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 "ָּכל ָהֲאסּוִרין" –' ופרק  תמורהמסכת 
            כח, אכח, אכח, אכח, א .1

   ַמְתִניִתין   כח,א

ֵהן: ָכל ׁשֶ ַח, אֹוְסִרין, ּבְ י ִמְזּבֵ ל ָהֲאסּוִרין ְלַגּבֵ   ָהרֹוֵבַע,     ּכָ
ע,  ְרּבָ   ְוַהּנִ

  ְוַהּמּוְקֶצה, 
ֱעָבד,    ְוַהּנֶ

   ,ְוָהֶאְתָנן
  ְמִחיר, וּ 

ְלַאִים,    ְוַהּכִ
  ְוַהְטֵרָפה, 

   .ְויֹוֵצא ּדֹוֶפן
  

  ? "מּוְקֶצה"ֵאיֶזהּו 
  ַהּמּוְקֶצה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, 

  ָאסּור,  -הּוא 
ָעָליו  ֶ ר.  -ּוַמה ׁשּ   מּותָּ

  

  ? "ַהֶנֱעָבד"ְוֵאיֶזהּו 
עֹוְבִדין אֹותוֹ  ל ׁשֶ    ,ּכָ

ָעָליו  ֶ   ָאסּור.  -הּוא ּוַמה ׁשּ
ֲאִכיָלה -ה ְוֶזה ְוזֶ  ר ּבַ   .  מּותָּ

   

ָמָרא    ּגְ

ֵהן" :ָאַמר ָמר ָכל ׁשֶ   . "אֹוְסִרין ּבְ
  
אּדְ  רּוּבָ ְטִלי ּבְ    .ָלא ּבָ
  

ֵניָנא ְתָעְרבּו ּבְ " :ּתָ ּנִ ים ׁשֶ ָדׁשִ ל ַהּקָ אֹות ֵמתֹות,   :ּכָ   ַחטָּ
ְסָקל,  ׁשֹור ַהּנִ   אֹו ּבְ

ִרּבֹוא ָימּותוּ    . (זבחים ע:) "ֲאִפיּלּו ֶאָחד ּבְ
ָיא ָלן: ַמאי ָקָאַמר!    ְוַקׁשְ

   :ָהִכי ָקָתֵני
ְסָקל אֹות ֵמתֹות אֹו ׁשֹור ַהּנִ ֶהן ֵמַחּטָ ִרּבֹוא ָימּותּו.  - ִנְתָעְרבּו ּבָ   ֲאִפיּלּו ּבְ

  
   ,ִאיְצְטִריךְ 

ְך ָאִמיָנא ְעּתָ    :ָסְלָקא ּדַ
   ,ִאיּסּוֵרי ֲהָנָאה -ָהָתם הּוא 
ָלאו ִאיּסּוֵרי ֲהנָ  -ֲאָבל ָהָכא  אּדְ רּוּבָ    ,ָאה, ֵאיָמא: ִליְבַטל ּבְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

ֵניָנא:  ע ַנִמי ּתָ   ְורֹוֵבַע ְוִנְרּבָ
ע " ֲאבוּ     -ִנְתָעְרבּו רֹוֵבַע ְוִנְרּבָ ְסתָּ ּיִ    ,ִיְרעּו ַעד ׁשֶ

ְכרּו,    ְוִיּמָ
ין ֶהן ֵמאֹותֹו ַהּמִ ּבָ ְדֵמי ָיָפה ׁשֶ    !(זבחים עא.) "ְוָיִביא ּבִ

  
  , ֲהָנאַרב כָּ ָאַמר 

יּה  ַמֲעָתא ַקּמֵ יּדְ ָאְמִריָתּה ִלׁשְ ר ַאׁשִ יִמי ּבַ   , ַרב ׁשִ
   :ָאַמר ִלי

ין,  חּוּלִ   ֲחָדא ּבְ
ים ָקָדׁשִ    .ְוֲחָדא ּבְ

  
   ,ְצִריִכיוּ 

ים  י ָקָדׁשִ ּבֵ מּוִעיַנן ּגַ ִאי ַאׁשְ ְמִאיִסי,  -ּדְ ּום ּדִ   ִמׁשּ
ין  י חּוּלִ ּבֵ    .ִליְבְטִלי :ֵאיָמא –ֲאָבל ּגַ

  

 רש"י
י' מת  

כל האסורין [לגבי מזבח] אוסרין 
. אפי' תערבו אחד באלף בכל שהן

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 

ה ואליבא הקוץ אי מי בולד טרפ
   דר''א דאמר לא יקרב:

  
  גמ' 

. התם מאי אפי' דקאמר וקשיא לן
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 

דימותו יותר טפי (גבי איסור) פשיטא 
   דהא איסור רובא:

. התם דהכי קתי כל ומשין
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:
. גבי חטאות המתות ושור התם הוא

   הסקל:
. ומשום הכי יסורי האה יהודא

   חשיבי ולא בטלי:
. הי דמתי' רובע ורבע אבל

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 

כא הוא דלגבוה דתמורה ה''א ה
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 

חולין ירעו עד שיסתאבו וימכרו ד
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:
. מתי' דהכא מיירי חדא בחולין

ערבו כשהן חולין ואחר כך בת
הקדישן וההיא דזבחים מיירי 
דתערבו כשהן קדושים דהתם קתי 

   כל הזבחים:
. הכא גבי חולין דלא מאיסי אבל

בשעת תערובות דלא שייך בהו חלק 
גבוה אימא ליבטלן וכי מקדיש להו 
קדשי שפיר דהא כבר איבטיל ליה 
איסור וליקרבו קמ''ל: ובזבחים 

תמורה ולא בעי קפריך יתי הא ד
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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ֵניָנא: ּוּבְ  ין ַנִמי ּתָ   חּוּלִ
ֵהן:" ָכל ׁשֶ   ֵיין ֶנֶסְך,    ְוֵאּלּו ֲאסּוִרין ְואֹוְסִרין ּבְ

  ַוֲעבֹוָדה ָזָרה, 
ֵרי ְמצֹוָרע,    ְוִציּפָ
  ְועֹורֹות ְלבּוִבין, 

יַער ָנִזיר    ,ְוׂשֵ
  ּוֶפֶטר ֲחמֹור, 
ָחָלב,  ר ּבְ   ּוָבׂשָ

ְסָקל,    ְוׁשֹור ַהּנִ
  ְוֶעְגָלה ֲערּוָפה, 

ֲעָזָרה, ְוח ֲחטּו ּבָ ׁשְ ּנִ ין ׁשֶ   ּוּלִ
ַח  ּלֵ תַּ ׁשְ ִעיר ַהּמִ    ,ֲהֵרי ֵאּלּו ֲאסּוִרין  -ְוׂשָ

ֵהן ָכל ׁשֶ   !(עבודה זרה עד.) "ְואֹוְסִרין ּבְ
  

   ,ְצִריִכי
ַמִעיַנן ָהָתם  ִאי ַאׁשְ ְטִלי  -ּדְ ָלא ּבָ   ִאיּסּוֵרי ֲהָנָאה, ּדְ
  ֲאָבל ָהָכא ִליְבְטִלי. 

מּוִעינַ  ְמִאיס, ּדִ  -ן ָהָכא ְוִאי ַאׁשְ   ְלָגבֹוהַּ ּדִ
א :ֵאיָמא –ֲאָבל ְלֶהְדיֹוט  רּוּבָ    ,ִאיּסּוֵרי ֲהָנָאה ִליְבְטלּו ּבְ

ַמע ָלן.     ָקא ַמׁשְ
   

  

 רש"י
. דאפילו ובחולין מי תיא

בחולין ממש לא בטלי ברובא 
   יבי:בעלי חיים וכל הך דחש

. מפרש במסכת ועורות לבובין
ע''ז (דף לב.) שוקבין כגד הלב 
עגול בדרך אותו קב הוציאו 
האימורין והקטירום לעבודת 
כוכבים ותקרובת עבודת כוכבים 

   אסור בהאה:
. אסור בהאה דבעי ושיער זיר

   שילוח תחת הדוד:
. חתיכת בשר ובשר בחלב

שתבשלה בחלב ושוב תערבה 
ת כולן אסורות באלף חתיכו

ואליבא דמאן דאמר בשר בחלב 
אסור בהאה בשחיטת חולין 

  בפרק כל הבשר (דף קיד:):
. בקדשים דתי מאי שא התם

איסורי האה כגון חטאות 
המתות ושור הסקל ואיסורי 

   אכילה כגון טרפה בהדי הדדי:
. כלומר דגבי תערובת דחולין כו'

מסכת עבודת כוכבים הוי 
יפסיק ותי תערובת דחולין א

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 

ן ליה דהם מי אסורין דדמיי
בהאה: הכא מי גבי זבחים 
דדמיין ליה דכולהו אסורין 

   לגבוה:
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            בבבב----כח, אכח, אכח, אכח, א .2
ע"וְ    . "רֹוֵבַע ְוִנְרּבָ
  

ֲאִסיִרי ְלָגבֹוהַּ     ?ְמָנַלן ּדַ
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ   :ּדְ

ֵהָמה"" עְלה - (ויקרא א, ב) 177"ִמן ַהּבְ   .ֹוִציא רֹוֵבַע ְוִנְרּבַ

ּה ֲעֵביָרה  ָדה ּבָ לֹא ִנְתַעּבְ ַעל מּום, ׁשֶ ין הּוא: ּוַמה ּבַ ַח.  -ַוֲהלֹא ּדִ י ִמְזּבֵ סּול ְלַגּבֵ   ּפָ
ע ֶהן ֲעֵביָרה  רֹוֵבַע ְוִנְרּבָ ֶנֶעְבָדה ּבָ ַח?  -ׁשֶ י ִמְזּבֵ ֲאסּוִרין ְלַגּבֵ ין ׁשֶ   ֵאינֹו ּדִ

ׁשֹור ַוֲחמֹור י ַח. חֹוֵרׁש ּבְ י ִמְזּבֵ ר ְלַגּבֵ ָדה ּבֹו ֲעֵביָרה ּומּותָּ ְתַעּבְ ּנִ   ֹוִכיַח, ׁשֶ
רֹוֵבַע  יִבין ִמיָתה, ּתֹאַמר ּבְ ֵאין ַחּיָ ׁשֹור ַוֲחמֹור, ׁשֶ יִבין ִמיָתה. וְ ַמה ְלחֹוֵרׁש ּבְ ַחּיָ ע ׁשֶ   ִנְרּבַ

ׁשְ  ֶהן ֲעֵביָרה ּבִ ָדה ּבָ ְתַעּבְ ּנִ ֵהֵבאָתה, ֲהֵרי ׁשֶ ֶ   ֵני ֵעִדים, טֹול ְלָך ַמה ׁשּ
ָעִלים י ַהּבְ י ֵעד ֶאָחד, אֹו ַעל ּפִ ֶהן ֲעֵביָרה ַעל ּפִ ִין – ֶנֶעְבָדה ּבָ    ?ִמּנַ

ְמעֹוןָאַמר  י ׁשִ   : ַרּבִ
ן    :ֲאִני ּדָ

ֵני ֵעִדים ּפֹוַסְלּתֹו ֵמֲאִכיָלה  ֵאין ַהְתָרַאת ׁשְ ַעל מּום, ׁשֶ   ה. ּפֹוַסְלּתֹו ֵמַהְקָרָב  ,הֹוָדַאת ֵעד ֶאָחד  -ּוַמה ּבַ
ֵני ֵעִדים ּפֹוַסְלּתֹו ֵמֲאִכיָלה  הֹוָדַאת ׁשְ ע ׁשֶ רֹוֵבַע ְוִנְרּבָ ין   -ּבְ    :ֵאינֹו ּדִ

הֹוָדַאת ֵעד ֶאָחד ּפֹוַסְלּתֹו ֵמַהְקָרָבה    ."?!ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר ֵהָמה"" :ּתַ ע - "ִמן ַהּבְ יָנא - "ְלהֹוִציא רֹוֵבַע ְוִנְרּבָ    !178ְוָהא ָאְתָיא ִמּדִ
  

יָאַמר    כח,ב   : ַרב ַאׁשִ
א ְלֵמיַמר ִאיכָּ ּום ּדְ יְרָכא :ִמׁשּ ִדיָנא ּפִ ָרא ּדְ    ,ֵמִעיּקָ

ר,  ן מּומֹו ִניכָּ כֵּ ַבַעל מּום ׁשֶ ר  ַמה ּלְ ֵאין מּומֹו ִניכָּ ע ׁשֶ רֹוֵבַע ְוִנְרּבָ   ,ּתֹאַמר ּבְ
ר  ַח  -הֹוִאיל ְוֵאין מּומֹו ִניכָּ י ִמְזּבֵ ר ְלַגּבֵ ׁשֵ    !ְיֵהא כָּ

ְלמּוד לֹוַמ  ֵהָמה"" :רּתַ ע - (ויקרא א, ב) "ִמן ַהּבְ     ."ְלהֹוִציא רֹוֵבַע ְוִנְרּבָ
   
  

ָקר"" ֱעָבד - (ויקרא א, ב)"ִמן ַהּבָ    .ְלהֹוִציא ֶאת ַהּנֶ

ין הּוא ִרין -ּוָמה ֶאְתָנן ּוְמִחיר  :ַוֲהלֹא ּדִ ִציּפּוָיין מּותָּ   ֵהן ֲאסּוִרין.  ,ׁשֶ
ִציּפּויֹו ָאסּור  הּוא ָאסּורֵאינֹו ּדִ  -ֶנֱעַבד ׁשֶ    ?!ין ׁשֶ

ֵהן ֲאסּוִרין ִרין.  ,אֹו ִחיּלּוף: ּוָמה ֶאְתָנן ּוְמִחיר ׁשֶ   ִציּפּוֵייֶהן מּותָּ
ר ר ְיֵהא ִציּפּויֹו מּותָּ מּותָּ    ?!ֶנֱעַבד ׁשֶ

ְלתָּ  יטַּ ן ּבִ ֶסף ְוָזָהב ֲעֵליֶהם ְוָלַקְחּתָ ָלְך"" :ִאם ּכֵ   , (דברים ז, כה) 179לֹא ַתְחמֹד ּכֶ
יֶמּנּו ֲאִני ֲאַק  ֶסף ְוָזָהבּיְ ים,  ""לֹא ַתְחמֹד ּכֶ ׁש ּבֹו רּוַח ַחּיִ ּיֵ ָבר ׁשֶ ּדָ ים, ֲאָבל ּבְ ֵאין ּבֹו רּוַח ַחּיִ ָבר ׁשֶ ּדָ   ּבְ

ר ר ָיכֹול ְיֵהא ִציּפּוי מּותָּ    ?הֹוִאיל ְוֵהן מּותָּ

ְלמּוד לֹוַמר ָקר" :תַּ ֱעָבד - "ִמן ַהּבָ   . "ְלהֹוִציא ֶאת ַהּנֶ
  

  : ַרב ֲחַנְנָיא ַמְתִקיף ָלּה 
ִמֲעֵטיּה ְקָרא    ,ַטֲעָמא ּדְ
ר? -ָהא לֹא ִמֲעֵטיּה ְקָרא     !ִציּפּוי מּוּתָ

ָמם"" :ְוָהְכִתיב ם ֶאת ׁשְ ְדּתֶ ָמם!  - (דברים יב, ג) 180ְוִאּבַ ל ֶהָעׂשּוי ִלׁשְ   כָּ
  

ֲאָתא -ַההּוא  ם הּוא ּדַ    ,ְלַכּנֹות ָלֶהם ׁשֵ
ְלָיא" לְ  ית ּגַ ְרָיא""ּבֵ  :ָקֵריַנן –"ּבֵ    .ית כַּ

ֵני ַהּמֹוֶלְך"  ֵני ֶכֶלב" -"ּפְ   "ּפְ
ל"    "ֵעין קֹוץ".  -"ֵעין כָּ

  
  ְוֵאיּפּוְך ֲאָנא: 
ֵהָמה" ֱעָבד,  - "ִמן ַהּבְ   ְלהֹוִציא ֶאת ַהּנֶ

ָקר" ע!  - "ִמן ַהּבָ   ְלהֹוִציא רֹוֵבַע ְוִנְרּבָ
  

                                                        
ן לַ  177 ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ָאָדם ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ְנֶכם ה'ּדַ ְקִריבּו ֶאת ָקְרּבַ ָקר ּוִמן ַהּצֹאן תַּ ֵהָמה ִמן ַהּבָ   ִמן ַהּבְ
  ))))ָלא ָאְתָיאָלא ָאְתָיאָלא ָאְתָיאָלא ָאְתָיא(((( ילא:שיטה מקובצת. גירסת ו 178
י תֹוֲע  179 ֵקׁש ּבֹו ּכִ ּוָ ן תִּ ֶסף ְוָזָהב ֲעֵליֶהם ְוָלַקְחתָּ ָלְך ּפֶ ֵאׁש לֹא ַתְחמֹד ּכֶ ְרפּון ּבָ ׂשְ ִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם תִּ   ֱאלֶֹהיָך הּוא ה'ַבת ּפְ
ְרפ 180 ׂשְ ֵריֶהם תִּ בָֹתם ַוֲאׁשֵ ם ֶאת ַמּצֵ ְרתֶּ ּבַ חָֹתם ְוׁשִ ם ֶאת ִמְזּבְ ְצתֶּ קֹום ַההּואְוִנתַּ ָמם ִמן ַהּמָ ם ֶאת ׁשְ ְדתֶּ עּון ְוִאּבַ ַגּדֵ ֵאׁש ּוְפִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם תְּ   ּון ּבָ

 רש"י
. משמע ולא כל מן הבהמה

   הבהמה:
. ולא צריך והלא דין הוא

   קרא:
. חורש בשור ובחמור יוכיח

שמותר לגבוה אם הקדישו 
   אחרי כן:

. דלאו טול לך מה שהבאת
   פירכא היא מהאי טעמא:

עבירה  הרי שתעבדה
. כלומר הרי יש בשי עדים

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 

. דליכא מיתה הבעלים
מין לך שאסור לגבוה אי 

   לאו קרא:
. ולא צריך אי אדיו

   קרא:
הודאת עד אחד פוסלתו 

דאמר . דכיון מהקרבה
חכם מום קבוע הוא פסול 

   מהקרבה:
. שהרי פוסלתו מאכילה

  בסקילה הוא:
. אם סיככה עליו ציפוייהן

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 

. הי הוא אסור לגבוה
דלהדיוט לא מיתסר דאין 
בעלי חיים אסורין 
כדאמרן טעמא לקמן אבל 
לגבוה מיהא אסור הואיל 
וציפויין אסור אפי' בהאה 

   להדיוט וקרא למה לי:
. אי לא כתיב או חילוף

   קרא איכא לחלופי דיא:
. דלא עבד שהוא מותר

   ן דאסור:אשכח
הכי קאמר א''כ ביטלת לא 

. הלכך ליכא תחמוד כו'
למימר או חילוף הואיל 
ומדיא אתיא דאסור עבד 
לגבוה לא צריך קרא 

   דקאמר:
. הלכך אי אקיימו כו'

איכא למימר או חילוף 
והואיל והוא מותר אפילו 

   לגבוה ציפויין מותר:
ת''ל מן הבקר ולא כל 
. הבקר להוציא את העבד

ר לגבוה וכיון דאסור דאסו
לגבוה ציפויין אסור אף 
להדיוט דקריא ביה לא 

   תחמוד וגו':
. לשון גובה (ל''א) בית גליא

בית כלייא כמו כלוא כליון 
ל''א בית כריא בית הכסא 
לשון כרו שוחה (ירמיהו 

  יח):
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ְקָרא -ָהָתם  ְק  -א כָ ָה , וְ ֵמִעְנָייָנא ּדִ    ,181ָראֵמִעְנָייָנא ּדִ
ֵהָמה י ּבְ ּבֵ ִתיב ּגַ ְבֵהָמה מֹות יּוַמת :כְּ ָכְבּתֹו ּבִ ן ׁשְ י ִיּתֵ   . טז)-(ויקרא כ, טו 182""ְוִאיׁש ּכִ

ִתיב ָקר כְּ י ּבָ ּבֵ ב"" :ּגַ ַתְבִנית ׁשֹור אֵֹכל ֵעׂשֶ בֹוָדם ּבְ ִמירּו ֶאת ּכְ   .  (תהלים קו, כ) ַוּיָ
   
  

   .ת ַהּמּוְקֶצהְלהֹוִציא ֶא  - (ויקרא א, ב) 183"ִמן ַהּצֹאן""

  ְלהֹוִציא ֶאת ַהּנֹוֵגַח.  - "ּוִמן ַהּצֹאן"
ְמעֹוןָאַמר  י ׁשִ   : ַרּבִ

ה ֶנֱאַמר  "רֹוֵבַע "ִאם ֶנֱאַמר    ? "נֹוֵגַח "ָלּמָ
ה ֶנֱאַמר  "נֹוֵגַח "ְוִאם ֶנֱאַמר    ? "רֹוֵבַע "ָלּמָ

נֹוֵגַח.  ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ רֹוֵבַע ַמה ׁשּ נֹו ּבְ ׁשְ ּיֶ   ְלִפי ׁשֶ
ר נֹוֵגַח,  - ֹוֵבַע ֵיׁש ּבְ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ ָרצֹון, ַמה ׁשּ ה אֹוֶנס ּכְ ָהרֹוֵבַע עֹוׂשֶ   ׁשֶ

רֹוֵבַע.  ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ ם ֶאת ַהּכֹוֶפר, ַמה ׁשּ ּלֵ ַהּנֹוֵגַח ְמׁשַ נֹוֵגַח ׁשֶ   ֵיׁש ּבְ

  .  "הּוְצַרְך לֹוַמר רֹוֵבַע ְוהּוְצַרְך לֹוַמר נֹוֵגַח 
   
  

א ָמְייֵתי ָלּה ֵמָה  ּנָ   ָכא, ְוַהאי ּתַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ע" ְרּבָ ים 184יֵר ֲה  ָהרֹוֵבַע ְוַהּנִ ָקָדׁשִ ן,  ,ֵהם ּכְ ׁשָ ַדם מּום עֹוֵבר ְלֶהְקּדֵ ּקָ   ׁשֶ

  ּוְצִריִכין מּום ָקבּוַע ִלְפּדֹות ֲעֵליֶהן. 

ֶנֱאַמר ם" :ׁשֶ ֶהם מּום ּבָ ָחָתם ּבָ י ָמׁשְ   . "(ויקרא כב, כה) 185"ּכִ
  

ְלמּוָדא    ?ַמאי ּתַ
  

ָרא, ְוָהִכי ָקָתֵניַחּסּוֵרי ִמיַח     :ּסְ
ֵהן, ֲאסּוִרין? " ִין ׁשֶ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ם" :ּתַ ֶהם מּום ּבָ ָחָתם ּבָ י ָמׁשְ   , "ּכִ
ֵבי  ָמֵעאלְוָתָנא ּדְ י ִיׁשְ   : ַרּבִ

ֱאַמר" ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ָחָתה' :ּכָ ַבר ֶעְרָוה ַוֲעבֹוָדה ָזָרה.  'ַהׁשְ א ּדְ   ֵאינֹו ֶאּלָ
ַבר ֶעְרָוה  ְכ  –ּדְ ר :ִתיבּדִ ׂשָ ל ּבָ ִחית ּכָ י ִהׁשְ   . (בראשית ו, יב) 186""ּכִ

ְכִתיב –ֲעבֹוָדה ָזָרה  ל ָסֶמל" :ּדִ מּוַנת ּכָ ֶסל ּתְ יֶתם ָלֶכם ּפֶ ִחתּון ַוֲעׂשִ ׁשְ ן ּתַ   . (דברים ד, טז) 187"ּפֶ
ֶהן  ַהּמּום ּפֹוֵסל ּבָ ל ׁשֶ ֶהן -ּכָ ַבר ֶעְרָוה ַוֲעבֹוָדה ָזָרה ּפֹוְסִלין ּבָ   . "ּדְ

  

ָמֵעאל, ְוַת  י ִיׁשְ ֵבי ַרּבִ א ּדְ ֵהָמהּנָ    ,"ִמן ַהּבְ
ָקר    ,ִמן ַהּבָ

הוּ  - (ויקרא א, ב) ּוִמן ַהּצֹאן" ֵריׁש ּבְ    ?ַמאי ּדָ
  

ֵעי ֵליּה  ָרט ,ִמיּבָ   ְלחֹוֶלה,   :ּפְ
  ָזֵקן, 

  ּוְמזֹוָהם. 
  

א א ַקּמָ ִקיְנהּו ְלָהֵני ְקָרֵאי ,ְוַתּנָ ַאּפְ ע :ּדְ    ,ְלרֹוֵבַע ְוִנְרּבָ
   ?ְמָנא ֵליּה  -ה, ָזֵקן, ּוְמזֹוָהם חֹולֶ 

  
ים"" :ָנְפָקא ֵליּה  ים ּוִמן ָהִעּזִ ָבׂשִ   . א, י)ויקרא ( 188ִמן ַהּצֹאן ִמן ַהּכְ

  

ָמֵעאל י ִיׁשְ ֵבי ַרּבִ א ּדְ    ?ּוְלַתּנָ
  

עּוֵיי ָהִכי ּתַ ְקָרא ְלִאיׁשְ    .אֹוְרֵחיּה ּדִ

                                                        
  שיטה מקובצת 181
ֲהרֹגוּ  טוטוטוטו 182 ֵהָמה תַּ ְבֵהָמה מֹות יּוָמת ְוֶאת ַהּבְ ָכְבּתֹו ּבִ ן ׁשְ ר ִיתֵּ ֵהָמה ְלִרְבָעה אֹ   טזטזטזטז. ְוִאיׁש ֲאׁשֶ ל ּבְ ְקַרב ֶאל ּכָ ר תִּ ה ֲאׁשֶ ָ ה ְוֶאת ְוִאׁשּ ָ ָתּה ְוָהַרְגתָּ ֶאת ָהִאׁשּ

ם ֵמיֶהם ּבָ ֵהָמה מֹות יּוָמתּו ּדְ   ַהּבְ
ן לַ  183 ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ָאָדם ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ְנֶכם ה'ּדַ ְקִריבּו ֶאת ָקְרּבַ ָקר ּוִמן ַהּצֹאן תַּ ֵהָמה ִמן ַהּבָ   ִמן ַהּבְ
ם) גירסת וילא: שיטה מקובצת. 184 ם)(ְוכּוּלָ ם)(ְוכּוּלָ ם)(ְוכּוּלָ  (ְוכּוּלָ

ם לֹא ֵיָרצּו ָלֶכם 185 ֶהם מּום ּבָ ָחָתם ּבָ י ָמׁשְ ה ּכִ ל ֵאּלֶ ן ֵנָכר לֹא ַתְקִריבּו ֶאת ֶלֶחם ֱאלֵֹהיֶכם ִמּכָ ד ּבֶ   ּוִמּיַ
ְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץ 186 ר ֶאת ּדַ ׂשָ ל ּבָ ִחית ּכָ י ִהׁשְ ָחָתה ּכִ ה ִנׁשְ ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהּנֵ   ַוּיַ
ְבִנית ָזָכר אֹו ְנֵקָבה 187 ל ָסֶמל תַּ מּוַנת ּכָ ֶסל תְּ יֶתם ָלֶכם ּפֶ ִחתּון ַוֲעׂשִ ׁשְ ן תַּ   ּפֶ
ִמים ַיְקִריֶבּנוּ  188 ים ְלעָֹלה ָזָכר תָּ ִבים אֹו ִמן ָהִעּזִ ׂשָ נֹו ִמן ַהּכְ   ְוִאם ִמן ַהּצֹאן ָקְרּבָ

 רש"י
. דאשכחן מעייא דקרא

דברובע סיב קרא בהמה ובדבר 
   קר:עבודת כוכבים סיב לשון ב

. שהקצוהו לצורך מוקצה
   תקרובת עבודת כוכבים:

. שהמית את האדם את הוגח
   בעד אחד דלא מיסתקיל:

. דאסור להקרבה אם אמר רובע
והלא שיהם שוין דאם היו ב' 

   עדים בדבר שיהם סקלין:
. וגח לא עשה בו אוס כרצון

לעין סקילה דתן (ב''ק דף לט.) 
ילה שור האיצטדין איו חייב סק

שאמר שור כי יגח ולא שיגיחוהו 
   אחרים:

. אע''פ משלם עליו את הכופר
   שהשור סקל:

. דרובע והאי תא מייתי מהכא
ורבע אסורין לגבוה: שרוע 

   וקלוט ל''ג:
. להקרבה: רובע שהן אסורין

ורבע דבר ערוה מוקצה ועבד 
   דבר עבודת כוכבים:

   . שמוציא זיעה ומסריח:מזוהם
. קרא אחריא גו'מן הכבשים ו

אם מן הצאן קרבו מן הכבשים 
  או מן העזים לעולה:
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        כט, אכט, אכט, אכט, א    ––––כח, ב כח, ב כח, ב כח, ב  .3
  . "ֵאיֶזהּו מּוְקֶצה? ַלֲעבֹוָדה ָזָרה"
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ִנים.  ַבע ׁשָ א מּוְקֶצה ְלׁשֶ   ֵאין ָאסּור ֶאּלָ

ֶנֱאַמר ְיָלה ַההּוא ַוּיֹאֶמר :ׁשֶ ּלַ    :"ַוְיִהי ּבַ
ִנים ַבע ׁשָ ִני ׁשֶ ֵ ר ְלָאִביָך ּוַפר ַהׁשּ ֹור ֲאׁשֶ ר ַהׁשּ   , כו)-(שופטים ו, כה 189"ַקח ֶאת ּפַ

  
ְלחּוד ֲהָוה?    ְוָהָתם מּוְקֶצה ּבִ

  ַבד ַנִמי ֲהָוה! ֶנֱע 
  

ר ַיֲעקֹבָאַמר    : ַרב ַאָחא ּבַ
  מּוְקֶצה ַלֲעבֹוד, ְולֹא ֲעָבדּוהּו. 

  
  ָאַמר:  ָרָבא

  ְלעֹוָלם ֲעָבדּוהּו, ְוִחיּדּוׁש הּוא, 
ֲהָנא: ּדְ כִּ  ר כָּ א ּבַ י ַאּבָ   ַרּבִ
ֲהָנאָאַמר ּדְ  ר ּכָ א ּבַ י ַאּבָ    :ַרּבִ

אֹותוֹ  ירּו ּבְ ָבִרים ִהּתִ מָֹנה ּדְ   חּוץ,   : ַלְיָלהׁשְ
  ְוַלְיָלה, 

  ,ָזרּותוְ 
ֵרת,                                                 כט,א   ּוְכֵלי ׁשָ

יָרה,    ּוְכֵלי ֲאׁשֵ
יָרה, וַ    ֲעֵצי ֲאׁשֵ

  ּומּוְקֶצה, 
  ְוֶנֱעַבד.  

   
  
  
  

                                                        
ְיָלה ַההּוא ַוּיֹאֶמר לֹו  כהכהכהכה 189 ּלַ ר ה'ַוְיִהי ּבַ ָרה  ַקח ֶאת ּפַ ר ְלָאִביָך ְוֶאת ָהֲאׁשֵ ַעל ֲאׁשֶ ח ַהּבַ ִנים ְוָהַרְסתָּ ֶאת ִמְזּבַ ַבע ׁשָ ִני ׁשֶ ֵ ר ְלָאִביָך ּוַפר ַהׁשּ ֹור ֲאׁשֶ ר ַהׁשּ ֲאׁשֶ

ְכרֹת ַח לַ  כוכוכוכו. ָעָליו תִּ ֵ  ה'ּוָבִניָת ִמְזּבֵ ר ַהׁשּ ֲעָרָכה ְוָלַקְחתָּ ֶאת ַהּפָ ּמַ ה ּבַ עֹוז ַהּזֶ ְכרֹתֱאלֶֹהיָך ַעל רֹאׁש ַהּמָ ר תִּ ָרה ֲאׁשֶ ֲעֵצי ָהֲאׁשֵ   ִני ְוַהֲעִליָת עֹוָלה ּבַ

 רש"י
. שהוקצה עד לז' לשבעה שים

שים ובסוף ז' שים יקריבוהו 
לעבודת כוכבים דהכי הוי 

   מוקצה:
. שפיטמוהו ופר בן שבע שים

שבע שים אלמא הכי אורחייהו 
   למעבד:

. לא ידעא מהיכן עבד מי הוה
ין איסור מוקצה פקא: ל''א א

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:
. אלא מההוא לא לעולם עבדוהו

   גמרי מידי דחידוש הוא:
   . שחוטי חוץ:חוץ

. דהכי כתיב ויעש ובלילה הקריב
  לילה:

א הוצרך . כלומר שלוכלי שרת
   לכלי שרת:

. שהקריב בכלי וכלי אשירה
אשירה באותו שהיה משמש 

   לאשירה שימש לשם:
. הקטירו דכתיב ובעצי אשירה

התם ואת האשירה אשר עליה 
  תכרות:
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        כט, אכט, אכט, אכט, א .4
ָנהָאַמר  ר ַמּתָ הָאַמר  ַרב טֹוִבי ּבַ ּיָ י יאׁשִ   : ַרּבִ

ִין ְלמּוְקֶצה ִמן ַהּתֹוָרה?    ִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ מֹוֲעדֹו"" :ׁשֶ ְמרּו ְלַהְקִריב ִלי ּבְ ׁשְ יּמּור.  - (במדבר כח, ב) 190ּתִ ין לֹו ׁשִ עֹוׂשִ ל ׁשֶ   כָּ

  
ֵייַמְתִקיף ָלּה    : ַאּבַ

צֹוָמא,  ה, ַאְייִתית ִאיְמָרא ּדְ א ֵמַעּתָ   ֶאּלָ
יּמּור,    ְולֹא ָעֵביד ֵליּה ׁשִ

  לֹא ֲחזּו ְלַהְקָרָבה? ּדְ ָהִכי ַנִמי 
  

  ֵליּה: ָאַמר 
מֹוֲעדֹו"ֲאָנא  ְמרּו ְלַהְקִריב ִלי ּבְ ׁשְ   , ְולֹא ְלָאדֹון ַאֵחר, ִלי""ָקָאִמיָנא:  "ּתִ

ְקִריִבין לֹו? " ַאֵחר"ְוֵאיֶזהּו  ּמַ   ׁשֶ
  ֱהֵוי אֹוֵמר: זֹו ֲעבֹוָדה ָזָרה.  

   
  
  
  

                                                        
מ 190 ְמרּו ְלַהְקִריב ִלי ּבְ ׁשְ י ֵריַח ִניחִֹחי תִּ ַ ִני ַלְחִמי ְלִאׁשּ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ֶאת ָקְרּבָ ֵני ִיׂשְ   ֹוֲעדוֹ ַצו ֶאת ּבְ

 רש"י
. קס''ד מין למוקצה מן התורה

דהכי קאמר מין שחייב אדם 
להקצות קרבו לשמים ולא 

   יקריבו מיד כשהקדישו:
   ת גבוה:. לתורשימור

. כבש רעב שלא אימרא דצומא
   שמר מעולם ולא חששו:
. דהכי לי ולא לאדון אחר

קאמיא למוקצה לעבודת 
כוכבים שאסור מן התורה 

  מהכא:
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        כט, אכט, אכט, אכט, א .5
אָאַמר  ר ַרב ַאּדָ   : ַרב ִיְצָחקָאַמר  ָרָבא ּבַ

ֲעְבדֹו. ֵאין מּוְקֶצה ָאסּור  ּיַ א ַעד ׁשֶ   ֶאּלָ
  

א י יֹוָחָנןָאַמר  עּוּלָ   : ַרּבִ
ְמְסרּוהּו ְלכֹוְמֵרי ֲעבֹוָדה ָזָרה.  ּיִ   ַעד ׁשֶ

  
ָהא י יֹוָחָנןָאַמר  ּבָ   : ַרּבִ

יֵני ֲעבֹוָדה ָזָרה.  ְרׁשִ ֲאִכילּוהּו כַּ ּיַ   ַעד ׁשֶ
  

אָאַמר ֵליּה  י ַאּבָ   : ָבָהאלְ  ַרּבִ
אעוּ ַא ִמְפְלִגיתּו ַאּתּון     ?ּלָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

יֵני ֲעבֹוָדה ָזָרה.  ְרׁשִ ֵפי ֵליּה כַּ ׁשָ י ָקָאַמר הּוא ּדְ א ַנִמי כִּ   לֹא, עּוּלָ
  

אָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ
ַמֲעָתא,  ּנּוֵיי ׁשְ ָהא ְלׁשַ   ָיַדע ּבָ

ְסֵליק ָהָתם לֹא ֲהָוה ָיַדע ְרָמה ֵליּה. ּדְ  ,ְוִאי לֹא ּדִ ָרֵאל ּגָ   ֶאֶרץ ִיׂשְ
  

   :ַרב ִיְצָחקיּה ָאַמר לֵ 
ן ֲהָוה.  ן ּוִמיכָּ ָהא ִמיכָּ   ּבָ

  
ָתֵני  יּה  ַרב ֲחַנְנָיא ְטִריְטָאהּדְ י יֹוָחָנןּדְ ַקּמֵ   : ַרּבִ

ה" ֲעׂשּו ּבֹו ַמֲעׂשֶ ּיַ א ַעד ׁשֶ   . "ֵאין מּוְקֶצה ָאסּור ֶאּלָ
  

ֵני ָלּה     :ְוֲהַדר ָאַמר ָלּה  ,הּוא ּתָ
ה"ַמאי    ? "ַמֲעׂשֶ

ֵזז וְ  ּגָ ּיִ   ַיֲעְבדּו ּבֹו.  ַעד ׁשֶ
   

  
  

 רש"י
. בו שום עבודה עד שיעבדו

לצורך עבודת כוכבים או משיכת 
קרון או שום דבר שאסור אבל 
מקמי הכי לא מיתסר. ל''א אין 

ד שיעבדו בו מוקצה אסור אלא ע
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 

ראשון אסור עד שיעבדו בו ולשון 
   ל''ש:

. עד שימסרוהו לכומרים
   לאכילה דתו לא מקרבי ליה:

עד שיאכילוהו כרשיי עבודת 
. שמפטמין אותו לצורך כוכבים

   הכומרים ותו לא מקרבי ליה:
. מבבל ומארץ מכאן ומכאן הוה

  ישראל:
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        כט, אכט, אכט, אכט, א .6
  ? "ֶנֱעַבד"ֵאיֶזהּו "

עֹוְבִדין אֹותוֹ  ל ׁשֶ    ,ּכָ
ָעָליו  ֶ   ָאסּור.  -הּוא ּוַמה ׁשּ

ֲאִכיָלה -ְוֶזה ְוֶזה  ר ּבַ    ."מּותָּ
  

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ָרֵאל" :ָאַמר ְקָרא ֵקה ִיׂשְ ׁשְ ָרֵאל. ִמן ַה  - (יחזקאל מה, טו) 191"ִמּמַ ר ְלִיׂשְ   ּמּוּתָ

ךְ  ְעּתָ ה ִלי ְקָרא  :ִאי ָסְלָקא ּדַ בֹוהַּ  192ִטיְנהוּ וּ ַמעלְ ֲאִסיִרי ְלֶהְדיֹוט, ָלּמָ    .ִמּגָ
  

ֵעי ְקָרא? ֲאִסיִרי ְלֶהְדיֹוט ָלא ּבָ    !ְוָכל ֵהיָכא ּדַ
 , בֹוהַּ ֲאִסיָרא ְלֶהְדיֹוט, ּוִמֲעֵטיּה ְקָרא ִמּגָ   ְוָהא ְטֵרָפה ּדַ

ַתְנָיא    :ּדְ
הּוא אֹוֵמר" ׁשֶ ָקר"" :ּכְ ְלמּוד לֹוַמר?  )ג-(ויקרא א, ב 193ִמן ַהּבָ ֵאין תַּ ה ׁשֶ   ְלַמטָּ

ֵרָפה א ְלהֹוִציא ֶאת ַהטְּ   ! "ֶאּלָ
  

ָך ָאִמיָנא ְעּתְ ה,  :ִאיְצְטִריְך, ָסְלָקא ּדַ ׁשָ ְך ִנְתַקּדְ י ִנְטְרָפה ְוַאַחר כָּ   ָהֵני ִמיּלֵ
ְך נִ  ה ְוַאַחר כָּ ׁשָ . ֲאָבל ִנְתַקּדְ ֵרי ְלָגבֹוהַּ ִתיׁשְ   ְטְרָפה ֵאיָמא ּדְ

  
ֶבט" :ְוָהא ֵמָהָכא ָנְפָקא ָ ַחת ַהׁשּ ר ַיֲעבֹר ּתַ ל ֲאׁשֶ   , (ויקרא כז, לב) 194"ּכָ

ֵאיָנּה עֹוֶבֶרת!  ָרט ִלְטֵרָפה, ׁשֶ   ּפְ
  

  ַההּוא ַנִמי ִאיְצְטִריְך, 
ְך ָאִמיָנא ְעּתָ י ֵהיָכא  :ָסְלָקא ּדַ ר לֹא ָהְיָתהּדְ ָהֵני ִמיּלֵ ַעת ַהּכֹוׁשֶ    ,ָלּה ׁשְ

ּה, ּדְ    נֹוְלָדה ְטֵרָפה ִמְמֵעי ִאּמָ
ְך ִנְטְרָפהּדְ ֲאָבל ֵהיָכא  ר, ְוָיָצאת ַלֲאִויר ָהעֹוָלם, ְוַאַחר כָּ ַעת ַהּכֹוׁשֶ    ,ָהְיָתה ָלּה ׁשְ

,  :ֵאיָמא ִרי ְלָגבֹוהַּ ּתְ ׁשְ   ּתִ
ַמע ָלן.     ָקא ַמׁשְ

   
  
  

                                                        
ֵקה ִיׂשְ  191 ׁשְ אַתִים ִמּמַ ה ַאַחת ִמן ַהּצֹאן ִמן ַהּמָ ר ֲעֵליֶהם ְנֻאם ֲאדָֹני ְוׂשֶ ָלִמים ְלַכּפֵ   'הָרֵאל ְלִמְנָחה ּוְלעֹוָלה ְוִלׁשְ
  ְמַמֲעִטיְנהוּ ְמַמֲעִטיְנהוּ ְמַמֲעִטיְנהוּ ְמַמֲעִטיְנהוּ הגהות הב"ח ושיטה מקובצת. גירסץ וילא:  192
ן לַ  בבבב 193 ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ָאָדם ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ֵהָמה ִמן ַהבָּ  'הּדַ ְנֶכםִמן ַהּבְ ְקִריבּו ֶאת ָקְרּבַ נֹו ִמן  גגגג. ָקר ּוִמן ַהּצֹאן תַּ ִאם עָֹלה ָקְרּבָ

ַתח אֶֹהל מֹוֵעד ַיְקִריב אֹתֹו ִלְרצֹנֹו ִלְפֵני  ִמים ַיְקִריֶבּנּו ֶאל ּפֶ ָקר ָזָכר תָּ   'הַהּבָ
יִר  194 ֶבט ָהֲעׂשִ ָ ַחת ַהׁשּ ר ַיֲעבֹר תַּ ָקר ָוצֹאן ּכֹל ֲאׁשֶ ר ּבָ   'הי ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש לַ ְוָכל ַמְעׂשַ

 רש"י
. דמותרין לאכילה מהי מילי

   להדיוט:
. גבי קרבות ממשקה ישראל

קאל משמע כתיב במשכא דיחז
מן המותר לאכילת ישראל הבא 

   קרבן:
. דמוקצה ועבד אסירי ואי ס''ד

להדיוט ל''ל הי קראי דלעיל מן 
הבקר להוציא את העבד מן 
הצאן להוציא את המוקצה 
ממשקה ישראל פקא 
   דמשאסור להדיוט אסור לגבוה:

מן הבקר מן הבהמה מן הבקר 
. אם ומן הצאן מן הבקר למטה

הבקר שאין  עולה קרבו מן
ללמוד שאיו צריך לכלום דהא 
כתיב מן הבקר לעיל האי דלמטה 
ודאי להוציא את הטרפה וקמא 
   לעבד אלמא אתא קרא לטרפה:

. תרי קראי דאי איצטריכי
ממשקה ישראל הוה אמיא 
למעוטי טרפה ואחר כך 

   הקדישה כו':
. להכי איצטריך אימא תישתרי

מן הבקר אבל גבי מוקצה ועבד 
קראי ל''ל הא הקדישו תרי 

ואח''כ הקצהו או עבדו לא 
מיתסר דלאו דידיה הוא ואין 
אדם אוסר דבר שאיו שלו אלא 
מדאיצטריך למעוטי לגבוה ודאי 

   להדיוט מישרא שרי:
. כגון שחתכו שאיה עוברת

רגליה מן הארכובה ולמעלה וכי 
הכא פקא טרפה ואחר כך 

   הקדישה:
. ג' קראי דאי איצטריכא

ישראל ה''א דוקא  ממשקה
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 

טרפה לן מיה אלא דולדה 
ולהכי איצטריכא כל אשר יעבור 
לטרפה לאחר לידתה ואח''כ 
הקדישה ומן הבקר אתא 

  להקדישה ואח''כ טרפה:
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   ַמְתִניִתין

  ? "ֶאְתָנן"ְוֵאיֶזהּו 
ָכֵרְך", ֲאִפיּלּו ֵהן ֵמָאה  :ָהאֹוֵמר ְלזֹוָנה ׂשְ ן ֲאסּוִרין.  -"הֹוִליְך ָטֶלה ֶזה ּבִ   ּכּוּלָ

י" :ְוֵכן ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ  ְפָחְתָך ֵאֶצל ַעְבּדִ ִלין ׁשִ    :"הֹוִליְך ָטֶלה ֶזה ְותָּ
י ֵמִאיר   אֹוֵמר: ֵאינֹו ֶאְתָנן,  ַרּבִ

  .  ֶאְתָנן אֹוְמִרים: ֲחָכִמיםוַ 
   

ָמָרא    ּגְ

   :ָאַמר ָמר
ן ֲאסּוִרין -ַוֲאִפיּלּו ֵהן ֵמָאה "   . "ּכּוּלָ
  

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
ֵהמֹות  ְקָלה ַאְגָרא ֵמָאה ּבְ ׁשָ הּו ֲאִסיִרי   -ִאיֵליָמא ּדְ כּוּלְ יָטא ּדְ ׁשִ    !ּפְ

י ֵמָאה?!  י ַחד, ַמה ּלִ   ַמה ּלִ
  

ְקָלה ַאְגָרא ֲחָדא, ׁשָ הּו ִמּכַֹח ֶאְתָנן ָקָאֵתי.   לֹא ְצִריָכא ּדְ כּוּלְ   ְוָיֵהיב ָלּה ֵמָאה ּדְ
   

  
  
  

 רש"י
מתי' פלוגתא דרבי ורבן מפרש 

   בגמ':
  

  גמ' 
. והוא לא התה לה דשקלה תרי

אלא חד ותן לה ב' וקמ''ל 
דאתן ריבה לה וכולהו אתן 
יהו (ולא מתה חד) שמתפסת 

   ו שהתה עמה:אות
. הואיל ליחול עליה אתן למפרע

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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        בבבב----כט, אכט, אכט, אכט, א .8
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

א ָעֶליָה. "   ָנַתן ָלּה ְולֹא ּבָ
ּה  א ָעֶליָה ְולֹא ָנַתן ָלּה ֶאְתַנּנָ ר –ּבָ   . "מּותָּ

  
א ָעֶליָה " ּה" - "ָנַתן ָלּה ְולֹא ּבָ    ?!ָקֵרית ֵליּה  "ֶאְתַנּנָ
  

א ָעֶליָה ְולֹא ָנַתן ָלּה "ְותּו,    , ַמאי ָיֵהיב ָלּה? "ּבָ
  

א ָהִכי ָקָתֵני    :ֶאּלָ
א ָעֶליָה,  ְך ּבָ   ָנַתן ָלּה ְוַאַחר כָּ
ְך ָנַתן ָלּה  א ָעֶליָה, ְוַאַחר כָּ ר.  -ּבָ ּה מּוּתָ   ֶאְתַנּנָ

  
  ְלַמְפֵרַע!  'ֶאְתָנן'ְוֵליחּול ֲעֵליּה 

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר    :  ַרּבִ

ְדָמה ְוִהְקִריָבתוֹ ׁשֶ    כט,ב    .ּקָ
  

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
יָטא  ׁשִ ר ּפְ ַאְקֵניּה ִניֲהֵליּה ְלַאְלּתַ ר,    -ִאי ֵניָמא ּדְ   מּוּתָ

אן  א ָעֶליָה!  -ַעד כָּ   לֹא ּבָ
א יָאה",  :ָאַמר ָלּה  ,ְוֶאּלָ ַעת ּבִ   "לֹא ִניְקֵני ֵליְך ַעד ׁשְ

   !ִמי ָמְצָיא ַמְקְרָבה ֵליּה?
י ַיְקּדִ  יתֹו קֶֹדׁש ַלה'""ִאיׁש ּכִ    !, יד)ז(ויקרא כ 195יׁש ֶאת ּבֵ
ְרׁשּותֹו!  :ָאַמר ַרֲחָמָנא ל ּבִ ְרׁשּותֹו, ַאף כָּ יתֹו ּבִ   ַמה ּבֵ

  
   ,לֹא ְצִריָכא

יָאה,  :ָאַמר ָלּה ּדְ  ַעת ּבִ ְנָיה ָלְך ַעד ׁשְ   "לֹא ִמּקַ
יו".     ְוִאי ִמְצְטִריְך ָלְך ִניְקֵני ָלְך ֵמַעְכׁשָ

   
  

ֵעי  ֲעָיאַרב ּבָ   : אֹוׁשַ
תֹו  יׁשָ    ?ַמאי –ָקְדָמה ְוִהְקּדִ

  
י ֶאְלָעָזר,  ַרּבִ ְפׁשֹוט ֵליּה ִמּדְ   ּתִ

י ֶאְלָעָזרָאַמר ּדְ    ָקְדָמה ְוִהְקִריָבתֹו,  :ַרּבִ
יָאה,  "ִהְקִריָבתוֹ " ַעת ּבִ ׁשְ ָהא ֵליֵתיּה ּבִ   ִהיא, ּדְ

תֹו  יׁשָ   ָאסּור!  -ֲאָבל ִהְקּדִ
  

ֲעָיא ֵליּה     :ִהיא ּגּוָפּה ָקִמיּבָ
יָאה ַעת ּבִ ׁשְ ר.  - ִהְקִריָבתֹו, ְוָהא ֵליֵתיּה ּבִ   מּוּתָ

ּה  יׁשָ יָאה ָאסּור -ֲאָבל ִהְקּדִ ַעת ּבִ ׁשְ    ,ּבִ
ְלָמא    :אֹו ּדִ
ְתַנן יָון ּדִ ְמִסיָרתֹו ְלֶהְדיֹוט" :כֵּ בֹוהַּ ּכִ   , "ֲאִמיָרתֹו ַלּגָ

תֹו  יׁשָ ר,  -ִהְקּדִ   מּוּתָ
ן ִהְקִריָבתֹו?  כֵּ   ְוָכל ׁשֶ

  
יקוּ    .ּתֵ

  

                                                        
יתֹו קֶֹדׁש לַ  195 ׁש ֶאת ּבֵ י ַיְקּדִ ן ָיקּום 'הְוִאיׁש ּכִ ר ַיֲעִריְך אֹתֹו ַהּכֵֹהן ּכֵ ֲאׁשֶ ין טֹוב ּוֵבין ָרע ּכַ   ְוֶהֱעִריכֹו ַהּכֵֹהן ּבֵ

 רש"י
ם . קודשקדמה והקריבתו

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:
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ְך ָנַתן ָלּה " א ָעֶליָה ְוַאַחר כָּ ר -ּבָ ּה מּוּתָ   . "ֶאְתַנּנָ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ר חֶֹדׁש " ֵנים ָעׂשָ א ָעֶליָה ְוָנַתן ָלּה, ַוֲאִפיּלּו ַעד ׁשְ ּה ָאסּור -ּבָ   ! "ֶאְתַנּנָ
  

אָאַמר  ר ַרב ִחְסּדָ   : ַרב ָחָנן ּבַ
ָיאלָ     :א ַקׁשְ

ָטֶלה ֶזה",  :ָאַמר ָלּה  -ָהא  ֲעִלי ִלי ּבְ   "ִהּבָ
ָטֶלה" ְסָתם :ָאַמר ָלּה  -ָהא  ֲעִלי ִלי ּבְ   ."ִהּבָ

  
יָכה!  - ָטֶלה ֶזה"" ר ְמׁשִ   ְוָהא ְמחּוּסַ
  

יָכה.  ְמׁשִ ָלא ָקְנָיא ּבִ זֹוָנה ּגֹוָיה, ּדְ   ּבְ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ְר  זֹוָנה ִיׂשְ   ֵאִלית, ֲאִפיּלּו ּבְ

ֲחֵצָרּה.  ָקֵאי ּבַ גֹון ּדְ   כְּ
  

ָרא    !ָהא ְיָהִבית ָלּה ֵמִעיּקָ
  

ְווָיה ָלּה ַאּפֹוֵתיִקי,  ׁשָ   ּדְ
לֹוִני ָיֵהיְבָנא ָלְך זּוֵזי  :ְוָאַמר ָלּה    מּוָטב,  -"ִאם ַעד יֹום ּפְ

ְך".   -ְוִאם ָלאו  ֶאְתַנּנֵ   ָטֶלה ּבְ
   

  
  

 רש"י
דרבי אלעזר גופה קמיבעיא 

. פי' פשיטא ליה לרבי אלעזר ליה
הקריבתו אין הקדישתו לא או 

קריבתו פשיטא ליה דלמא ה
   הקדישתו מספקא לי' תיקו:

. ולא מצי אמירתו לגבוה
   למיהדר כאילו מסרתו להדיוט:

. הואיל דיהביה בשעת בטלה זה
   ביאה חייל עליה אתן מיד:

. דמשדר לה בתר הכי טלה סתם
מתה בעלמא הוא ואין אתן 

   אלא המיוחד בשעת ביאה:
. הא יהבית יהלה מעיקרא

צרה קיא ליה דהואיל וקאי בח
בשעת ביאה מיד ואמאי קרי ליה 
  ואח''כ תן ועוד פשיטא דאסור:

עד יום פלוי משקלין לך כך וכך 
. הלכך כי מטו ואי לא שקלי ליה

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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        ל, אל, אל, אל, א    ––––כט, ב כט, ב כט, ב כט, ב  .10
  : ַרבָאַמר 

  ְתַנן ָזָכר, ֶאָחד ֶא 
ל ֲעָריֹות    ָאסּור.  -ְוֶאָחד ֶאְתַנן כָּ

ה ּתֹו ִנּדָ   .חּוץ ֵמֶאְתַנן ִאׁשְ
  

  ַמאי ַטֲעָמא? 
  

ִתיב,  דברים כג, יט)(196"זֹוָנה"   כְּ
  ְוָהא ָלאו זֹוָנה ִהיא. 

  
  ָאַמר:  ֵלִויוְ 

ה.  ּתֹו ִנּדָ   ֲאִפיּלּו ִאׁשְ
   

  ַמאי ַטֲעָמא? 
  

  . ויקרא יח, כט)( 197ִתיב, ְוָהא ּתֹוֵעָבה ִהיאכְּ  דברים כג, יט)("ּתֹוֵעָבה"
  

   !"זֹוָנה" :ְוֵלִוי ַנִמי, ְוָהְכִתיב
  

  ָאַמר ָלְך: ַהִהיא זֹוָנה, ְולֹא זֹוֶנה. 
  

   ?ְוַרב, ַהִהיא זֹוָנה ְולֹא זֹוֶנה ְמָנא ֵליּה 
  

י. ּדְ ָנְפָקא ֵליּה ִמ    ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

י"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֲעֵביָרה.  ,ֵאין ֶאְתָנן ָאסּור אֹות לֹו ּבַ ל ֶאְתַנן ַהּבָ א ּכָ   ֶאּלָ
ה,  ּתֹו ִנּדָ   ֲאָבל ֶאְתַנן ִאׁשְ

ָכר ְלַהְפָקָעָתּה  ַתן ָלּה ׂשָ ּנָ    ,ְוׁשֶ
ֶאְתַנּנוֹ  ְתָנה לֹו ּבְ ּנָ ִרין.  - ְוׁשֶ   מּותָּ

ָבר ָבר, ֵזֶכר ַלּדָ ֵאין ְרָאָיה ַלּדָ י ׁשֶ    :ַאף ַעל ּפִ

ְך ֶאְתָנן ְוֶאְתנַ " ִהי ְלֶהֶפְך"ּוְבִתּתֵ ן ָלּה ַוּתְ   . "לד)-(יחזקאל טז, לג 198ן לֹא ִנּתַ
  

   ?ַמאי ָעֵביד ֵליּה  - "ּתֹוֵעָבה"ְוַרב, ַהאי 
  

ֵיי,  ַאּבַ ּדְ ֵעי ֵליּה כִּ   ִמיּבָ
ֵייָאַמר ּדְ    : ַאּבַ

ּה    ָאסּור.  -זֹוָנה ּגֹוָיה ֶאְתַנּנָ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
ִתיב ָהָכא    ,דברים כג, יט)("ּתֹוֵעָבה" :כְּ

ל ַהּתֹוֵעבֹות ָהֵאל" :ּוְכִתיב ָהָתם ה ִמּכָ ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ י ּכָ   , (ויקרא יח, כט) "ּכִ
ּה.   ין ּתֹוְפִסין ּבָ ּה, ָהִכי ַנִמי ֵאין ִקּדּוׁשִ ין ּתֹוְפִסין ּבָ ֵאין ִקּדּוׁשִ ן ֲעָריֹות ׁשֶ ַהּלָ   ַמה ּלְ

   
  

א ָעֶליָה  ּבָ וּ  -ְוּכֵֹהן ׁשֶ    .(ויקרא כא, ז) 199""זֹוָנהם ֵאין לֹוֶקה ָעֶליָה ִמׁשּ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא

                                                        
ית  196 ֶלב ּבֵ י 'הלֹא ָתִביא ֶאְתַנן זֹוָנה ּוְמִחיר ּכֶ ֵניֶהם 'התֹוֲעַבת  ֱאלֶֹהיָך ְלָכל ֶנֶדר ּכִ ם ׁשְ   ֱאלֶֹהיָך ּגַ
ם 197 ֶרב ַעּמָ ָפׁשֹות ָהעֹׂשֹת ִמּקֶ ה ְוִנְכְרתּו ַהּנְ ה ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאּלֶ ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ י ּכָ  ּכִ

ֳחִדי אֹוָתם ָלב לגלגלגלג 198 ׁשְ נּו ֵנֶדה ְוַאתְּ ָנַתתְּ ֶאת ְנָדַנִיְך ְלָכל ְמַאֲהַבִיְך ַותִּ ַתְזנּוָתִיךְ ְלָכל זֹנֹות ִיתְּ ִביב ּבְ ַתְזנּוַתִיְך  לדלדלדלד. ֹוא ֵאַלִיְך ִמסָּ ים ּבְ ׁשִ ַוְיִהי ָבְך ֵהֶפְך ִמן ַהּנָ
ִהי ְלֶהֶפךְ  ן ָלְך ַותְּ ְך ֶאְתָנן ְוֶאְתַנן לֹא ִנתַּ ה ּוְבִתתֵּ   ְוַאֲחַרִיְך לֹא זּוּנָ

ּה  199 ה ֵמִאיׁשָ רּוׁשָ ה ּגְ ָ חּו ְוִאׁשּ ה זָֹנה ַוֲחָלָלה לֹא ִיּקָ ָ י ָקדֹׁש הּוא ֵלאלָֹהיוִאׁשּ חּו ּכִ   לֹא ִיּקָ

 רש"י
. שבא על הזכר ותן לו אתן זכר

   אתן אסור להקרבה:
. כי תועבת ה' תועבה כתיב

אלהיך גם שיהם והאי מי 
תועבה הוא דדה כתיבא גבי 
עריות ואכולהי כתיב את כל 

   התועבות האלה:
. דאם תה לו היא ולא זוה

   באתן מותר:
. שאין לך צד הבאות לו בעבירה

ה דמותר היתר בה אבל אשתו ד
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:
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ל ַזְרעוֹ  :ָאַמר ְקָראּדְ  ְרעֹו ְמיּוָחס ַאֲחָריו (ויקרא כא, טו) 200""ְולֹא ְיַחּלֵ ּזַ    ,ׁשֶ

  ֵאין ַזְרעֹו ְמיּוָחס ַאֲחָריו. ּדְ ָיָצא ּגֹוָיה 
  

ְרֵאִלית  ר -זֹוָנה ִיׂשְ ּה מּוּתָ    .ֶאְתַנּנָ
  

ַעם?    ַמה ּטַ
ָהא ִקדּ  ּה, ּדְ ין ּתֹוְפִסין ּבָ   ּוׁשִ

א ָעֶליָה  ּבָ ּום זֹוָנה -ְוכֵֹהן ׁשֶ    .לֹוֶקה ִמׁשּ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  

ָהא ַזְרעֹו ְמיּוָחס ַאֲחָריו.    ּדְ
  
  ָאַמר:  ָרָבאוְ 

ּה ָאסּור,  -ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה    ֶאְתַנּנָ
א ָעֶליָה  ּום זֹוָנה.  -ְוּכֵֹהן ַהּבָ   לֹוֶקה ִמׁשּ

  
  ? ַמאי ַטֲעָמא

  
   ,ָיְלִפי ֵמֲהָדֵדי

ָלאו.  ָלאו ַאף זֹוָנה ּגֹוָיה ּבְ ְרֵאִלית ּבְ   ַמה זֹוָנה ִיׂשְ
ְרֵאִלית ָאסּור.  -ּוָמה ֶאְתַנן זֹוָנה ּגֹוָיה ָאסּור    ַאף ֶאְתַנן זֹוָנה ִיׂשְ

  
   :ֵמיִתיִבי

ְרֵאִלית " ּה ָאסּור -ֶאָחד זֹוָנה ּגֹוָיה, ְוֶאָחד זֹוָנה ִיׂשְ   , "ֶאְתַנּנָ
א ּתְ  ֵיי! ּדְ יּוְבּתָ   ַאּבַ
  

ֵיי:    ָאַמר ָלְך ַאּבַ
ּה 201 ין ּתֹוְפִסין ּבָ ֵאין ִקּדּוׁשִ ֲעָריֹות ׁשֶ י ָקָתֵני ָהא ּבַ    .כִּ

  
ה ַוֲחלּוָצה ְלכֵֹהן ֶהְדיֹוט " :ְוָהא ָקָתֵני ֵסיָפא רּוׁשָ דֹול, ּגְ ּה ָאסּור" -ַאְלָמָנה ְלכֵֹהן ּגָ   , ֶאְתַנּנָ

ין  ֶהן! ְוָהא ָהֵני ִקּדּוׁשִ   ּתֹוְפִסין ּבָ
  

י ֲעִקיָבא ִהיא  יֵבי ָלאִוין, ּדְ ָהא ָמִני ַרּבִ ַחּיָ ין ּתֹוְפִסין ּבְ   ָאַמר: ֵאין ִקּדּוׁשִ
ַמע ָלן ין,  :ְוָהא ָקַמׁשְ ּה ִקּדּוׁשִ ְפִסי ּבָ ל זֹוָנה ָלא ּתָ   כָּ

ין. ּדְ ַאְלָמָנה ּדְ ּדּוְמָיא  ּה ִקיּדּוׁשִ ְפִסי ּבָ   ָלא ּתָ
  

ָקָתֵני ּוְלָרָבא, ַמאי ָנא ּדְ דֹול :ׁשְ גֹון ַאְלָמָנה ְלכֵֹהן ּגָ    !""ּכְ
  ַאְלָמָנה; ּדְ ּדּוְמָיא 

ּה  ָמְתִרי ּבָ   . ""ֵהא ָלךְ  :ָאַמרּדְ ַאף זֹוָנה ַעד  - ָמה ַאְלָמָנה ָלא ָלֵקי ַעד ּדְ
  

י ֶאְלָעָזר, ּדְ ִמ ְלַאּפּוֵקי    ַרּבִ
נּדְ  א ַעל ּפְ נּוי ַהּבָ י ֶאְלָעָזר: ּפָ ָאּה זֹוָנה. ָאַמר ַרּבִ ם ִאיׁשּות ֲעׂשָ ּלֹא ְלׁשֵ   ּוָיה ׁשֶ
  

ָרא ָהִכי ַנִמי ּדְ ֲאָבל ֵהיָכא    ָאסּור.  ּדְ זֹוָנה ֵמִעיּקָ
   

ָנא ַאֲחִריָנא ָ    :ִליׁשּ
  

  ָהא ָמִני?  
י ֶאְלָעָזר ִהיא,    ל,א   ַרּבִ

ָאּה זּדְ  ּלֹא ְלׁשּום ִאיׁשּות ֲעׂשָ נּוָיה ׁשֶ א ַעל ַהּפְ נּוי ַהּבָ   ֹוָנה. ָאַמר: ּפָ
  

י ֶאְלָעָזר,    ִאי ַרּבִ
                                                        

י ֲאִני  200 יו ּכִ ַעּמָ ל ַזְרעֹו ּבְ ׁשוֹ  'הְולֹא ְיַחּלֵ   ְמַקּדְ
  רשי כתב יד, הגהות הגר"א, שיטה מקובצת, תוספות ועוד. ויש גם גירסאות וספות 201

 רש"י
עובדת כוכבים אין זרעו מיוחס 

. דלא מיקרי זרעו אלא אחריו
מות (דף כג.) בה כדאמרין ביב

בך הבא מישראלית קרוי בך 
ואין בך הבא מן העובדת 

   כוכבים קרוי בך אלא בה:
. במה מאי טעמא ילפי מהדדי

  מציו:
ר' אלעזר היא דאמר פוי הבא 

. בעילת זות קרי זוה הלכך כו'
אתן מי אסור דאתן זוה 

  קריא ביה ואא דאמרי כרבן:
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  ַמאי ִאיְרָיא ַאְלָמָנה? 
נּוָיה!    ִניְתֵני ּפְ

  
   ,ַאְלָמָנה ִאיְצְטִריךְ 

ְך ָאִמיָנא ְעּתָ   הֹוִאיל ּוִבְנַין ָאב הּוא לֹא ִניְתְסרּו,  :ָסְלָקא ּדַ
ַמע ָלן.     ָקא ַמׁשְ

   
  

 רש"י
פויה ה''א . אי קט בין אב הוא

פויה אין דליכא איסורא אבל 
כל אתן של אשה האסורה לו לא 
יתסר דהא כתיב בקרא זוה 
וסתם זוה הייו בפוי ופויה 

   לר' אלעזר:
. ללמד שאין אתן ובין אב הוא

אסור אלא בפוי ופויה אבל 
מאלמה דאסירא ליה לכ''ג לא 
קמ''ל. ל''א הא מי דקתי 

אסור ר''ע  אלמה לכ''ג אתה
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 

א הוא דלא הויא מתה בעלמ
זוה בחדא בעילה בסתמא ודלא 
כר''א אבל היכא דזוה מעיקרא 
היא לרבא מי בסתמא אתן 

  הוא ואפילו פויה:
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        ל, אל, אל, אל, א .11
י"ְותָּ  "ָהא ְלָך ָטֶלה ֶזה :ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ " ְפָחְתָך ֵאֶצל ַעְבּדִ    :ִלין ׁשִ

י ֵמִאיר   אֹוֵמר: ֵאינֹו ֶאְתָנן,  ַרּבִ
   אֹוְמִרים: ֶאְתָנן ֲחָכִמיםוַ 
  

ְרָיא ָרא ׁשָ ְפָחה ְלֶעֶבד ִמיׁשְ    !ְוָהא ׁשִ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
  ֶאְצלֹו, ָקָאַמר, 

ָקָתֵני ָיא ָקָאַמר.  "ֶעֶבד" :ְוָהא ּדְ ָנא ְמַעּלְ ָ   ִליׁשּ
  

   ,יִאי ָהכִ 
יּדְ ַמאי ַטֲעָמא     ?ַרּבִ

  
ר ַרב ִיְצָחקָאַמר  מּוֵאל ּבַ   : ׁשְ

י,    ְלעֹוָלם ַעְבּדִ
ֶעֶבד ִעְבִרי.    ְוִכי ָקָתֵני ּבְ

  
ַנן ַרּבָ ְרָיא ?ִאי ָהִכי, ַמאי ַטֲעָמא ּדְ ָרא ׁשָ ְפָחה ְלֶעֶבד ִעְבִרי ִמיׁשְ     !ׁשִ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
 ָ ֵלית ֵליּה ִאׁשּ גֹון ּדְ   ה ּוָבִנים. כְּ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ה ּוָבִנים " ָ ַנֲעִנית,  -ֵאין לֹו ִאׁשּ ְפָחה ּכְ   ֵאין ַרּבֹו מֹוֵסר לֹו ׁשִ
ה ּוָבִנים  ָ ַנֲעִנית -ֵיׁש לֹו ִאׁשּ ְפָחה ּכְ   . "ַרּבֹו מֹוֵסר לֹו ׁשִ

  
   

 רש"י
. ואמאי קאמרי משרא שריא

רבן דהוי אתן הא ליתא תא 
דאסר אתן המותרת אלא ר' 

   אלעזר לחודיה:
. אצל הישראל עצמו אצלו

   ולדידיה אסורה שפחה:
. ועבד הייו אבר מעליאלישא 

   המשמש כ''ש:
שפחה לעבד עברי מישרא 

. דכתיב משה שכר שכיר שריא
עבדך שעובד בין ביום ובין 
בלילה שהוליד לרבו בים 

   משפחתו:
. דכתיב אם אין רבו מוסר לו כו'

בגפו יבא בגפו יצא ורבי דאמר 
לא הוי אתן לית ליה האי סברא 
דודאי אפי' אין לו אשה ובים 

   סר לו רבו שפחה כעית:מו
יש לו אשה ובים רבו מוסר לו 

. בעל כרחו של שפחה כעית
עבד דגזירת הכתוב היא דכתיב 
(שמות כא) אם בעל אשה הוא 
וכתיב בתריה אם אדויו יתן לו 

  אשה וגו':
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        ל, אל, אל, אל, א .12
   ַמְתִניִתין

ֶלב" וּ ֵאיֶזהוְ     "?ְמִחיר ּכֶ
ֶלב ֶזהָלָך ָט יָהאֹוֵמר ַלֲחֵברֹו, ֵה  ַחת ּכֶ   .ֶלה ֶזה תַּ

  

ָחְלקוּ  ִפין ׁשֶ ֵני ׁשּותָּ ָעה ְוֶכֶלב,  ,ְוֵכן ׁשְ ׁשְ ָרה, ְוֶאָחד תִּ   ֶאָחד ָנַטל ֲעׂשָ
ֶלב  ֶנֶגד ַהּכֶ ּכְ    ,ָאסּור -ׁשֶ
ֶלב  ִעם ַהּכֶ ר.  -ְוׁשֶ   מּותָּ

  
ֶלב,    ֶאְתַנן ַהּכֶ
ִרין,  -ּוְמִחיר זֹוָנה    ֲהֵרי ֵאּלּו מּותָּ

ֶנֱאַמר ָעה - (דברים כג, יט) 202ַנִים""ׁשְ  :ׁשֶ    .ְולֹא ַאְרּבָ
ִרין   –ְוָלדֹוֵתיֶהן    .מּותָּ

  .  ְולֹא ְוָלדֹוֵתיֶהן - (דברים כג, יט) "ם"ֵה 
   

ָמָרא    ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֶלב" "   ֶזהּו ֲחִליֵפי ֶכֶלב.  -"ְמִחיר ּכֶ

יָת ְוֵכן הּוא, אֹוֵמר:  ָך ְבלֹא הֹון ְולֹא ִרּבִ ְמּכֹר ַעּמְ ְמִחיֵריֶהם""ּתִ    ."(תהלים מד, יג)  ּבִ
  

  ! ׁש ּמָ ַמ ֶאְתַנן  :ֵאיָמא203
  

ן ָלָתא  ,ִאם כֵּ ֵניֶהם": ְכִתיבוּ ֲהוּו ּתְ ם ׁשְ ה! "ּגַ לֹׁשָ   , ְולֹא ׁשְ
  

   !ֶאְתָנן ְולֹא ְמִחיר ָקָאְמִריַנן ?!ִמי ָקָאְמִריַנן ֲאַנן ֶאְתָנן ּוְמִחיר
  

ן, ֵניָמא ְקָרא ִביא ֶאְת  :ִאם כֵּ   ַנן זֹוָנה ְוֶכֶלב", "לֹא ּתָ
ְכִתיב ֶלב" :ִמּדִ ּה.   "ֶאְתַנן זֹוָנה ּוְמִחיר ּכֶ ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

   
  
  

                                                        
ית  202 ֶלב ּבֵ י תֹוֲעַבת ֱאלֶֹהיָך ְלָכל  'הלֹא ָתִביא ֶאְתַנן זֹוָנה ּוְמִחיר ּכֶ ֵניֶהם 'הֶנֶדר ּכִ ם ׁשְ   ֱאלֶֹהיָך ּגַ
   זֹוָנהזֹוָנהזֹוָנהזֹוָנהרבו הגירסאות, הלכו לפי שיטה מקובצת, הגהות הב"ח, רשי. גירסת וילא:  203

 רש"י
  מתי' 

. להקרבה שכגד הכלב אסורין
   דמחיר כלב הן:

. הילך טלה זה ותלין אתן כלב
   אצלי:כלבתך 

. שהחליף טלה בזוה מחיר זוה
   וקתה לשפחתו באותה טלה:

   . דמחיר ואתן:ולדותיהן
. שאמר שיהם ולא מותרין

   ולדותיהן:
  

  גמ' 
. אלמא ולא רבית במחיריהם

   מחיר הייו דמים:
. ממש דהא מחיר אימא אתן

   כלב הייו אתן:
. כלומר ומחיר כלב כתיב

יף מדכתיב וי''ו גבי ומחיר מוס
על עין ראשון ובין חליפיו ובין 

   אתו אסור:
. [הייו אתן ומשי שים ולא ג'

   זוה ואתן ומחיר כלב]:
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        ל, אל, אל, אל, א .13
ָחְלקּו, " ִפין ׁשֶ ּותָּ   ַהׁשּ

ָעה ְוֶכֶלב,  ׁשְ ָרה, ְוֶאָחד תִּ   ֶאָחד ָנַטל ֲעׂשָ
ֶלב  ֶנֶגד ַהּכֶ ּכְ    ,ָאסּור -ׁשֶ
ֶלב  ִעם ַהּכֶ ר –ְוׁשֶ    ."מּותָּ

  
רוּ  ֵניּפֹוק ֲחָדא ּתְ הּו ִליׁשְ א, ְוָהָנְך ּכּוּלְ ְלּבָ    !ַלֲהֵדי כַּ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ְייהּו,  ֵמי ֶכֶלב ִמַחד ִמיּנַ ָטֵפי ּדְ גֹון ּדְ   כְּ
כּוְלהוּ ּדְ ָנא ייָ ְפ וּ ַהאי טוְ  ִדי ּבְ ֶלב ׁשְ   .כֶּ
  
  

 רש"י
. שאין באותן מחד מיייהו

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 

מ''א זוזא ואותן שעמו בין כולהו 
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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        בבבב----ל, אל, אל, אל, א .14
ֶלב ּוְמִחיר זֹוָנה " ר    –ֶאְתַנן ּכֶ   .מּותָּ

ֶנֱאַמר נַ  :ׁשֶ ָעה - (דברים כג, יט) 204ִים""ׁשְ    .ְולֹא ַאְרּבָ
ִרין   –ְוָלדֹוֵתיֶהן    .מּותָּ

  . "ְולֹא ְוָלדֹוֵתיֶהן - (דברים כג, יט) "ם"ֵה 
  

ְרַזְקָיאָאַמר ֵליּה  ילְ  ָרָבא ִמּפַ   : ַרב ַאׁשִ
ַנן   ל,ב ֲאמּור ַרּבָ ָתא ּדַ   ?ֵאין ְזנּות ִלְבֵהמֹות :ְמָנא ָהא ִמיּלְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

מֹוט ְקָרא ִלְכּתֹובָלא נִ    ".ֶאְתַנן זֹוָנה ְוֶכֶלב" :יׁשְ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ִרין" ּמּותָּ ֶלב, וְמִחיר זֹוָנה ׁשֶ ִין ְלֶאְתַנן ּכֶ    ?ִמּנַ

ֶנֱאַמר ַנִים" :ׁשֶ ָעה - (דברים כג, יט) 205"ׁשְ    .ְולֹא ַאְרּבָ
ִרין,  -ַוְלדֹוֵתיֶהן    מּותָּ

ֶנֱאַמר ֵניֶהם" :ׁשֶ ם ׁשְ   .  "ְולֹא ַוְלדֹוֵתיֶהן - "ּגַ
  
  
   

                                                        
ית  204 ֶלב ּבֵ י תֹוֲעַבת  'הלֹא ָתִביא ֶאְתַנן זֹוָנה ּוְמִחיר ּכֶ ֵניֶהם 'הֱאלֶֹהיָך ְלָכל ֶנֶדר ּכִ ם ׁשְ   ֱאלֶֹהיָך ּגַ
ית  205 ֶלב ּבֵ י תֹוֲעַבת  'הלֹא ָתִביא ֶאְתַנן זֹוָנה ּוְמִחיר ּכֶ ֵניֶהם 'הֱאלֶֹהיָך ְלָכל ֶנֶדר ּכִ ם ׁשְ   ֱאלֶֹהיָך ּגַ

 רש"י
. דקתי מתי' אין זות לבהמה
   אתן כלב מותר:

. גרסי' לה תיא מי הכי מין כו'
א אלא משום דתי [מתיתין הי

בברייתא מין לאתן כו' 
ומפרשה בהדיא להכי מייתי לה 

  וגמגום ו''ל דלא גרסין]:



  "ָהֲאסּוִרין"ָּכל  –מסכת תמורה פרק ו' 
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        ל, בל, בל, בל, ב .15
ִרין   –ְוָלדֹוֵתיֶהן [    .מּותָּ

  ]."ְולֹא ְוָלדֹוֵתיֶהן - (דברים כג, יט) "ם"ֵה 
  

  : ָרָבאָאַמר 
ַעת, ֲאסּוָרה  ְרּבַ   ְוַלד ַהּנִ

עּו. וּ ִהיא    ְוָלָדּה ִנְרּבְ
   ,ֲאסּוָרה –נֹוַגַחת ד לַ וְ 

  ְוָלָדּה ָנְגחּו. וּ ִהיא 
   ,ְוַלד מּוְקֶצה

ר.  -ְוֶנֱעַבד    מּוּתָ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  

יּה ַאְקֵציּה     ,ְלִאיּמֵ
ְלִחי ָלּה.  יּה ּפָ   ְלִאיּמֵ

  
ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיכָּ

  
  ְוַלד מּוְקֶצה 

  ָאסּור.  -ֶנֱעַבד וְ 
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  

ִניָחא ֵליּה    ִניְפֵחיּה.  ּבְ ּדְ
   

  
ר ַאִמיָאַמר    : ַרבָאַמר  ַרב ַאַחְדבֹוי ּבַ
ְסָקלַהְמַק  ֶפֶרׁש ׁשֹור ַהּנִ ׁש ּבְ ת.  - ּדֵ ׁשֶ   ְמקּוּדֶ

ֶפֶרׁש ֶעְגֵלי ֲעבֹוָדה ָזָרה  ת.  -ּבְ ׁשֶ   ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ
  

  ַמאי ַטֲעָמא? 
  

ֵעית ֵאיָמא ְסָבָרא ֵעית ֵאיָמא ְקָרא, ְוִאי ּבָ    :ִאי ּבָ
ֵעית ֵאיָמא ְסָבָרא" ִניְפ  - "ִאי ּבָ י ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבְ ּבֵ   ֵחיּה. ִניָחא ֵליּה ּגַ

ְסָקל  י ׁשֹור ַהּנִ ּבֵ ִניְפֵחיּה.  -ּגַ   ָלא ִניָחא ֵליּה ּבְ
  
ֵעית ֵאיָמא ְקָרא" ִתיב -" ִאי ּבָ י ֲעבֹוָדה ָזָרה כְּ ּבֵ מֹהּו"" :ּגַ    – (דברים ז, כו) 206ְוָהִייָת ֵחֶרם ּכָ

ּנוּ  ה ִמּמֶ ה ְמַהּיֶ ַאּתָ ל ׁשֶ מֹוהּו""ֲהֵרי הּוא  ,כָּ   . ּכָ
ְס  י ׁשֹור ַהּנִ ּבֵ ִתיבּגַ רֹו"" :ָקל כְּ ׂשָ    – (שמות כא, כח) 207לֹא ֵיָאֵכל ֶאת ּבְ

רוֹ " ׂשָ   ָאסּור,  - "ּבְ
ְרׁשֹו  ר.   -ּפִ   מּוּתָ

   

                                                        
י ֵחֶרם הּוא 206 ַתֲעֶבּנּו ּכִ ֶצּנּו ְוַתֵעב תְּ קְּ ׁשַ ץ תְּ ּקֵ מֹהּו ׁשַ יֶתָך ְוָהִייָת ֵחֶרם ּכָ   ְולֹא ָתִביא תֹוֵעָבה ֶאל ּבֵ
ֹור ָנִקיוְ  207 רֹו ּוַבַעל ַהׁשּ ׂשָ ֹור ְולֹא ֵיָאֵכל ֶאת ּבְ ֵקל ַהׁשּ ה ָוֵמת ָסקֹול ִיסָּ ָ ח ׁשֹור ֶאת ִאיׁש אֹו ֶאת ִאׁשּ   ִכי ִיּגַ

 רש"י
. דלא ולד מוקצה ועבד מותר

אקצייה אלא לדידה ולא פלחא 
  אלא לדידה:
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        ל, בל, בל, בל, ב .16
   ַמְתִניִתין

ִרין.  - ָנַתן ָלּה ָמעֹות   ֲהֵרי ֵאּלּו מּותָּ
   ,ֵיינֹות

ים ַמּנִ    ,ּוׁשְ
  ּוְסָלתֹות, 

ּיֹוֵצא ּבֹו ָקֵרב ַעל ּגַ  ּכַ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ַח ְוּכָ ְזּבֵ י ַהּמִ   ָאסּור.  -ּבֵ
ין   :ָנַתן ָלּה  ׁשִ ִרין.  -מּוְקּדָ   ֲהֵרי ֵאּלּו מּותָּ

  ֲהֵרי ֵאּלּו ֲאסּוִרין.  -עֹופֹות             
ֶהן  ַהּמּום ּפֹוֵסל ּבָ ין, ׁשֶ ׁשִ ין: ָמה ִאם ַהּמּוְקּדָ ּדִ ָהָיה ּבְ   ָחל ֲעֵליֶהן.  'ְמִחיר'וּ  'ֶאְתָנן'ֵאין  -ׁשֶ

ֵאין ַה  ּלֹא ְיֵהא  -ּמּום ּפֹוֵסל ּבֹו עֹוף, ׁשֶ ין ׁשֶ    !ָחל ָעָליו? 'ְמִחיר'וּ  'ֶאְתָנן'ֵאינֹו ּדִ
ְלמּוד לֹוַמר   ְלָהִביא ֶאת ָהעֹוף.  - דברים כג, יט)( 208ְלָכל ֶנֶדר"" :תַּ

  
ַח  י ִמְזּבֵ ל ָהֲאסּוִרין ְלַגּבֵ ִרין.  -ּכָ   ַוְלדֹוֵתיֶהן מּותָּ

י ֱאִליֶעֶזר   ָאַמר:  ַרּבִ
ַח.  -ָפה ְוַלד ְטֵר  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ   לֹא ִיְקַרב ַעל ּגַ

ן ַאְנִטיְגנֹוס י ֲחִניָנא ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֵרָפה  ְנָקה ִמן ַהטְּ ּיָ יָרה ׁשֶ ׁשֵ סּוָלה  -ּכְ ַח. ֵמ ּפְ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ   ַעל ּגַ

ֲעׂשּו ְטֵרָפה  ּנַ ים ׁשֶ ָדׁשִ ל ַהּקָ   ֵאין ּפֹוִדין אֹוָתן.  -ּכָ
ֵאין ּפֹוִדין ֶאת ַה  ים ְלַהֲאִכיָלן ִלְכָלִביםׁשֶ ָדׁשִ   .  ּקָ

   

ָמָרא    ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָאָתן סֹוֶלת, " ין ְוֲעׂשָ   ָנַתן ָלּה ִחיטִּ

ֶמן,  ָאָתן ׁשֶ   ֵזיִתים ְוֲעׂשָ
ָאָתן ַיִין   . "ֲעָנִבים ְוֲעׂשָ

  
ֵני ֲחָדא   , "ֲאסּוִרים" :ּתָ

ִרין" :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ    . "מּותָּ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
  ִמן ַאְסּפֹוְרק: ּדְ  ּגּוְריֹוןֵני ּתָ 
אי" מַּ ית ׁשַ    .אֹוְסִרין :ּבֵ
לוּ  יִרין :ֵבית ִהּלֵ   . "ַמתִּ
  

ל ָסְבִרי ית ִהּלֵ   :ּבֵ
  ְולֹא ַוְלדֹוֵתיֶהן,  - (דברים כג, יט) "ֵהם"
יּנּוֵייֶהן.  - "ֵהם"   ְולֹא ׁשִ

  
אי ָסְבִרי ּמַ ית ׁשַ    :ּבֵ

  ְולֹא ַוְלדֹוֵתיֶהן,  - "ֵהם"
ם יּנּוֵייֶהן - ""ּגַ   .ְלַרּבֹות ׁשִ

  
ל, ָהְכִתיב  ית ִהּלֵ ם"ּוְלּבֵ   ! "ּגַ

  
ם" ל  "ּגַ ה –ְלֵבית ִהּלֵ     .ָקׁשֶ

   
  
  

                                                        
ית  208 ֶלב ּבֵ י תֹוֲעַבת  'הלֹא ָתִביא ֶאְתַנן זֹוָנה ּוְמִחיר ּכֶ ֵניֶהם 'הֱאלֶֹהיָך ְלָכל ֶנֶדר ּכִ ם ׁשְ   ֱאלֶֹהיָך ּגַ

 רש"י
  מתי' 

. לא חייל תן לה מוקדשין
   עלייהו אתן כדמפרש בגמ':

. חולין הרי אלו תן לה עופות
   ין שוב להקרבה:אסור

. אבל ולד טריפה לא יקרב
להדיוט ד''ה מותר דלאו מגופה 

   קא רבי:
  

  גמ' 
  . שם מקום:איספורק
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ית ה' ֱאלֶֹהיָך""" ִית,  - דברים כג, יט)( 209ּבֵ ָאה ַלּבַ ֵאין ּבָ ָרט ְלָפָרה, ׁשֶ   ּפְ

ְבֵרי  י ֶאְלָעָזרּדִ   . ַרּבִ
  ִרים: אֹוְמ  ֲחָכִמיםוַ 

  . "ְלַרּבֹות ֶאת ָהִריּקּוִעין
  

  ַמאן ֲחָכִמים? 
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
י ְיהּוָדה ִהיא ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    .ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

  ָנַתן ָלּה ָזָהב, "
ר ְיהּוָדה י יֹוֵסי ּבַ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ּפֶרת ין ִריּקּוִעין, ֲאִפיּלּו ֲאחֹוֵרי ֵבית ַהּכַ   .  "ֵאין עֹוׂשִ
   

  
  

                                                        
ית לֹ  209 ֶלב ּבֵ י תֹוֲעַבת  'הא ָתִביא ֶאְתַנן זֹוָנה ּוְמִחיר ּכֶ ֵניֶהם 'הֱאלֶֹהיָך ְלָכל ֶנֶדר ּכִ ם ׁשְ   ֱאלֶֹהיָך ּגַ

 רש"י
   . אדומה:לפרה

. ציפוי למזבח אם תן וריקועין
   לה זהב:

. דאמרין אחורי בית הכפורת
בפ''ק דיומא (דף כא.) י''א אמה 
היו ותרים בעזרה אחורי חומת 

ילו התם בית הכפורת דאפ
דקילא קדושתה אסור האתן 
אם יש בין לעשות והוא תן לה 

  אבים באתה:
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ין   :ָנַתן ָלּה " ׁשִ ִרין -מּוְקּדָ    .ֲהֵרי ֵאּלּו מּותָּ

  ֲהֵרי ֵאּלּו ֲאסּוִרין.  -עֹופֹות 
ֶהן  ַהּמּום ּפֹוֵסל ּבָ ין, ׁשֶ ׁשִ ין: ָמה ִאם ַהּמּוְקּדָ ּדִ ָהָיה ּבְ   ָחל ֲעֵליֶהן.  'ְמִחיר'וּ  'ֶאְתָנן'ֵאין  -ׁשֶ

ֵאין ַהּמּום ּפֹוֵסל ּבֹו  ּלֹא ְיֵהא  ֵאינוֹ  -עֹוף, ׁשֶ ין ׁשֶ    !ָחל ָעָליו? 'ְמִחיר'וּ  'ֶאְתָנן'ּדִ
ְלמּוד לֹוַמר   ."ְלָהִביא ֶאת ָהעֹוף - דברים כג, יט)( 210ְלָכל ֶנֶדר"" :תַּ

  
ל ָוחֹוֶמר:  ין ֶאְתָנן ּוְמִחיר ָחל ֲעֵליֶהן, ִמּקַ ׁשִ   ְוִיְהיּו מּוְקּדָ

ֶהן   :ּוָמה עֹופֹות ֵאין ַהּמּום ּפֹוֵסל ּבָ    ,ׁשֶ
  ָחל ֲעֵליֶהן,  'ְמִחיר'וּ  'ָנןֶאְת '

ֶהן  ַהּמּום ּפֹוֵסל ּבָ ים, ׁשֶ ׁשִ ין ׁשֶ  -מּוְקּדָ    !ָחל ֲעֵליֶהן 'ְמִחיר'וּ  'ֶאְתָנן'ֵאינֹו ּדִ
ְלמּוד לֹוַמר דּור.  דברים כג, יט)( "ְלָכל ֶנֶדר" :ּתַ   ְלהֹוִציא ֶאת ַהּנָ

  
ַמֲעִטיְנהּו ְקָרא    ,ַטֲעָמא ּדְ

ין ָחל ֲעֵליֶהן  :ֲהָוה ָאִמיָנא -א ָהא לֹא ַמֲעִטיְנהּו ְקָר  ׁשִ י ָיֵהיב ָלּה מּוְקּדָ   , 'ְמִחיר'וּ  'ֶאְתָנן'כִּ
  ְוָהא ָלאו ָממֹוָנא הּוא! 

  
ֲעָיאָאַמר    : ַרב הֹוׁשַ

ְסחֹו,  ְמַמָנּה ַעל ּפִ   ּבְ
י ִהיא ְלַהְמנֹות.    ְוַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ה" ֶ ִית ִמְהיֹות ִמׂשּ   . ת יב, ד)(שמו 211""ְוִאם ִיְמַעט ַהּבַ

ֵדי ֲאִכיָלה ה ִמּכְ ֶ    ,ַהְחֵייהּו ִמׂשּ
ח ֵדי ִמּקָ    .ְולֹא ִמּכְ

י   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ח,  ֵדי ִמּקָ   ַאף ִמּכְ

ִאם ֵאין לֹו  ְסחֹו ְוַעל ֲחִגיָגתֹו,  -ׁשֶ ה ֲאֵחִרים ִעּמֹו ַעל ּפִ   ְמַמּנֶ
ין.  -ּוְמעֹוָתיו    חּוּלִ

ָרֵאל ּפִ  יׁשּו ִיׂשְ ן ִהְקּדִ ַעל ְמָנת ּכֵ   .  "ְסֵחיֶהןׁשֶ
   

                                                        
ית  210 ֶלב ּבֵ י תֹוֲעַבת  'הלֹא ָתִביא ֶאְתַנן זֹוָנה ּוְמִחיר ּכֶ ֵניֶהם 'הֱאלֶֹהיָך ְלָכל ֶנֶדר ּכִ ם ׁשְ   ֱאלֶֹהיָך ּגַ
כֹ ְוִא  211 ִמְכַסת ְנָפׁשֹת ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו תָּ יתֹו ּבְ רֹב ֶאל ּבֵ ֵכנֹו ַהּקָ ה ְוָלַקח הּוא ּוׁשְ ֶ ִית ִמְהיֹות ִמׂשּ הם ִיְמַעט ַהּבַ ֶ   ּסּו ַעל ַהׂשּ

 רש"י
. כדרבין אתן ומחיר חל עלייהו

במתי' לכל דר להביא את 
   העוף:

. הא דאיצטריך בממה על פסחו
קרא למעוטיה כגון שהפריש 
פסחו ולאחר זמן אמר לזוה 
הבעלי לי והימי על פסחי 

דאמר רבי רשאי באתיך וכיון 
אדם למות אחרים אם יצטרך 
למעות לשום דבר אלמא ממוו 
הוא ואימא ליחול עליה אתן 
להכי איצטריך לכל דר להוציא 

   הדור:
. דריש הכי שתמעט ואם ימעט

ביתו שאין לו מה שהוא צריך 
[לקות לצורך פסח דהייו] 
מהיות משה החייהו משה 
שימה אחרים עמו על פסחו 

   ו מעות:ויתו ל
. אם תמעט הבית מכדי אכילה

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:
. שאם רוצה (ולא) מכדי מקח

לעשות סחורה ותמעט ביתו 
מכדי אותו מקח שאין לו מה 

ים על ליתן בו איו ממה אחר
  פסחו בכך:
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ַח  " י ִמְזּבֵ ל ָהֲאסּוִרים ְלַגּבֵ ִרין.  -ּכָ   ַוְלדֹוֵתיֶהן מּותָּ

י ֱאִליֶעֶזר   ָאַמר:  ַרּבִ
ַח  -ְוַלד ְטֵרָפה  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ   ."לֹא ִיְקַרב ַעל ּגַ

  
  : ַרבָאַמר 

ַח ַוְלדֹוֵתיֶהן  י ִמְזּבֵ ל ָהֲאסּוִרים ְלַגּבֵ ִרים –כָּ   .מּוּתָ
  

  ֲעָלּה:  ְוָתֵני
י ֱאִליֶעֶזרוְ "    ."אֹוֵסר ַרּבִ
  

ָנאָאַמר  ר ִחיּנָ   : ַרב ַנְחָמןָאַמר  ַרב הּוָנא ּבַ
עּו.  רּו ּוְלַבּסֹוף ִנְרּבְ ִעיּבְ   ַמֲחלֹוֶקת ׁשֶ

י ֱאִליֶעֶזר ָסַברּדְ  ר ֶיֶרְך ִאּמֹו הּוא.  :ַרּבִ   עּוּבָ
ַנן ָסְבִרי   ָלאו ֶיֶרְך ִאּמֹו הּוא.  :ְוַרּבָ

רוּ ֲאָבל ִנְר  עּו ּוְלַבּסֹוף ִעיּבְ ִרין.  - ּבְ ְבֵרי ַהּכֹל מּוּתָ   ּדִ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
רּו.  עּו ּוְלַבּסֹוף ִעיּבְ ְרּבְ ּנִ ׁשֶ   ַמֲחלֹוֶקת כְּ

י ֱאִליֶעֶזר ָסַברּדְ    ָאסּור. -ֶזה ְוֶזה ּגֹוֵרם  :ַרּבִ
ַנן ָסְבִרי ר.  -ֶזה ְוֶזה ּגֹוֵרם  :ְוַרּבָ   מּוּתָ

רּו ּוְלַב  עּו ֲאָבל ִעיּבְ ְבֵרי ַהּכֹל ֲאסּוִרין.  -ּסֹוף ִנְרּבְ   ּדִ
  

  ְוָרָבא ְלַטֲעֵמיּה, 
  : ָרָבאָאַמר ּדְ 

ַעת  עוּ  -ְוַלד ִנְרּבַ    .ֲאסּוָרה, ִהיא ּוַוְלָדּה ִנְרּבְ
  ָאסּור, ִהיא ּוַוְלָדּה ָנְגחּו.   -ְוַלד נֹוַגַחת 

   
  

ָנא ַאֲחִריָנא ָ    :ָאְמִרי ָלּה  ִליׁשּ
  

ָנאַרב הּוָנא ּבַ ָאַמר    : ַרב ַנְחָמןָאַמר  ר ִחיּנָ
ין,  ׁשִ ֵהן מּוְקּדָ ׁשֶ עּו כְּ ְרּבְ ּנִ   ַמֲחלֹוֶקת ׁשֶ

י ֱאִליֶעֶזר ָסַברּדְ  ָתא :ַרּבִ יּזּוי ִמיּלְ    .ּבִ
ַנן ָסְבִרי   לֹא.  :ְוַרּבָ

ין,  ֵהן חּוּלִ ׁשֶ עּו כְּ   ֲאָבל ִנְרּבְ
ּנּו  ּתַ ִרין.  -הֹוִאיל ְוִאׁשְ ְבֵרי ַהּכֹל מּוּתָ   ּדִ

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר  ָבאָר 

ין,  ֵהן חּוּלִ ׁשֶ עּו כְּ ְרּבְ ּנִ ׁשֶ   ַמֲחלֹוֶקת כְּ
ָתא. ּדְ  יּזּוי ִמיּלְ י ֱאִליֶעֶזר ָסַבר: ּבִ   ַרּבִ

ּנּו  ּתַ ַנן ָסְבִרי: הֹוִאיל ְוִאׁשְ ִרין,  -ְוַרּבָ   מּוּתָ
ין  ׁשִ ֵהן מּוְקּדָ ׁשֶ עּו כְּ ְבֵרי ַהּכֹל  -ֲאָבל ִנְרּבְ   ֲאסּוִרין.   -ּדִ

  
 

 רש"י
. והוא עצמו עובר ירך אמו הוא

   רבע:
. הזכר שבא על זה וזה גורם

בהמה זו והיא גרמו לולד שיבא 
והרי גרמוהו איסור והיתר 

  דאביו מותר ואמו אסורה:
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ַח "   לא,א י ִמְזּבֵ ל ָהֲאסּוִרין ְלַגּבֵ ִרין.  -ּכָ   ַוְלדֹוֵתיֶהן מּותָּ

י ֱאִליֶעֶזר   ָאַמר:  ַרּבִ
ַח  -ְוַלד ְטֵרָפה  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ   . "לֹא ִיְקַרב ַעל ּגַ

  
ֲאַמר ִנְטְרָפה ּוְלַבּסֹוף ִעי - 212ְטֵרָפה יֹוֶלֶדת :ְלַמאן ּדַ גֹון ׁשֶ ַחת ָלּה כְּ כַּ ָרה. ַמׁשְ   ּבְ
ִליִגי:    ּוְבָהא ּפְ

י ֱאִליֶעֶזר ָסַברּדְ    .ָאסּור –ֶזה ְוֶזה ּגֹוֵרם  :ַרּבִ
ַנן ָסְבִרי: ֶזה ְוֶזה ּגֹוֵרם  ר –ְוַרּבָ   .מּוּתָ

  
ֲאַמר ָרה ּוְלַבּסֹוף ִנְטְרָפה.  -ְטֵריָפה ֵאיָנּה ָחָיה  :ְלַמאן ּדַ ִעיּבְ גֹון ׁשֶ ַחת ָלּה כְּ כַּ   ַמׁשְ
ִליִגי    :ּוְבָהא ּפְ

י ֱאִליֶעֶזר ָסַברּדְ  ר ֶיֶרְך ִאּמֹו הּוא.  :ַרּבִ   עּוּבָ
ַנן ָסְבִרי ר ָלאו ֶיֶרְך ִאּמֹו הּוא.   :ְוַרּבָ   עּוּבָ

   
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
יַצת ְטֵרָפה  ֶאְפרֹוַח ּבֵ י ֱאִליֶעֶזר ּבְ ָאסּור.  -מֹוִדים ֲחָכִמים ְלַרּבִ   ׁשֶ

  
  ?ַמאי ַטֲעָמא

  
ִליִגי אן לֹא ּפְ ֵמֲאִויָרא ָקא ָרְבָיא, ּדְ ֲעֵליּה  ַעד כָּ ֵהָמה ּדְ ְוַלד ּבְ א ּבִ י ֱאִליֶעֶזר, ֶאּלָ   ַרּבִ

א ָקא ָרְבָיא  ַתְרְנגֹוְלּתָ יַצת ְטֵרָפה, ִמּגּוָפּה ּדְ ַנן מֹודּו.  -ֲאָבל ּבֵ   ֲאִפיּלּו ַרּבָ
  

  : ַרב הּוָנאלְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה 
יַע לְָ  ְמַסּיֵ ְנָיא ּדִ   : ךְ ּתַ

ְר " ָאה ֵמָאָדם ַחיְמלֹא תַּ ה ַהּבָ    :ָוד ִריּמָ
י ֱאִליֶעֶזר א,  ַרּבִ   ְמַטּמֵ

  . "ְמַטֲהִרין ֲחָכִמיםוַ 
  

ָעְלָמא הּוא.  א ּבְ ֵפיְרׁשָ ה, ּדְ ִריּמָ א ּבְ ַנן ֲעֵליּה ֶאּלָ ִליִגי ַרּבָ אן לֹא ּפְ   ַעד כָּ
יָצה  ַנן מֹודּו.ּדְ ֲאָבל ּבֵ ַתְרְנגֹוֶלת הּוא ֲאִפיּלּו ַרּבָ    ִמּגּוָפּה ּדְ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ָרא:  ּבְ ָכא ִמְסּתַ ה, ִאיּפְ ַרּבָ   ַאּדְ
ה",  ים "ִריּמָ ִאיְקִרי ָאָדם ֵמַחּיִ ה, ּדְ ִריּמָ א ּבְ ַנן ֶאּלָ ַרּבָ י ֱאִליֶעֶזר ֲעַלְייהּו ּדְ ֵליג ַרּבִ אן לֹא ּפָ   ַעד כָּ

ְכִתיב ה ּוֶבן ָאָדם ּתֹוֵלָעה" :ּדִ   . , ו)(איוב כה 213"ְוִתְקַות ֱאנֹוׁש ִרּמָ
ְדָלה?  יָצה: ֵאיַמת ּגָ י ּבֵ ּבֵ   ֲאָבל ּגַ

  ְלִכי ַמְסְרָחא, 
י ֱאִליֶעֶזר מֹוֶדה!  ָעְלָמא הּוא, ֲאִפיּלּו ַרּבִ   ְוִכי ַאְסְרָחא ַעְפָרא ּבְ

  
ֶהְדָיא:  ְנָיא ּבְ   ְועֹוד ּתַ

י ֱאִליֶעֶזרמֹוֶדה "    :ֲחָכִמיםַל  ַרּבִ
יַצת ְטֵרָפה  ֶאְפרֹוַח ּבֵ ר –ּבְ ּמּותָּ   ! "ׁשֶ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ְנָיא  ְנָיא –ִאי ּתַ    .ּתַ
  
  

                                                        
 (ֵאיָנּה) ָיְלָדה(ֵאיָנּה) ָיְלָדה(ֵאיָנּה) ָיְלָדה(ֵאיָנּה) ָיְלָדה שיטה מקובצת. גירסת וילא: 212

ה ּוֶבן ָאָדם ּתֹוֵלָעה 213 י ֱאנֹוׁש ִרּמָ   ַאף ּכִ

 רש"י
. פלוגתא היא באלו למ''ד כו'

טרפות (חולין ז:) איכא למ''ד 
טרפה יולדת ואיכא למ''ד איה 

   יולדת:
. וליכא לפלוגי ה וזה גורםז

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:
. שולד מביצת יוה אפרוח

עי טרפה שאסור ליקרב: ולד במ
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 

את איה מוכיח שלאחר שיצ
גדילה משום הכי מודו רבן לשון 

   הירושלמי:
. אלישא א''ל רבא לרב הוא כו'

קמא למ''ד טרפה יולדת ללישא 
בתרא למ''ד טרפה איה יולדת 
שיחלא קמא שהיו כבר באשכול 

   בשעה שטרפה התרגולת:
. במסכת זיר (דף :) מלא תרווד

   מפרש שיעורו:
   . ואח''כ מת:הבאה מאדם חי

. דגופיה הוא אליעזר מטמא רבי
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:
. אחר שהסריחה תר דאסרחאלב

הביצה יצא זה ממה 
וכשהסריחה פקע איסורא 
דהואי עפרא בעלמא הלכך מותר 

   זה שיצא ממה אחרי כן:



  ""ָּכל ָהֲאסּוִרין –מסכת תמורה פרק ו' 
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ן ַאְנִטיְגנֹוס" י ֲחִניָנא ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָרה ׁשֵ ֵרָפה  ּכְ ְנָקה ִמן ַהטְּ ּיָ סּוָלה  -ׁשֶ ַח ֵמ ּפְ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ   ."ַעל ּגַ
  

  ַמאי ַטֲעָמא? 
  

ה ּנָ ּה ִמּמֶ ָמא ִמיּנָ ּטְ ִמּפַ ה  - ִאיֵליָמא ּדְ א ֵמַעּתָ ֲאִסיָראֶאּלָ יֵני ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהִכי ַנִמי ּדַ ְרׁשִ    ?!ֶהֱאִכיָלּה כַּ
  

ֵני א ּתָ י ֲחִניָנא ְטִריְטָאה ֶאּלָ יּה  ַרּבִ י יֹוָחָנןּדְ ַקּמֵ   : ַרּבִ
ֲחִרית.  ֲחִרית ְלׁשַ ַ ֵהִניָקּה ָחָלב רֹוֵתַח ִמׁשּ גֹון ׁשֶ   כְּ

  הֹוִאיל ִויכֹוָלה ַלֲעמֹוד ָעֶליָה ֵמֵעת ְלֵעת.  
   

  
  

 רש"י
. והא אמר הכי מי דאסירא

לעיל דמוקצה הוא ואסור 
באכילת כרשיין אבל דלאו 
מוקצה לא. חלב רותח שחרית. 

  כל ימיו:
. על אותו הואיל ויכולה לעמוד

ל שחרית מעת לעת בלא חלב ש
שום אכילה אחרת וכשהגיע 
מעת לעת חזרה ויקה הלכך כל 
גדילתה ממה היא ואפילו אכלה 

  דברים אחרים ביתיים:
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        לא, אלא, אלא, אלא, א .22
ֲעׂשּו ְטֵרָפה " ּנַ ים ׁשֶ ָדׁשִ ל ַהּקָ   ֵאין ּפֹוִדין אֹוָתן.  -ּכָ

ים ְלַהֲאִכיָלן ִלְכָלִבים ָדׁשִ ֵאין ּפֹוִדין ֶאת ַהּקָ   "ׁשֶ
  

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ

ח"" ְזּבַ ה - (דברים יב, טו) 214"ּתִ יּזָ    .ְולֹא ּגִ

"   . ְכָלֶביךָ ִל ְולֹא  - "ְוָאַכְלּתָ
ר"" ׂשָ   ְולֹא ָחָלב.  - ּבָ

ים ְלַהֲאִכיָלן ִלְכָלִבים ָדׁשִ ֵאין ּפֹוִדים ֶאת ַהּקָ אן ׁשֶ   . "ִמּכָ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיכָּ
" ח ְוָאַכְלּתָ ְזּבַ ַעת ְזִביָחה ְוֵאיָלְך.  - "ּתִ ְ א ִמׁשּ ר ֶאּלָ ֶהן ֶהיּתֵ   ֵאין ְלָך ּבָ

  
ים ְלַהֲאִכיָל  :ָקָסַבר ָדׁשִ   ן ִלְכָלִבים.  ּפֹוִדין ֶאת ַהּקָ

        

        הדרן עלך כל האסוריןהדרן עלך כל האסוריןהדרן עלך כל האסוריןהדרן עלך כל האסורין

                                                        
ת 214 ָכל ַאּוַ ת  ַרק ּבְ ִבְרּכַ ר ּכְ ח ְוָאַכְלתָּ ָבׂשָ ְזּבַ ָך תִּ ל 'הַנְפׁשְ ִבי ְוָכַאּיָ ּצְ הֹור יֹאְכֶלּנּו ּכַ ֵמא ְוַהּטָ ָעֶריָך ַהּטָ ָכל ׁשְ ר ָנַתן ְלָך ּבְ   ֱאלֶֹהיָך ֲאׁשֶ

 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 

דשים להאכילן לכלבים תרי הק
תאי יהו והכי מוקמין 

  (בשחיטת חולין) (דף קב):


