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 מקדיש ומתכפר מי מוסיף חומש

כבר נתבאר, שכשהבעלים פודה את ההקדש 

שהקדיש, הרי זה מוסיף חומש, ונסתפק רמי בר 

חמא, מה הדין כשאחד הקדיש בהמה לקרבן 

לצורך חבירו, ונעשה בה מום, מי מהם נחשב 

עניין פדיון, שעליו להוסיף חומש, זה בעלים ל

שהקדיש את הבהמה או זה הבהמה הוקדשה 

 בעבורו.

 ַהַמְקִדיׁש ְוִאםופשט רבא ספק זה מהכתוב, "

יתֹו ֶאת ִיְגַאל  ְוָהָיה ָעָליו ֶעְרְכָך ֶכֶסף ֲחִמיִׁשית ְוָיַסף בֵּ

יׁש")ויקרא כ"ז ט"ו( " לֹו ולא , מוסיף חומש" ַהַמְקדִּ

 .המתכפר

 

 עושה תמורהמקדיש ומתכפר מי 

כבר נתבאר, שאין אדם עושה תמורה לקרבן 

חבירו, ]אלא אם כן נתנו לו הבעלים רשות[. 

ונסתפק רמי בר חמא, מה הדין כשאחד הקדיש 

בהמה לקרבן לצורך חבירו, ונעשה בה מום, מי 

מהם נחשב בעלים לעניין תמורה, זה שהקדיש 

 ו.את הבהמה או זה הבהמה הוקדשה בעבור

, שכן כלל רבא אמר לפשוט ספק זה מסבראו

בידינו, שקרבן ציבור וקרבן שותפין אינו נעשה 

תמורה, ואם הדבר תלוי במי שמקדיש, ולא במי 

שבעבורו הקרבן קרב, אפשר שיהיה קרבן הקרב 

לציבור או לשותפים שהוקדש על ידי יחיד, 

ומאחר שיחיד הקדישו, יוכל לעשות לו תמורה, 

ציבור וקרבן שותפים בא לידי ונמצא קרבן 

 תמורה.

ולא נתבאר למה לא קבלו ראיה זו, אך אפשר רצו 

ועוד ראיה להביא ראיה מהלכה ולא מסברא.

האמור  מהכתוב, אמר רב נחמן אמר רב הונא

יר ּתֹוַרת זֹאתבעניין קרבנות הנזיר, " זִּ ר ַהנָּ  ֲאׁשֶׁ

ֹדר נֹו יִּ ְרבָּ ְזרֹו ַעל ַלה' קָּ ְלַבד נִּ ר מִּ יגַּת  ֲאׁשֶׁ  ְכִפי יָּדֹו שִּ

ן ִידֹּר ֲאֶׁשר ִנְדרֹו )במדבר ו' " ִנְזרֹו ּתֹוַרת ַעל ַיֲעֶשה כֵּ

", לומר, ָידֹו ַּתִשיג ֲאֶׁשרשמשמעות הכתוב "כ"א(, 

אם הוא עני יביא מעט. אך אין הדבר כן, שהרי 

אין בפרשת נזיר חילוק בין עני לעשיר, וזה וזה 

את הכתוב הזה מביא קרבן שווה. על כן ביארו 

באופן אחר, והוא, שאם הוא עשיר מביא בעצמו 

 ֲאֶׁשר", ואם הוא עני מביא "ִנְזרֹו ַעל ַלה' ָקְרָבנֹו"

", כלומר אחרים יביאו עבורו, אך בשני ָידֹו ַּתִשיג

 האופנים הקרבן שווה.

ולא הוצרך הכתוב ללמד שקרבן שמביאים עבורו 

צמו, אחרים מכפר עליו, כמו קרבן שמביא בע

דדין פשוט הוא. אלא בא הכתוב להשוות שני 

קרבנות אלו לעניין תמורה, לומר שכשם 

שכשמביא בעצמו, הוא עושה לו תמורה ולא 

אחרים, כך כשאחרים מביאים עבורו, הוא עושה 

לו תמורה, ולא הם, ומכאן שהמתכפר עושה 

 תמורה, ולא המקדיש.

אך דחו ראיה זו ואמרו שאפשר שבא הכתוב 

צם דין זה שאחרים יכולים להביא עבורו, ללמד ע

שהיה מקום לומר גזרת הכתוב היא, דווקא הוא 

 יביא עבורו ולא אחרים.

 בירומסקנת הסוגיה לפשוט ספק זה מדברי 

 ]המבוארים לעיל בדף ב'[, יוחנן רבי אמר אבהו

 ,תמורה עושה מתכפרו ,חומש מוסיף מקדיש

, שלו הנאה טובת אחרים של על משלו תורםו

ר ְתַכֶלה ִכי"שנאמר   ַבָשָנה ְּתבּוָאְתָך ַמְעַשר ָכל ֶאת ַלְעשֵּ

ר ְׁשַנת ַהְשִליִׁשת ִוי ְוָנַתָּתה ַהַמֲעשֵּ ר ַללֵּ  ְוָלַאְלָמָנה ַלָיתֹום ַלגֵּ

עּו ִבְׁשָעֶריָך ְוָאְכלּו  .)דברים כ"ו י"ב( "ְוָשבֵּ

 

 תמורה באברים ובעוברים

ועוברים אינם נעשים אברים , לדעת תנא קמא

]כיצד אינן נעשים . ולא עושים תמורה, תמורה

היו לפניו בהמת תמורה אברים ועוברים בשלמים?[ 

חולין ובהמת קדשים, ואמר תהא רגלה של חולין 

תמורת בהמת קדשים זו, לא אמר כלום. וכן אם 

היו לפניו בהמה מעוברת של חולין ובהמת 

מורת קדשים, ואמר יהא עוברה של חולין ת

]כיצד אין עושים בהמת קדשים זו, לא אמר כלום. 



היו לפניו בהמת תמורה שלמים בעוברים ועוברים?[ 

חולין ובהמת קדשים ואמר בהמת חולין זו תהא 

תמורת אבר בהמת קדשים, לא אמר כלום. וכן 

אם היו לפניו בהמת חולין ובהמה מעוברת של 

קדשים ואמר בהמת חולין זו תהא תמורת עובר 

]כיצד אין עושים אברים שים זה, לא אמר כלום. קד

וכל שכן אם רצה ועוברים באברים ועוברים?[ 

העובר של חולין, תמורה של  ואלעשות האבר 

אבר בהמת קדשים או תמורת עובר של קדשים, 

 שאינם נעשים תמורה. 

 

 קדשיםב
 עובר אבר שלמה חולין

 לא לא כן שלמה

  לא אבר
 לא לא 

 לא לא לא עובר

 

לבהמת  אבר נעשה תמורה, ולדעת רבי יוסי

קדשים, כגון היו לפניו בהמת חולין ובהמת 

קדשים, ואמר רגלה של בהמת חולין תמורת 

בהמת הקדשים, חלה תמורה על רגל בהמת 

מאחר שנתפסה קדושת תמורה ברגל, והחולין. 

בהמת  ונעשית, הקדושה מתפשטת בכל הבהמה

 וקרבה, כולה קדשה בקדושת תמורההחולין 

 למזבח.

, דין זה למד מתחילת הקדשאמר רבי יוסי שו

שהאומר רגלה של בהמה זו עולה, נעשית כולה 

עולה, וכמו כן האומר רגלה של בהמה זו תמורה, 

 תהא כולה תמורה.

 

 קדושה על עוברים

אין קדושת קרבן חלה על , לדעת בר פדא

ולכן מי שהקדיש עובר של . בפני עצמם העוברים

לא קדש, ואם יקריבנו אחר לידתו,  בהמה לקרבן,

הרי זה מביא חולין ]בלא להקדישו פעם נוספת[, 

לעזרה. וכן אם הקדיש בהמה מעוברת לקרבן, 

אין אומרים היא ועוברה קדשו, ויביא מי שירצה, 

]כמי שמקדיש שתי בהמות לקרבנו, שכוונתו אם 

תאבד האחת תהיה השניה תחתיה, אך יקריב אחת 

יכול הוא להקריב, והוולד  אלא את האםמהן[, 

נידון כוולד בהמת קדשים, ולא כבהמה שקדשה 

]ואם קדשה האם לחטאת, הוולד דינו מעצמה, 

 למיתה, כדין וולד חטאת[.

שלדעת בר פדא  ,כן היא כל סוגיית הגמרא עד המסקנה

אך במסקנה בדף עוברים אינם מתקדשים בכל מקרה. 

שאם היה העובר במעי בהמה  ,י"א יתבאר בעזה"י

ולא נחלק אלא  ,מודה בר פדא שהוא מתקדש ,תמימה

 מעי בעלת מום.בבר וש עיבמקד

 קדושת קרבן חלה על העוברים, ולדעת רבי יוחנן

. ולכן מי שהקדיש עובר של בהמה בפני עצמן

לקרבן, נתקדש העובר לכך, מקריב אותו למה 

שהוקדש לו. וכן אם הקדיש בהמה מעוברת 

בן, הרי זה כמי שהקדיש אותה ואת וולדה לקר

]כמי שמקדיש שתי בהמות ויביא איזה מהם שירצה 

תהיה השניה  ,לקרבנו, שכוונתו אם תאבד האחת

  .[תחתיה, אך יקריב אחת מהן

רבי יוחנן לומר בפירוש, שבשני האופנים  והוצרך

הללו העובר מתקדש. כי אם היה אומר כן על 

 ,העובר בפני עצמו שהקדיש אתכ ,וןהאופן הראש

היה מקום לומר דווקא כשקידש את העובר עצמו 

אין  ,אבל כשהקדיש האם ,התקדשבפירוש, 

את העובר מתקדש עימה. וכן אם היה אומר 

האופן השני, כשהקדיש האם, היה מקום לומר, 

דווקא באופן הזה, שהאם אינה וולד, והיא 

מתקדשת בנקל, הוולד מתקדש על ידה, אבל 

 וולד בפני עצמו, אינו מתקדש.מקדיש 

את האופן  רבי יוחנן אמר ,וללשון שני בגמרא

שהמקדיש בהמה , דבר נוסףהשני, ללמד 

, אין הוולד נחשב כחלק ממנה, אלא הוא מעוברת

ולפיכך,  ,]=עובר לאו ירך אימו[כבהמה אחרת 

כשם שיכול להקדיש את האם והעובר לקרבן 

 לאחריות[,]והאחת , להיחשב כשתי בהמות אחד

ואת הוולד לא , כך יכול להקדיש את האם לבד

, או שיקדיש את האם לחטאת, ואת יקדיש

 הוולד לעולה.

 

 להיפטר מבכורההערמה 

מבואר בברייתא, שמי שהיתה בהמה טהורה שלו 

עומדת להמליט בכור, ורוצה להערים, ולהפקיע 

הבכור הזה מקדושת בכור, כדי שלא יתחייב לתת 

כך,  יאמריהנה בו הוא עצמו,  אותו לכהן, אלא

. ומעתה, אם וולד שבמעי בהמה זו יהא עולה

ילדה הבהמה זכר, הרי זה עולה, כי נתקדש 

בקדושה זו קודם שיצא לאויר העולם ושוב אינו 

 מתקדש בבכורה בשעת יציאתו לאויר העולם.

ואמר רבי ירמיה, שמברייתא זו ראיה, שחלה 

היאך נתקדש קדושה על העוברים, שאם לא כן, 

העובר בקדושת עולה, קודם שנולד והיה ראוי 

 להתקדש בבכורה.

ורבי זירא דחה ראיה זו, ואמר, שקדושת קרבן 

אינה חלה על העוברים, ואם קדשו במעי אימם 

אינם קרבים, ורק קדושת דמים חלה עליהם, 

]שהם נחשבים כממון שהופרש להביא בו קרבן, 

ת עולה האמורה וקדושוימכרו ויביא קרבן במעות[, 

כאן, קדושת דמים היא, שימכרו את העובר, 

ויביאו בדמיו עולה, אבל הוא עצמו אינו מתקדש 

 קדושת הגוף בעודו במעי אימו.



 

 קדושת דמים מפקיעה מידי בכורה

נתבאר שלדברי רבי זירא, המקדיש עובר לעולה, 

מתקדש קדושת דמים, ולא קדושת הגוף, ודי 

 מידי בכורה כשיוולד.בקדושת דמים זו להפקיעו 

וראיה לכך, שגם קדושת דמים מפקיעה מידי 

בכורה, ממשנה במסכת בכורות, שם מבואר, 

שבהמות בעלי מום שהוקדשו לקרבן, שאינם 

מתקדשים קדושת הגוף, כי אינם ראוים, 

וקדושתם קדושת דמים לפדותם ולהביא בדמים 

בהמה אחרת לקרבן, אף על פי שעתה הם 

ף בלבד, כל זמן שלא נפדו, קדושים קדושת הגו

אם ילדו בכור, אינו מתקדש בבכורה, ]ורק אחר 

 פדיונם הוולד בכור וחייבים במתנות[. 

 

 גיזה ועבודה במעוברת שהוקדש עוברה

מבואר בברייתא, שהאומר על בהמה מעוברת, 

"מה שבמעיה של זו עולה", העובר לבדו מתקדש, 

בכך  , כי איןמותר לגזוז את האםולא האם, ולכן 

, משום אבל לעבוד באם אסורחסרון לעובר, 

 שהעבודה באם פוגמת בעובר.

ואמר רבי ירמיה, שמברייתא זו ראיה, שחלה 

קדושה על העוברים, שאם לא כן, היאך נתקדש 

 העובר בקדושת עולה בעודו במעי אימו.

ורבי זירא דחה ראיה זו, ואמר, שקדושת קרבן 

 ,ה כאןאינה חלה על העוברים, וקדושה האמור

היא קדושת דמים בלבד, וגם מחמת קדושה זו 

, שקדושת דמים אסור לעבוד באםשל העובר 

כמו ששנינו במסכת בכורות,  .אסור בעבודה

דקדושת דמים אחר פדייה מותרים בגיזה 

 ועבודה, אבל קודם פדייה אסורים. 

 

 דין משנתנו וכדעת איזה תנא

שבהמת חולין אינה נעשית , במשנתנו מבואר

, ואמר רבי ירמיה. תמורת עובר של קדשים

חלה על ראשונה שקדושה , שממשנתנו זו ראיה

, שאם לא כן, היאך יש עובר של קדשים העוברים

 כלל וכלל.

שקדושת קרבן  ,ואמר ,ורבי זירא דחה ראיה זו

ומשנתנו מדברת  ,לה על העובר בפני עצמוחאינה 

 ,בבהמת קדשים שנתעברה אחר שהוקדשה

 ים שוולדה קדוש מחמתה.שבה הכל מוד

יש להעמידה  ,וכיון שמשנתנו מדברת באופן הזה

שוולדות קדשים אחר  ,האומר ,כדעת רבי יהודה

ובא ללמד שבעודם  ,שנולדו עושים בהם תמורה

. אבל לדעת אין עושים בהם תמורה ,במעי אימם

וולדות קדשים  ,החולקים על רבי יהודה בזה

 .אף אחר שנולדו ,אינם עושים תמורה

בה  כששנינוכיון שמשנתנו כדעת רבי יהודה, ו

אף לאבר היא  הכוונה, שאבר אינו עושה תמורה

כגון לב וריאות, שלדעת  כזה שהנשמה תלויה בו

רבי יהודה קדושה ראשונה ניתן לקדש את בהמה 

באבר לה, ובא ללמד שא עשה האבר תמורה אין 

הבהמה מתקדשת, אבל אברים שאין הנשמה 

תלויה בהם, דעת רבי יהודה, שאפילו קדושה 

ראשונה אין מתקדשים, ואין צריך לומר שאינם 

 מתקדשים בתמורה. 

 

 המשנה בפרק שני

ה בפרק שני מבואר, שמקדישים אברים במשנ

ועוברים, אבל לא ממירים. ואמר רבי ירמיה, 

 שממשנה זו ראיה שמקדישים עוברים.

ודחה רבי זירא ראיה זו, ואמר, שעוברים 

הנזכרים במשנה זו אינם עוברים שהוקדשו הם 

עצמם, אלא בעוברים שנתעברו אחרי שנתקדשה 

 האם, שהם קדושים מחמת האם.

שם "מקדשים", הולך רק על  ומה שאמרו

אברים, ולא על עוברים, שאותם לא הקדישו 

 :כלל, וכך ביאור אותה משנה

 דף י"א

של בהמת חולין, ועל ידי  מקדישים אברים .א

]ומאחר מתקדשת הבהמה כולה,  ,קידוש האבר

שקדשה הבהמה, ממירים בה בהמת חולין אחרת[. 

אבל קדושת תמורה וכל זה בקדושה ראשונה, 

, שאם אמר על אבר של ה חלה על האבריםאינ

בהמת חולין, "הרי זה תמורת בהמת קדשים", 

 לא אמר כלום.

]שנתעברה האם אחר , ועובר של בהמת קדשים. ב

, שאם אמר על אין עושים בו תמורהשנתקדשה[, 

בהמת חולין "הרי זו תמורת עובר קדשים זה", 

 לא אמר כלום.

האומר, ומשנה זו היא כדעת רבי יהודה, 

אחר שנולדו עושים בהם  ,שוולדות קדשים

תמורה, ובא ללמד שבעודם במעי אימם, אין 

עושים בהם תמורה. אבל לדעת החולקים על רבי 

יהודה בזה, וולדות קדשים אינם עושים תמורה, 

 אף אחר שנולדו.

וכיון שמשנה זו היא כדעת רבי יהודה, כששנינו 

בה שאבר מתקדש, הכוונה דווקא לאבר 

]שהנשמה תלויה  ,בחסרונו היא נעשית טרפהש

כגון "אמר  ,אם הקדישם, אבל שאר אברים ,בו[

שאין  ,דעת רבי יהודה רגלה של בהמה זו עולה",



 הבהמה מתקדשת.

 

 השוחט את החטאת ומצא בה בן ארבע חי

השוחט בהמה מעוברת, הכל מודים, שאם לא 

אימו, מ חלקנחשב ככלו חודשי העיבור, הוולד 

אינו טעון שחיטת האם, ובאכילה על ידי ניתר ו

אותו  אפילו נולד חי, ממיתים]ו, שחיטה בפני עצמו

וכן הדין אם , [הוא מותר באכילהו ובכל דרך שירצ

היתה האם קרבן חטאת, ונשחטה לקרבן, ונמצא 

]בן ארבעה חודשים שלא כלו לו חמישה בה עובר 

העובר הזה ניתר לאכילה בשחיטת , חודשי עיבור[

  .האם

בדינו של עובר זה ומצינו שתי ברייתות חלוקות, 

 שנמצא במעי חטאת שנשחטה.

הזה הניתר לאכילה  העובר, לדעת ברייתא אחת

נאכל כלומר בשחיטת אימו, דינו כדין האם, 

 לזכרי כהונה, שהוא מותר באכילה בשר חטאתכ

 בלבד. וליום אחד, לפנים מן הקלעיםבלבד, 

הזה ניתר  העובר, אף שולדעת ברייתא אחת

בשחיטת אימו שהיא חטאת, הוא עצמו  לאכילה

, ונאכל כחולין גמוריםאינו נידון כחטאת, אלא 

בין בו ביום ובין , בכל מקום חוץ לעזרה, לכל אדם

 .בימים שאחרי כן

מדברות  שברייתות אלו, ומתחילה רצו לומר

 נחלקובבהמה שהוקדשה אחרי שנתעברה, ו

הנזכרת הברייתות הללו במחלוקת אמוראים 

. לדעת אם קדושה חלה על העובריםלעיל, 

הברייתא הראשונה, קדושה חלה על העוברים, 

ולכן גם הוולד קדוש בקדושת חטאת. ולדעת 

הברייתא השניה אין קדושה חלה על העוברים, 

 ולכן כל זמן שלא נולד הוא חולין.

לדברי הכל אין קדושה אפשר ש ,ודחו זאת ואמרו

, ואם הקדיש מןמחמת עצחלה על העוברים 

וברייתות אלו בהמה מעוברת, לא קדש הוולד. 

, מדברות בחטאות שנתעברו אחר שקדשו

קדוש מחמת , שהוא נידון כוולד קדשיםשהוולד 

לדעת , אך נחלקו מתי הוולד מתקדש. האם

המתקדש מחמת  הוולד, הבריתא הראשונה

, ולכן אף על פי מתקדש כבר במעי אימואימו, 

ולדעת שעוד לא נולד, יש בו קדושת חטאת. 

המתקדש מחמת אימו  הוולד, הברייתא השניה

, וזה בשעת לידתובהוויתו, כלומר  מתקדש רק

שלא נולד, אלא נמצא במעי אימו אחר שחיטתה, 

 אינו מתקדש.

עוד אמרו שאפשר ששתי ברייתות אלו לא נחלקו 

בהמה ברייתא ראשונה מדברת ב. אלא כלל

שהוולד מתקדש , שנתקדשה ואחר כך נתעברה

, ודעת התנא הזה, שהוא מתקדש מחמת אימו

כבר במעי אימו, ולכן הוא נידון כחטאת, אף על 

והברייתא השניה מדברת בבהמה פי שלא נולד. 

ולכן הוולד , שנתקדשה כשכבר היתה מעוברת

 .כי אין קדושה חלה על העוברים, אינו מתקדש

 

 עובריםראיה שמקדישים 

 וא ]כגון נולדה מתיש וכבשה[, כלאיםבהמה שהיא 

]שנולדה דרך דופן ולא יצאה  דופן יוצא וא ,טרפה

]שאין בה לא סימני  טומטוםאו  דרך פתח הרחם[,

]שיש בה גם  אנדרוגינוס וא זכרות ולא סימני נקבות[,

אינה ראויה סימני זכרות וגם סימני ניקבות[, 

לקרבן לא קדשה להקרבה, ולפיכך אם הקדישה 

 לכך.

אמנם מדברי רבי אליעזר להלן מבואר, שיש אופן 

שבהמות אלו יתקדשו, וביאר רבי מאיר, שהדבר 

יתכן כשהקדיש בהמה הראויה לקרבן, וממנה 

יצאה בהמה זו שאינה ראויה. כגון הקדיש בהמה 

תמימה, ואחר כך נעשית טרפה, או הקדיש בהמה 

ם או תמימה, והיה וולדה כלאים או טומטו

אנדרוגינוס. ולעניין יוצא דופן, כגון שהקדיש 

 הוולד במעי אימו, ויצא אחרי כן דרך דופן. 

ראיה שמקדישים עוברים, שהרי  הביאוומכאן 

 אמר רבי מאיר, שיוצא דופן קדש במעי אימו.

 

 מחלוקת רבי יוחנן ובר פדא לפי המסקנה

מאחר שהביאו ראיה זו, שהעובר מתקדש במעי 

מרו, שלא נחלקו רבי יוחנן ובר פדא אמו, חזרו וא

בדבר זה, ולדברי הכל מקדישים עוברים, ובתנאי 

 שיהיו העוברים במעי בהמה הראויה להתקדש. 

במקדיש עובר ומחלוקת רבי יוחנן ובר פדא היא 

כיון שהאם , בזה אמר בר פדא. במעי בעלת מום

ורבי יוחנן . גם העובר אינו מתקדש, אינה ראויה

 .והוא מתקדש, נידון בפני עצמוהעובר , אמר

 

 תמורה בפסולים הנ"ל

שאף על פי שכלאים טרפה יוצא דופן  ,נתבאר

יש  ,טומטום אנדרוגינוס אינם ראוים להקרבה

 אופן שהם מתקדשים. 

בהם הם  ,שגם באופנים הללו ,ואמר רבי אליעזר

קדושת תמורה אינם  ,מתקדשים קדושה ראשונה

באופן הזה, מתקדשים. וכמו כן אם קדשו 

והמירו בהם בהמה חולין, שאמרו על בהמת 

חולין הרי זו תמורתם, אינה נעשית תמורה על 

 ידם.



 

 המקדיש רגל בהמה לעולה

ומר על בהמת הא – לדעת רבי מאיר ורבי יהודה

של  רגלרק הקדשה , עולה"חולין, "רגלה של זו 

ָמה ֲאֶׁשר ַיְקִריבּו " ,, שנאמרהבהמה ְוִאם ְבהֵּ

ןה' ִמֶמָנה ָקְרָבן לַ  ִיְהֶיה  ה'ִמֶמנּו לַ  כֹּל ֲאֶׁשר ִיּתֵּ

הבהמה, כך יקדש ", ללמד שכפי מה שיתן מקֶֹּדׁש

ומכל מקום, אותה רגל קדושה ממנה, ולא יותר. 

", ִיְהֶיה קֶֹּדׁששנאמר " ,קדושת עולה, כפי שאמר

ולכן, על כורחו תקרב לכך, ולא יוכל לפדותה בלא 

כור את הבהמה למי שצריך עולה, ולכן ימ .מום

אלא על שאר גופה  תשלום,ולא ייטול ממנו 

 .ואינה שלו ,ן, אבל רגלה כבר קדושהשעודו חולי

וזה שיקנה אותה ממנו, אם התחייב להביא 

עולה, לא יצא בזו, כי אינה באה כולה ממנו, אבל 

אם אמר, "הרי עלי עולה בחייה", שהכוונה היא 

האברים שבהם תלויה  שעליו להקריב לעולה כל

חיות הבהמה, אם יקנה בהמה זו ויביא אותה 

לעולה, יצא ידי נדרו, שהרי הוא שילם על כל שאר 

האברים חוץ מהרגל, והרגל אינו אבר שחיי 

 הבהמה תלויים בו.

האומר על בהמת  –ולדעת רבי יוסי ורבי שמעון 

קדושת העולה , חולין, "רגלה של זו עולה"

כל בכל הבהמה, ו נתפסת ברגל ומתפשטת

ן, שנאמר הריבוי, "הבהמה קדושה  כֹּל ֲאֶׁשר ִיּתֵּ

", ללמד, שבהקדשת ִיְהֶיה קֶֹּדׁש ה'ִמֶמנּו לַ 

, ומביא אותה מקצתה, כולה נעשית קדושה

 .ומקריב אותה לעולה

 

 אבר שמודה בו רבי יהודה

נתבאר שלדעת רבי יהודה, האומר על בהמת 

נתקדשה רק רגלה של חולין, "רגלה של זו עולה", 

 הבהמה לעולה, ושאר הבהמה עודה חולין.

שהנשמה תלויה  אבריםש, בברייתא ומבואר

אם אמר עליהם שהם לעולה, מודה רבי  ,בהם

יהודה, שהקדושה נתפסת באותו אבר ומתפשטת 

 בכל הבהמה כולה, וכל הבהמה קדושה לעולה.

, אבר, כן הדין כשאמר כן על לדברי רב חסדא -

כגון רגלה מן , ]היא טרפה, בבהמה שאם יחסר

וטעמו משום שדעתו כדעת  .[הברך ולמעלה

האומרים טרפה אינה חיה, ]כלומר לא תחיה 

יותר מזמן קצוב[, ואם כן כשהקדיש אבר 

שבחסרונו היא נעשית טרפה הקדיש אבר 

 שהנשמה תלויה בו והרי הוא כמקדיש את כולה.

שאם , אבר, כן הדין כשאמר כן על ולדברי רבא -

כגון הירך וחלל , ]היא נבלה, יחסר בבהמה

שבזה הוא נחשב כמקדיש אבר שהנשמה  .[שלה

תלויה בו. אבל הקדיש בר שבחסרונו היא טרפה 

אין זה מקדיש דבר שהנשמה תליה בו כי דעתו 

 טרפה יכולה לחיות.

, אבר, כן הדין כשאמר כן על ולדברי רב ששת -

וק ולא בא לחל .היא מתה, שאם יחסר בבהמה

, על רבא אלא לעניין מקדיש ירך וחלל שלה

שלדעת רבא בחסרון זה היא נעשית נבילה, כדעת 

רבי אלעזר במסכת חולין. ולדעת רב ששת 

 בחסרון אלו אינה נעשית נבילה.

 

 הקדיש רגל של עוף

נתבאר, שלדעת רבי יוסי, המקדיש רגלה של 

בהמה לעולה, מתקדשת כל הבהמה לעולה, 

ָמה ֲאֶׁשר ַיְקִריבּו ִמֶמָנה ָקְרָבן ְוִאם "שנאמר,  ְבהֵּ

ןה' לַ  נסתפק . ו"ִיְהֶיה קֶֹּדׁש ה'ִמֶמנּו לַ  כֹּל ֲאֶׁשר ִיּתֵּ

האם דווקא בבהמה הדין כן, שהרי הכתוב  רבא

מדבר בבהמה, אבל מקדיש רגל של תור או בן 

יונה, מודה רבי יוסי שלא קדשה כולה. או גם 

ספק ה. ועמד בעופות הדין כן וכולה קדושה

 בתיקו.

 

 הקדיש בהמה או אבר ממנה לדמים

שמקדיש קדושת דמים בהמה לדברי רבא, מי 

, כגון שמקדיש כבש להביא הראויה להקרבה

בדמיו עולה, מאחר שהכבש עצמו ראוי להיות 

מתקדש קדושת הגוף להיות קרב עולה, הוא 

 .קרב הוא עצמו עולה

, ונסתפק רבא מה הדין לדעת רבי יוסי

האם גם , דיש הרגל קדושת דמים לעולהכשהק

מתקדשת הרגל , מאחר שראוי להקרבה, זה

ושוב פושטת קדושה זו בכל , קדושת הגוף

שלא אמרו פשטה קדושת הבהמה  או. הבהמה

בכולה אלא כשמתחילה הקדיש הרגל קדושת 

אין הגוף, אבל כשהקדישה קדושת דמים, 

, כלומר תחילה יעשה קדושת אומרים תרי מיגו

תחת קדושת דמים, ושוב תפשוט קדושה זו  הגוף

 בכל הבהמה. ועמד הספק בתיקו.

 

 איסור גיזה ועבודה בבהמה 

 שהקדיש בה אבר אחד

מי שהקדיש אבר אחד בבהמה, מאחר שקדש בה 

אבר אחד, דין פשט הוא שהיא אסורה בעבודה, 

 כי העבודה היא בכל בהמה, וגם אותו אבר עובד.

מותרת בגיזת אם הבהמה , נסתפק רבאאבל 

 ., או אסורה בכך כבהמות קדשיםהצמר

ורצו לפשוט ספק זה, מהדין האמור לעניין בכור 



בהמה, שאם היה נולד בכור לבהמה של ישראל 

ד ֲאֶׁשר ַהְבכֹור ָכל"ונוכרי, מותר לגוזזו, שנאמר,   ִיָּולֵּ

ֹּאְנָך ִבְבָקְרָך ֹּא יָךֶק ֱאֹל ַלה' ַּתְקִדיׁש ַהָזָכר ּוְבצ  ִבְבכֹּר בֹּדַתעֲ  ל

ֹּא ׁשֹוֶרָך ֹּאֶנָך ְבכֹור ָתגֹּז ְול ודרשו , )דברים ט"ו י"ט(" צ

חכמים שלך לא תגוז אבל אתה גוזז בשלך ושל 

אחרים. ולכאורה הוא הדין לבהמה שהקדיש בה 

אבר אחד מאחר שחציה חולין תהא הגיזה 

 מותרת.

ודחו זאת, כי יש חילוק בין בכור של ישראל 

כלל, ולכן הגיזה מותרת, ונוכרי, שאינו מתקדש 

לבין בהמה שהקדיש רגלה, שלכל הפחות הרגל 

מתקדשת. א"נ יש חילוק בין בכור שחלקו של 

נוכרי, ואינו שלו כלל, לבין בהמה זו שכולה שלו, 

ולכן יחולו עליה איסורי גיזה ועבודה אף מחמת 

 קדושת רגלה.

 

 את עורהאיסור גיזה ועבודה בבהמה שהקדיש 

מותר של בהמה, דין פשט הוא שמי שהקדיש עור 

 .לגוזזה כי אין העור נפסד בגיזת הצמר

, בעבודהאם הבהמה מותרת , נסתפק רבאאבל 

או שהיא אסורה בכך משום שהעור נפסד על ידי 

 העבודה.

ואמרו לפשוט ספק זה מהדין המבואר לעיל, 

שאם הקדישו את העובר שבמעי הבהמה, היא 

על ידי  אסורה בעבודה, משום שהעובר מכחיש

עבודת האם. והוא הדין בנידון זה, שהקדיש 

העור, תהיה הבהמה אסורה בעבודה, מפני 

 שהעור נפסד על ידי העבודה.

ודחו ראיה זו ואמרו, שאיסור עבודה בבהמה 

שהקדישו את וולד אינו איסור תורה, אלא 

איסור מדרבנן, ואפשר שגם בהמה שהקדישו את 

אבל רבא עורה תהיה אסורה בעבודה מדרבנן, 

 נסתפק אם יש בכך איסור תורה ללקות עליו. 

 

 חולין מעוברתשחט בעזרה בהמת קדשים 

יש אופנים שהבהמה תהיה קדושה, והעובר לא 

יהיה קדוש. כגון הקדיש בהמה מעוברת, ואמר 

בפירוש שמקדיש אותה חוץ מהעובר. וכן הקדיש 

בהמה ואחר כך נתעברה, ולדעת האומרים 

ציאתו מהרחם, ואם כן, שהעובר מתקדש רק בי

 כל זמן שהוא ברחם אינו קדוש. 

ושאל אביי את רב יוסף מה הדין באופנים הללו, 

אם שחט את הבהמה בעזרה, האם נחשב הוא 

כשוחט חולין בעזרה מחמת העובר, והדבר אסור, 

 או לא.

 דף י"ב

משום שוחט  אינו מתחייבוהשיב רב יוסף ש

בעזרה  חולין בעזרה, שכן איסור שחיטת חולין

 ה' ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַהָמקֹום ִמְמָך ִיְרַחק ִכילמד מהכתוב, "

ֹּאְנָך ִמְבָקְרָך ְוָזַבְחּתָ  ָׁשם ְׁשמֹו ָלשּום ֱאֹלֶהיָך  ה' ָנַתן ֲאֶׁשר ּוִמצ

" )דברים י"ב ַנְפֶׁשָך ַאַּות ְבכֹּל ִבְׁשָעֶריָך ְוָאַכְלָּת  ִצִּויִתָך ַכֲאֶׁשר ְלָך

בריחוק מקום אתה זובח חולין, שמשמע , כ"א(

ולא בעזרה, וכל זה כשאתה יכול לשחוט בריחוק 

מקום, אך בהמה זו, מאחר שהיא קדושה, אי 

אפשר לשוחטה מחוץ לעזרה, ולכן אין בה איסור 

 שחיטה בעזרה.

 

 קדשים מעוברת חוליןבהמת  חוץשחט ב

לדעת האומרים קדושה חלה על העוברים, אם 

הקדיש אדם עובר שבמעי בהמה הבהמה חולין 

 והעובר קודש. 

ושאל אביי את רב יוסף מה הדין, אם שחט את 

הבהמה הזו חוץ לעזרה, האם מתחייב על כך 

 כשוחט קדשים בחוץ מחמת העובר, או לא.

משום שלא חייבה  אינו מתחייבוהשיב רב יוסף ש

שים הנשחטים חוץ אלא כשהם תורה על קד

 ֲאֶׁשר ְלַמַען"בעזרה שנאמר,  קרביםראויים להיות 

י ָיִביאּו ל ְבנֵּ יֶהם ֶאת ִיְשָראֵּ ם ֲאֶׁשר ִזְבחֵּ י ַעל זְֹּבִחים הֵּ  ַהָשֶדה ְפנֵּ

ד אֶֹּהל ֶפַתח ֶאל ַלה' ֶוֱהִביֻאם ן ֶאל מֹועֵּ י ְוָזְבחּו ַהכֹּהֵּ  ִזְבחֵּ

אבל עובר זה אינו , י"ז ה'( " )ויקראאֹוָתם ַלה' ְׁשָלִמים

ולפיכך אין בשחיטת אימו  ,להקרבהעתה ראוי 

 בחוץ משום איסור שחוטי חוץ.

 

 בכמה הדימוע מדמע

כלל בידינו, שהתרומה שנתערבה בחולין, אינה 

בטלה בהם, אלא אם יהיו החולין פי מאה 

. ]כגון נפלה סאה תרומה למאה של חולין[ מהתרומה

כגון נפלה סאה ]וכל שלא היה בהם כשיעור זה, 

הכל נידון , [תרומה לתשעים ותשעה סאים חולין

כתרומה מחמת הסאה של התרומה, ונקראת 

]מלשון דימוע ועירוב, שהכל תערובת זו "מדומע", 

 אסור מחמת התרומה המעורבת[.

מה הדין אם חזרה ונתערבה  ,ונחלקו חכמים

 ין אחרים.תבואה מהתערובת הראשונה בחול

מאחר שנעשית תערובת  ,לדעת רבי אליעזר

כתרומה היא נידונית כולה  ,הראשונה כתרומה

גם  ,ואם נתערבה תבואה ממנה בחולין ,גמורה

אלא כשיהיה  ,התערובת האחרונה אינה מותרת

בחולין פי מאה מהתבואה של הדימוע שנתערבה 

, כי לעולם יש לחוש שהסאה של התרומה בה

ה היא עצמה חזרה ונתערבה שנתערבה בראשונ

 .בשניה



אין הדימוע מדמע אלא לפי  ,ולדעת משנתנו

כלומר אף על פי שאנו דנים התערובת  ,חשבון

אין זה אלא לעניין דין  ,כולה כתרומההראשונה 

שמחמת התרומה שבה יש  ,התערובת עצמה

אבל לפי האמת יש בה  .לה כתרומהולהיזהר בכ

וכל חולין, תרומה ותשעים ותשעה רק סאה אחת 

סאה שבה אנו מחשבים כאילו יש בה חלק אחד 

. ולפיכך אם חוליןתשעים ותשעה תרומה ו

נתערבה סאה מהתערובת הראשונה בחולין 

אחרים אין אנו אומרים סאה תרומה נתערבה 

בהם אלא חלק אחד ממאה מסאה נתערבה בהם 

וכל שיש בתערובת האחרונה פי מאה מאותו חלק 

 ובת האחרונה מותרת.של תרומה גמורה התער

 

 בכמה החימוץ אוסר העיסה

 ,]=בצק[את העיסה ]=להטפיח[ הרוצה להחמיץ 

]=הוא בצק שהחמיץ הרבה וראוי נותן בעיסה שאור 

 ועל ידו העיסה מחמיצה. ,להחמיץ עיסה אחרת[

והמחמיץ עיסה של חולין בשאור של תרומה, כיון 

שהחימוץ של העיסה בא על ידי התרומה, כל 

 נאסרת כתרומה.העיסה 

ונחלקו חכמים, מה הדין אם חזר ולקח שאור 

מהעיסה הזו שנאסרה, והחמיץ בה עיסה אחרת 

 של חולין.

אין המחומץ מחמץ אלא לפי , לדעת משנתנו

כלומר אם לקח שאור מהעיסה הראשונה , חשבון

בכמות כזו, שיש בתוכו די מהשאור הראשון של 

רי זו התרומה, כדי לחמץ את העיסה האחרונה, ה

נאסרת כתרומה. ואם אין בשאור שלקח 

מהראשונה כמות כזו מהשאור הראשון של 

 התרומה, העיסה האחרונה מותרת.

, אפילו לא היה בשאור ולדעת רבי אליעזר

האחרון כמות כזו מהשאור הראשון, מאחר 

שמכל מקום מעורב בו מהשאור הראשון של 

תרומה, העיסה האחרונה נאסרת, כי לדעת רבי 

, כלומר כל דבר הנגרם זה וזה גורם אסורזר אליע

מאיסור והיתר, אף על פי שהאיסור לבדו אינו 

 יכול לגרום לו, הרי זה נאסר.

 

 הכשר מים שאובים בהמשכה

כלל בידינו, שמקווה מטהר אדם כשיש בו 

 ארבעים סאה מים שאינם שאובים.

ומבואר שניתן להכשיר מים שאובים למקווה על 

מים השאובים פסולים ידי המשכה כלומר ה

למקווה דווקא כשנותן אותם במקווה עצמו 

מתוך הכלי ששאב אותם אבל אם נותן אותם על 

הארץ בסמוך למקווה ומשם הם נמשכים 

ויורדים למקווה אינם נידונים כמים שאובים 

 והמקווה כשר על ידם.

אם היו רוב , כן הדין לדעת רבי אליעזר בן יעקב

בלא שאיבה כלל, כגון עשרים ואחד סאה  המים

יוכל להכשיר המקווה על ידי , אז מי גשמים

המים, כלומר תשעה עשר סאה,  המשכת מיעוט

אבל אם היו רוב ארבעים סאה על ידי המשכה, 

שזהו  ,]ומתחילה רצו לומראין המקווה כשר בכך. 

וסלים את מקווה פ"אין המים שאובים  ,דין משנתנו

 . אך דחו זאת[."וןאלא על ידי חשב

המקווה כשר גם אם היו בו כל , ולדעת חכמים

 .ארבעים סאה מים על ידי המשכה

 

 שלושה לוגין מים שאובים פוסלים המקווה

יש בו נשלם שיעורו, וכלל בידינו שמקווה ש

אינו נפסל אם נתנו בו  ,ארבעים סאה מי גשמים

אבל כל זמן שלא נשלם  ,מים שאוביםאחרי כן 

]שלא  אם נפלו לתוכו ,ארבעים סאהשיעורו של 

נפסל כל  ,שלושה לוגין מים שאובים בהמשכה[

 וכאילו כל המים שבו שאובים. ,המקווה

כן הדין בכל אופן  ,לדעת תנא קמא בברייתא

 ,שנפלו שלושה לוגין מים שאובים למקווה

שבכל כלי אין לוג  ,אפילו נפלו מכלים הרבהו

המים הללו מצטרפים  ,מים שאוביםשלם של 

 לפסול את המקווה.

 תהמים השאובים פוסלים א ,ולדעת יוסי בן חוני

אם היו בכלים שבכל אחד לכל  רקהמקווה 

ין שלושה לוגין א. ולפיכך הפחות לוג מים

פוסלים את המקווה אלא כשנפלו משלושה כלים 

]או שני כלים גדולים יותר או כלי אחד גדול של לוג 

מאחר  ,מארבעה או חמישה כלים אבל נפלו ,יותר[

אינם מצטרפים  ,שמכל כלי לא נפל לוג שלם

לפסול את המקווה. וזו היא דעת משנתנו, "אין 

המים שאובים פוסלים את מקווה אלא לפי 

אינה נפסלת אלא כשהיו כלים חשבון" הכלים, ש

 .עד מספר הלוגין ולא יותר

 

 סדר קידוש מי חטאת

יו מי חטאת מי שנטמא במת, טהרתו שיזו על

ביום השלישי וביום השביעי,  "[ִיְתַחָטא]=מלשון "

 ּוַביֹום ַהְשִליִׁשי ַביֹום בֹו ִיְתַחָטא הּואככתוב, "

ֹּא ְוִאם ִיְטָהר ַהְשִביִעי  ַהְשִביִעי ּוַביֹום ַהְשִליִׁשי ַביֹום ִיְתַחָטא ל

ֹּא חיים ומים אלו הם מים . " )במדבר י"ט ו'(ִיְטָהר ל

שנתנו בכלי עם אפר שרפת פרה אדומה ככתוב 

א ְוָלְקחּו" ֲעַפר ַלָטמֵּ ַפת מֵּ  ָעָליו ְוָנַתן ַהַחָטאת ְשרֵּ

 .)במדבר י"ט י"ז(" ֶכִלי ֶאל ַחִיים ַמִים



מי חטאת מתקדשים בין אם , לדעת רבי שמעון

, ואחר כך את האפר, נותן את המים תחילה בכלי

ואחר כך , בכלי ובין אם נותן את האפר תחילה

. והטעם לכך כי מהכתוב משמע ששתי את המים

 ְוָלְקחּוהאפשרויות נכונות. מצד אחד נאמר, "

א ֲעַפר ַלָטמֵּ ַפת מֵּ  ַמִים ָעָליו ְוָנַתן ַהַחָטאת ְשרֵּ

", משמע שנותן את המים על האפר. ומצד ַחִיים

", משמע שאת ֶכִלי ֶאל ַחִיים ַמִיםשני נאמר, "

ילה לכלי, ואחר כך את האפר. המים נותן תח

 ומכאן שבשני האופנים המים מתקדשים.

]וכן לדעת תנא קמא  ,לדעת התנא של משנתנוו

אין מי חטאת מתקדשים להיות מי בברייתא[, 

, אלא אם כן נתנו תחילה את המים בכלי, חטאת

מי וזאת משום ש. ואחר נתנו בהם את האפר

ואם חטאת נעשים מי חטא על ידי נתינת האפר, 

נותן האפר בכלי ריק, אין האפר עושה מים למי 

חטאת, וכשנותן את מים אחרי כן, לא נתן בהם 

אפר, וגם כן אינם מתקדשים. ורק כשנותן 

תחילה מים חר כן נותן בהם אפר הם מתקדשים 

 בנתינת האפר.

אי אפשר להעמידם שניהם  ,ושני הכתובים הנ"ל

 כי לא יתכן ששתי ,כמו שמעמידם רבי שמעון

ועל כרחך כתוב אחד בא  ,האפשרויות נכונות

והכתוב השני בא ללמד דבר  ה,ללמד סדר הנתינ

 אחר.

" בא ללמד ַחִיים ַמִים ָעָליו ְוָנַתןאפשר שהכתוב "

ואז הכתוב  ,שנותן אפר תחילה ואחר כך מים

" מלמד שיש לתת את המים ֶכִלי ֶאל ַחִיים ַמִים"

 לי.ישירות לכלי הזה, ולא יערה מכלי כ

" בא ללמד ֶכִלי ֶאל ַחִיים ַמִיםואפשר שהכתוב "

שנותן מים תחילה ואחר כך אפר, ואז הכתוב 

", מלמד שאחר שנתן האפר ַחִיים ַמִים ָעָליו ְוָנַתן"

על המים, יערב כל היטב, וכך נמצא שגם המים 

 על האפר.

ולדעת חכמים הנכון הוא כמו האפשרות 

שכן מצינו גם האחרונה, שהאפר על גבי המים, 

במקומות אחרים, שהמכשיר למעלה, כגון גבי מי 

 סוטה, שנותן העפר על גבי המים.

 

 סדר עשיית מי סוטה

האשה שקינא לה בעלה ונסתרה, נבדקת במי 

ן ְוָלַקחסוטה, ככתוב, "  ִבְכִלי ְקדִֹּׁשים ַמִים ַהכֹּהֵּ

 ִיַקח ַהִמְׁשָכן ְבַקְרַקע ִיְהֶיה ֲאֶׁשר ֶהָעָפר ּוִמן ָחֶרש

ן  )במדבר ה' י"ז(." ַהָמִים ֶאל ְוָנַתן ַהכֹּהֵּ

, עפר על גבי מים, כן צריך לעשות, לדעת חכמים

ואם ". ַהָמִים ֶאל ְוָנַתן ... ִיַקח ... ֶהָעָפר ּוִמןככתוב "

 .פסוליםונתן מים על גבי עפר המים  שינה

המים כשרים בין אם נתן עפר , ולדעת רבי שמעון

. שכן ובין אם נתן מים על גבי עפר, על גבי המים

הוא יש ללמוד בגזרה שווה מדין מי חטאת, 

א ְוָלְקחּושנאמר במי חטאת, " ֲעַפר ַלָטמֵּ ַפת מֵּ  ְשרֵּ

", אף על פי שמדובר ב"אפר" נכתב ַהַחָטאת

בפסוק "עפר", כדי ללמד בגזרה שווה לדין מי 

סוטה, שבהם יש נתינת אפר, שכשם שמי חטאת 

נתן מים על אפר ובין אם נתן אפר כשרים בין אם 

ים על מעל מים, כך מי סוטה כשרים בין אם נתן 

 העפר ובן אם נתן עפר על מים.

 

 בית הפרס שנחרש עם השדות שסביבו

אותו קבר, ואין ידוע  ונחרש, שדה שהיה בה קבר

היכן היה, יש לנו לחוש בכל השדה שמא גררה 

טמאו חכמים לשם המחרישה עצמות המת, ולכן 

, ]מלשון טומאת בית הפרס, וזו היא את השדה

 פרוסה שחרישת הקבר דומה לפריסתו[. 

אם לאחר מכן חרשו , מה הדין, ונחלקו חכמים

 .את השדה הזו עם השדות שסביבותיה

, אם חזרו וחרשו שדה זו עם לדעת רבי אליעזר

כל השדות שסביבותיה השדות שסביבותיה, 

ישה , מחשש שהמחרטמאות בטומאת בית הפרס

 גררה לשם עצמות המת.

לעולם אין אנו חוששים לגרירת  ולדעת חכמים

]ומה  ,עצמות על ידי המחרשה אלא עד מאה אמה

כי אין אנו יודעים היכן  ,שכל השדה הראשונה טמאה

רק מאה אמה  ,אבל אם היינו יודעים ,היה בה הקבר

וכמו כן מאחר שחורשים את  .שסביבותיו טמאים[

אין  ,ולא שתי וערב ,ו לרוחבלאורך א ןהשדות כול

בשתי השדות  לאחשש גרירת מחרישה א

ולפיכך  ,שהמחרשה נמשכה אלהן מהשדה הזו

שתי עוד אלא  ,אין טמא משום השדה הזו

ובכל שדה , אליהן נמשכה המחרשההשדות ש

מאה אמה בלבד הסמוכים , מהשתים הנוספות

 [.מענות ושתי שדות שלש]= לאמצעית

 

 

 דף י"ג



 

 אחר תרומהתרומה 

היו שנים שותפים בתבואה, והפריש אחד מהם 

תרומה מאותה תבואה, ואחר כך בא השני 

 והפריש ממנה תרומה.

לדעת רבי אליעזר, גם מה שהפריש הראשון גם 

מה שהפריש השני דין תרומה יש לו, ]ולא כל מה 

שהפרישו הוא תרומה, אלא כל אחד כפי חלקו 

בתבואה, בתבואה[, שהרי לכל אחד מהם חלק 

ויכול כל אחד מהם להפריש ממנה תרומה כפי 

 חלקו.

ולדעת רבי עקיבא, גם מה שהפריש הראשון גם 

מה שהפריש השני אינו תרומה, כי מאחר 

שהתבואה שייכת לשניהם, אין אחד יכול 

להפריש ממנה תרומה בלא דעת חבירו, וכיון של 

אחד הפריש בעצמו, גילה שאין דעתו שיפריש 

ונמצא אין לאחד מהם כח להפריש  עבורו חבירו,

 לבד.

ולדעת חכמים, אם תרם הראשון בעין בינונית 

כדרך בני אדם, תרומתו תרומה, ושוב אין תרומת 

השני כלום, כי אין תרומה אחר תרומה. ואם לא 

תרם הראשון בעין בינונית, כגון שתרם בעין רעה, 

אין תרומתו תרומה, כי אין לו רשות לעשות כן, 

 שני היא התרומה.ותרומת ה

 

 אין תמורה עושה תמורה

נתבאר שהאומר על בהמת חולין הרי זו תמורת 

בהמת קדשים קדשה בהמת החולין להיות 

 תמורה.

אמנם אם יחזור ויאמר על בהמת חולין אחרת, 

הרי זו תמורת התמורה הראשונה, אין האחרונה 

 ִיְהֶיה ּוְתמּוָרתֹו הּוא ְוָהָיהמתקדשת, שנאמר, "

ודרשו חכמים, "תמורתו יהיה )ויקרא כ"ז י'(, " קֶֹּדׁש

 קדש", ולא תמורת תמורתו.

 

 תמורת וולדות קדשים

נתבאר, שהאומר על בהמת חולין, הרי זו תמורת 

בהמת קדשים, קדשה בהמת החולין להיות 

תמורה. ונחלקו חכמים מה הדין אם המיר בהמת 

 חולין בבהמה שהיא וולד קדשים.

מיר בהמת חולין בבהמה , המלדעת חכמים

שקדשה מחמת עצמה, החולין נעשים תמורה, 

אבל הממיר בהמת חולין בבהמה שהיא וולד 

, שנאמר נעשים תמורההחולין  איןקדשים, 

", דווקא קֶֹּדׁש ִיְהֶיה ּוְתמּוָרתֹו הּוא ְוָהָיהמיעוט, "

 "הוא" ולא הוולד.

, גם הממיר בהמת חולין ולדעת רבי יהודה

נעשים ולד קדשים, החולין בבהמה שהיא ו

", גם תמורת קֶֹּדׁש ִיְהֶיה, שנאמר ריבוי, "תמורה

 וולדות קדשים.

", בא קֶֹּדׁש ִיְהֶיהולדעת חכמים הכתוב הזה "

ללמד דבר אחר, שהתמורה מתקדשת אפילו 

]כגון סבור להמיר שחור והמיר לבן, כפי בשוגג, 

 שיתבאר בעזה"י בדף י"ז[.

 

 בבהמה רקתמורה  יש

עופות ומנחות אינם בכלל תמורה, שאם אמר על 

עוף חולין או סולת חולין, שהם תמורת קדשים 

. וכן אם לא נתקדשו]אפילו תמורת בהמת קדשים[, 

שיהיו תמורת ]אפילו בהמת חולין[, אמר על חולין 

ם", שנאמר. נתקדשועוף קדשים או מנחה, לא   ְואִּ

ֵמר יר הָּ ה יָּמִּ ה ְבֵהמָּ ְבֵהמָּ  ִיְהֶיה ּוְתמּוָרתֹו הּוא ְוָהָיה בִּ

ֶדׁש דווקא בהמה בבהמה ולא " )ויקרא כ"ז י'(, קֹּ

 דברים אחרים.

 

 בקרבן יחיד רקתמורה יש 

שותפים וציבור אינם עושים הכל מודים, ש

שאם אמרו שותפים בבהמת חולין, הרי תמורה, 

זו תמורת קדשים, לא קדשה. וכן אם אמר אחד 

ת קרבן ציבור על בהמת חולין שלו, הרי זו תמור

 או תמורת קרבן קדשים, לא קדשה בהמתו. 

, מהכתובלדעת תנא קמא במשנתנו הדבר למד 

נּו לֹא" יפֶׁ יר ְולֹא ַיֲחלִּ  ְוִאם ְבטֹוב ַרע אֹו ְבָרע טֹוב ֹאתֹו יָּמִּ

ר ָמה ָיִמיר ָהמֵּ ָמה ְבהֵּ " קֶֹּדׁש ִיְהֶיה ּוְתמּוָרתֹו הּוא ְוָהָיה ִבְבהֵּ

 ואין ,תמורה עושה יחידדווקא , י'( ז"כ ויקרא)

 .תמורה םעושי םשותפיאו  בוריצ

 

 יש תמורה רק בקדשי מזבח 

הכל מודים שקדשי בדק הבית, אינם עושים 

תמורה, שאם אמר על ממון חולין שיהיה תמורת 

 ממון של הקדש, לא נתקדש ממון החולין.

 מהכתוב, דין זה למד תנא קמא במשנתנולדעת 

םהפותח את פרשת תמורה, " ה ְואִּ ר ְבֵהמָּ  ֲאׁשֶׁ

יבּו ה ַיְקרִּ נָּ מֶׁ ן מִּ ְרבָּ ן ֲאֶׁשר כֹּל ַלה' קָּ  ִיְהֶיה ַלה' ִמֶמנּו ִיּתֵּ

ֶדׁש מבואר שהפרשה מדברת , " )ויקרא כ"ז ט'(קֹּ

בקרבנות בלבד, וקדשי בדק הבית אינם נחשבים 

 קרבנות.

 

 מקור הדינים הללו כדעת רבי שמעון

שקרבנות רבים או ציבור, וכן קדשי בדק נתבאר, 



הבית אינם עושים תמורה. ונתבאר הטעם כדעת 

 תנא קמא.

גם רבי שמעון מודה לדינים אלו, אך אינו מסכים 

אינו ממעט ו .עם מקור הדינים כדעת חכמים

גם  כי לדעתו ,"ָקְרָבןקדשי בדק הבית מהכתוב "

, שנאמר בשלל קדשי בדק הבית נקראים קרבנות

ב" ,מדין  ָזָהב ְכִלי ָמָצא ֲאֶׁשר ִאיׁש ה' ָקְרַבן ֶאת ַוַנְקרֵּ

ר ְוכּוָמז ָעִגיל ַטַבַעת ְוָצִמיד ֶאְצָעָדה ינּו ַעל ְלַכפֵּ י ַנְפׁשֹּתֵּ ה'"  ִלְפנֵּ

קדשי בדק הבית  ,]ולדעת חכמים. )במדבר ל"א נ'(

 אינם נקראים[. "לה' קרבן"אבל  ",ה'קרבן "קרויים 

עניין זה שקרבן רבים  רבי שמעון, לדעתלפיכך ו

או קדשי בדק הבית אינם עושים תמורה, למד 

  :באופן הבא

 ,תמורה נאמרו באופן כללי בכל הקרבנותדיני 

מעשר בהמה, ואף על פי כן נאמר דין בובכלל זה 

לבהמה, " רזה בפני עצמו בפירוש במעש  ַמְעַשר ְוכָּ

ֹּאן ָבָקר ַלה'.  קֶֹּדׁש ִיְהֶיה ָהֲעִשיִרי ַהָשֶבט ַּתַחת ַיֲעבֹּר ֲאֶׁשר כֹּל ָוצ

ֹּא ר ל ין ְיַבקֵּ ֹּא ָלַרע טֹוב בֵּ ֵמר ְוִאם ְיִמיֶרנּו ְול נּו הָּ ירֶׁ  ְוָהָיה ְימִּ

ֶדׁש ִיְהֶיה ּוְתמּוָרתֹו הּוא ֹּא קֹּ ל ל ל"ג(, -" )ויקרא כ"ז ל"בִיָגאֵּ

והרי זו מידה בתורה, דבר שהיה בכלל, ויצא 

מד על הכלל כולו יצא, להיות נכתב בפני עצמו, לל

שעושה תמורה,  כשם שמעשר בהמהומלמדנו, ש

שנאמר בו "יהיה לך" למעט של ] הוא קרבן יחיד

כך שאר , קרבן מזבחכמו כן הוא ו ,[שותפים

הם קרבנות יחיד וקרבן  קרבנות העושים תמורה

כן ו ,קרבן ציבור ואמזבח, ומכאן שקרבן שותפים 

 אינם עושים תמורה. ,קדשי בדק הבית

 

 למה נכתב דין תמורה במעשר בהמה בפני עצמו

נתבאר, שלדעת רבי שמעון, עניין זה שאין תמורה 

בקרבנות רבים, ובקדשי בדק הבית, למד ממה 

 שנכתב דין תמורה פעם נוספת בעניין מעשר שני. 

, דינים אלו למדים מכתובים אחרים, לדעת רביו

 כפי שנתבאר לעיל. 

ש למה נכתב דין תמורה פעם נוספת וטעם אחר י

משום שבמעשר שני בעניין מעשר שני, והוא 

"וכל מעשר", ללמד שאם קרא לתשיעי או   נאמר

מחמת קריאת השם, אף  קדשלאחד עשר עשירי 

, תמורת שמועל פי שאינו עשירי. ודבר זה נקרא 

שקרא לבהמה אחת שם מעשר, וקדשה בכך. 

שני להיות  , כיון שיצא מעשרוהיה מקום לומר

קדוש בתמורת שמו, הרי זה היה דבר שבכלל 

ויצא מן הכלל לידון בדבר חדש, והרי הוא חוץ 

על ידי שיאמר על  אינו עושה תמורת גופולכלל, ו

לכן הוצרך הכתוב בהמת חולין הרי זו תמורת זה, 

שגם מעשר בהמה עושה תמורת , ללמד בפירוש

 .גופו

 

 ממיריןהכל סליק פרק 

 

 

 

 

 פרק שני  יש בקרבנות

 

 דדף י"

 

 דברים הנוהגים בקרבנות 

 יחיד ולא בקרבנות ציבור

 .תמורה. א

לצורך קרבנות ]בעצמם[ שקדשו ]אף[ בהמות 

אינה , אם ימירו בהם בהמה אחרת, ציבור

]מטעם המבואר בדף י"ג, מהכתוב, , נעשית תמורה

ֹּא ָיִמיר" ֹּא ַיֲחִליֶפנּו ְול  "[.ל

אם , שהקדיש היחיד לצורך קרבנו בהמותאבל 

. קדשה להיות תמורה, המיר בהם בהמה אחרת

]ודווקא בהמה שקדשה לקרבן עושה תמורה לדברי 

אינם אף כשקדשו לקרבן יחיד, אבל עופות  .הכל

רק היא עצמה עושה  ,ואף בהמה .עושים תמורה

אם חכמים אבל בוולדה נחלקו  ,תמורה לדברי הכל

לדברי הכל אינה עושה  ,והתמורה .עושה תמורה

 [.]ודינים אלו נתבארו בגמרא בדף י"ג[אחרת.  תמורה

 .קרבנות הבאים זכרים ונקבות. ב

, שכן קרבנות הציבור אינם באים אלא מזכרים

אין בקרבנות ציבור אלא )א( עולות )ב( וחטאות 

 ]אבל אשמות אינן קרבות לציבור[.)ג( ושלמי עצרת. 

הצבור כולן והעולות כולן זכרים. וחטאות 

שעירים ]או פרים[. ושלמי עצרת הם זכרים כמו 

י ָׁשָנהשנאמר " י ְכָבִשים ְבנֵּ  ".ְלֶזַבח ְׁשָלִמים ּוְׁשנֵּ

 .אבל קרבנות יחיד אינם כן

שכל אותם , באה משנתנו ללמד, ללשון ראשון -

כלומר , שבציבור קרבים זכרים בלבד, קרבנות

ליחיד קרבים גם , עולות וחטאות ושלמים

. שכן אף שעולות בהמה של מנקבותמזכרים וגם 

יחיד, קרבות מזכרים, עולות העוף קרבות ליחיד 

תמות  ,]כמו ששנינובין מזכרים ובין מנקבות, 

וכמו כן,  ואין תמות וזכרות בעופות[. ,וזכרות בבהמה

אף שרוב חטאות בהמה של יחיד קרבות מנקבות, 

חטאות העוף קרבות ליחיד, בין מזכרים ובין 

מנקבות, ומלבד זאת, יש גם חטאת בהמה, 

הקרבה ליחיד מהזכרים, היא חטאת נשיא, 

שמקריב שעיר. ושלמי יחיד, לעולם באים בין 



]אבל אשם אינו בא אלא מזכרים ובין מנקבות. 

, שכן או כבש או איל נאמר בו, אבל לא נאמר מזכרים

 [.בו כבשה

שאף שאצל , באה משנתנו ללמד, וללשון שני -

, כל הקרבנות קבועים להיות מזכרים, הציבור

ויכול , יש קרבנות שאינם קבועים, אצל היחיד

, והכוונה היחיד להביאם הן מזכרים והן מנקבות

 לשלמים, הבאים בין מזכרים ובין מנקבות.

 .הקרבת הקרבן אחר זמנו. ג

, אינם קרבים קרבנות ציבור שקבוע להם זמן

אלא באותו זמן, שנאמר בעניין קרבנות 

י "מוספים, ה ֶלה מֹוֲעדֵּ י  ה'אֵּ ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אָֹּתם ִמְקָראֵּ

ְדַבר עָֹּלה ּוִמְנָחה ֶזַבח ּוְנָסִכים  ה'ִאֶשה לַ  קֶֹּדׁש ְלַהְקִריב

", מלמד ְדַבר יֹום". ודרשו חכמים, "יֹום ְביֹומֹו

", מלמד שאם ְביֹומֹו. "שכל היום כשר להקריב

עבר היום, שוב לא יקרבו, לא הם ולא נסכיהם, 

 [.עבר זמנו בטל קרבנו]=

, כגון עולת אבל קרבנות יחיד שקבוע להם זמן

 ...ְוָיְלָדה ָזָכר  ִאָשה ִכי ַתְזִריעַ ]שנאמר בה, "יולדת, 

י ב ִבְדמֵּ ׁשֵּ ְוִאם  ...ָטֳהָרה  ּוְׁשֹלִׁשים יֹום ּוְׁשֹלֶׁשת ָיִמים ּתֵּ

ד ְנקֵּ  לֵּ י ... ָבה תֵּ ב ַעל ְדמֵּ ׁשֵּ ֶׁשת ָיִמים ּתֵּ ְוִׁשִשים יֹום ְוׁשֵּ

ן אֹו ְלַבת ָּתִביא ֶכֶבש .ָטֳהָרה י ָטֳהָרּה ְלבֵּ ֹּאת ְימֵּ ֶבן  ּוִבְמל

וכן קרבנות "[ ּוֶבן יֹוָנה אֹו תֹּר ְלַחָטאת ְׁשָנתֹו ְלעָֹּלה

י " ו,]שנאמר במצורע,  ְכָבִשים ּוַביֹום ַהְשִמיִני ִיַקח ְׁשנֵּ

 ְוַכְבָשה ַאַחת ַבת ְׁשָנָתּה ְּתִמיָמה ּוְׁשֹלָׁשה ְּתִמיִמים

ִנים סֶֹּלת ִמְנָחה ְבלּוָלה ַבֶשֶמן ְוֹלג ֶאָחד אם  [,"ָׁשֶמן ֶעְשרֹּ

 .מקריבם לאחר זמן, לא הקריבם באותו יום

 

 הקרבת נסכים של קרבנות ציבור לאחר זמנם

ן, אם נתבאר, שקרבנות ציבור שקבוע להם זמ

 עבר הזמן, שוב אינם קרבים, לא הם לא נסכיהם.

אם אכן כל זה כשלא קרבו בזמנם כלל, אבל 

שהנסכים של כ, מעתה, הקרבן עצמו קרב בזמנו

יקרבו אף לאחר , הקרבן לא קרבו עמו בזמנו

 .ואף בלילה, הזמן

 .ומשני כתובים יש ללמוד דין זה

האמור בכל קרבנות  מהריבוי]דרשת הברייתא[ . א

םהמועדים, " ְסֵכיהֶׁ ם ְונִּ תָּ ְנחָּ ", יש ללמוד, שאם ּומִּ

לא קרבו הנסכים עם הקרבן ביום הקרבתו, 

. ]רמי בר חמא רצה לומר, שלא אף בלילהיקרבו 

בא הכתוב ללמד שמקריבים את הנסכים בלילה, 

אלא שניתן לקדשם בלילה, אבל לא יקרבו אלא 

הם מתקדשים ביום. אולם רבא אמר לו, שאם 

בלילה, ודאי גם יקרבו בלילה, שאין דבר 

ומכל מקום, ][. מתקדש, אלא בזמן שראוי להיקרב

אם היה כתוב זה לבדו, היה מקום לומר, שרק באותו 

לילה שאחר יום הקרבת הקרבן יקרבו, כי בקדשים 

, ונחשב הלילה כיום ההקרבה, הלילה הולך אחר היום

, ולפיכך נאמר כתוב אבל למחר לא יקריבו את הנסכים

 נוסף ללמד שקרבים אף למחרת[.

מסמיכות הכתובים בעניין ]דרשת ריש לקיש[ . ב

ים ְדַבר יֹום ְביֹומֹוקרבנות הרגלים, "...  כִּ . ּוְנסָּ

ְלַבד ַׁשְבֹתת  , שבכל יום טוב משמע..." ה' מִּ

מקריב את נסכיו, ומלבדם מקריב גם את נסכי 

שנסכי קרבנות שבת שעברה, ומכאן יש ללמוד, 

]אלא , ביום אחר. קרבים אף אחר השבת, שבת

שאם היה כתוב זה לבדו, היה מקום לומר, שרק בימים 

הבאים יוכל להקריב את נסכי הקרבן שקרב בזמנו 

אבל לא בלילות, ולפיכך נאמר כתוב נוסף ללמד 

 שקרבים אף בלילה[.

שאין חילוק  ,מתוך דברי רב יוסף נראהו 

יוכל  ,אם קרב הקרבן בזמנו ,ולעולם ,בדבר זה

אולם לדברי . להקריב את הנסכים לאחר הזמן

לא יוכל להקריב את הנסכים  ,רבי יהושע בן לוי

, כשבשעת שחיטת הזבח עצמואלא , לאחר זמן

. עדיין לא נתקדשו הנסכים להיות קרבים עמו

אבל אם והביאם רק אחר שחיטת הזבח. 

הוא מקדשם , נתקדשו הנסכים עם הזבח

ואינם קרבים אלא ביום הקרבת , רב עמולהיק

ֶלה ַּתֲעשּו לַ ", שנאמר, הזבח עצמו יֶכם  ה'אֵּ ְבמֹוֲעדֵּ

יֶכם יֶכם ְוִנְדבֹּתֵּ יֶכם  ְלַבד ִמִנְדרֵּ יֶכם ּוְלִמְנחֹּתֵּ ְלעֹֹּלתֵּ

יֶכם יֶכם ּוְלַׁשְלמֵּ ", להקיש נסכים לשלמים, ּוְלִנְסכֵּ

ללמד, שכשם שהשלמים אינם קרבים אלא ביום, 

 כים אינם קרבים אלא ביום.כך הנס

 

 דבר הנוהג בקרבן ציבור ולא בקרבן יחיד

יש דבר הנוהג  –לדעת תנא קמא של משנתנו 

בקרבנות ציבור ולא בקרבנות יחיד, והוא, 

שקרבנות ציבור קרבים אף בשבת ואף בטומאה, 

וקרבנות יחיד אינם קרבים לא בשבת ולא 

 בטומאה.

דחיית שבת וטומאה  –אולם לדעת רבי מאיר 

אינה תלויה בכך שהקרבן הוא של ציבור, אלא 

בין הוא של ציבור ובין הוא של יחיד. אם זמנו 

קבוע, ]באופן שאם יעבור הזמן שוב לא יקרב[, 

הוא דוחה שבת וטומאה, ובכלל זה רוב קרבנות 

ציבור, וגם קרבנות יחיד כחביתי כהן גדול ופר 

ין זמנו קבוע, כהן גדול של יום הכפורים. ואם א

אינו דוחה לא שבת ולא טומאה, ובכלל זה רוב 

קרבנות היחיד, וגם קרבנות ציבור כפר העלם 

 דבר ושעירי עבודת כוכבים.

 

 דברים שמעלים אותם למזבח כל הלילה

אין עבודת הקרבנות כשרה אלא ביום, שנאמר, 

ל ְלַהְקִריב ֶאת  ְביֹום ַצּוֹּתֹו" י ִיְשָראֵּ ֶאת ְבנֵּ

יֶהםָקְרבְ  ", ובכלל זה דברים המעכבים את נֵּ



הכשר הקרבן, כזריקת דמו, והקטרת הקומץ, 

והלבונה, והקטורת, ומנחת כהנים, ומנחת כהן 

 משיח, ומנחת נסכים הבאה בפני עצמה.

]שאינם מעכבים את  ,אולם הקטרת אברי העולה

ַצו הכשר הקרבן[, כשרים כל הלילה, שנאמר, "

ֹּאת ּתֹוַרתֶאת ַאֲהרֹּן ְוֶאת ָבָניו  אמֹּר ז ָהעָֹּלה ִהוא  לֵּ

ַח ָכל ַהַלְיָלה ַעד ַהבֶֹּקר  ָהעָֹּלה ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהִמְזבֵּ

ַח ּתּוַקד בֹו ׁש ַהִמְזבֵּ  ".ְואֵּ

 ּתֹוַרתומכל מקום, מתוך שנאמר הריבוי "

", למדנו שגם דברים שדרכם להיקרב ָהעָֹּלה

בן לוי ולדברי רבי יהושע  .]כגון הקומץ והלבונה, ביום

מעלים אותם  גם מנחת נסכים הבאה עם הזבח[,

  בלילה.

י"א שהכוונה לכך, שאם העלום למזבח ביום  -

סמוך ללילה, קלטם המזבח, ומעתה אינם 

 נפסלים, אף שגמר הקטרתם בלילה.

וי"א שהכוונה לכך, שאם הקטירום ביום,  -

ופקעו מעל גבי המזבח בלילה, מחזירים אותם 

זו, דווקא שאר דברים שפקעו שוב למזבח. ולדעה 

מהמזבח מחזירים אותם, אבל קטורת שפקעה 

מעל גבי המזבח ]הפנימי[, אין מחזירים אותה, 

ֹּאַכל שנאמר, " ׁש ֶאת ָהעָֹּלה ַעל  [תעכל]ֲאֶׁשר ּת ָהאֵּ

חַ  ללמד, שדווקא עיכולי עולה שפקעו,  ",ַהִמְזבֵּ

מחזירים אותם, אבל עיכולי קטורת שפקעו, אין 

 ותם.מחזירים א

 

 כתיבת דיני תורה שבעל פה

אסור לכתוב דברי תורה שבעל , < מעיקר הדין

 . פה

מר א רבי אבא בריה דרבי חייא בר אבאאמר וכך 

הרי  ]=תורה שבעל פה[, כותבי הלכות – יוחנן רבי

]י"מ משום שאינם כשאר כתבי  ,כשורף התורההם 

הקודש, ואין מצילים אותם בשבת בפני הדלקה, 

לגרום להם שרפה. וי"מ שכך הוא דינם, ונמצא עלול 

והלמד  שאסור להשהותם כתובים, אלא יש לשורפם[.

 . אינו נוטל שכר ,םמה

יש רשל  ומתורגמניהודה בר נחמני  בידרש רוכן 

ֹּאֶמר " כתוב אחד אומר –לקיש  ְכָתב ְלָך ֶאל מֶֹּׁשה  ה'ַוי

ֶלה  ֶלה ָכַרִּתי ִאְּתָך ַהְדָבִרים ָהאֵּ  ִכי ַעל ִפיֶאת ַהְדָבִרים ָהאֵּ

ל ֹּאֶמר " ,וכתוב אחד אומר, "ְבִרית ְוֶאת ִיְשָראֵּ ֶאל  ה'ַוי

ֶלה  ַהְדָבִרים  ִכי ַעל ִפימֶֹּׁשה ְכָתב ְלָך ֶאת ַהְדָבִרים ָהאֵּ

ֶלה  לָהאֵּ דברים  ,לומר לך, "ָכַרִּתי ִאְּתָך ְבִרית ְוֶאת ִיְשָראֵּ

בכתב, ושבכתב  םשעל פה אי אתה רשאי לאומר

 . על פה םאי אתה רשאי לאומר

ב ְלָך ֶאת ְכתָ " – תנא דבי רבי ישמעאלכן ו

ֶלה ֶלה", "ַהְדָבִרים ָהאֵּ אתה כותב, אבל אין  "אֵּ

 .אתה כותב הלכות

, < אולם דברים חדשים שיש לחוש שישתכחו

 . מותר לכתוב

ֵעת , "כמו שדרשו רבי יוחנן וריש לקיש מהכתוב

ָך ה'ַלֲעשֹות לַ  תֶׁ ", כלומר כשעושים ֵהֵפרּו ּתֹורָּ

הדבר לשם שמים, ראוי להפר התורה, ומוטב 

 שתיעקר תורה, ואל תשתכח תורה מישראל.

וכן עשו רבי יוחנן וריש לקיש שהיו להם ספרי 

אגדות של תורה שבעל פה והיו מעיינים בהם 

 בשבת.

ומהטעם הזה אמר רב דימי, שאם היה מוצא 

אל לבבל, היה שולח שליח, ההולך מארץ ישר

בידו אגרת לרב יוסף, וכותב לו בה את הדין 

ששמע משמו של רבי יהושע בן לוי, שנסכים 

 הבאים עם הזבח, אינם קרבים אלא ביום.

 

 נסכים שהקדיש בלילה

כבר נתבאר, שנסכים הבאים בפני עצמם, קרבים 

 גם בלילה. 

ולפיכך אמר רב פפא שמאחר שקרבים בלילה, 

ם בלילה, שכן כל הקרב בלילה, ודאי ניתן לקדש

 מתקדש בלילה. 

ולפיכך אמר רב אדא בר אהבה, שאם הקדיש את 

כי , חייב להקריבם בלילההנסכים בלילה, יהיה 

בהגיע עלות , אם לא יקרבו, מאחר שקדשו

 .השחר הם נפסלים בלינה

 

 דברים הקרבים במועד

לעיל נתבאר סוף הכתוב, האמור בסוף פרשת 

ֶלה ַּתֲעשּו לַ קרבנות הרגלים, " יֶכם ְלַבד  ה'אֵּ ְבמֹוֲעדֵּ

יֶכם יֶכם ְוִנְדבֹּתֵּ יֶכם  ִמִנְדרֵּ יֶכם ּוְלִמְנחֹּתֵּ ְלעֹֹּלתֵּ

יֶכם יֶכם ּוְלַׁשְלמֵּ ", ועתה יתבאר בעזה"י, ּוְלִנְסכֵּ

כיצד נדרש כולו, כפי שאמר רב דימי אמר רבי 

 יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק. 

ֶלה ַּתֲעשּו לַ " יֶכםְבמ ה'אֵּ בא ללמד על  – "ֹוֲעדֵּ

כגון עולת , מחמת הרגלשהם חובה קרבנות חובה 

 .ומוספים, ושלמי חגיגה, ראיה

יֶכם" יֶכם ְוִנְדבֹּתֵּ נדרים מלמד על  –" ְלַבד ִמִנְדרֵּ

שהתחייב בהם אדם מעצמו, שלא מחמת ונדבות 

 הרגל, שגם אותם מביא ברגל, ]בחולו של מועד[.

יֶכם" ולת חובה שלא מחמת מלמד על ע – "ְלעֹֹּלתֵּ

עולת יולדת כהרגל, ולא מחמת נדר ונדבה, 

 שגם אותם מביא ברגל בחולו של מועד. ,ומצורע

יֶכם" מלמד על מנחות חובה, שלא  – "ּוְלִמְנחֹּתֵּ

מנחת מחמת הרגל, ולא מחמת נדר ונדבה, כ



שגם אותם מביא ברגל  ,חוטא ומנחת קנאות

 בחולו של מועד.

יֶכם " יֶכםּוְלִנְסכֵּ היקש נסכים ושלמים,  –" ּוְלַׁשְלמֵּ

מלמד, שכשם ששלמים קרבים ביום בלבד, כך 

נסכים הבאים עם הזבח קרבים ביום בלבד. 

יֶכםומתוך שנאמר " " ולא "ולשלמים", ּוְלַׁשְלמֵּ

הרי זה מלמד על שלמי חובה, שלא מחמת הרגל, 

שגם אותם שלמי נזיר ולא מחמת נדר ונדבה, כ

למה , ואביי הקשהל מועד. ]מביא ברגל בחולו ש

יהיו שלמי נזיר כשאר שלמי נדבה, ויהיו לא 

יֶכםלמדים מהכתוב " יֶכם ְוִנְדבֹּתֵּ ", ְלַבד ִמִנְדרֵּ

יֶכםוהכתוב הזה " שלמי ", ילמד על ּוְלַׁשְלמֵּ

, שיהיו קרבים ברגל. והיישוב לכך הוא, כי חגיגה

אף שהנזירות עצמה באה בנדבה, קרבנות 

נחשבים כקרבנות הבאים בנדבה, הנזירות אינם 

 ולפיכך שלמי נזיר אינם כשלמי נדבה[.

- 

לדעת רבי מאיר, בזמן היתר הבמות, כל שהוא 

]והמנחות בכלל נידר ונידב, היה קרב בבמת יחיד, 

ושאינו  .[. ולדברי אביי גם קרבנות נזיר בכלל זהזה

 נידר ונידב, לא היה קרב בבמת יחיד.

 

ֹּאֶמר וַ  ט'[-]שמואל ב' ט"ו ז' ץ ַאְרָבִעים ָׁשָנה ַוי ְיִהי ִמקֵּ

ֲלָכה ם ֶאת ִנְדִרי ֲאֶׁשר  ַאְבָׁשלֹום ֶאל ַהֶמֶלְך אֵּ ָנא ַוֲאַׁשלֵּ

ֶדר ָנַדר ַעְבְדָך ְבִׁשְבִּתי ִבְגׁשּור . ְבֶחְברֹון ה'ָנַדְרִּתי לַ  ִכי נֵּ

אמֹּר ִאם ָיׁשֹוב ִני  ַבֲאָרם לֵּ ִּתי ֶאת ְירּוָׁשַלִם ְוָעַבְד  ה'ְיִׁשיבֵּ

ְך ְבָׁשלֹום ַוָיָקם ַויֵֶּלְך ֶחְברֹוָנהה'.  ֹּאֶמר לֹו ַהֶמֶלְך לֵּ  .ַוי

 

 איזה טעם נתן אבשלום להליכתו לחברון

כשהיה אבשלום בגשור, קיבל על עצמו להיות 

ֶדר ָנַדר ַעְבְדָך ]וזהו שאמר לאביו, "נזיר עולם,  ִכי נֵּ

אמֹּר  ִני  ִאם ָיׁשֹובְבִׁשְבִּתי ִבְגׁשּור ַבֲאָרם לֵּ ְירּוָׁשַלִם  ה'ְיִׁשיבֵּ

ונזיר עולם דינו להיות מגלח  ה'"[,ְוָעַבְדִּתי ֶאת 

 ומביא קרבנות נזיר, אחת לשלושים יום, כל חייו.

ץ ַאְרָבִעים ָׁשָנה"ובעניין זה נאמר,  ֹּאֶמר  ַוְיִהי ִמקֵּ ַוי

ֲלָכה ם ֶאת נִ  ַאְבָׁשלֹום ֶאל ַהֶמֶלְך אֵּ ְדִרי ָנא ַוֲאַׁשלֵּ

 ".ְבֶחְברֹון ה'ֲאֶׁשר ָנַדְרִּתי לַ 

הליכתו לחברון ולכאורה כוונת דברי אבשלום, ש

, ואם כן יש קרבנות נזירותוהקריב שם להיא 

ללמוד מכאן, שבשעה שהבמות מותרות, קרבנות 

נזיר קרבים בבמה, ונחשבים הם כשאר נדרים 

 ונדבות, ]והרי זה כסברת אביי לעיל[.

לא אמר זאת ולומר, ש ומתחילה רצו לדחות

אלא אמר שהולך , שהולך לחברוןאבשלום 

מחמת , להקריב בבמה הגדולה קרבנות נזירות

. אולם אין לומר כן, כי נדרו נדרו שנדר בחברון

 לא היה בחברון, אלא בגשור.

שוב רצו לדחות ולומר, שדברי אבשלום לא היו 

שהולך להקריב קרבנות נזירות בחברון, אלא 

מחברון כבשים לצורך קרבנות הולך להביא ש

. אולם גם זאת אין לומר, כי אם כן היה נזירותו

ם ֶאת ִנְדִרי ֲאֶׁשר ָנַדְרִּתי לַ צריך לומר, "  ה'ַוֲאַׁשלֵּ

ם ֶאת ִנְדִרי ֲאֶׁשר ", והוא אמר "ֶחְברֹוןִמ  ַוֲאַׁשלֵּ

 ".ֶחְברֹוןבְ  ה'ָנַדְרִּתי לַ 

ואם כן, על כרחך כוונתו היתה שהולך להקריב 

כי  בחר את חברון,]והסיבה שת הקרבנות בחברון, א

יקריבם  ,ומאחר שיקנם שם ,שם יש כבשים שמנים

ואם כן יש ללמוד מכאן, שבשעה שהבמות  שם[,

מותרות, קרבנות נזיר קרבים בבמה, ונחשבים 

הם כשאר נדרים ונדבות, ]והרי זה כסברת אביי 

 לעיל[.

- 

חשבון ארבעים שנה מזמן ששאלו מלך בימי 

ואל עד מרד אבשלום, וחשבון שנות שמואל שמ

וגדולתו, ושנות גדולת שאול ודוד, מבוארים 

 .בקובץ נפרדבטבלה 

 

 ו"טדף 

 

 מי שיש לפניו שתי חטאות

בהמה הקדיש היה מחויב חטאת, ושמי 

והפריש אחרת , ואבדהלהקריבה לחטאתו, 

 . והרי שתיהן לפניו, ונמצאה הראשונהתחתיה, 

, להקריב לחטאת איזו מהן שירצהרשאי 

ָבה שנאמר, " ְוִאם ֶכֶבש ָיִביא ָקְרָבנֹו ְלַחָטאת ְנקֵּ

       ְוִאם ֶכֶבש ", ודי היה לומר, "ְתִמיָמה ְיִביֶאָנה

ָבה ְתִמיָמה  ", והסיבה         ָקְרָבנֹו ְלַחָטאת ְנקֵּ

", ללמד על האופן הנ"ל, שכשיש ָיִביאשנאמר "

 חטאת, יביא איזו שירצה.לפניו שתי 

אבל לא יקריב ומכל מקום רק אחת מהן יביא, 

", כלומר יביא אחת ְיִביֶאָנה, שנאמר, "את שתיהן

]ומאחר שהקריב אחת, השניה היא חטאת ולא יותר. 

 שנתכפרו בעליה, ודינה יתבאר בעזה"י להלן[.

 

 חטאת שנתכפרו בעליה

 .חטאת יחיד שנתכפרו בעליה. א

כפרו הבעלים, לא היתה זו בשעה שנתאם < 

, כגון שתחילה הפריש בהמה אחת, בפניהם

אחר שהקריב ואבדה, והפריש אחרת והקריבה, ו

, מאחר לדברי הכלהראשונה, נמצאת את השניה 

]וזו היא אחת . דינה למיתהשכבר נתכפרו בעליה, 



כפי שיתבאר בעזה"י  ,החטאות שדינם למותחמש מ

 בדף ט"ז[.

, היתה זו שנתכפרו הבעליםבשעה < אבל אם 

בפניהם, כגון שתחילה הפריש אחת ואבדה, 

קודם הראשונה נמצאת והפריש אחרת, ו

אחת מהן, וכשבא להקריב היו שתיהן שהקריב 

 .בזו נחלקו חכמיםבפניו, 

כדין אף זו דינה למיתה  –לדעת רבי שמעון 

]שאף זו חטאת שנתכפרו בעליה קודם שנמצאת. 

וכן ]ליה שדינה למיתה[. בכלל חטאת שנתכפרו בע

 במשנה בדף כ"ב[.דעת רבי 

זו, מאחר  –[ במשנה בדף כ"ב]ולדעת חכמים 

שעמדה בפנינו כבר קודם שנתכפרו בעליה, אחר 

, אלא תרעה עד שנתכפרו בעליה אין דינה למיתה

שייפול בה מום, ותיפדה. ]ולתירוץ ראשון 

 בגמרא, כן דעת רבי יהודה בסוגיתנו[.

 .שנתכפרו בעליה חטאת ציבור. ב

שנתכפרו חטאת ציבור  –לדעת רבי יהודה 

 .שנתכפרו בעליה כדין חטאת יחידבעליה דינה 

ולדעת תנא קמא של משנתנו ולדעת רבי שמעון 

לא נאמרה הלכה למשה מסיני של חטאות  –

, המתות אלא בחטאת יחיד ולא בחטאת ציבור

, ]כגון חטאת ציבור שנתכפרו בעליה, ולפיכך

שהופרשה למוספי פסח, ואבדה, ונמצאת אחר 

ברגל אלא קרבה , ולא רועה, אינה מתההפסח[, 

 ]וסברת רבי שמעון תתבאר בעזה"י בדף ט"ז[.הבא. 

 

 שעירי עבודה זרה שהקריבו הבאים מהגולה

בספר עזרא מסופר על קרבן גדול שהקריבו בני 

, כמו שנאמר, הגולה כששבו מבבל לירושלים

י ַהגֹוָלה ִהְקִריבּו ַהָבִא " ַהְשִבי ְבנֵּ יֹעלֹות ים מֵּ אֹלהֵּ  לֵּ

ל  ר ִיְשָראֵּ שָּ ים ְׁשֵנים עָּ רִּ יִלים פָּ ל אֵּ ַעל ָכל ִיְשָראֵּ

יֵרי ְוִׁשָשה ְכָבִשים ִׁשְבִעים ְוִׁשְבָעה  ִּתְׁשִעים ְצפִּ

ר שָּ את ְׁשֵנים עָּ ה לַ  ַחטָּ  ".ה'ַהֹכל עֹולָּ

שהקריבו  שנים עשר הפריםש, ואמרו חכמים

היו לעולה, ושנים עשר הצפירים שקרבו לחטאת, 

שהקריבו על שעבדו עבודה זרה , קרבנות ציבור

שכן קרבן עבודה זרה של ציבור הוא ], בימי צדקיה

כמו שנאמר בעניין ציבור שעבדו עבודה זרה פר ושעיר, 

ָדה ַפר ֶבן  ְוָעשּו" ,על פי הוראת טעות של בי"ד ָכל ָהעֵּ

יַח ִניחֹּחַ  ָבָקר ֶאָחד ּוִמְנָחתֹו ְוִנְסכֹו ַכִמְׁשָפט  ה'לַ  ְלעָֹּלה ְלרֵּ

והביאו פר ושעיר כנגד [, "ְלַחָטת ּוְשִעיר ִעִזים ֶאָחד

ואף שקרבן עבודה . ]כל שבט שעבד עבודה זרה

ואילו , זרה של ציבור אינו קרב אלא על השוגג

, הוראת שעה היתה, הם עבדו עבודה זרה במזיד

, וכן יש ללמוד, קרבן זה על המזידשיקריבו 

שהוראת שעה היתה, מכך שהקריבו שבעים 

ושבעה אילים, שאם לא שהיתה הוראת שעה על 

 [.כך, אין להבין מדוע הקריבו אותם

וראיה לדבר שהחטאות הללו היו חטאות עבודה 

שכן נאמר על החטאות הללו , זרה של ציבור

ה לַ " לכך שדינם ", ועל כרחך הכוונה ה'ַהֹכל עֹולָּ

היה כעולה שאינה נאכלת, ואם כן הכוונה 

לחטאת עבודה זרה, שדינה להישרף, ולא לשאר 

 חטאות, שהן נאכלות. 

דין , שלדעת רבי יהודה, והנה לעיל נתבאר

חטאות המתות היכול להתקיים בקרבנות 

נוהג , כגון חטאת שנתכפרו בעליה, ציבור

לכאורה הוא הדין , ואם כן. בקרבנות ציבור

מאחר שיכול הוא , לחטאת שמתו בעליה

יהא נוהג בו דין חטאות , להתקיים בציבור

, כיצד הקריבו בימי עזרא, ואם כן קשה. המתות

לכפר על החוטאים שהיו , חטאת עבודה זרה

, הלא חוטאים אלו כבר מתו, בימי צדקיה

 .וחטאת שמתו בעליה דינה למיתה ולא למזבח

רבי לדעת שאף  –זאת ואמר  < רב פפא יישב

שחטאת מתה היכולה להתקיים , האומר, יהודה

, ]כגון חטאת שנתכפרו בעליה[, בקרבנות ציבור

שבציבור אין דין חטאת , הוא מודה, נוהגת בהם

כי אין הדבר הזה יכול להתקיים , שמתו בעליה

, ומאחר משום שלעולם אין הציבור מת, בציבור

שלא מת הציבור, אין בקרבנות ציבור חטאת 

שלמד זאת , מתחילה אמרובעליה. ] שמתו

יָך , "מהכתוב נֶׁ ְהיּו בָּ יָך יִּ מֹו ְלָשִרים ַּתַחת ֲאֹבתֶׁ ְּתִׁשיתֵּ

המלמד, שהבנים עומדים תחת  ,"ְבָכל ָהָאֶרץ

האבות, ומחמת הבנים, האבות נחשבים כאילו 

, כי אם כן, חטאת יחיד, אולם דחו זאתהם חיים. 

שמת והניח בן, לא תמות, כי יהא הבן תחת אביו, 

שאין שדין זה , ולפיכך אמרוובאמת אין הדין כן. 

למד מכך שמקריבים קרבנות ציבור מתים, 

, ובכלל קרבנות ציבור משקלים שהביאו הציבור

ואין ציבור יש חטאות ראשי חודשים ורגלים, 

להקרבת חוששים שמא בין הבאת השקלים 

, ומכאן שאין החטאות כבר מתו חלק מהמביאים

 [.ציבור נחשבים מתים

באמת לדעת רבי  –אומרים ו < ויש מיישבים

כשם שחטאת ציבור שנתכפרו בעליה , יהודה

חטאת כך כחטאת יחיד שנתכפרו בעליה, מתה 

כחטאת יחיד שמתו  ציבור שמתו בעליה מתה

והסיבה שהקריבו בימי עזרא חטאת בעליה, 

כי אותם , עבודה זרה על מה שחטאו בימי צדקיה

ואין זו חטאת שמתו , חוטאים עדיין היו חיים

. וראיה לדבר שעדיין היו חיים אותם שגלו בעליה

ַהכֲֹּהִנים ְוַהְלִוִים בימי צדקיה, שנאמר, " ְוַרִבים מֵּ

ִנים ֲאֶׁשר י ָהָאבֹות ַהְזקֵּ ָראּו ֶאת ַהַבִית  ְוָראׁשֵּ

יֶהם בִֹּכיםָהִראׁשֹון ְביָ  ינֵּ ְבקֹול  ְסדֹו ֶזה ַהַבִית ְבעֵּ



ואין לומר ", ְוַרִבים ִבְתרּוָעה ְבִשְמָחה ְלָהִרים קֹולָגדֹול 

שאותם שנשארו מהבית הראשון היו מועטים, 

ואם כן, אין להקריב על חטאם קרבן עבודה זרה 

של ציבור, כי ודאי היו מרובים, כמו שנאמר, 

ין ָהָעם " ַמִכיִרים קֹול ְּתרּוַעת ַהִשְמָחה ְלקֹול ְואֵּ

ָהָעם ְמִריִעים ְּתרּוָעה ְגדֹוָלה ְוַהקֹול  ְבִכי ָהָעם ִכי

ָרחֹוק ", הרי שקול אלו השמחים, ִנְׁשַמע ַעד ְלמֵּ

שלא היו בבית ראשון, נבלע בקול הבוכים שהיו 

בבית ראשון, ואין זה אלא מחמת ריבוי הבוכים, 

ו, ויש להקריב עליהם קרבן ואם כן מרובים הי

 ציבור של עבודה זרה.

 

 אשכולות דברים שנאמרו על ה

 מימות משה ועד שבטלושהיו 

משמת יוסף בן יועזר איש שנינו במסכת סוטה, 

בטלו  צרידה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים

אנשים שיש בהם ]אשכולות הם  ,האשכולות

 [.וגמילות חסדים, ויראת חטא, תורה, הכל

כל אשכולות  ,ב יהודה אמר שמואלר ואמר

שעמדו להן לישראל מימות משה עד שמת יוסף 

מכאן , תורה כמשה רבינו םהיו למדי ,בן יועזר

 . תורה כמשה רבינו םואילך לא היו למדי

לומר, שכוונת שמואל , ומתחילה היה נראה -

שכל האשכולות הללו ידעו את כל התורה כולה 

כן, כי בימי  . אולם אי אפשר לומרכמשה רבינו

אבלו של משה, כבר נשתכחו הרבה הלכות, ]כפי 

 שיתבאר בעזה"י בדף ט"ז[.

שכל ההלכות , שכוונת שמואל, ולבסוף אמרו -

ידעום כל , שלא נשתכחו בימי אבלו של משה

אבל הלכות שנשתכחו , האשכולות כמשה רבינו

, שלא היה ליבם לא ידעום כמשה, בימי משה

בלא מחלוקת,  רחב להשיבם על ידי פלפול

ולפיכך, בכל אלו שנשתכחו, ונסתפקו בהם, והיו 

 נחלקים מה ההלכה, היו הולכים אחר הרוב.

כל אשכולות שעמדו לישראל , ובברייתא שנינו

 ,יוסף בן יועזר איש צרידה מימות משה עד שמת

היה בהן  , מכאן ואילךלא היה בהם שום דופי

 שום דופי. 

שלא  ,רייתאשכוונת הב ,ומתחילה היה נראה -

. אולם אי היה בכל האשכולות דופי של חטא

אפשר לומר כן, כי בדבר זה לא נתייחדו 

האשכולות רק עד דורו של יוסף בן יועזר, שכן גם 

בדורות מאוחרים היו אנשים שלא היה בהם דופי 

של חטא, כרבי יהודה בן בבא או רבי יהודה ברבי 

 אילעי, ]כפי שיתבאר בעזה"י להלן[.

שבכל הדורות , שכוונת הברייתא, ף אמרוולבסו -

לא היה דופי , עד סוף דורו של יוסף בן יועזר

, שהיו מוחזקים בכל דיני התורה מחלוקת

בשווה, ולא היו נחלקים למעשה בשום הלכה, 

]שאם היתה מחלוקת, היו הולכים אחר הרוב, 

ודעת הרוב היתה מתקבלת על הכל לגמרי[. אבל 

עזר נתמעט הלב, ובאו בסוף דורו של יוסף בן יו

לידי מחלוקת שלא נתבטלה, שנחלקו אם 

סומכים על שלמים ביום טוב, ועמדו במחלוקת 

זו הרבה דורות, וזו היא מחלוקת ראשונה 

שנחלקו בה חכמים מעולם שלא נתקבלה דעה 

 אחת על הכל.

 

 מעשה בחסיד אחד שלא היה בו שום עוון

ושאלו  שהיה גונח מלבו, ,מעשה בחסיד אחד

אין לו תקנה עד שיינק חלב  ,ואמרו ,לרופאים

והביאו עז וקשרו לו  שחרית,משחרית ל רותח

  .בכרעי מיטתו, והיה יונק ממנה חלב

 ,ריו לבקרו, כיון שראו העז אמרונכנסו חב למחר

. ביתו, ואנו נכנסים לבקרו ין בתוךליסטים מזו

  מיד הניחו ויצאו.

 לא שלון אוולא מצאו בו ע ,ישבו ובדקווכשמת, 

 אותה העז בלבד. 

 ,יודע אני בעצמי ,ואף הוא בשעת מיתתו אמר

, שעברתי אלא של אותה העז בלבדן, ובי עו שאין

 םאין מגדלי ,אמרו חכמים רי, שהריעל דברי חב

 בהמה דקה בארץ ישראל. 

וקבלה בידינו שכל מקום שאמרו מעשה בחסיד 

 לרבייהודה בן בבא או אחד הכוונה או לרבי 

 .אילעאי בר יהודה
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