סוּרין"
"כּל ָה ֲא ִ
מסכת תמורה פרק ו' – ָ

127

סוּרין"
מסכת תמורה פרק ו' – "כָּ ל ָה ֲא ִ
 .1כח ,א
יתין
כח,א ַמ ְתנִ ִ
ָ ּכל ָה ֲאסו ִּרין ְל ַג ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח ,אוֹ ְס ִריןּ ְ ,ב ָכל ׁ ֶש ֵהןָ :הרוֹ ֵב ַע,
וְ ַה ִ ּנ ְר ָ ּבע,
וְ ַה ּמו ְּק ֶצה,
וְ ַה ֶ ּנ ֱע ָבד,
וְ ָה ֶא ְתנָ ן,
ּו ְמ ִחיר,
וְ ַה ִ ּכ ְל ַאיִ ם,
וְ ַה ְט ֵר ָפה,
וְ יוֹ ֵצא דּ וֹ ֶפן.
ֵאיזֶ ה ּו "מו ְּק ֶצה"?
ַה ּמו ְּק ֶצה ַל ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה,
הוּא ָ -אסוּר,
ו ַּמה ׁ ּ ֶש ָע ָליו  -מו ָּּתר.
וְ ֵאיזֶ ה ּו " ַהנֶ ֱע ָבד"?
ָ ּכל ׁ ֶשעוֹ ְב ִדין אוֹ תוֹ ,
הוּא ו ַּמה ׁ ּ ֶש ָע ָליו ָ -אסוּר.
וְ זֶ ה וְ זֶ ה  -מו ָּּתר ַ ּב ֲא ִכ ָילה.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ָמר" :אוֹ ְס ִרין ְ ּב ָכל ׁ ֶש ֵהן".
דְּ לָ א ָ ּב ְטלִ י ְ ּברו ָ ּּבא.
ָּתנֵינָאּ ָ " :כל ַה ָ ּק ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָע ְרב ּו ְ ּבַ :ח ָּטאוֹ ת ֵמתוֹ ת,
אוֹ ְ ּב ׁשוֹ ר ַה ִ ּנ ְס ָקל,
ֲא ִפילּ ּו ֶא ָחד ְ ּב ִרבּ וֹ א יָ מוּת ּו" )זבחים ע.(:
וְ ַק ׁ ְשיָא לָ ןַ :מאי ָק ָא ַמר!
ָהכִ י ָק ָתנֵי:
נ ְִת ָע ְרב ּו ָ ּב ֶהן ֵמ ַח ּ ָטאוֹ ת ֵמתוֹ ת אוֹ ׁשוֹ ר ַה ּנ ְִס ָקל ֲ -א ִפילּ ּו ְ ּב ִרבּ וֹ א יָמוּתוּ.
ִאיצְ ְט ִר ְיך,
ְ
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּתך ָא ִמינָא:
ָה ָתם הוּא ִ -א ּיסו ֵּרי ֲהנ ָָאה,
ֲא ָבל ָהכָ א  -דְּ לָ או ִא ּיסו ֵּרי ֲה ָנ ָאהֵ ,א ָימא :לִ ְיב ַטל ְ ּברו ָ ּּבא,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
וְ רוֹ ֵב ַע וְ נ ְִר ָ ּבע נ ִַמי ָּתנֵינָא:
"נִ ְת ָע ְרב ּו רוֹ ֵב ַע וְ נִ ְר ָ ּבע  -יִ ְרע ּו ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְס ָּת ֲאב ּו,
וְ יִ ָּמ ְכרוּ,
וְ יָ ִביא ִ ּב ְד ֵמי יָ ָפה ׁ ֶש ָ ּב ֶהן ֵמאוֹ תוֹ ַה ִּמין" )זבחים עא!(.
ָא ַמר ַרב ָּכ ֲהנָ א,
ָא ְמ ִר ָית ּה לִ ׁ ְש ַמ ֲע ָתא ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ׁ ִש ִימי ַ ּבר ַא ׁ ִשי,
ָא ַמר לִ י:
ֲח ָדא ְ ּבחו ִּּלין,
וְ ֲח ָדא ְ ּב ָק ָד ׁ ִשים.
ּוצְ ִריכִ י,
דְּ ִאי ַא ׁ ְשמו ִּעינַן ַ ּג ֵ ּבי ָק ָד ׁ ִשים ִ -מ ׁ ּשוּם דִּ ְמ ִא ִיסי,
ֲא ָבל ַ ּג ֵ ּבי חו ִּּלין – ֵא ָימא :לִ ְיב ְטלִ י.

רש"י
מתי'
כל האסורין ]לגבי מזבח[ אוסרין
בכל שהן .אפי' תערבו אחד באלף
כולן אסורין למזבח אם איו יכר
וכולהו משכחת להו דאין יכרין
אבל טרפה לא משכחת לה אלא
כדמוקים לה במסכת זבחים בפרק
כל הזבחים שתערבו )דף עד (.כגון
שתערבה דרוסת הזאב בקיבת
הקוץ אי מי בולד טרפה ואליבא
דר''א דאמר לא יקרב:
גמ'
וקשיא לן .התם מאי אפי' דקאמר
דהא קתי כל הזבחים שתערבו
בחטאות המתות דמשמע אחד מן
הזבחים תערב בהרבה חטאות
המתות ואפי' אחד דהיתר ברבוא
דאיסור כולן ימותו ומאי קאמר
פשיטא לן דכ''ש דכי הוי איסורא
יותר טפי )גבי איסור( פשיטא דימותו
דהא איסור רובא:
ומשין .התם דהכי קתי כל
הזבחים שתערב בהן אחד מחטאות
המתות דמשמע דחדא חטאת
תערבה בזבחים כשהיו הרבה
ואפילו אחת דאיסור ברבוא דהיתר
כולן ימותו ולא בטיל חד ביייהו
ולמה לי למיהדר ולמיתי הכא:
התם הוא .גבי חטאות המתות ושור
הסקל:
דאיסורי האה יהו .ומשום הכי
חשיבי ולא בטלי:
אבל .הי דמתי' רובע ורבע
דמותרין באכילה להדיוט דבהכי
עסקין שרבע או רבע על פי עד אחד
דאיה סקלת בכך או שהבעלים
הודו ומודה בקס פטור אימא
ליבטלו קמ''ל מתיתין :ובזבחים
)גרסי'( תו ואי אשמועין הא
דתמורה ה''א הכא הוא דלגבוה
מאיס ומשום הכי לא בטלי וירעו עד
שיסתאבו ויאכלם ההדיוט אבל
מילתא דלהדיוט מי אסורה אימא
ליבטל קמ''ל התם ימותו דאפי' לגבי
הדיוט לא בטיל דאי בטיל לימא ירעו
עד שיוממו ויפדו ויאכלם הדיוט:
תיא התם בזבחים )ברובע( אחד מן
הזבחים שתערב ברובע ורבע
דחולין ירעו עד שיסתאבו וימכרו
ויביא בדמי היפה שבהם קרבן
מאותו המין .כלומר ממין אותו
קרבן שתערב בהן אם שלמים היו
יביא בדמי יפה שבהן שלמים דיד
הקדש על העליוה ואם עולה היתה
יביא בדמי היפה עולה אלמא שמעי'
מהתם דלא בטלי ברובא:
חדא בחולין .מתי' דהכא מיירי
בתערבו כשהן חולין ואחר כך
הקדישן וההיא דזבחים מיירי
דתערבו כשהן קדושים דהתם קתי
כל הזבחים:
אבל .הכא גבי חולין דלא מאיסי
בשעת תערובות דלא שייך בהו חלק
גבוה אימא ליבטלן וכי מקדיש להו
קדשי שפיר דהא כבר איבטיל ליה
איסור וליקרבו קמ''ל :ובזבחים
קפריך יתי הא דתמורה ולא בעי
הא דזבחים ומשי הכא תקתא
איצטריכא ליה להכי הדר תא לה
הכא בזבחים דהתם בתמורה תא
אוסרין בכל שהן ולא תא תקתא
והכא תא תקתא ימכרו ויביא
בדמי יפה שבהן מאותו המין:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ו ְ ּּבחו ִּּלין נ ִַמי ָּתנֵינָא:
"וְ ֵאלּ ּו ֲאסו ִּרין וְ אוֹ ְס ִרין ְ ּב ָכל ׁ ֶש ֵהן :יֵ ין נֶ ֶסךְ,
וַ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה,
יפ ֵרי ְמצוֹ ָרע,
וְ ִצ ּ ָ
וְ עוֹ רוֹ ת ְלבו ִּבין,
יער נָ זִ יר,
וְ ֵ ׂ
ש ַ
ו ֶּפ ֶטר ֲחמוֹ ר,
שר ְ ּב ָח ָלב,
ו ָּב ָ ׂ
וְ ׁשוֹ ר ַה ִ ּנ ְס ָקל,
וְ ֶע ְג ָלה ֲערו ָּפה,
וְ חו ִ ּּלין ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ֲחט ּו ָ ּב ֲעזָ ָרה,
ש ִעיר ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ֵ ּל ַח ֲ -ה ֵרי ֵאלּ ּו ֲאסו ִּרין,
וְ ָ ׂ
וְ אוֹ ְס ִרין ְ ּב ָכל ׁ ֶש ֵהן" )עבודה זרה עד!(.
צְ ִריכִ י,
דְּ ִאי ַא ׁ ְש ַמ ִעינַן ָה ָתם ִ -א ּיסו ֵּרי ֲהנ ָָאה ,דְּ לָ א ָ ּב ְטלִ י
ֲא ָבל ָהכָ א לִ ְיב ְטלִ י.
וְ ִאי ַא ׁ ְשמו ִּעי ַנן ָהכָ א  -דִּ לְ גָ בוֹ ַּה דִּ ְמ ִאיס,
ֲא ָבל לְ ֶה ְדיוֹ ט – ֵא ָימאִ :א ּיסו ֵּרי ֲהנ ָָאה לִ ְיב ְטל ּו ְ ּברו ָ ּּבא,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

רש"י
ובחולין מי תיא .דאפילו
בחולין ממש לא בטלי ברובא
בעלי חיים וכל הך דחשיבי:
ועורות לבובין .מפרש במסכת
ע''ז )דף לב (.שוקבין כגד הלב
עגול בדרך אותו קב הוציאו
האימורין והקטירום לעבודת
כוכבים ותקרובת עבודת כוכבים
אסור בהאה:
ושיער זיר .אסור בהאה דבעי
שילוח תחת הדוד:
ובשר בחלב .חתיכת בשר
שתבשלה בחלב ושוב תערבה
באלף חתיכות כולן אסורות
ואליבא דמאן דאמר בשר בחלב
אסור בהאה בשחיטת חולין
בפרק כל הבשר )דף קיד:(:
מאי שא התם .בקדשים דתי
איסורי האה כגון חטאות
המתות ושור הסקל ואיסורי
אכילה כגון טרפה בהדי הדדי:
תערובת דחולין כו' .כלומר דגבי
מסכת עבודת כוכבים הוי
תערובת דחולין איפסיק ותי
איסורי האה לחוד דקתי ואלו
אסורין ואוסרין בכל שהן
ואוסרין בהאה יין סך והדר
תי בשיטה אחריתי ואלו דברים
שאין אסורין איסור האה חלב
שחלבו עובד כוכבים ואין ישראל
רואהו כו' מיסתברא קאי גבי
מסכת עבודת כוכבים משום
דבעי לפרושי איסורי דיין סך
דדמיין ליה דהם מי אסורין
בהאה :הכא מי גבי זבחים
דדמיין ליה דכולהו אסורין
לגבוה:
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 .2כח ,א-ב
"וְ רוֹ ֵב ַע וְ נִ ְר ָ ּבע".
ְמנָלַ ן דַּ ֲא ִס ִירי לְ גָ בוֹ ַּה?
דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ֵ ַ וְ נִ ְר ַ ּבע.
ְ ִ
"מן ַ ְ ֵ ָ
" ִ
ּ
וַ ֲהלֹא דִּ ין הוּא :ו ַּמה ַ ּב ַעל מוּםֶ ׁ ,שלֹא נִ ְת ַע ְ ּב ָדה ָ ּב ּה ֲע ֵב ָירה ָ -פסוּל ְל ַג ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח.
רוֹ ֵב ַע וְ נִ ְר ָ ּבע ׁ ֶשנֶ ֶע ְב ָדה ָ ּב ֶהן ֲע ֵב ָירה ֵ -אינוֹ דִּ ין ׁ ֶש ֲאסו ִּרין ְל ַג ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח?
יחֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְת ַע ְ ּב ָדה בּ וֹ ֲע ֵב ָירה וּמו ָּּתר ְל ַג ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח.
חוֹ ֵר ׁש ְ ּב ׁשוֹ ר וַ ֲחמוֹ ר יוֹ ִכ ַ
יתה.
ֹאמר ְ ּברוֹ ֵב ַע וְ נִ ְר ַ ּבע ׁ ֶש ַח ָ ּי ִיבין ִמ ָ
יתהּ ,ת ַ
ַמה ְלחוֹ ֵר ׁש ְ ּב ׁשוֹ ר וַ ֲחמוֹ רֶ ׁ ,ש ֵאין ַח ָ ּי ִיבין ִמ ָ
אתהֲ ,ה ֵרי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַע ְ ּב ָדה ָ ּב ֶהן ֲע ֵב ָירה ִ ּב ׁ ְשנֵ י ֵע ִדים,
טוֹ ל ְל ָך ַמה ׁ ּ ֶש ֵה ֵב ָ
נֶ ֶע ְב ָדה ָ ּב ֶהן ֲע ֵב ָירה ַעל ּ ִפי ֵעד ֶא ָחד ,אוֹ ַעל ּ ִפי ַה ְ ּב ָע ִלים – ִמ ַ ּניִ ן?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
ֲאנִ י דָּ ן:
ּ
ּ
ו ַּמה ַ ּב ַעל מוּםֶ ׁ ,ש ֵאין ַה ְת ָר ַאת ׁ ְשנֵ י ֵע ִדים פוֹ ַס ְל ּתוֹ ֵמ ֲא ִכ ָילה  -הוֹ ָד ַאת ֵעד ֶא ָחד ,פוֹ ַס ְל ּתוֹ ֵמ ַה ְק ָר ָבה.
ְ ּברוֹ ֵב ַע וְ נִ ְר ָ ּבע ׁ ֶשהוֹ ָד ַאת ׁ ְשנֵ י ֵע ִדים ּפוֹ ַס ְל ּתוֹ ֵמ ֲא ִכ ָילה ֵ -אינוֹ דִּ ין:
ׁ ֶשהוֹ ָד ַאת ֵעד ֶא ָחד ּפוֹ ַס ְל ּתוֹ ֵמ ַה ְק ָר ָבה?!".
"מן ַה ְ ּב ֵה ָמה" ְ -להוֹ ִציא רוֹ ֵב ַע וְ נִ ְר ָ ּבע"  -וְ ָהא ָא ְתיָא ִמדִּ י ָנא!178
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמרִ " :
ה ּבהמה") 177ויקרא א ,ב(  -להוֹ ציא רוֹ בע

כח,ב ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימרֵ :מ ִע ָ ּיק ָרא דְּ ִדינָא ּ ִפ ְירכָ א,
ִיכר,
ֹאמר ְ ּברוֹ ֵב ַע וְ נ ְִר ָ ּבע ׁ ֶש ֵאין מוּמוֹ נ ָּ
ַמה ְּל ַב ַעל מוּם ׁ ֶש ֵּכן מוּמוֹ נ ָּ
ִיכרּ ,ת ַ
ִיכר  -י ְֵהא ָּכ ׁ ֵשר לְ גַ ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח!
הוֹ ִאיל וְ ֵאין מוּמוֹ נ ָּ
"מן ַה ְ ּב ֵה ָמה" )ויקרא א ,ב( ְ -להוֹ ִציא רוֹ ֵב ַע וְ נִ ְר ָ ּבע".
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמרִ " :
"מן ַה ָ ּב ָקר")ויקרא א ,ב( ְ -להוֹ ִציא ֶאת ַה ֶ ּנ ֱע ָבד.
" ִ
ּ
וַ ֲהלֹא דִּ ין הוּא :ו ָּמה ֶא ְתנָ ן ו ְּמ ִחיר ֶ ׁ -ש ִציפוּיָ ין מו ָּּת ִריןֵ ,הן ֲאסו ִּרין.
נֶ ֱע ַבד ׁ ֶש ִצ ּיפוּיוֹ ָאסוּר ֵ -אינוֹ דִּ ין ׁ ֶשהוּא ָאסוּר?!
יהן מו ָּּת ִרין.
אוֹ ִחילּ וּף :ו ָּמה ֶא ְתנָ ן ו ְּמ ִחיר ׁ ֶש ֵהן ֲאסו ִּריןִ ,צ ּיפוּיֵ ֶ
נֶ ֱע ַבד ׁ ֶשמו ָּּתר יְ ֵהא ִצ ּיפוּיוֹ מו ָּּתר?!
179
ְ
יט ְל ָּת" :ל ֹא ַת ְחמֹד ֶּכ ֶסף וְ זָ ָהב ֲעלֵ ֶיהם וְ לָ ַק ְח ָּת לָ ך" )דברים ז ,כה(,
ִאם ֵ ּכן ִ ּב ַּ
ימ ּנ ּו "ל ֹא ַת ְחמֹד ֶּכ ֶסף וְ זָ ָהב" ְ ּבדָּ ָבר ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ רו ַּח ַח ִ ּייםֲ ,א ָבל ְ ּבדָּ ָבר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ רו ַּח ַח ִ ּיים,
ֲאנִ י ֲא ַק ְ ּי ֶ
הוֹ ִאיל וְ ֵהן מו ָּּתר יָ כוֹ ל יְ ֵהא ִצ ּיפוּי מו ָּּתר?
"מן ַה ָ ּב ָקר" ְ -להוֹ ִציא ֶאת ַה ֶ ּנ ֱע ָבד".
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ :
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ֲחנַ נְ יָ א:
ַט ֲע ָמא דְּ ִמ ֲע ֵט ּיה ְק ָרא,
ָהא לֹא ִמ ֲע ֵט ּיה ְק ָרא  -צִ ּיפוּי מו ָּּתר?!
שוּי לִ ׁ ְש ָמם!
וְ ָהכְ ִתיב" :וְ ִא ַ ּב ְד ֶּתם ֶאת ׁ ְש ָמם") 180דברים יב ,ג( ָּ -כל ֶה ָע ׂ
ַההוּא  -לְ כַ נּוֹ ת לָ ֶהם ׁ ֵשם הוּא דַּ ֲא ָתא,
"בית ַּכ ְריָא".
"בית ַ ּגלְ יָא" – ָק ֵרינַןּ ֵ :
לְ ֵ ּ
"פנֵי כֶ לֶ ב"
"פנֵי ַה ּמוֹ לֶ ְך" ְ ּ -
ְּ
"עין קוֹ ץ".
"עין ָּכל" ֵ -
ֵ
וְ ֵא ּיפו ְּך ֲאנָא:
"מן ַה ְ ּב ֵה ָמה"  -לְ הוֹ צִ יא ֶאת ַה ּנ ֱֶע ָבד,
ִ
"מן ַה ָ ּב ָקר"  -לְ הוֹ צִ יא רוֹ ֵב ַע וְ נ ְִר ָ ּבע!
ִ

רש"י
מן הבהמה .משמע ולא כל
הבהמה:
והלא דין הוא .ולא צריך
קרא:
חורש בשור ובחמור יוכיח.
שמותר לגבוה אם הקדישו
אחרי כן:
טול לך מה שהבאת .דלאו
פירכא היא מהאי טעמא:
הרי שתעבדה עבירה
בשי עדים .כלומר הרי יש
לך להביא בדין זה אותו
ששי עדים מעידין בו
שרבע או שרבע דהוא
ודאי חייב מיתה ואסור
לגבוה:
על פי עד אחד או על פי
הבעלים .דליכא מיתה
מין לך שאסור לגבוה אי
לאו קרא:
אי אדיו .ולא צריך
קרא:
הודאת עד אחד פוסלתו
מהקרבה .דכיון דאמר
חכם מום קבוע הוא פסול
מהקרבה:
פוסלתו מאכילה .שהרי
בסקילה הוא:
ציפוייהן .אם סיככה עליו
שום דבר לאחר שתו לה
מותר הציפוי לבא לבית
לעשות ריקועין למזבח
דהתורה לא אסרה אלא
גם שיהן ולא ציפוייהן:
עבד שציפוייהן אסור.
דכתיב לא תחמוד כסף
וזהב עליהם וגו':
עבד שעשאוהו עבודת
כוכבים איו דין שיהא
הוא אסור לגבוה .הי
דלהדיוט לא מיתסר דאין
אסורין
חיים
בעלי
כדאמרן טעמא לקמן אבל
לגבוה מיהא אסור הואיל
וציפויין אסור אפי' בהאה
להדיוט וקרא למה לי:
או חילוף .אי לא כתיב
קרא איכא לחלופי דיא:
עבד שהוא מותר .דלא
אשכחן דאסור:
הכי קאמר א''כ ביטלת לא
תחמוד כו' .הלכך ליכא
למימר או חילוף הואיל
ומדיא אתיא דאסור עבד
לגבוה לא צריך קרא
דקאמר:
אי אקיימו כו' .הלכך
איכא למימר או חילוף
והואיל והוא מותר אפילו
לגבוה ציפויין מותר:
ת''ל מן הבקר ולא כל
הבקר להוציא את העבד.
דאסור לגבוה וכיון דאסור
לגבוה ציפויין אסור אף
להדיוט דקריא ביה לא
תחמוד וגו':
בית גליא .לשון גובה )ל''א(
בית כלייא כמו כלוא כליון
ל''א בית כריא בית הכסא
לשון כרו שוחה )ירמיהו
יח(:

ש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם ָא ָדם ִּכי יַ ְק ִריב ִמ ֶּכם ָק ְר ָ ּבן לַ ה' ִמן ַה ְ ּב ֵה ָמה ִמן ַה ָ ּב ָקר ו ִּמן ַה ּצֹאן ַּת ְק ִריב ּו ֶאת ָק ְר ַ ּבנְ כֶ ם
 177דַּ ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
 178שיטה מקובצת .גירסת וילא) :לָ א ָא ְתיָא(
ָ
ְ
ש ְרפוּן ָ ּב ֵא ׁש ל ֹא ַת ְחמֹד ֶּכ ֶסף וְ זָ הָ ב ֲעלֵ ֶיהם וְ לָ ַק ְח ָּת לָ ך ּ ֶפן ִּת ָ ּו ֵק ׁש בּ וֹ ִּכי תוֹ ֲע ַבת ה' ֱאל ֶֹהיך הוּא
ְ ּ 179פ ִסילֵ י ֱאל ֵֹה ֶיהם ִּת ְ ׂ
ש ְרפוּן ָ ּב ֵא ׁש ו ְּפ ִסילֵ י ֱאל ֵֹה ֶיהם ְּתגַ דֵּ עוּן וְ ִא ַ ּב ְד ֶּתם ֶאת ׁ ְש ָמם ִמן ַה ָּמקוֹ ם הַ הוּא
 180וְ נִ ַּת ְצ ֶּתם ֶאת ִמזְ ְ ּבח ָֹתם וְ ׁ ִש ַ ּב ְר ֶּתם ֶאת ַמ ֵ ּצב ָֹתם וַ ֲא ׁ ֵש ֵר ֶיהם ִּת ְ ׂ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ָה ָתם ֵ -מ ִע ְניָינָא דִּ ְק ָרא ,וְ ָהכָ א ֵ -מ ִע ְניָינָא דִּ ְק ָרא,181
ְּכ ִתיב ַ ּג ֵ ּבי ְ ּב ֵה ָמה" :וְ ִא ׁיש ִּכי יִ ֵּתן ׁ ְשכָ ְב ּתוֹ ִ ּב ְב ֵה ָמה מוֹ ת יו ַּמת") 182ויקרא כ ,טו-טז(.
שב" )תהלים קו ,כ(.
ַ ּג ֵ ּבי ָ ּב ָקר ְּכ ִתיב" :וַ ָ ּי ִמיר ּו ֶאת ְּכבוֹ ָדם ְ ּב ַת ְבנִ ית ׁשוֹ ר אֹכֵ ל ֵע ֶ ׂ
"מן ַהצּ ֹאן") 183ויקרא א ,ב( ְ -להוֹ ִציא ֶאת ַה ּמו ְּק ֶצה.
" ִ
"ו ִּמן ַהצּ ֹאן" ְ -להוֹ ִציא ֶאת ַהנּ וֹ ֵג ַח.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
ִאם נֶ ֱא ַמר "רוֹ ֵב ַע" ָל ָּמה נֶ ֱא ַמר "נוֹ ֵג ַח"?
וְ ִאם נֶ ֱא ַמר "נוֹ ֵג ַח" ָל ָּמה נֶ ֱא ַמר "רוֹ ֵב ַע"?
ְל ִפי ׁ ֶש ֶ ּי ׁ ְשנוֹ ְ ּברוֹ ֵב ַע ַמה ׁ ּ ֶש ֵאין ֵ ּכן ְ ּבנוֹ ֵג ַח.
שה אוֹ נֶ ס ְ ּכ ָרצוֹ ןַ ,מה ׁ ּ ֶש ֵאין ֵ ּכן ְ ּבנוֹ ֵג ַח,
יֵ ׁש ְ ּברוֹ ֵב ַע ֶ ׁ -ש ָהרוֹ ֵב ַע עוֹ ֶ ׂ
יֵ ׁש ְ ּבנוֹ ֵג ַח ׁ ֶש ַהנּ וֹ ֵג ַח ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ֶאת ַהכּ וֹ ֶפרַ ,מה ׁ ּ ֶש ֵאין ֵ ּכן ְ ּברוֹ ֵב ַע.
הו ְּצ ַר ְך לוֹ ַמר רוֹ ֵב ַע וְ הו ְּצ ַר ְך לוֹ ַמר נוֹ ֵג ַח".
ְיתי לָ ּה ֵמ ָהכָ א,
וְ ַהאי ַּת ּנָא ָמי ֵ
דְּ ַת ְניָא:
184
" ָהרוֹ ֵב ַע וְ ַה ִ ּנ ְר ָ ּבע ֲה ֵרי ֵהם ְ ּכ ָק ָד ׁ ִשיםֶ ׁ ,ש ָ ּק ַדם מוּם עוֹ ֵבר ְל ֶה ְקדֵּ ׁ ָשן,
יהן.
ו ְּצ ִר ִיכין מוּם ָקבו ַּע ִל ְפדּ וֹ ת ֲע ֵל ֶ
185
ׁ ֶשנֶ ֱא ַמרִּ " :כי ָמ ׁ ְש ָח ָתם ָ ּב ֶהם מוּם ָ ּבם" )ויקרא כב ,כה(".

רש"י
דאשכחן
דקרא.
מעייא
דברובע סיב קרא בהמה ובדבר
עבודת כוכבים סיב לשון בקר:
מוקצה .שהקצוהו לצורך
תקרובת עבודת כוכבים:
את הוגח .שהמית את האדם
בעד אחד דלא מיסתקיל:
אם אמר רובע .דאסור להקרבה
והלא שיהם שוין דאם היו ב'
עדים בדבר שיהם סקלין:
וגח לא עשה בו אוס כרצון.
לעין סקילה דתן )ב''ק דף לט(.
שור האיצטדין איו חייב סקילה
שאמר שור כי יגח ולא שיגיחוהו
אחרים:
משלם עליו את הכופר .אע''פ
שהשור סקל:
והאי תא מייתי מהכא .דרובע
ורבע אסורין לגבוה :שרוע
וקלוט ל''ג:
שהן אסורין .להקרבה :רובע
ורבע דבר ערוה מוקצה ועבד
דבר עבודת כוכבים:
מזוהם .שמוציא זיעה ומסריח:
מן הכבשים וגו' .קרא אחריא
אם מן הצאן קרבו מן הכבשים
או מן העזים לעולה:

ַמאי ַּתלְ מו ָּדא?
ַח ּסו ֵּרי ִמ ַיח ּ ְס ָרא ,וְ ָהכִ י ָק ָתנֵי:
" ִמ ַּניִן ׁ ֶש ֵהןֲ ,אסו ִּרין?
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמרִּ :
"כי ָמ ׁ ְש ָח ָתם ָ ּב ֶהם מוּם ָ ּבם",
וְ ָתנָא דְּ ֵבי ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
" ָ ּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ ' :ה ׁ ְש ָח ָתה' ֵאינוֹ ֶא ָ ּלא דְּ ַבר ֶע ְרוָ ה וַ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה.
דְּ ַבר ֶע ְרוָ ה – דִּ ְכ ִתיבִּ :
שר") 186בראשית ו ,יב(.
"כי ִה ׁ ְש ִחית ָּכל ָ ּב ָ ׂ
187
ּ
ּ
ּ
ש ֶיתם לָ כֶ ם ֶפ ֶסל ְּתמוּנַ ת ָכל ָס ֶמל" )דברים ד ,טז(.
"פן ַּת ׁ ְש ִחתוּן וַ ֲע ִ ׂ
ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה – דִּ ְכ ִתיבֶ :
ָ ּכל ׁ ֶש ַה ּמוּם ּפוֹ ֵסל ָ ּב ֶהן  -דְּ ַבר ֶע ְרוָ ה וַ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ּפוֹ ְס ִלין ָ ּב ֶהן".
"מן ַה ְ ּב ֵה ָמה,
וְ ַת ּנָא דְּ ֵבי ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאלִ ,
ִמן ַה ָ ּב ָקר,
ו ִּמן ַהצּ ֹאן" )ויקרא א ,ב( ַ -מאי דָּ ֵר ׁיש ְ ּבה ּו?
ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיהְ ּ ,פ ָרט :לְ חוֹ לֶ ה,
זָ ֵקן,
ו ְּמזוֹ ָהם.
וְ ַת ּנָא ַק ָּמא ,דְּ ַא ּ ְפ ִקינְה ּו לְ ָהנֵי ְק ָר ֵאי :לְ רוֹ ֵב ַע וְ נ ְִר ָ ּבע,
חוֹ לֶ ה ,זָ ֵקן ,ו ְּמזוֹ ָהם ְ -מנָא לֵ ּיה?
שים ו ִּמן ָה ִע ִּזים") 188ויקרא א ,י(.
נ ְָפ ָקא לֵ ּיהִ " :מן ַהצּ ֹאן ִמן ַה ְּכ ָב ִ ׂ
וּלְ ַת ּנָא דְּ ֵבי ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל?
יש ַּתע ּויֵי ָהכִ י.
אוֹ ְר ֵח ּיה דִּ ְק ָרא לְ ִא ׁ ְ
 181שיטה מקובצת
 182טו וְ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר יִ ֵּתן ׁ ְשכָ ְב ּתוֹ ִ ּב ְבהֵ ָמה מוֹ ת יו ָּמת וְ ֶאת הַ ְ ּבהֵ ָמה ַּת ֲהרֹג ּו .טז וְ ִא ׁ ּ ָשה ֲא ׁ ֶשר ִּת ְק ַרב ֶאל ָּכל ְ ּבהֵ ָמה לְ ִר ְב ָעה אֹ ָת ּה וְ ָה ַרגְ ָּת ֶאת הָ ִא ׁ ּ ָשה וְ ֶאת
ַה ְ ּב ֵה ָמה מוֹ ת יו ָּמת ּו דְּ ֵמ ֶיהם ָ ּבם
ש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם ָא ָדם ִּכי יַ ְק ִריב ִמ ֶּכם ָק ְר ָ ּבן לַ ה' ִמן ַה ְ ּב ֵה ָמה ִמן ַה ָ ּב ָקר ו ִּמן ַה ּצֹאן ַּת ְק ִריב ּו ֶאת ָק ְר ַ ּבנְ כֶ ם
 183דַּ ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
 184שיטה מקובצת .גירסת וילא) :וְ כו ָּּלם(
 185ו ִּמ ַ ּיד ֶ ּבן נֵ כָ ר ל ֹא ַת ְק ִריב ּו ֶאת לֶ ֶחם ֱאל ֵֹהיכֶ ם ִמ ָּכל ֵא ֶּלה ִּכי ָמ ׁ ְש ָח ָתם ָ ּב ֶהם מוּם ָ ּבם ל ֹא יֵ ָרצ ּו לָ כֶ ם
שר ֶאת דַּ ְרכּ וֹ ַעל ָה ָא ֶרץ
נִש ָח ָתה ִּכי הִ ׁ ְש ִחית ָּכל ָ ּב ָ ׂ
 186וַ ַ ּי ְרא ֱאל ִֹהים ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ ִה ֵּנה ׁ ְ
ש ֶיתם לָ כֶ ם ּ ֶפ ֶסל ְּתמוּנַ ת ָּכל ָס ֶמל ַּת ְבנִ ית זָ כָ ר אוֹ נְ ֵק ָבה
ֶ ּ 187פן ַּת ׁ ְש ִחתוּן וַ ֲע ִ ׂ
ש ִבים אוֹ ִמן ָה ִע ִּזים לְ ע ֹלָ ה זָ כָ ר ָּת ִמים יַ ְק ִר ֶיב ּנ ּו
 188וְ ִאם ִמן הַ ּצֹאן ָק ְר ָ ּבנוֹ ִמן ַה ְּכ ָ ׂ
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 .3כח ,ב – כט ,א
" ֵאיזֶ ה ּו מו ְּק ֶצה? ַל ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה".
ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ֵאין ָאסוּר ֶא ָּלא מו ְּקצֶ ה לְ ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִים.
ֹאמר:
ׁ ֶשנ ֱֶא ַמר" :וַ יְ ִהי ַ ּב ַּליְ לָ ה ַההוּא וַ ּי ֶ
189
ָ
ּ
ַקח ֶאת ּ ַפר ַה ּׁשוֹ ר ֲא ׁ ֶשר לְ ָא ִביך ו ַּפר ַה ׁ ֵשנִ י ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים" )שופטים ו ,כה-כו(,
וְ ָה ָתם מו ְּקצֶ ה ִ ּבלְ חוּד ֲהוָ ה?
נ ֱֶע ַבד נ ִַמי ֲהוָ ה!
ָא ַמר ַרב ַא ָחא ַ ּבר י ֲַעקֹב:
מו ְּקצֶ ה לַ ֲעבוֹ ד ,וְ לֹא ֲע ָבדוּהוּ.
ָר ָבא ָא ַמר:
לְ עוֹ לָ ם ֲע ָבדוּהוּ ,וְ ִחידּ ו ּׁש הוּא,
ִּכדְּ ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ַ ּבר ָּכ ֲהנָא:
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ַ ּבר ָּכ ֲהנָ א:
ׁ ְשמֹנָה דְּ ָב ִרים ִה ִּתיר ּו ְ ּבאוֹ תוֹ לַ יְלָ ה :חוּץ,
וְ לַ יְלָ ה,
וְ זָ רוּת,
וּכְ לֵ י ׁ ָש ֵרת,
כט,א
וּכְ לֵ י ֲא ׁ ֵש ָירה,
וַ ֲעצֵ י ֲא ׁ ֵש ָירה,
וּמו ְּקצֶ ה,
וְ נ ֱֶע ַבד.

רש"י
לשבעה שים .שהוקצה עד לז'
שים ובסוף ז' שים יקריבוהו
לעבודת כוכבים דהכי הוי
מוקצה:
ופר בן שבע שים .שפיטמוהו
שבע שים אלמא הכי אורחייהו
למעבד:
עבד מי הוה .לא ידעא מהיכן
פקא :ל''א אין איסור מוקצה
אלא ז' שים ומז' שים ואילך
לא הוי מוקצה דתו לא מקרבי
ליה דכתיב ופר שי שבע שים
אלמא דמשום דחלפין עליה ז'
שים אישתרי:
לעולם עבדוהו .אלא מההוא לא
גמרי מידי דחידוש הוא:
חוץ .שחוטי חוץ:
ובלילה הקריב .דהכי כתיב ויעש
לילה:
וכלי שרת .כלומר שלא הוצרך
לכלי שרת:
וכלי אשירה .שהקריב בכלי
אשירה באותו שהיה משמש
לאשירה שימש לשם:
ובעצי אשירה .הקטירו דכתיב
התם ואת האשירה אשר עליה
תכרות:

ֹאמר לוֹ ה' ַקח ֶאת ּ ַפר הַ ׁ ּשוֹ ר ֲא ׁ ֶשר לְ ָא ִב ָיך ו ַּפר הַ ׁ ּ ֵשנִ י ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים וְ ָה ַר ְס ָּת ֶאת ִמזְ ַ ּבח הַ ַ ּב ַעל ֲא ׁ ֶשר לְ ָא ִב ָיך וְ ֶאת ָה ֲא ׁ ֵש ָרה ֲא ׁ ֶשר
 189כה וַ יְ ִהי ַ ּב ַּליְ לָ ה הַ הוּא וַ ּי ֶ
ָ
ֹאש הַ ָּמעוֹ ז הַ ֶּזה ַ ּב ַּמ ֲע ָרכָ ה וְ לָ ַק ְח ָּת ֶאת ַה ּ ָפר ַה ׁ ּ ֵשנִ י וְ ַה ֲעלִ ָית ע ֹולָ ה ַ ּב ֲע ֵצי הָ ֲא ׁ ֵש ָרה ֲא ׁ ֶשר ִּתכְ רֹת
ָעלָ יו ִּתכְ רֹת .כו ו ָּבנִ ָית ִמזְ ֵ ּב ַח לַ ה' ֱאל ֶֹהיך ַעל ר ׁ
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 .4כט ,א

יאש ּיָה:
ָא ַמר ַרב טוֹ ִבי ַ ּבר ַמ ָּתנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִ
ִמ ַּניִן לְ מו ְּקצֶ ה ִמן ַה ּתוֹ ָרה?
190
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרִּ " :ת ׁ ְש ְמר ּו לְ ַה ְק ִריב לִ י ְ ּבמוֹ ֲעדוֹ " )במדבר כח ,ב( ָּ -כל ׁ ֶשעוֹ ִׂשין לוֹ ׁ ִש ּימוּר.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַא ַ ּביֵי:
ְיתית ִא ְימ ָרא דְּ צוֹ ָמא,
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתהַ ,אי ִ
וְ לֹא ָע ֵביד לֵ ּיה ׁ ִש ּימוּר,
ָהכִ י נ ִַמי דְּ לֹא ֲחז ּו לְ ַה ְק ָר ָבה?
ָא ַמר לֵ ּיה:
"ת ׁ ְש ְמר ּו לְ ַה ְק ִריב לִ י ְ ּבמוֹ ֲעדוֹ " ָק ָא ִמינָא" :לִ י" ,וְ לֹא לְ ָאדוֹ ן ַא ֵחר,
ֲאנָא ִּ
וְ ֵאיזֶ ה ּו " ַא ֵחר" ׁ ֶש ַּמ ְק ִר ִיבין לוֹ ?
ֱהוֵ י אוֹ ֵמר :זוֹ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה.

ש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם ֶאת ָק ְר ָ ּבנִ י לַ ְח ִמי לְ ִא ׁ ּ ַשי ֵר ַיח נִ יח ִֹחי ִּת ׁ ְש ְמר ּו לְ ַה ְק ִריב לִ י ְ ּבמוֹ ֲעד ֹו
ַ 190צו ֶאת ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ

רש"י
מין למוקצה מן התורה .קס''ד
דהכי קאמר מין שחייב אדם
להקצות קרבו לשמים ולא
יקריבו מיד כשהקדישו:
שימור .לתורת גבוה:
אימרא דצומא .כבש רעב שלא
שמר מעולם ולא חששו:
לי ולא לאדון אחר .דהכי
קאמיא למוקצה לעבודת
כוכבים שאסור מן התורה
מהכא:

סוּרין"
"כּל ָה ֲא ִ
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 .5כט ,א
ָא ַמר ָר ָבא ַ ּבר ַרב ַאדָּ א ָא ַמר ַרב ִיצְ ָחק:
ֵאין מו ְּקצֶ ה ָאסוּר ֶא ָּלא ַעד ׁ ֶש ּי ֲַע ְבדוֹ .
עו ָּּלא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַעד ׁ ֶש ּי ְִמ ְסרוּה ּו לְ כוֹ ְמ ֵרי ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה.
ָ ּב ָהא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַעד ׁ ֶש ּי ֲַאכִ ילוּה ּו ַּכ ְר ׁ ִשינֵי ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא לְ ָב ָהא:
ִמ ְפלְ גִ ית ּו ַא ּתוּן ַאע ּו ָּלא?
ָא ַמר לֵ ּיה:
לֹא ,עו ָּּלא נ ִַמי ִּכי ָק ָא ַמר הוּא דְּ ׁ ָש ֵפי לֵ ּיה ַּכ ְר ׁ ִשינֵי ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא:
י ַָדע ָ ּב ָהא לְ ׁ ַש ּנ ּויֵי ׁ ְש ַמ ֲע ָתא,
וְ ִאי לֹא דִּ ְסלֵ יק ָה ָתם לֹא ֲהוָ ה י ַָדע ,דְּ ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ָ ּג ְר ָמה לֵ ּיה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ִיצְ ָחק:
ָ ּב ָהא ִמ ָּיכן ו ִּמ ָּיכן ֲהוָ ה.
דְּ ָתנֵי ַרב ֲחנַ נְ יָ א ְט ִר ְיט ָאה ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
שה".
ש ּו בּ וֹ ַמ ֲע ֶ ׂ
" ֵאין מו ְּק ֶצה ָאסוּר ֶא ָ ּלא ַעד ׁ ֶש ַ ּי ֲע ׂ
הוּא ָּתנֵי לָ ּה ,וְ ֲה ַדר ָא ַמר לָ ּה:
שה"?
"מ ֲע ֶ ׂ
ַמאי ַ
ַעד ׁ ֶש ִ ּי ָ ּגזֵ ז וְ י ֲַע ְבד ּו בּ וֹ .

רש"י
עד שיעבדו .בו שום עבודה
לצורך עבודת כוכבים או משיכת
קרון או שום דבר שאסור אבל
מקמי הכי לא מיתסר .ל''א אין
מוקצה אסור אלא עד שיעבדו בו
שום דבר שיעשו בו שום עבודה
לצורך כומרי עבודת כוכבים
אבל משיעבדו בו שום עבודה לא
מיתסר דתו לא מקרבי ליה וכ''ש
ולשון זה ראה לי עיקר מדתי
אלא עד שיעבדו בו ואי ללישא
קמא לא ה''ל למיתי אלא והכי
איבעי ליה למיתי אין מוקצה
אסור עד שיעבדו בו ולשון ראשון
ל''ש:
לכומרים.
שימסרוהו
עד
לאכילה דתו לא מקרבי ליה:
עד שיאכילוהו כרשיי עבודת
כוכבים .שמפטמין אותו לצורך
הכומרים ותו לא מקרבי ליה:
מכאן ומכאן הוה .מבבל ומארץ
ישראל:
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 .6כט ,א
" ֵאיזֶ ה ּו "נֶ ֱע ַבד"?
ָ ּכל ׁ ֶשעוֹ ְב ִדין אוֹ תוֹ ,
הוּא ו ַּמה ׁ ּ ֶש ָע ָליו ָ -אסוּר.
וְ זֶ ה וְ זֶ ה  -מו ָּּתר ַ ּב ֲא ִכ ָילה".
ְמנָא ָהנֵי ִמ ֵּילי?
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ִ ַ ָּ לְ ִי ְׂש ָר ֵאל.
"מ ּ ַמ ׁ ְש ֵקה יִ ְ ָ ֵ
ָא ַמר ְק ָראִ :
ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְךֲ :א ִס ִירי לְ ֶה ְדיוֹ ט ,לָ ָּמה לִ י ְק ָרא לְ ַמע ּו ִטינְה ּוִ 192מ ָ ּגבוֹ ַּה.
שראל") 191יחזקאל מה ,טו(  -מן ה ּמוּתר
ׂ

וְ כָ ל ֵהיכָ א דַּ ֲא ִס ִירי לְ ֶה ְדיוֹ ט לָ א ָ ּב ֵעי ְק ָרא?!
וְ ָהא ְט ֵר ָפה דַּ ֲא ִס ָירא לְ ֶה ְדיוֹ ט ,ו ִּמ ֲע ֵט ּיה ְק ָרא ִמ ָ ּגבוֹ ַּה,
דְּ ַת ְניָא:
193
" ְ ּכ ׁ ֶשהוּא אוֹ ֵמרִ " :מן ַה ָ ּב ָקר" )ויקרא א ,ב-ג( ְל ַמ ָּטה ׁ ֶש ֵאין ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר?
ֶא ָ ּלא ְלהוֹ ִציא ֶאת ַה ְּט ֵר ָפה"!
ִאיצְ ְט ִר ְיךָ ,סלְ ָקא דַּ ְע ְּת ָך ָא ִמינָאָ :ה ֵני ִמ ֵּילי נ ְִט ְר ָפה וְ ַא ַחר ָּכ ְך נִ ְת ַקדְּ ׁ ָשה,
יש ֵרי לְ גָ בוֹ ַּה.
ֲא ָבל נ ְִת ַקדְּ ׁ ָשה וְ ַא ַחר ָּכ ְך ִנ ְט ְר ָפה ֵא ָימא דְּ ִת ׁ ְ
וְ ָהא ֵמ ָהכָ א נ ְָפ ָקאָּ " :כל ֲא ׁ ֶשר יַ ֲעבֹר ַּת ַחת ַה ּׁ ָש ֶבט") 194ויקרא כז ,לב(,
ּ ְפ ָרט לִ ְט ֵר ָפהֶ ׁ ,ש ֵאינָ ּה עוֹ ֶב ֶרת!
ַההוּא נ ִַמי ִאיצְ ְט ִר ְיך,
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ָא ִמינָאָ :הנֵי ִמ ֵּילי ֵהיכָ א דְּ לֹא ָה ְי ָתה לָ ּה ׁ ְש ַעת ַהכּ וֹ ׁ ֶשר,
דְּ נוֹ לְ ָדה ְט ֵר ָפה ִמ ְמ ֵעי ִא ָּמ ּה,
ֲא ָבל ֵהיכָ א דְּ ָהיְ ָתה לָ ּה ׁ ְש ַעת ַהכּ וֹ ׁ ֶשר ,וְ יָצָ את לַ ֲאוִ יר ָהעוֹ לָ ם ,וְ ַא ַחר ָּכ ְך נ ְִט ְר ָפה,
ֵא ָימאִּ :ת ׁ ְש ְּת ִרי לְ גָ בוֹ ַּה,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

