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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

מסכת תמורה פרק ד' – "וְ ַלד ַח ָטּאת"
 .1כא ,ב – כב ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
וְ ַלד ַח ָּטאת,
ו ְּּתמו ַּרת ַח ָּטאת,
יה  -יָ מוּתוּ.
וְ ַח ָּטאת ׁ ֶש ֵּמת ּו ְ ּב ָע ֶל ָ
יב ָרה ׁ ְשנָ ָת ּה,
וְ ׁ ֶש ִע ְ ּ
וְ ׁ ֶש ָא ְב ָדה וְ נִ ְמ ֵצאת ַ ּב ֲע ַלת מוּם,
ִאם ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּכ ּ ְפר ּו ַה ְ ּב ָע ִלים ָּ -תמוּת,
שה ְּתמו ָּרה.
וְ ֵאינָ ּה עוֹ ָ ׂ
לֹא נֶ ֱהנִ ין,
כב,א
וְ לֹא מוֹ ֲע ִלין.
יפר ּו ַה ְ ּב ָע ִלים ִּ -ת ְר ֶעה ַעד ׁ ֶש ִּת ְס ָּת ֵאב,
וְ ִאם ַעד ׁ ֶשלּ א ִ ּכ ּ ְ
וְ ִת ָּמ ֵכר,
יה ַא ֶח ֶרת,
וְ יָ ִביא ְ ּב ָד ֶמ ָ
שה ְּתמו ָּרה,
וְ עוֹ ָ ׂ
ּומוֹ ֲע ִלין ָ ּב ּה.

ְ ּג ָמ ָרא
ַמאי ַט ֲע ָמא לָ א ָּתנֵי לְ ה ּו ַ ּג ֵ ּבי ֲה ָד ֵדי?
ישא ְ ּ -פ ִס ָיקא לֵ ּיה,
ֵר ׁ ָ
וְ ֵס ָיפא  -לָ א ּ ְפ ִס ָיקא לֵ ּיה.
ֵייה ַ ּג ֵ ּבי ְמ ִעילָ ה,
לָ ָּמה לִ י לְ ִמ ְיתנ ּ
ּ
ֵייה ַג ֵ ּבי ְּתמו ָּרה?
לָ ָּמה לִ י לְ ִמ ְיתנ ּ
ָּתנָא ָהכָ א ְּתמו ָּרה,
וְ ַאי ְֵידי דְּ ָתנָא ְּתמו ָּרה ָּתנָא נ ִַמי ְמ ִעילָ ה.
וְ ַאי ְֵידי דְּ ָתנָא ַ ּג ֵ ּבי ְמ ִעילָ ה ְמ ִעילָ ה ָּתנָא נ ִַמי ְּתמו ָּרה.

רש"י
מתי'
ושאבדה ומצאת בעלת מום.
קודם שתכפר באחרת:
אם כיפרו הבעלים .אחרי כן
באחרת:
תמות .ואפילו לרבן דאמרי
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:
לא הין .מדרבן:
ולא מועלין .דאם הו פטורין
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
מסאבא וקיימא ותימכר מיד
ויביא בדמיה אחרת:
ועושה תמורה .הואיל ודמים
מתירין ליקרב דהכי אמרין
בפרקין דלעיל )דף כ (.דדבר
הרועה להסתאב עושה תמורה:
גמ'
מאי טעמא לא תי להו כולהו
בהדי הדדי .אלא פליגי לה
כלומר מאי שא דתי לה בתרי
בבי ולא תא כולהו ה' חטאות
ביחד אלא מפסיק בין ג' קמאי
וב' בתראי:
רישא פסיקא ליה .דלעולם
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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 .2כב ,א
ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ַח ּ ָטאת ׁ ֶש ִע ְ ּיב ָרה ׁ ְשנָ ָת ּה  -רוֹ ִאין אוֹ ָת ּה ְּכ ִאילּ ּו עוֹ ֶמ ֶדת ְ ּב ֵבית ַה ְ ּק ָברוֹ ת,
וְ רוֹ ָעה.
יפר ּו ְ ּב ָע ִלים – ֵמ ָתה",
ְּתנַןֶ ׁ " :ש ִע ְ ּ
יב ָרה ׁ ְשנָ ָת ּה ,וְ ָא ְב ָדה וְ נִ ְמ ֵצאת ַ ּב ֲע ַלת מוּםִ ,אם ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּכ ּ ְ
ְּתיו ְּב ָּתא דְּ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש!
ָא ַמר לָ ְך ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
יפר ּו ְ ּב ָע ִלים ָּ -תמוּת".
"מ ָתה" ַא" ָא ְב ָדה וְ נִ ְמ ֵצאת ַ ּב ֲע ַלת מוּםִ ,אם ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּכ ּ ְ
ישאֵ :
ִּכי ָק ָתנֵי ֵר ׁ ָ
יפר ּו ַה ְ ּב ָע ִלים ִּת ְר ֶעה ַעד ׁ ֶש ִּת ְס ָּת ֵאב",
ִאי ָהכִ יֵ ,א ָימא ֵס ָיפאִ " :אם ַעד ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּכ ּ ְ
ְימא!
וְ ִאי ַ ּב ֲעלַ ת מוּם ָ -הא ְמ ָס ֲא ָבא וְ ַק ּי ָ
ָא ַמר ַר ָ ּבה:
ָהכִ י ָק ָא ַמרֶ ׁ :159ש ָא ְב ָדה וְ נ ְִמצֵ את ַ ּב ֲעלַ ת מוּם עוֹ ֵבר,
ִאם ַא ַחר ׁ ֶש ִּכ ּ ְפר ּו ְ ּב ָעלִ ים ֵ -מ ָתה.
ִאם קוֹ ֶדם ׁ ֶש ִּכ ּ ְיפר ּו ְ ּב ָעלִ ים ִּ -ת ְר ֶעה ַעד ׁ ֶש ִּת ְס ָּת ֵאב ְ ּבמוּם ָקבו ַּע ,וְ ִת ָּימכֵ ר.
ָא ַמר ָר ָבא:
ׁ ְש ֵּתי ְת ׁשוּבוֹ ת ַ ּבדָּ ָבר:
ֲח ָדא  -דְּ ִאם ֵּכן" ,י ׁ ְִשמוֹ ר" ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ ִמ ְיתנֵי!
יב ָרה ׁ ְשנָ ָת ּה"  -לְ ַמאי ִהלְ כְ ָתא ָק ָתנֵי!
"ש ִע ְ ּ
וְ עוֹ דֶ ׁ ,
ֶא ָּלא ָא ַמר ָר ָבא:
ָהכִ י ָק ָתנֵי:
ִע ְ ּב ָרה ׁ ְשנ ָָת ּה וְ ָא ְב ָדה,
אוֹ ָא ְב ָדה וְ נ ְִמצֵ את ַ ּב ֲעלַ ת מוּם.
ַא ַחר ׁ ֶש ִּכ ּ ְיפר ּו ַה ְ ּב ָעלִ ים ֵ -מ ָתה,
קוֹ ֶדם ׁ ֶש ִּכ ּ ְיפר ּו ַה ְ ּב ָעלִ ים ִּ -ת ְר ֶעה ַעד ׁ ֶש ִּת ְס ָּת ֵאב ,וְ ִת ָּימכֵ ר.
וְ צָ ִר ְיך לְ ִמ ְית ֵניָ " :160א ְב ָדה" ַ ּג ֵ ּבי ַ ּב ֲעלַ ת מוּם,
וְ ַ ּג ֵ ּבי ִע ְ ּב ָרה ׁ ְש ָנ ָת ּה,
דְּ ִאי ָּתנָא ַ ּג ֵ ּבי ׁ ֶש ִע ְ ּיב ָרה ׁ ְשנָ ָת ּה ֲ -הוָ ה ָא ִמינָאָ :ה ָתם הוּא דִּ ְמ ַה ְּניָא לָ ּה ָא ְב ָדה,
ִמ ׁ ּשוּם דְּ לָ א ַחזְ יָא לְ ִמילְ ָת ּה,
ֲא ָבל ַ ּב ֲעלַ ת מוּם ,דְּ ִאי לָ א מו ָּמא ַחזְ יָאֵ ,א ָימא :לֹא ֶּת ֱהנֵי לֵ ּיה ָא ְב ָדה.
וְ ִאי ָּתנֵי ַ ּג ֵ ּבי ַ ּב ֲעלַ ת מוּםָ :ה ָתם הוּא דִּ ְמ ַה ְּניָא לָ ּה ָא ְב ָדה ִמ ׁ ּשוּם דְּ לָ א ַחזְ יָא לְ ַה ְק ָר ָבה,
ֲא ָבל ִע ְ ּיב ָר ּה ׁ ְשנָ ָת ּה ,דְּ ַחזְ יָא לְ ַה ְק ָר ָבהֵ ,א ָימא :לֹא ֶּת ֱהנֵי לָ ּה ָא ְב ָדה,
צְ ִריכָ א.
ּו ִמי ָא ַמר ָר ָבא ָהכִ י?!
וְ ָה ָא ַמר ָר ָבא:
ֲא ֵב ָידה דְּ לַ יְ לָ ה  -לֹא ׁ ְש ָמ ּה ֲא ֵב ָידה!
לָ א דָּ ֵמי,
ֲא ֵב ָידה דְּ לֵ ילְ יָא  -לֹא ַחזְ יָא :לֹא לְ גו ָּפ ּה,
וְ לֹא לִ ְד ֵמי.
ֲא ָבל ָהא :נְ ִהי לְ גו ָּפ ּה  -לֹא ַחזְ יָא,
לִ ְד ֵמי ַחזְ יָא.
ְּתנַן
ּ
" ַה ׁ ּ ֵשנִ י  -יִ ְר ֶעה ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְס ָּת ֵאב ,וְ יִ ָּמ ֵכר ,וְ יִ ְפל ּו דָּ ָמיו ִלנְ ָד ָבה.
ְל ִפי ׁ ֶש ֵאין ַח ַּטאת ַהצִּ יבּ וּר ֵמ ָתה" )יומא סב.(.
 159מסורת הש"ס .גירסת וילאַּ ) :ת ּנָא(
 160שיטה מקובצת .גירסת וילאִ :אם

רש"י
כאילו היא עומדת בבית הקברות.
כלומר כל מקום שהיא שם רואין
אותה כאילו היא עומדת בבית
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
מום .ולקמן פריך א''כ עברה שתה
למאי הלכתא קתי לה בהדי הך
דמתות:
אמר רבה הכי קאמר .שעברה שתה
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:
ואם עד שלא כיפרו הבעלים .כלומר
שלא רצו להתכפר באחרת תרעה כו'
והשתא ליכא למיפרך הא מסאבא
וקיימא דאין בהמת קדשים מכרת
על מום עובר:
ישמור מיבעי ליה .כלומר הואיל
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:
עברה שתה ואבדה .ומצאת
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
אבדה דחדא הוא דאיכא לריעותא:
דמהיא בה אבידה .מועלת בה
להביאה למיתה:
משום דלא חזיא למילתה .אפי'
קודם אבידה דבת שתה כתיב
)במדבר טו( וזו עברה שתה ופסול
הגוף הוא:
דאי לאו מומא חזיא .אימא פסול
חסרון בעלמא והואיל ומצאת קודם
כפרת השיה תרעה ולא תיהי ליה
אבידה למות:
דלא חזיא להקרבה .בשום קרבן:
עברה שתה חזיא להקרבה .בשאר
קרבות וכל הך דבעיין תרתי
לריעותא הייו כי מצאת קודם
כפרת שיה אבל מצאת לאחר כפרה
אפילו אין שם ריעותא דאיבוד מתה:
ומי אמר רבא הכי .דהיכא דפסלה
קודם לאיבוד מהי לה איבוד למות:
והאמר רבא אבודת לילה לאו שמה
אבודה .אם אבדה בלילה והפריש
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:
ולא לדמי .שאין דמיה ראויין ליקרב
בשעת אבידתה דאין קרבן בלילה:
לדמי חזיא .קודם שאבדה:
תן .במסכת יומא )דף סב (.גבי
שעירי יום הכפורים מת אותו של
עזאזל מביא שים מן השוק ומגריל
ומשלח האחד והשי ירעה עד
שיסתאב:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ָהא דְּ י ִָחיד ֵ -מ ָתה.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַ ּב ֲעלֵ י ַח ּיִים נִ ְד ִחין ,ו ְּּכ ׁ ֶשהוּא ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר ַ ּב ׁ ֵשנִי ׁ ֶש ְ ּבז ּוג ׁ ֵשנִי ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר.
וְ ִא ָיד ְךַ ,ק ָּמא ֲהוָ ה לֵ ּיה ִּכי ִע ְ ּיב ָר ּה ׁ ְש ָנ ָת ּה,
וְ ַט ְע ָמא דְּ צִ יבּ וּר,
ָהא דְּ י ִָחיד ֵ -מ ָתה!
ָא ַמר לָ ְך :דְּ ח ּויִין לְ חוּד,
וַ ֲאבו ִּדין לְ חוּד
ַמאי ַט ֲע ָמא?
ֲאבו ִּדין  -דַּ ְע ֵּת ּיה ֲעלֵ יהוֹ ן דִּ ילְ ָמא ִמ ׁ ְש ַּת ְּכ ִחין,
דְּ ח ּו ִיין לָ א ָה ְד ִרי ִמ ְת ַח ְ ּזיָין.

רש"י
הא דיחיד .כי האי גווא מתה:
וא''ר יוחן .במסכת יומא )דף
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
מאחר שתכפר באחר אלמא
תרתי לריעותא לא בעין וקשיא
לרבא:
אמר לך .רבא ודאי איכא דיחוי
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
משום אבדה לחודה הואיל ושוב
תכפר באחרת לא קשיא דחויין
לחוד ואבודין לחוד ואע''ג
דאבדה בעין ריעותא אחריתי
כך שמעתי לא יותר:
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 .3כב ,ב
כב,ב ּגו ָּפא:
ָא ַמר ָר ָבא:
ֲאבו ָּדה דְּ לַ ְילָ ה  -לֹא ׁ ְש ָמ ּה ֲאבו ָּדה.
ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַמאן?
ִאילֵ ָימא ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ָ ּב ַנן ַ -מאי ִא ְיריָא ֲאבו ָּדה דְּ לַ יְ לָ ה? ֲא ִפילּ ּו ֲאבו ָּדה דְּ יוֹ ם נ ִַמי!
דְּ ָא ְמ ִרי ַר ָ ּבנַןֲ :אבו ָּדה ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְפ ָר ׁ ָשה  -רוֹ ָעה,
וְ ֶא ָּלא ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי ַ -עד ָּכאן לֹא ָק ָא ַמר ַר ִ ּביֶ ,א ָּלא ֲא ֵב ָידה דְּ יוֹ םֲ ,א ָבל ֲא ֵב ָידה דְּ לַ יְ לָ ה,
ֲא ִפילּ ּו ַר ִ ּבי מוֹ ֶדה דְּ לִ ְר ִע ּיָיה ָאזְ לָ א!
ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
לְ עוֹ לָ ם ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ָ ּבנַן ,וְ ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַןּ ְ :ב ָא ְב ָדה ִ ּב ׁ ְש ַעת ַּכ ּ ָפ ָרה,
ַעד ָּכאן לֹא ָק ָא ְמ ִרי ַר ָ ּבנַן " ָא ְב ָדה ִ ּב ׁ ְש ַעת ַּכ ּ ָפ ָרה – ֵמ ָתה"ֶ ,א ָּלא ֵהיכָ א דְּ ִע ַ ּיקר ֲא ֵב ָיד ָת ּה ַ ּב ּיוֹ ם,
ֲא ָבל ֵהיכָ א דְּ ִע ַ ּיקר ֲא ֵב ָיד ָת ּה ַ ּב ַּל ְילָ ה – לֹא.

רש"י
גופא אבודת לילה .קס''ד דלא
היתה אבודה אלא בלילה
ובעלות השחר מצאת ולא
משכחת לה דתיהוי אבודה
בשעת כפרה דהא בלילה לא
קרבה חברתה:
אפילו אבודת יום מי .שמצאת
קודם כפרת חברתה:
דהא אמרי רבן .במתי' אבודה
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:
אלא אליבא דרבי .דאמר תמות
וקמ''ל רבא דעד כאן לא קאמר
רבי כו' לרעיה אזלא הואיל ואי
מי קיימא לקמן לא מצי
לאקרובה בלילה לאו אבודה
היא:
בשעת כפרה .שאבדה בלילה
ושוב לא מצאת עד שתכפר
באחרת:
עיקר אבודה .תחילת אבידתה:
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 .4כב ,ב
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
נ ְָק ִטינַןֲ :א ֵב ָידה  -וְ לֹא ְ ּגנו ָּבה.
ֲא ֵב ָידה  -וְ לֹא ְ ּגזוּלָ ה.
ֵהיכִ י דָּ ֵמי " ֲא ֵב ָידה"?
ָא ַמר ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ֲעיָא:
ֲא ִפילּ ּו ַא ַחת ְ ּב ֶע ְדרוֹ  ,וַ ֲא ִפילּ ּו ַא ַחת ְ ּב ַא ַחת.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ֲאחוֹ ֵרי ַהדֶּ לֶ ת.
ִא ַ ּיב ֲעיָא לְ הוּ:
ֵהיכִ י ָק ָא ַמר " ֲאחוֹ ֵרי ַהדֶּ לֶ ת" הוּא?
דְּ לֵ ָּיכא דְּ ָקא ֲחזֵ י לָ ּהֲ ,א ָבל ַא ְ ּב ָר ֵאי  -דְּ ִא ָּיכא דְּ ָחזֵ י לָ ּה לָ א ָהוְ יָא ֲאבו ָּדה.
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
ֲאחוֹ ֵרי ַהדֶּ לֶ ת ,דְּ ִאי ְמ ַהדַּ ר ַא ּ ֵפ ּיה ֲחזֵ י לָ ּה ָהוְ יָא ֲאבו ָּדה ,וְ כָ ל ׁ ֶש ֵּכן ַא ְ ּב ָר ֵאי ,דְּ לָ א ַק ֲחזֵ י לָ ּה?
ֵּתיק ּו.

רש"י
קטין אבודה .בשעת כפרה
מתה:
ולא גובה .ואם החזירה לו
לאחר כפרה רועה ויפלו דמיה
לדבה:
אחת בעדרו .שתערבה לו בעדרו
אע''ג דקא חזי לכולהו הואיל
ואיו מכיר בה אלא לאחר כפרה
הויא אבודה:
ואפילו אחת .של חטאת באחת
של חולין:
אבל אבראי .שהלכה למדברות
ותערבה בבהמות של אחרים
ואותן אחרים עצמן אים מכירין
בה אפילו הכי כיון דאיכא דחזי
לה דאותן אחרים חזו לה ואע''ג
דאין מכירין אותה לא הויא
אבודה:
וכל שכן אבראי .דלא קא חזי לה
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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 .5כב ,ב
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ָ ּג ְמ ִרינַןֲ :אבו ָּדה ִמ ֶּמ ּנ ּו  -וְ לֹא ֵמרוֹ ֶעה לָ א ָהוְ יָא ֲאבו ָּדה,
וְ כָ ל ׁ ֶש ֵּכן ֲאבו ָּדה ֵמרוֹ ֶעה וְ לֹא ֲאבו ָּדה ִמ ֶּמ ּנוּ.
ֲאבו ָּדה ִמ ֶּמ ּנ ּו ו ֵּמרוֹ ֶעה ,וְ ֶא ָחד ְ ּבסוֹ ף ָהעוֹ לָ ם ַמ ִּכיר ָ ּב ּה – ַמאי?
ֵּתיק ּו

ָ ּב ֵעי ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ֲאבו ָּדה ַ ּבכּ וֹ ס – ַמה ּו?
ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַמאן?
ִאילֵ ָימא ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי – ָה ָא ַמרֲ :אבו ָּדה ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְפ ָר ׁ ָשה – ֵמ ָתה!
ֶא ָּלאִּ :כי ָק ִמ ָ ּיב ֲעיָא לֵ ּיה ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ָ ּב ַנן:
ּ
ִמי ָא ְמ ִרינַןִּ :כי ָא ְמ ִרי ַר ָ ּבנַן ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְפ ָר ׁ ָשה רוֹ ָעה קוֹ ֶדם ׁ ֶש ְי ַק ֵ ּבל דָּ ָמ ּה ַ ּבכּ וֹ ס,
ֲא ָבל ָהכָ א ְ -ס ִב ָירא לְ ה ּו ָּכל ָהעוֹ ֵמד לִ י ָ ּז ֵרק ְּכזָ רוּק דָּ ֵמי.
אוֹ דִּ לְ ָמאַּ :כ ָּמה דְּ לֹא ִאזְ דְּ ִריק דָּ ם ִּ -כי ָא ְב ָדה ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְפ ָר ׁ ָשה דָּ ְמיָ א וְ ָר ֲעיָא?
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
לְ עוֹ לָ ם ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי:
ִּכי ָק ִמ ָ ּיב ֲעיָא לֵ ּיהְּ :כגוֹ ן ׁ ֶש ִק ֵ ּיבל דָּ ָמ ּה ִ ּב ׁ ְש ֵּתי כוֹ סוֹ ת ,וְ ָא ַבד ֶא ָחד ֵמ ֶהן.
וְ ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַמאן דַּ ֲא ַמר :כּ וֹ ס עוֹ ֶׂשה ֲח ֵבירוֹ דָּ חוּי  -לֹא ִּת ָ ּיב ֵעי לָ ְך.
ִּכי ִּת ָ ּיב ֵעי ְָל ְך ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַמאן דַּ ֲא ַמר :כּ וֹ ס עוֹ ֶׂשה ֲח ֵבירוֹ ׁ ִש ַיריִים,
ָהנֵי ִמ ֵּילי ֵהיכָ א דְּ ִא ְיתנְה ּו לְ ַת ְרוַ יְיהוּ ,דְּ כָ ל ֵהיכָ א דְּ ָב ֵעי זָ ֵריק,
ֲא ָבל ָהכָ א ָ -הא לֵ ָּיכא.
אוֹ דִּ לְ ָמא:
לָ א ׁ ְשנָא?
ֵּתיק ּו

רש"י
ופליגי .כלומר שיפרישו מהן
לאחר זמן כשיכירה:
דלא קא ידע .שאיו מכיר אי זו
היא תיבעי תיקו ]ע''כ[:
אבודה בכוס .אבודה בשעה שדם
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
הפרשה רועה .ואפי' תכפרו
הבעלים שוב באחרת הי מילי
שמצאת קודם שתקבל דמה
של חברתה בכוס אבל הכא כו':
לעולם אליבא דרבי .ולאו בשתי
בהמות מיבעי ליה אלא בבהמה
אחת שקבל את דמה בשי
כוסות:
ואבד האחד .בשעת זריקת
חבירו:
אליבא דמאן דאמר .במסכת
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
תיבעי לך דודאי פסולה החטאת
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:
שיריים .שכולן שפכים ליסוד
אבל הכא דאבדה מהיא ליה
אבודה למיהוי דיחוי דלאו
אדעתא דידיה זריק והוה ליה
דיחוי ואבוד ופסול הזבח:
או דלמא לא שא .תיבעי:
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 .6כב ,ב – כג ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַה ַּמ ְפ ִר ׁיש ַח ָּטאת וְ ָא ְב ָדה,
יה,
וְ ִה ְפ ִר ׁיש ַא ֶח ֶרת ַּת ְח ֶּת ָ
אשוֹ נָ ה ָּ -תמוּת.
וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך נִ ְמ ֵצאת ָה ִר ׁ
ַה ַּמ ְפ ִר ׁיש ָמעוֹ ת ְל ַח ָּטאתוֹ וְ ָא ְבדוּ,
יהם,
וְ ִה ְפ ִר ׁיש ַח ָּטאת ַּת ְח ֵּת ֶ
וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך נִ ְמ ְצא ּו ַה ָּמעוֹ ת  -יוֹ ִל ֵיכם ְליַ ם ַה ֶּמ ַלח.
ַה ַּמ ְפ ִר ׁיש ָמעוֹ ת ְל ַח ָּטאת וְ ָא ְבדוּ,
יהן,
וְ ִה ְפ ִר ׁיש ָמעוֹ ת ֲא ֵחרוֹ ת ַּת ְח ֵּת ֶ
וְ לֹא ִה ְס ּ ִפיק ִל ַ ּ
אשוֹ נוֹ ת  -יָ ִביא ֵמ ֵאלּ ּו ו ֵּמ ֵאלּ ּו ַח ָּטאת,
יקח ַח ָּטאת ֵמ ֶהן ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָצאוֹ ת ָה ִר ׁ
וְ ַה ׁ ּ ְש ָאר יִ ּ ְפל ּו ִלנְ ָד ָבה.
ַה ַּמ ְפ ִר ׁיש ָמעוֹ ת ְל ַח ָּטאתוֹ וְ ָא ְבדוּ,
יהן,
וְ ִה ְפ ִר ׁיש ַח ָּטאת ַּת ְח ֵּת ֶ
לֹא ִה ְס ּ ִפיק ְל ַה ְק ִר ָיב ּה ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ְצא ּו ַה ָּמעוֹ ת,
וַ ֲה ֵרי ַח ָּטאת ַ ּב ַעל מוּם ִּ -ת ָּמ ֵכר,
וְ יָ ִביא ֵמ ֵאלּ ּו ו ֵּמ ֵאלּ ּו ַ -ח ָּטאת,
וְ ַה ׁ ּ ְש ָאר  -יִ ּ ְפל ּו ִלנְ ָד ָבה.
ַה ַּמ ְפ ִר ׁיש ַח ָּטאת וְ ָא ְב ָדה,
יה,
וְ ִה ְפ ִר ׁיש ָמעוֹ ת ַּת ְח ֶּת ָ
וְ לֹא ִה ְס ּ ִפיק ִל ַ ּ
יקח ֵמ ֶהן ַח ָּטאת ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָצא ַח ָּטאתוֹ ,
ימ ֵכר,
וַ ֲה ֵרי ִהיא ַ ּב ֲע ַלת מוּם ִּ -ת ָּ
וְ יָ ִביא ֵמ ֵאלּ ּו ו ֵּמ ֵאלּ ּו ַ -ח ָּטאת,
וְ ַה ׁ ּ ְש ָאר  -יִ ּ ְפל ּו ִלנְ ָד ָבה.
ַה ַּמ ְפ ִר ׁיש ַח ָּטאתוֹ וְ ָא ְב ָדה,
יה,
וְ ִה ְפ ִר ׁיש ַא ֶח ֶרת ַּת ְח ֶּת ָ
אשוֹ נָ ה,
לֹא ִה ְס ּ ִפיק ְל ַה ְק ִר ָיב ּה ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ֵצאת ָה ִר ׁ
יהן ַ ּב ֲע ַלת מוּם  -יִ ָּמ ְכרוּ,
וַ ֲה ֵרי ׁ ְש ֵּת ֶ
וְ יָ ִביא ֵמ ֵאלּ ּו ו ֵּמ ֵאלּ ּו ַ -ח ָּטאת,
וְ ַה ׁ ּ ְש ָאר  -יִ ּ ְפל ּו ִלנְ ָד ָבה.
ַה ַּמ ְפ ִר ׁיש ַח ָּטאת ,וְ ָא ְב ָדה,
יה,
וְ ִה ְפ ִר ׁיש ַא ֶח ֶרת ַּת ְח ֶּת ָ
אשוֹ נָ ה,
לֹא ִה ְס ּ ִפיק ְל ַה ְק ִר ָיב ּה ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ֵצאת ָה ִר ׁ
יהן ְּת ִמימוֹ ת:
וְ ָהי ּו ׁ ְש ֵּת ֶ
יק ַרב ַח ָּטאת,
ת
ּ
ַא ַחת ֵמ ֶהן ִ ְ
וְ ַה ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה ָּ -תמוּת,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ֵאין ַח ָּטאת ֵמ ָתה ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ֵצאת ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּכ ְּ
יפר ּו ַה ְ ּב ָע ִלים.
יפר ּו ַה ְ ּב ָע ִלים.
וְ ֵאין ַה ָּמעוֹ ת הוֹ ְל ִכים ְליַ ם ַה ֶּמ ַלח ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ְצא ּו ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּכ ּ ְ
ַה ַּמ ְפ ִר ׁיש ַח ָּטאת ,וַ ֲה ֵרי ִהיא ַ ּב ֲע ַלת מוּם  -מוֹ ְכ ָר ּה,
יה ַא ֶח ֶרת.
וְ יָ ִביא ְ ּב ָד ֶמ ָ
ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ִאם ָק ְר ָבה ׁ ְשנִ ָ ּיה ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נִ ׁ ְש ֲח ָטה ָּ -תמוּת,
יפר ּו ַה ְ ּב ָע ִלים.
ׁ ֶש ְ ּכ ָבר ִ ּכ ּ ְ

ְ ּג ָמ ָרא
ַט ֲע ָמא דְּ ִה ְק ִריב ַא ֶח ֶרת ַּת ְח ֶּת ָיה,
ָהא לֹא ִה ְק ִריב ַא ֶח ֶרת ַּת ְח ֶּת ָיה  -רוֹ ָעה.

רש"י
מתי'
ואח''כ מצאת הראשוה תמות.
ואפי' מצאת תמימה הואיל
וכבר כיפרו הבעלים דכי בעין
תרתי לריעותא היכא דמצאת
ואחר כך כיפרו הבעלים:
ילכו לים המלח .כל היכא דאי
הוה חטאת הוה מתה מעות מי
אזיל לים המלח:
מאלו ומאלו .יערבו יחד דכיון
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
מייתי מאלו ומאלו ליכא חטאת
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
לאחר שמצא האבוד הואיל
וקודם כפרה מצא:
אם קרבה שיה עד שלא
שחטה .הראשוה בבית לוקח
לאכילת חולין תמות אף ע''פ
שהיא חולין דחטאת שכיפרו
הבעלים היא:

מסכת תמורה פרק ד' – "וְ ַלד ַח ָטּאת"

ָמנִי?
ַר ָ ּבנַן ִהיא,
דְּ ָא ְמ ִריֲ :אבו ָּדה ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְפ ָר ׁ ָשה  -רוֹ ָעה.
ֵא ָימא ֵס ָיפאַ " :ה ַּמ ְפ ִר ׁיש ָמעוֹ ת ְל ַח ָּטאת ,וְ ָא ְבדוּ,
יהם  -יָ ִביא ֵמ ֵאלּ ּו ו ֵּמ ֵאלּ וּ,
וְ ִה ְפ ִר ׁיש ֲא ֵח ִרים ַּת ְח ֵּת ֶ
וְ ַה ׁ ּ ְש ָאר יִ ּ ְפל ּו ִלנְ ָד ָבה".
ַט ֲע ָמא " ֵמ ֵאלּ ּו ו ֵּמ ֵאלּ ּו",
ָהא ֵה ִביא ֵמ ֶא ָחד ֵמ ֶהן ַ -ה ׁ ּ ֵשנִי יוֹ לִ יכוֹ לְ יַ ם ַה ֶּמלַ ח,
ֲא ָתאן לְ ַר ִ ּבי דְּ ָא ַמרֲ :אבו ָּדה ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְפ ָר ׁ ָשה ֵ -מ ָתה.
ישא ַר ָ ּבנַן ,וְ ֵס ָיפא ַר ִ ּבי?!
ֵר ׁ ָ
ִיחא לְ ַרב ה ּונָא,
ָהנ ָ
דְּ ָא ַמר ַרב הוּנָ א ָא ַמר ַרב:
כג,א ַהכּ ֹל מוֹ ִדים ׁ ֶש ִאם ָמ ׁ ַש ְך ַא ַחת ,וְ ִה ְק ִר ָיב ּה ֶ ׁ -ש ַה ׁ ּ ְש ִנ ּיָה ֵמ ָתה,
ַמ ׁ ְש ַּכ ַחת לָ ּה ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ָמ ׁ ַש ְך ַא ַחת ֵמ ֶהן וְ ִה ְק ִריב ,וְ ִד ְב ֵרי ַהכּ ֹל.
ֶא ָּלא לְ ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ָא ַמר ַרב ,דְּ ָא ַמר:
" ַהכּ ֹל מוֹ ִדים ְ ּב ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר ְ ּב ׁ ֶש ֵאי ָנ ּה ֲאבו ָּדה ׁ ֶש ֲאב ּו ָדה ֵמ ָתה".
ַעל ָמה ֶנ ְחלְ קוּ?
ְ ּב ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר ַ ּב ֲאבו ָּדה,
דְּ ַר ִ ּבי ָס ַברַ :מ ְפ ִר ׁיש לְ ִאיבּ וּד ְּ -כ ִאיבּ וּד דָּ ֵמי.
וְ ַר ָ ּבנַן ָס ְב ִרי - :לָ או ְּכ ִאיבּ וּד דָּ ֵמי.
ישא ָ -ס ַתם לָ ן ְּכ ַר ָ ּבנַןֵ ,ס ָיפא ָ -ס ַתם לָ ן ְּכ ַר ִ ּבי?!
ֵר ׁ ָ
ישא ַ -ר ָ ּבנַןֵ ,ס ָיפא – ַר ִ ּבי.161
ִאיןֵ ,ר ׁ ָ
ו ַּמאי ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן?
דִּ ְפלִ יגִ י ַר ִ ּבי וְ ַר ָ ּבנַן?!
ְ ּב ֶה ְדיָא ָק ָתנֵי לָ ּה ַמ ֲחלוֹ ֶקת ַר ִ ּבי וְ ַר ָ ּבנַן ְ ּב ֵס ָיפא:
" ַה ַּמ ְפ ִר ׁיש ַח ָּטאת וְ ָא ְב ָדה,
יה,
וְ ִה ְפ ִר ׁיש ַא ֶח ֶרת ַּת ְח ֶּת ָ
אשוֹ נָ ה,
וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך נִ ְמ ֵצאת ָה ִר ׁ
יהן עוֹ ְמדוֹ ת:
וַ ֲה ֵרי ׁ ְש ֵּת ֶ
ַא ַחת ֵמ ֶהן ִּ -ת ְק ַרב,
ו ׁ ְּשנִ ָ ּיה – ָּתמוּת,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
יפר ּו ְ ּב ָע ִלים,
ֵאין ַח ָּטאת ֵמ ָתה ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ֵצאת ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּכ ּ ְ
יפר ּו ְ ּב ָע ִלים"!
וְ ֵאין ָמעוֹ ת הוֹ ְלכוֹ ת ְליַ ם ַה ֶּמ ַלח ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ְצא ּו ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּכ ּ ְ
ָהא ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן:
דָּ ָבר זֶ ה ַמ ֲחלוֹ ֶקת ַר ִ ּבי וְ ַר ָ ּבנַן.
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רש"י
גמ'
אבודה בשעת הפרשה .כגון הך מעות דמצאו
קודם כפרה ואזלו לים המלח אי לא מצי מייתי
מאלו ומאלו:
טעמא מאלו ומאלו .דליכא למימר דתכפרו
בעלים באחרת:
הא הביא .חטאת מאחת מן הציבורין השי ילך
לים המלח ואע''ג דמצא קודם כפרה ולא היה
אבוד אלא בשעת הפרשה:
היחא לרב הוא .דאמר לקמן:
הכל מודים .ואפילו לרבן דאמרי אבודה בשעת
הפרשה רועה מודו שאם משך אחת מהן
והקריבה מדעתו דחה האחרת בידים דגלי
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
התכפר באבודה ושאיה אבודה תרעה הא מי
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
באבודין ושאין אבודין יפלו לדבה:
אלא לרבי אבא .דאמר אפי' משך מדעתו את
האבודה ותכפר בה אמרי רבן דתרעה הואיל
והיא לא דחית ולא אבדה מעולם ואע''ג דלא
מלך ובהא פליגי:
דרבי סבר מפריש לאבוד כאבוד דמי .המפריש
תחת קרבן אבוד דיו כאבוד וכי היכי דאם
תכפר בשאיו אבוד מודיתו דמת האבוד השאר
הכי מי כי מתכפר באבוד מת שאיו אבוד:
ורבן סברי לאו כאבוד דמי .והא דקתי מאלו
ומאלו דמשמע הא אם התכפר באחד מהן ואפילו
באבודין ילכו שאין אבודין לים המלח רבי היא
ולא רבן רישא רבן וסיפא רבי:
הכי קאמר דבר זה מחלוקת רבי ורבן .הך סיפא
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
והכי קאמר הקריב אחרת לשחיטה תחתיה
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
מרישא הא לא הקריב רועה דהא בדלא הקריב
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
לשחיטה מדעתו דהא משום משיכה לא מהי
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'
שאין אבודין )חולין( דפיישין אזלי לים המלח
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
הקריב לאשמועין מדעתו דאם משך להקריב
ולא מלך לא עשו לו תקה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .7כג ,א-ב
ּגו ָּפא:
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ָא ַמר ַרב:
ַהכּ ֹל מוֹ ִדים ׁ ֶש ִאם ָמ ׁ ַש ְך ַא ַחת ,וְ ִה ְק ִר ָיב ּה ֶ ׁ -ש ַה ׁ ּ ְש ִנ ּיָה ֵמ ָתה.
לֹא נ ְֶחלְ ק ּו ֶא ָּלא ְ ּב ָ ּבא לִ ָּימלֵ ְך.
ש ּו ַּת ָ ּק ָנה ַ ּב ָ ּק ָד ׁ ִשים,
ַר ִ ּבי ָס ַבר :לֹא ָע ׂ
וְ ָא ְמ ִרינַן :לֵ ְך ִה ְת ַּכ ּ ֵפר ְ ּב ׁ ֶש ֵאינָ ּה ֲאבו ָּדה ,וַ ֲאבו ָּדה ֵמ ָתה.
ש ּו ַּת ָ ּקנָה ַ ּב ָ ּק ָד ׁ ִשים.
וְ ַר ָ ּבנַן ָס ְב ִריָ :ע ׂ
ָוא ְמ ִרינַן :לֵ ְך ִה ְת ַּכ ּ ֵפר ַ ּב ֲאבו ָּדה ,וְ ׁ ֶש ֵאי ָנ ּה ֲאבו ָּדה ִּ -ת ְר ֶעה.
מוֹ ִתיב ַרב ְמ ׁ ָש ְר ׁ ִש ּיָא:
ש ּו ַּת ָ ּקנָה ַ ּב ָ ּק ָד ׁ ִשים?!
וְ לֹא ָע ׂ
וְ ָה ַת ְניָא:
""יֹאכְ ל ּו") 162ויקרא ו ,ט( ַ -מה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר?
ְמ ַל ֵּמד ׁ ֶש ִאם ָהיְ ָתה ֲא ִכ ָילה מו ֶּע ֶטת  -אוֹ ְכ ִלין ִע ָּמ ּה :חו ִ ּּלין,
ו ְּתרו ָּמה,
ש ַבע.
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ְּת ֵהא נֶ ֱא ֶכ ֶלת ַעל ַה ּ ׂ
"יֹאכְ לו ָּה" ַ -מה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר?
ׁ ֶש ִאם ָהיְ ָתה ֲא ִכ ָילה ְמרו ָ ּּבה ֵ -אין אוֹ ְכ ִלין ִע ָּמ ּה :חו ִ ּּלין,
ו ְּתרו ָּמה,
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא ְּת ֵהא נֶ ֱא ֶכ ֶלת ַעל ַה ַ ּג ָּסה".
ַמאי לָ או ֲא ִפילּ ּו ַר ִ ּבי.
לֹאַ ,ר ָ ּבנַן.
וְ ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ָא ַמר ַרב:
ַהכּ ֹל מוֹ ִדים ְ ּב ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר ְ ּב ׁ ֶש ֵאינ ָּה ֲאבו ָּדה ׁ ֶש ֲאבו ָּדה ֵמ ָתה.
ַעל ָמה ֶנ ְחלְ קוּ? דְּ ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר ַ ּב ֲאבו ָּדה,
דְּ ַר ִ ּבי ָס ַברַ :מ ְפ ִר ׁיש לְ ִאיבּ וּד ְּ -כ ִאיבּ וּד דָּ ֵמי.
וְ ַר ָ ּבנַן ָס ְב ִרי :לָ או ְּכ ִאיבּ וּד דָּ ֵמי.
ְּתנַן:
ּ
" ַה ׁ ּ ֵשנִ י יִ ְר ֶעה ַעד ׁ ֶש ִי ְס ָּת ֵאב,
וְ יִ ָּמ ֵכר ,וְ יִ ּ ְפל ּו דָּ ָמיו ִלנְ ָד ָבה.
ׁ ֶש ֵאין ַח ַּטאת ִציבּ וּר ֵמ ָתה" )יומא סב.(.
ָהא דְּ י ִָחיד ֵ -מ ָתה.
וְ ָא ַמר ַרב:
ַ ּב ֲעלֵ י ַח ּיִים ֵ -אינָן ִנ ְיד ִחין.
אשוֹ ן ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר.
ְּכ ׁ ֶשהוּא ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר ַ ּב ׁ ּ ֵשנִי ׁ ֶש ַ ּב ּזוּג ִר ׁ
וְ ִא ָיד ְך ַ ּב ְת ָרא ֲהוָ ה לֵ ּיה ְּכ ַמ ְפ ִר ׁיש לְ ִאיבּ וּד.
וְ ַט ֲע ָמא דְּ צִ יבּ וּר.
ָהא דְּ י ִָחיד – ֵמ ָתה!
כג,ב ַמאי לָ או ֲא ִפילּ ּו ַר ָ ּבנַן.
לֹאַ ,ר ִ ּבי ִהיא.
ְּתנַן:
יה – ָּתמוּת".
ת
ח
ת
ת
ר
ח
א
יב
ר
ק
ה
ה,
ד
ב
א
את
ט
ּ
ח
יש
ׁ
ר
פ
מ
ּ
ּ
וְ ָ ְ ָ וְ ִ ְ ִ ַ ֶ ֶ ַ ְ ֶ ָ
ַ ָ
" ַה ַּ ְ ִ
ַט ֲע ָמא דִּ ְק ִר ָיבה,
ָהא לֹא ִה ְק ִר ָיב ּה ִּ -ת ְר ֶעה.
לָ א ׁ ְשנָא ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר ַ ּב ֲאבו ָּדה,
לָ א ׁ ְשנָא ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר ְ ּב ׁ ֶש ֵאינָ ּה ֲאבו ָּדה,
לָ א ׁ ְשנָא ָמ ׁ ַש ְך,
וְ לָ א ׁ ְשנָא לֹא ָמ ׁ ַש ְך!
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רש"י
דלא עשו תקה בקדשים .דלא
איכפת לן אי מייתא שיה
ואמרין ליה זיל איכפר בשאיה
אבודה כו':
ורבן סברי כו' .והכי משמע
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:
יאכלו .גבי שירי מחה כתיב
)ויקרא ו( והותרת ממה יאכלו
אהרן וביו וסיפיה דקרא בחצר
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:
יאכלוה .ה''א דיאכלוה קדריש
דמשמע יאכלוה לחודה:
אכילה מרובה .שיש להן שירי
מחות הרבה:
מאי לאו אפילו רבי .וש''מ עשו
תקה בקדשים דקתי לא יאכלו
חולין עמה כדי שלא תבוא לידי
ותר ותיפסל:
השי ירעה .גבי שעירי יום
הכפורים והכי פרישית לה לעיל
)דף כב:(:
וא''ר .במס' יומא )דף סד:(.
בעלי חיין אין דחין .ולא דחה
הראשון במיתת חבירו והוא
יקרב ושי שבזוג שי ירעה והאי
בתרא הוי ליה כמפריש לאיבוד
דמפי הראשון שמת הפרישו
שים האחרים:
מאי לאו רבן היא .וש''מ
כאבודה דמי דתכפר בראשון
חבירו של אבוד וזה שלא אבד
לא הוא ולא חבירו אזלי למיתה
אי הוו דיחיד אלמא טעמייהו
דרבן לאו משום הכי הוא:

מסכת תמורה פרק ד' – "וְ ַלד ַח ָטּאת"

ְּתיו ְּב ָּתא דְּ ַת ְרוַ יְיה ּו!
ִמ ְּיל ָתא דִּ ְפ ִס ָיקא לֵ ּיה ָ -ק ָת ֵני.
ִמ ְּיל ָתא דְּ לָ א ּ ְפ ִס ָיקא לֵ ּיה  -לָ א ָק ָתנֵי.
ְּתנַן:
" ַה ַּמ ְפ ִר ׁיש ָמעוֹ ת ְל ַח ָּטאת ,וְ ָא ְבדוּ,
יהם ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ,נִ ְמ ְצא ּו ַה ָּמעוֹ ת  -יָ ִביא ֵמ ֵאלּ ּו ו ֵּמ ֵאלּ ּו ַח ָּטאת,
וְ ִה ְפ ִר ׁיש ֲא ֵח ִרים ַּת ְח ֵּת ֶ
וְ ַה ׁ ּ ְש ָאר יִ ּ ְפל ּו ִלנְ ָד ָבה".
ַט ֲע ָמא דְּ ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר ֵמ ֵאלּ ּו ו ֵּמ ֵאלּ וּ.
ָהא ֵמ ֶא ָחד  -יוֹ לִ יכֵ ם לְ יַם ַה ֶּמלַ ח.
לָ א ׁ ְשנָא ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר ָ ּב ֲאבו ָּדה,
לָ א ׁ ְשנָא ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר ְ ּב ׁ ֶש ֵאינָ ּה ֲאבו ָּדה,
לָ א ׁ ְשנָא ָמ ׁ ַש ְך,
וְ לָ א ׁ ְשנָא לֹא ָמ ׁ ַשך!ְ
ְּתיו ְּב ָּתא דְּ ַת ְרוַ יְיה ּו!
ָהכָ א נ ִַמי,
ִמ ְּיל ָתא דִּ ְפ ִס ָיקא לֵ ּיה ָ -ק ָתנֵי,
ּו ִמ ְּיל ָתא דְּ לָ א ּ ְפ ִס ָיקא לֵ ּיה  -לָ א ָק ָתנֵי.
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רש"י
דתרוייהו .דרב הוא ודרבי
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
אם תכפר בשאיה אבודה
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
קודם כפרה מילתא דלא פסיקא
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:
ויתי מצאת מעיקרא .כלומר
יתי מצא מעיקרא ואחר כך
תמות ווקמה לדרב הוא
במשך ולר' אבא בתכפר
בשאיה אבודה :ומשי מילתא
דפסיקא ליה קתי כו':
הא מחד מיייהו יוליך השי
לים המלח כו' .וקס''ד דדברי
הכל היא אלמא טעמייהו דרבן
לאו בהכי הוא:
הכא מי מילתא דפסיקא ליה
כו' .כלומר לא תימא הא מחד
מיייהו ילכו לים המלח דזימין
אזלי לים המלח וזימין לדבה
למר כדאית ליה ולמר כדאית
ליה והאי דתא מאלו ולא תא
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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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .8כג ,ב – כד ,א
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִמי:
ַה ַּמ ְפ ִר ׁיש ׁ ְשנֵי צִ יבּ ו ֵּרי ָמעוֹ ת לְ ַא ֲח ָריוּת,
ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר ְ ּב ֶא ָחד ֵמ ֶהן ,וְ ׁ ֵשנִי ִי ּ ְפל ּו לִ נְ ָד ָבה.
ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַמאן?
ִאילֵ ָימא ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי – ּ ְפ ׁ ִש ָיטא דְּ ִי ּ ְפל ּו לִ ְנ ָד ָבה,
ַעד ָּכאן לֹא ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ָּלא ְ ּב ַמ ְפ ִר ׁיש לְ ִאיבּ וּד,
ֲא ָבל לְ ַא ֲח ָריוּת  -מוֹ ֶדה.
וְ ֶא ָּלא ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ָ ּב ַנן ְ ּ -פ ׁ ִש ָיטא לֵ ּיה דְּ ִי ּ ְפל ּו לִ נְ ָד ָבה,
ַקל וָ חוֹ ֶמר:
ָה ׁ ְש ָּתא ַמ ְפ ִר ׁיש לְ ִאיבּ וּד ֲאמוּר ַר ָ ּבנַן לָ או ְּכ ִאיבּ וּד דָּ ֵמי,
לְ ַא ֲח ָריוּת ִמ ָ ּיב ֲעיָא?
וְ ֶא ָּלא ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִאיצְ ְט ִריכָ א לֵ ּיה.
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא :לֵ ית לֵ ּיה ְּל ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְנ ָד ָבה,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דְּ ִאית לֵ ּיה נְ ָד ָבה.
ו ִּמי ָמצֵ ית ָא ְמ ַר ְּת דְּ לֵ ית לֵ ּיה נְ ָד ָבה לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן?!
וְ ָה ַת ְניָא:
שר ׁשוֹ ָפרוֹ ת ָהי ּו ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁש,
לשה ָע ָ ׂ
" ׁ ְש ׁ ָ
יק ִלין ֲח ַד ִּתין".
"ת ְ
יהןִּ :
וְ ָהיָ ה ָ ּכתוּב ֲע ֵל ֶ
יקין",
ת
ע
"
ּ
וְ ַ ִ ִ
"קי ִ ּנין",
ִ
וְ ּ
"גוֹ זְ ֵלי עוֹ ָלה",
"ע ִצים",
ֵ
"לבוֹ נָ ה",
ּו ְ
וְ "זָ ָהב ְל ַכ ּפ ֶֹרת".
וְ ׁ ִש ׁ ּ ָשה ִלנְ ָד ָבה".
וְ ָתנֵי ֲעלָ ּה:
" ׁ ִש ׁ ּ ָשה נְ ָד ָבהְ :לעוֹ ָלה ַה ָ ּב ָאה ִמן ַה ּמוֹ ָתרוֹ תֶ ׁ ,ש ֵאין עוֹ ָר ּה ַלכּ ֲֹהנִ ים,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי נְ ֶח ְמיָ ה ,וְ ָא ְמ ִרי ָל ּה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
ִאם ֵ ּכןּ ָ ,ב ְט ָלה ִמ ְד ָר ׁשוֹ ׁ ֶשל יְ הוֹ יָ ָדע ַהכּ ֵֹהן".
דְּ ַת ְניָא:
"זֶ ה ִמ ְד ָר ׁש דָּ ַר ׁש יְ הוֹ יָ ָדע ַהכּ ֵֹהן:
" ָא ׁ ָשם הוּא ָא ׁשֹם ָא ׁ ַשם לַ ה'" )ויקרא ה ,יט(.
כּ וּלּ וֹ לה'!
ְל ָה ִביא ָ ּכל דָּ ָבר ַה ָ ּבא ִמ ּמוֹ ַתר ַח ָּטאוֹ ת וַ ֲא ׁ ָשמוֹ ת ִל ַ ּ
יקח ְ ּב ָד ָמיו עוֹ לוֹ ת,
שר ַ -ל ׁ ּ ֵשם,
ַה ָ ּב ָ ׂ
וְ עוֹ רוֹ ת – ַלכּ ֲֹהנִ ים".
ַאלְ ָמאִ :אית לֵ ּיה נ ְָד ָבה לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן!
ִאיצְ ְט ִר ְיך,
לר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְ ּב ַחד ִס ְיד ָרא
ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך ָא ִמינָאִּ :כי ִאית לֵ ּיה נ ְָד ָבה ַ
כד,א ֲא ָבל ִ ּב ְת ֵרי ִס ְד ֵרי  -לֹא,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

רש"י
לאחריות .שאם יאבד אחד מהן
יתכפר בחבירו:
אליבא דר' שמעון .דאמר באידך
פירקין דלעיל )דף טו (.חמש
חטאות מתות ולית ליה רועה
לגמרי שיפלו דמים לדבה:
מהו דתימא לית ליה לר''ש
דבה .גבי חטאת דכי היכי דלית
ליה גבי בהמות לית ליה מי גבי
מעות קא משמע לן:
תקלין חדתין .מי שלא הביא
שקלו באדר מביאו כל השה
וותו באותו שופר וכשיגיע אחד
מן השלשה פרקים שתורמין את
הלשכה ותן בלשכה ותרם עם
שאר כסף שבלשכה:
והשי כתוב בו עתיקין .מי שלא
הביא שקלו אשתקד מביאו
לשה הבאה וותו שם והן
עושין מהן חומת העיר
ומגדלותיה וכל צרכי העיר שהרי
ממותר שירי הלשכה לבד עשה
כאותה ששיו )שקלים פ''ד
מ''ב( מותר שירי הלשכה ממה
היו עושין חומות העיר כו' והאי
מותר הוא שאילו היה שם היה
שאר:
קיין .מי שהיה מחוסר כפרה
כגון זב וזבה ויולדת ומצורע שהן
מביאין קן מביא מעות וותן שם
ואוכל בקדשים לערב בחזקת
שהוקרבה כפרתו שאין בית דין
של כהים עומדין משם עד
שיכלו כל המעות שבאותו שופר
כדי שלא יאכל מחוסר כפרה
בקדשים:
גוזלי עולה .ברביעי כתוב כן
והמתדב בי יוה לדבת עולת
העוף מביא מעות וותן בו:
עצים .בחמישית כתוב עצים
שהמתדב עצים למערכה מביא
מעות וותן לתוכו:
לבוה .בששי כתוב לבוה
שהמתדב לבוה מטיל מעות
לתוכו:
וזהב לכפורת .המתדב לכלי
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:
שאין עורה לכהים .אלא חוזרין
ומוכרין אותו ולוקחין בהמות
לעולה לקיץ המזבח:
בחד סידרא .וכגון הפריש שתי
ציבורי מעות לחטאתו והוזלו
הטלאים ויתותרו מן המעות:
אבל בתרי סדרי .כגון הפריש שי
צבורי מעות לאחריות ותכפר
בא' דדחי להו לאיך אימא לית
ליה:
קמ''ל .ר' אמי:

מסכת תמורה פרק ד' – "וְ ַלד ַח ָטּאת"

109

 .9כד ,א
ָא ַמר ַר ִ ּבי הוֹ ׁ ַש ֲעיָא:
ַה ַּמ ְפ ִר ׁיש ׁ ְש ֵּתי ַח ּ ָטאוֹ ת לְ ַא ֲח ָריוּת,
ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר ְ ּב ַא ַחת ֵמ ֶהן,
וַ ֲח ֵב ְיר ָּת ּה רוֹ ָעה.
ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַמאן?
ִאילֵ ָימא ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ָ ּב ַנן ָ -ה ׁ ְש ָּתא ַה ַּמ ְפ ִר ׁיש לְ ִאיבּ וּד ָא ְמ ִרי ַר ָ ּב ַנן :לָ או ְּכ ִאיבּ וּד דָּ ִמי,
לְ ַא ֲח ָריוּת ִמ ָ ּיב ֲעיָא?!
ֶא ָּלא ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןָ :ה ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןָ :ח ֵמ ׁש ַח ּ ָטאוֹ ת ֵמתוֹ ת!
ֶא ָּלא ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי ִּ -כי ָא ַמר ַר ִ ּבי ְ ּב ִאיבּ וּד,
ֲא ָבל ַא ֲח ָריוּת  -לֹא.
ְּתנַן:
יה.
" ַה ַּמ ְפ ִר ׁיש ַח ָּטאת ,וַ ֲה ֵרי ִהיא ַ ּב ֲע ַלת מוּם  -מוֹ ְכ ָר ּה ,ו ֵּמ ִביא ַא ֶח ֶרת ַּת ְח ֶּת ָ
ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
אשוֹ נָ ה ָּ -תמוּת.
ִאם ָק ְר ָבה ׁ ְשנִ ָ ּיה ,קוֹ ֶדם ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ֲח ָטה ִר ׁ
יה".
יפר ּו ְ ּב ָע ֶל ָ
ׁ ֶש ְ ּכ ָבר ִ ּכ ּ ְ
ָקא ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך :דְּ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְּכ ַר ִ ּבי ְס ִב ָירא לֵ ּיה,
וַ ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ַא ֲח ָריוּת נ ִַמי!
לֹא ,דִּ לְ ָמא ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַּכ ֲאבו ַּּה ְס ִב ָירא לֵ ּיה,
דְּ ָא ַמרָ " :ח ֵמ ׁש ַח ָּטאוֹ ת ֵמתוֹ ת"
ְּתנַן:
" ְל ִפי ׁ ֶש ֵאין ַח ַּטאת ִצבּ וּר ֵמ ָתה" )יומא סב.(.
ָהא י ִָחיד ֵ -מ ָתה.
וְ ָא ַמרַ 163רב:
ַ ּב ֲעלֵ י ַח ּיִין ֵ -אינָן נ ְִיד ִחין.
אשוֹ ן ִ -מ ְת ַּכ ּ ֵפר.
ְּכ ׁ ֶשהוּא ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר ַ ּב ׁ ּ ֵשנִי ׁ ֶש ְ ּבזוּג ִר ׁ
וְ ִא ָיד ְךֲ ,הוָ ה לֵ ּיה ַא ֲח ָריוּת,
וְ ָק ָתנֵי דְּ י ִָחיד ֵמ ָתה!
אשוֹ ן.
ַרב ָס ַבר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי  164דְּ ָא ַמרִ :מצְ וָ ה ָ ּב ִר ׁ

 163מסורת הש"ס ,הגהות הב"ח
 164הגהת שיטה מקובצת ,רשי .גירסת וילא :לְ טַ עְ ֵמיהּ

רש"י
חמש חטאות מתות .בכל עין
שהן והך חדא מיייהו היא
שכיפרו בעליה:
כרבי סבירא ליה .דאמר אבודה
בשעת הפרשה מתה משום כפרו
בעליה ]באחרת[ וכי מפריש שיה
לאחריות מי יכפרו הבעלים
באחרת והיא מתה לשון זה
פשוט:
כרבי סבירא ליה דמחמיר ואמר
מפריש לאבוד כאבוד דמי .וש''מ
דאפילו היכא דליכא אבוד כגון
הכא דלא אבדה הראשוה אלא
באחריות שכשהוממה הראשוה
הפריש אותה )הכי( ואפ''ה מתה:
כאבוה סבירא ליה .דאמר חמש
חטאות מתות בכל עין שהן:
לפי שאין חטאת צבור מתה.
אשעירי יוה''כ קאי:
בעלי חיין אין דחין .ולא דחה
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
עזאזל ולא של שם ואפ''ה מתה
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
של שי לא היתה לשם הקדש
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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 .10כד ,א
ָּתנֵי ַרב ׁ ִש ִימי ַ ּבר ז ִִירי ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
" ָא ְב ָדה ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְפ ָר ׁ ָשהְ :ל ַר ִ ּבי ֵ -מ ָתהְ ,ל ַר ָ ּבנַ ן ִּ -ת ְר ֶעה.
ָא ְב ָדה ִ ּב ׁ ְש ַעת ַ ּכ ּ ָפ ָרהְ :ל ַר ָ ּבנַ ן – ֵמ ָתהְ ,ל ַר ִ ּבי – רוֹ ָעה".
ָא ַמר לֵ ּיה
ַקל וָ חוֹ ֶמר :ו ָּמה ֲאבו ָּדה ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְפ ָר ׁ ָשה דְּ ָא ְמ ִרי ַר ָ ּבנַן רוֹ ָעהָ ,א ַמר ַר ִ ּבי ֵמ ָתה.
ֲאבו ָּדה ִ ּב ׁ ְש ַעת ַּכ ּ ָפ ָרה ,דִּ לְ ַר ָ ּב ַנן ֵמ ָתה  -לְ ַר ִ ּבי לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן!
ֶא ָּלא ְּתנֵי ָהכִ י:
" ֲאבו ָּדה ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְפ ָר ׁ ָשה :לְ ַר ִ ּבי ֵ -מ ָתה ,לְ ַר ָ ּבנַן  -רוֹ ָעה.
ִ ּב ׁ ְש ַעת ַּכ ּ ָפ ָרה :דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל הריהי ֵמ ָתה".

רש"י
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 .11כד ,א
]" ַה ַּמ ְפ ִר ׁיש ַח ָּטאת ,וַ ֲה ֵרי ִהיא ַ ּב ֲע ַלת מוּם  -מוֹ ְכ ָר ּה,
יה ַא ֶח ֶרת[.
מ
ד
וְ יָ ִביא ְ ּב ָ ֶ ָ
ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ִאם ָק ְר ָבה ׁ ְשנִ ָ ּיה ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נִ ׁ ְש ֲח ָטה ָּ -תמוּת,
יפר ּו ַה ְ ּב ָע ִלים".
ׁ ֶש ְ ּכ ָבר ִ ּכ ּ ְ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ּ
" ֵאין ַמ ְר ִג ִילין ְ ּביוֹ ם טוֹ ב,
ַ ּכ ּיוֹ ֵצא בּ וֹ ֵ :אין ַמ ְר ִ ּג ִילין ִ ּב ְבכוֹ ר,
וְ לֹא ִ ּב ְפסו ֵּלי ַה ּמו ְּקדָּ ׁ ִשין".
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא " ְ ּביוֹ ם טוֹ ב"  -דְּ ָקא ָט ַרח ִט ְיר ָחא דְּ לָ א ָחזֵ י לֵ ּיה.
ֶא ָּלא " ְ ּבכוֹ ר" ַ -מאן ַּת ּנָא?
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ִהיא,
דְּ ָא ַמרּ ְ :בכוֹ ר ִ ּב ְקדו ׁ ּ ָּש ֵת ּיה ָק ֵאי,
דִּ ְתנַן:
" ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ֵמר:
ש ָר ֵאל ִעם ַהכּ ֵֹהן ַעל ַה ְ ּבכוֹ ר" )בכורות לב.(:
לֹא יִ ָּמנֶ ה יִ ְ ׂ
" ּ ְפסו ֵּלי ַה ּמו ְּקדָּ ׁ ִשין" ַ -מאן ַּת ּנָא?
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִהיא.
דְּ ַת ְניָא:
" ָהי ּו ְל ָפנָ יו ׁ ְש ֵּתי ַח ָּטאוֹ ת,
ימה ,וְ ַא ַחת ַ ּב ֲע ַלת מוּם.
ַא ַחת ְּת ִמ ָ
ימה" ִּ -ת ְק ַרב,
" ְּת ִמ ָ
" ַ ּב ֲע ַלת מוּם" ִּ -ת ּ ָפ ֶדה.
ימה  -מו ֶּּת ֶרת.
נִ ׁ ְש ֲח ָטה ַ ּב ֲע ַלת מוּם ַ -עד ׁ ֶשלּ ֹא נִ זְ ַרק דָּ ָמ ּה ׁ ֶשל ְּת ִמ ָ
ימה ֲ -אסו ָּרה.
ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּנזְ ַרק דָּ ָמ ּה ׁ ֶשל ְּת ִמ ָ
ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ָא ַמר:
ּ
יפה".
ר
ש
ׂ
ה
ית
ב
ל
א
צ
יוֹ
ה
ימ
מ
ת
ל
ש
ׁ
ה
מ
ק
ר
ה,
יר
ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ַ ׂ
ֵ ְ ֵ ַ ְ ֵ ָ
שר ַ ּב ֲע ַלת מוּם ַ ּב ְ ּק ֵד ָ וְ נִ זְ ַ דָּ ָ ּ ֶ ְּ ִ ָ
וְ ַרב ִח ְסדָּ א ,לוֹ ְק ָמ ּה ִא ִידי וְ ִא ִידי ְּכ ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי!
דִּ לְ ָמאִּ :כי ָא ְמ ִרי ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ִ ּב ְבכוֹ ר ,דִּ ְקדו ׁ ּ ָּש ֵת ּיה ֵמ ֶר ֶחם,
ֲא ָבל ּ ְפסוּלֵ י ַה ּמו ְּקדָּ ׁ ִשין – לֹא.
וְ לוֹ ְק ָמא ִא ִידי וְ ִא ִידי ְּכ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן!
דִּ לְ ָמאִּ :כי ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִ ּב ּ ְפסוּלֵ י מו ְּקדָּ ׁ ִשין ,דְּ ַא ִּל ֵימי לְ ִמ ְית ּ ַפס ּ ִפ ְדיוֹ נָן.
ֲא ָבל ִ ּב ְבכוֹ ר  -לֹא.
וְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ,לֵ ית לֵ ּיה ָהא דִּ ְתנַן:
יט ִליז,
" ָ ּכל ּ ְפסו ֵּלי ַה ּמו ְּקדָּ ׁ ִשין :נִ ׁ ְש ָח ִטין ּ ְ -ב ִא ְ
יט ִליז,
וְ נִ ְמ ָ ּכ ִרין ּ ְ -ב ִא ְ
יט ָרא" )בכורות לא.(.
וְ נִ ׁ ְש ָק ִלין ּ ְ -ב ִל ְ
ַאלְ ָמאֵּ :כיוָ ן דְּ ׁ ָש ִרית לֵ ּיה ָ -ט ֵפי וְ זַ ֵ ּבין!
ָא ַמר ַרב ָמ ִרי ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ָּכ ֲהנָ א:
ַמה ׁ ּ ֶש ַּמ ׁ ְש ִ ּב ַיח ָ ּבעוֹ ר ּ -פוֹ גֵ ם ַ ּב ָ ּב ָׂשר.

רש"י
אין מרגילין בבכור .כדרך
שמתחילין להפשיט העור דרך
הרגלים והופכו שלם לצורך
פחים או לצורך דבש ושאיו
רוצה להפשיטו שלם כשמפשיטו
בסכין דרך בטו מגרוו עד זבו:
לא בפסולי המוקדשין .שפדו
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
בקדשים וכעובדין דחולין:
בעלת מום תפדה .קודם הפרשת
השיה והך שתי חטאות לשם
חטא אחד הופרשו שפל מום
בראשוה והפריש שיה תחתיה:
שחטה הבעלת מום .לאחר
פדיוה:
אסורה .דהואי חטאת שכיפרו
בעליה:
יוצא לבית השריפה .את בשר
הבעלת מום אלמא אע''ג
דאיפריק ואישתחיט בקדושתה
קיימא וחטאת שכיפרו הבעלים
מיקרייא הלכך גבי הרגלה מי
אע''ג דאיפריק ואישתחיט
בקדושתה קיימא:
אידי ואידי כבית שמאי .דודאי
כי היכי דמחמרי ב''ש בבכור
מחמרי מי בשאר פסולי
המוקדשין מ''ש דאוקים רישא
כב''ש וסיפא כרבי ]אלעזר ברבי
שמעון[:
בכור אין לו פדיון .דכתיב
)במדבר יח( לא תפדה ואם פדאו
איו תופס פדיוו בקדושתו:
שחטין באיטליז .אלמא לאו
בקדושתייהו קיימי מכי איפריק
ואישתחיט:
אלמא כיון דשרית ליה .למוכרו
באיטליז טפי ופריק ליה מיד
הקדש ביוקר הואיל וסופו
למוכרו יפה גבי הרגלה מי
לישתרי ליה להרגיל דכיון דידע
בשעת פדיון דפסולי המוקדשין
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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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ְ ּב ַמ ַע ְר ָבאִ 165מ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָר ִבינָ א:
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּנ ְִר ֶאה ְּכעוֹ ֵבד ֲעבוֹ ָדה ְ ּב ָק ָד ׁ ִשים.

רש"י

ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ָא ִבין ָא ַמר:
ְ ּגזֵ ָירה ׁ ֶש ָּמא ְיגַ דֵּ ל ֵמ ֶהם ֲע ָד ִרים ֲע ָד ִרים.

הדרן עלך ולד החטאת

 165צאן קדושים ובמקבילה בכורות לג .:גירסת וילאָ ) :א ְמ ִרי(  ...דְּ ַר ִ ּבי ָאבִ ין

שראה כעובד בקדשים .שעושה
מפוח על הבהמה בעודה מחובר
ועבודה ממש ודאי לא הוי דאין
עבודה לאחר מיתה אבל ראה
כעבודה:
גזרה שמא יגדל מהן .מפסולי
המוקדשין:
עדרים עדרים .דאי שרית ליה
להרגיל משהי להו ולא שחיט עד
שיזדמו לו פחים ואתי לגדל
עדרים ואתי לידי תקלת גיזה
ועבודה ופסולי המוקדשין
אסורין בגיזה ועבודה אפילו
לאחר פדיון:

מסכת תמורה פרק ה' – "כֵּ ַ
ימין"
יצד ַמ ֲע ִר ִ
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מסכת תמורה פרק ה' – "כֵּ ַ
ימין"
יצד ַמ ֲע ִר ִ
 .12כד ,ב
יתין
כד,ב ַמ ְתנִ ִ
ימין ַעל ַה ְ ּבכוֹ ר?
יצד ַמ ֲע ִר ִ
ֵ ּכ ַ
ַמ ְב ֶ ּכ ֶרת ׁ ֶש ָהיְ ָתה ְמעו ֶ ּּב ֶרת:
יה ׁ ֶשל זוֹ ִ ,אם זָ ָכר  -עוֹ ָלה" :יָ ְל ָדה זָ ָכר  -יִ ְק ַרב עוֹ ָלה.
"מה ׁ ּ ֶש ְ ּב ֵמ ֵע ָ
אוֹ ֵמרַ :
וְ ִאם נְ ֵק ָבה  -זִ ְב ֵחי ׁ ְש ָל ִמים" :יָ ְל ָדה נְ ֵק ָבה ִּ -ת ְק ַרב ׁ ְש ָל ִמים.
"
ִאם זָ ָכר  -עוֹ ָלה,
"
וְ ִאם נְ ֵק ָבה  -זִ ְב ֵחי ׁ ְש ָל ִמים" :יָ ְל ָדה זָ ָכר וּנְ ֵק ָבה:
ַה ָּז ָכר  -יִ ְק ַרב עוֹ ָלה,
וְ ַה ְ ּנ ֵק ָבה ִּ -ת ְק ַרב ׁ ְש ָל ִמים.
יָ ְל ָדה ׁ ְשנֵ י זְ ָכ ִרים:
ֶא ָחד ֵמ ֶהם  -יִ ְק ַרב עוֹ ָלה,
וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ י  -יִ ָּמ ֵכר ְל ַח ָ ּי ֵיבי עוֹ ָלה,
וְ ָד ָמיו חו ִ ּּלין.
יָ ְל ָדה ׁ ְש ֵּתי נְ ֵקבוֹ ת:
ַא ַחת ֵמ ֶהם ִּ -ת ְק ַרב ׁ ְש ָל ִמים,
ימ ֵכר ְל ַח ָ ּי ֵיבי ׁ ְש ָל ִמים,
וְ ַה ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה ִּ -ת ָּ
יה חו ִ ּּלין.
מ
וְ ָד ֶ ָ
יָ ְל ָדה טו ְּמטוּם וְ ַאנְ דְּ רוֹ ִגינוֹ ס:
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
יהן.
ֵאין ְקדו ׁ ּ ָּשה ָח ָלה ֲע ֵל ֶ

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
מו ָּּתר לְ ַה ּ ִטיל מוּם ִ ּב ְבכוֹ ר קוֹ ֶדם ׁ ֶש ֵ ּיצֵ א לַ ֲאוִ יר ָהעוֹ לָ ם.
ְּתנַן:
ּ
יה ׁ ֶשל זוֹ עוֹ ָלה".
"מה ׁ ֶש ְ ּב ֵמ ֵע ָ
"אוֹ ֵמר ָא ָדם ַ
עוֹ לָ ה ִ -אין
ׁ ְשלָ ִמים  -לֹא.
וְ ַא ְּת ָא ְמ ַר ְּת דְּ ָמצֵ ית ַמ ְפ ַק ַעת לֵ ּיה ִמ ְ ּקדו ׁ ּ ָּש ָת ּה?!
ֲא ַמר לָ ְך ַרב יְהו ָּדה:
ָהנֵי ִמ ֵּילי ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַק ָ ּיים,
ִּכי ָק ָא ִמינָא ֲאנָא ַ ּב ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה ,דְּ לָ א ָחזֵ י לְ ַה ְק ָר ָבה.
ִאי ַ ּב ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה ַמאי לְ ֵמ ְימ ָרא?
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא:
ֹאשוֹ  ,וְ ָק ׁ ָש ֵדי ֵ ּב ּיה מו ָּמא.
נִגְ זַ ר דִּ לְ ָמא נ ֵָפיק רוֹ ב ר ׁ
וְ ֵא ָימאָ :הכִ י נ ִַמי!
ֲא ִפילּ ּו ָהכִ י ָ -הא ֲע ִד ָיפא,166
ִמדְּ ָא ֵתי ֵ ּב ּיה לִ ֵידי ִ ּגי ָ ּזה וַ ֲעבוֹ ָדה.

