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5.5.3
50b (  )גופא בעי ר"א52b ()פשיטא ליה
Note #1: the prohibition of ( תמורהattempting to transfer the  קדושהof one  קרבonto another animal) notwithstanding, the jargon
generally employed vis-à-vis  תמורהis one of effectiveness; i.e. if the  תמורהis effective, that means that the ’ממירs intention and
words are meaningful. Only an owner of the  קרבhas that ability – and a  קרב צבורis not liable for תמורה, as well as any קרב
with multiple owners
Note #2: although the  תורהmandates one  שלחfor the היכל,  שלמהadorned the  היכלwith 10 additional tables, which were placed
on the north side of the היכל. These were either placed on a N-S axis (in which case there would be little room between the end of
the table and the wall) or on an E-W axis (in which case there would be ample room there).
Note #3: the  ספר תורהincludes only consonants, not (many) vowels and no punctuation. Therefore, it is possible to have a verse
which, when parsed one way has one meaning and when parsed differently, changes meaning. These verses are called
 מקראות שאי לה הכרעand are presented at the end of today’s סוגיא.
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 טז, דברי לא:... ֶהO ַ וְ ָק הָ עָ  הEבֹתי
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Analyzing ’ר"אs question about the effect of making a  תמורהon the  – פר יוה"כaccording to  מ"דit’s a קרב יחיד
a. If: we follow the  – כה"ג( מקדישindividual), should be valid; if the )כהני( מתכפרי, should be invalid:
b. ’ר' יוחנs rule: (should be simple – we follow  מתכפרand not liable for )תמורה
i. Re: מעילה, the  מקדישis considered the owner (only he pays a 1/5 fine)
ii. Re: תמורה,
 תמורהthe  מתכפרis considered the owner (only s/he can effect )תמורה
תמורה
iii. (re:תמורה, taking  תרומהon behalf of another’s crop entitles the ‘taker’ to determine the )כה
c. ’ר"אs question: are the  כהניthe principal  מתכפריor are they “floating atop” the  כפרהof the כה"ג
d. Formula:  זבחv. ( תמורהstrengths of each)
i. זבה: applies to  צבורas well as יחיד, “trumps”  שבת וטומאהand can generate a תמורה
ii. תמורה: can take effect on a  & בעל מו קבועcan never be fully redeemed (for work – only eating)
iii. Analysis: the  זבחmust be a  קרב יחידwhich is ( דוחה שבת וטומאהelse it doesn’t fit the “advantages”)
1. Implication:  פר כה"גcan generate תמורה
2. Rejection ()ר' ששת: )עולה( אילו של אהר
a. Since:  פר יוה"כis a !תמורת חטאת מתה – חטאת
3. Defense:  " "תמורהis generic (i.e. some  זבחיhave the power to generate )תמורה
4. Challenge: perhaps  זבחis generic (i.e. some  זבחיare brought on שבת, some create )תמורה
a. Defense:  זבחisn’t used generically – in our ברייתא, “doesn’t take effect on a
 ;” מו קבוע בעלbut  בכור ומעשרare  חלon a   בעל מו קבועmust be specific זבח
iv. Question ()ר' ששת: why doesn’t he consider the  זבחto be )דוחה שבת וטומאה ועושה תמורה( פסח
1. Answer: he holds like  ( אי שוחטי את הפסח על היחיד – ר' יהודהno )תמורה
2. Alternative: consider פסח שני
a. Answer: he holds that  פסח שניisn’t דוחה טומאה
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Question (asked of )רבא: why is  – פסחwhich is brought by multitudes – " "קרב יחידand  חגיגהa "קרב
"( ?צבורin  משנהin תמורה, quoted above)
1. Answer:  פסח שניdoesn’t come in large groups
2. Challenge: if so, it should be דוחה שבת וטומאה
3. רבא: indeed, like  ר' יהודהwho holds that it does (v. 1)
a. ת"ק: only allows it to trump  – שבתit comes due to טומאה, won’t trump טומאה
b. ר"י: the  תורהdid everything possible to enable it; if not doable בטהרה, do בטומאה
e. Solution to ’ר"אs question: v. 2 ( – )אשר לוmust come at ’כה"גs own expense
i. Answer: since all  כהניachieve כפרה, must have a share (given by ' )הperhaps applies to תמורה
II. 2משנה א: ’כה"גs progress:
a. ת"ק: to the  אמהbetween the 2  פרוכותdividing the  קדשfrom the קדה"ק
i. פרוכות: 2  פרוכותin  בית שניto mark off area of  אמה טרסקיfrom  – בית ראשוunclear if it was קדש
b. ר' יוסי: only 1 ( פרוכתv. 3)
III. Path of entrance
a. ר' יהודה: between  מזבחand ( מנורהi.e. southern side of  – )היכל2 פרוכות, outer one on south side
b. ר"מ: between  מזבחand ( שלחi.e. northern side of )היכל
i. Tables: are on N-S axis – no room to walk between tables and wall (see note #2) OR
ii. Tables: are on E-W axis – against protocol to walk straight in
c. )ר' יוסי( יש אומרי: between northern wall and ( שלחhe only allows for 1  פרוכתwhich is anchored on N)
i. Contra: ר"מ:  הקב"הloves  ע ישראלso much that He doesn’t require such distance
ii. ר' יהודה: should require walking around – but the  בגדי הבדwill blacken from the מנורה
IV. אמה טרסקי: ’ר' נתs question – is it like  היכלor קדה"ק
a. Confusion: due to vv. 4,5,6
b. Challenge:perhaps  אמה טרסקיisn’t reckoned with space, only walls
c. Rather: question is whether it has  קדושת היכלor קדושת קדה"ק
i. Following: ’)איסי ב יהודה=( יוס@ איש הוצלs query re: parsing of v. 7: (see note #3)
1. Is the דביר: (=divider before the  )]קדה"ק=[ דבירon the inside ( )קד"קor outside
ii. Challenge:  איסי ב יהודהonly listed 5 verses with equivocal parsing (vv. 8-12)
1. Defense: only listed 5 in חומש, there are (many) others in נביאי
2. Challenge:  ר' חסדאquestioned the parsing of v. 13 ()תורה:
a. Are the:  זבחיsome other animal (sheep) and the  ?"פרי" – שלמיOR
b. Are both:  זבחי ושלמיbrought from ?פרי
3. Answer:  ר' חסדאwas unsure –  איסי ב יהודהwas sure
v.
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