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תמורה ד לא.
ר' אליעזר אומר ולד טרפה אסור ,וחכמי סוברי מותר ,במה נחלקו?
למ"ד טרפה יולדת
למ"ד טרפה אינה יולדת

בנטרפה ולבסו עיברה
2
נחלקו בזה וזה גור
לא משכחת לה

עיברה ולבסו נטרפה
1

3
נחלקו הא עובר יר %אמו

ר' אליעזר ורבנ הנ"ל מה סוברי באפרוח )יונה( שנולד מביצת טריפה?
מה הטע?
מה הדי?
מודי רבנ) כיו) שביצה מגו התרנגולת גודלת
לרב הונא ולרבא בתחילה לכו"ע אסור
לאביי ולרבא אחר חזרה לכו"ע מותר מודה ר"א כיו) שביצה נסרחת והויא עפר ופקע איסורה
4

'כ ְל ָָ $ב ָ#ר"?
כיצד דורשי את הפסוק )דברי יב:טו( " ְִ $ז ַ(ח וְ ַ
למ"ד אי פודי את הקדשי להאכיל לכלבי
למ"ד פודי את הקדשי להאכיל לכלבי

ָב ָ#ר
'כ ְל ָ$
וְ ַ
ְִ $ז ַ(ח
ולא ָח ָלב
ולא לכלבי%
ולא גיזה
5
אי) ל %בו היתר אכילה אלא משעת זביחה

 1למ"ד טרפה יולדת משכחת לה ג בגוונא זו ,ומחלוקת היא הא עובר יר %אמו או לא .אלא
שהגמ' לא העמידה למ"ד הזה את מחלוקת בזה ,ומשו שרצתה לומר לשיטתו שר"א וחכמי
חולקי אפי' ב"נטרפה ולבסו עיברה".
 2אבל לא נחלקו בעובר יר %אמו ,דא עובר יר %אמו יש בו צד היתר ,דג האב הכשר גור לידתו.
 3הקשו תוס' דלפ"ז באופ) זה רבנ) מתירי ,וא"כ רבא דאמר לעיל )סו עמוד ב'( בשעיברו
ולבסו נרבעו דברי הכל אסור )וה"ה עיברו ולבסו נטרפו( ,הוי דלא כרבנ) .ותירצו תוס' ,דשאני
טריפות שכיו) שאנו רואי שהולד בריא לא אומרי היא וולדה נטרפו ,לכ %אפי' שהא טריפה
לא אוסרי את הולד ,ואינו דומה לנרבע ונוגע שכ) אמרינ) היא וולדה נרבעו ונגחו.
 4דביצה אינה דומה לולד בהמה ,דולד בהמה הוא גדל מעצמו ואינו דבוק באמו אלא שאמו זנה
אותו .ואילו ביצה הוא חלק מבשר התרנגולת שגודל ונעשה ביצה .פירוש אחר ברש"י ,ולד כשיוצא
לאויר העול הוא גדל לבד ואי) עיקר גידולו מאמו ,ואילו ביצה כשנולדת אינה גדילה יותר ,וכל
מה שיש בה זה מאימה.
 5וממילא אני יודע למעט גיזה וחלב ,דה כבר מחיי קוד שעת זביחה ,ואי) לי אז בה היתר.
אול אי) ייתור בפסוק למעט שאי) פודי לכלבי.
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תמורה ד לא:
מה ה החילוקי המנויי במשנתנו בי קדשי מזבח לקדשי בדק הבית?
לעני תמורה
לעני חיוב פיגול נותר וטמא
1
לעני ולד )שנתעברה קוד הפדיו ( וחלב
לעני שחוטי חו+
לעני לתת אות לשכר האומני
לעני הקדיש אפי' בהמות בסת
לעני לחול על אבני ועצי
לעני מעילה בגידולי

קדשי מזבח
עושי
חייבי
אסורי
חייב
אי) נותני
אינו למזבח
לא חל
לא מועלי

קדשי בדק הבית
לא עושי
אי) חייבי
מותרי
פטור
נותני
הוא לבדק הבית
חל
מועלי

לר' יוחנ אליבא דהתנאי דלהל ,המקדיש נכסיו והיו בה בהמות מה דינ?
לר' אליעזר
לר' יהושע

2

3

זכרי
ימכרו למי שצרי %להקריב עולה
ודמיה) לבדק הבית
יקרבו עולות לש המקדיש)

נקבות
ימכרו למי שצרי %להקריב שלמי
ודמיה) לבדק הבית
ימכרו למי שצרי %להקריב שלמי
ובדמיה) יביא המקדיש עולות

לרב אדא 4בר אהבה אמר רב ,מה סברת ר' אליעזר באופני דלהל?
הקדיש ג שא נכסי

ללשו
הראשו
ללישנא
אחרינא

הקדיש רק
הקדיש רק זכרי
בהמות
זכרי ימכרו לצרכי עולות ,ונקבות לצרכי שלמי
מודה ר"א שיקרבו
ודמיה לבדק הבית
בעצמ לעולה
זכרי ימכרו לצרכי עולות ,ונקבות
מודה ר"א שזכרי יקרבו בעצמ ,ונקבות
לצרכי שלמי ודמיה לבדק הבית
לצרכי שלמי ודמיה) לעולה

 1וביארו רש"י ותוס' )בד"ה ולד( ,דמיירי שנתעברו קוד פדיונ ונולד לאחר פדיונ ,דא נתעבר ונולד
קוד הפדיו דינו או להקרב או לרעייה ,וא נתעבר ונולד אחר פדיונ  נקרא ולד צבי ואיל ומותר
לגמרי .ולכ כל הנידו כא הוא בנתעבר קוד פדיונ ונולד אחרי  שלא מועיל לה הפדיו כיו שהיו
תמימי במעי אמ ,ולהקריב אות ג א"א כיו שבאו מקדושה דחויה .ולכ ה אסורי.
 2סובר ר"א דסת הקדש הוא לבדק הבית ,רק כיו שמידי דחזי למזבח אינו יוצא מידי מזבח ,וחל על
הבהמות קדושת הגו! ,לכ ימכרו למי שצרי להקריב קרבנות והמעות יהיו לבדק הבית.
 3סובר ר' יהושע דבמידי דחזי למזבח  כוונת המקדיש להקדישו למזבח ,ולמעולה בהקדשות דהיינו
לקרב עולה ,ולכ זכרי יקרבו עולות לש המקדיש ,ונקבות ימכרו ובדמיה יקרבו עולות לשמו.
 4רב אדא חולק וסובר שג לר"א סת הקדש הוא למזבח  ודלא כמתניתי שאמרה שסת הקדש לבדק
הבית .וחולק על ר' יוחנ שהעמיד לסת מתניתי כר"א .ורק כא ס"ל לר"א שנופלי המעות לבדק
הבית ,משו שאי אד חולק את נדרו חציו לקדושת מזבח וחציו לקדושת בדק הבית ,וללשו הראשו
אפי' בהקדיש רק בהמות אלא שיש בה נקבות ,ג בזה אי חולק את נדרו ,כיו שהנקבות בעצמ אינ
ראויות לעולה .וללשו השני רק בהקדיש ג שאר נכסי.
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תמורה ד לא:

בקדשי מזבח
בקדשי בדק הבית

הא יש מעילה בגידולי?
בגידולי שאינ ראויי למזבח
לא מועלי
2
מועלי

1

בגידולי הראויי למזבח
מחלוקת א מועלי
מועלי

למ"ד שמועלי בקדשי מזבח בגידולי הראויי למזבח ,מה הדי בדברי דלהל?
]תוד"ה ואפילו[.
לרש"י
לתוס'

בולדות קדשי
מועלי משו גידולי
4
מועלי מגזה"כ

בד קדשי

3
מועלי משו גידולי

 1כגו) חלב המוקדשי) וביצי תורי).
 2וכגו) הקדיש תרנגולת  מועל בביצתה ,חמורה  מועל בחלבה.
 3וה"פ :אפי' למ"ד דמועלי) בד קדשי משו שחשיב גידולי ,הנ"מ ד דראוי להזרק ,אבל
ָח ָלב המוקדשי וביצי תורי שאינ ראויי למזבח לא.
יֲ %א ֶ1ר ִי ְהיְ -ל ָ  ",אלו
 4דהנה לעיל )ד יז (:דריש ר' ישמעאל  ,מדכתיב )דברי יב:כו( " ַרק ָק ָד ֶָ 1
הולדות ,ומזה למדנו שה בכלל הקדש ולא מטע גידולי.