רש"י
מהי מילי .דמותרין לאכילה
להדיוט:
ממשקה ישראל .גבי קרבות
כתיב במשכא דיחזקאל משמע
מן המותר לאכילת ישראל הבא
קרבן:
ואי ס''ד .דמוקצה ועבד אסירי
להדיוט ל''ל הי קראי דלעיל מן
הבקר להוציא את העבד מן
הצאן להוציא את המוקצה
פקא
ישראל
ממשקה
דמשאסור להדיוט אסור לגבוה:
מן הבקר מן הבהמה מן הבקר
ומן הצאן מן הבקר למטה .אם
עולה קרבו מן הבקר שאין
ללמוד שאיו צריך לכלום דהא
כתיב מן הבקר לעיל האי דלמטה
ודאי להוציא את הטרפה וקמא
לעבד אלמא אתא קרא לטרפה:
איצטריכי .תרי קראי דאי
ממשקה ישראל הוה אמיא
למעוטי טרפה ואחר כך
הקדישה כו':
אימא תישתרי .להכי איצטריך
מן הבקר אבל גבי מוקצה ועבד
תרי קראי ל''ל הא הקדישו
ואח''כ הקצהו או עבדו לא
מיתסר דלאו דידיה הוא ואין
אדם אוסר דבר שאיו שלו אלא
מדאיצטריך למעוטי לגבוה ודאי
להדיוט מישרא שרי:
שאיה עוברת .כגון שחתכו
רגליה מן הארכובה ולמעלה וכי
הכא פקא טרפה ואחר כך
הקדישה:
איצטריכא .ג' קראי דאי
ממשקה ישראל ה''א דוקא
היכא דולדה טרפה דומיא
דערלה וכלאי הכרם דכתיב
בההוא קרא דכתיב ברישיה מן
המאתים ואמרי' בפסחים )דף
מח (.ממותר שתי מאות
ששתיירו בבור מכאן לערלה
וכלאי הכרם שבטלין במאתים
וכי היכי דערלה לא היתה לה
שעת הכושר טרפה מי לא פקא
לן מיה אלא דולדה טרפה
ולהכי איצטריכא כל אשר יעבור
לטרפה לאחר לידתה ואח''כ
הקדישה ומן הבקר אתא
להקדישה ואח''כ טרפה:

ש ָר ֵאל לְ ִמנְ ָחה וּלְ עוֹלָ ה וְ לִ ׁ ְשלָ ִמים לְ כַ ּ ֵפר ֲעלֵ ֶיהם נְ ֻאם ֲאדֹנָ י ה'
אתיִ ם ִמ ַּמ ׁ ְש ֵקה יִ ְ ׂ
 191וְ ֶ ׂ
שה ַא ַחת ִמן ַה ּצ ֹאן ִמן הַ ָּמ ַ
 192הגהות הב"ח ושיטה מקובצת .גירסץ וילאְ :מ ַמ ֲעטִ ינְה ּו
ש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם ָא ָדם ִּכי יַ ְק ִריב ִמ ֶּכם ָק ְר ָ ּבן לַ ה' ִמן הַ ְ ּב ֵה ָמה ִמן ַה ָ ּב ָקר ו ִּמן ַה ּצ ֹאן ַּת ְק ִריב ּו ֶאת ָק ְר ַ ּבנְ כֶ ם .ג ִאם עֹלָ ה ָק ְר ָ ּבנוֹ ִמן
 193ב דַּ ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ַה ָ ּב ָקר זָ כָ ר ָּת ִמים יַ ְק ִר ֶיב ּנ ּו ֶאל ּ ֶפ ַתח א ֶֹהל מוֹ ֵעד יַ ְק ִריב אֹתוֹ לִ ְרצֹנוֹ לִ ְפנֵ י ה'
ש ִירי יִ ְהיֶ ה ּק ֶֹד ׁש לַ ה'
שר ָ ּב ָקר וָ צֹאן כּ ֹל ֲא ׁ ֶשר יַ ֲעבֹר ַּת ַחת הַ ׁ ּ ָש ֶבט ָה ֲע ִ ׂ
 194וְ כָ ל ַמ ְע ַ ׂ

סוּרין"
"כּל ָה ֲא ִ
מסכת תמורה פרק ו' – ָ
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יתין
ַמ ְתנִ ִ
וְ ֵאיזֶ ה ּו " ֶא ְתנָ ן"?
ָהאוֹ ֵמר ְלזוֹ נָ ה" :הוֹ ִל ְ
ש ָכ ֵר ְך"ֲ ,א ִפילּ ּו ֵהן ֵמ ָאה  -כּ ו ָ ּּלן ֲאסו ִּרין.
יך ָט ֶלה זֶ ה ִ ּב ְ ׂ
וְ ֵכן ָהאוֹ ֵמר ַל ֲח ֵבירוֹ " :הוֹ ִל ְ
יך ָט ֶלה זֶ ה וְ ָּת ִלין ׁ ִש ְפ ָח ְת ָך ֵא ֶצל ַע ְבדִּ י":
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמרֵ :אינוֹ ֶא ְתנָ ן,
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִריםֶ :א ְתנָ ן.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ָמר:
"וַ ֲא ִפילּ ּו ֵהן ֵמ ָאה  -כּ ו ָ ּּלן ֲאסו ִּרין".
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִאילֵ ָימא דְּ ׁ ָש ְקלָ ה ַאגְ ָרא ֵמ ָאה ְ ּב ֵהמוֹ ת ְ ּ -פ ׁ ִש ָיטא דְּ כו ְּּלה ּו ֲא ִס ִירי!
ַמה ִּלי ַחדַ ,מה ִּלי ֵמ ָאה?!
לֹא צְ ִריכָ א דְּ ׁ ָש ְקלָ ה ַאגְ ָרא ֲח ָדא ,וְ י ֵָהיב לָ ּה ֵמ ָאה דְּ כו ְּּלה ּו ִמכּ ַֹח ֶא ְתנָ ן ָק ָא ֵתי.

רש"י
מתי' פלוגתא דרבי ורבן מפרש
בגמ':
גמ'
דשקלה תרי .והוא לא התה לה
אלא חד ותן לה ב' וקמ''ל
דאתן ריבה לה וכולהו אתן
יהו )ולא מתה חד( שמתפסת
אותו שהתה עמה:
ליחול עליה אתן למפרע .הואיל
ובשעת ביאה עדיין הטלה קיים
וכיון שהוא בא עליה על שכר
אותו טלה כל היכא דאיתיה
חייל עליה אתן דבשלמא בא
עליה ואחר כך תן לה טלה איכא
למימר כיון דלא ייחדו בשעת
ביאה לא מיתסר דמתה בעלמא
הוא:
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 .8כט ,א-ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
יה.
"נָ ַתן ָל ּה וְ לֹא ָ ּבא ָע ֶל ָ
יה וְ לֹא נָ ַתן ָל ּה ֶא ְתנַ ָ ּנ ּה – מו ָּּתר".
ָ ּבא ָע ֶל ָ
"א ְתנַ ָ ּנ ּה" ָק ֵרית לֵ ּיה?!
יה" ֶ -
"נָ ַתן ָל ּה וְ לֹא ָ ּבא ָע ֶל ָ
יה וְ לֹא נָ ַתן ָל ּה"ַ ,מאי י ֵָהיב לָ ּה?
וְ תוּּ ָ " ,בא ָע ֶל ָ
ֶא ָּלא ָהכִ י ָק ָתנֵי:
נ ַָתן לָ ּה וְ ַא ַחר ָּכ ְך ָ ּבא ָעלֶ ָיה,
ָ ּבא ָעלֶ ָיה ,וְ ַא ַחר ָּכ ְך נָ ַתן לָ ּה ֶ -א ְתנַ ּנ ָּה מו ָּּתר.
וְ לֵ יחוּל ֲעלֵ ּיה ' ֶא ְתנָן' לְ ַמ ְפ ֵר ַע!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
כט,ב ׁ ֶש ָ ּק ְד ָמה וְ ִה ְק ִר ָיבתוֹ .
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ֵיה ִנ ֲיהלֵ ּיה לְ ַאלְ ַּתר ּ ְפ ׁ ִש ָיטא  -מו ָּּתר,
ֵימא דְּ ַא ְקנ ּ
ִאי נ ָ
ַעד ָּכאן  -לֹא ָ ּבא ָעלֶ ָיה!
ִיקנֵי לֵ ְיך ַעד ׁ ְש ַעת ִ ּב ָיאה",
וְ ֶא ָּלאָ ,א ַמר לָ ּה" :לֹא נ ְ
ִמי ָמצְ יָא ַמ ְק ְר ָבה לֵ ּיה?!
"א ׁיש ִּכי יַ ְקדִּ ׁיש ֶאת ֵ ּביתוֹ ק ֶֹד ׁש לַ ה'") 195ויקרא כז ,יד(!
ִ
ָא ַמר ַר ֲח ָמנָאַ :מה ֵ ּביתוֹ ִ ּב ְר ׁשוּתוֹ ַ ,אף ָּכל ִ ּב ְר ׁשוּתוֹ !
לֹא צְ ִריכָ א,
ְ
דְּ ָא ַמר לָ ּה" :לֹא ִמ ַ ּק ְניָה לָ ך ַעד ׁ ְש ַעת ִ ּב ָיאה,
ִיקנֵי לָ ְך ֵמ ַעכְ ׁ ָשיו".
וְ ִאי ִמצְ ְט ִר ְיך לָ ְך נ ְ
ָ ּב ֵעי ַרב אוֹ ׁ ַש ֲעיָ א:
ישתוֹ – ַמאי?
ָק ְד ָמה וְ ִה ְקדִּ ׁ ָ
ִּת ְפ ׁשוֹ ט לֵ ּיה ִמדְּ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָרָ :ק ְד ָמה וְ ִה ְק ִר ָיבתוֹ ,
" ִה ְק ִר ָיבתוֹ " ִהיא ,דְּ ָהא לֵ ֵית ּיה ִ ּב ׁ ְש ַעת ִ ּב ָיאה,
ישתוֹ ָ -אסוּר!
ֲא ָבל ִה ְקדִּ ׁ ָ
ִהיא ּגו ָּפ ּה ָק ִמ ָ ּיב ֲעיָא לֵ ּיה:
ִה ְק ִר ָיבתוֹ  ,וְ ָהא לֵ ֵית ּיה ִ ּב ׁ ְש ַעת ִ ּב ָיאה  -מו ָּּתר.
יש ּה ּ ִ -ב ׁ ְש ַעת ִ ּב ָיאה ָאסוּר,
ֲא ָבל ִה ְקדִּ ׁ ָ
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ֵּכיוָ ן דִּ ְתנַ ןֲ " :א ִמ ָירתוֹ ַל ָ ּגבוֹ ַּה ִ ּכ ְמ ִס ָירתוֹ ְל ֶה ְדיוֹ ט",
ישתוֹ  -מו ָּּתר,
ִה ְקדִּ ׁ ָ
וְ כָ ל ׁ ֶש ֵּכן ִה ְק ִר ָיבתוֹ ?
ֵּתיק ּו.

 195וְ ִא ׁיש ִּכי יַ ְקדִּ ׁש ֶאת ֵ ּביתוֹ ק ֶֹד ׁש לַ ה' וְ ֶה ֱע ִריכוֹ ַהכּ ֵֹהן ֵ ּבין טוֹ ב ו ֵּבין ָרע ַּכ ֲא ׁ ֶשר יַ ֲע ִר ְיך אֹתוֹ ַהכּ ֹהֵ ן ֵּכן יָ קוּם

רש"י
שקדמה והקריבתו .קודם
ביאה :ואי איצטריך לך שקול
מעכשיו הלכך ברשותה הוא
ומציא לאקרוביה וכיון דאמר
לה לא ליקי ליך עד שעת ביאה
איצטריך לאשמועין דמותר אם
קדמה והקריבתו דסד''א אתן
הוי:

סוּרין"
"כּל ָה ֲא ִ
מסכת תמורה פרק ו' – ָ

" ָ ּבא ָעלֶ ָיה וְ ַא ַחר ָּכ ְך ָנ ַתן לָ ּה ֶ -א ְת ַנ ָּנ ּה מו ָּּתר".
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וְ ָה ַת ְניָא:
שר ח ֶֹד ׁש ֶ -א ְתנַ ָ ּנ ּה ָאסוּר"!
יה וְ נָ ַתן ָל ּה ,וַ ֲא ִפילּ ּו ַעד ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
" ָ ּבא ָע ֶל ָ
ָא ַמר ַרב ָחנָ ן ַ ּבר ַרב ִח ְסדָּ א:
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
"ה ָ ּב ֲעלִ י לִ י ְ ּב ָטלֶ ה זֶ ה",
ָהא ָ -א ַמר לָ ּהִ :
"ה ָ ּב ֲעלִ י לִ י ְ ּב ָטלֶ ה" ְס ָתם.
ָהא ָ -א ַמר לָ ּהִ :
" ָטלֶ ה זֶ ה"  -וְ ָהא ְמחו ּ ַּסר ְמ ׁ ִשיכָ ה!
ְ ּבזוֹ נָה גּוֹ יָה ,דְּ לָ א ָק ְניָא ִ ּב ְמ ׁ ִשיכָ ה.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ֲא ִפילּ ּו ְ ּבזוֹ נָה ִי ְׂש ְר ֵאלִ ית,
ְּכגוֹ ן דְּ ָק ֵאי ַ ּב ֲחצֵ ָר ּה.
ָהא י ְָה ִבית לָ ּה ֵמ ִע ָ ּיק ָרא!
דְּ ׁ ָשוְ ויָה לָ ּה ַא ּפוֹ ֵת ִיקי,
ְ
"אם ַעד יוֹ ם ּ ְפלוֹ נִי י ֵָה ְיבנָא לָ ך זוּזֵ י  -מו ָּטב,
וְ ָא ַמר לָ ּהִ :
וְ ִאם לָ או ָ -טלֶ ה ְ ּב ֶא ְת ַנ ֵּנ ְך".

רש"י
דרבי אלעזר גופה קמיבעיא
ליה .פי' פשיטא ליה לרבי אלעזר
הקריבתו אין הקדישתו לא או
דלמא הקריבתו פשיטא ליה
הקדישתו מספקא לי' תיקו:
אמירתו לגבוה .ולא מצי
למיהדר כאילו מסרתו להדיוט:
בטלה זה .הואיל דיהביה בשעת
ביאה חייל עליה אתן מיד:
טלה סתם .דמשדר לה בתר הכי
מתה בעלמא הוא ואין אתן
אלא המיוחד בשעת ביאה:
הא יהבית יהלה מעיקרא.
דהואיל וקאי בחצרה קיא ליה
בשעת ביאה מיד ואמאי קרי ליה
ואח''כ תן ועוד פשיטא דאסור:
עד יום פלוי משקלין לך כך וכך
ואי לא שקלי ליה .הלכך כי מטו
ולא יהיב לה זוזי איגלאי מילתא
]דדידה הואי בשע'[ ביאה ומיהו
אח''כ הוא דהא לא הוי דידה עד
דמטי יום פלוי ואיצטריך
לאשמועין דאסור:
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 .10כט ,ב – ל ,א
ָא ַמר ַרב:
ֶא ָחד ֶא ְתנַ ן זָ כָ ר,
וְ ֶא ָחד ֶא ְת ַנן ָּכל ֲע ָריוֹ ת ָ -אסוּר.
חוּץ ֵמ ֶא ְתנַן ִא ׁ ְש ּתוֹ נִ דָּ ה.
ַמאי ַט ֲע ָמא?
"זוֹ נָ ה")196דברים כג ,יט( ְּכ ִתיב,
וְ ָהא לָ או זוֹ נָה ִהיא.
וְ לֵ וִ י ָא ַמר:
ֲא ִפילּ ּו ִא ׁ ְש ּתוֹ ִנדָּ ה.

רש"י
אתן זכר .שבא על הזכר ותן לו
אתן אסור להקרבה:
תועבה כתיב .כי תועבת ה'
אלהיך גם שיהם והאי מי
תועבה הוא דדה כתיבא גבי
עריות ואכולהי כתיב את כל
התועבות האלה:
ולא זוה .דאם תה לו היא
באתן מותר:
הבאות לו בעבירה .שאין לך צד
היתר בה אבל אשתו דה דמותר
בה לאחר זמן או שתן לה לזוה
שכר פקיעתה שכר מה שבטלה
ממלאכתה ולא שכר ביאה:
ואע''פ שאין ראיה לדבר.
דלישתרי להקרבה זכר לדבר
דלא הוי אתן מה שהיא ותת
לו מדכתיב ותהי להפך:

ַמאי ַט ֲע ָמא?
"תוֹ ֵע ָבה")דברים כג ,יט( ְּכ ִתיב ,וְ ָהא ּתוֹ ֵע ָבה ִהיא) 197ויקרא יח ,כט(.
ּ
וְ לֵ וִ י נ ִַמי ,וְ ָהכְ ִתיב" :זוֹ נָ ה"!
ָא ַמר לָ ְךַ :ה ִהיא זוֹ נָה ,וְ לֹא זוֹ נֶה.
וְ ַרבַ ,ה ִהיא זוֹ נָה וְ לֹא זוֹ ֶנה ְמנָא לֵ ּיה?
נ ְָפ ָקא לֵ ּיה ִמדְּ ַר ִ ּבי.
דְּ ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
ֵאין ֶא ְתנָ ן ָאסוּרֶ ,א ָ ּלא ָ ּכל ֶא ְתנַ ן ַה ָ ּבאוֹ ת לוֹ ַ ּב ֲע ֵב ָירה.
ֲא ָבל ֶא ְתנַ ן ִא ׁ ְש ּתוֹ נִ דָּ ה,
ש ָכר ְל ַה ְפ ָק ָע ָת ּה,
וְ ׁ ֶש ָ ּנ ַתן ָל ּה ָ ׂ
וְ ׁ ֶש ָ ּנ ְתנָ ה לוֹ ְ ּב ֶא ְתנַ נּ וֹ  -מו ָּּת ִרין.
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאין ְר ָאיָ ה ַלדָּ ָבר ,זֵ ֶכר ַלדָּ ָבר:
"ו ְּב ִת ֵּת ְך ֶא ְתנָ ן וְ ֶא ְתנַ ן ל ֹא נִ ַּתן לָ ּה וַ ְּת ִהי לְ ֶה ֶפ ְך") 198יחזקאל טז ,לג-לד(".
"תוֹ ֵע ָבה" ַ -מאי ָע ֵביד לֵ ּיה?
וְ ַרבַ ,האי ּ
ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה ִּכדְּ ַא ַ ּביֵי,
דְּ ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
זוֹ נָה גּוֹ יָה ֶא ְת ַנ ָּנ ּה ָ -אסוּר.
ַמאי ַט ֲע ָמא?
"תוֹ ֵע ָבה")דברים כג ,יט(,
ְּכ ִתיב ָהכָ אּ :
וּכְ ִתיב ָה ָתםִּ :
שה ִמ ָּכל ַה ּתוֹ ֵעבוֹ ת ָה ֵאל" )ויקרא יח ,כט(,
"כי ָּכל ֲא ׁ ֶשר יַ ֲע ֶ ׂ
ַמה ְּל ַה ָּלן ֲע ָריוֹ ת ׁ ֶש ֵאין ִקדּ ו ׁ ִּשין ּתוֹ ְפ ִסין ָ ּב ּהָ ,הכִ י נ ִַמי ֵאין ִקדּ ו ׁ ִּשין ּתוֹ ְפ ִסין ָ ּב ּה.
וְ כּ ֵֹהן ׁ ֶש ָ ּבא ָעלֶ ָיה ֵ -אין לוֹ ֶקה ָעלֶ ָיה ִמ ׁ ּש ּום "זוֹ נָ ה") 199ויקרא כא ,ז(.
ַמאי ַט ֲע ָמא?
 196ל ֹא ָת ִביא ֶא ְתנַ ן זוֹ נָ ה ו ְּמ ִחיר ֶּכלֶ ב ֵ ּבית ה' ֱאל ֶֹה ָיך לְ כָ ל נֶ ֶדר ִּכי תוֹ ֲע ַבת ה' ֱאל ֶֹה ָיך ַ ּגם ׁ ְשנֵ ֶיהם
שֹת ִמ ֶּק ֶרב ַע ָּמם
שה ִמכּ ֹל ַה ּתוֹ ֵעבֹת ָה ֵא ֶּלה וְ נִ כְ ְרת ּו ַה ְּנפָ ׁשוֹ ת ָהעֹ ׂ
ִּ 197כי ָּכל ֲא ׁ ֶשר יַ ֲע ֶ ׂ
 198לג לְ כָ ל זֹנוֹ ת יִ ְּתנ ּו נֵ ֶדה וְ ַא ְּת נָ ַת ְּת ֶאת נְ ָדנַ יִ ְך לְ כָ ל ְמ ַא ֲה ַביִ ְך וַ ִּת ׁ ְש ֳח ִדי אוֹ ָתם לָ בוֹ א ֵאלַ יִ ְך ִמ ָּס ִביב ְ ּב ַתזְ נו ָּתיִ ְך .לד וַ יְ ִהי ָב ְך הֵ ֶפ ְך ִמן ַה ָּנ ׁ ִשים ְ ּב ַתזְ נו ַּתיִ ךְ
וְ ַא ֲח ַריִ ְך ל ֹא ז ּו ָּנה ו ְּב ִת ֵּת ְך ֶא ְתנָ ן וְ ֶא ְתנַ ן ל ֹא נִ ַּתן לָ ְך וַ ְּת ִהי לְ ֶה ֶפ ְך
יש ּה ל ֹא יִ ָּקח ּו ִּכי ָקד ֹׁש הוּא לֵ אל ָֹהיו
ִ 199א ׁ ּ ָשה זֹנָ ה וַ ֲחלָ לָ ה ל ֹא יִ ָּקח ּו וְ ִא ׁ ּ ָשה ְ ּגרו ׁ ָּשה ֵמ ִא ׁ ָ

סוּרין"
"כּל ָה ֲא ִ
מסכת תמורה פרק ו' – ָ

דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :וְ ל ֹא יְ ַח ֵּלל זַ ְרעוֹ ") 200ויקרא כא ,טו( ׁ ֶש ַ ּז ְרעוֹ ְמיו ָּחס ַא ֲח ָריו,
יָצָ א גּוֹ יָה דְּ ֵאין זַ ְרעוֹ ְמיו ָּחס ַא ֲח ָריו.
זוֹ נָה ִי ְׂש ְר ֵאלִ ית ֶ -א ְת ַנ ָּנ ּה מו ָּּתר.
ַמה ּ ַט ַעם?
דְּ ָהא ִקדּ ו ׁ ִּשין ּתוֹ ְפ ִסין ָ ּב ּה,
וְ כ ֵֹהן ׁ ֶש ָ ּבא ָעלֶ ָיה  -לוֹ ֶקה ִמ ׁ ּשוּם זוֹ נָה.
ַמאי ַט ֲע ָמא?
דְּ ָהא זַ ְרעוֹ ְמיו ָּחס ַא ֲח ָריו.
וְ ָר ָבא ָא ַמר:
ּ
ֶא ָחד זֶ ה וְ ֶא ָחד זֶ ה ֶ -א ְת ַנ ָנ ּה ָאסוּר,
וְ כּ ֵֹהן ַה ָ ּבא ָעלֶ ָיה  -לוֹ ֶקה ִמ ׁ ּשוּם זוֹ נָה.
ַמאי ַט ֲע ָמא?
יָלְ ִפי ֵמ ֲה ָד ֵדי,
ַמה זוֹ נָה ִי ְׂש ְר ֵאלִ ית ְ ּבלָ או ַאף זוֹ נָה גּוֹ יָ ה ְ ּבלָ או.
ו ָּמה ֶא ְתנַן זוֹ נָה גּוֹ יָה ָאסוּר ַ -אף ֶא ְתנַן זוֹ ָנה ִי ְׂש ְר ֵאלִ ית ָאסוּר.
ֵמ ִית ִיבי:
ּ
ש ְר ֵא ִלית ֶ -א ְתנַ ָ ּנ ּה ָאסוּר",
" ֶא ָחד זוֹ נָ ה גוֹ יָ ה ,וְ ֶא ָחד זוֹ נָ ה יִ ְ ׂ
ְּתיו ְּב ָּתא דְּ ַא ַ ּביֵי!
ָא ַמר לָ ְך ַא ַ ּביֵי:
ִּ 201כי ָק ָתנֵי ָהא ַ ּב ֲע ָריוֹ ת ׁ ֶש ֵאין ִקדּ ו ׁ ִּשין ּתוֹ ְפ ִסין ָ ּב ּה.
וְ ָהא ָק ָתנֵי ֵס ָיפאַ " :א ְל ָמנָ ה ְלכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ לּ ְ ,גרו ׁ ָּשה וַ ֲחלו ָּצה ְלכ ֵֹהן ֶה ְדיוֹ ט ֶ -א ְתנַ ָ ּנ ּה ָאסוּר",
וְ ָהא ָהנֵי ִקדּ ו ׁ ִּשין ּתוֹ ְפ ִסין ָ ּב ֶהן!
ָהא ָמנִי ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ִהיא דְּ ָא ַמרֵ :אין ִקדּ ו ׁ ִּשין ּתוֹ ְפ ִסין ְ ּב ַח ָ ּי ֵיבי לָ אוִ ין,
וְ ָהא ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןָּ :כל זוֹ נָה לָ א ָּת ְפ ִסי ָ ּב ּה ִקדּ ו ׁ ִּשין,
דּ ו ְּמיָא דְּ ַאלְ ָמנָה דְּ לָ א ָּת ְפ ִסי ָ ּב ּה ִקידּ ו ׁ ִּשין.
"כגוֹ ן ַא ְל ָמנָ ה ְלכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל"!
וּלְ ָר ָבאַ ,מאי ׁ ְשנָא דְּ ָק ָתנֵיּ ְ :
דּ ו ְּמיָא דְּ ַאלְ ָמנָה;
"הא לָ ְך".
:
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ָמה ַאלְ ָמנָה לָ א לָ ֵ ַ דְּ ָ ְ ִ ָ
לְ ַא ּפו ֵּקי ִמדְּ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ רָ ּ :פנוּי ַה ָ ּבא ַעל ּ ְפנ ּויָה ׁ ֶשלּ ֹא לְ ׁ ֵשם ִא ׁישוּת ֲע ָׂש ָא ּה זוֹ נָה.
ֲא ָבל ֵהיכָ א דְּ זוֹ נָה ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ָהכִ י נ ִַמי דְּ ָאסוּר.
ישנָא ַא ֲח ִרינָא:
לִ ׁ ּ ָ
ל,א

ָהא ָמנִי?
ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ִהיא,
דְּ ָא ַמרָ ּ :פנוּי ַה ָ ּבא ַעל ַה ּ ְפנ ּויָה ׁ ֶשלּ ֹא לְ ׁשוּם ִא ׁישוּת ֲע ָׂש ָא ּה זוֹ נָ ה.
ִאי ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר,
 200וְ ל ֹא יְ ַח ֵּלל זַ ְרעוֹ ְ ּב ַע ָּמיו ִּכי ֲאנִ י ה' ְמ ַקדְּ ׁש ֹו
 201רשי כתב יד ,הגהות הגר"א ,שיטה מקובצת ,תוספות ועוד .ויש גם גירסאות וספות
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רש"י
עובדת כוכבים אין זרעו מיוחס
אחריו .דלא מיקרי זרעו אלא
בה כדאמרין ביבמות )דף כג(.
בך הבא מישראלית קרוי בך
ואין בך הבא מן העובדת
כוכבים קרוי בך אלא בה:
מאי טעמא ילפי מהדדי .במה
מציו:
ר' אלעזר היא דאמר פוי הבא
כו' .בעילת זות קרי זוה הלכך
אתן מי אסור דאתן זוה
קריא ביה ואא דאמרי כרבן:

140

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ַמאי ִא ְיריָא ַאלְ ָמנָה?
ִיתנֵי ּ ְפנ ּויָה!
נ ְ
ַאלְ ָמנָה ִאיצְ ְט ִר ְיך,
ִית ְסרוּ,
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ָא ִמינָא :הוֹ ִאיל ו ִּב ְנ ַין ָאב הוּא לֹא נ ְ
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

רש"י
בין אב הוא .אי קט פויה ה''א
פויה אין דליכא איסורא אבל
כל אתן של אשה האסורה לו לא
יתסר דהא כתיב בקרא זוה
וסתם זוה הייו בפוי ופויה
לר' אלעזר:
ובין אב הוא .ללמד שאין אתן
אסור אלא בפוי ופויה אבל
מאלמה דאסירא ליה לכ''ג לא
קמ''ל .ל''א הא מי דקתי
אלמה לכ''ג אתה אסור ר''ע
היא דאמר בפ' .החולץ אין
קדושין תופסין בחייבי לאוין
הלכך כעריות דכריתות דמיין
ולרבא דאמר כל זוה הוי אתן
מאי שא דקתי כגון אלמה
אפי' פויה מי דהא רבא לא
דריש להאי תועבה כאביי אף
זוה מי לא מיתסר עד דאמר לה
בהדיא הילך אתן אבל בסתמא
מתה בעלמא הוא דלא הויא
זוה בחדא בעילה בסתמא ודלא
כר''א אבל היכא דזוה מעיקרא
היא לרבא מי בסתמא אתן
הוא ואפילו פויה:
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"הא ְל ָך ָט ֶלה זֶ ה וְ ָּת ִלין ׁ ִש ְפ ָח ְת ָך ֵא ֶצל ַע ְבדִּ י":
" ָהאוֹ ֵמר ַל ֲח ֵבירוֹ ָ :
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמרֵ :אינוֹ ֶא ְתנָ ן,
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִריםֶ :א ְתנָ ן
יש ָרא ׁ ָש ְריָא!
וְ ָהא ׁ ִש ְפ ָחה לְ ֶע ֶבד ִמ ׁ ְ
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ֶאצְ לוֹ ָ ,ק ָא ַמר,
ישנָא ְמ ַע ְּליָא ָק ָא ַמר.
וְ ָהא דְּ ָק ָתנֵיֶ " :ע ֶבד" לִ ׁ ּ ָ
ִאי ָהכִ י,
ַמאי ַט ֲע ָמא דְּ ַר ִ ּבי?
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר ַרב ִיצְ ָחק:
לְ עוֹ לָ ם ַע ְבדִּ י,
וְ כִ י ָק ָתנֵי ְ ּב ֶע ֶבד ִע ְב ִרי.
יש ָרא ׁ ָש ְריָא!
ִאי ָהכִ יַ ,מאי ַט ֲע ָמא דְּ ַר ָ ּבנַן? ׁ ִש ְפ ָחה לְ ֶע ֶבד ִע ְב ִרי ִמ ׁ ְ
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן:
ְּכגוֹ ן דְּ לֵ ית לֵ ּיה ִא ׁ ּ ָשה ו ָּבנִים.
דְּ ַת ְניָא:
" ֵאין לוֹ ִא ׁ ּ ָשה ו ָּבנִ ים ֵ -אין ַרבּ וֹ מוֹ ֵסר לוֹ ׁ ִש ְפ ָחה ְ ּכנַ ֲענִ ית,
יֵ ׁש לוֹ ִא ׁ ּ ָשה ו ָּבנִ ים ַ -רבּ וֹ מוֹ ֵסר לוֹ ׁ ִש ְפ ָחה ְ ּכנַ ֲענִ ית".