 166צאן קדושים .רשי גרס :חסירא עדיפא .גירסת וילא) :י ְֵת ָירא(

רש"י
מתי'
מערימין .להפקיעו מכהן
ולהפרישו לחובתו:
ילדה זכר יקרב עולה .דבכור לא
קדיש אלא ברחם וכיון
דמעיקרא אתפסיה בקדושה
אחריתי תו לא חיילא קדושת
בכורה:
ואם אמר אם ילדה קבה .תהא
זבחי שלמים ילדה קבה תיקרב
שלמים:
ילדה שי זכרים .על שיהן חלה
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'
עולה אין .הואיל וכליל היא שרי
בכורה
קדושת
לשויי
שלמים
אבל
לקדושתה
דקדושה קלה היא אסור לשויי
בכורה
קדושת
לכתחלה
לקדושתייהו וכ''ש שאסור
להטיל בו מום דמפיק ליה
מקדושתיה לגמרי:
דלמא פיק רוב ראשו .וקדיש
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
שהגדי יוצא דרך צדעיו וראות
ואימרא
תחלה
האזים
בשפתיה שפי הטלה יוצא
תחלה:
הא עדיפא .למישרי להטיל בו
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:
חסירא עדיפא .כלומר שמחסר
ממו אבר קודם יציאת רובו
ויעשו בעל מום:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .13כד ,ב
"אם נְ ֵק ָבה  -זִ ְב ֵחי ׁ ְש ָל ִמים".
ִ
נ ְֵק ָבה ִמי ָקא ָק ְד ׁ ָשה ִ ּב ְבכוֹ ָרה?!
ֵס ָיפא ָא ְתיָא לִ ְב ֵה ָמה דְּ ֶה ְקדֵּ ׁש.
"יָ ְל ָדה ׁ ְשנֵ י זְ ָכ ִרים "...
ְ
ָא ְמ ִריִ :אי ְ ּב ֵה ָמה דְּ ֶה ְקדֵּ ׁש ֵ -ה ַיאך דְּ ַא ְקדֵּ ׁיש עוֹ לָ ה לִ ֲיה ַדר עוֹ לָ ה,
ִא ָיד ְך נ ֱֶהוֵ י ִ ּב ְקדו ׁ ּ ָּש ֵת ּיה דְּ ִאי ֵּמ ּיה!
ֵס ָיפא ֲא ָתאן לִ ְב ֵה ַמת חו ִּּלין.

רש"י
קבה מי קדשה בבכורה .דבעי
לאיערומי עלה דקאמר כיצד
מערימין וקחשיב להך:
לבהמה דהקדש .דאם חטאת
היא ותעברה ורוצה להערים
שלא ילך למיתה דולד חטאת
למיתה אזיל ישהו לקדושה
אחרת וקמ''ל דוולדות קדשים
בהוייתן הן קדושים ולא במעי
אמן וכיון דעדיין לא קדיש
בקדושת אמו מצי לארכובי עליה
קדושה אחריתי דלכי מתייליד
לא הוי ולד חטאת :לשון
ירושלמי קבה מי וכו' במבכרת
הקדש
בבהמת
דקדשים
כדפרישית והאי מבכרת לאו
דוקא אלא איידי דתא רישא
במבכרת דחולין קט מי הכא
לשון מבכרת:
אי בהמת הקדש היא .אמאי
השי ימכר לחייבי עולה האי
קמא דפיק ליהוי עולה ואידך
לכי מתייליד ליהוי בקדושתה
דאימיה:
הך סיפא דילדה שי זכרים
אתאן לבהמת חולין .והוי רישא
ומציעתא
בחולין
וסיפא
בהקדש:

מסכת תמורה פרק ה' – "כֵּ ַ
ימין"
יצד ַמ ֲע ִר ִ
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 .14כד ,ב – כה ,א
"יָ ְל ָדה טו ְּמטוּם וְ ַאנְ דְּ רוֹ ִגינוֹ ס:
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
יהן".
ֵאין ְקדו ׁ ּ ָּשה ָח ָלה ֲע ֵל ֶ
כה,א ַא ַּמאי ֵאין ְקדו ׁ ּ ָּשה ָחלָ ה ֲעלֵ ֶיהן?
ָיתן ֵהן ְקדוֹ ׁ ִשין.
ָק ָס ַבר ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל :וַ לְ דּ וֹ ת ָק ָד ׁ ִשים ּ ַ -ב ֲהוָ י ָ
דְּ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְךִ :מ ְמ ֵעי ִא ָּמן ֵהן ְקדוֹ ׁ ִשין ַ -א ַּמאי ֵאין ְקדו ׁ ּ ָּשה ָחלָ ה ֲעלֵ ֶיהן?
ָהא ְּת ַפ ְס ִּתינְ ה ּו ְקדו ׁ ּ ָּשה דְּ ִא ַּימיְיה ּו!
ָיתן ֵהן ְקדוֹ ׁ ִשים.
ֶא ָּלא ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה :וַ לְ ֵדי ָק ָד ׁ ִשים ּ ַ -ב ֲהוָ י ָ
וְ ַהאי ַּת ּנָא ָס ַבר :וַ לְ ֵדי ָק ָד ׁ ִשים ִמ ְמ ֵעי ִא ָּמן ֵהן ְקדוֹ ׁ ִשים.
דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
יתי אוֹ ֵמרּ ְ :בכוֹ ר לֹא יַ ְקדִּ ׁיש ֶה ְקדֵּ ׁישוֹ ת,
" ִאילּ ּו לֹא נֶ ֱא ַמרּ ְ " :בכוֹ ר ל ֹא יַ ְקדִּ ׁיש"ָ ,היִ ִ
"א ׁיש אֹתוֹ ") 167ויקרא כז ,כו(.
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ :
ִאי ַא ָּתה ַמ ְקדִּ ׁיש,
ֲא ָבל ַמ ְקדִּ ׁיש ָא ָדם ְ ּבכוֹ ר ֶה ְקדֵּ ׁישוֹ ת.
וַ ֲע ַדיִ ין ֲאנִ י אוֹ ֵמר :הוּא לֹא יַ ְקדִּ ׁישֲ ,א ָבל יַ ְקדִּ ׁישוּה ּו ֲא ֵח ִרים.
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרּ ִ :
"ב ְב ֵה ָמה" ִ ּב ְ ּב ֵה ָמה ָע ַס ְק ִּתי
יש ּנ ּו ַ ּב ֶ ּב ֶטן?
יָ כוֹ ל לֹא יַ ְקדִּ ׁ ֶ
"א ׁ ֶשר יְ ֻב ַּכר לַ ה'" ִ -מ ׁ ֶש ְ ּיבו ַ ּּכר ַלה',
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרֲ :
ִאי ַא ָּתה ַמ ְקדִּ ׁיש,
ֲא ָבל ַא ָּתה ַמ ְקדִּ ׁיש ַ ּב ֶ ּב ֶטן.
יָ כוֹ ל ַאף וַ ְל ֵדי ָ ּכל ַה ָ ּק ָד ׁ ִשים ֵ ּכן?
"א ְך" ִח ֵ ּלק".
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרַ :
ַאלְ ָמא ְס ִב ָירא לֵ ּיה :וַ לְ ֵדי ָק ָד ׁ ִשים ִמ ְּמ ֵעי ִא ָּמן ֵהן ְקדוֹ ׁ ִשין.

יהוה הוּא
שה לַ ָ ֹ
יהוה ִ ּב ְבהֵ ָמה ל ֹא יַ ְקדִּ ׁיש ִא ׁיש אֹתוֹ ִאם ׁשוֹ ר ִאם ֶ ׂ
ַ 167א ְך ְ ּבכוֹ ר ֲא ׁ ֶשר יְ ֻב ַּכר לַ ָ ֹ

רש"י
אין קדושה חלה עליהן .ואפי'
אמצעיתא מי קאי דהוי ולדות
קדשים ואפי' קדושת אמן איה
חלה עליהן דהא סתם אין
קדושה קאמר:
בהוייתן .כשהן ולדין והלכך אין
שום קדושה חלה עליהן:
הא תפסתיהו קדושת אמן.
משעת התחלת יצירתה כל
פורתא ופורתא קדיש:
אלא ש''מ .כולה מתי' ר''ש
היא:
אילו )לא( אמר כו' .אהאי קרא
קאי )ויקרא כז( אך בכור אשר
יבוכר לה' בבהמה לא יקדיש
איש אותו:
אילו אמר בכור אשר יבוכר לא
יקדיש .ולא כתיב איש אותו ולא
כתיב בבהמה הייתי אומר בכור
אדם לא יקדיש שום דבר
להקדש:
ת''ל אותו .מדקאמר אותו
משמע דאבכור בהמה מי קאמר
וה''ק אך בכור אדם אשר יבוכר
בבכור בהמה לא יקדיש אותו
אותו איו מקדיש בכור אדם לא
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:
ת''ל בבהמה .דלא איצטריך
ולמאי דאתא לגלויי עליה דקרא
דלאו בבכור אדם מישתעי:
בבהמה עסקתי .בבכור בהמה
דברתי כאן שלא יקדישו שום
אדם לקדושה אחרת ולא דברתי
כאן בבכור אדם כלום:
בבטן .שאפי' בעודו בבטן לא
יוכל להקדישו לקדושה אחרת:
משיבוכר .משיקדש ברחם אבל
בבטן חול הוא:
יכול אף ולד כל הקדשים כן.
שיהא מותר לשותו לקדושה
אחרת בעודו בבטן:
ת''ל אך בכור .אך חלק דבכור
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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 .15כה ,א
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַע ְמ ָרם לְ ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
"עם יְצִ ַיאת רוּבּ וֹ  -עוֹ לָ ה"?
ָא ַמר ַעל ַה ְ ּבכוֹ רִ :
עוֹ לָ ה ָהוֵ י,
אוֹ ּ ְ :בכוֹ ר ָהוֵ י?
עוֹ לָ ה ָהוֵ י ָּ -כל ּפו ְּר ָּתא וּפו ְּר ָּתא דְּ ָקא נ ֵָפיק  -הוּא ָּכלִ יל.
אוֹ ּ ְ :בכוֹ ר ָהוֵ י ָּ -כל ּפו ְּר ָּתא וּפו ְּר ָּתא דְּ ָקא נ ֵָפיקּ ְ ,ב ִמ ְּיל ֵת ּיה הוּא?
ישנָא ַא ֲח ִרינָא:
לִ ׁ ּ ָ
ׁ ֶש ֵּכן ְקדו ׁ ּ ָּשה ָחיְילָ א ֲעלֵ ּיה.
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ְ ּבכוֹ ר ָהוֵ יֶ ׁ ,ש ֵּכן ְקדו ׁ ּ ָּשתוֹ ֵמ ֶר ֶחם?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ַמאי ִּת ָ ּיב ֵעי לָ ְך?
ַהיְינ ּו דְּ ָב ֵעי ִאילְ ָפא!
"עם נ ׁ ְִש ַירת רוּבּ וֹ  -י ְֵהא ֶה ְפ ֵקר"?
ָא ַמר ַעל ַה ֶּל ֶקטִ :
לֶ ֶקט ָהוֵ י,
אוֹ ֶ :ה ְפ ֵקר ָהוֵ י?
לֶ ֶקט ָהוֵ י ֶ ׁ -ש ֵּכן ְקדו ׁ ּ ָּשתוֹ ִ ּב ֵידי ׁ ָש ַמיִם,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ֶה ְפ ֵקר ָהוֵ יֶ ׁ ,ש ֵּכן זוֹ כִ ין בּ וֹ ֲע ִנ ּיִים וַ ֲע ׁ ִש ִירים?
וְ ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ַמאי ִּת ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה?
דִּ ְב ֵרי ָה ַרב וְ ִד ְב ֵרי ַּתלְ ִמיד  -דִּ ְב ֵרי ִמי ׁשוֹ ְמ ִעים?
ָהכִ י נ ִַמי ,דִּ ְב ֵרי ִמי ׁשוֹ ְמ ִעים?

רש"י
אמר על הבכור .בעודו בבטן עם
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:
עולה הוי .שכן כליל:
או בכור הוי .שכן קדושת בכור
חלה על כל הבכורות דעלמא
מרחם:
עם שירת רובו .דבעי למהוי
לקט:
להוי הפקר .אפילו לעשירים הי
מיייהו חייל עליה קדושה דודאי
פשיטא לן אי אפקריה מקמי הכי
לכל התבואה דלא מיחייב בלקט
אלא כל שהוא אוכל ושמר:
ואמר אביי .מאי תיבעי ליה )לא(
ודאי הואיל ובהדי הדדי אתו
למיחל דברי הרב ודברי תלמיד
ודאי דברי הרב קודמין וקודשא
בריך הוא עבדיה לקט:
ה'' דברי .הרב קודמין כל כך
ובכור הוא:

מסכת תמורה פרק ה' – "כֵּ ַ
ימין"
יצד ַמ ֲע ִר ִ
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 .16כה ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ימים.
ָהאוֹ ֵמר" :וַ ְל ָד ּה ׁ ֶשל זוֹ עוֹ ָלה ,וְ ִהיא ׁ ְש ָל ִמים"  -דְּ ָב ָריו ַק ָ ּי ִ
" ִהיא ׁ ְש ָל ִמים ,וּוַ ְל ָד ּה עוֹ ָלה" ֲ -ה ֵרי זֶ ה וְ ַלד זִ ְב ֵחי ׁ ְש ָל ִמים,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ִאם ָל ֵכן נִ ְת ַ ּכ ֵּוין ְּת ִח ָ ּלה,
ימין.
הוֹ ִאיל וְ ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְקרוֹ ת ׁ ְשנֵ י ׁ ֵשמוֹ ת ְ ּכ ַא ַחת  -דְּ ָב ָריו ַק ָ ּי ִ
וְ ִאם ִמ ׁ ּ ֶש ָא ַמרֲ " :ה ֵרי זוֹ ׁ ְש ָל ִמים" נִ ְמ ַל ְך וְ ָא ַמר" :וַ ְל ָד ּה עוֹ ָלה" ֲ -ה ֵרי זוֹ וַ ְל ָד ּה ׁ ְש ָל ִמים.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִה ְפ ִר ׁיש ַח ּ ָטאתְ ,מעו ֶ ּּב ֶרת וְ יָלְ ָדה,
ָרצָ ה ָ ּב ּה ִ -מ ְת ַּכ ּ ֵפר,
ָרצָ ה ְ ּבוַ לְ ָד ּה ִ -מ ְת ַּכ ּ ֵפר.
ַמאי ַט ֲע ָמא?
ָק ָס ַבר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
ּ
ִאם ׁ ִש ּיְירוֹ ְ -מ ׁש ּויָיר,
עו ָ ּּבר לָ או י ֶֶר ְך ִא ּמוֹ הוּא.
דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה ְּכ ַמ ְפ ִר ׁיש ׁ ְש ֵּתי ַח ּ ָטאוֹ ת לְ ַא ֲח ָריוּת ָרצָ ה ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר ָ ּב ּהָ ,רצָ ה ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר ַ ּב ֲח ֶב ְיר ָּת ּה.
מוֹ ִתיב ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר:
"היא ׁ ְש ָל ִמים וּוַ ְל ָד ּה עוֹ ָלה" ֲ -ה ֵרי זֶ ה וְ ַלד ׁ ְש ָל ִמים",
" ִ
"ה ֵרי זוֹ ׁ ְשלָ ִמים" ָ ּב ֵעי ִמ ְיתנָא!
"ה ֵרי זֶ ה וְ ַלד ׁ ְש ָל ִמים" ֲ -
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְךִ ׁ :ש ּיְירוֹ ְמ ׁש ּו ּיָיר ֲ
ָא ַמר ַרב ַט ְבלָ א:
ַ ּבר ִמי ּנ ָּה דְּ ַה ִהיא.
ָהא ֲא ַמר ַרב לַ ַּת ּנָא:
"ה ֵרי זוֹ ׁ ְשלָ ִמים".
ְּתנֵיֲ :
ֵמ ִית ִיבי
ְ
"ה ֵרי ַא ְּת ׁ ִש ְפ ָחה ,וּוַ ְל ֵדך ֶ ּבן חוֹ ִרין",
" ָהאוֹ ֵמר ְל ׁ ִש ְפ ָחתוֹ ֲ :
ִאם ָהיְ ָתה עו ָ ּּב ָרה  -זָ ְכ ָתה לוֹ ".
ִאי ָא ְמ ַר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמאִ :אם ׁ ִש ּיְירוֹ ֵאינוֹ ְמ ׁש ּו ּיָיר ,עו ָ ּּבר י ֶֶר ְך ִא ּמוֹ ִ ,מ ׁ ּשוּם ָהכִ י זָ כְ ָתה לוֹ ,
וְ ָהוֵ י לֵ ּיה ִּכ ְמ ׁ ַש ְח ֵרר ֲחצִ י ַע ְבדּ וֹ ,
ו ַּמ ּנִי? ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִהיא.
ִּכ ְד ַת ְניָא:
כה,ב " ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
ַה ְמ ׁ ַש ְח ֵרר ֲח ִצי ַע ְבדּ וֹ  -יָ ָצא ְל ֵחירוּת",
ִ ּג ּיטוֹ וְ יָדוֹ ּ ָ -ב ִאין ְּכ ַא ַחת.
ְ
ּ
וְ ִאי ָא ְמ ַר ְּתִ ׁ :ש ּיְירוֹ ְ -מ ׁש ּויָיר ,עו ָ ּּבר לָ או י ֶֶרך ִא ּמוֹ הוּאַ ,א ַּמאי זָ כְ ָתה לוֹ ?
וְ ָהא ַּת ְניָא:
ּ
ּ
"נִ ְר ִאין ׁ ֶש ָה ֶע ֶבד זוֹ ֶכה ְל ַק ֵ ּבל ֵגט ׁ ִש ְחרוּר ׁ ֶשל ֲח ֵברוֹ ִ :מ ַיד ַרבּ וֹ ׁ ֶש ֵאינוֹ ׁ ֶשלּ וֹ ,
וְ לֹא ִמ ַ ּיד ַרבּ וֹ ׁ ֶשלּ וֹ "!
ֶא ָּלא ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהִ :אם ׁ ִש ּיְירוֹ ֵ -אינוֹ ְמ ׁש ּו ּיָיר,
ו ְּּתיו ְּב ָּתא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן!
ְּתיו ְּב ָּתא.
לֵ ָימא ִאם ׁ ִש ּיְירוֹ ְמ ׁש ּו ּיָיר ַּ -ת ּנ ֵָאי ִהיא,
דְּ ַת ְניָא:
ְ
"ה ֵרי ַא ְּת ַ ּבת חוֹ ִרין ,וּוַ ְל ֵדך ֶע ֶבד"  -וַ ְל ָד ּה ָ ּכמוֹ ָה,
" ָהאוֹ ֵמר ְל ׁ ִש ְפ ָחתוֹ ֲ :

רש"י
מתי'
האומר .על ולדה של בהמה
מעוברת:
ולדה עולה והיא שלמים דבריו
קיימין .שהרי קדושת הולד
קדמה:
אבל אם אמר היא שלמים.
ברישא להאם ולכל דאית בה
אקדיש וחשיב ולד למקדיש
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
קא קדיש אבל במקדיש מעוברת
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'
שמות כאחד .שאין הפה יכול
לדבר שי דברים כאחד:
דבריו קיימין .דאף בגמר דבריו
אדם תפס הואיל ומתחלה
כשאמר היא שלמים לא תכוין
לולדה :גמ' רצה בולדה מתכפר
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:
אם שיירו .לולד שאמר ולדה
חולין והיא חטאת משוייר והויא
חולין וכיון דאי בעי לא קדיש
אלמא לאו ירך אמו הוא כי לא
משייר ליה מי לאו ירך אמו הוא
ומחמת עצמו קדוש ולא מחמת
אמו ולא הוי כולד חטאת:
הרי זה ולד שלמים .אלמא
מדקרייה ולד שלמים דמכח
אימיה חתא ליה קדושה ולא
מחמת פשיה וגבי חטאת מי ולד
חטאת מיקרי ואזיל למיתה דאי
ס''ד אם שיירו משוייר דחשיב
כבהמה באפי פשה וכי לא שיירו
מחמתיה הוא דקדיש הרי הולד
עצמו שלמים איבעי למיתי:
בר מיה דההיא .מההיא לא
תיקשי דשבשתא היא דתיא ולד
הרי זה שלמים:
זכתה לו .ויצא הולד לחירות:
המשחרר חצי עבדו .קה לחציו
והוי חציו בן חורין ואע''פ שלא
שחררו כולו יש לו יד לקבל את
גיטו דגיטו וידו באין כאחד:
אלא אי אמרת אם שיירו
משוייר .אם שחרר האם ושייר
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
משוחרר שהרי הרב לא השליך גט
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:
ולדה כמוה .משוחרר:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ְ ּג ִל ִילי.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ימין.
דְּ ָב ָריו ַק ָ ּי ִ
168
"ה ִא ּׁ ָשה וִ ילָ ֶד ָיה ִּת ְהיֶ ה לַ ֲאדֹנֶ ָיה" )שמות כא ,ד(".
ִמ ׁ ּשוּם ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרָ :
ְק ָראַ ,מאי ַּתלְ מו ָּדא לְ ַר ָ ּבנַן!
ָא ַמר ָר ָבא:
ּ
ְ 169ק ָרא לְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ְגלִ ילִ י.
"ה ִא ּׁ ָשה וִ ילָ ֶד ָיה ִּת ְהיֶ ה לַ ֲאדֹנֶ ָיה",
דְּ ָק ָתנֵי" :וְ ָל ָד ּה ָ ּכמוֹ ָה"ֶ ׁ " ,ש ֶ ּנ ֱא ַמרָ :
ֶיה.
ֶיה  -וַ לְ ָד ּה לַ ֲאדוֹ נ ָ
ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ָה ִא ׁ ּ ָשה לַ ֲאדוֹ נ ָ
ַמאי לָ או ְ ּב ָהא ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י:
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ָס ַברִ ׁ :ש ּיְירוֹ ֵ -אינוֹ ְמ ׁש ּו ּיָיר,
וְ ַר ָ ּבנַן ָס ְב ִריְ :מ ׁש ּו ּיָיר.
ֲא ַמר לָ ְך ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
דְּ כ ּו ֵּלי ָעלְ ָמא ׁ ִש ּיְירוֹ ְמ ׁש ּו ּיָיר,
וְ ָהכָ א ַהיְינ ּו ַט ֲע ָמא:
"ה ִא ּׁ ָשה וִ ילָ ֶד ָיה ִּת ְהיֶ ה לַ ֲאדֹנֶ ָיה".
דְּ ָא ַמר ְק ָראָ :
ֶא ָּלא ,וַ דַּ אי לֵ ָימא ִּכי ָהנֵי ַּת ּנ ֵָאי,
דְּ ַת ְניָא:
" ַה ׁ ּשוֹ ֵחט ֶאת ַה ַח ָּטאת ,ו ָּמ ָצא ָ ּב ּה ֶ ּבן ַא ְר ָ ּב ָעה ַחי:
ָּתנֵי ֲח ָדאֵ " :אין נֶ ֱא ֶכ ֶלת ֶא ָ ּלא ְלזִ ְכ ֵרי ְכה ּו ָ ּנה,
וְ ֵאינָ ּה נֶ ֱא ֶכ ֶלת ֶא ָ ּלא ְליוֹ ם ֶא ָחד,
וְ ֵאינָ ּה נֶ ֱא ֶכ ֶלת ֶא ָ ּלא ִל ְפנִ ים ִמן ַה ְ ּק ָל ִעים".
וְ ַת ְניָא ִא ָיד ְך" :נֶ ֱא ֶכ ֶלת ְל ָכל ָא ָדם,
וְ נֶ ֱא ֶכ ֶלת ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם,
וְ נֶ ֱא ֶכ ֶלת ְלעוֹ ָלם".
ַמאי לָ או ַּת ּנ ֵָאי:
דְּ ַּת ּנָא ַק ָּמא ָס ַברִ ׁ :ש ּיְירוֹ ְ -מ ׁש ּו ּיָיר.170
ו ָּמר ָס ַברִ ׁ :ש ּיְירוֹ ֵאינוֹ ְמ ׁש ּו ּיָיר.
ֲא ַמר לָ ְך ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא ִאם ׁ ִש ּיְירוֹ ְמ ׁש ּו ּיָיר,
וְ ָהנֵי ַּת ּנ ֵָאי ְ ּב ָהא ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י:
ָיתן ֵהן ְקדוֹ ׁ ִשים.
דְּ ָמר ָס ַבר :וַ לְ ֵדי ָק ָד ׁ ִשים ַ ּב ֲהוָ י ָ
ו ָּמר ָס ַבר :וַ לְ ֵדי ָק ָד ׁ ִשים ִ ּב ְמ ֵעי ִא ָּמן ֵהן ְקדוֹ ׁ ִשים.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
לֹא ַק ׁ ְשיָא:
יש ּה ,וּלְ ַב ּסוֹ ף נ ְִת ַע ְ ּב ָרה,
ָּכאן ְ ּב ׁ ֶש ִה ְקדִּ ׁ ָ
יש ּה.
ָּכאן ּ ְ -ב ׁ ֶש ִּנ ְת ַע ְ ּב ָרה וּלְ ַב ּסוֹ ף ִה ְקדִּ ׁ ָ
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ָר ָבא:
ּ
ּ
ִמ ַּמאי דְּ ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ִאם ׁ ִשיְירוֹ ְמ ׁש ּויָיר,
דִּ לְ ָמא ַהיְינ ּו ַט ֲע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן :דְּ ָא ָדם ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר ִ ּב ׁ ְש ַבח ֶה ְקדֵּ ׁש.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַה ְמנוּנָ א:
ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ַּתלְ ִמ ֵיד ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ,וְ ָי ֵתיב לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן,
וְ לָ א ַא ֲה ַדר לֵ ּיה ַהאי ׁ ִשי ּנ ּויָא,
וְ ַא ְּת ָא ְמ ַר ְּת ַט ֲע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָא ָדם ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר ִ ּב ׁ ְש ַבח ֶה ְקדֵּ ׁש?!

רש"י
דבריו קיימין .והולד עבד:
קרא מאי תלמודא לרבן .קרא
משמע טפי כר' יוסי הגלילי
דהולדות הולכין אחר האם:
איו משוייר .אלא ירך אמו הוא
ומש''ה יצא לחירות כמוה:
והכא הייו טעמא דר' יוסי
הגלילי .דבהדיא גלי בה קרא
ולאו משום דירך אמו הוא אלא
גזירת הכתוב הוא גבי שפחה:
השוחט את החטאת .קס''ד
שהקדישה מעוברת:
מאי לאו בהא פליגי .דת''ק
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
משוייר .דלא חשיב כבהמה
באפי פשה אלא ירך אמו הוא
ומחמת אמו הוא דקדיש כשאר
ולדות קדשים וההיא קדושה לא
חתא עליה עד שעת לידה
דסבירא לן ולדות קדשים
בהוייתן הן קדושין ולא קודם:
אמר לך ר' יוחן דכ''ע .אי
בהקדישה מעוברת עסקין ודאי
אם שיירו משוייר וכי לא שיירו
קדוש הולד כחטאת גמורה אבל
בהקדישה ולבסוף תעברה פליגי
ובהא פליגי דמר סבר בהוייתן
ומר סבר במעי אמן:
כאן בהקדישה ולבסוף תעברה
כו' .ודכ''ע בהוייתן הן קדושין
ולא במעי אמן והך דקתי קדוש
בחטאת דתעברה ולבסוף
הקדישה דכ''ע אם שיירו משוייר
וחשיב למיקדש באפי פשיה
והי תאי לא פליגי מידי:
מתקיף לה רבא .אהא דמותבין
ליה לר' יוחן מאם היתה
מעוברת זכתה לו ומוקמין ליה
בתיובתא:
מאן לימא לן דטעמיה דר' יוחן
משום דאם שיירו משוייר.
דתיהוי תיובתא:
דלמא טעמא דר' יוחן .דאע''ג
דמכח אימיה קדיש לא אזיל
למיתה דאדם מתכפר בשבח
הקדש וכי אזיל ולד חטאת
למיתה היכא דלא רצה להתכפר
בו אלא באמו:
א''ל רב המוא .לא מצית
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
הוה יתיב .ואותביה ולא אהדר
ליה רבי יוחן האי שיוייא
דלימא ליה אא סבירא לי דמכח
אימיה קדוש ולא מחמתיה
דפשיה וטעמא דידי משום
דאדם מתכפר בשבח הקדש:

ִ 168אם ֲאדֹנָ יו יִ ֶּתן לוֹ ִא ׁ ּ ָשה וְ יָ לְ ָדה לּ וֹ ָבנִ ים אוֹ ָבנוֹ ת ָה ִא ׁ ּ ָשה וִ ילָ ֶד ָיה ִּת ְהיֶ ה לַ אדֹנֶ ָיה וְ הוּא יֵ ֵצא ְבגַ ּפ ֹו
 169מסורת הש"ס .גירסת וילאָ ) :א ַמר(
 170כאן ובסמוך על פי רשי ותוספות הגהות הב"ח ועוד .גירסת וילאֵ :אינוֹ וכך סובר החזו"א ועוד שכך גירסת הגמרא.

מסכת תמורה פרק ה' – "כֵּ ַ
ימין"
יצד ַמ ֲע ִר ִ
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 .17כה ,ב

"ה ֵרי זוֹ ׁ ְש ָל ִמים" נִ ְמ ַל ְך וְ ָא ַמר" :וַ ְל ָד ּה עוֹ ָלה" ֲ -ה ֵרי זוֹ וַ ְל ָד ּה ׁ ְש ָל ִמים".
" ִאם ִמ ׁ ּ ֶש ָא ַמרֲ :
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא  -וַ לְ ָדן ׁ ְשלָ ִמים!
ֶא ָּלא ָּכל ֵא ַימת דְּ ָב ֵעיִ ,מ ְימלַ ְך?!
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ְ
לֹא נִצְ ְרכָ ה ֶא ָּלא ׁ ֶש ָא ַמר ְ ּב ּתוֹ ך ְּכ ֵדי ִדיבּ וּר.
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאּ :תוֹ ְך ְּכ ֵדי ִדיבּ וּר ְּ -כ ִדיבּ וּר ,וְ ַהאי ַע ּיי ּונֵי הוּא דְּ ָק ְמ ַע ּיֵין ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

רש"י
אלא כל אימת דבעי מימליך.
בתמיה:
בתוך כדי דבור .כדי שאלת שלום
רב לתלמיד ואמרי לה תלמיד
לרב )ב''ק עג:(:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .18כה ,ב – כו ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
"ה ֵרי זוֹ ְּתמו ַּרת עוֹ ָלה ְּתמו ַּרת ׁ ְש ָל ִמים" ֲ -ה ֵרי זוֹ ְּתמו ַּרת עוֹ ָלה,
ֲ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ימים.
ִאם ָל ֵכן נִ ְת ַ ּכ ֵּוין ְּת ִח ָ ּלה ,הוֹ ִאיל וְ ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְקרוֹ ת ׁ ְשנֵ י ׁ ֵשמוֹ ת ְ ּכ ַא ַחת דְּ ָב ָריו ַק ָ ּי ִ
"תמו ַּרת ׁ ְש ָל ִמים" ֲ -ה ֵרי זוֹ ְּתמו ַּרת עוֹ ָלה.
"תמו ַּרת עוֹ ָלה" ,נִ ְמ ַל ְך וְ ָא ַמרְּ :
וְ ִאם ִמ ׁ ּ ֶש ָא ַמרְּ :

כו,א ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
אשוֹ ן.
"תחוּל זוֹ  ,וְ ַא ַחר ָּכ ְך ָּתחוּל זוֹ "  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹלְּ :תפוֹ ס לָ ׁשוֹ ן ִר ׁ
ַהכּ ֹל מוֹ ִדים ְ ּבאוֹ ֵמרָּ :
"לֹא ָּתחוּל זוֹ ֶא ָּלא ִאם ֵּכן ָחלְ ָתה זוֹ " ַּ -ת ְרוַ ויְיה ּו ָק ְד ׁ ִשי.
לֹא נ ְֶחלְ ק ּו ֶא ָּלא ְּכגוֹ ן ִמ ׁ ְשנָ ֵתינוּ,
"תמו ַּרת עוֹ לָ ה ְּתמו ַּרת ׁ ְשלָ ִמים" –
דְּ ָא ַמרְּ :
"תמו ַּרת עוֹ לָ ה ו ׁ ְּשלָ ִמים",
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָס ַברִ :מדַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה לְ ֵמ ַימרְּ :
"תמו ַּרת עוֹ לָ ה ְּתמו ַּרת ׁ ְשלָ ִמים" –
וְ ָא ַמר ְּ
ְ
"תחוּל זוֹ וְ ַא ַחר ָּכך ָּתחוּל זוֹ ".
ָהוְ יָא לֵ ּיה ְּכאוֹ ֵמרָּ :
"תמו ַּרת עוֹ לָ ה ו ׁ ְּשלָ ִמים"ֲ ,הוָ ה ָא ִמינָאְ :קדוֹ ׁ ָשה ,וְ ֵאינ ָּה ְק ֵר ָיבה.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ָס ַברִ :אי ֲא ַמר ְּ
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
"ב ֵה ָמה זוֹ ֶח ְציָ ּה ְּתמו ַּרת עוֹ ָלה ,וְ ֶח ְציָ ּה ְּתמו ַּרת ׁ ְש ָל ִמים"  -כּ ו ָ ּּל ּה ִּת ְק ַרב עוֹ ָלה,
" ָהאוֹ ֵמרּ ְ :
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ִּת ְר ֶעה ַעד ׁ ֶש ִּת ְס ָּת ֵאב,
ימ ֵכר,
וְ ִת ָּ
וְ יָ ִביא ִ ּב ְד ֵמי ֶח ְציָ ּה ְּ -תמו ַּרת עוֹ ָלה,
ו ִּב ְד ֵמי ֶח ְציָ ּה ְּ -תמו ַּרת ׁ ְש ָל ִמים.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ִאם ְל ָכ ְך נִ ְת ַ ּכ ֵּוון ִמ ְּת ִח ָ ּלה,
ימין".
הוֹ ִאיל וְ ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְלהוֹ ִציא ׁ ְשנֵ י ׁ ֵשמוֹ ת ְ ּכ ַא ַחת  -דְּ ָב ָריו ַק ָ ּי ִ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַהיְינ ּו ַר ָ ּבנַן!
כּ ו ָּּל ּה ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ָק ָתנֵי לָ ּה.
ַּת ְניָא ִא ָיד ְך:
יק ַרב עוֹ ָלה,
ְּ
"ב ֵה ָמה ֶח ְציָ ּה עוֹ ָלה וְ ֶח ְציָ ּה ַח ָּטאת"  -כּ ו ָ ּּל ּה ִּת ְ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ָּתמוּת.
"ח ְציָ ּה ַח ָּטאת וְ ֶח ְציָ ּה עוֹ ָלה" ֶ ׁ -ש ָּתמוּת.
וְ ׁ ָשוִ ין ְ ּבאוֹ ֵמרֶ :

רש"י
מתי'
הרי זו תמורת עולה .דר''מ אית
ליה תפוס לשון ראשון:
דבריו קיימין .וחציה תמורת
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'
יוסי קסבר אי אמיא תמורת
עולה ושלמים כו' .ור' יוסי אמר
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
לא תחול זו אלא אם כן חלה 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
דבמלך כ''ע מודו דאין דבריו
האחרוים כלום דודאי לא מצי
לאימלוכי:
בהמה חציה עולה וחציה חטאת
תקרב עולה .דתפוס לשון ראשון
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
בחציה מודה כדאמרי' התם הכל
מודים בדבר שהשמה תלויה
בו:
תמות .דאף בגמר דבריו אדם
תפס ואיהו לא הוי מחוייב
חטאת הלכך תמות:
ושוין באומר חציה חטאת.
תחלה והדר חציה עולה דתמות:
שוין מי ר''מ .דעל כרחך הכי
משמע דאפילו ר''מ דאמר
ברישא תיקרב הא תמות והא
מילתא פשיטא דהא ר''מ תפוס
לשון ראשון אית ליה וכיון דאמר
חציה חטאת ברישא כ''ש
דתמות הואיל ואיו מחוייב
חטאת:
מעורבת .שתערבו בה שתי
קדושות ואע''ג דתרוייהו חיילי
עלה קרבה הואיל ומערב בה
מידי דחזי להקרבה קמ''ל:

"שוִ ין" – ַמ ִּני?
ָׁ
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
אשוֹ ן",
"תפוֹ ס לָ ׁשוֹ ן ִר ׁ
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאִ :אי לָ או דְּ ַא ׁ ְש ַמ ִעינַןֲ ,הוָ ה ָא ִמינָאַ :ט ֲע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר לָ או ִמ ׁ ּשוּםְּ :
ֶא ָּלא ַהיְינ ּו ַט ֲע ָמאַ :ח ּ ָטאת ְמעוֹ ֶר ֶבת ְ -ק ֵר ָיבה.
"חצְ י ָּה עוֹ לָ ה" ְ -ק ֵר ָיבה.
"חצְ י ָּה ַח ּ ָטאת" וַ ֲה ַדר ָא ַמר ֶ
וַ ֲא ִפילּ ּו ִּכי ָא ַמרֶ :
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן דְּ לֹא.

מסכת תמורה פרק ה' – "כֵּ ַ
ימין"
יצד ַמ ֲע ִר ִ
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רש"י
ַּת ְניָא ִא ָיד ְך:
"ב ֵה ָמה זוֹ ֶח ְציָ ּה עוֹ ָלה וְ ֶח ְציָ ּה ׁ ְש ָל ִמים" ְ -קדוֹ ׁ ָשה ,וְ ֵאינָ ּה ְק ֵר ָיבה
" ָא ַמרּ ְ :
שה ְּתמו ָּרה,
עוֹ ָ ׂ
ו ְּּתמו ָּרתוֹ ּ ַ -כ ּיוֹ ֵצא בּ וֹ ".
ַמ ּנִי?
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ִהיא.
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא דִּ ְקדוֹ ׁ ָשה וְ ֵאינ ָּה ְק ֵר ָיבה!
ְּתמו ָּר ָת ּה ִאיצְ ְט ִר ְיך לֵ ּיה.
דְּ ַמה ּו דְּ ֵת ָימא :נ ְִהי ִהיא לֹא ְק ֵר ָבהְּ ,תמו ָּר ָת ּה ִּת ְק ַרב,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ַמאי ׁ ְשנָא ִהיא דְּ לָ א ְק ֵר ָבה דְּ ָהוְ יָא לָ ּה ְקדו ׁ ּ ָּשה דְּ ח ּויָה,
ְּתמו ָּר ָת ּה נ ִַמי ִמכּ ַֹח ְקדו ׁ ּ ָּשה דְּ ח ּו ָיה ָק ָא ְתיָא.

כו,ב

ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְ ּב ֵה ָמה ׁ ֶשל ׁ ְשנֵי ׁשו ָּּת ִפים,
ִה ְקדִּ ׁיש ֶחצְ י ָּה ׁ ֶשלּ וֹ ,
יש ּה ְ -קדוֹ ׁ ָשה וְ ֵאינ ָּה ְק ֵר ָיבה,
וְ ָחזַ ר וְ לָ ַקח ֶחצְ יָ ּה ַא ֶח ֶרת ,וְ ִה ְקדִּ ׁ ָ
עוֹ ָׂשה ְּתמו ָּרה ,ו ְּתמו ָּר ָת ּה ^ ַּכ ּיוֹ צֵ א ָ ּב ּה.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה ְּתלָ ת:
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהְ :קדו ׁ ּ ַּשת דָּ ִמים ִ -נ ְד ֶחה.
ו ׁ ְּש ַמע ִמי ּנ ָּהּ ַ :ב ֲעלֵ י ַח ּיִים - 171נִ ְד ִחין.
ו ׁ ְּש ַמע ִמי ּנ ָּה :דִּ יחוּי ֵמ ִע ָ ּיקרוֹ ָ -הוֵ י דִּ יחוּי.
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
"חצְ ָי ּה עוֹ לָ ה וְ ֶחצְ יָ ּה ַמ ֲע ֵׂשר"  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל עוֹ לָ ה ְק ֵר ָיבה.
ַהכּ ֹל מוֹ ִדים ֵהיכָ א דְּ ָא ַמרֶ :
"חצְ י ָּה ַמ ֲע ֵׂשר" ַ -מאי?
ֵהיכָ א דְּ ָא ַמר " ֶחצְ י ָּה ְּתמו ָּרה" ,וְ ֶ
ְּתמו ָּרה ְק ֵר ָיבה ׁ ֶש ֵּכן נוֹ ֶהגֶ ת ְ ּבכָ ל ַה ָ ּק ָד ׁ ִשים,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
172
ַמ ֲע ֵׂשר ְק ֵר ָיבה ֶ ׁ ,ש ֵּכן ַמ ְקדִּ ׁיש לְ ָפנָיו וּלְ ַא ֲח ָריו.
ֵּתיק ּו.

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

תמורתה איצטריכא ליה.
לאשמועין דכיוצא בה היא
ואיה קריבה אלא היא תימכר
לאחר שתסתאב ויביא בדמי
חציה עולה ובדמי חציה שלמים
דמהו דתימא הי דאיהי לא
קרבה כו':
ואיה קריבה .הואיל ומתחלה
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:
קדושת דמים מדחה .המקדיש
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:
בעלי חיים דחין .ואע''ג דהדר
מיחזו אידחו לעולם משום דיחוי
קמאי:
דיחוי מעיקרא .כגון זו שמתחלת
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
הכל עולה קרבה .אפילו תכוון
מתחלה לכך דלא חשיבא מילתא
בתרייתא מידי דאין מעשר
קדוש כה''ג אלא דרך מין ויהא
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
תמורה .ותרוייהו כי הדדי יהו
הי חיילא :תמורה והגת בכל:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .19כו ,ב – כז ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
"ה ֵרי זוֹ ַּת ַחת זוֹ "
ֲ
ְּתמו ַּרת זוֹ ",
"
יפת זוֹ " ֲ -ה ֵרי זוֹ ְּתמו ָּרה.
ל
ח
"
ֲ ִ ַ
" זוֹ ְמחו ֶ ּּל ֶלת ַעל זוֹ " ֵ -אין זוֹ ְּתמו ָּרה.
וְ ִאם ָהיָ ה ֶה ְקדֵּ ׁש ַ ּב ַעל מוּם  -יוֹ ֵצא ְלחו ִ ּּלין,
וְ ָצ ִר ְ
יך ַל ֲעשׂוֹ ת דָּ ִמים.

ְ ּג ָמ ָרא
ישנָא דְּ ִא ְת ּפו ֵּסי הוּא.
"ת ַחת" לִ ׁ ּ ָ
לְ ֵמ ְימ ָראַּ :
ו ְּר ִמינְה ּו:
" ָק ְד ׁ ֵשי ֶב ֶדק ַה ַ ּביִ ת,
יפת זוֹ "
ָא ַמרֲ " :ח ִל ַ
" ְּתמו ַּרת זוֹ "  -לֹא ָא ַמר ְ ּכלוּם.
" ַּת ַחת זוֹ "
ּ
ימין".
י
ק
יו
ר
ב
"
זוֹ
ל
ע
ת
דְּ ָ ָ ַ ָ ִ
" ְמחו ֶ ּּל ֶל ַ
ישא ,ו ַּמאי ׁ ְשנָא ֵס ָיפא!
ישנָא דְּ ִא ְית ּפו ֵּסי ִהיא ַ -מאי ׁ ְשנָא ֵר ׁ ָ
ִאי ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך לִ ׁ ּ ָ
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ּ
ּ
ישנָא דְּ ִא ְיתפו ֵּסי
"ת ַחת" ַ -מ ׁ ְש ַּכ ַחת לָ ּה :לִ ׁ ָ
ַּ
ישנָא דְּ ַאחוּלֵ י.
לִ ׁ ּ ָ
ישנָא דְּ ִא ְת ּפו ֵּסי" – דִּ כְ ִתיב"^ :וְ ִאם ַּת ְח ֶּת ָיה ַת ֲעמֹד ַה ַ ּב ֶה ֶרת") 173ויקרא יג ,כג(.
כז,א "לִ ׁ ּ ָ
174
ּ
חשת ָא ִביא זָ ָהב" )ישעיה ס ,יז(.
"ת ַחת ַה ְנ ׁ ֶ
דְּ ַאחוּלֵ י  -דִּ כְ ִתיבַּ :
יש ָנא דְּ ִא ְת ּפו ֵּסי הוּא.
וְ ִהלְ ָּכ ְךּ ַ :ג ֵ ּבי ָק ְד ׁ ֵשי ִמזְ ֵ ּב ַח ,דְּ ָע ְב ִדין ְּתמו ָּרה  -לִ ׁ ּ ָ
ישנָא דְּ ַאחוּלֵ י הוּא.
ַ ּג ֵ ּבי ָק ְד ׁ ֵשי ֶב ֶדק ַה ַ ּביִ ת ,דְּ לָ א ָע ְב ִדין ְּתמו ָּרה  -לִ ׁ ּ ָ
ָא ַמר ָר ָבא:
ישנָא דְּ ַאחוּלֵ י הוּא.
ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ָק ְד ׁ ֵשי ִמזְ ֵ ּב ַחַ ,מ ׁ ְש ַּכ ַחת לָ ּה לִ ׁ ּ ָ
ְּכגוֹ ןֶ ׁ :ש ָה ָיה ֶה ְקדֵּ ׁש ַ ּב ַעל מוּם.
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ישנָא דְּ ַאחוּלֵ י,
ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ַב ַעל מוּם נ ִַמי ַמ ׁ ְש ַּכ ַחת לָ ּה לִ ׁ ּ ָ
ישנָא דְּ ִא ְת ּפו ֵּסי.
ו ַּמ ׁ ְש ְּכ ַח ְּת לִ ׁ ּ ָ
יָדוֹ ַא ּקוֹ ֶד ׁש  -חוֹ ל ָהוֵ י.
יָדוֹ ַאחוֹ ל  -קוֹ ֶד ׁש ֲהוָ ה.

רש"י
מתי' תחת זו תמורת זו חליפי
זו .לשון תמורה יהו :מחוללת.
לשון חילול הוא ולא אמר כלום
שאין בהמת קדש תמימה יוצאה
לחולין :לעשות לו דמים .שתהא
אותה של חולין שוה כאותה של
הקדש שהוא מחלל עליה ולא
יתאה ההקדש :גמ' אתפוסי.
בתמורה :קדשי בדק הבית .אם
העמיד בהמת חולין ואמר זו
תמורת זו וחליפי זו :לא אמר
כלום .דלשון תמורה הוא ואין
עושין תמורה כדאמרין בפ''ק
)לעיל יג (.יצאו קדשי בדה''ב כו':
זו תחת זו מחוללת על זו דבריו
קיימין .ויצא ההקדש  .לחולין
וזה כס תחתיו שקדשי ב''ה
פדין אפילו תמימין אלמא תחת
לישא דאחולי הוא ל' ירושל' מי
תפסן פדיון כלומר מי עבדי
תמורה:
ואם תחתיה תעמוד .עמדה
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:
גבי קדשי בדק הבית כו' .ידו
אקודש חול הוי .היח ידו
אקודש ואמר זו תחת זו אידך
דחולין ודאי לחולין מתכוין וחול
הוא:
ידו אחול .ואמר זו תחת זו
אתפוסי הוא דקדש בעל מום
עושה תמורה ואי הוה בעי האי
לאחולי הוה מח ידיה על ההיא
דקדש:
ואמר הרי אלו )חטאת( תחת
אלו .ולא היח ידו לא כאן ולא
כאן:
לאתפוסי .מתכוין או לאחולי
מתכוין והוא הדין מי דמצי
למיבעי בחדא אלא איידי דבעי
מיבעיא הך בעיא אחריתי
בתרתי קט סירכא דתרתי:
איסורא .לא ימיר:

ָ ּב ֵעי ַא ַ ּביֵי:
ָהי ּו לְ ָפנָיו ׁ ְש ֵּתי ְב ֵהמוֹ ת ׁ ֶשל ק ֶֹד ׁש ַ ּב ֲעלוֹ ת מוּם,
ו ׁ ְּש ֵּתי ְב ֵהמוֹ ת ׁ ֶשל חו ִּּלין ְּת ִמימוֹ ת,
"ה ֵרי ֵאלּ ּו ַּת ַחת ֵאלּ וּ" ַ -מהוּ?
וְ ָא ַמרֲ :
ִמי ָא ַמר לְ ִא ְת ּפו ֵּסי וְ לָ ֵקי.
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ָּכל ֵהיכָ א דְּ ִא ָּיכא ֶה ֵּית ָרא לָ א ׁ ָש ֵביק ִאינ ִׁיש ֶה ֵּית ָרא וְ ָע ֵביד ִא ּיסו ָּרא?
וְ ִאם ִּת ְמצֵ י לוֹ ַמר ָּכל ֵהיכָ א דְּ ִא ָּיכא ֶה ֵּית ָרא ,לָ א ׁ ָש ֵביק ִאינ ִׁיש וְ ָע ֵביד ִא ּיסו ָּרא -
ָהי ּו לְ ָפנָיו ׁ ְש ֵּתי ְב ֵהמוֹ ת ׁ ֶשל קוֹ ֶד ׁש ,וְ ַא ַחת ֵמ ֶהן ַ ּב ֲעלַ ת מוּם,
ו ׁ ְּש ֵּתי ְב ֵהמוֹ ת ׁ ֶשל חו ִּּלין ,וְ ַא ַחת ֵמ ֶהן ַ ּב ֲעלַ ת מוּם,
"ה ֵרי ֵאלּ ּו ַּת ַחת ֵאלּ וּ" ַ -מהוּ?
וְ ָא ַמרֲ :
ש ָתה ָצ ֶרבֶ ת ַה ׁ ּ ְש ִחין הִ וא וְ ִט ֲהרוֹ ַהכּ ֹהֵ ן
 173וְ ִאם ַּת ְח ֶּת ָיה ַּת ֲעמֹד ַה ַ ּב ֶה ֶרת ל ֹא ָפ ָ ׂ
ְ
ְ
שיִ ך ְצ ָד ָקה
ש ְמ ִּתי ְפ ֻקדָּ ֵתך ׁ ָשלוֹ ם וְ נֹגְ ַ ׂ
ַּ 174ת ַחת ַה ְּנח ׁ ֶֹשת ָא ִביא זָ ָהב וְ ַת ַחת הַ ַ ּב ְרזֶ ל ָא ִביא כֶ ֶסף וְ ַת ַחת ָה ֵע ִצים נְ ח ׁ ֶֹשת וְ ַת ַחת ָה ֲא ָבנִ ים ַ ּב ְרזֶ ל וְ ַ ׂ

מסכת תמורה פרק ה' – "כֵּ ַ
ימין"
יצד ַמ ֲע ִר ִ

ִמי ָא ַמר ְּת ִמ ָימה ַּת ַחת ְּת ִמ ָימה  -לְ ִא ְת ּפו ֵּסי
ַ ּב ֲעלַ ת מוּם ַּת ַחת ַ ּב ֲעלַ ת מוּם ,לְ ַאחוּלֵ י,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ְּת ִמ ָימה חו ִּּלין ַּת ַחת ַ ּב ֲעלַ ת מוּם ֶה ְקדֵּ ׁש,
ַ ּב ֲעלַ ת מוּם חו ִּּלין ַּת ַחת ְּת ִמ ָימה ֶה ְקדֵּ ׁש,
וְ ַּת ְרוַ יְיה ּו לָ ֵקי?
וְ ִאם ִּת ְמצֵ י לוֹ ַמר ָּכל ֵהיכָ א דְּ ִא ָּיכא ֶה ֵּית ָירא לָ א ָע ֵביד ִא ּיסו ָּרא ,וּלְ ַאחוּלֵ י הוּא ,וְ לָ א לָ ֵקי
ָהי ּו לְ ָפנָיו ׁ ָשל ֹׁש ְ ּב ֵהמוֹ ת ׁ ֶשל ק ֶֹד ׁש וְ ַא ַחת ֵמ ֶהן ַ ּב ֲעלַ ת מוּם,
"ה ֵרי ֵאלּ ּו ַּת ַחת ֵאלּ וּ",
ו ׁ ְּשל ׁ ָֹשה ְ ּב ֵהמוֹ ת ׁ ֶשל חו ִּּלין ְּת ִמימוֹ ת ,וְ ָא ַמרֲ :
ִמי ָא ְמ ִרינַןִ :מדְּ ְּת ִמימוֹ ת ַּת ַחת ְּת ִמימוֹ ת לְ ִא ְת ּפו ֵּסי ְּת ִמימוֹ ת נ ִַמי ַּת ַחת ַ ּב ֲעלַ ת מוּם לְ ִא ְת ּפו ֵּסי,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ָהכָ א נ ִַמיָּ ,כל ֵהיכָ א דְּ ִא ָּיכא ֶה ֵּית ָירא  -לָ א ָע ֵביד ִא ּיסו ָּרא,
ְיתא לְ ַאחוּלֵ י ָהוֵ י.
וְ ַה ִהיא ַ ּב ְת ַרי ָ
וְ ִאם ִּת ְימצֵ י לוֹ ַמרָ :הכָ א נ ִַמיֵּ ,כיוָ ן דְּ ַא ַּכ ִּתי ַ ּג ְב ָרא לֹא ִא ַּית ְחזַ ק ְ ּב ִא ּיסו ֵּרי,
לָ א ׁ ָש ֵביק ֶה ֵּת ָירא וְ ָע ֵביד ִא ּיסו ָּרא.
ָ ּב ֵעי ַרב ַא ׁ ִשי:
ָהי ּו לְ ָפנָיו ַא ְר ַ ּבע ְ ּב ֵהמוֹ ת ׁ ֶשל ק ֶֹד ׁש ,וְ ַא ַחת ֵמ ֶהן ַ ּב ֲעלַ ת מוּם ,וְ ַא ְר ַ ּבע ְ ּב ֵהמוֹ ת ׁ ֶשל חו ִּּלין,
"ה ֵרי ֵאלּ ּו ַּת ַחת ֵאלּ וּ" ַ -מהוּ?
וְ ָא ַמרֲ :
)בכו ָּּלן( לָ ֵקי ְ ּב ַא ְר ַ ּבע ַמלְ ֻק ּיוֹ ת.
ָהכָ א וַ דַּ אי ֵּכיוָ ן ְד ִא ַּית ְחזַ ק ַ ּג ְב ָרא ְ ּב ִא ּיסו ֵּרי ּ ְ -
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ַאף ַעל ַ ּגב ְד ִא ַּית ְחזַ ק ְ ּב ִא ּיסו ָּרא  -לָ א ׁ ָש ֵביק ִאינ ִׁיש ֶה ֵּית ָירא וְ ָע ֵביד ִא ּיסו ָּרא,
ְיתא לְ ַאחוּלֵ י ָהוֵ י?
וְ ָהוֵ י ַ ּב ְת ַרי ָ
ֵּתיק ּו.
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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.
דודאי אתפוסי ליכא למימר דרע ברע
לא כתיב דליעביד תמורה:
או דלמא תמימה דחולין תחת בעלת
מום כו' .ואף על גב דפשיט לעיל דלא
שביק היתירא ועביד איסורא איכא
למיבעי הכא הואיל ואי אפשר דלא
עביד איסורא בחדא איכא למימר כי
היכי דבהא עביד איסורא בהא מי
לא איכפת ליה ודאי אתפוסי הוא:
היו לפיו שלשה בהמות כו' .דאף על
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:
גברא לא איתחזיק .דבשלשה זימין
הויא חזקה תרי זימי לא הוי חזקה
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
חדא הוה קאמר בהדיא הך לאתפוסי
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
דקדש דממירין שים באחד דהא
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
דקט כל ההיא דבעלת מום קמ''ל
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
כגון דהויין ג' בהמות של קדש ואחת
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
לאחולי או דלמא בתר דבורא דידיה
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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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .20כז ,א-ב
" ִאם ָהיְ ָתה ֶה ְקדֵּ ׁש ַ ּב ַעל מוּם  -יָ ָצא ְלחו ִ ּּלין,
וְ ָצ ִר ְ
יך ַל ֲעשׂוֹ ת דָּ ִמים".
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
"יָ ָצא ְלחו ִ ּּלין"  -דְּ ַבר ּתוֹ ָרה.
"וְ ָצ ִר ְ
יך ַל ֲעשׂוֹ ת דָּ ִמים" – ִמדִּ ְב ֵר ֶיהם.
וְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ָא ַמר:
ַאף " ָצ ִר ְ
יך ַל ֲעשׂוֹ ת דָּ ִמים"  -דְּ ַבר ּתוֹ ָרה.
ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן?
ֵימא ֵר ׁיש לָ ִק ׁישַ :אף צָ ִר ְיך לַ ֲעשׂוֹ ת דָּ ִמים דְּ ַבר ּתוֹ ָרה?
ֵימא :אוֹ נ ָָאה ְ ּב ָהא נ ָ
ִאי נ ָ
וְ ָהא ְּתנַן:
" ֵאלּ ּו דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ֵאין ָל ֶהם אוֹ נָ ָאהָ :ה ֲע ָב ִדים,
וְ ַה ׁ ּ ְש ָטרוֹ ת,
וְ ַה ַ ּק ְר ָקעוֹ ת,
וְ ַה ֶה ְקדֵּ ׁשוֹ ת" )בבא מציעא נו!(.
ֶא ָּלא ַא ִ ּב ּטוּל ִמ ָ ּקח,
ְ
ֵימא ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן צָ ִריך לַ ֲעשׂוֹ ת דָּ ִמים ִמדִּ ְב ֵר ֶיהם?
ְ ּב ָהא נ ָ
כז,ב וְ ָה ֲא ַמר ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה:
ַא ַק ְר ָקעוֹ ת דְּ חו ִּּלין.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ נָ ה ָא ַמר:
ַא ֶה ְקדֵּ ׁשוֹ ת.
ַּת ְרוַ ויְיה ּו ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ָא ְמ ִרי :אוֹ נ ָָאה ֵ -אין לָ ֶהן,
ִ ּב ּיטוּל ִמ ָ ּקח  -י ֵׁש לָ ֶהם.
לְ עוֹ לָ ם ִ ּב ּיטוּל ִמ ָ ּקח,
וְ ֵא ּיפו ְּך.
ו ִּמי ָמצֵ ית ָא ְמ ַר ְּת ֵא ּיפו ְּך?!
ִיחא לְ ַמאן דַּ ֲא ַמרַ :א ֶה ְקדֵּ ׁשוֹ ת ,וְ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ַא ַק ְר ָקעוֹ ת.
ָהנ ָ
ְ
ֶא ָּלא לְ ַמאן דַּ ֲא ַמרַ :א ַק ְר ָקעוֹ ת ֲא ָבל ֶה ְקדֵּ ׁשוֹ ת ֵאין לָ ֶהן ִ ּב ּיטוּל ִמ ָ ּקח ֵ -היכִ י ֵא ּיפוּך לְ ָהא!
ָא ַמר לָ ְךַ 175ר ִ ּבי י ְִר ְמיָה:
לָ א ֵּת ּיפו ְּך.
לֵ ָימא ְ ּב ִד ׁ ְשמו ֵּאל ָקא ִמ ּ ַיפלְ גִ י.
דְּ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֶה ְקדֵּ ׁש ׁ ָשוֶ ה ָמנֶה ׁ ֶש ִח ְּיללוֹ ַעל ׁ ָשוֶ ה ּ ְפרו ָּטה ְ -מחו ָּּלל.
דְּ ַר ִ ּבי יוֹ נָה  -לֵ ית לֵ ּיה דִּ ׁ ְשמו ֵּאל,
וְ ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ִ -אית לֵ ּיה דִּ ׁ ְשמו ֵּאל.
לֹא,
ֵ ּבין דְּ ָמר ו ֵּבין דְּ ָמר ִ -אית לֵ ּיה דִּ ׁ ְשמו ֵּאל.
דְּ ַר ִ ּבי יוֹ נָה ָס ַברִּ :כי ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל  -דִּ ֲיע ַבד,
ֲא ָבל לְ כַ ְּת ִח ָּלה  -לֹא ָא ַמר.
וְ ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ָס ַברֲ :א ִפילּ ּו לְ כַ ְּת ִח ָּלה.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
לְ עוֹ לָ ם לָ א ֵּת ּיפוּךְ,
"אלּ ּו דְּ ָב ִרים ֶ ...ה ְקדֵּ ׁשוֹ ת"ִּ ,כ ְד ַרב ִח ְסדָּ א,
ו ְּד ָקא ַק ׁ ְשיָא לָ ְך ַמ ְתנ ִ
ִיתיןֵ :
דְּ ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
" ֵאין ָל ֶהן אוֹ נָ ָאה" ֵ -אינָן ְ ּבתוֹ ַרת אוֹ נ ָָאה .דַּ ֲא ִפילּ ּו ּ ָפחוֹ ת ִמ ְּכ ֵדי אוֹ נ ָָאה חוֹ זֵ ר.
 175שיטה מקובצת ,רשי.

רש"י
יצא לחולין דבר תורה .דאמרין
בפ' המחות והסכים )מחות
קא (.ואם כל בהמה טמאה
בבעלי מומין שפדו הכתוב
מדבר:
מדבריהם .דמה''ת אין אואה
להקדש דכתיב )ויקרא כה( אל
תוו איש את אחיו ולא הקדש:
אף צריך לעשות לו דמים דבר
תורה .רב חסדא מפרש לה
לקמן:
אי ימא אאואה .דלא תאה
אלא שתות:
ביטול מקח .שתאה יותר
משתות:
והאמר רבי ירמיה משמיה דר'
יוחן אקרקע דחולין ורבי יוה
אמר .משמיה דר' יוחן אהקדש:
אואה אין להן ביטול מקח יש
להן .שאם תאה יותר משתות
חוזר לרבי יוה קשיא דר' יוחן
אדר' יוחן:
איפוך .ר' יוחן אמר צריך
לעשות דמים דבר תורה ור''ש בן
לקיש אמר מדבריהם:
היחא .לרבי יוה דאמר
אהקדשות אמר ר' יוחן דיש להן
ביטול מקח ואע''ג דכתיב אחיו
וכ''ש אקרקעות יחא מאי
דאפכת לה:
אלא לר' ירמיה .אי אפכת לה
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
דשמואל .ואי כדקמכוון לאחולי
ודאי מיתחיל כלומר אם היה
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
לא תיפוך .להא דר יוחן ור''ל
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:

מסכת תמורה פרק ה' – "כֵּ ַ
ימין"
יצד ַמ ֲע ִר ִ
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 .21כז ,ב
]"וְ ִאם ָהיָ ה ֶה ְקדֵּ ׁש ַ ּב ַעל מוּם  -יוֹ ֵצא ְלחו ִ ּּלין,
וְ ָצ ִר ְ
יך ַל ֲעשׂוֹ ת דָּ ִמים"[.176
ָא ַמר עו ָּּלא:
לֹא ָא ְמר ּו ֶא ָּלא ְ ּב ׁ ָשמוּי ִ ּב ְת ֵרי,
ּ
ֲא ָבל ְ ּב ׁ ָשמוּי ִ ּב ְתלָ ָתא  -וְ ַאף ַעל ַגב דְּ ָא ֵתי ְ ּב ֵמ ָאה  -לָ א ֲה ַדר.
ִאינִי?!
וְ ָה ֲא ַמר ַרב ָס ְפ ָרא:
ֵהיכָ א ֲא ַמרֵ :מ ָאה ִּכ ְת ֵרי ,ו ְּת ֵרי ְּכ ֵמ ָאה?
לְ ִע ְניַן ֵעדוּת,
ֲא ָבל לְ ִע ְניַן או ְּמדָּ נָא ּ ָ -ב ַתר דֵּ עוֹ ת ָאזְ לִ י ַנן.
וְ תוְּּ ,תלָ ָתא ו ְּּתלָ ָתא  -לָ א ָאזְ לִ י ַנן ָ ּב ַתר ַ ּב ְת ָרא?
דְּ יַד ֶה ְקדֵּ ׁש ַעל ָה ֶעלְ יוֹ נָה!
ָק ָס ַבר עו ָּּלא :צָ ִר ְיך לַ ֲעשׂוֹ ת דָּ ִמיםִ ,מדִּ ְב ֵר ֶיהם,
וְ כָ ל דְּ ַר ָ ּבנַן ַא ֵ ּקיל ּו ָ ּב ּה ַר ָ ּבנַ ן.

 176תוד"ה סובר שעולא מתייחס לדברי רב חסדא

רש"י
לא אמרו .דמשלם לו הדיוט
להקדש כל האואה אלא דשמוה
בי תרי ברישא וטעו ותו הדרי
תלתא ושיימוה להקדש טפי:
אבל שיימוה תלתא מעיקרא
אפילו הדור בי מאה ואמרי'
דקמא טעו לא הדרא שומא:
ואפילו תלתא ותלתא .כלומר
אפי' לא אתו אלא תלתא
ואכחישו לתלתא קמאי יד
ההקדש על העליוה ובתר
בתראי אזלין:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .22כז ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
"ה ֵרי זוֹ ַּת ַחת עוֹ ָלה",
ֲ
ַּת ַחת ַח ָּטאת"  -לֹא ָא ַמר ְ ּכלוּם.
"
" ַּת ַחת ַח ָּטאת זוֹ ",
וְ " ַּת ַחת עוֹ ָלה זוֹ "
" ַּת ַחת ַח ָּטאת",
ימים.
וְ " ַּת ַחת עוֹ ָלה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ִלי ַ ּב ַ ּביִ ת"ָ :היָ ה לוֹ  -דְּ ָב ָריו ַק ָ ּי ִ
ָא ַמר ַעל ַה ְ ּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה,
"ה ֵרי ֵאלּ ּו עוֹ ָלה"  -לֹא ָא ַמר ְ ּכלוּם.
וְ ַעל ַ ּב ֲע ַלת מוּםֲ :
"ה ֵרי ֵאלּ ּו ְלעוֹ ָלה"  -יִ ָּמ ְכרוּ,
ֲ
יהם עוֹ ָלה.
וְ יָ ִביא ִ ּב ְד ֵמ ֶ

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ִיתין דְּ לֹא ְּכ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
ַמ ְתנ ִ
דְּ ִאי ְּכ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָ -הא ֵאין ָא ָדם מוֹ צִ יא דְּ ָב ָריו לְ ַב ּ ָטלָ ה!

"ה ֵרי ֵאלּ ּו ְלעוֹ ָלה" יִ ָּמ ְכרוּ ,וְ יָ ִביא ְ ּב ָד ָמיו עוֹ ָלה".
ֲ
ַט ֲע ָמא ְ ּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה ו ַּב ֲעלַ ת מוּם ,דְּ לָ א ַחזְ יָין לָ א ָ ּב ְעיָין מו ָּמא.
ֲא ָבל ַמ ְפ ִר ׁיש נ ְֵק ָבה לְ ָא ׁ ָשם אוֹ לְ עוֹ לָ הּ ָ ,ב ְעיָין מו ָּמא.
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ִיתין דְּ לֹא ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
ַמ ְתנ ִ
דִּ ְתנַן:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ימ ֵכר ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּבמוּם" )תמורה יט.(:
ִּת ָּ

רש"י
מתי'
זו תחת חטאת זו .שהיתה חטאת
עומדת לפיו:
הרי אלו לעולה .משמע לדמי
עולה דאי איהו גופייהו הוא בעי
לאקרובי הוה אמר הרי אלו
עולה:
גמ'
מתי' .דקתי תחת חטאת תחת
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 בעין מומא .לא בעיין לרעות
דהא מסאבי וקיימי:
הא מפריש קבה כו' בעיא
מומא .הואיל וחזיא להקרבת
שלמים:
דלא כר''ש .דאמר בפ' אלו
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:

