲהֵרי ִהיא ּבַ יָה.  - ִריׁש ַחטָּ ְחתֶּ   מֹוְכָרּה, ּוֵמִביא ַאֶחֶרת תַּ

ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֲחָטה ִראׁשֹוָנה  ׁשְ ּנִ ה, קֹוֶדם ׁשֶ ִנּיָ מּות.    -ִאם ָקְרָבה ׁשְ   תָּ

ָעֶליָה  רּו ּבְ יּפְ ָבר ּכִ ּכְ   ."ׁשֶ
ֲעָתךְ  י ְסִביָרא ֵליּה ּדְ  :ָקא ָסְלָקא ּדַ ַרּבִ ְמעֹון כְּ י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ    ,ַרּבִ

ַאֲחָריּות ַנִמי    !ַוֲאִפיּלּו ּבְ
  

ֲאבּוהַּ ְסִביָרא ֵליּה,  ְמעֹון כַּ י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְלָמא ַרּבִ   לֹא, ּדִ
אֹות ֵמתֹות" ָאַמר:ּדְ     "ָחֵמׁש ַחטָּ
  

ַנן    :ּתְ
את ִצ " ֵאין ַחטַּ   . (יומא סב.) "ּבּור ֵמָתהְלִפי ׁשֶ

  ֵמָתה.  -ָהא ָיִחיד 
  : ַרב 163ָאַמרוְ 

ין  ֲעֵלי ַחּיִ   ֵאיָנן ִניְדִחין.  -ּבַ
זּוג ִראׁשֹון  ּבְ ִני ׁשֶ ֵ ׁשּ ר ּבַ ּפֵ הּוא ִמְתכַּ ׁשֶ ר.  -כְּ ּפֵ   ִמְתכַּ

  ְוִאיָדְך, ֲהָוה ֵליּה ַאֲחָריּות, 
   !ָיִחיד ֵמָתהּדְ  ְוָקָתֵני

  
ִראׁשֹוןּדְ  164 י יֹוֵסיַרּבִ כְּ  ַרב ָסַבר ָלּה     .ָאַמר: ִמְצָוה ּבָ

   
  
  
  

                                                        
  מסורת הש"ס, הגהות הב"ח 163
  ְלַטְעֵמיּה ְלַטְעֵמיּה ְלַטְעֵמיּה ְלַטְעֵמיּה  הגהת שיטה מקובצת, רשי. גירסת וילא: 164

 רש"י
. בכל עין חמש חטאות מתות

שהן והך חדא מיייהו היא 
   שכיפרו בעליה:

. דאמר אבודה כרבי סבירא ליה
בשעת הפרשה מתה משום כפרו 

פריש שיה בעליה [באחרת] וכי מ
לאחריות מי יכפרו הבעלים 
באחרת והיא מתה לשון זה 

   פשוט:
כרבי סבירא ליה דמחמיר ואמר 

. וש''מ מפריש לאבוד כאבוד דמי
דאפילו היכא דליכא אבוד כגון 
הכא דלא אבדה הראשוה אלא 
באחריות שכשהוממה הראשוה 
   הפריש אותה (הכי) ואפ''ה מתה:

. דאמר חמש כאבוה סבירא ליה
   טאות מתות בכל עין שהן:ח

. לפי שאין חטאת צבור מתה
   אשעירי יוה''כ קאי:

. ולא דחה בעלי חיין אין דחין
הראשון במיתת חבירו וכשהוא 
מתכפר אם ירצה יתכפר בשי 
שבזוג ראשון ואידך בתרא 
כמפרישו לאחריות כלו' שלא 
הופרש תחת אבוד שהרי לא מת 
מזוג ראשון אלא שעיר של 

א של שם ואפ''ה מתה עזאזל ול
וקשיא לר' אושעיא. רב סבר לה 
כרבי יוסי דאמר מצוה בראשון. 
דקתי גבי פסחים הפריש פסחו 
ואבד והפריש אחר תחתיו 
ומצא הראשון איזה שירצה 
יקריב ר' יוסי אומר מצוה 
בראשון ורב סבר לה כוותיה 
וכיון דמצוה בראשון הוה ליה 
מפריש לאיבוד תחלת הפרשתו 

לא היתה לשם הקדש של שי 
אלא (לשם) כדי שיאבד וילך 
למיתה הואיל דס''ל מצוה 
בראשון אבל גבי שתי חטאות 
לאחריות כיון דאי הוה בעי 
מתכפר בהאי דשייך ליכא 

  למימר תחלת הפרשה לאיבוד:
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ֵני  רּתָ יִמי ּבַ יּה  ִזיִרי ַרב ׁשִ אּדְ ַקּמֵ ּפָ   : ַרב ּפַ

ה" ַעת ַהְפָרׁשָ ׁשְ י : ָאְבָדה ּבִ ַנן  -ְלַרּבִ ְרֶעה.  -ֵמָתה, ְלַרּבָ   תִּ
ָרה ּפָ ַעת ּכַ ׁשְ ַנן  :ָאְבָדה ּבִ י , ֵמָתה –ְלַרּבָ    ."רֹוָעה –ְלַרּבִ

  
  ָאַמר ֵליּה 

י ֵמָתה.   ַקל ָוחֹוֶמר: ּוָמה  ַנן רֹוָעה, ָאַמר ַרּבִ ָאְמִרי ַרּבָ ה ּדְ ַעת ַהְפָרׁשָ ׁשְ   ֲאבּוָדה ּבִ
ַנן ֵמָתה ְלַרּבָ ָרה, ּדִ ּפָ ַעת כַּ ׁשְ ן!  - ֲאבּוָדה ּבִ כֵּ ל ׁשֶ י לֹא כָּ   ְלַרּבִ

  
ֵני ָהִכי א ּתְ    :ֶאּלָ

ה  ֲאבּוָדה " ַעת ַהְפָרׁשָ ׁשְ י ְלַר  :ּבִ ַנן  -ּבִ   רֹוָעה.  -ֵמָתה, ְלַרּבָ
ָרה ּפָ ַעת כַּ ׁשְ ְבֵרי ַהּכֹל הריהי ֵמָתה :ּבִ   .  "ּדִ

  
  
  

 רש"י
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ֲעַלת מּום "[  את, ַוֲהֵרי ִהיא ּבַ ְפִריׁש ַחטָּ   מֹוְכָרּה,   -ַהּמַ

ָדֶמיָה ַאֶחֶרת   .]ְוָיִביא ּבְ
ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֲחָטה ִאם ָקְרָבה ׁשְ  ּלֹא ִנׁשְ ה ַעד ׁשֶ מּות,    -ִנּיָ   תָּ
ָעִלים רּו ַהּבְ יּפְ ָבר ּכִ ּכְ   .  "ׁשֶ

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

יֹום טֹוב, " יִלין ּבְ   ֵאין ַמְרּגִ
יִלין  ּיֹוֵצא ּבֹו: ֵאין ַמְרּגִ ְבכֹור,   ּכַ   ּבִ

ין ׁשִ ְפסּוֵלי ַהּמּוְקּדָ   . "ְולֹא ּבִ
  

ָלָמא  ׁשְ יֹום טֹוב"ּבִ ָקא - "ּבְ ָלא ָחֵזי ֵליּה.  ּדְ   ָטַרח ִטיְרָחא ּדְ
א  כֹור"ֶאּלָ א?  - "ּבְ ּנָ   ַמאן ּתַ

  
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

אי ִהיא,  ּמַ ית ׁשַ   ּבֵ
ֵתיּה ָקֵאי,  :ָאַמרּדְ  ָ ְקדּוׁשּ כֹור ּבִ   ּבְ

ְתַנן    :ּדִ
אי" מַּ ית ׁשַ   אֹוֵמר:  ּבֵ

כֹור ָרֵאל ִעם ַהּכֵֹהן ַעל ַהּבְ ֶנה ִיׂשְ    .ב:)(בכורות ל "לֹא ִיּמָ
  
ין" ׁשִ סּוֵלי ַהּמּוְקּדָ א?  - "ּפְ ּנָ   ַמאן ּתַ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ְמעֹון ִהיא.  י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ   ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

אֹות, " י ַחטָּ תֵּ   ָהיּו ְלָפָניו ׁשְ
ִמיָמה ֲעַלת מּום.  ,ַאַחת תְּ   ְוַאַחת ּבַ

ִמיָמה" ְקַרב - "תְּ    ,תִּ
ֲעַלת מּום" ֶדה. תִּ  - "ּבַ   ּפָ

ֲעַלת מּום  ֲחָטה ּבַ ִמיָמה    -ִנׁשְ ל תְּ ָמּה ׁשֶ ּלֹא ִנְזַרק ּדָ ֶרת.  -ַעד ׁשֶ   מּותֶּ
ִמיָמה  ל תְּ ָמּה ׁשֶ ְזַרק ּדָ ּנִ ֶ   ֲאסּוָרה.  -ִמׁשּ

ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ   ָאַמר:  ַרּבִ
ָמּה ׁשֶ  ֵדיָרה, ְוִנְזַרק ּדָ ּקְ ֲעַלת מּום ּבַ ר ּבַ ׂשַ ִמיָמה ֲאִפיּלּו ּבְ ֵריָפה -ל תְּ ְ   . "יֹוֵצא ְלֵבית ַהׂשּ

  
א אי!  ,ְוַרב ִחְסּדָ ּמַ ית ׁשַ ּבֵ   לֹוְקָמּה ִאיִדי ְוִאיִדי כְּ

  
ֵתיּה ֵמֶרֶחם ָ ְקדּוׁשּ ְבכֹור, ּדִ אי ּבִ ּמַ ית ׁשַ י ָאְמִרי ּבֵ ְלָמא: כִּ    ,ּדִ

ין  ׁשִ סּוֵלי ַהּמּוְקּדָ    .לֹא –ֲאָבל ּפְ
  

ְמעֹון! ְולֹוְקָמא ִאיִדי ְוִאיִדי כְּ  י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ   ַרּבִ
  

ְדיֹוָנן.  ס ּפִ יֵמי ְלִמיְתּפַ ַאּלִ ין, ּדְ ׁשִ סּוֵלי מּוְקּדָ ּפְ ְמעֹון ּבִ י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ י ָאַמר ַרּבִ ְלָמא: כִּ   ּדִ
ְבכֹור    לֹא.  -ֲאָבל ּבִ

  
ְתַנן ְמעֹון, ֵלית ֵליּה ָהא ּדִ י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ    :ְוַרּבִ

ין" ׁשִ סּוֵלי ַהּמּוְקּדָ ל ּפְ ָחִטין    :ּכָ ִאיְטִליז,  -ִנׁשְ   ּבְ
ִרין  ִאיְטִליז,  -ְוִנְמּכָ   ּבְ

ָקִלין  ִליְטָרא -ְוִנׁשְ   . (בכורות לא.) "ּבְ
ִרית ֵליּה  :ַאְלָמא ׁשָ יָון ּדְ ין!  -כֵּ   ָטֵפי ְוַזּבֵ

  
ֵריּה ָאַמר  ֲהָנאּדְ  ַרב ָמִרי ּבְ   : ַרב ּכָ

ּבִ  ׁשְ ּמַ ֶ עֹור ַמה ׁשּ ר.  -יַח ּבָ ׂשָ ּבָ   ּפֹוֵגם ּבַ
  

 רש"י
. כדרך אין מרגילין בבכור

שמתחילין להפשיט העור דרך 
הרגלים והופכו שלם לצורך 

ו לצורך דבש ושאיו פחים א
רוצה להפשיטו שלם כשמפשיטו 
   בסכין דרך בטו מגרוו עד זבו:

. שפדו לא בפסולי המוקדשין
   ושחטן:

. לא ימה ישראל עם הכהן
לאכול עם הכהן בשר בכור בעל 
מום ששחטו כהן אלמא אף על 
גב דהומם בקדושתיה קאי הלכך 
אין מרגילין בו דדמי כעבודה 

   דחולין:בקדשים וכעובדין 
. קודם הפרשת בעלת מום תפדה

השיה והך שתי חטאות לשם 
חטא אחד הופרשו שפל מום 
   בראשוה והפריש שיה תחתיה:

. לאחר שחטה הבעלת מום
   פדיוה:
. דהואי חטאת שכיפרו אסורה
   בעליה:

. את בשר יוצא לבית השריפה
הבעלת מום אלמא אע''ג 
דאיפריק ואישתחיט בקדושתה 

את שכיפרו הבעלים קיימא וחט
מיקרייא הלכך גבי הרגלה מי 
אע''ג דאיפריק ואישתחיט 

   בקדושתה קיימא:
. דודאי אידי ואידי כבית שמאי

כי היכי דמחמרי ב''ש בבכור 
מחמרי מי בשאר פסולי 
המוקדשין מ''ש דאוקים רישא 
כב''ש וסיפא כרבי [אלעזר ברבי 

   שמעון]:
. דכתיב בכור אין לו פדיון

) לא תפדה ואם פדאו (במדבר יח
   איו תופס פדיוו בקדושתו:

. אלמא לאו שחטין באיטליז
בקדושתייהו קיימי מכי איפריק 

   ואישתחיט:
. למוכרו אלמא כיון דשרית ליה

באיטליז טפי ופריק ליה מיד 
הקדש ביוקר הואיל וסופו 
למוכרו יפה גבי הרגלה מי 
לישתרי ליה להרגיל דכיון דידע 

לי המוקדשין בשעת פדיון דפסו
דסופו להרגיל ולמכור העור 
בדמים יקרים טפי ופריק ליה 

   מיד הקדש:
. מה שמשביח בעור פוגם בבשר

מה שמשתכר בדמי העור פוגם 
בדמי הבשר ואין כאן ריוח לפי 
שמתירא לחתוך העור וחותך 

   הבשר ושוב איה יפה לימכר:
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ַמַעְרָבא ֵמיּה  165ּבְ ְ   : אינָ ִב ָר ּדְ ִמׁשּ
ים.  ָקָדׁשִ עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ּבְ ְרֶאה כְּ ּנִ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

  
ר ָאִבין י יֹוֵסי ּבַ    :ָאַמר ַרּבִ

ל ֵמֶהם ֲעָדִרים ֲעָדִרים א ְיַגּדֵ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ   .ּגְ
  

 הדרן עלך ולד החטאתהדרן עלך ולד החטאתהדרן עלך ולד החטאתהדרן עלך ולד החטאת
  

                                                        
י ָאִביןּדְ  ... ))))ָאְמִריָאְמִריָאְמִריָאְמִרי( צאן קדושים ובמקבילה בכורות לג:. גירסת וילא: 165 י ָאִביןַרּבִ י ָאִביןַרּבִ י ָאִביןַרּבִ   ַרּבִ

 רש"י
. שעושה שראה כעובד בקדשים

מחובר מפוח על הבהמה בעודה 
ועבודה ממש ודאי לא הוי דאין 
עבודה לאחר מיתה אבל ראה 

   כעבודה:
. מפסולי גזרה שמא יגדל מהן

   המוקדשין:
. דאי שרית ליה עדרים עדרים

להרגיל משהי להו ולא שחיט עד 
שיזדמו לו פחים ואתי לגדל 
עדרים ואתי לידי תקלת גיזה 
ועבודה ופסולי המוקדשין 

פילו אסורין בגיזה ועבודה א
  לאחר פדיון:
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    "ֵּכיַצד ַמֲעִריִמין" –ה'  פרק תמורהמסכת 
        כד, ב כד, ב כד, ב כד, ב  .12

   ַמְתִניִתין  כד,ב 

כֹור?  יַצד ַמֲעִריִמין ַעל ַהּבְ   ּכֵ
ֶרת ָהְיָתה ְמעּוּבֶ ֶרת ׁשֶ    :ַמְבּכֶ

ל זֹו, ִאם ָזָכר  ֵמֵעיָה ׁשֶ ּבְ ֶ   ִיְקַרב עֹוָלה.  -ָיְלָדה ָזָכר  :עֹוָלה" -אֹוֵמר: "ַמה ׁשּ
ָלִמים - ְוִאם ְנֵקָבה                                      "    ָלִמים.  -ָיְלָדה ְנֵקָבה  :"ִזְבֵחי ׁשְ ְקַרב ׁשְ   תִּ

  עֹוָלה,  -ִאם ָזָכר                                           "
   : ָיְלָדה ָזָכר ּוְנֵקָבה  :ָלִמים"ִזְבֵחי ׁשְ  -ְוִאם ְנֵקָבה 

ָכר    ִיְקַרב עֹוָלה,  -ַהּזָ
ֵקָבה  ָלִמים.  -ְוַהּנְ ְקַרב ׁשְ   תִּ

  

ֵני ְזָכִרים    :ָיְלָדה ׁשְ
  ִיְקַרב עֹוָלה,  -ֶאָחד ֵמֶהם 

ִני  ֵ יֵבי עֹוָלה,   -ְוַהׁשּ ֵכר ְלַחּיָ   ִיּמָ
ין.    ְוָדָמיו חּוּלִ

  

י ְנֵקבֹות תֵּ   : ָיְלָדה ׁשְ
ָלִמים,  -ַאַחת ֵמֶהם  ְקַרב ׁשְ   תִּ

ה  ִנּיָ ְ ָלִמים,    -ְוַהׁשּ יֵבי ׁשְ ֵכר ְלַחּיָ יּמָ   תִּ
ין.    ְוָדֶמיָה חּוּלִ

  

רֹוִגינֹוסָיְלָדה טּוְמטּום וְ     :ַאְנּדְ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ה ָחָלה ֲעֵליֶהן ָ   .  ֵאין ְקדּוׁשּ
  

ָמָרא    ּגְ

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ֵצא ַלֲאִויר ָהעֹוָלם.  ּיֵ ְבכֹור קֹוֶדם ׁשֶ יל מּום ּבִ ר ְלַהּטִ   מּוּתָ

  
ַנן    :ּתְ

ל זֹו עֹוָל " ֵמֵעיָה ׁשֶ ּבְ ֶ   . ה"אֹוֵמר ָאָדם "ַמה ׁשּ
  ִאין  -עֹוָלה 

ָלִמים    לֹא.  -ׁשְ
ָתּה? ָ דּוׁשּ ָמֵצית ַמְפַקַעת ֵליּה ִמּקְ    !ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ ּדְ

  
  ֲאַמר ָלְך ַרב ְיהּוָדה: 

ים,  ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ י ּבִ   ָהֵני ִמיּלֵ
ָלא ָחֵזי ְלַהְקָרָבה ה, ּדְ ַמן ַהּזֶ ּזְ י ָקָאִמיָנא ֲאָנא ּבַ    .כִּ

  
ה ַמאי ְלֵמיְמָרא?  ִאי ַמן ַהּזֶ ּזְ   ּבַ
  

ֵתיָמא    :ַמהּו ּדְ
יּה מּוָמא ֵדי ּבֵ ְלָמא ָנֵפיק רֹוב רֹאׁשֹו, ְוָקׁשָ    .ִנְגַזר ּדִ

  
   !ְוֵאיָמא: ָהִכי ַנִמי

  
  , 166ָהא ֲעִדיָפא -ֲאִפיּלּו ָהִכי 

ה ַוֲעבֹוָדה.   יּזָ יּה ִליֵדי ּגִ ָאֵתי ּבֵ   ִמּדְ
   

                                                        
  ))))ְיֵתיָראְיֵתיָראְיֵתיָראְיֵתיָרא(((( רשי גרס: חסירא עדיפא. גירסת וילא: צאן קדושים. 166

 רש"י
  מתי' 

. להפקיעו מכהן מערימין
   ולהפרישו לחובתו:

. דבכור לא ילדה זכר יקרב עולה
קדיש אלא ברחם וכיון 
דמעיקרא אתפסיה בקדושה 
אחריתי תו לא חיילא קדושת 

   בכורה:
. תהא ואם אמר אם ילדה קבה

זבחי שלמים ילדה קבה תיקרב 
   שלמים:

שיהן חלה . על ילדה שי זכרים
קדושת עולה דהא קאמר אם 
זכר יהא עולה ומיהו לא דר 
אלא חד הלכך הוא יקריב 
האחד לדרו והב' ימכר לצרכי 

   עולה ודמיו חולין:
  

  גמ' 
. הואיל וכליל היא שרי עולה אין

לשויי קדושת בכורה 
לקדושתה אבל שלמים 
דקדושה קלה היא אסור לשויי 
לכתחלה קדושת בכורה 

וכ''ש שאסור  לקדושתייהו
להטיל בו מום דמפיק ליה 

   מקדושתיה לגמרי:
. וקדיש דלמא פיק רוב ראשו

ליה רחם והדר שדי ביה מומא 
והוי מטיל מום בקדשים קמ''ל 
דלא גזרי' דהוא יזהר להטיל בו 
המום משעה שיצא מעט קודם 
שיצא רוב ראשו כדאמרין 
בבכורות (דף לה.) גדייא באזיה 

יו וראות שהגדי יוצא דרך צדע
האזים תחלה ואימרא 
בשפתיה שפי הטלה יוצא 

   תחלה:
. למישרי להטיל בו הא עדיפא

מום הואיל ועדיין לא קדיש כדי 
שלא יצטרך הכהן לשהותו אלא 
ימהר לשוחטו דאי לא שדי' בי' 
בעי לשהויי עד שיפול בו מום 
ואדהכי והכי אתי לידי גיזה 

   ועבודה:
. כלומר שמחסר חסירא עדיפא

ו אבר קודם יציאת רובו ממ
 ויעשו בעל מום:
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        כד, ב כד, ב כד, ב כד, ב  .13
ָלִמים"זִ  -"ִאם ְנֵקָבה    . ְבֵחי ׁשְ

  
ְבכֹוָרה ה ּבִ    ?!ְנֵקָבה ִמי ָקא ָקְדׁשָ

  
ׁש ּדְ ְבֵהָמה לִ ֵסיָפא ָאְתָיא    .ֶהְקּדֵ

  
  
ֵני ְזָכִרים "   ..."ָיְלָדה ׁשְ

ֵהָמה  ׁש ּדְ ָאְמִרי: ִאי ּבְ יׁש עֹוָלה ִליֲהַדר עֹוָלה,  -ֶהְקּדֵ ַאְקּדֵ   ֵהיַאְך ּדְ
ִאי ֵתיּה ּדְ ָ ְקדּוׁשּ יּה! ִאיָדְך ֶנֱהֵוי ּבִ   ּמֵ

  
ין.     ֵסיָפא ֲאָתאן ִלְבֵהַמת חּוּלִ

   
  
  

 רש"י
. דבעי קבה מי קדשה בבכורה

לאיערומי עלה דקאמר כיצד 
   מערימין וקחשיב להך:

. דאם חטאת לבהמה דהקדש
היא ותעברה ורוצה להערים 
שלא ילך למיתה דולד חטאת 
למיתה אזיל ישהו לקדושה 
אחרת וקמ''ל דוולדות קדשים 

א במעי בהוייתן הן קדושים ול
אמן וכיון דעדיין לא קדיש 
בקדושת אמו מצי לארכובי עליה 
קדושה אחריתי דלכי מתייליד 
לא הוי ולד חטאת: לשון 
ירושלמי קבה מי וכו' במבכרת 
דקדשים בבהמת הקדש 
כדפרישית והאי מבכרת לאו 
דוקא אלא איידי דתא רישא 
במבכרת דחולין קט מי הכא 

   לשון מבכרת:
. אמאי יאאי בהמת הקדש ה

השי ימכר לחייבי עולה האי 
קמא דפיק ליהוי עולה ואידך 
לכי מתייליד ליהוי בקדושתה 

   דאימיה:
הך סיפא דילדה שי זכרים 

. והוי רישא אתאן לבהמת חולין
וסיפא בחולין ומציעתא 

  בהקדש:
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        כה, אכה, אכה, אכה, א    ––––כד, ב כד, ב כד, ב כד, ב  .14
רֹוִגינֹוס"   :ָיְלָדה טּוְמטּום ְוַאְנּדְ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ה ָחָלה ֲעֵליֶהן ָ    ."ֵאין ְקדּוׁשּ

  
ה ָחָלה ֲעֵליֶהן   כה,א ָ אי ֵאין ְקדּוׁשּ    ?ַאּמַ

  
ְמעֹון ן ׁשִ ְמִליֵאל ָקָסַבר ַרּבָ ן ּגַ ים  :ּבֶ ין -ַוְלּדֹות ָקָדׁשִ ֲהָוָייָתן ֵהן ְקדֹוׁשִ    .ּבַ

  
ֲעָתךְ  ִאי ָסְלָקא ּדַ ין :ּדְ ן ֵהן ְקדֹוׁשִ ה ָחָלה ֲעֵליֶהן   - ִמְמֵעי ִאּמָ ָ אי ֵאין ְקדּוׁשּ    ?ַאּמַ

ְייהוּ  ִאיּמַ ה ּדְ ָ יְנהּו ְקדּוׁשּ ַפְסּתִ    !ָהא ּתְ
ּה  ַמע ִמיּנָ א ׁשְ ים ַוְלֵדי ָק  :ֶאּלָ ים.  -ָדׁשִ ֲהָוָייָתן ֵהן ְקדֹוׁשִ   ּבַ

  
א ָסַבר ּנָ ים.  :ְוַהאי ּתַ ן ֵהן ְקדֹוׁשִ ים ִמְמֵעי ִאּמָ   ַוְלֵדי ָקָדׁשִ

  
ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ

יׁש"" :ִאיּלּו לֹא ֶנֱאַמר" כֹור לֹא ַיְקּדִ יׁשֹות,  :, ָהִייִתי אֹוֵמרּבְ יׁש ֶהְקּדֵ כֹור לֹא ַיְקּדִ   ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר    .(ויקרא כז, כו) 167"ִאיׁש אֹתֹו" :תַּ
יׁש,  ה ַמְקּדִ   ִאי ַאתָּ

יׁשֹות.  כֹור ֶהְקּדֵ יׁש ָאָדם ּבְ   ֲאָבל ַמְקּדִ
יׁשּוהּו ֲאֵחִרים.  יׁש, ֲאָבל ַיְקּדִ   ַוֲעַדִיין ֲאִני אֹוֵמר: הּוא לֹא ַיְקּדִ

ְלמּוד לֹוַמר ְבֵהָמה" :תַּ י  "ּבִ ֵהָמה ָעַסְקתִּ ּבְ   ּבִ
ֶטן? ָיכֹול לֹא ַיְקּדִ  ּבֶ ּנּו ּבַ   יׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר ר ַלה'" :תַּ ר ְיֻבּכַ ר ַלה',  - "ֲאׁשֶ בּוּכַ ּיְ   ִמׁשֶ

יׁש,  ה ַמְקּדִ   ִאי ַאתָּ
ֶטן.  ּבֶ יׁש ּבַ ה ַמְקּדִ   ֲאָבל ַאתָּ

ן?  ים ּכֵ ָדׁשִ ל ַהּקָ   ָיכֹול ַאף ַוְלֵדי ּכָ

ְלמּוד לֹוַמר ק "ַאְך" :תַּ   . "ִחּלֵ
ין.  ַוְלֵד  :ַאְלָמא ְסִביָרא ֵליּה  ן ֵהן ְקדֹוׁשִ ֵעי ִאּמָ ים ִמּמְ   י ָקָדׁשִ

   
  
  

                                                        
ה הּוא 167 ה ַליהֹוָ יׁש ִאיׁש אֹתֹו ִאם ׁשֹור ִאם ׂשֶ ְבֵהָמה לֹא ַיְקּדִ ה ּבִ ר ַליהֹוָ ר ְיֻבּכַ כֹור ֲאׁשֶ   ַאְך ּבְ

 רש"י
. ואפי' אין קדושה חלה עליהן

אמצעיתא מי קאי דהוי ולדות 
מן איה קדשים ואפי' קדושת א

חלה עליהן דהא סתם אין 
   קדושה קאמר:

. כשהן ולדין והלכך אין בהוייתן
   שום קדושה חלה עליהן:

. הא תפסתיהו קדושת אמן
משעת התחלת יצירתה כל 

   פורתא ופורתא קדיש:
. כולה מתי' ר''ש אלא ש''מ

  היא:
. אהאי קרא אילו (לא) אמר כו'

קאי (ויקרא כז) אך בכור אשר 
בבהמה לא יקדיש  יבוכר לה'
   איש אותו:

אילו אמר בכור אשר יבוכר לא 
. ולא כתיב איש אותו ולא יקדיש

כתיב בבהמה הייתי אומר בכור 
אדם לא יקדיש שום דבר 

  להקדש:
. מדקאמר אותו ת''ל אותו

משמע דאבכור בהמה מי קאמר 
וה''ק אך בכור אדם אשר יבוכר 
בבכור בהמה לא יקדיש אותו 

בכור אדם לא  אותו איו מקדיש
יקדיש בכור בהמה אבל מקדיש 
הוא שאר קדשים ואכתי לא 
איצטריך בבהמה ולהך דרשא 
אתי דקאמרין יכול לא יקדיש 
הוא בכור אדם לא יקדיש אותו 
בכור בהמה אבל יקדישו אותו 
אחרים שאר בי אדם שאים 
בכורות יקדישו בכור בהמה 

   לקדושה אחרת:
. דלא איצטריך ת''ל בבהמה

י דאתא לגלויי עליה דקרא ולמא
   דלאו בבכור אדם מישתעי:

. בבכור בהמה בבהמה עסקתי
דברתי כאן שלא יקדישו שום 
אדם לקדושה אחרת ולא דברתי 

   כאן בבכור אדם כלום:
. שאפי' בעודו בבטן לא בבטן

   יוכל להקדישו לקדושה אחרת:
. משיקדש ברחם אבל משיבוכר

   בבטן חול הוא:
. שים כןיכול אף ולד כל הקד

שיהא מותר לשותו לקדושה 
   אחרת בעודו בבטן:

. אך חלק דבכור ת''ל אך בכור
התרתי לך להקדיש קודם 
שיבוכר אבל לא שאר קדשים 
בבטן דכיון דאמו קדושה כל 
פורתא ופורתא דמיתברי ביה 
מיתפיס בקדושה דולדות 
קדשים במעי אמן הן קדושות 

  ולית ליה כתא דמתי':
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תלְ  ַרב ַעְמָרםָאַמר ֵליּה  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

כֹור: "ִעם ְיִציַאת רּוּבוֹ    עֹוָלה"?  - ָאַמר ַעל ַהּבְ
   ,עֹוָלה ָהֵוי

כֹור ָהֵוי?  :אוֹ    ּבְ
  

ָקא ָנֵפיק  -עֹוָלה ָהֵוי  א ּדְ א ּופּוְרּתָ ל ּפּוְרּתָ   ִליל. הּוא כָּ  -כָּ
כֹור ָהֵוי  :אוֹ  ֵתיּה הּוא?  -ּבְ ִמיּלְ ָקא ָנֵפיק, ּבְ א ּדְ א ּופּוְרּתָ ל ּפּוְרּתָ   כָּ
  

ָנא ַאֲחִריָנא ָ    :ִליׁשּ
  

ה ָחְייָלא ֲעֵליּה.  ָ ן ְקדּוׁשּ כֵּ   ׁשֶ
ְלָמא    :אֹו ּדִ
כֹור ָהֵוי תֹו ֵמֶרֶחם ,ּבְ ָ ן ְקדּוׁשּ כֵּ    ?ׁשֶ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ֵעי ָלךְ  יּבָ    ?ַמאי ּתִ
ָבֵעי ִאיְלָפא    !ַהְיינּו ּדְ

  
יַרת רּוּבֹו  ֶקט: "ִעם ְנׁשִ   ְיֵהא ֶהְפֵקר"?  -ָאַמר ַעל ַהּלֶ

  
  ֶלֶקט ָהֵוי, 

  ֶהְפֵקר ָהֵוי?  :אוֹ 
  

ַמִים,  -ֶלֶקט ָהֵוי  יֵדי ׁשָ תֹו ּבִ ָ ן ְקדּוׁשּ כֵּ   ׁשֶ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

יִר  ים ַוֲעׁשִ ן זֹוִכין ּבֹו ֲעִנּיִ כֵּ   ים? ֶהְפֵקר ָהֵוי, ׁשֶ
  

ֵייְוָאַמר    : ַאּבַ
ֵעי ֵליּה  יּבָ    ?ַמאי ּתִ

ְלִמיד  ְבֵרי ָהַרב ְוִדְבֵרי ּתַ ְבֵרי ִמי ׁשֹוְמִעים?  -ּדִ   ּדִ
ְבֵרי ִמי ׁשֹוְמִעים? , ָהִכי ַנִמי   ּדִ

  
  

 רש"י
. בעודו בבטן עם וראמר על הבכ

יציאת רובו דבעיא למיחל עליה 
קדושת בכור האי שעתא דתיחול 
עליה קדושת עולה ולא קודם 
דהשתא הוו תרתין קדושות 
למיחל בהדדי הי מיייהו חמורה 

   וקדמא למיחל ודחי לחבירתה:
   . שכן כליל:עולה הוי

. שכן קדושת בכור או בכור הוי
חלה על כל הבכורות דעלמא 

   מרחם:
. דבעי למהוי עם שירת רובו

   לקט:
. אפילו לעשירים הי להוי הפקר

מיייהו חייל עליה קדושה דודאי 
פשיטא לן אי אפקריה מקמי הכי 
לכל התבואה דלא מיחייב בלקט 

   אלא כל שהוא אוכל ושמר:
. מאי תיבעי ליה (לא) ואמר אביי

ודאי הואיל ובהדי הדדי אתו 
למיחל דברי הרב ודברי תלמיד 

אי דברי הרב קודמין וקודשא וד
   בריך הוא עבדיה לקט:

. הרב קודמין כל כך ה'' דברי
  ובכור הוא:
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        בבבב----כה, אכה, אכה, אכה, א .16
   ַמְתִניִתין

ָלִמים"   ָהאֹוֵמר: ל זֹו עֹוָלה, ְוִהיא ׁשְ יִמים -"ַוְלָדּה ׁשֶ ָבָריו ַקּיָ   .ּדְ
ָלִמים, ּוַוְלָדּה עֹוָלה"" ָלִמים - ִהיא ׁשְ    ,ֲהֵרי ֶזה ְוַלד ִזְבֵחי ׁשְ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
י יֹוֵסיָאַמר    : ַרּבִ

ה,  ִחּלָ ין תְּ ּוֵ   ִאם ָלֵכן ִנְתּכַ
ַאַחת  מֹות ּכְ ֵני ׁשֵ ר ִלְקרֹות ׁשְ יִמין.  -הֹוִאיל ְוִאי ֶאְפׁשָ ָבָריו ַקּיָ   ּדְ

ָאַמר ֶ ָלִמים" ִנְמַלְך ְוָאַמר" :ְוִאם ִמׁשּ ָלִמים -"ַוְלָדּה עֹוָלה"  :ֲהֵרי זֹו ׁשְ   .  ֲהֵרי זֹו ַוְלָדּה ׁשְ
   

ָמָרא    ּגְ

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ֶרת ְוָיְלָדה,  את, ְמעּוּבֶ   ִהְפִריׁש ַחּטָ

ּה  ר,  -ָרָצה ּבָ ּפֵ   ִמְתכַּ
ַוְלָדּה  ר.  -ָרָצה ּבְ ּפֵ   ִמְתכַּ

  
  ַמאי ַטֲעָמא? 

  
י יֹוָחָנן ָקָסַבר    :ַרּבִ

ירֹו  ּיְ יר,  -ִאם ׁשִ   ְמׁשּוּיָ
ר ָלאו ֶיֶרְך ִאּמֹו הּוא.    עּוּבָ

ּה,  ר ּבָ ּפֵ אֹות ְלַאֲחָריּות ָרָצה ִמְתכַּ י ַחּטָ ּתֵ ַמְפִריׁש ׁשְ ֲהָוה ֵליּה כְּ ּה. ּדַ ֲחֶביְרּתָ ר ּבַ ּפֵ   ָרָצה ִמְתכַּ
  

י ֶאְלָעָזרמֹוִתיב    : ַרּבִ
ָלִמים ּוַוְל " ָלִמים -ָדּה עֹוָלה" "ִהיא ׁשְ   , "ֲהֵרי ֶזה ְוַלד ׁשְ

ֲעָתךְ  יר  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ירֹו ְמׁשּוּיָ ּיְ ָלִמים"ׁשִ ֵעי ִמיְתָנא!  - "ֲהֵרי ֶזה ְוַלד ׁשְ ָלִמים" ּבָ   "ֲהֵרי זֹו ׁשְ
  

  : ַרב ַטְבָלאָאַמר 
ַהִהיא.  ּה ּדְ ר ִמיּנָ   ּבַ

  
א ַרבָהא ֲאַמר  ּנָ    :ַלּתַ

ֵני   ָלִמים". "ֲהֵרי זֹו ׁשְ  :ּתְ
  

  ֵמיִתיִבי 
ְפָחתוֹ " ן חֹוִרין",  :ָהאֹוֵמר ְלׁשִ ְפָחה, ּוַוְלֵדְך ּבֶ   "ֲהֵרי ַאתְּ ׁשִ

ָרה     ."ָזְכָתה לוֹ  -ִאם ָהְיָתה עּוּבָ
ָלָמא ׁשְ ּום ָהִכי ָזְכָתה לֹו,  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ר ֶיֶרְך ִאּמֹו, ִמׁשּ יר, עּוּבָ ירֹו ֵאינֹו ְמׁשּוּיָ ּיְ   ִאם ׁשִ

ְחֵרר ֲחִצי ַעְבּדֹו, ְוָהוֵ  ְמׁשַ   י ֵליּה כִּ
י י ֵמִאיר ִהיא.  ?ּוַמּנִ   ַרּבִ

ְדַתְנָיא      :כִּ
י"   כה,ב    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְחֵרר ֲחִצי ַעְבּדֹו    , "ָיָצא ְלֵחירּות -ַהְמׁשַ
יּטֹו ְוָידֹו  ַאַחת.  -ּגִ ִאין כְּ   ּבָ

ירֹו  :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ּיְ ר ָלאו ֶיֶרךְ  -ׁשִ יר, עּוּבָ אי ָזְכָתה לֹו? ְמׁשּוּיָ    ִאּמֹו הּוא, ַאּמַ
ְנָיא    :ְוָהא ּתַ

ל ֲחֵברוֹ " ְחרּור ׁשֶ ט ׁשִ ל ּגֵ ָהֶעֶבד זֹוֶכה ְלַקּבֵ ּלֹו,     :ִנְרִאין ׁשֶ ֵאינֹו ׁשֶ ד ַרּבֹו ׁשֶ   ִמּיַ
ּלוֹ  ד ַרּבֹו ׁשֶ    !"ְולֹא ִמּיַ

ּה  ַמע ִמיּנָ א ׁשְ ירֹו  :ֶאּלָ ּיְ יר,  -ִאם ׁשִ   ֵאינֹו ְמׁשּוּיָ
יּוְבּתָ  י יֹוָחָנןּדְ א ּוּתְ    !ַרּבִ

  
א יּוְבּתָ    .ּתְ

   
יר  ירֹו ְמׁשּוּיָ ּיְ ֵאי ִהיא -ֵליָמא ִאם ׁשִ ּנָ    ,ּתַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ת חֹוִרין, ּוַוְלֵדְך ֶעֶבד" " ְפָחתֹו: "ֲהֵרי ַאתְּ ּבַ מֹוָה,  -ָהאֹוֵמר ְלׁשִ   ַוְלָדּה ּכָ

 רש"י
  מתי' 
. על ולדה של בהמה האומר

   מעוברת:
ולדה עולה והיא שלמים דבריו 

. שהרי קדושת הולד קיימין
   קדמה:

. אבל אם אמר היא שלמים
ברישא להאם ולכל דאית בה 

ש אקדיש וחשיב ולד למקדי
באפי פשיה והוי כמקדיש שתי 
בהמות לשלמים וכי הדר אמר 
ולדה עולה הוי הולד שלמים 
והכא לא שייך למימר בהווייתן 
ובמעי אמן דכי אמרין בהוייתן 
ולא במעי אמן הי מילי 
בהקדישה ולבסוף תעברה 
דאיהו לא אתפסיה לעובר שום 
קדושה אלא מקדושתא דאימיה 

ת קא קדיש אבל במקדיש מעובר
חשיב עובר לקבולי קדושה ורבי 
מאיר אית ליה תפוס לשון ראשון 
ואע''ג שמתחלה כשאמר היא 

   שלמים לא תכוין לולדה:
הואיל ואי אפשר לקרות ב' 

. שאין הפה יכול שמות כאחד
   לדבר שי דברים כאחד:

. דאף בגמר דבריו דבריו קיימין
אדם תפס הואיל ומתחלה 
כשאמר היא שלמים לא תכוין 

ולדה: גמ' רצה בולדה מתכפר ל
דכי אמרין ולד חטאת למיתה 
אזיל הי מילי בהקדישה ולבסוף 
תעברה אבל הקדישה מעוברת 
חשיב עובר לקבולי קדושה באפי 
פשיה מכח אמו והוי כמפריש 
שתי חטאות לאחריות דמתכפר 

   באיזו שירצה:
. לולד שאמר ולדה אם שיירו

חולין והיא חטאת משוייר והויא 
לין וכיון דאי בעי לא קדיש חו

אלמא לאו ירך אמו הוא כי לא 
משייר ליה מי לאו ירך אמו הוא 
ומחמת עצמו קדוש ולא מחמת 

   אמו ולא הוי כולד חטאת:
. אלמא הרי זה ולד שלמים

מדקרייה ולד שלמים דמכח 
אימיה חתא ליה קדושה ולא 
מחמת פשיה וגבי חטאת מי ולד 

אי חטאת מיקרי ואזיל למיתה ד
ס''ד אם שיירו משוייר דחשיב 
כבהמה באפי פשה וכי לא שיירו 
מחמתיה הוא דקדיש הרי הולד 

   עצמו שלמים איבעי למיתי:
. מההיא לא בר מיה דההיא

תיקשי דשבשתא היא דתיא ולד 
   הרי זה שלמים:

  . ויצא הולד לחירות:זכתה לו
. קה לחציו המשחרר חצי עבדו

פ שלא והוי חציו בן חורין ואע''
שחררו כולו יש לו יד לקבל את 

   גיטו דגיטו וידו באין כאחד:
אלא אי אמרת אם שיירו 

. אם שחרר האם ושייר משוייר
הולד משוייר הוא לעבודתו 
אלמא ב' גופים יהו אמאי זכתה 
לו הוי כעבד המקבל גט שחרור 
לחבירו מיד רבו שלו ששיהם 
עבדים לאיש אחד ואין חבירו 

ב לא השליך גט משוחרר שהרי הר
השחרור מידו דהואיל ותו 
   לעבדו כמי שתו בתפוסתו דמי:

דתיא ראין הדברים כו' מיד 
. רבו של חבירו שאיו רבו שלו

דלגבי ההוא גברא יש לו יד לעבד 
זה שהוא שליח לקבל את הגט 

   הואיל וזה איו רבו:
  . משוחרר:ולדה כמוה
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ְבֵרי  ִליִליּדִ י יֹוֵסי ַהּגְ   . ַרּבִ
  ים: אֹוְמִר  ֲחָכִמיםוַ 

יִמין.  ָבָריו ַקּיָ   ּדְ

ֱאַמר ּנֶ ּום ׁשֶ ְהֶיה ַלֲאדֶֹניָה" :ִמׁשּ ה ִויָלֶדיָה ּתִ ָ   . "(שמות כא, ד) 168"ָהִאׁשּ
ַנן ְלמּוָדא ְלַרּבָ    !ְקָרא, ַמאי ּתַ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ִליִלי. 169 י יֹוֵסי ַהּגְ   ְקָרא ְלַרּבִ
ָקָתֵני מֹוָה " :ּדְ ֱאַמר:", "ְוָלָדּה ּכָ ּנֶ ָ  ׁשֶ ְהֶיה ַלֲאדֶֹניָה""ָהִאׁשּ   , ה ִויָלֶדיָה ּתִ

ה ַלֲאדֹוֶניָה  ָ ָהִאׁשּ ְזַמן ׁשֶ    .ַוְלָדּה ַלֲאדֹוֶניָה  -ּבִ
  

ְלִגי ָהא ָקִמיּפַ    :ַמאי ָלאו ּבְ
י יֹוֵסי ָסַבר ירֹו  :ַרּבִ ּיְ יר,  -ׁשִ   ֵאינֹו ְמׁשּוּיָ

ַנן ָסְבִרי יר :ְוַרּבָ   .ְמׁשּוּיָ
  

י יֹוָחָנן:    ֲאַמר ָלְך ַרּבִ
כוּ  יר, ּדְ ירֹו ְמׁשּוּיָ ּיְ י ָעְלָמא ׁשִ   ּלֵ

   :ְוָהָכא ַהְיינּו ַטֲעָמא
ְהֶיה ַלֲאדֶֹניָה" :ָאַמר ְקָראּדְ  ה ִויָלֶדיָה ּתִ ָ   . "ָהִאׁשּ
  

א ֵאי,  ,ֶאּלָ ּנָ י ָהֵני ּתַ אי ֵליָמא כִּ   ַוּדַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ָעה ַחי: " ן ַאְרּבָ ּה ּבֶ את, ּוָמָצא ּבָ ֹוֵחט ֶאת ַהַחטָּ   ַהׁשּ
ֵני ה, "  :ֲחָדא ּתָ א ְלִזְכֵרי ְכהּוּנָ   ֵאין ֶנֱאֶכֶלת ֶאּלָ

א ְליֹום ֶאָחד,    ְוֵאיָנּה ֶנֱאֶכֶלת ֶאּלָ
ָלִעים א ִלְפִנים ִמן ַהּקְ   . "ְוֵאיָנּה ֶנֱאֶכֶלת ֶאּלָ

  ֶנֱאֶכֶלת ְלָכל ָאָדם, "  :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
ָכל ָמקֹום,    ְוֶנֱאֶכֶלת ּבְ

  . "ְוֶנֱאֶכֶלת ְלעֹוָלם
ֵאיַמאי ָלאו  ּנָ    :ּתַ

א ָסַברּדְ  א ַקּמָ ּנָ ירֹו  :ּתַ ּיְ יר -ׁשִ   .170ְמׁשּוּיָ
יר.  :ּוָמר ָסַבר ירֹו ֵאינֹו ְמׁשּוּיָ ּיְ   ׁשִ

  
י יֹוָחָנן:  ךְ ֲאַמר לָ    ַרּבִ

יר,  ירֹו ְמׁשּוּיָ ּיְ י ָעְלָמא ִאם ׁשִ כּוּלֵ   ּדְ
ְלִגי ָהא ָקִמיּפַ ֵאי ּבְ ּנָ    :ְוָהֵני ּתַ

ָמר ָסַבר ים. ַוְלֵדי ָקָדׁשִ  :ּדְ ֲהָוָייָתן ֵהן ְקדֹוׁשִ   ים ּבַ
ים.  :ּוָמר ָסַבר ן ֵהן ְקדֹוׁשִ ְמֵעי ִאּמָ ים ּבִ   ַוְלֵדי ָקָדׁשִ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ָרה,  ּה, ּוְלַבּסֹוף ִנְתַעּבְ יׁשָ ִהְקּדִ ׁשֶ אן ּבְ   כָּ

אן  ּה.   -כָּ יׁשָ ָרה ּוְלַבּסֹוף ִהְקּדִ ְתַעּבְ ּנִ ׁשֶ   ּבְ

   
  : ָרָבאיף ָלּה ַמְתִק 

ַטְעָמא  אי ּדְ יר, ּדְ ִמּמַ ירֹו ְמׁשּוּיָ ּיְ י יֹוָחָנן ִאם ׁשִ   ַרּבִ
ְלָמא ַהְיינּו ַטֲעָמא  י יֹוָחָנןּדְ ּדִ ׁש. ּדְ  :ַרּבִ ַבח ֶהְקּדֵ ׁשְ ר ּבִ ּפֵ   ָאָדם ִמְתכַּ

  
  : ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר ֵליּה 

ְלִמיֵדיּה  י ֶאְלָעָזר ּתַ י יֹוָחָנן, ְויָ ּדְ ַרּבִ יּה ַרּבִ י יֹוָחָנן, ּדְ ֵתיב ְלַקּמֵ   ַרּבִ
יּנּוָיא    ,ְוָלא ַאֲהַדר ֵליּה ַהאי ׁשִ

ּום ּדְ ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ ַטֲעָמא  י יֹוָחָנן ִמׁשּ ׁש?!  ּדְ ַרּבִ ַבח ֶהְקּדֵ ׁשְ ר ּבִ ּפֵ   ָאָדם ִמְתכַּ

                                                        
ְהֶיה לַ  168 ה ִויָלֶדיָה תִּ ָ ה ְוָיְלָדה ּלֹו ָבִנים אֹו ָבנֹות ָהִאׁשּ ָ ן לֹו ִאׁשּ   אדֶֹניָה ְוהּוא ֵיֵצא ְבַגּפוֹ ִאם ֲאדָֹניו ִיתֶּ
 ))))ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר( מסורת הש"ס. גירסת וילא: 169

 וכך סובר החזו"א ועוד שכך גירסת הגמרא. ֵאינוֹ ֵאינוֹ ֵאינוֹ ֵאינוֹ     כאן ובסמוך על פי רשי ותוספות הגהות הב"ח ועוד. גירסת וילא: 170

 רש"י
   . והולד עבד:דבריו קיימין

. קרא אי תלמודא לרבןקרא מ
משמע טפי כר' יוסי הגלילי 

   דהולדות הולכין אחר האם:
. אלא ירך אמו הוא איו משוייר

   ומש''ה יצא לחירות כמוה:
והכא הייו טעמא דר' יוסי 

. דבהדיא גלי בה קרא הגלילי
ולאו משום דירך אמו הוא אלא 

   גזירת הכתוב הוא גבי שפחה:
. קס''ד השוחט את החטאת

   ישה מעוברת:שהקד
. דת''ק מאי לאו בהא פליגי

דמשוי ליה תורת חטאת קסבר 
אם שיירו משוייר וכיון דחשיב 
כבהמה באפי פשה כי לא 
שייריה מי חיילא עליה קדושה 

   בבטן:
ותא בתרא דמשוי ליה תורת 
חולין סבר אם שיירו איו 

. דלא חשיב כבהמה משוייר
באפי פשה אלא ירך אמו הוא 

ו הוא דקדיש כשאר ומחמת אמ
ולדות קדשים וההיא קדושה לא 
חתא עליה עד שעת לידה 
דסבירא לן ולדות קדשים 

   בהוייתן הן קדושין ולא קודם:
. אי אמר לך ר' יוחן דכ''ע

בהקדישה מעוברת עסקין ודאי 
אם שיירו משוייר וכי לא שיירו 
קדוש הולד כחטאת גמורה אבל 
בהקדישה ולבסוף תעברה פליגי 

א פליגי דמר סבר בהוייתן ובה
   ומר סבר במעי אמן:

כאן בהקדישה ולבסוף תעברה 
. ודכ''ע בהוייתן הן קדושין כו'

ולא במעי אמן והך דקתי קדוש 
בחטאת דתעברה ולבסוף 
הקדישה דכ''ע אם שיירו משוייר 
וחשיב למיקדש באפי פשיה 

   והי תאי לא פליגי מידי:
. אהא דמותבין מתקיף לה רבא

יה לר' יוחן מאם היתה ל
מעוברת זכתה לו ומוקמין ליה 

   בתיובתא:
מאן לימא לן דטעמיה דר' יוחן 
. משום דאם שיירו משוייר

   דתיהוי תיובתא:
. דאע''ג דלמא טעמא דר' יוחן

דמכח אימיה קדיש לא אזיל 
למיתה דאדם מתכפר בשבח 
הקדש וכי אזיל ולד חטאת 
למיתה היכא דלא רצה להתכפר 

   א באמו:בו אל
. לא מצית א''ל רב המוא

אמרת דטעמיה דרבי יוחן לאו 
משום דאם שיירו משוייר דודאי 
משום הכי הוא דהא רבי אלעזר 
דאותביה לר' יוחן לעיל מהיא 
שלמים וולדה עולה הרי זה ולד 

   שלמים:
תלמידיה דרבי יוחן הוא וקמיה 

. ואותביה ולא אהדר הוה יתיב
ן האי שיוייא ליה רבי יוח

דלימא ליה אא סבירא לי דמכח 
אימיה קדוש ולא מחמתיה 
דפשיה וטעמא דידי משום 

  דאדם מתכפר בשבח הקדש:



  ""ֵּכיַצד ַמֲעִריִמין –ה פרק ה' מסכת תמור
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        כה, בכה, בכה, בכה, ב .17
ָאַמר"  ֶ ָלִמים" ִנְמַלְך ְוָאַמר :ִאם ִמׁשּ ָלִמים -ָלה" "ַוְלָדּה עוֹ  :"ֲהֵרי זֹו ׁשְ    ."ֲהֵרי זֹו ַוְלָדּה ׁשְ

  
יָטא  ׁשִ ָלִמים -ּפְ    !ַוְלָדן ׁשְ

ָבֵעי, ִמיְמַלךְ  ל ֵאיַמת ּדְ א כָּ   ?!ֶאּלָ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ֵדי ִדיּבּור.  ּתֹוְך כְּ ָאַמר ּבְ א ׁשֶ   לֹא ִנְצְרָכה ֶאּלָ

ֵתיָמא ֵדי ִדיּבּור  :ַמהּו ּדְ ִדיּבּור, ְוַהאי ַע  -ּתֹוְך כְּ ַמע ָלן.  כְּ ין ָקא ַמׁשְ ָקְמַעּיֵ   ּייּוֵני הּוא ּדְ
   

 רש"י
. אלא כל אימת דבעי מימליך

   בתמיה:
. כדי שאלת שלום בתוך כדי דבור

רב לתלמיד ואמרי לה תלמיד 
  לרב (ב''ק עג:):
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        כו, בכו, בכו, בכו, ב    ––––כה, ב כה, ב כה, ב כה, ב  .18
   ַמְתִניִתין

ָלִמים"  מּוַרת ׁשְ מּוַרת עֹוָלה תְּ מּוַרת עֹוָלה -"ֲהֵרי זֹו תְּ   ,ֲהֵרי זֹו תְּ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
י יֹוֵסיָאַמר    : ַרּבִ

ה, הֹוִאיל ְוִאי ֶא  ִחּלָ ין תְּ ּוֵ יִמים. ִאם ָלֵכן ִנְתּכַ ָבָריו ַקּיָ ַאַחת ּדְ מֹות ּכְ ֵני ׁשֵ ר ִלְקרֹות ׁשְ   ְפׁשָ
ָאַמר ֶ מּוַרת עֹוָלה", ִנְמַלְך ְוָאַמר :ְוִאם ִמׁשּ ָלִמים"  :"תְּ מּוַרת ׁשְ מּוַרת עֹוָלה -"תְּ   .  ֲהֵרי זֹו תְּ

  

ָמָרא   כו,א    ּגְ

י יֹוֵסיָאַמר  ַרּבִ י ִיְצָחק ּבְ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
אֹוֵמרַה  חּול זוֹ   :ּכֹל מֹוִדים ּבְ ְך ּתָ חּול זֹו, ְוַאַחר כָּ פֹוס ָלׁשֹון ִראׁשֹון - ""ּתָ ְבֵרי ַהּכֹל: ּתְ    .ּדִ

ן ָחְלָתה זוֹ  א ִאם כֵּ חּול זֹו ֶאּלָ י - ""לֹא ּתָ ְרַווְייהּו ָקְדׁשִ    .ּתַ
ָנֵתינּו,  גֹון ִמׁשְ א כְּ   לֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ

מּוַרת עֹולָ  :ָאַמרּדְ  ָלִמים" "ּתְ מּוַרת ׁשְ    –ה ּתְ
י ֵמִאיר ָסַבר:  ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַמר  ַרּבִ ָלִמים",  :ִמּדַ מּוַרת עֹוָלה ּוׁשְ   "ּתְ

ָלִמים" מּוַרת ׁשְ מּוַרת עֹוָלה ּתְ    – ְוָאַמר "ּתְ
אֹוֵמר חּול זֹו".  :ָהְוָיא ֵליּה כְּ ְך ּתָ חּול זֹו ְוַאַחר כָּ   "ּתָ

י יֹוֵסי ָסַבר ָלִמים", ֲהָוה ָאִמיָנא ִאי ֲאַמר :ְוַרּבִ מּוַרת עֹוָלה ּוׁשְ ה, ְוֵאיָנּה ְקֵריָבה.  :"ּתְ   ְקדֹוׁשָ
ַמע ָלן.     ָקא ַמׁשְ

   
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָלִמים"  :ָהאֹוֵמר" מּוַרת ׁשְ מּוַרת עֹוָלה, ְוֶחְצָיּה תְּ ֵהָמה זֹו ֶחְצָיּה תְּ ְקַרב עֹוָלה -"ּבְ ּה תִּ    ,ּכּוּלָ

ְבֵרי  י ֵמִא ּדִ   . ירַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמים

ֵאב,  ְסתָּ תִּ ְרֶעה ַעד ׁשֶ   תִּ
ֵכר,    ְוִתיּמָ

ְדֵמי ֶחְצָיּה  מּוַרת עֹוָלה,  -ְוָיִביא ּבִ   תְּ
ָלִמים.  -ּוִבְדֵמי ֶחְצָיּה  מּוַרת ׁשְ   תְּ

י יֹוֵסיָאַמר    : ַרּבִ
ה,  ִחּלָ ון ִמתְּ ּוֵ   ִאם ְלָכְך ִנְתּכַ

ר ְלהֹוִציא ׁשְ  ַאַחת הֹוִאיל ְוִאי ֶאְפׁשָ מֹות ּכְ יִמין -ֵני ׁשֵ ָבָריו ַקּיָ   . "ּדְ
  

ַנן י יֹוֵסי ַהְיינּו ַרּבָ    !ַרּבִ
  

י יֹוֵסי ָקָתֵני ָלּה.   ּה ַרּבִ   ּכּוּלָ
   

  
ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ

את"  ֵהָמה ֶחְצָיּה עֹוָלה ְוֶחְצָיּה ַחטָּ יְקַרב עֹוָלה,  -"ּבְ ּה תִּ   ּכּוּלָ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
י י   אֹוֵמר:  ֹוֵסיַרּבִ

מּות.    תָּ
אֹוֵמר ִוין ּבְ את ְוֶחְצָיּה עֹוָלה"  :ְוׁשָ מּות -"ֶחְצָיּה ַחטָּ תָּ   . ׁשֶ

  
ִוין" י – "ׁשָ    ?ַמּנִ

  
י ֵמִאיר.    ַרּבִ

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

  
ֵתיָמא ַמִעיַנן, ֲהָוה ָאִמיָנא :ַמהּו ּדְ ַאׁשְ ּוםּדְ ַטֲעָמא  :ִאי ָלאו ּדְ י ֵמִאיר ָלאו ִמׁשּ   פֹוס ָלׁשֹון ִראׁשֹון", "ּתְ  :ַרּבִ

א ַהְיינּו ַטֲעָמא את ְמעֹוֶרֶבת  :ֶאּלָ   ְקֵריָבה.  -ַחּטָ
י ָאַמר את" ַוֲהַדר ָאַמר "ֶחְצָיּה עֹוָלה"  :ַוֲאִפיּלּו כִּ   ְקֵריָבה.  -"ֶחְצָיּה ַחּטָ
ַמע ָלן     .לֹאּדְ ָקא ַמׁשְ

 רש"י
  מתי' 

. דר''מ אית הרי זו תמורת עולה
   פוס לשון ראשון:ליה ת

. וחציה תמורת דבריו קיימין
עולה וחציה תמורת שלמים 
ותרעה עד שתסתאב ותמכר 
ויביא בדמי חציה תמורת עולה 
ובדמי חציה תמורת שלמים 
ובהכי עסקין שהיו לפיו עולה 

  ושלמים כשהמיר את זו בהן:
  

  גמ' 
תמורת עולה תמורת שלמים 
גרסי' ול''ג ותמורת שלמים: ור' 

קסבר אי אמיא תמורת יוסי 
. ור' יוסי אמר עולה ושלמים כו'

לך קסבר האי גברא אי אמיא 
האי לישא תמורת עולה 
ושלמים תהוי קדושה ולא 
קריבה וטעה בהכי דסבר אימא 
תמורה אכל חד וחד ותהוי 
קדושה גמורה ליקרב הלכך 
אע''ג דאמיא בהאי לישא 
לתרוייהו איכוין הוה ליה כאומר 

אלא אם כן חלה זו לא תחול זו 
לשון ירושלמי דר' (מאיר) סבר 
האי גברא דאמר תמורת עולה 
ותמורת שלמים הוא דקטעי 
דקסבר אי לא אמיא כו' הוא 
דהדר ביה והתיא ביחותא 
דפלוגתייהו בהכי ר' יוסי הייו 
רבן דהא ודאי כי אמרי רבן מי 
דחלו תרוייהו לא אמרי אלא 
היכא דמתחלה תכוין לכך 

לך כ''ע מודו דאין דבריו דבמ
האחרוים כלום דודאי לא מצי 

   לאימלוכי:
בהמה חציה עולה וחציה חטאת 

. דתפוס לשון ראשון תקרב עולה
וכיון דקדשה לפלגא קדושת 
עולה קדשה כולה ואע''ג דגבי 
האומר רגלה של זו עולה לא 
אר''מ דתיחול קדושה בכולה 
כדקתי בפירקין (דף יח.) אפ''ה 

ה כדאמרי' התם הכל בחציה מוד
מודים בדבר שהשמה תלויה 

   בו:
. דאף בגמר דבריו אדם תמות

תפס ואיהו לא הוי מחוייב 
   חטאת הלכך תמות:

. ושוין באומר חציה חטאת
   תחלה והדר חציה עולה דתמות:

. דעל כרחך הכי שוין מי ר''מ
משמע דאפילו ר''מ דאמר 
ברישא תיקרב הא תמות והא 

''מ תפוס מילתא פשיטא דהא ר
לשון ראשון אית ליה וכיון דאמר 
חציה חטאת ברישא כ''ש 
דתמות הואיל ואיו מחוייב 

   חטאת:
. שתערבו בה שתי מעורבת

קדושות ואע''ג דתרוייהו חיילי 
עלה קרבה הואיל ומערב בה 

   מידי דחזי להקרבה קמ''ל:
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ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ
ֵהָמה זֹו ֶחְצָיּה עֹוָלה  :ָאַמר" ָלִמים" "ּבְ ה, ְוֵאיָנּה ְקֵריָבה -ְוֶחְצָיּה ׁשְ   ְקדֹוׁשָ

מּוָרה,  ה תְּ   עֹוׂשָ
מּוָרתֹו  ּיֹוֵצא ּבוֹ  -ּותְּ   ."ּכַ

  
י    ?ַמּנִ

  
י יֹוֵסי ִהיא    .ַרּבִ

  
יָטא  ׁשִ ה ְוֵאיָנּה ְקֵריָבה! ּדִ ּפְ   ְקדֹוׁשָ

  
מּוָרָתּה ִאיְצְטִריְך ֵליּה.    ּתְ

  
ֵתיָמאּדְ  ְקַרב,  ,ְקֵרָבה ְנִהי ִהיא לֹא :ַמהּו ּדְ מּוָרָתּה ּתִ   ּתְ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
חּוָיה,  ה ּדְ ָ ָהְוָיא ָלּה ְקדּוׁשּ ָלא ְקֵרָבה ּדְ ָנא ִהיא ּדְ   ַמאי ׁשְ

חּוָיה ָקָאְתָיא.   ה ּדְ ָ מּוָרָתּה ַנִמי ִמּכַֹח ְקדּוׁשּ   ּתְ
   

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ִפים,  ֵני ׁשּוּתָ ל ׁשְ ֵהָמה ׁשֶ   ּבְ
יׁש  ּלֹו, ִהְקּדִ    ֶחְצָיּה ׁשֶ

ּה  יׁשָ ה ְוֵאיָנּה ְקֵריָבה,  -ְוָחַזר ְוָלַקח ֶחְצָיּה ַאֶחֶרת, ְוִהְקּדִ   ְקדֹוׁשָ
מּוָרה, ּוְתמּוָרָתּה    כו,ב ה ּתְ ּה. ^עֹוׂשָ ּיֹוֵצא ּבָ   כַּ

  
ָלת ּה ּתְ ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ

ּה  ַמע ִמיּנָ ִמים  :ׁשְ ת ּדָ ַ   ִנְדֶחה.  -ְקדּוׁשּ
ּה  ַמע ִמיּנָ ים :ּוׁשְ ֲעֵלי ַחּיִ    .ִנְדִחין - 171ּבַ
ּה  ַמע ִמיּנָ רֹו  :ּוׁשְ יחּוי ֵמִעיּקָ יחּוי -ּדִ   .ָהֵוי ּדִ

  
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ר"  :ָאַמרּדְ ַהּכֹל מֹוִדים ֵהיָכא  ְבֵרי ַהּכֹל עֹוָלה -"ֶחְצָיּה עֹוָלה ְוֶחְצָיּה ַמֲעׂשֵ   ְקֵריָבה.  ּדִ

מּוָרה", ְו"ֶח "ָאַמר ּדְ ֵהיָכא  ר" ֶחְצָיּה ּתְ   ַמאי?  -ְצָיּה ַמֲעׂשֵ
  

ים,  ָדׁשִ ָכל ַהּקָ ן נֹוֶהֶגת ּבְ כֵּ מּוָרה ְקֵריָבה ׁשֶ   ּתְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ר ְקֵריָבה יׁש ְלָפָניו ּוְלַאֲחָריו172ַמֲעׂשֵ ן ַמְקּדִ כֵּ   ., ׁשֶ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  

                                                        
  (מומין)הגהות הב"ח, מסורת הש"ס. מהדורת וילא:  171
 ההההְקרֹובָ ְקרֹובָ ְקרֹובָ ְקרֹובָ כתבי יד ועוד. גירסת וילא:  172

 רש"י
. תמורתה איצטריכא ליה

לאשמועין דכיוצא בה היא 
אלא היא תימכר ואיה קריבה 

לאחר שתסתאב ויביא בדמי 
חציה עולה ובדמי חציה שלמים 
דמהו דתימא הי דאיהי לא 

   קרבה כו':
. הואיל ומתחלה ואיה קריבה

כשהקדיש חציה לא היתה 
ראויה ליקרב דלא קדשה לחציה 
וכיון דלא הואי דידיה לא פשטה 
קדושה בההיא שעתא בכולה 
דאין אדם מקדיש דבר שאיו 

  שלו:
. המקדיש דושת דמים מדחהק

בהמה לדמים בשעה שאיה 
ראויה לגופה כגון הכא דכי 
אקדשה לפלגא לא אקדשה אלא 
לדמי ומדחי לה ממזבח לעולם 
ס''ד דלא חייל דיחוי אלא אמידי 

   דאקדשיה למזבח ודחה:
. ואע''ג דהדר בעלי חיים דחין

מיחזו אידחו לעולם משום דיחוי 
   קמאי:

זו שמתחלת  . כגוןדיחוי מעיקרא
הקדשה דחית הוי דחוי 
ופלוגתא היא דאיכא למ''ד. 
(סוכה לג.) ראה ודחה שוב איו 
חוזר וראה אבל דיחוי מעיקרא 

   לא הוי דיחוי:
חציה עולה וחציה מעשר דברי 

. אפילו תכוון הכל עולה קרבה
מתחלה לכך דלא חשיבא מילתא 
בתרייתא מידי דאין מעשר 

ן ויהא קדוש כה''ג אלא דרך מי
הוא עשירי וה''ה מי אם אמר 
חציה עולה וחציה תמורה לא 
חיילא תמורה לגבי עולה דלא 
קאי שום בהמה גביה שהוא 

   מימר בה:
אלא חציה מעשר וחציה 

. ותרוייהו כי הדדי יהו תמורה
  הי חיילא: תמורה והגת בכל:
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        כז, אכז, אכז, אכז, א    ––––כו, ב כו, ב כו, ב כו, ב  .19
   ַמְתִניִתין

ַחת זוֹ   "ֲהֵרי זֹו     "תַּ
מּוַרת זֹו",         "      תְּ

מּוָרה.  -ֲחִליַפת זֹו"             "   ֲהֵרי זֹו תְּ
  

ֶלת ַעל זֹו"         " מּוָרה.  -זֹו ְמחּוּלֶ   ֵאין זֹו תְּ
ַעל מּום  ׁש ּבַ ין   -ְוִאם ָהָיה ֶהְקּדֵ    ,יֹוֵצא ְלחּוּלִ

ִמים   . ְוָצִריְך ַלֲעׂשֹות ּדָ
   

ָמָרא    ּגְ

ַחת" :ְלֵמיְמָרא ִאְתּפּוֵסי הּוא "תַּ ָנא ּדְ ָ    .ִליׁשּ
   :ִמיְנהוּ ּוְר 
ִית, " י ֶבֶדק ַהּבַ   ָקְדׁשֵ

  ֲחִליַפת זֹו" "   :ָאַמר
מּוַרת זֹו" " לּום.  -תְּ   לֹא ָאַמר ּכְ
  

ַחת זֹו" "   תַּ
ֶלת ַעל זֹו" " יִמין -ְמחּוּלֶ ָבָריו ַקּיָ   . "ּדְ

ִאיְתּפּוֵסי ִהיא ָנא ּדְ ָ ֲעָתְך ִליׁשּ א - ִאי ָסְלָקא ּדַ ָנא ֵריׁשָ ָנא ֵס  ,ַמאי ׁשְ     !יָפאּוַמאי ׁשְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ַחת" ַחת ָלּה  - "תַּ כַּ ִאיְתּפּוֵסי   :ַמׁשְ ָנא ּדְ ָ   ִליׁשּ

ַאחּוֵלי.  ָנא ּדְ ָ   ִליׁשּ
  

ִאְתּפּוֵסי"   כז,א ָנא ּדְ ָ ְכִתיב – "ִליׁשּ ֶהֶרת": ^ּדִ יָה ַתֲעמֹד ַהּבַ ְחּתֶ   . (ויקרא יג, כג) 173"ְוִאם ּתַ
ַאחּוֵלי  ְכִתיב:  -ּדְ חׁשֶ ּדִ ַחת ַהּנְ   . (ישעיה ס, יז) 174"ת ָאִביא ָזָהב"ּתַ

ךְ  מּוָרה     :ְוִהְלכָּ ָעְבִדין ּתְ ַח, ּדְ י ִמְזּבֵ י ָקְדׁשֵ ּבֵ ִאְתּפּוֵסי הּוא.  -ּגַ ָנא ּדְ ָ   ִליׁשּ
מּוָרה  ָלא ָעְבִדין ּתְ ִית, ּדְ י ֶבֶדק ַהּבַ י ָקְדׁשֵ ּבֵ ַאחּוֵלי הּוא.  -ּגַ ָנא ּדְ ָ   ִליׁשּ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ָקְדׁשֵ  ַאחּוֵלי הּוא. ֲאִפיּלּו ּבְ ָנא ּדְ ָ ַחת ָלּה ִליׁשּ כַּ ַח, ַמׁשְ   י ִמְזּבֵ
גֹון ַעל מּום.  :כְּ ׁש ּבַ ָהָיה ֶהְקּדֵ   ׁשֶ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ַאחּוֵלי,  ָנא ּדְ ָ ַחת ָלּה ִליׁשּ כַּ ַבַעל מּום ַנִמי ַמׁשְ   ֲאִפיּלּו ּבְ
ִאְתּפּוֵסי ָנא ּדְ ָ ַחּתְ ִליׁשּ כְּ    .ּוַמׁשְ

   .חֹול ָהֵוי - ָידֹו ַאּקֹוֶדׁש 
   .קֹוֶדׁש ֲהָוה -ָידֹו ַאחֹול 

   
  

ֵעי  ֵייּבָ   : ַאּבַ
ֲעלֹות מּום,  ל קֶֹדׁש ּבַ י ְבֵהמֹות ׁשֶ ּתֵ   ָהיּו ְלָפָניו ׁשְ

ִמימֹות,  ין ּתְ ל חּוּלִ י ְבֵהמֹות ׁשֶ ּתֵ   ּוׁשְ
ַחת ֵאּלּו" :ְוָאַמר   ַמהּו?  - "ֲהֵרי ֵאּלּו ּתַ

  
   ִמי ָאַמר ְלִאְתּפּוֵסי ְוָלֵקי.

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ָרא ְוָעֵביד ִאיּסּוָרא?  ֵביק ִאיִניׁש ֶהיּתֵ ָרא ָלא ׁשָ א ֶהיּתֵ ִאיכָּ ל ֵהיָכא ּדְ   כָּ

  
ֵביק ִאיִניׁש ְוָעֵביד ִאיּסּוָרא וְ  ָרא, ָלא ׁשָ א ֶהיּתֵ ִאיכָּ ל ֵהיָכא ּדְ ְמֵצי לֹוַמר כָּ    -ִאם ּתִ

ל קֹוֶדׁש, ְוַאַח  י ְבֵהמֹות ׁשֶ ּתֵ ֲעַלת מּוםָהיּו ְלָפָניו ׁשְ   ,ת ֵמֶהן ּבַ
ֲעַלת מּום,  ין, ְוַאַחת ֵמֶהן ּבַ ל חּוּלִ י ְבֵהמֹות ׁשֶ ּתֵ   ּוׁשְ

ַחת ֵאּלּו" :ְוָאַמר   ַמהּו?  - "ֲהֵרי ֵאּלּו ּתַ
                                                        

ִחין ִהוא ְוִטֲהרֹו ַהּכֵֹהן 173 ְ ָתה ָצֶרֶבת ַהׁשּ ֶהֶרת לֹא ָפׂשָ ֲעמֹד ַהּבַ יָה תַּ ְחתֶּ   ְוִאם תַּ
ְמ  174 ְרֶזל ְוׂשַ ת ְוַתַחת ָהֲאָבִנים ּבַ ְרֶזל ָאִביא ֶכֶסף ְוַתַחת ָהֵעִצים ְנחֹׁשֶ ת ָאִביא ָזָהב ְוַתַחת ַהּבַ חֹׁשֶ ַחת ַהּנְ לֹום ְונֹגְ תַּ ֵתְך ׁשָ י ְפֻקּדָ ִיְך ְצָדָקהתִּ   ׂשַ

 רש"י
מתי' תחת זו תמורת זו חליפי 

. תמחולל . לשון תמורה יהו:זו
לשון חילול הוא ולא אמר כלום 
שאין בהמת קדש תמימה יוצאה 

. שתהא לעשות לו דמים לחולין:
אותה של חולין שוה כאותה של 
הקדש שהוא מחלל עליה ולא 

. גמ' אתפוסי יתאה ההקדש:
. אם קדשי בדק הבית בתמורה:

העמיד בהמת חולין ואמר זו 
לא אמר  תמורת זו וחליפי זו:

הוא ואין  . דלשון תמורהכלום
עושין תמורה כדאמרין בפ''ק 
 (לעיל יג.) יצאו קדשי בדה''ב כו':
זו תחת זו מחוללת על זו דבריו 

. ויצא ההקדש . לחולין קיימין
וזה כס תחתיו שקדשי ב''ה 
פדין אפילו תמימין אלמא תחת 
לישא דאחולי הוא ל' ירושל' מי 
תפסן פדיון כלומר מי עבדי 

  תמורה:
. עמדה עמודואם תחתיה ת

במקומה והייו דומיא דאתפוסי 
שההקדש עומד במקומו הלכך 
הואיל ותרוייהו משמע לא מסרו 
הכתוב אלא לחכמים דידעי 
למימר היכא הוי תחת אתפוסי 

   והיכא הוי חילול:
. ידו גבי קדשי בדק הבית כו'

אקודש חול הוי. היח ידו 
אקודש ואמר זו תחת זו אידך 

כוין וחול דחולין ודאי לחולין מת
   הוא:

. ואמר זו תחת זו ידו אחול
אתפוסי הוא דקדש בעל מום 
עושה תמורה ואי הוה בעי האי 
לאחולי הוה מח ידיה על ההיא 

   דקדש:
ואמר הרי אלו (חטאת) תחת 

. ולא היח ידו לא כאן ולא אלו
   כאן:

. מתכוין או לאחולי לאתפוסי
מתכוין והוא הדין מי דמצי 

ידי דבעי למיבעי בחדא אלא אי
מיבעיא הך בעיא אחריתי 

   בתרתי קט סירכא דתרתי:
   . לא ימיר:איסורא
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ִמיָמה  ַחת ּתְ ִמיָמה ּתַ   ְלִאְתּפּוֵסי  -ִמי ָאַמר ּתְ

ֲעַלת מּום, ְלַאחּוֵלי ַחת ּבַ ֲעַלת מּום ּתַ     ,ּבַ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ׁש,  ֲעַלת מּום ֶהְקּדֵ ַחת ּבַ ין ּתַ ִמיָמה חּוּלִ   ּתְ
ׁש,  ִמיָמה ֶהְקּדֵ ַחת ּתְ ין ּתַ ֲעַלת מּום חּוּלִ   ּבַ

ְרַוְייהּו ָלֵקי?    ְוּתַ
  

יָרא ָלא ָעֵביד ִאיּסּוָרא א ֶהיּתֵ ִאיכָּ ל ֵהיָכא ּדְ ְמֵצי לֹוַמר כָּ     ּוְלַאחּוֵלי הּוא, ְוָלא ָלֵקי   ,ְוִאם ּתִ
ֲעַלת מּום, ָהיּו ְלָפָניו  ל קֶֹדׁש ְוַאַחת ֵמֶהן ּבַ ֵהמֹות ׁשֶ לֹׁש ּבְ   ׁשָ

ִמימֹות, ְוָאַמר ין ּתְ ל חּוּלִ ֵהמֹות ׁשֶ ה ּבְ לֹׁשָ ַחת ֵאּלּו",  :ּוׁשְ   "ֲהֵרי ֵאּלּו ּתַ
  

ֲעַלת מּום ְלִאְת ּדְ ִמ  :ִמי ָאְמִריַנן ַחת ּבַ ִמימֹות ַנִמי ּתַ ִמימֹות ְלִאְתּפּוֵסי ּתְ ַחת ּתְ ִמימֹות ּתַ   ּפּוֵסי, ּתְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ
יָרא ,ָהָכא ַנִמי א ֶהיּתֵ ִאיכָּ ל ֵהיָכא ּדְ   ָלא ָעֵביד ִאיּסּוָרא,  - כָּ

ְתַרְייָתא ְלַאחּוֵלי ָהֵוי.     ְוַהִהיא ּבַ
   
יְמֵצי לֹוַמרוְ  ִאיּסּוֵרי,  ,ָהָכא ַנִמי :ִאם ּתִ ְחַזק ּבְ ְבָרא לֹא ִאיּתַ י ּגַ ּתִ ַאכַּ יָון ּדְ   כֵּ

ֵביק ֶה  יָרא ְוָעֵביד ִאיּסּוָרא. ָלא ׁשָ   ּתֵ
  
  

ֵעי  יּבָ   : ַרב ַאׁשִ
ל קֶֹדׁש  ֵהמֹות ׁשֶ ע ּבְ ין,  ,ָהיּו ְלָפָניו ַאְרּבַ ל חּוּלִ ֵהמֹות ׁשֶ ע ּבְ ֲעַלת מּום, ְוַאְרּבַ   ְוַאַחת ֵמֶהן ּבַ

ַחת ֵאּלּו"  :ְוָאַמר   ַמהּו?  -"ֲהֵרי ֵאּלּו ּתַ
  

ְב  ְחַזק ּגַ יָון ְדִאיּתַ אי כֵּ ִאיּסּוֵרי ָהָכא ַוּדַ ע ַמְלֻקּיֹות.  -ָרא ּבְ ַאְרּבַ ן) ָלֵקי ּבְ כּוּלָ   (ּבְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ִאיּסּוָרא ְחַזק ּבְ ב ְדִאיּתַ יָרא ְוָעֵביד ִאיּסּוָרא,  - ַאף ַעל ּגַ ֵביק ִאיִניׁש ֶהיּתֵ   ָלא ׁשָ
ְתַרְייָתא ְלַאחּוֵלי ָהֵוי?    ְוָהֵוי ּבַ

  
יקוּ     .ּתֵ

  
  
  

 רש"י
. תמימה תחת תמימה לאתפוסי

דהא ודאי אי אפשר דלא הויא חדא 
לאתפוסי הואיל וחדא תמימה 
דהקדש איכא מיהת בקדשי מזבח 
ותמימים אמרין לעיל דאתפוסי 

   הוא:
. ובעלת מום תחת בעלת מום לאחולי

אתפוסי ליכא למימר דרע ברע  דודאי
   לא כתיב דליעביד תמורה:

או דלמא תמימה דחולין תחת בעלת 
. ואף על גב דפשיט לעיל דלא מום כו'

שביק היתירא ועביד איסורא איכא 
למיבעי הכא הואיל ואי אפשר דלא 
עביד איסורא בחדא איכא למימר כי 
היכי דבהא עביד איסורא בהא מי 

   פוסי הוא:לא איכפת ליה ודאי את
. דאף על היו לפיו שלשה בהמות כו'

גב דפשיטא דלא שביק היתירא 
ועביד איסורא איכא הכא למיבעי 
דאיכא למימר זיל בתר רובא כיון 
דע''כ תרתי לאתפוסי דהשתים 
דהקדש תמימות וליכא אחולי בהו 

  שלישית מי אתפוסי הוא:
. דבשלשה זימין גברא לא איתחזיק

י לא הוי חזקה הויא חזקה תרי זימ
לשון ירושלמי בעי אביי (כו') או 
דלמא תמימה תחת תמימה 
דאתפוסי דחזיא להקרבה אבל 
תמימה תחת בעלת מום דבעלת מום 
דהקדש לא (הוי') חזיא להקרבה 
לאחולי איכוון כיון דבעא למימר 
חדא לאתפוסי כו' כלומר דאילו הוה 
בדעתיה לאתפוסי חדא ולאחולי 

הך לאתפוסי  חדא הוה קאמר בהדיא
והך לאחולי כי הדדי כלומר שתיהן 
עשאן שוות הואיל ולא פירש על 
שתיהן היח ידו ושתיהן תמורה דהא 
איבעי ליה לאתוחי ידיה על בעלת 
מום דקדש אי הוה בדעתיה 
לאחוליה אלא אי הוה לפיו (כו') 
מדהי תרתי בהמות לאתפוסי דודאי 
מתפיס הך תרתי דחולין בההיא 

רין שים באחד דהא דקדש דממי
כיון דתמימה דקדש ליכא למימר 
לאחולי אההיא בעלת מום מי 
לאתפוסי ולקי שלשה מלקיות או 
דלמא ההיא בעלת מום דקדש 
לאחולי והאי דלא אתח ידיה על 
ההיא דבעלת מום שהיח ידו על 
חולין דכיון דלאחולי הוה בעי הוה 
ליה לאוחי אבעלת מום דקדש הא 

בעלת מום קמ''ל דקט כל ההיא ד
דאי הוה מח ידיה על התמימה של 
קדש שעם הבעלת מום הוה מהי מי 
כאילו אחה על בעלת מום גופה והא 
אמרי' בההיא דבת אחולי היא 
דלאחולי איכוון ובתמימה לאתפוסי 
דאע''ג דאח ידיה עליה הואיל וליכא 
למימר אחולי בה בדידה רמי רמויי 

ש ואחת כגון דהויין ג' בהמות של קד
בעלת מום ושלשה בהמות של חולין 
תמימות והעמידן בשתי שורות זו 
כגד זו והאי רמי כמו איתרמי 
שכוום זו מול זו ואח ידיה על הך 
דחולין ואמר אלו תחת אלו מי 
אמרין כיון דרמי חדא לקביל חדא 
להכי פלגיהו דלא בעי לשוויי לבעל 
מום כי הי דהייו לאתפוסי אלא 

או דלמא בתר דבורא דידיה לאחולי 
אזלין והרי היח ידו על החול 
ולאתפוסי איכוון לישא אחריא או 
דלמא בתר רובא אזלין וכיון דרובא 

  לאתפוסי איהו מי לאתפוסי:
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ַעל מּום ִאם ָהְיָתה ֶה " ׁש ּבַ ין -ְקּדֵ   , ָיָצא ְלחּוּלִ

ִמים    ."ְוָצִריְך ַלֲעׂשֹות ּדָ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ין" ַבר ּתֹוָרה.  - "ָיָצא ְלחּוּלִ   ּדְ
ִמים" ְבֵריֶהם – "ְוָצִריְך ַלֲעׂשֹות ּדָ    .ִמּדִ
  
  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ 

ִמים"ַאף  ַבר ּתֹוָר  - "ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ּדָ   ה. ּדְ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    ?ּבְ
ָהא ֵניָמא ֵריׁש ָלִקיׁש  :ִאי ֵניָמא ַבר ּתֹוָרה?  :אֹוָנָאה ּבְ ִמים ּדְ   ַאף ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ּדָ
ַנן    :ְוָהא ּתְ

ֵאין ָלֶהם אֹוָנָאה:" ָבִרים ׁשֶ   ָהֲעָבִדים,   ֵאּלּו ּדְ
ָטרֹות,  ְ   ְוַהׁשּ

ְרָקעֹות,    ְוַהּקַ
ׁשֹות   ! נו.) (בבא מציעא "ְוַהֶהְקּדֵ

א  ח, ַא ֶאּלָ ּטּול ִמּקָ   ּבִ
ְבֵריֶהם ִמים ִמּדִ י יֹוָחָנן ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ּדָ ָהא ֵניָמא ַרּבִ      ?ּבְ

י ִיְרְמָיהְוָהֲאַמר    כז,ב    :ַרּבִ
יןּדְ ַקְרָקעֹות ַא     .חּוּלִ
י יֹוָנהוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ׁשֹות. ַא    ֶהְקּדֵ
ֵמיּה  ְ ְרַווְייהּו ִמׁשּ י יֹוָחָנן ּדְ ּתַ   ֵאין ָלֶהן,  -אֹוָנָאה  :ָאְמִריַרּבִ

ח  יּטּול ִמּקָ   ֵיׁש ָלֶהם.  -ּבִ
  

ח,  יּטּול ִמּקָ   ְלעֹוָלם ּבִ
  ְוֵאיּפּוְך. 

  
   !ּוִמי ָמֵצית ָאְמַרּתְ ֵאיּפּוְך?

ֲאַמר ן ַא  :ָהִניָחא ְלַמאן ּדַ כֵּ ל ׁשֶ ׁשֹות, ְוכָּ   ַקְרָקעֹות. ַא ֶהְקּדֵ
ֲאַמר א ְלַמאן ּדַ חַקְרָקעֹות ֲא ַא  :ֶאּלָ יּטּול ִמּקָ ׁשֹות ֵאין ָלֶהן ּבִ   !ֵהיִכי ֵאיּפּוְך ְלָהא - ָבל ֶהְקּדֵ

  
י ִיְרְמָיה:  175ךְ לָ ָאַמר    ַרּבִ

יּפּוךְ     .ָלא ּתֵ
  

ְלִגי. ִד ֵליָמא ּבְ  מּוֵאל ָקא ִמיּפַ   ׁשְ
מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ

רּוָטה  ֶוה ּפְ לֹו ַעל ׁשָ ִחיּלְ ֶוה ָמֶנה ׁשֶ ׁש ׁשָ ל.  -ֶהְקּדֵ   ְמחּוּלָ
י יֹוָנה ּדְ  מּוֵאל, ּדִ ֵלית ֵליּה  -ַרּבִ   ׁשְ

י ִיְרְמָיה  מּוֵאלּדִ ִאית ֵליּה  -ְוַרּבִ   .ׁשְ
  

  לֹא, 
ָמר  ָמר ּוֵבין ּדְ ין ּדְ מּוֵאלּדִ ִאית ֵליּה  -ּבֵ   .ׁשְ

מּוֵאל ּדְ  י ָאַמר ׁשְ י יֹוָנה ָסַבר: כִּ יֲעַבד   -ַרּבִ    ,ּדִ
ה  ִחּלָ    .לֹא ָאַמר -ֲאָבל ְלַכּתְ

י ִיְר  הְוַרּבִ ִחּלָ    .ְמָיה ָסַבר: ֲאִפיּלּו ְלַכּתְ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
יּפּוְך,    ְלעֹוָלם ָלא ּתֵ

ָיא ָלְך ַמְתִניִתין ָבִרים :ּוְדָקא ַקׁשְ ׁשֹות" "ֵאּלּו ּדְ א, ְד , כִּ ... ֶהְקּדֵ   ַרב ִחְסּדָ
אָאַמר ּדְ    : ַרב ִחְסּדָ
תֹוַרת אֹוָנָאה.  - "ֵאין ָלֶהן אֹוָנָאה" ֵדי אֹוָנָאה חֹוֵזרּדַ ֵאיָנן ּבְ חֹות ִמכְּ    .ֲאִפיּלּו ּפָ
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 רש"י
. דאמרין יצא לחולין דבר תורה

בפ' המחות והסכים (מחות 
קא.) ואם כל בהמה טמאה 
בבעלי מומין שפדו הכתוב 

   מדבר:
. דמה''ת אין אואה מדבריהם

להקדש דכתיב (ויקרא כה) אל 
   תוו איש את אחיו ולא הקדש:

אף צריך לעשות לו דמים דבר 
. רב חסדא מפרש לה תורה

   לקמן:
. דלא תאה אי ימא אאואה

   אלא שתות:
. שתאה יותר ביטול מקח

  משתות:
והאמר רבי ירמיה משמיה דר' 

ה יוחן אקרקע דחולין ורבי יו
   . משמיה דר' יוחן אהקדש:אמר

אואה אין להן ביטול מקח יש 
. שאם תאה יותר משתות להן

חוזר לרבי יוה קשיא דר' יוחן 
   אדר' יוחן:

. ר' יוחן אמר צריך איפוך
לעשות דמים דבר תורה ור''ש בן 

   לקיש אמר מדבריהם:
. לרבי יוה דאמר היחא

אהקדשות אמר ר' יוחן דיש להן 
ל מקח ואע''ג דכתיב אחיו ביטו

וכ''ש אקרקעות יחא מאי 
   דאפכת לה:

. אי אפכת לה אלא לר' ירמיה
   קשיא דר' יוחן אדר' יוחן:

. אמר לך ר' ירמיה לא תיפוך
דודאי הכי הוא כדאמר ברישא 
ורבי יוה מתרץ לטעמיה ומפיך 

   לה:
לא בין למר בין למר אית להו 

. ואי כדקמכוון לאחולי דשמואל
מיתחיל כלומר אם היה  ודאי

בדעתו לאות ההקדש ולחלל 
בדמים פחותין ודאי מיתחיל 
אבל להכי אמר ר''ל צריך לעשות 
דמים דבר תורה משום דאיהו 
לא מיכווין לחללו בדמים 
פחותין אלא סבור שיהו החולין 
שוין את דמי ההקדש ור' יוחן 

   סבר בכך מתכוין לחללו:
ואיבעית אימא אפילו לר' יוה 

. להא דר יוחן ור''ל תיפוך לא
ואאואה קיימי ובביטול מקח 
לא איירו כלל ודקא קשיא לך 
לריש לקיש ממתי' דאלו דברים 
לא קשיא דההיא מתרץ לה ריש 
לקיש כדרב חסדא דאפילו פחות 
משתות חוזר וה''ק קרא איש 
את אחיו הוא דבשיעור שתות 
משלם פחות משתות לא משלם 
 הא הקדש אפי' פחות מכדי
אואה חוזר והייו דבר תורה 
דקאמר ר''ל לעיל ורבי יוחן 
מוקי ליה כמשמעותיה אבל 
בביטול מקח לא איירי כלל ר''י 
ולא תיקשי לא לרבי יוחן ולא 

   לרבי ירמיה:



  ""ֵּכיַצד ַמֲעִריִמין –מסכת תמורה פרק ה' 
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        כז, בכז, בכז, בכז, ב .21
ַעל מּום "[ ׁש ּבַ ין   -ְוִאם ָהָיה ֶהְקּדֵ    ,יֹוֵצא ְלחּוּלִ

ִמים    .176]"ְוָצִריְך ַלֲעׂשֹות ּדָ
  

אָאַמר    : עּוּלָ
ְתֵרי,  מּוי ּבִ ׁשָ א ּבְ   לֹא ָאְמרּו ֶאּלָ

ְתָלָתא  מּוי ּבִ ׁשָ ָאֵת וְ  -ֲאָבל ּבְ ב ּדְ ֵמָאה ַאף ַעל ּגַ   ָלא ֲהַדר.  -י ּבְ
  

   ?!ִאיִני
  : ַרב ָסְפָראְוָהֲאַמר 

ְתֵרי :ֵהיָכא ֲאַמר ֵמָאה?  ,ֵמָאה כִּ   ּוְתֵרי כְּ
  ְלִעְנַין ֵעדּות, 

ָנא  עֹות ָאְזִליַנן -ֲאָבל ְלִעְנַין אּוְמּדָ ַתר ּדֵ    .ּבָ
  

ָלָתא  ָלָתא ּוּתְ ְתָרא?  -ְותּו, ּתְ ַתר ּבַ   ָלא ָאְזִליַנן ּבָ
ׁש ַעל ָהֶעְליֹוָנה!  ַידּדְ    ֶהְקּדֵ
  

א ְבֵריֶהם,  :ָקָסַבר עּוּלָ ִמים, ִמּדִ   ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ּדָ
ַנן.   ּה ַרּבָ ילּו ּבָ ַנן ַאּקֵ ַרּבָ   ְוָכל ּדְ
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 רש"י
. דמשלם לו הדיוט לא אמרו

להקדש כל האואה אלא דשמוה 
בי תרי ברישא וטעו ותו הדרי 
תלתא ושיימוה להקדש טפי: 

בל שיימוה תלתא מעיקרא א
אפילו הדור בי מאה ואמרי' 

   דקמא טעו לא הדרא שומא:
. כלומר ואפילו תלתא ותלתא

אפי' לא אתו אלא תלתא 
ואכחישו לתלתא קמאי יד 
ההקדש על העליוה ובתר 

  בתראי אזלין:
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        כז, בכז, בכז, בכז, ב .22
   ַמְתִניִתין

ַחת עֹוָלה",   "ֲהֵרי זֹו    תַּ
את"             " ַחת ַחטָּ לּום.  -תַּ   לֹא ָאַמר ּכְ
  

את זוֹ " ַחת ַחטָּ   ", תַּ
ַחת עֹוָלה זֹו" "וְ    תַּ
את", " ַחת ַחטָּ   תַּ
ִית""וְ  ּבַ ׁש ִלי ּבַ ּיֵ ַחת עֹוָלה ׁשֶ יִמים.  -ָהָיה לֹו : תַּ ָבָריו ַקּיָ   ּדְ
  

ֵהָמה ְטֵמָאה    ,ָאַמר ַעל ַהּבְ
ֲעַלת מּום לּום.  -"ֲהֵרי ֵאּלּו עֹוָלה"    :ְוַעל ּבַ   לֹא ָאַמר ּכְ

ְכר    -"ֲהֵרי ֵאּלּו ְלעֹוָלה"    ּו, ִיּמָ
ְדֵמיֶהם עֹוָלה   .  ְוָיִביא ּבִ

   

ָמָרא    ּגְ

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
י ֵמִאיר, ּדְ ַמְתִניִתין  ַרּבִ   לֹא כְּ

י ֵמִאיר  ַרּבִ ִאי כְּ ָלה -ּדְ ָבָריו ְלַבּטָ   !ָהא ֵאין ָאָדם מֹוִציא ּדְ
  
   

  
ָדָמיו עֹוָלה ְכרּו, ְוָיִביא ּבְ   . ""ֲהֵרי ֵאּלּו ְלעֹוָלה" ִיּמָ

ְעָיין מּוָמא.  ָלא ַחְזָיין ָלא ּבָ ֵהָמה ְטֵמָאה ּוַבֲעַלת מּום, ּדְ   ַטֲעָמא ּבְ
ְעָיין מּוָמא.  ם אֹו ְלעֹוָלה, ּבָ   ֲאָבל ַמְפִריׁש ְנֵקָבה ְלָאׁשָ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ְמעֹון. ּדְ ַמְתִניִתין  י ׁשִ ַרּבִ   לֹא כְּ
  

ְתַנן    :ּדִ
ְמעֹון" י ׁשִ   : אֹוֵמר ַרּבִ

מּום ּלֹא ּבְ ֵכר ׁשֶ יּמָ   .  (תמורה יט:) "תִּ
  

 רש"י
  מתי' 

. שהיתה חטאת זו תחת חטאת זו
   עומדת לפיו:

. משמע לדמי הרי אלו לעולה
ולה דאי איהו גופייהו הוא בעי ע

לאקרובי הוה אמר הרי אלו 
   עולה:

  
  גמ' 

. דקתי תחת חטאת תחת מתי'
עולה לא אמר כלום דלא כר''מ 
דאמר ותן דמיו כמה שהוא 
ראוי לימכר בשוק שאדם יודע 
שאין ערך לפחות מבן חדש וגמר 

   ואמר לשם דמים:
. לא בעיין לרעות לא בעין מומא
   יימי:דהא מסאבי וק

הא מפריש קבה כו' בעיא 
. הואיל וחזיא להקרבת מומא

   שלמים:
. דאמר בפ' אלו דלא כר''ש

קדשים (לעיל דף יט:) המפריש 
קבה לאשם תמכר שלא במום. 
לישא אחריא קדש גופא דבעיא 
לרעות דלא כר''ש דאמר בפ' אלו 
קדשים אף לעולתו איו עושה 
  תמורה אלמא לא קדיש לגופיה:


