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גכו.
◊▀

ר' יצחק ברבי יוסי א"ר 

יוחנן:

הכל מודים באומר תחול זו ואחר כך תחול זו דברי הכל ־ תפוס לשון ראשון. לא תחול זו אא"כ חלתה זו 

־ תרווייהו קדשי. לא נחלקו אלא כגון משנתינו, דאמר תמורת עולה תמורת שלמים

דר' מאיר סבר:♦▀▀◊כו.
מדהוה ליה למימר תמורת עולה ושלמים, ואמר תמורת עולה תמורת שלמים, הויא ליה כאומר תחול זו 

ואח"כ תחול זו ותפוס לשון ראשון

אי אמר תמורת עולה ושלמים, הוה אמינא ־ קדושה ואינה קריבה, קמ"ל:ורבי יוסי סבר:♦▀▀◊כו.

האומר בהמה זו חציה תמורת עולה וחציה תמורת שלמים ־ כולה תקרב עולה ־ דברי ר"מתניא:[ר"מ]♦▀◊כו.

תרעה עד שתסתאב, ותימכר, ויביא בדמי חציה תמורת עולה, ובדמי חציה תמורת שלמיםחכמים:♦▀◊כו.

אם לכך נתכוון מתחלה, הואיל וא"א להוציא שני שמות כאחת ־ דבריו קיימין.ר' יוסי:♦▀◊כו.

ִ ¿כו. רבי יוסי היינו רבנן

כולה רבי יוסי קתני לה.!◊כו.

ֹ :[ר"מ]♦▀◊כו. בהמה חציה עולה וחציה חטאת ־ תיקרב עולה ־ דברי ר"מתניא אידך

תמות.ר' יוסי:♦▀◊כו.

ושוין באומר חציה חטאת וחציה עולה ־ שתמות.▀◊כו.

שוין מני ־ ר"מ▀◊כו.

פשיטאִ ¿כו.

!כו.
מהו דתימא: אי לאו דאשמעינן הוה אמינא טעמא דר"מ לאו משום תפוס לשון ראשון, אלא היינו טעמא ־ 

חטאת מעורבת ־ קריבה, ואפילו כי אמר חציה חטאת והדר אמר חציה עולה ־ קריבה, קמ"ל דלא.

תניא אידך:▀◊כו.
אמר בהמה זו חציה עולה וחציה שלמים ־ קדושה ואינה קריבה ותימכר ויביא בדמי חציה עולה ובדמי 

חציה שלמים ועושה תמורה ותמורתו כיוצא בו.

קדושה ואינה קריבהאמר מר:▀כו.

מני ־ רבי יוסי היא▀◊כו.

פשיטא¿כו.

!◊כו.
דקדושה ואינה קריבִה תמורתה איצטריך ליה, דמהו דתימא: נהי דהיא לא קרבה ־ תמורתה תקרב, קא 

משמע לן, מאי שנא היא דלא קרבה ־ דהויא לה קדושה דחויה, תמורתה נמי ־ מכח קדושה דחויה קאתיא.

רבי יוחנן:▀◊כו.
בהמה של שני שותפים, הקדיש חציה שלו, וחזר ולקח חציה אחרת והקדישה ־ קדושה ואינה קריבה, 

ועושה תמורה, ותמורתה כיוצא בה.

כו:
◊▀ ֹ שמע מינה תלת

ש"מ ־ בעלי חיים נדחין▀▀◊כו:

וש"מ ־ קדושת דמים נדחה▀▀◊כו:

ושמע מינה ־ דיחוי מעיקרו הוי דיחוי.▀▀◊כו:

אביי:^◊כו:

הכל מודים היכא דאמר חציה עולה וחציה מעשר ־ דברי הכל עולה קריבה, היכא דאמר חציה תמורה 

וחציה מעשר מאי? תמורה קריבה ־ שכן נוהגת בכל הקדשים, או דלמא מעשר קרובה, שכן מקדיש לפניו 

ולאחריו?

תיקו.▀כו:

כו:
מ

הרי זו תחת זו, תמורת זו, חליפי זו ־ הרי זו תמורה.▀

זו מחוללת על זו ־ אין זו תמורה ואם היה הקדש בעל מום ־ יוצא לחולין, וצריך לעשות לו דמים.▀כו:

כו:
ג

למימרא דתחת לישנא דאתפוסי הוא¿
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קדשי בדק הבית, אמר חליפת זו תמורת זו ־ לא אמר כלום, תחת זו מחוללת על זו ־ דבריו קיימין.ורמינהו:▀¿כו:

ואי סלקא דעתך דתחת לישנא דאיתפוסי היא, מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא?¿כו:

אביי:!◊כו:

תחת ־ משכחת לה לישנא דאיתפוסי ולישנא דאחוליֹ לישנא דאתפוסי ־ דכתיבא (ויקרא י"ג) ואם תחתיה 

תעמוד הבהרת, דאחולי ־ דכתיב (ישעיהו ס') תחת הנחושת אביא זהב. והלכך, גבי קדשי מזבח דעבדין 

תמורה ־ לישנא דאתפוסי הוא, גבי קדשי בדק הבית דלא עבדין תמורה ־ לישנא דאחולי הוא.
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