רש"י
משרא שריא .ואמאי קאמרי
רבן דהוי אתן הא ליתא תא
דאסר אתן המותרת אלא ר'
אלעזר לחודיה:
אצלו .אצל הישראל עצמו
ולדידיה אסורה שפחה:
לישא מעליא .ועבד הייו אבר
המשמש כ''ש:
שפחה לעבד עברי מישרא
שריא .דכתיב משה שכר שכיר
עבדך שעובד בין ביום ובין
בלילה שהוליד לרבו בים
משפחתו:
אין רבו מוסר לו כו' .דכתיב אם
בגפו יבא בגפו יצא ורבי דאמר
לא הוי אתן לית ליה האי סברא
דודאי אפי' אין לו אשה ובים
מוסר לו רבו שפחה כעית:
יש לו אשה ובים רבו מוסר לו
שפחה כעית .בעל כרחו של
עבד דגזירת הכתוב היא דכתיב
)שמות כא( אם בעל אשה הוא
וכתיב בתריה אם אדויו יתן לו
אשה וגו':
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .12ל ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
וְ ֵאיזֶ ה ּו " ְמ ִחיר ֶ ּכ ֶלב"?
ָהאוֹ ֵמר ַל ֲח ֵברוֹ ֵ ,הי ָל ָך ָט ֶלה זֶ ה ַּת ַחת ֶ ּכ ֶלב זֶ ה.
ש ָרה ,וְ ֶא ָחד ִּת ׁ ְש ָעה וְ ֶכ ֶלב,
וְ ֵכן ׁ ְשנֵ י ׁשו ָּּת ִפין ׁ ֶש ָח ְלק ּוֶ ,א ָחד נָ ַטל ֲע ָ ׂ
ׁ ֶש ְ ּכנֶ ֶגד ַה ֶ ּכ ֶלב ָ -אסוּר,
וְ ׁ ֶש ִעם ַה ֶ ּכ ֶלב  -מו ָּּתר.
ֶא ְתנַ ן ַה ֶ ּכ ֶלב,
ו ְּמ ִחיר זוֹ נָ ה ֲ -ה ֵרי ֵאלּ ּו מו ָּּת ִרין,
"שנַ יִ ם") 202דברים כג ,יט(  -וְ לֹא ַא ְר ָ ּב ָעה.
ׁ ֶשנֶ ֱא ַמרְ ׁ :
יהן – מו ָּּת ִרין.
וְ ָלדוֹ ֵת ֶ
יהן.
"הם" )דברים כג ,יט(  -וְ לֹא וְ ָלדוֹ ֵת ֶ
ֵ

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
יפי ֶכ ֶלב.
"מ ִחיר ֶ ּכ ֶלב"  -זֶ ה ּו ֲח ִל ֵ
" ְ
ָ
ּ
ּ
ּ
כּ
"ת ְמ ֹר ַע ְמך ְבל ֹא הוֹ ן וְ ל ֹא ִר ִב ָית ִב ְמ ִח ֵיר ֶיהם" )תהלים מד ,יג(".
וְ ֵכן הוּא ,אוֹ ֵמרִּ :
ֵ 203א ָימאֶ :א ְתנַן ַמ ָּמ ׁש!
ִאם ֵּכןֲ ,הו ּו ְּתלָ ָתא ּוכְ ִתיבּ ַ :
"גם ׁ ְשנֵ ֶיהם" ,וְ לֹא ׁ ְשל ׁ ָֹשה!
ִמי ָק ָא ְמ ִרינַן ֲאנַן ֶא ְתנָן ו ְּמ ִחיר?! ֶא ְתנָ ן וְ לֹא ְמ ִחיר ָק ָא ְמ ִרינַן!
ֵימא ְק ָרא" :לֹא ָּת ִביא ֶא ְת ַנן זוֹ נָה וְ כֶ לֶ ב",
ִאם ֵּכן ,נ ָ
"א ְתנַ ן זוֹ נָ ה ו ְּמ ִחיר ֶּכלֶ ב" ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
ִמדִּ כְ ִתיבֶ :

 202ל ֹא ָת ִביא ֶא ְתנַ ן זוֹ נָ ה ו ְּמ ִחיר ֶּכלֶ ב ֵ ּבית ה' ֱאל ֶֹה ָיך לְ כָ ל נֶ ֶדר ִּכי תוֹ ֲע ַבת ה' ֱאל ֶֹה ָיך ַ ּגם ׁ ְשנֵ ֶיהם
 203רבו הגירסאות ,הלכו לפי שיטה מקובצת ,הגהות הב"ח ,רשי .גירסת וילא :זוֹ נָה

רש"י
מתי'
שכגד הכלב אסורין .להקרבה
דמחיר כלב הן:
אתן כלב .הילך טלה זה ותלין
כלבתך אצלי:
מחיר זוה .שהחליף טלה בזוה
וקתה לשפחתו באותה טלה:
ולדותיהן .דמחיר ואתן:
מותרין .שאמר שיהם ולא
ולדותיהן:
גמ'
ולא רבית במחיריהם .אלמא
מחיר הייו דמים:
אימא אתן .ממש דהא מחיר
כלב הייו אתן:
ומחיר כלב כתיב .כלומר
מדכתיב וי''ו גבי ומחיר מוסיף
על עין ראשון ובין חליפיו ובין
אתו אסור:
ומשי שים ולא ג'] .הייו אתן
זוה ואתן ומחיר כלב[:

סוּרין"
"כּל ָה ֲא ִ
מסכת תמורה פרק ו' – ָ
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 .13ל ,א
" ַה ׁ ּשו ָּּת ִפין ׁ ֶש ָח ְלקוּ,
ש ָרה ,וְ ֶא ָחד ִּת ׁ ְש ָעה וְ ֶכ ֶלב,
ֶא ָחד נָ ַטל ֲע ָ ׂ
ׁ ֶש ְ ּכנֶ ֶגד ַה ֶ ּכ ֶלב ָ -אסוּר,
וְ ׁ ֶש ִעם ַה ֶ ּכ ֶלב – מו ָּּתר".
נ ּ
יש ְּתר ּו!
ֵיפוֹ ק ֲח ָדא לַ ֲה ֵדי ַּכלְ ָ ּבא ,וְ ָהנ ְָך כּ ו ְּּלה ּו לִ ׁ ְ
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן:
ְּכגוֹ ן דְּ ָט ֵפי דְּ ֵמי כֶ לֶ ב ִמ ַחד ִמי ַּניְיהוּ,
וְ ַהאי ט ּו ְפ ָיינָא דְּ ֶּכלֶ ב ׁ ְש ִדי ְ ּבכוּלְ ה ּו.

רש"י
מחד מיייהו .שאין באותן
שכגדו שום טלה ששוה דמי
הכלב דהשתא דמי הכלב
מעורבין בכולהו כגון שאותן
שכגדו שוה כל חד וחד דיר
דהוו עשרה דירין ואותן תשעה
שעמו שוין כל חד דיר חסר מעה
דהייו תשעה דירין פחות תשעה
מעות והכלב שוה דיר ותשעה
מעות הרי י' דירים מצא
בתשעה מאותן שכגדו מגיע
מדמי הכלב והעשירי כולו כגדו
לשון ירושלמי כגון דשוי לכל חד
וחד מאותן שכגדו ארבע זוזי
ופלגי חומשא דזוזא דהוו להו
בין כולהו מ''א זוזא ואותן שעמו
לא שוו כל חד אלא ד' זוזי דהוו
שלשים ושש זוזי וכלבא שוי
חמשא והוו מ''א מצא בתשעה
מעשרה שכגדו בכל אחד חצי
חומש מדמי הכלב והעשירי כולו
כגדו:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .14ל ,א-ב
" ֶא ְתנַ ן ֶ ּכ ֶלב ו ְּמ ִחיר זוֹ נָ ה – מו ָּּתר.
"שנַ יִ ם") 204דברים כג ,יט(  -וְ לֹא ַא ְר ָ ּב ָעה.
ׁ ֶשנֶ ֱא ַמרְ ׁ :
יהן – מו ָּּת ִרין.
וְ ָלדוֹ ֵת ֶ
יהן".
"הם" )דברים כג ,יט(  -וְ לֹא וְ ָלדוֹ ֵת ֶ
ֵ
ל,ב

ָא ַמר לֵ ּיה ָר ָבא ִמ ּ ַפ ְרזַ ְקיָא לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
ְמנָא ָהא ִמ ְּיל ָתא דַּ ֲאמוּר ַר ָ ּבנַןֵ :אין זְ נוּת לִ ְב ֵהמוֹ ת?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ישמוֹ ט ְק ָרא לִ כְ ּתוֹ בֶ " :א ְתנַן זוֹ נָ ה וְ כֶ לֶ ב".
לָ א ִנ ׁ ְ
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
ומ ִחיר זוֹ נָ ה ׁ ֶש ּמו ָּּת ִרין?
" ִמ ַ ּניִ ן ְל ֶא ְתנַ ן ֶ ּכ ֶלבְ ,
"שנַ יִ ם") 205דברים כג ,יט(  -וְ לֹא ַא ְר ָ ּב ָעה.
ׁ ֶשנֶ ֱא ַמרְ ׁ :
יהן  -מו ָּּת ִרין,
וַ ְלדוֹ ֵת ֶ
ׁ ֶשנֶ ֱא ַמרּ ַ :
יהן".
"גם ׁ ְשנֵ ֶיהם"  -וְ לֹא וַ ְלדוֹ ֵת ֶ

 204ל ֹא ָת ִביא ֶא ְתנַ ן זוֹ נָ ה ו ְּמ ִחיר ֶּכלֶ ב ֵ ּבית ה' ֱאל ֶֹה ָיך לְ כָ ל נֶ ֶדר ִּכי תוֹ ֲע ַבת ה' ֱאל ֶֹה ָיך ַ ּגם ׁ ְשנֵ ֶיהם
 205ל ֹא ָת ִביא ֶא ְתנַ ן זוֹ נָ ה ו ְּמ ִחיר ֶּכלֶ ב ֵ ּבית ה' ֱאל ֶֹה ָיך לְ כָ ל נֶ ֶדר ִּכי תוֹ ֲע ַבת ה' ֱאל ֶֹה ָיך ַ ּגם ׁ ְשנֵ ֶיהם

רש"י
אין זות לבהמה .דקתי מתי'
אתן כלב מותר:
תיא מי הכי מין כו' .גרסי' לה
]מתיתין היא אלא משום דתי
בברייתא מין לאתן כו'
ומפרשה בהדיא להכי מייתי לה
וגמגום ו''ל דלא גרסין[:

סוּרין"
"כּל ָה ֲא ִ
מסכת תמורה פרק ו' – ָ
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 .15ל ,ב
יהן – מו ָּּת ִרין.
]וְ ָלדוֹ ֵת ֶ
יהן"[.
ת
דוֹ
ל
ֹא
ל
יט(
כג,
)דברים
"הם"
וְ וְ ָ ֵ ֶ
ֵ
ָא ַמר ָר ָבא:
וְ לַ ד ַה ּנ ְִר ַ ּב ַעתֲ ,אסו ָּרה
ִהיא ּווְ לָ ָד ּה נ ְִר ְ ּבעוּ.
וְ לַ ד נוֹ גַ ַחת – ֲאסו ָּרה,
ִהיא ּווְ לָ ָד ּה ָנגְ חוּ.
וְ לַ ד מו ְּקצֶ ה,
וְ נ ֱֶע ַבד  -מו ָּּתר.
ַמאי ַט ֲע ָמא?
לְ ִא ֵּימ ּיה ַא ְקצֵ ּיה,
לְ ִא ֵּימ ּיה ּ ָפלְ ִחי לָ ּה.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
וְ לַ ד מו ְּקצֶ ה
וְ נ ֱֶע ַבד ָ -אסוּר.
ַמאי ַט ֲע ָמא?
ִיחא לֵ ּיה ְ ּב ִנ ְיפ ֵח ּיה.
דְּ נ ָ
ָא ַמר ַרב ַא ַח ְדבוֹ י ַ ּבר ַא ִמי ָא ַמר ַרב:
ַה ְמ ַקדֵּ ׁש ְ ּב ֶפ ֶר ׁש ׁשוֹ ר ַה ִּנ ְס ָקל ְ -מקוּדֶּ ׁ ֶשת.
ְ ּב ֶפ ֶר ׁש ֶעגְ לֵ י ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ֵ -אינ ָּה ְמקוּדֶּ ׁ ֶשת.
ַמאי ַט ֲע ָמא?
ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא ְק ָרא ,וְ ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא ְס ָב ָרא:
ִיפ ֵח ּיה.
ִיחא לֵ ּיה ַ ּג ֵ ּבי ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ְ ּבנ ְ
" ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא ְס ָב ָרא"  -נ ָ
ִיפ ֵח ּיה.
נ
ב
ּ
יה
ַ ּג ֵ ּבי ׁשוֹ ר ַה ִּנ ְס ָקל  -לָ א ִנ ָיחא לֵ ּ ְ ְ
" ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא ְק ָרא" ּ ַ -ג ֵ ּבי ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ְּכ ִתיב" :וְ ָהיִ ָית ֵח ֶרם ָּכמֹהוּ") 206דברים ז ,כו( –
ָּכל ׁ ֶש ַא ָּתה ְמ ַה ֶ ּיה ִמ ֶּמ ּנ ּוֲ ,ה ֵרי הוּא " ָּכמוֹ הוּ".
207
שרוֹ " )שמות כא ,כח( –
ַ ּג ֵ ּבי ׁשוֹ ר ַה ִּנ ְס ָקל ְּכ ִתיב" :ל ֹא יֵ ָאכֵ ל ֶאת ְ ּב ָ ׂ
שרוֹ " ָ -אסוּר,
" ְ ּב ָ ׂ
ּ ִפ ְר ׁשוֹ  -מו ָּּתר.

 206וְ ל ֹא ָת ִביא תוֹ ֵעבָ ה ֶאל ֵ ּב ֶית ָך וְ ָהיִ ָית ֵח ֶרם ָּכמֹה ּו ׁ ַש ֵּקץ ְּת ׁ ַש ְּק ֶצ ּנ ּו וְ ַת ֵעב ְּת ַת ֲע ֶב ּנ ּו ִּכי ֵח ֶרם הוּא
שרוֹ ו ַּב ַעל ַה ׁ ּשוֹ ר נָ ִקי
 207וְ כִ י יִ ַ ּגח ׁשוֹ ר ֶאת ִא ׁיש אוֹ ֶאת ִא ׁ ּ ָשה וָ ֵמת ָסקוֹ ל יִ ָּס ֵקל ַה ׁ ּשוֹ ר וְ ל ֹא יֵ ָאכֵ ל ֶאת ְ ּב ָ ׂ

רש"י
ולד מוקצה ועבד מותר .דלא
אקצייה אלא לדידה ולא פלחא
אלא לדידה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .16ל ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
נָ ַתן ָל ּה ָמעוֹ ת ֲ -ה ֵרי ֵאלּ ּו מו ָּּת ִרין.
יֵ ינוֹ ת,
ו ׁ ְּש ַמ ִ ּנים,
ו ְּס ָלתוֹ ת,
וְ ָ ּכל דָּ ָבר ׁ ֶש ַ ּכ ּיוֹ ֵצא בּ וֹ ָק ֵרב ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ָ -אסוּר.
נָ ַתן ָל ּה :מו ְּקדָּ ׁ ִשין ֲ -ה ֵרי ֵאלּ ּו מו ָּּת ִרין.
עוֹ פוֹ ת ֲ -ה ֵרי ֵאלּ ּו ֲאסו ִּרין.
יהן.
ׁ ֶש ָהיָ ה ְ ּבדִּ יןָ :מה ִאם ַה ּמו ְּקדָּ ׁ ִשיןֶ ׁ ,ש ַה ּמוּם ּפוֹ ֵסל ָ ּב ֶהן ֵ -אין ' ֶא ְתנָ ן' ּו' ְמ ִחיר' ָחל ֲע ֵל ֶ
עוֹ ףֶ ׁ ,ש ֵאין ַה ּמוּם ּפוֹ ֵסל בּ וֹ ֵ -אינוֹ דִּ ין ׁ ֶשלּ ֹא יְ ֵהא ' ֶא ְתנָ ן' ּו' ְמ ִחיר' ָחל ָע ָליו?!
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :לְ כָ ל נֶ ֶדר") 208דברים כג ,יט( ְ -ל ָה ִביא ֶאת ָהעוֹ ף.
יהן מו ָּּת ִרין.
ָ ּכל ָה ֲאסו ִּרין ְל ַג ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח  -וַ ְלדוֹ ֵת ֶ
יעזֶ ר ָא ַמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
וְ ַלד ְט ֵר ָפה  -לֹא יִ ְק ַרב ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח.
ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ֶ ּבן ַאנְ ִטיגְ נוֹ ס אוֹ ֵמר:
ְ ּכ ׁ ֵש ָירה ׁ ֶש ָ ּינְ ָקה ִמן ַה ְּט ֵר ָפה ְ ּ -פסו ָּלה ֵמ ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח.
ש ּו ְט ֵר ָפה ֵ -אין ּפוֹ ִדין אוֹ ָתן.
ָ ּכל ַה ָ ּק ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ׂ
ׁ ֶש ֵאין ּפוֹ ִדין ֶאת ַה ָ ּק ָד ׁ ִשים ְל ַה ֲא ִכ ָילן ִל ְכ ָל ִבים.

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ש ָא ָתן סוֹ ֶלת,
יטין וְ ֲע ָ ׂ
"נָ ַתן ָל ּה ִח ִּ
ש ָא ָתן ׁ ֶש ֶמן,
יתים וְ ֲע ָ ׂ
זֵ ִ
ש ָא ָתן יַ יִ ן".
ֲענָ ִבים וְ ֲע ָ ׂ
ָּתנֵי ֲח ָדאֲ " :אסו ִּרים",
וְ ַת ְניָא ִא ָיד ְך" :מו ָּּת ִרין".
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ּ
ָּתנֵי ּגו ְּריוֹ ן דְּ ִמן ַא ְספוֹ ְרק:
" ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי :אוֹ ְס ִרין.
ּו ֵבית ִה ֵ ּללַ :מ ִּת ִירין".
ֵ ּבית ִה ֵּלל ָס ְב ִרי:
"הם" )דברים כג ,יט(  -וְ לֹא וַ לְ דוֹ ֵת ֶיהן,
ֵ
ֵיהן.
"הם"  -וְ לֹא ׁ ִשי ּנ ּוי ֶ
ֵ
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ָס ְב ִרי:
"הם"  -וְ לֹא וַ לְ דוֹ ֵת ֶיהן,
ֵ
ַּ
ֵיהן.
"גם"  -לְ ַרבּ וֹ ת ׁ ִשי ּנ ּוי ֶ
וּלְ ֵ ּבית ִה ֵּללָ ,הכְ ִתיב ַ ּ
"גם"!
ַּ
"גם" לְ ֵבית ִה ֵּלל – ָק ׁ ֶשה.
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רש"י
מתי'
תן לה מוקדשין .לא חייל
עלייהו אתן כדמפרש בגמ':
תן לה עופות .חולין הרי אלו
אסורין שוב להקרבה:
ולד טריפה לא יקרב .אבל
להדיוט ד''ה מותר דלאו מגופה
קא רבי:
גמ'
איספורק .שם מקום:

סוּרין"
"כּל ָה ֲא ִ
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 .17ל ,ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
)דברים כג ,יט( ְ ּ -פ ָרט ְל ָפ ָרהֶ ׁ ,ש ֵאין ָ ּב ָאה ַל ַ ּביִ ת,
"" ֵ ּבית ה' ֱ ֶ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ְל ַרבּ וֹ ת ֶאת ָה ִר ּ
יקו ִּעין".
יך"209
אל ֹה ָ

ַמאן ֲחכָ ִמים?
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ִהיא.
דְּ ַת ְניָא:
"נָ ַתן ָל ּה זָ ָהב,
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
שין ִר ּ
יקו ִּעיןֲ ,א ִפילּ ּו ֲאחוֹ ֵרי ֵבית ַה ַ ּכ ּפ ֶרת".
ֵאין עוֹ ִ ׂ

 209ל ֹא ָת ִביא ֶא ְתנַ ן זוֹ נָ ה ו ְּמ ִחיר ֶּכלֶ ב ֵ ּבית ה' ֱאל ֶֹה ָיך לְ כָ ל נֶ ֶדר ִּכי תוֹ ֲע ַבת ה' ֱאל ֶֹה ָיך ַ ּגם ׁ ְשנֵ ֶיהם

רש"י
לפרה .אדומה:
וריקועין .ציפוי למזבח אם תן
לה זהב:
אחורי בית הכפורת .דאמרין
בפ''ק דיומא )דף כא (.י''א אמה
היו ותרים בעזרה אחורי חומת
בית הכפורת דאפילו התם
דקילא קדושתה אסור האתן
אם יש בין לעשות והוא תן לה
אבים באתה:
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 .18ל ,ב
"נָ ַתן ָל ּה :מו ְּקדָּ ׁ ִשין ֲ -ה ֵרי ֵאלּ ּו מו ָּּת ִרין.
עוֹ פוֹ ת ֲ -ה ֵרי ֵאלּ ּו ֲאסו ִּרין.
ּ
יהן.
ׁ ֶש ָהיָ ה ְ ּבדִּ יןָ :מה ִאם ַה ּמו ְּקדָּ ׁ ִשיןֶ ׁ ,ש ַה ּמוּם פוֹ ֵסל ָ ּב ֶהן ֵ -אין ' ֶא ְתנָ ן' ּו' ְמ ִחיר' ָחל ֲע ֵל ֶ
עוֹ ףֶ ׁ ,ש ֵאין ַה ּמוּם ּפוֹ ֵסל בּ וֹ ֵ -אינוֹ דִּ ין ׁ ֶשלּ ֹא יְ ֵהא ' ֶא ְתנָ ן' ּו' ְמ ִחיר' ָחל ָע ָליו?!
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :לְ כָ ל נֶ ֶדר") 210דברים כג ,יט( ְ -ל ָה ִביא ֶאת ָהעוֹ ף".
וְ י ְִהי ּו מו ְּקדָּ ׁ ִשין ֶא ְתנָן ו ְּמ ִחיר ָחל ֲעלֵ ֶיהןִ ,מ ַ ּקל וָ חוֹ ֶמר:
ו ָּמה עוֹ פוֹ תֶ ׁ :ש ֵאין ַה ּמוּם ּפוֹ ֵסל ָ ּב ֶהן,
' ֶא ְתנָן' ּו' ְמ ִחיר' ָחל ֲעלֵ ֶיהן,
מו ְּקדָּ ׁ ִשיםֶ ׁ ,ש ַה ּמוּם ּפוֹ ֵסל ָ ּב ֶהן ֵ -אינוֹ דִּ ין ׁ ֶש' ֶא ְתנָ ן' ּו' ְמ ִחיר' ָחל ֲעלֵ ֶיהן!
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמר" :לְ כָ ל נֶ ֶדר" )דברים כג ,יט( לְ הוֹ צִ יא ֶאת ַה ָּנדוּר.
ַט ֲע ָמא דְּ ַמ ֲע ִטינְה ּו ְק ָרא,
ָהא לֹא ַמ ֲע ִטינְה ּו ְק ָרא ֲ -הוָ ה ָא ִמינָאִּ :כי י ֵָהיב לָ ּה מו ְּקדָּ ׁ ִשין ָחל ֲעלֵ ֶיהן ' ֶא ְתנָן' ּו' ְמ ִחיר',
וְ ָהא לָ או ָממוֹ נָא הוּא!
ָא ַמר ַרב הוֹ ׁ ַש ֲעיָא:
ְ ּב ְמ ַמנ ָּה ַעל ּ ִפ ְסחוֹ ,
וְ ַר ִ ּבי ִהיא לְ ַה ְמנוֹ ת.
דְּ ַת ְניָא:
""וְ ִאם יִ ְמ ַעט ַה ַ ּביִ ת ִמ ְהיוֹ ת ִ ֶ
שה ִמ ְ ּכ ֵדי ֲא ִכ ָילה,
ַה ְחיֵ יה ּו ִמ ּ ֶ ׂ
וְ לֹא ִמ ְ ּכ ֵדי ִמ ָ ּקח.
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
ַאף ִמ ְ ּכ ֵדי ִמ ָ ּקח,
ׁ ֶש ִאם ֵאין לוֹ ְ -מ ַמ ֶ ּנה ֲא ֵח ִרים ִע ּמוֹ ַעל ּ ִפ ְסחוֹ וְ ַעל ֲח ִג ָיגתוֹ ,
ו ְּמעוֹ ָתיו  -חו ִ ּּלין.
ּ
יהן".
ׁ ֶש ַעל ְמנָ ת ֵ ּכן ִה ְקדִּ ׁיש ּו יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ִפ ְס ֵח ֶ
שה") 211שמות יב ,ד(.
מּ ׂ

 210ל ֹא ָת ִביא ֶא ְתנַ ן זוֹ נָ ה ו ְּמ ִחיר ֶּכלֶ ב ֵ ּבית ה' ֱאל ֶֹה ָיך לְ כָ ל נֶ ֶדר ִּכי תוֹ ֲע ַבת ה' ֱאל ֶֹה ָיך ַ ּגם ׁ ְשנֵ ֶיהם
שה
שה וְ לָ ַקח הוּא ו ׁ ְּשכֵ נוֹ ַה ָּקרֹב ֶאל ֵ ּביתוֹ ְ ּב ִמכְ ַסת נְ ָפ ׁשֹת ִא ׁיש לְ ִפי ָאכְ לוֹ ָּתכֹ ּס ּו ַעל הַ ּ ֶ ׂ
 211וְ ִאם יִ ְמ ַעט ַה ַ ּביִ ת ִמ ְהיוֹ ת ִמ ּ ֶ ׂ

רש"י
אתן ומחיר חל עלייהו .כדרבין
במתי' לכל דר להביא את
העוף:
בממה על פסחו .הא דאיצטריך
קרא למעוטיה כגון שהפריש
פסחו ולאחר זמן אמר לזוה
הבעלי לי והימי על פסחי
באתיך וכיון דאמר רבי רשאי
אדם למות אחרים אם יצטרך
למעות לשום דבר אלמא ממוו
הוא ואימא ליחול עליה אתן
להכי איצטריך לכל דר להוציא
הדור:
ואם ימעט .דריש הכי שתמעט
ביתו שאין לו מה שהוא צריך
]לקות לצורך פסח דהייו[
מהיות משה החייהו משה
שימה אחרים עמו על פסחו
ויתו לו מעות:
מכדי אכילה .אם תמעט הבית
מכדי אכילה יקבל חיותו ומזוו
מן השה שאין לו מה שיאכל
החייהו משה אם אין לו עצים
לצלותו מכדי אכילה הוא
והחייהו ולא החייהו משה:
)ולא( מכדי מקח .שאם רוצה
לעשות סחורה ותמעט ביתו
מכדי אותו מקח שאין לו מה
ליתן בו איו ממה אחרים על
פסחו בכך:
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 .19ל ,ב
יהן מו ָּּת ִרין.
" ָ ּכל ָה ֲאסו ִּרים ְל ַג ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח  -וַ ְלדוֹ ֵת ֶ
יעזֶ ר ָא ַמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
וְ ַלד ְט ֵר ָפה  -לֹא יִ ְק ַרב ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח".
ָא ַמר ַרב:
ָּכל ָה ֲאסו ִּרים לְ גַ ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח וַ לְ דוֹ ֵת ֶיהן – מו ָּּת ִרים.
וְ ָתנֵי ֲעלָ ּה:
יעזֶ ר אוֹ ֵסר".
"וְ ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ַ ּבר ִחי ָ ּננָ א ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ַמ ֲחלוֹ ֶקת ׁ ֶש ִע ְ ּיבר ּו וּלְ ַב ּסוֹ ף נ ְִר ְ ּבעוּ.
דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ָס ַבר :עו ָ ּּבר י ֶֶר ְך ִא ּמוֹ הוּא.
וְ ַר ָ ּבנַן ָס ְב ִרי :לָ או י ֶֶר ְך ִא ּמוֹ הוּא.
ֲא ָבל נ ְִר ְ ּבע ּו וּלְ ַב ּסוֹ ף ִע ְ ּיבר ּו  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל מו ָּּת ִרין.
ָר ָבא ָא ַמר:
ַמ ֲחלוֹ ֶקת ְּכ ׁ ֶש ּנ ְִר ְ ּבע ּו וּלְ ַב ּסוֹ ף ִע ְ ּיברוּ.
דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ָס ַבר :זֶ ה וְ זֶ ה גּוֹ ֵרם ָ -אסוּר.
וְ ַר ָ ּבנַן ָס ְב ִרי :זֶ ה וְ זֶ ה גּוֹ ֵרם  -מו ָּּתר.
ֲא ָבל ִע ְ ּיבר ּו וּלְ ַב ּסוֹ ף נ ְִר ְ ּבע ּו  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל ֲאסו ִּרין.
וְ ָר ָבא לְ ַט ֲע ֵמ ּיה,
דְּ ָא ַמר ָר ָבא:
וְ לַ ד נ ְִר ַ ּב ַעת ֲ -אסו ָּרהִ ,היא וּוַ לְ ָד ּה נ ְִר ְ ּבע ּו.
וְ לַ ד נוֹ גַ ַחת ָ -אסוּרִ ,היא וּוַ לְ ָד ּה נָ גְ חוּ.
ישנָא ַא ֲח ִרינָא ָא ְמ ִרי לָ ּה:
לִ ׁ ּ ָ
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ַ ּבר ִחי ָ ּננָ א ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ַמ ֲחלוֹ ֶקת ׁ ֶש ּנ ְִר ְ ּבע ּו ְּכ ׁ ֶש ֵהן מו ְּקדָּ ׁ ִשין,
דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ָס ַברּ ִ :בי ּזוּי ִמ ְּיל ָתא.
וְ ַר ָ ּבנַן ָס ְב ִרי :לֹא.
ֲא ָבל נ ְִר ְ ּבע ּו ְּכ ׁ ֶש ֵהן חו ִּּלין,
הוֹ ִאיל וְ ִא ׁ ְש ַּת ּנ ּו  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל מו ָּּת ִרין.
ָר ָבא ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ַמ ֲחלוֹ ֶקת ְּכ ׁ ֶש ּנ ְִר ְ ּבע ּו ְּכ ׁ ֶש ֵהן חו ִּּלין,
דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ָס ַברּ ִ :בי ּזוּי ִמ ְּיל ָתא.
וְ ַר ָ ּבנַן ָס ְב ִרי :הוֹ ִאיל וְ ִא ׁ ְש ַּת ּנ ּו  -מו ָּּת ִרין,
ֲא ָבל נ ְִר ְ ּבע ּו ְּכ ׁ ֶש ֵהן מו ְּקדָּ ׁ ִשין  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל ֲ -אסו ִּרין.

רש"י
עובר ירך אמו הוא .והוא עצמו
רבע:
זה וזה גורם .הזכר שבא על
בהמה זו והיא גרמו לולד שיבא
והרי גרמוהו איסור והיתר
דאביו מותר ואמו אסורה:
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 .20לא ,א
יהן מו ָּּת ִרין.
לא,א " ָ ּכל ָה ֲאסו ִּרין ְל ַג ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח  -וַ ְלדוֹ ֵת ֶ
יעזֶ ר ָא ַמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ּ
וְ ַלד ְט ֵר ָפה  -לֹא יִ ְק ַרב ַעל ַג ֵ ּבי ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח".
לְ ַמאן דַּ ֲא ַמרְ :ט ֵר ָפה יוֹ לֶ ֶדתַ - 212מ ׁ ְש ַּכ ַחת לָ ּה ְּכגוֹ ן ׁ ֶשנ ְִט ְר ָפה וּלְ ַב ּסוֹ ף ִעי ְ ּב ָרה.
ו ְּב ָהא ּ ְפלִ יגִ י:
דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ָס ַבר :זֶ ה וְ זֶ ה גּוֹ ֵרם – ָאסוּר.
וְ ַר ָ ּבנַן ָס ְב ִרי :זֶ ה וְ זֶ ה גּוֹ ֵרם – מו ָּּתר.
לְ ַמאן דַּ ֲא ַמרְ :ט ֵר ָיפה ֵאי ָנ ּה ָח ָיה ַ -מ ׁ ְש ַּכ ַחת לָ ּה ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ִע ְ ּיב ָרה וּלְ ַב ּסוֹ ף נ ְִט ְר ָפה.
ו ְּב ָהא ּ ְפלִ יגִ י:
דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ָס ַבר :עו ָ ּּבר י ֶֶר ְך ִא ּמוֹ הוּא.
וְ ַר ָ ּבנַן ָס ְב ִרי :עו ָ ּּבר לָ או י ֶֶר ְך ִא ּמוֹ הוּא.
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
מוֹ ִדים ֲחכָ ִמים לְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ְ ּב ֶא ְפרוֹ ַח ֵ ּביצַ ת ְט ֵר ָפה ֶ ׁ -ש ָאסוּר.
ַמאי ַט ֲע ָמא?
ַעד ָּכאן לֹא ּ ְפלִ יגִ י ֲעלֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ רֶ ,א ָּלא ִ ּבוְ לַ ד ְ ּב ֵה ָמה דְּ ֵמ ֲאוִ ָירא ָקא ָר ְביָא,
ֲא ָבל ֵ ּב ַיצת ְט ֵר ָפהִ ,מ ּגו ָּפ ּה דְּ ַת ְרנְגוֹ לְ ָּתא ָקא ָר ְביָא ֲ -א ִפילּ ּו ַר ָ ּבנַ ן מוֹ דוּ.
ָא ַמר לֵ ּיה ָר ָבא לְ ַרב הוּנָ א:
ֵיע ְָל ְך:
ַּת ְניָא דִּ ְמ ַס ּי ַ
ימה ַה ָ ּב ָאה ֵמ ָא ָדם ַחי:
" ְמלֹא ַּת ְרוָ ד ִר ָּ
יעזֶ ר ְמ ַט ֵּמא,
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
וַ ֲח ָכ ִמים ְמ ַט ֲה ִרין".
ַעד ָּכאן לֹא ּ ְפלִ יגִ י ַר ָ ּבנַן ֲעלֵ ּיה ֶא ָּלא ְ ּב ִר ָּימה ,דְּ ֵפ ְיר ׁ ָשא ְ ּב ָעלְ ָמא הוּא.
ֲא ָבל ֵ ּב ָיצה דְּ ִמ ּגו ָּפ ּה דְּ ַת ְרנְ גוֹ לֶ ת הוּא ֲא ִפילּ ּו ַר ָ ּבנַן מוֹ דוּ.
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵ י:
ַאדְּ ַר ָ ּבהִ ,א ּ ְיפכָ א ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא:
ַעד ָּכאן לֹא ּ ָפלֵ יג ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֲעלַ יְיה ּו דְּ ַר ָ ּב ַנן ֶא ָּלא ְ ּב ִר ָּימה ,דְּ ִא ְיק ִרי ָא ָדם ֵמ ַח ּיִים ִ"ר ָּימה",
דִּ כְ ִתיב" :וְ ִת ְקוַ ת ֱאנוֹ ׁש ִר ּ ָמה ו ֶּבן ָא ָדם ּתוֹ לֵ ָעה") 213איוב כה ,ו(.
ֲא ָבל ַ ּג ֵ ּבי ֵ ּב ָיצהֵ :א ַימת ָ ּג ְדלָ ה?
לְ כִ י ַמ ְס ְר ָחא,
וְ כִ י ַא ְס ְר ָחא ַע ְפ ָרא ְ ּב ָעלְ ָמא הוּאֲ ,א ִפילּ ּו ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר מוֹ ֶדה!
וְ עוֹ ד ַּת ְניָא ְ ּב ֶה ְדיָא:
יעזֶ ר ַל ֲח ָכ ִמים:
"מוֹ ֶדה ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
יצת ְט ֵר ָפה – ׁ ֶש ּמו ָּּתר"!
ְ ּב ֶא ְפרוֹ ַח ֵ ּב ַ
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִאי ַּת ְניָא – ַּת ְניָא.

)אינָהּ ( יָלְ ָדה
 212שיטה מקובצת .גירסת וילאֵ :
ַ 213אף ִּכי ֱאנוֹ ׁש ִר ָּמה ו ֶּבן ָא ָדם ּתוֹ לֵ ָעה

רש"י
למ''ד כו' .פלוגתא היא באלו
טרפות )חולין ז (:איכא למ''ד
טרפה יולדת ואיכא למ''ד איה
יולדת:
זה וזה גורם .וליכא לפלוגי
בעובר ירך אמו הוא אלא א''כ
עיברה ואח''כ טרפה דהתם
למ''ד ירך אמו הוא אירע
הטרפות בגופו אבל היכא
דטרפה ולבסוף עיברה ליכא
למימר ירך אמו הוא שהרי יש בו
צד היתר אלא בזה וזה גורם
פליגי:
אפרוח .שולד מביצת יוה
טרפה שאסור ליקרב :ולד במעי
בהמה איו אדוק בגופה אלא
תלוי באויר ומעצמו הוא וצר
וגדל והולך אבל ביצה כל זמן
שאיה גמרה אדוקה באשכול
וגדילה וגמרה מגוף התרגולת.
ל''א מאוירא קא רביא לאחר
שולד והולך וגדל הילכך עיקר
גידולו איו מאמו אבל ביצה
מגופה דתרגול' רביא והדבר
מוכיח שלאחר שיצאת איה
גדילה משום הכי מודו רבן לשון
הירושלמי:
א''ל רבא לרב הוא כו' .אלישא
קמא למ''ד טרפה יולדת ללישא
בתרא למ''ד טרפה איה יולדת
שיחלא קמא שהיו כבר באשכול
בשעה שטרפה התרגולת:
מלא תרווד .במסכת זיר )דף (:
מפרש שיעורו:
הבאה מאדם חי .ואח''כ מת:
רבי אליעזר מטמא .דגופיה הוא
ועד כאן לא פליגי רבן עליה כו'.
]ל''א ועיקר[ דאפילו בחייו מי
מטמא ר''א דאבר מן החי מטמא
במגע ובמשא ובאהל כאבר מן
המת בהעור והרוטב )חולין
קכח (:אבל באפרוח אפי' ר'
אליעזר מודה דיקרב דהא גופא
אחריא הוא וגוף זה לא היה
במעי הטרפה:
לבתר דאסרחא .אחר שהסריחה
ממה
זה
יצא
הביצה
וכשהסריחה פקע איסורא
דהואי עפרא בעלמא הלכך מותר
זה שיצא ממה אחרי כן:

סוּרין"
"כּל ָה ֲא ִ
מסכת תמורה פרק ו' – ָ
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 .21לא ,א
" ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ֶ ּבן ַאנְ ִטיגְ נוֹ ס אוֹ ֵמר:
ְ ּכ ׁ ֵש ָרה ׁ ֶש ָ ּינְ ָקה ִמן ַה ְּט ֵר ָפה ְ ּ -פסו ָּלה ֵמ ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח".
ַמאי ַט ֲע ָמא?
ִאילֵ ָימא דְּ ִמ ּ ַפ ּ ְט ָמא ִמי ּנ ָּה ִמ ֶּמ ּנָה ֶ -א ָּלא ֵמ ַע ָּתה ֶה ֱאכִ ילָ ּה ַּכ ְר ׁ ִשינֵי ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ָהכִ י נ ִַמי דַּ ֲא ִס ָירא?!
ֶא ָּלא ָּתנֵי ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ְט ִר ְיט ָאה ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִיק ּה ָחלָ ב רוֹ ֵת ַח ִמ ׁ ּ ַש ֲח ִרית לְ ׁ ַש ֲח ִרית.
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ֵהנ ָ
הוֹ ִאיל וִ יכוֹ לָ ה לַ ֲעמוֹ ד ָעלֶ ָיה ֵמ ֵעת לְ ֵעת.

רש"י
הכי מי דאסירא .והא אמר
לעיל דמוקצה הוא ואסור
באכילת כרשיין אבל דלאו
מוקצה לא .חלב רותח שחרית.
כל ימיו:
הואיל ויכולה לעמוד .על אותו
חלב של שחרית מעת לעת בלא
שום אכילה אחרת וכשהגיע
מעת לעת חזרה ויקה הלכך כל
גדילתה ממה היא ואפילו אכלה
דברים אחרים ביתיים:
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 .22לא ,א
ש ּו ְט ֵר ָפה ֵ -אין ּפוֹ ִדין אוֹ ָתן.
" ָ ּכל ַה ָ ּק ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ׂ
ׁ ֶש ֵאין ּפוֹ ִדין ֶאת ַה ָ ּק ָד ׁ ִשים ְל ַה ֲא ִכ ָילן ִל ְכ ָל ִבים"
ְמנָא ָהנֵי ִמ ֵּילי?
דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
וְ לֹא ִ ּגי ָּזה.
"תזְ ַ
" ִּ
"וְ ָאכַ לְ ָּת"  -וְ לֹא ִל ְכ ָל ֶביךָ.
שר"  -וְ לֹא ָח ָלב.
" ָ ּב ָ ׂ
ִמ ָ ּכאן ׁ ֶש ֵאין ּפוֹ ִדים ֶאת ַה ָ ּק ָד ׁ ִשים ְל ַה ֲא ִכ ָילן ִל ְכ ָל ִבים".
ּבח") 214דברים יב ,טו( -

ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
"תזְ ַ ּבח וְ ָאכַ לְ ָּת" ֵ -אין לְ ָך ָ ּב ֶהן ֶה ֵּיתר ֶא ָּלא ִמ ׁ ּ ְש ַעת זְ ִב ָיחה וְ ֵאילָ ךְ.
ִּ
ָק ָס ַברּ :פוֹ ִדין ֶאת ַה ָ ּק ָד ׁ ִשים לְ ַה ֲאכִ ילָ ן לִ כְ לָ ִבים.

הדרן עלך כל האסורין

שר ְּכ ִב ְר ַּכת ה' ֱאל ֶֹה ָיך ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן לְ ָך ְ ּבכָ ל ׁ ְש ָע ֶר ָיך ַה ָּט ֵמא וְ ַה ָּטהוֹ ר יֹאכְ לֶ ּנ ּו ַּכ ְ ּצ ִבי וְ כָ ַא ָ ּיל
ַ 214רק ְ ּבכָ ל ַא ַ ּות נַ ְפ ׁ ְש ָך ִּתזְ ַ ּבח וְ ָאכַ לְ ָּת בָ ָ ׂ

רש"י
רק בכל אות פשך )תאכל( בשר.
בפסולי המוקדשין מוקמין לה
בסיפרי דבי רב :איכא דאמרי
תזבח ואכלת בשר אין לך בו
היתר אכילה אלא משעת זביחה.
לאפוקי חלב וגיזה דהאה
דמחיים היא אבל פודין את
הקדשים להאכילן לכלבים ולא
מייתר ליה לואכלת למדרש ולא
לכלביך ומהך דרשא משמע
דלכלביך שפיר דמי דהכי משמע
אתה לא תאכל קודם זביחה
כלומר לא תתהי מחיים אבל
כלביך דלאחר מיתה הוא אפי'
בלא זביחה שפיר דמי ופודין את
הקדשים להאכילן לכלבים תרי
תאי יהו והכי מוקמין
)בשחיטת חולין( )דף קב(:

