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  .לא �ד נזיר

  ?מה הדי�,  ויצא לב��" שור שחור שיצא מביתי ראשו� יהיה הקדש"לבית שמאי האומר 

  

)במשנתנו(הקדש טעות מה דינו   איזה מה� קדוש  
1

  מתי אמר זאת  

הוי הקדש  השור הלב�  א"להו
2

  קוד� יציאת השוורי�  

השור השחור לרב פפא
3

לא הוי הקדש  
4

  קוד� יציאת השוורי�  

אחר יציאת השוורי�  הוי הקדש  לב�השור ה  לאביי
5

  

  

  :נזיר ד� לא

  ?למה טוב שוורי� בצבעי� דלהל�

  

  שור שחור  שור אדו�  שור לב�  

  לעורו  לבשרו  לחרישה  בסת� שוורי� 

  לשו� דבר  לבשרו  לכל דבר  בשור קרמנאי
  

                                                           

1
וכמו שתירצו בני הישיבה אליבא , ש דהוי הקדש"ת יש הוכחה ברורה שסברי בממשנה אחראכ�  

 .דרב פפא
2

שהדי� גבי , דהיינו מדי� תמורה שנקרא סו� הקדש, ל שלומדי� תחילת הקדש מסו� הקדש"ס 
וכגו� א� היה רוצה להמיר איזה קרב� על בהמה שחורה וטעה ועשה , בטעות מועיל' תמורה שאפי

א� שרצה להקדיש , ה גבי תחילת הקדש"ולכ� ה. מהני והוי תמורה, את המרתו על בהמה לבנה
אכ� רב פפא .  דהקדש בטעות הוי הקדש�כיו� שיצא ראשו� שור לב� השור הלב� קדוש , שחורשור 

מ כ� עשה מעשהו שהמיר "מ, ה דעתו כ�תדלא דומה לתמורה דבתמורה א� שלא הי, מקשה על זה
כ כא� שאמר דברי� מפורשי� שיהיה שור שחור הקדש ואי� נעשה את "משא, על הבהמה הלבנה

וכי תהיה , גבי תמורה א� אמר בפירוש שלא תהיה תמורה עד חצות היו�הרי ג� , הלב� הקדש
  . בתמיה, התמורה מיד

3
ומעמידי� את המשנה באופ� שהיו , ראשו� מהשחורי� שיצאולואנו מפרשי� את דבריו שכוונתו  

 .קדושהשחורי� שיצא הוא ה והראשו� מ�לו כמה שוורי� שחורי� 
4

דא� ', פי.  הוי הקדש הכוונה שהקדש שטעה בלשונו"הקדש טעות הקדש"ומה שאמרה המשנה  
אנו מפרשי� את דבריו , משמעות לשונו משמע שמתכוו� להקדיש את הראשו� היוצא מ� הביתש

ולכ� לא שיי� לומר , לא הוי הקדש �נ א� היה טעות גמור "אבל אה. שהראשו� מ� השחורי�
 .שהשור הלב� שיצא ראשו� הוי הקדש

5
ואמרו לו , "שור שחור שיצא ראשו�"את השוורי� ואמר יבוקר לפני יצשא� עומד בל "סאביי  

ש מודו דלא הוי "ב' ל דאפי"בזה י, ואמר א� הייתי יודע שלב� יצא הייתי אומר לב�, שלב� יצא
הזכיר שחור וא� בכל אופ� ,  דוכי נביא הוא� שיצא השחור תחלהיכול לדעת הקדש שהרי לא היה 

, ולכ� על כרח� שמיירי משנתנו אחרי שכבר יצאו השוורי�. �וכותוקא לשור שחור מדדאנ� סהדי 
, וטעה בזה, השחור שהראשו� שיצא הוא השור ,י השוורי� שיצאולרגקול פ שמיעת "והוא סבור ע

דאנו מפרשי� שבאמת דעתו להקדיש את זה שיצא , בזה הדי� דהוי הקדשו .דבאמת יצא הלב�
  . לכ� הזכירו שהראשו� היה שחוראלא שהוא טעה וסבר,  איזה שיהיה�ראשו� 


