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  .תמורה ד� כט
  . מאימתי נעשה מוקצה: י"ללשו� הראשו� ברש, לאמוראי� דלהל�

  ?עד מתי הוא מוקצה: י"וללשו� השני ברש
  

    2מאימתי נעשה מוקצה) ק"ל(  1עד מתי הוא מוקצה) א"ל(
  )'לעיל עמוד ב(לריש לקיש   שני�' כשהקצוהו ז  עד שבע שני�

עד שיעשה בו מעשה לצור$ 
  הכמרי�

לרבא בר רב אדא בש� רב   ז"משיעשו בו עבודה לצור$ ע
  יצחק

  יוחנ�' לעולא אמר ר  עד שימסרוהו לכמרי� להקרבה  עד שימסרוהו לכמרי� לאכילה

  יוחנ�' לֵ!ָהא בש� ר  3ז"עד שיאכילוהו כרשיני ע  ז"עד שיאכילוהו כרשיני ע

  לתני רב חנניא טריטאה  ז"שיגזז או יעבדו בו לש� ע  משיגזז ויעבד

  
  ?דיני טרפה שאסורי� לגבוה' � לגמה הלימודי

  

    הדי�  הלימוד
  א  טרפה שבא להקדישה   מ6 המותר לישראל5" ִמ2ְ4ֵַקה ִי0ְָרֵאל) "טו:יחזקאל מה(דכתיב 

 להוציא את 5" ִמ6 ַה7ָָקר") "קרא דלמטה "5ג :ויקרא א(דכתיב 
  הטרפה

  ב  כ נטרפה"הקדישה ואח
 למעט 5" =ֹל ֲא2ֶר ַיֲעבֹר ַ:ַחת ַה9ֶָבט) "לב:ויקרא כז(דכתיב 

  טריפה שאינה עוברת
בהיתה לה שעת הכושר 

  ונטרפה
  ג

  
  :תמורה ד�  כט

  ?באופני� דלהל� מה די� אתננה, כ בא עליה"נת� לה טלה ואח
  

    היה בעי� בשעת ביאה  קדמה והקריבתו  קדמה והקדישתו
  4בהקנה לה בשעת ביאה  נאסר באתנ6  אינו קדוש ואינו קרב לשמה

  בהקנה לה מעכשיו א� תצטר%  נאסר באתנ6  6מותר  5ספק דרב אושעיא

                                                           
אלא ,  שמעת שיעשה בו א חד מ הדבר י� ד להל6 הוא  מור ה שאי6 ר וצי�  להקריבו י ו תר,   כלו מר1

 .ו תו לא הוי  מוקצה ו מותר, שרוצי� אותו ה כמרי � לעצמ� וכדו מה
אלא עד שיעשה בו  א יזה  מעשה שמ וכיח   ,   ל פירוש זה אינו   נעשה מוק צה ב דיבור  בעלמא, כלו מר2

 .ז"שהוקצה לע
ה כוונה  שישפו לו כרש יני�  , ו מה  שאמר עד  שימסרו  לכמרי�,  וביא ר 7ֵהָ א שג� עולא מודה  לו3

 .ז בשביל להאכילו"דע
שבאופ6 זה אי נ ה   , שנת6 לה אתננה ולא בא עליה אלא אמר לה יהיה  אצל$ עד שאבוא עלי$' פי 4

 .קונה  אותו  עד שעת הביאה 
 הרי  הוא   כמו  שהוקרב   5" אמריתו לגב וה כ מסירתו ל הדיו ט"הסת פק ר ב או שעיא דכי ו 6 שמ צינו  ש 5

 .אלעזר דאינו  אתנ6' א ו שדו קא בהקרי בה מ מש קאמר ר, ולא יוכל להאסר בא תנ6 עוד
בכל , כ לכאורה  היה לו להאסר בשעת ביאה"וא, דא� שלא היה  קנוי  לה לגמרי קוד�, והחי דוש 6

 .אופ6 לא הוי את נ6
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  :תמורה ד�  כט  
  ?הא� הוי אתנ�, בא עליה ואחר זמ� נת� לה

  

    אמר לה טלה סת�  אמר לה טלה זה
  1הוי אתנ6: בזונה גויה

  לא הוי אתנ6: בזונה ישראלית
  בלא הקנה לה  אינו אתנ6

  2הקנה לה או עמד בחצרה  55555  הוי אתנ6

  
  ?הא� נאסרו, מה די� אתנני� דלהל�
  

    ושאר עריות) משכב זכור(אתנ� זכר   אתנ� אשתו נדה  אתנ� לזוֵנה
  לרב ורבי  אסור  4מותר  3מותר

  ללוי  אסור  6אסור  5מותר

  
? מה הדי�, )כגו� פנוי הבא על הפנויה( כזו שתופסי� לו בה קידושי� 7הנות� אתנ� לזונה ישראלית

  ].ה גירסא"תוד[

  

    בזונה המופקרת לכל  באינה מופקרת
  לא הוי אתנ6: לרבנ6

  8הוי אתנ6: אלעזר' לר
  לאביי

  א� מפרש הוי אתנ6:  לרבנ56י "לרש
  לא מפרש הוי אתנ6' אפי: אלעזר'  לר5

   הוי אתנ6לאא� מפרש ' אפי:  לרבנ56' לתוס
  לא מפרש הוי אתנ6' אפי: אלעזר'  לר5

  ע הוי אתנ6" לכו5י "לרש
  א� מפרש הוי אתנ6:  לרבנ56' לתוס

  לא מפרש הוי אתנ6' אפי: אלעזר'  לר5

  לרבא

  

                                                           
 .היא קו נה או תו בב יאתו  והוי  אתנ6,  כיו6  שגויה אינ ה צרי כה מ שיכה לקני6 והו א ייח ד לה  טלה זה1
ואמר א� , דמיירי  שהעמיד אותו בתור ת אפותיקי, נת6  לה ומה שעומד בח צרה אינו  חשוב כבר  כ2

 . וא � לאו טלה בא תננ$, עד יו � פלוני יהי בנא ל$ זוזי מוטב
 .  ולא אתנ6  זוֵנה5"  אתנ6 זוָנה" דכתי ב 3
 .  ואשתו נד ה לאו זונה  היא5"  אתנ6 זוָנה"דכתי ב  4
 ".<ְבִתֵ:ְ$ ֶאְתָנ6 ְוֶא ְתַנ6 לֹ א ִנַ:6  ָלְ$ וַ ְ:ִהי  ְלֶהֶפְ$) "לד:יח זקאל טז( דכתי ב 5
 ".את כל התועבות"ועל כל העריות כתוב ,   וג� נדה כ תובה  בפרשת עריות5" תועבה" דכתי ב 6
כחיי בי מי תות ) יתישראל'  אפי( או  לשפחה ו כ6 כל  מי  שאי6 קידו שי6  תופסי6 לו  בה ,  לזונה גוי ה7
 ".הא ל$ אתננ$"ג� א� לא יאמר לה , ע הוי את נ6"לכו, חייבי  לאוי�' ע אפי"ו לר, ד ו כרית ות"ב
'  זהו תירו? אביי למה שהקשתה הגמ, )'הלשו6 הר אשו6 המבואר בתוס5('  לפי הלשו6 השני בגמ8

ומתר? אביי  , עליו מברי יתא שאמרה אחד זונה עובדת כוכבי � ואחד זונה ישראלית אתננה אסור
ה  שמחמיר  "ה, פנו י הב א על הפנו יה ע שאה זונה' אלעזר מח מיר  בזונה  שאפי'  שמזה שמצאנו  שר

הלשו6 השני   5(' אכ6  לפי הלשו6 הראשו6 בגמ. בזונ ה ישראלית שתפסי בה קידושי6  הוי  אתנ6' שאפי
ומ וקמי לברי יתא  שאחד זונ ה יש ראלית א תננה  , עקיבא'   תיר ? אב יי ה א מנ י ר, )'המבו אר ב תוס

 .אלעזר נעשה אתנ6 בכ ל ביאה' אול� ג� ללשו6 זו מפורש שלר. אסור בחיי בי לאוי�


