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 בשפתיו ותמוה דהא תרומה והקדש סגי במימיה ואס נמת
 הרמב״ם מל הוף משגתיט בקונם אכתי קשה בתרומה
 והקדש אבל גראה מדאי דסנת רטט יגמר בלבו להוציא
 בשפתיו אז צריך להוציא בשפתיו ואולי יש אתה שיבוש ותשר
 שר תיבות ״להוציא בשפתיו״ וכונתו דלהכי לא אמר פלוס

 אף מה שתשב כמש״כ הסו״א.

 שו״ת סימן
 ולא אמר כלום למה לא יקוים כפי ממשנתו ולשי׳ הסו״א
 איש מון דנתכרן להוציא בשפתיו אק מחשכתו ממלת, ומי׳
 נשרת בימ שלמה חיו׳ד סי׳ ק״ד מה שצידד שכן הוא גס
 סנת הר״ ש לפי שנתטין להוציא נשפתיו אלא דמל׳ הר״ש
׳ פיה״מ להרמנ״ס נפיג  לא משממ כן וימוי״ש מה שתמה מ
 דתרומות שכ׳ וז״ל והעיקר אצליט דגמר בלנו צריך להוציא
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 סימן כה
 בעבין תוך כדי דבור בהקדש

 ד״ט ימדס״ל אק שאלה בנזירות אין תזרה בתוכ״ד הרי
 דתוכ״ד הוא ענין שאלה ונעקר מעיקרו וכ״כ הרמנ״ס נפ״כ
 מהל׳ שמעות הל׳ י״ז ח״ל ונעקרה השמעה שזה חמה
 לטועה וכיון דתוכ״ד הוא טנין שאלה וטעות י״ל דיש כו
 נ״כ ערן הותר מקצתו מחר סלו וטון דחזר ממקצת הדכור
 הראשון ממתצה כטל כל הדנור אנל כאמת זה אינו דהא
 נתמירה אין שאלה כלל ואק כתמורה קא עסקינן והש״ס
 רוצה להוכיח דנס כחמ־רה יכול לחזור תוכ״ד ומי׳ בקצוה״ת
 סי׳ רנ״ה אס לא שנאמר שהשים מפרש דאס נמלך היינו
 שחתר לנמר׳ מההקדש הראשון ולכן מקשה מדר״ אדר״י

 אבל מ״מ מנ״ל לפרש כן ולהקשות).
) ובראה דבאמת משונה תוכr דמדות שהחמו מל  ג

 הטביתה דלר״י בסל נס שהעידו מל הגניבה
מ מפסל למפרע משעה שהעידו על המייתה אבל מהיכי  מי
 תיתי שיפסלו נס קודס שהעיח עחת שקר מה שהעידו
 מכ״ד על הנניבה וככר הרגישו בזה והממודי אור בסי׳
 צ״מ יצא לחדש דכיון דעדיס יכולים לחזור תוכ״ד א״כ התלט
 דעתם נגמר אתר כ״ד ואימתי מתברר אמיתת דעתס כשלא
 חזר• לעקור טדותס וא״כ אי נפסלו תוכ״ד ע״י תלול שבת
 וכיוצא בו בטלה עדותן לפ־ שעיקר תלות עחחן הוא לאחר
 כ״ד ולהט כיון שהחמו טל הטכיתה תכ״ד דטדות נרבה
 ופד זומם למפרע הוא נפסל בטל נס עדוח הנניבה ומסתפק
 לפיז אס נשתטה או מת תוכיד אס עדותו קיימח יטו״ש ולד׳
 העמו״א א״ש קושית התום׳ דמדמה תמורה למדות דהא חזינן
 בעדות דלא"חל כלל חונ״ד לפי שבדו לחזור ולהכי נס
 בתמורת עילה ושלמים כיון דבתוכ״ד לא תל כלל משוס
 שבידו לתזיר לנמרי ממילא דנס מתציו יכול למור ול״ש לומר
 דפשםה קדושה בכולה ממס קדושת תציו דהא בתוכ״ד לא
 חל ההקדש אולס באמת דברי העמ״א בביאור המניא
 חמומס ואין דבריו מספיקים דמכיק דעחח העדים חל רק
 אחר כ״ד אס ק גס מחחס של הטביחה חלה ג״כ אחר כ״ד
 כמבואר בחום' שס א״כ עדיץ חמוה הרי אז כבר כלה
 החוכ״ד של נניבה ואיך ייפסלו למפרע וצ״ל ליישב בדוחק
 לפי דבחו דמה שהוסיף חסא על פשע להעיד עדות שקר
 על הממחה אף שלא נפסל עדיין מ״מ מהר לנחע עדותו
 של נטבה מק שא״א לקיים עדותו מה שלא חזר בו תיכיד
 שכרי מסיף נרשמ אבל ז״א דכיק חכול לחזור אין זה
 רשע של עדות שקר, וסבור מימי לומר לפי דנריו דחוכ״ד
 מתלי תלי אס לא בא השתנות ואחה דבר הטרם לפסל
 חל משצגת הנמ. חרא, סמס דחיכ״ד חל למפרע משעת
 הנדה דאה הקדיש נס היכ״ד אמר ליהמח ק ההקדש וכן
 במ״מ אס קנה חסן ומכר לאחר סכ״ד אס לא חור המזכר
 םראשק תל מטרת הלוקח (אלא חש לדק נזה דחשוב אינו
) ומ״כ לחסם  ברמתו דהרי הסוכר הראשק יכול למור מ
 לומר מכ״ד אס p נתקייס הדבור לכסף שלא סלד ש1ם

 השתנות

 ־*׳) הרמב״ם נפס״1 מהל׳ מעשה הקרבנות הל׳ א׳
 כתנ האוסר .ולדה של זו פולה והיא
 שלמים דכריי קיימים היא שלמים וולדה סולה אס לכך
 נתכרן דנריו קיימים ואס אתר שנמר נלכו והוציא נשפתיו
 שתהיי שלמים חזר כו ואמר ולדה עולה אעפ״י שחזר תוכ״ד
 הר־ ילדה שלמים שאין תירה נקרשים ואפילו כתוכ״ד ונפ״נ
 מהלי תמורה הלכה כ׳ אמר הר״ז תמורת פולה ותמורת
 שלמים אס נתכוין לכך מתתלה דכריו קיימים ואס לא
 נתכוין מתתלה אלא לתמורת עולה וחזר ואמר תמורת שלמיס
 אמ״פ שתזר כתוכ״ד אין מסמן אלא לשון ראשון והרי
 מא תמורת עולה נלכד עכ״ל ושיטת הרמכ״ס תמוה •כמו
 שהתפלא מיז הש״ך נסי׳ רניה מש״ס ערוך נפי מחנה דע״נ
 דפליני רננן ור׳ יוסי כמכ״ד דעחת אי כדנור דמי דפריך
 התם וסכר ר׳ יופי־ תוכ״ד כדנור דמי והתנן הר״ז תמורת
 מולה ונמלך ואמר תמירת שלמים ה״ז תמורת פילה וכוי
 אמרי תר־ תוכ״ד הוי כוי הרי להדיא דהקדש ומימר דינו
 כשאר דנריס דהרי הש״ס משוה כהחא להדדי ומקשה ממימר

 לעדות ומה״ט דתה הש״ך שיטת הרמכ״ס מהלכה.

ה ק״ל נדכרי הנמ׳ דמקשה מתמורה לעדות ב ה ) ו  ב

 דלמא ס״ל לר׳ יוסי תוכ״ד כדכור דמי אולס
 בתמורה מטעם אתר קאתי עלה דאף דתזר ואמר תמורת
 שלמים י״ל דאינו תוזר לנמרי ממה שאמי בתתלה הר״ז
 תמורת מלה אלא שרצונו שתהי׳ תצי' טולה ותצי׳ שלמים
 ממלך הוא באופן שנתכוין מתתלה שיהי׳ הצי טולה ותלי׳
 שלמים ואס נתכוין לכך מתתלה דבריו קיימים אבל אס
 נמלך באופן זה שתלי׳ תני׳ שלמים ותצי׳ טולה הר״ז תמורת
 מלה דטון דאינו תתר לגמרי ומדי־ן נשאר בדבורו הראשי,
 גס אתר תזרה שתהיי תצי׳ תמרת עולה שוב פשטה קדושה
 בסלה והרו היא כולה עולה (דאע״ג דבתמורה אין ממירי;
 באבחס מ״מ בתצי׳ כתבו המס׳ בתמורה דנ״ו בד״ה מהו
 דתימא דאע״נ דאין ממירין באברים בתצי מודה וכן נראה
 שיטת הרמב״ס בפ״נ מהל׳ תמרה באומר הצי בהמה זו
 תמורה ותצי׳ מעשר ועוד דהא לר״י קיימינן ור״י ס״ל
 במשנה דתמורה ד״י דילפיק מף הקדש מתתלת הקדש והלא
 במקדשין האומר רנלה של זו מולה כולה מלה אף כשיאמר
 רנלה של זו תתת זו תהא כולה חמירה חחתי') ורהו דתיכ״ד
 לסל לחמר אבל בכאן שאינו חתר לנמרי מדכוח הראשון
 ועריץ נשאר נדנודו הראשק לנני חצי׳ ממילה פשמה קחשה
 בכילה ולק חקא אס נתסץ מתחלה לכך דנחו קיימי!
 דהרי מא כאומר חצי׳ חמרת מלה וחציי תמרח שלמים
 דל״ש מה לומר פשטה קחשה בסלה דהא נחמץ למלה
 ולשלמם מ״א אבל ממלך הר״ז דומה לאמי שתתלה שתהא
 חצי׳ סלה לבד וסוכ״ד אסר שתהא חצי׳ השנית שלמם ללא
 מהר דשששה קדושה בסלה (ואייל סש״י המבואר מדר


