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ס שפ ס
מ צו ה

א  kמיי׳ ש׳ו מהלטת
הפורה הלכה א!
ב ב מיי׳ שם הלמ מג
״
׳
*י
ד ד מיי׳ שה ס  /הל׳ *

ה יי ״

י ש ב ר .ר ב נ ו ת פ ר ס .שני

ל א מינעיא בוולדות דלאמודינא לך אלא אפילו עד סוף העולם לא מודינא
לך • וא״ת ליתני פד סוף העולם ולא ליתני ולדן וולד ולק וי״ל דלא
זו אף זו קתני שכן דרך משנה לפנוי׳ הכי ותימה דבדש הכותנ)כתובות פג(:בעי
פירי פיחת דווקא או עד סוף העולם דווקא או תרוו״הו דוקא והכא לא הוה בעי
הכי וי׳׳ל דהתם בלישנא הכתוב בשפר דייקי דאין לכתוב בששר דבל שאינו צייו
אבל בלישנא דמתני׳ ליכא למידק כולי האי מסורת הש״ם

וביש מס׳ יבמות)דף ב־( גא ל״י! =’P
דתנאצרותימ וצרות צרותיהן עד סוף כל

”

העולם למה לי כדדייק הכא דפשיסא ליה
]5׳ל הוה » [pwדכולהו צדכי למיתנידלאלהוה ליה למימר(
דפשרי צרות וצרות לצרות אי לאו דתנא
לרבות התמורה■
להו לטלהו :

נסבה

רבינו גרשום

ת מו ר ה

״הכי ג ר פנן מיפיבי ר׳ אליפזר ס׳ הך גרסי׳ בד ש א והדר הך כל&אלו קי ״ ״ )ש^ים(
הקדשים שנפשו מרפה :א מי לרשמואל ־הסבל ל׳ אליעזי כל היכא דלא£ותםוחתית’ן כי^?^ ' 1ו!
חזיא כה[ כו׳ ואנא דאמרי כרבנן  :דלפא • הא מני דקסני הא ס ו ]  [p Tקריבק ו *

מפיקרא פוק ר׳׳א היא ט[  :הדק עלך יש כקרבנות
תורה אור

אמר לך שמואל א[ דלמא ד ך תנא

סבר־
נמיו סבר

 . t...........־׳
---------------------- L.
לה
חדאt-לטפה לא נחתא
כל היכא דלא
קדושת הטף :

הדרן עלך יש גקרבנות

S" JStoV '|2

א ל ו ־ וכיו] לתנא ולק וולד וולק ל״ל סוף בל תעולם דיט

הפולס ••  “ S S 3י ד &
למיתני פ ד
שממי© לי״ א ל א מי * )א( במתני׳ ולד וולד שלמים לא יקרב
שלמים אלא יחוח  :לא
.,jj.
לא
^ ״׳׳ ־י ׳־׳׳ ׳!-׳׳־'•׳■׳׳׳■״»■•׳«׳ י•׳ -מיבעיא וולדן דקרב
אם
שלמים כי[ שנאמר ואם זבח שלמים שלמים ט ׳ :
ובר• היינו ק ף ד כ תי ב
א^
קן־ בנן
> י אם זבח שלפים מרבנו
״
י

ואףעל נב דכתיב')ויקרא כז( והיה הוא
_
—־«<»»+־■ — ותמורתו יהיה קדש אצפריך קרא לרבו״
איצפדך אלו"קדשים שוולחתיק ותטודוהיהן כיוצא
דקרבה לי[ וא״ת מאי שנא דהכא
ןעף,ןןץ
קריבה • כדמרבי בסמוך מנקבה  :בבל  ? * ^ * 2ב ח ? ד ^
בהן ולדשלמים ותמורתן ולקוולד ולדן
קראלרבויי דקרב וגבי בכור ומעשר כתיב
5,,
הקדשים• קדשי יחיד :ולד אינו מ » מד אם טן תבקר סתם
]תוי[ משמע בין זכר
לר׳א דאסר נמתני׳ הם דממעשינן מיניה ל®[ *הכא ולא וולדות  Sעד סוף כל העולם הרי נ[הן שלמים וטעונין
בכל הקדשים • דהא פולה ואשם זכרים בין נקבת)וקרא( ]אלא[
נ׳ב דמש׳ עדיות ונשמור ולא תמורתו וי״ל אחרי שכתוב מיעוש
גבי^ סמיכה ונסכים ותנופת חזה ושיק* נמ׳ ג[כיון
נינהו  :וולדסמימים • שהאם תמימה  :לתכי אצמריך וכרלרטת
בכור ומעשר אצפריך הכא קרא לרבות :
יי ״ *
את תוולד ונקבת לרטת
דתנא ולדן וולד ולדן עד סוף כל העולם למה״ אם • לרבות  :ואיפוך אנא • אם זכר
ד א י כ אשם עולה על אמר פרש״יכלומר
חתמורת ! ולכתובנקבת
לי תנא דידן שמעיה לר״א דאמר *ולד! לרבות תמורת בפלי מומין אם נקבה ולא אצטריך למכתב
דנקבהשייכאבעולהשהרי מצינו
וכר לטרך וולד דמצי
עולת נקבה בעולת העוף דאין תמות וזכרות ״שלמים לא יקרב שלמים וא״ל תנא דידן לא^ לרבות ולד בפלי מומין  :ממקו ם
יליףוולדמתמורחמק׳ו:
בעופות אבל גבי ווללותשלמים לבעלי מומין
שנהרבסה• מנקבה איתרבאי תמורת ו ^ א דין הוא ט׳ י
מום ®מיבעיא בוולדן דלא מורינא י[ אלא אפי׳ עד
שיטה מקובצת לאץשם קלשים על אמן ללא מצינו בעל
תמימיןהלכךמאסדסמיךליה איתרבא ולילף תמותז מוולד ולא
מינעי קרא ור^אוין
״ j :־;  Vu׳
א[ ש«אל קא סבר רבי קרבשלמים להאשלמים עוף ליכא עכ״ל בר | ^ף העולם לא ^דנא לך  jמנא ה״מ *דת״ר
מומ W1 pמחם ל ס מ ך חוא ט' ! טח לוולד שכן
 ,ממולח
״ן
וז
אלעור כל ותיבות דלטא פלא אמר לרעיה ואליבא ללברי הכל לאפי׳ ^~°לו*ת הז ^ ד ד ו ח
י " לז כ ל  :פולי© היא■ ז כי לי בו ה חמולה גידולי הקדש תאם;
ז כ ר ה[ ל ר בו ת א ת ד ^ ד י [ ו ה ל א H
הך תנא נטי נטייק י רבי לי[ אליעזר לאמר גבי מפריש נקבה
™ ;“ 5
 r t iדי ד ה צ ה מי ש כעצי מ מ ק נ קנ ה  5־ ״
ו מ ד ,ת מ ו ר ה ש א ק ג י ח ל י ה ק ד ש נ ף ב ה י ל י
לעולה ויללה הוא עצמו יקרב טולה היינו
נמחק :
| שעמא משום לאיכאשם עולה על אמו פירוש
יתנא ולדן וולד
ללטתולד ואם ליליה לולל בפלי מומין :ונקנת  sוולד בעלי
ש ג י ד ו ל י ה ק ד ש א י נ ו ד ין ש י ק ר ב מ ה ל ת מ ו ר ה
ד[ טודינא לך אלא  :בעולת העוף וקשה לפרש״י לא"כ למהני שם
ד?^
לשוןופרמשממ ־ הלכך מזכר נפקא • “טי!
ש כן ט ה ג ת ב כ ל ה ק ד שי ם ת א מ ר בו ל ד ש אי ט
ה[ וכר• גליו! תיטה אימא עולת העוף לשייכאבאם להולל *אם הפריש r
נקבה בעלת מום לעולה ויללההיהלנולומר? נ ו ה ג ב כ ל ה ק ד שי סי [ א י ט ק ר ב ]א[ ה ו א י ל ל אינו ״ל ©אי ©לכסא • י.לשי מ ך ווללות של בעל טוט שקדט ה^שו
דבבבורות דד,ע !,״  , gלהולל עצמו קרב עולה להא איכאשם עולת״ נ ו ה ג ב כ ל ה ק ד ש י ם ח [ ת ״ ל ז כ ר ל ר ב ו ת א ת ^ ב פ לי ס מין ל ר ^ א מן ל א חזי א לי ק לג:
;ואליבא ללבי א ל מזי ׳ לאמל ב מ מי׳״ עושין תטורח  :כשר,וא
הולד נקבהמ[ לרבות התמורהאין לי ־
ועוד קשת איך דריש העוף על אמו ומשמע לממעש כל ולל בעלי
אלא]ב[
אמר אם מאם אם קא
 5ק 3ה לעןלה ןולך,ן
טנקנת הא לא טיותר מומין ועול ללקמןמשמע ללא מהני כם עולה
"'•* לעוף לאם לולללז[ ונראה לה׳׳ר מ״ר לפרש י[ תמורת תמימיןוולד חמימיןולדבעלי מומין
י!*’
“ mT
פולה אפ״ג לאימיה לא חזיא הכא ניר “ טי
דכיון דכתיב וכר ונקב״ לאיכא שם עולה על אמו כלומר לקלושה ותמורת בעלי מומין מנין ת״ל אם יא[ זכר
קלבי ואפ״ג לאימיהלא חזיא ואצפריך אליבא דרבי אלעור(
בצאן מסתמא אי! בקד קדושת הגוף אסהפרישנקבה*ויללהלמ[לאין
עצמו “= ■3לרבות ולד בעלי מומין אם נקבה לרבות
לאשמופק הכי  :ימ©ו ל©’ מא • החם חםפ?יש נקבח״^לת'
חלוק ווכרונקבח דגופיה לה פדיון ומש׳׳ה דין הוא שיקריב הולד
אבל בעלי מומיןדליכא קדושת הגוף על״הו?■ ’תמורתבעלי מומיןאמר ליה רב ספראלאביי
הוא לאמללבי אלפזלגביפולהלאיכא וילדת וכר ירעה ועולד
rfSי
 n Vלד ™ את
כללאין דין הוא שיקרב הולדות אלא ירעו^ ואיפוך אנא יש מסתברא ממרךם שנתרבתה שם מצה פצ»זו * Pנלי״י ואע׳נ S ’trtT'r.'S
אבל רשיי לא גרים ל״ לש[ הרמ״ר מורי  :א י דעולה זכר
להיא פצמהלאקלבה לא פקפ ה קלושה נקבת ר׳אלעזדאומר
דידיההואודאי• תמורת תמימין נתרבתה תמורת בעלי מומין
עד לקמן • ,והלא דיו ולאו בר אולודי הוא ואי תמורה
דלרעייה א״ל מי קאמינא לך ליפוך אם זכר אם נקבה מנהשמ״מציענקנהמצהמוןמצת
ומת תמורה אין להקשיי* קרבה ואי דאשם הלכהא גמירי לה
הפוך לאין שמות וזכיות ב פו ס ש :אבל ט אמר ר׳ אלעזר הוולד
™י™ *''^ !1״י'״** אזלאמא הדץדהוה מצי למימרזכר הוא אנאכוליד .רךא קאמינא אימאזברלרבות את
 p p״ יקרב עולת היכאדאיכא
גניווללו©■ שלחים
באיתן דתוו' נרא/ ,,״ף ולאו בר אולודי הוא כמו גבי עולה אלא ניחא
לפר״ת התמורהנקבהלרבות אתהולדא״ל ולד לשון
לאיןשלמיספל אמן ללא מציט בפל מוס מציט ^"ע*ולח “ מ ק «
כדאמרי׳בכוליהתלטודא ליה למיפרך ממילתא אחריתי וא״ח
משום דבסטוך מפרש דאמר הלכה למשה מסיני כלשבחשאח מחה ״זכר משמע תמורה לשון נקבדז משמע למאי
]בעופות[ בעולת הטף
]דאטרינן דאין תטות
A
^
באשם]יןב[עולהאמאילאמוקילהבאשסוי^ |הלכתא אמרשמואליג[ יליקרבואליבא*דר״א
לא קלב  .ל בל ©©ל לאפ לו לב ע וזכרות בעופות דיכול
ונקבה לרבות ת ,0ךן . ,דבהא לא מצי לאוקומי דפשימא ליה דאינו
מולו ל[ לקלשי מיהא ללפייה ולא אמרי׳ לתביא עולת עוף נקבת
דאינו 2דמהו דתימא כי קאכצ* רבי אלעזר עולה
תום׳  :ז[ תיבות איט קרב באשם ורק משמע דממעש ליה
חוליןנינהולהאאמלינן נ מיג בי פו ל ת
קרב נמחק :מ[ הקדשים קרב בקדשים דאתי מיניה ולהכי לא אצשריך דאיכאשם עולה על אמו אבל הני ולדות לא
נקבה וללה יי פ ה  :י©ול י »י ס )ו לני ס שלמיט על בעלי טוטין
^
דפשישא הוא דאינו קרב באשם*  :־־ כךבי קמ״ל בר פרא אמריל[ לרעיה ואליבא
M»«U14k
____
לרטת את התטורה
הבקר הוא מקריב תמים קליבנו א ם אם  Pהבקר תוא מקריב
זכר אם נקבה למה לי אי לאן לדרשס ;  mזכר ]אם נקבת[ •

]עי' פיספוס מיי כה t ' .ואמא׳ פייצו
תיטח דהא אצטרץ־קרא
דדבריהכלמי[]ג[א()דאתמר(רבאאמרליהךב
נימיפופ .
ונקילוי על גכון[
בפסח שני)צחע׳ב(
_
לומר ואליבא דר״א רב פפא אמר לרעיה ואליבא דדברי הכל והאי תנא מייתי לה
דאינה קריבהוטת דעתך
ו ב ©ירי ש פרוגו׳ ■)לני’® י^א’ קיא וירt1iופ“:ני׳^״״גו;
אי מסברא אינה קריבר.
חתם מהנא ־( °רק קדשיך ״[ אלו תמורות אשר יר,יו לך אלו■״ הוזלחת^׳זא
לטח לי למעוטי ;
]בר פ ד א א ט ר־ איטא
ליקרב קטרכי אלא
יהאנמיולדווחמולחוקלב ;:ס״ ל » • ,
ויללו ו ח מו ר ס ק,־ 3
©״לרר• .דלדלאאלו,
מסברא יכול יכניסנו לבית הבחירה וימנע מהסמים ומזון כד שימותו ת״ל ״ועשית פס
דאינתקריבהואי ־
עולותיך הבשר והדם כדרך שאתה נוהג בעולה אתה נוהג בתמורה כדרך
ולקמיה מפרש הי ולד קא מ מ פ מ כל ^^י"דג™'"׳! “ !S
אכין ולקין מיטונןין  :לא[ ס > א סי ס• • ביןלר׳ אלעזר רעד כאן
יבתר ינלי קיא נ ב־יי שאתה נוהג בשלמים אתה נוהג בוולדי שלמים ובתמורה יכול י״[ כל קדשים
לתיסק אלטשיה  w iדאצכול־יו ט״ילד’’^!^ריק'רב״ט?2
אצטריך קרא דר,נא כן ת׳ ל רק דברי רבי ישמעאל ר״ע אומר אינו צריך ימהרי הוא אומר אשם הוא
לב[טולושיך וגו׳ הא ודאי כיון דגמריצן דאיכא שם עולת על
)אשם אשם לה׳( הוא רךב ואין תמורתו קריבה אמר מר תשא ובאת יכול£.
תנםוריי׳שא"
ט ״י
ה׳חפאוש מהותחרי מינייהו ולד חניאח א ״ נ א י ^ ט
?^?’“בשאר*''“ר״י יכניסנו לבית הבחירה מ מנא תיתי הא כיון דנמרי חמש חטאות הנך מקרב§
ותמורת חמאת מכלל ח לי שלמים תמותת בעלי ט מין
”ק^נת'‘ אצטוין רךבי מהו דתימא חמש חטאות מתות כא[בכ״מוהנך ימותו בבית הבחירה
ומאם נקבת מרבי וולד
ותמורת שלמים לא מייתי לג[ דהא לא
בעלי מו טן אטר ליח
קמ״ל אמר מר יכול אףענ[ כל הקדשים כן ת״ל רק קדשיך ולד דמאןכג[ אי
ם חיפ א
גמירי אלא ב ח מ א ת(* :ז©אב©א מיסתברא
©ליא • תיובתא ס א דקא מותיב  :דטתרבי וולד תמימין
קיימי
אחרות • ל ר ב ו ת את רעולה זכר הוא ולאו בר אולודי הוא ואי דחטאת יינמירי לה דלמיתהכי[
 Pזכר  Pת  P pאם
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קט“י 1א(

© ב חי ^וי מנ ע מ הן כו׳ • דהא איקיים

ליה תשא ובא ש :ומשי © עולו ©יך ) ) ©1דאפי׳(ר׳אלעזרנםיםבר

״ ™ ש ^ SS ini

א( ]צ׳ל איתמר נמי[ נ( נזיי נה] .ע׳ש כטיוח יי־[

אי

קאי
*(]שיידלוף יחי[
רירית טיתרט)תטורת(
]וולד[ בעלי מומין ומן תיכא דאיתרבו תמורת תמימת טנקנר ,מן אם רירית מיתרבו תמורת ב ע ל י ה ן ! א׳ל
רב פפא טי קאמינא לך ליפוך אם אם אנא טלית קרא קאמינא לך דליפוך וחכי קא אמינא אם זכר לרטת
את התמורה ואם רירית לרבות בעלי טוטין ונקבח לרמת את ודולר ואם רירית לרכות וולד בעלי מוטין •
א׳ל לא מצית אמדת הכי דוולד לעוון זכר נרנזמע לחכי מיתרבי מזכר ותמורת לשון נקבת משמע להבי מיתרבי
מאם נקבר [,והדין תנא ם־יתי לח לוולדות)נטי מקרי קדש וםחכא(ולח«תת ]  pהדין קרא p :קדשיך אלו
התמורות דתמורר ,נטי איקרי קרעו[  :אשר יחיו לך מעזטע אלו הוולדות • שעתידות לילד מן הקדשים
דמדקאמר קרא-תשא ובאת אל המקום ולא יותר שוטעני מאחר שנשאם שם אינו צריך לעשות יותר אלא
יכניסם לבית הבחירר ,וימנע םר,ם מים ו מ ק כדי שימותו ויפפר! ת׳ל דםמיך ליח • ועשית עולותיך תבשר
והדם כדרך שאתת נורג בעולת • לזרוק דמה ולהקטירד ,כליל כך אתת נוהג בתמורתח וכדרך שאתת נותג
בשלטים כך אתה נורג טולדן ובתטורחן סטיכה ונסכין ותנופת תזח ושוק דכתיב ודם זבחיך ישפך והבשר
תאכל יטל אף וולד כל הקדשים יר,ו לר,ן דין )זח( ]אימן[  :ת׳ל רק • )למעט דין זח וכל שאר וולדות
ותטורת( ]מיעט וולדי שאר[ קדשים ] :רבי עקיבא אומר אין צריך • ללמוד מן רק לטעם וולדות ותמורת
של שאר קדשים םר,כא מצית יליף[  :אשם הוא • ט א עצמו קרב ולא תטרתו וכן נטי ת טר ת שאר
קדשים ־ תא םר,יכא תיחי דיתא רשאי למנוע מהן מזון כדי שי טתו והא כיון דנמירי ט ' חידין ולד מצי
אמר בשאר קדשים דקרב :
׳
א( נראם דצ׳ל קמ׳ל דאפי׳ כחנזולת גע׳מ נמי סנר ל׳א דקינו ונו׳ •

הקדשים כשר ליקרב תמורת שנורבת בכל תקדשים אינו דין שתיכשר ליקרב לא אי אמרת טלד שגידולי הקדש
תאמר בתמורה שאינד ,גידולי הגך־ש הואיל ואינח גידולי תקדש לא תיכשר ליקרב תלמוד לומר נקבת לרמת
את התמורה  :י[ אלא ולד תם־טין ותמורת תטימין ולד בעלי :יא[ אם • עי׳ תום׳ בטרות)יף מא ע'נ(ולק^
זו ס׳)י ך לא ע'נ(  :יג[ תיבת מסתברא נמחק  :יג[ ליקרב ואליבא דר' אלעזר • ומ׳ם ברייתא אתיא שפיר
לד׳ח והיק לר׳א טחני קרא ליקדב אבל לרבנן דאמרי דאף היכא דאיכא שם עולה לא קרבה אין סברא לומר
הבא טטז קרא שיקרב שדי לט שנעמידנו לרעייר ,אבל ט׳ ם קרא איצטריך שפיר אפי׳ לרבנן לרעיה •
תום׳ • נליון ואתיא ככ׳ע לר׳ אלעזר שיקרב ולרבנן לרעייר ,או שמא שמואל מוקי דוקא כרבי אלעזר :
יד[ לרעיית )וד׳ח( ]ואליבא דדברי הכל[ ־ ומסופק הר״י בתמורת בעלי ט מין כמו כן אם קריטת אם לאו
דדילמא ולד בעלי מוטין לא יקרט דיצאו מנוף דחוי אבל תמורה קריבת וקשה למה לי _קרא לרעייה הא
כתיב טוב ברע ולכל ד פ ט ח נאמר לרעייה • ט ם'  :סו[ הכל איתמר נטי רבא אות ד'נמחק  :מז[ קדשיך■
בטרות)דף יד ע'נ(  :יז[ טולדות אפי׳ עד סוף העולם תימד ,לרפא דאמר בולד ולד לא יקרבו א'כ עד ט ף
]העולם[ למה לי וי״ל דדוקא בולד ולד דר,וי אקראי בעלמא אבל שלישי דלנדל עדרים לא קמ׳ל • הר׳י בנליון
ונדריך זה הנדר קדשיך אלו התטרות צ׳ע אי תמורת בעל מום קדיבח דעזמא דוקא ולד דיצא מנוף דהוי
ולא פשטית מההיא ]דתנן יבנהו רות דף ידי[ יבין לפני פדיונן ובין לאחר פדיונן עושה המורה ואמר רב נחמן
)שס דף סי()וחמורה( ]ולא קרבה די׳ל דדוקא[ לאחר פדיונן טז ה דליקרב לא דמכח קדושר ,ד טי ה את־א
ולפרקא לא אליטא לטיתפם פדיונן ותמורה דקמי פדיונן נ ט מכה קדושה דחויה קא אתיא ולא קרבה או
שמא לאחר פדיונן דוקא ועי מכה קדושה ד טי ה אבל קודם לא דר,׳נ אמרינן התם נבי ולד בעל מום אלמא _
אע*נ דולדי בעל מום לפני פדיונן קרב לאחר פדיונן קריא ליה מכה קדושר ,דחויה הלכך ניטא הנא ]דגי[ י נליון  :יח[ יטל אף ולדות כל  :יס[ ה'נ הרי דעא אומר אשם ט א ול’ נ אשם אשם לח׳ דבסטך ט קי לח
כדרב טנ א ובפ׳ב דזבחים אמרי׳ דה ט א דעא ד טי תי רב טנ א לאחר הקטרת איטודים כתיב ואשם אשם אינו כלל לאחר רקטרת איטרים אלא ודאי קרא אתרינא ט א בפרשת צו והקטיר דגל הטבחה אשם ט א וטרתוא
קרא טי תי דגא תום׳  :כ[ דבחירת ו ט' טנא  :כא[ מ ט ת ס׳א דממיתין לד.ם בידים הני נרמא אין בידים לא אהכין אצטריך ועשית עולותיך  [ » :אף ולרות כל  :בג[ עי׳ בהשמטות ב טף חטסכת  :כד[ דלטיתד ,אזלא
חיבת קייטי נמחק  :כה[ הזיא ס׳א לגופא לא נחתא על הטריפה וד',ד ,דסנר דלא קדשה קדושת הנוף ואנא סבר כרבנן דסנרי דקדשי בתמורה וה׳ ה קדושת מו ף וסבר ת די פ א טבעל טוס שקדם מומו לד,קדישו דאט מת
נפדה לר,אכילן לכלבים  :כי[ היא דא.םר מידי דלא הזיא לנופיה לא נחתא לר ,קדושת ד1וף  :כז[ שלטים כתיב תיבת שנאמר נמחק  :כח[ על א ט בלומר אות ן׳ נמחק  :כס[ שלטים של נעלי ט טין דאין שם שלטים :
ל[ ט רו דפלינ עליה דר׳ אלעזר דאמר ט א עצמו הולד מקריב עולה בהא טורו דקדשי  :לא[ טיעוטין ד,ם׳ד ומה׳ד אינו צחך האי רק  :הס׳ד ומ ה׳ד מ א  :לב[ דאצמריך ט שי ת עולותיך  :לג[ מייתי ומקרב קיבי דדזא לא
נטירי בחטאת ט א מ ט דתימא חא.דגםירי חמש חטאות מ ט ת בכל מקום נט־רי דטזו ת הנך י טו ט בבית הנ ט ר ת כדי לקיים טזו תשא ובאת אל המקום קמיל ועשית טלותך ו ט׳ יטל אף ולדות קדשים בן • הא דפריך
אולדוח לאו דוקא דה'נ פריך אתטרד״• עולת ואשם אין באים אלא זכרים ו תטרת עולה ודאי קריבח ולדגי פריך ולדי דמאי אי דעולר ,ט׳ ולא פריך מתמורה דאיתי קרינה  :חטאת ט א בארו נקבה  :אי תטר ת אשם הלסזא
ג ט ט לה דלרעייה אזלא אבל מן ט לד לא פריך דלאו בר אולרי ט א  :תמורת חטאת מתה ובאשם רועה וקא פריך הא בהא תליא כלוטר אכתי לא אצטריך קרא דלא קרבה כיון דלטיתח אזלא  :דאי עבר ומקדיש כתטורת
אשם ווזטאת קאי עלה בעשה דטשמע רק קדשיך בו' כן מצאתי מונה ברש׳י כת׳י  :לד[ דקרבה • נליו] ד ט׳ א דיליף מנ ט ר ומעשר דלא קרנר ,תמורתר ,ולעיל בי אמר ותמורה שנוהגת ט׳ מצי לנזימר אדרבת גילף
מבכור ומעשר דתמורתח לא קרבת ! לה[ מיניה הם תיבת הנא נמחק  :לו[ ר׳ אלעזר אות י׳ נמחק  :לז[ לולד אלא לאלוטי בת ת ק ב ח עצמת למיתל עלח קדושת הנוף ! לח[ וילדת ואין לת פדיון לצאת לחולין כמות
שהיא אלא צריכה מום לפדות תקבות לא ועי טנז לפדות עלית כדאמרינן לק  pומש׳ח אות ד׳ ליש  :לס[ ירעו ט רי ט מ׳ ר הסיד :
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א'

שם דאיסמר■ציל איפמר :

 taקרשים פרק עןלישי תמורה

 m o oהש״ם

5״ Pקאימל0גמשה.בין3חטאש סז[ואשס]קאי[במשה מישמערק קלשיךאלו
י׳ק המורה טולה ושלמים וולל! וחמורה! לכתיב בהדה ןעשיח עןלןסיך ן;ן/
_______

האן ספיד ואסיה מהיד
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עין ם ע « ט
נר טנור•
מינעי ליה ו « מיי׳ ס׳ד ססלטת
^ל׳׳ל קרא והא הילכמא גמיד לה  .וא״מ לימא מלעיל קראמינט
כח[״דיעבד ומקדנ ^י עלה במ!« וי״ל דהא לא מסמע ליה עשה סשס׳ס סלכה יו :
*
איו י א מ ח ה  Mמאי מטמא דסיור הרס מום M
יי ״ ר״ ר ד מי ר ה•
מיי׳ סס הלנהע:

מילכסאגסיר*לה.לכל שבחטאת מתה באשם מ ט ה יז[ ותמורה חטאת כס[ •עו בדן)ד ף עג .ושם( איכא דבעי רתוק משום גזירה)לפני כסלה אעו
אחר כפרה( דהכי אימא אמר רב הונא
משה* )א( באשם רוטהוכשיסהאב תורה אור
סתם
רב אשם שנימק
לרעיה ושחפו ״״״
״״״י■ ו.,״,״
ן אמר י,
יפלו למיו לנלבת צס ר להייט טולה ? :דאי א[ דאשם גמייד לה ילרעייד ,אזלא *
כשר לעולה אלמא לא בעי עקירה אי הט
אשם שניסק לרמים  .יח[ אם השלים
pp,j
^,,ןק
״שבחטאת מתה באשם רועדו)לעולה(]לעולם 8
ל מ ט ה וקלם ושחטו סחם טל שלא
^ג[ בחטאת[ והילכחא גמירי לה למיתה וקרא״ ומשני נזירה)לפני כפרה אפו לאחר כפרס(
נסתאב כשר לטולה להא סחמיה
.,ppj
g j,
’ ״ ל ש ם ־ ״  -f p r tג ד ־ ד ס  :ל > 6״»ן ולמעוטי להרךבה *והא ג[ בהא תליא כיון^
אמר בכולי הש״ם דהלכה למשה מסיני כל
לא.ואט״פ שכיפרו בטליו הואיל וטליין
דלמיתהאזלא ממילא לאקרבהאלאתהלכתא; Jשבחעאת מתה באשם רועה לכן נראה
לחטאת וק־א למעוטי תמורת אשם הא נ מין ]לר״ת[דהלכה למשה מסיני ל[נגמרה באשם
לא ניתק ני[ ליט לרטייה ושחטו סתם
הילכתאגמיד לה דאמרי כל שבחטאת מ ת ה ! דקריבה עולה והכא ל׳׳ג ניתק אין לא ניתק
פסול ל ג מ ד  :מ״ מ לאפר קרא אשם
לא אלא גרסינן אשם שניתק לרעיה ושימו
םוא ג מויי סו י ה א .וטליין אשם הוא באשםרועה אלא רךא מיבעי ליה® cדאי עכר
סתמא כשר לעולה דאמר קרא הוא
ולא חזי לאקרוביה לאשם הילכך פסול :ומרןיב קאי בעשה  :י[ ר״ע אומר אינו צ דך
בהווייתו יהא פירוש בהווייתו שהוא עתיד

)א( רש׳י דיה
והא וסיפוק לי מלהז מיניה  .להאסלהו
הילנתאוכו׳ מתה הסיד
1אחיכ מיה שניתק לרשקלהו לטילמיניה :סשאובאס
וכשיסתאנ . ,אפילו מסרמייהו .האי תשא וגארל לאו
.לרעיה . .
®טיי״טיא  .ר y, 5צוללות ותמורות אתאאלאלקלשים
מ»■ וק איסא להיא טצמן לקא מזהר לו)נ(לאיתויי כ[ הייא
 Uהן במרטה באפ

כו׳ הוא קרב ואין תמורתו ר ף ב ה :ל״לקרא
והאהילכתא גמירי לה ז[איןה״נ  Mח[אלא רןא^
ל״ל מיבעי ליה לכדרב הונא *דאמר רב הונא I

]צ׳׳ל ינדה[
]ל׳ל ^יי גפי® אפי

»י נפי=1
’’?, I
וז ^ ל "
מהל׳ המורם ה 5ת■
]צ׳ל לאתר פשיס תעז
לעני כפיה[

שיטה מקובצת

א[ אי  .נכל תסםרים
ישנים איתא לולו■
דתםורת אעם ט' :
^ לעולם בולד חטאת
להיות דהיינו עולה ובאותה הוויה יהא נ[
מעתה ומש״ה אפילו סתם כשר לעולה דלא והלכתא  :ג[ ותא גליון
בעי עקירה ומיהו איצעריך ההלכה למשס ור&ת^ ™ דת־לבתא

״®’ י’ י^*’

אב״״אי

®י®

הרגל לטלות לא יאמר איני
אחריהן לבקשן באגם
מזכר ונקבה ההוא מיבע׳
אמתין לי טל פ ט ם א ח ר ת :ל״א אפילו
בעליימומק ולתמורת בעלי מומין ותיפוק לי
ממורגייהו.אפילו הן לשין את התבואה
]ועסיישפרקיערלמרנ במוריגים ״לאמרינן במנחות בהקומץ כולהו מרואי רךא אם לא משמע ליה ולהאי
ר ב ־ )י ף נ ^ ( מאי מו ד ג׳  TOתנא דנפקא ליה י[ מזכר  wאם נקבה תשא
התנואה ועל המוריגיה לקורקסא לדישי לישיזא נסר גלול ובאת מה עב  Tלהו אפילו ממירעייהול׳׳א^
ממורגייהוזמתני׳ *ר״א אומר ולד שלמים לא ״
מ טק ב ויתילות קבוטות בו וטתנין
J !?21
עכ׳לועע׳ז עיושנקושיית אותן טל ה ח ט א ה ומרהיטים טליו את ירךב שלמיסיוחכ״איקרב אמר ר״ש לא נחלרך^
סיספיס י״=
ממיעייט[ אפילי הבהמות ואחא קרא למימר לאם לשה על ולד ולד שלמים ועל יא[ ולד ולד תמורה
נא[ הבהמה  Mשאתה רוצה להקדש ישלא יש ינךב על מה נחלרך על הולד Wר׳׳א
ולרכך מוכן לטלות לרגל לא תאמר
אלא אומר לא ירךב וחכ״א י־ירןב *העיד ר׳ יהושעh
הואיל ולשה אמתין טל זמן אחר
שלמים tאמר «
קחנה ולך לו » [  :מ ת נ י ׳ ל א י ק י ב ור׳ פפיים על ולד שלמים שיררב
 .״.
שלמים.אלא כונסו לכיפהומת ומלרבנן ר פפ ם אנ מעיד שה תה לנו פרה של זבח “
 101ו?י^
ומשום גזירה ללקמן לולאי מסיני לא שלמים ואכלנוה בפסח ואכלנו וליה שלמים “*
רבינו גרשום
!;מירי אלא ה׳ חטאוח מחוח :לא נמלקו
בחג ז ג ט׳ א״ר אמי א׳ר יוחנן מ״ט דר״א"
אי ולד תםורת אשם .
וולד דאשם גוםית לא מלוליולי שלפיסומלולדולדפמולם  .אמר רןא °ואם זבח שלמים רךבנו יג[)לי״י(
פג־ אםרת דאשם
ובס ואם ולא ולד א״ל ד תי א בר אבא ל ד אמי
לה ’ ג כ ן ׳ ואם ,
גופיה מ .מ׳ מפרש ^
זכר הוא ולא מוליד !
לעולם בולד דחטאת ,
״®׳אלא מעתה °אם על תודה ירףבנו ה״נ ראם
ודקאםרת )דלא( ]ותא[
נם־ר בצר .ו סי לו פ ם .כ גון א ב ל הו ^ פ ר ש ולא ולד וכי תימא ה״נ ני^והתניא ולדה
נם־רי דמתה .
למיתתכי וקרא אחרת תחתיה ונמצאת הראשונה והרי
חילכתא
לםעוט־ םתקרבת  .שתיקטומלות :ס״לאססלסולם  .ותמורתה וחילופיה מנק ת״ל אם על תודה
p
אלא הלכה לולד חטאת האי אם מרבה לכולהו לקרב להו ולא מ״מ אלאא״רחייא בר אבא א״ר יוחנן היינו
וק-א  pטיבעי ראם
טעמא דר״א גזירה *שמא יגדל מהם עדריםן
עבי ואקרביח לתמורת פליג ר״א:גוירה.אי אמרת ולד* שלמים
אשם ולולדח ]אשם[
עליה יש לו תקנה אתי לשהוייה לאס טל
עדרם ; אר״ש לא נחלרך ט׳ ^ :איבעיא ל ת ״
)הפאת( קאי
‘
בעשה » ואי זח עשה שתלל וינלל טלרים מן הוללות ואתו היכי חני לא נחלקו יי[ שלא יסרבן אלא
.^1,
 t,״
״י
דה p •Kם ש־״י חני ב מ ליד גיזה וטבולה ובתולה כל[ה״ט או דילמא לא נחל  pשירןבו אלא לא ירןבו
ללא גזר משום לתולה לא שכיחא אמר רבה מסתברא לא נחלקו שלא ירךבו.נ
כשלמים  :היפי קסני  .האי שלא יקרט
עשה ]ו׳ואי הבא
^ לקאמר י״ש ריש מילתיה היא וה״ק לא אלא ירןבו מ״ט ע״כלאפליג ר״א עליה דרבנן
Z
אלא בולד אבל ולד ולד אקראי בעלמא הוא
שנ״ק לרע״  .כניז נחלקו שיאמר ר״א לא יקרבו אלא ולאי
™ *[ * פן ־־יזיי־ ס אי ־־ ק צ א ור׳ יהושע בןלר אמר לא נחלקו שירךבו אלא
לא יק־בו מ״ט ע״ב לא פליגי רבנן עליה דר״א
אחר ינתכפרו בעל-י נחלקולולאי לא יקרטכה[אפילו לרבנן
*(מי מולה ר״א בהא לאישתכחן להון אלא בולד אבל ולד ולד מתוך « מעשיה
לרעיה ואח׳כ שועזי לרי אי לא)וולל וולל(אישתכחן להו לרי ניכרת מחשבתו דלגדל קא בעי סו[ ליה

לאין אלם נזכר שמשלמים באו ו^ן
לגזור שמא יראו אחרים שזה מקריבן וישהו את שלמיהן לצורך ולמת
]ם“ ט נ ש ר ^ו ם
דאשם » «v1י יקי׳־יי כו[לגלל מהן טלרים:אקראיפמלסאהו^ ולא שכיח לשהותו כל כךכז[ :
קי׳®‘® י ״ ״

®י

*( ]ניא דננודה ד א נהא דאשפנחן להון דרי וולד וולד כ5׳ל ועיין יש׳ק[

............. I

דיעקרנו לעולה ומיהו אצסליך ההלכה אלאשעתתר׳לתטוחז
למשה מסיני לאי לאו הכי לא ה״א שיסא אשם לטעופי םהקרבת
“י ״ ע ?
;^וי?ם,
כפי ל״יל® אפילי ״׳׳י ״ י’1י® =
א ) פ י ל ן ממרעייהו  .פיש״י אפילו הן תות אםרינן אם הקדיש
במרעה באפר והגיע זמן מיגל לאשם גשר להב•
 pg-jjא-עפריך רק למעוטי
,א״ך א,ןgg,p ,
יל־י ל'־־ אי ל אני־■]

> ' ״ »״ »

אחרת לישנא אחיינא אפילו ממורגייהו אשם והיינו שיפתשאמד
כלומר אפילו ק דשין את התבואה לעיל ואע׳ג )דשני(
במוריגים עכ״ל לא[ ז5א g5זרא ,gg־] ,חוריך[ ליה הא בהא
™ ד ל פי ״ ה ^ ג ^ו!
יי״י
לב[ אמר א( היה
לנ[מדארגייהו אפילו ק .דלות בשי לסד׳׳א דאם איתא דהוי כשר
,

טי5
דהילכתא" *^
1״א
^י’י
הואיל ואינו ב( תחילת הקדש מון וצך,מ אשם

ותמורות כי שמפו הבקי)שמיאל ^ 0
וד׳׳י mאיל■זחילהnא'לע^לn
 Mוה״י
הזרתא לד[
איחיורעו תורתא
יזתרנמייז ארי איתמרינו
מתתמינן
יצחק בר שניאור פירש ממרעייהו אפילו אין הסברא טתן לשטת
ממקום שמותר לרעותה ולגדלה דס״ןן ואפילו בדיעבד ואר׳ת
™
בחו״ל דאין מגדליו בהמה ג( נא״י לה[ י׳י ^ ה ״ ^ '
היא הדרשה דאיתא בספרי רק קדש? כדםשםע בפסחים בא?
אשר יהיו לך מכאן שמביאין קדשים מחו״ל דבריס^זזבל הלכהנשנית
יכול אף בכור ומעשר כן ת״ל רק ומה עולה  .תום׳  :ה[ עיין
ראית לרבות את אלן ולה, 5,א אס אל ,א״ ך בחשטטות בסיף הם®׳•
שריבה הכתוב ומיעט מרבה אני אהאגי
שאין להןפרנסה במקומן כלומראינןנאכלין ובלאקרזוחוחירעינןלת
במומן בחו״ל ומוציא אני את אלו שיש להן דנאשם רועה ולפר״ת
פרנסה במקומן נלןמן• ש5א3צ>ן  , g״ ״ ,נפרש ו»י חילכתא
י נטירילה דבאשםעולה
...
בחו״ל  :רבי ־אליעזר אומר ולד שלמים ^;׳ מצית לאוקטי
לא יקרב .ומדרבנן הוא כדמפרש ,בנמ׳ מיעוטא דרק שא-נה
קדיבה כלל דודא•
_ שמא יגדל ממנו עדרים עדרים ;
ו ח כ מ י ם אומרים יקרב ] .ם[ד(צ״ע קריבח ופיהו סוגיא
^תקמ^ע שא^
סכמיסהי-־ט ת״קה( :
חכמיסהייט
ו ח י ל ו -פ י ה  .היינו אבדה והפריש אחרת איצטריךרקונםםסקנא
תחתיה ונמצאת הראשונה והרי שתיק דפסיק ראי עבר בו׳
״ ״ ״ ״  -א מ ל ו( ר״א לא נחלקו ע) לכך נראה דח׳פ אי
ולד]ולד[שלמים ועל ולד ]ולד[ תמורה
יקרב  .בהא פליגי אמוראי בגמ׳ רבה אמי ה^דתשקייבוהבאו^!
מסתברא שלא נחלקו שלא יקרבו אלא קיבן שהן באים טכהו
יקרטורבי יהושע » לוי אמר לא נחלקן דלאקריבהכללפשיפא
,),ן ,gg ,לאמציתלאוקטידהלכה
שיקרט אלא לא יקר,3
^ל!!
יהושע בן לוי איכא ג׳ ממצוקות ניג ר
תני
ת״ק דר״שסבר אליבא דת״ק כולהו קרבי ולר״א כולהו לא קרבי ור״שסבר דכ״ע )ן־בחאשםחוא־לוח33ןן
אחר ולד ראשון דלא קרבי ולא פליגי אלא טלד ראשון ובגמ׳מפרש פעמייהו  :היא שתקרב עולה היא

א( נצ״ל מא( נ( ני׳ יש״? סון נ( צ״ל  8(9י( מי׳ 5׳>ן ה( כאן מ״ן »7״ה אמי ר׳ש וט׳ *ד ומזה פסיק דאי עבד
ט׳ פי׳ אם הקריבה
פפיש 8עמ״» הש״ד וא) 1׳נ מה׳ו ומילואיה 8ייני צ׳ן י( ני׳ל יי' יימעיו!
אשם  .תום׳ אתרות  :ם[ ה'נ וקרא טיבעי ליה ; ע[ כשר לעולת ניתק  :י[ ליה סאם וכר אם  :יא[ ועל .ם״א ולד
תמורה וכן נרים הרגטית ורש׳י ז׳ל  :יב[ שלא יקרבו על  :יג[ תיבה לה׳ נמחק  [T :נחלקו  .ס׳א תבםים שיקרב
אלא לא יקרב דאפילו רבנן טורו ליד .לד' אליעור דלא יקרב או דילטא תני קתני לא נחלק ר׳ אליעזר טלד ולד
שלא יקרב אלא יקרב דבי גזר טלר ראשון אבל טלד ולד יקרב דאשתכח לר\ן דרי  .אטד רבא פסתברא לא נחלק
ר׳ אליעזר מלד ולד שלא יקרב אלא יקרב דבי גזר טלד ראשון אבל טלד ולד לא גזר ור׳ יוציצזע  Pלוי אטר
לא נחלקו רבנן עליה דרבי אליעזר ליקרב אלא אף רבנן מורו ליה דלא יקרב  mנירםת תרגם״ .ורש״י
ז׳ל אלא ברש׳׳יהוא מטפך ר' אליעזר קודסחכםים :עו[ בעי לה אות י׳ נמחק :טז[מזםאתובק באשם
דטשטע  :יז[ רועת וכשיסתאב יפלו דפיו לנדבת צבור דהיינו עולת ותמורת מזאת טזח הס׳׳ד :
יח[ לרעיח בי נחנו לרטת וקדם  :ינז[ סתםיה לעולת קאי  :כ[ תיבת הייא נטוזק  :נא[ דשה וצעואת הבר.נזד: .
»[ לך לאלתר וח־ינו תשא ובאת הס׳ד  :כג[ לתאי אם נמו אם תיבת בצירי ל׳עז ונמחק  :כ ד[ ובתודה  .ס׳א
הילנך לשם תודח ולשם שאר שלטים גזר ר׳ אליעזר מדרמרואע׳נ דמדאורייתא קריט  :כס[ יקרט ואפילי
רבנן סודו לר׳ אליעזר בהא דאישתכחן .גליק דאשתכחן שישתכח לדורות וישכח שהוא קידש ראעזון ולא גזרינן
שטא ינדל  :כז[ ולרות ויגדל מה!  :כז[ בך חם'ד וםח׳ד דלנדל קא כעי לה הילכך אין קרבה נזירה שמא ישהנה
לנדל טמנה עדרים ואתא בה ל-די גיזה ועטדר .הסיד  :כח[ לית דאי עקף וטנך־ב  :כס[ אלו ■מרים  [J :טסיני
נישנית באשם ! צא[ עה׳ל  .ס׳א וקשת לר׳י דאטו בשביל שיק חעות באפר או דשות בשטל כך לא יעטר ע ל
תאתר ור׳י מפרש  :צב[ שתרי אטרין הן בעמדר : ,צג[ מפרש טארגיית אפילו  :צד[ איתטרוני תורתא אפ׳ח
צריך דתשא ובאת כתיב וה׳ר  :צה[ נא׳י ואשמועינן דקדשים באים מחו״ל הו ;

רקדעף קדשים * ניתק
אין לא ניתק לא .בלומר אם מאתר שניתק סדין אשם לרע־ח שחסו סתם פשר לשם עולה דלאו שם אשם
עליה  .אבל אם לא ניתק ושחטו לשום עולה פפול הוא )אלפא( ]דאשם[ פפול הוי  :ם׳ם דאטר קרא
הוא בהווייתו יהא  .כלוסי כיון דלא ניתק אע'פ ששינה שטו ועוחטו לשום עולה בהווייתו יהא ואשם פסול
הוא ולא קרב  .אבל שאר זבחים דלא כתב בהו הוא )קרא( בין ניתק ובין לא ניתק פי שהטו לשם זבח
אחד כשרים אלא שלא עלו לבעלים ]לשום חובה[ כדתנן כל הזבחים ששחטו שלא לשמן בו׳ ! ותיפוק ליה .
כולהו בין בולד תסימין כין בעלי מום־ן בין תמורת תםיטין בין תמורת בעלי מוטין  :מזבר )ומאם( וטנקבה
ומאם אם לא משמע ליה לנזידרש ם־ניח כלום חילכך מפיק לזכר ונקבה לולד מלי מוטין ולתמורת בעלי
מוםין ורק קרשץ לו^יי תמינדס ותמורת תם־פ' ]ת־פוק לי[ ם! תשא ובאת ועשיר ,עולותיך דפריתס ילפינן
דקרבי  :אסר לןי תשא ובאת להבי אתא  .דכיון דהניע הרגל אי אתה רשאי לעכב מלהביא קדשיך ינדריך
סיד אלא תיטול אותם אפילו סן )פורניחו( ]טמורנייהו[ בלומר שאפילו אם נכנסו םעעמן על דגוק ועל
התבואה ו ^ הטורינים ודשין תקת אותם משם ותביאם לבית הנחירה  ,אבל במתבו־ן אסור לדוש בהן דהיינו
ענודה :ליא אפילו ם| סרעיהו שאם רועין באנס במקום רתוק חייב לילך לשם ולהביאן ] :אם ולא ולד  .סשטע
אם ולא ולד  .וחילופה  .היינו שהפריש תפורה ואברה והפריש אחרת תחתיה  :גזרה  ,שאם אתה אוטר ולד
שלמים יקרב[  :שמא ינדל מהן עררים עררים  .ישהא אותם עד שינדל מהם חרבה ושמא יבא)מחן( לירי
תקלה שיאכל טחן נפטר של חולין הן  :לא נחלקו על ולד שלמים ולא על ולד תםורד . .ולד תמורת חיינו
כולד ולד שלטים ועל פח נחלקו על חולד עגמו ]של שלטים[  :היכי קתני  .לא יהלקו וממים על ולר ולר
שיקרב אלא לא יקרב וסוף טילתא נקם היינו יקרב דאהכי לא פליגי  :או דילמא  .היי קחני לא נחלק ד׳
יקרב’  .בלומד )דאדיש( ]רארישא[ דטילתא )לא פליג( ]פלנינן[ דהייט לא
־
טלד ולד שלא יקרב ־
אליעזר •
■
אלא
יקרב ]אלא יקרב[ מ י נזר ר׳ אליעזר דלא יקרב שטא ינדל םהן עדרים חיינו אולר ראשון אבל ולד ולד יקרב )דסע ר׳ אליעזר( ןדכבר[ אשכחן ל ^ דרי והואיל והוא דור שני אץ זוכ  pשהוא ולד ולד שלמים וליכא
לם־חש ש־םא ינדל מהן עדרים ]ואיה דנרהי אבל טלד ולד לא נור דאקרא• בעלמא הוא משתכח ולד ולד ליכא לסיחש :םשום דגל• דעתיה דמתוך מעשיו ששיירו עד שהיה לו[ ולד ולר וניכרת מחשבתו דלנדל עדרים קא בעי ליה
ה־לכך לא יקרב ; )שייך צע׳כ( אם כשב ט א מקריב  .לא צריך לטיכתב ואם )ואם כשב( יליא קרבט י pו■יב אותה לפני ה׳ אלא ט א מקריב לחכי אתא דהוא ולד ראשון קרב ולד ולד א-ן קרב  :ולד דאיזח  .שאד קדשים
איצסר־ך לטעם א• רעולה ואשם ט׳ ] :אמר רבינא לאיטיי ולד מעשר  .דלא קרב  .טה בטר לא קרב ולד דידיח דלאו בר ולד דצא דבכור זכר טי  :איצפריך  .ט א למעט וולד מעשר דסד׳א א־ן תין אפשר מעשר
דטהג נסי בנקבה ואיה לט ולד מבכור דאי אפשר דאין לו ולד אלא יקרב ולד מעשר קטיל ט א ולא ולד שאר קדשים ; בטן שהיה ועלד טלה בעצרת דלא טי ראיי להקרבה[ ! טא• חג דקתני  .ואכלט ולדה שלטים
בחג בעצרת ד ט טאי  :ורב וניד אסר אי ]הא•[ בעצרת קא סיירי בחנ שבועות הא קרי ליה אלא כיון דאמר ב ט סתם הייט סכות והאי דלא אקרטה בעצרת משום דתות טלה  :א• הכי  .ביון דמשום הכי לא אקרטת
■ ־ ] - ■ -ד[ שם והסניא וצדה כז׳  .ולא סרין מנזתני׳ דצקנזן די׳צ סציג
- •־
־-
 -־ יקרבו מי מודם ל׳א בהא דאשתכסזן צטן דיי אי צא ] :ו[ שם
ווזכמים כו׳  .וצ״נ משום אגור י׳׳ש כו׳ נקע לס :
מ ה ו ת צ׳ ק נא[ אצא ולאי יקרט למולה ר׳א גהא דא8טנת צאינשי טרי לרי להייט וצד וצד ואין אלס מנר אמשלמים נאו ואי! צנ1וי ט׳ *זריס הש׳וואמ׳כ סס״י לו ®ן מילמא היא ו־׳ק ט׳ לרנק הס׳ל ואח׳כ מה׳ו אקראי נ*!מא ט׳

עין מ ש פ ט
נר מצו ת
]5׳ל מקריג[
ט א מיי' סי rמהלכוס
הלכה יג :
מעה׳י! ־
י ב מיי׳ פ׳ד מהלכות
תמורה הלנה אונאייו
מ׳ד :
יא נ ד מיי׳ סי״נ מהל׳
ססה׳מ הלנה : P
יב ח מיי׳ פ׳ג מהל׳
ממורה הלכה א :
י גו מ ״׳ ש ס פ׳ ד ה ל׳ ה :

יד  tמיי׳ שם הלכה ה
זפ״ד מהל׳ פשה׳מ
הלכה ׳: 1
טן ח מיי׳ פ׳ד מהל׳
תמורה הלכה ד :

שיטה מקובצת
א[ רבי ח" «  .ס׳א רב
חנניא  :נ[ תיבת הוא
מהריב בס׳א אינו :
ג[ יהוא מקריב הוא :
ד[ קרא העברה העברה
מבכור  :ה[ העיד רבי
יהושע ור׳ פפיים כו׳ .
ס׳א נימא תהוי תיובתא■
דרבאדאטררבא קדשים
ביון נו' ! ו[ עליוע
בעשה ותיבות בבל
תאחרנמחק [!:ו אי רן.
ס׳אורב וביד אמר לך אי
עערת היא חג שבועות
קרי לה  :פ[ ותמורתה.
ם'א ולדה ולד ולדה
)ילד( ] עי[  [P :אומר
תורה יקריבנו מנין
למפריש תודה:י[יקריבנו
אחת מביא עם הלהם
ולא שתים מביא עם
דלחם מנין  :יא[ ת״ל
אם על אות ו׳ נטתק I
ינ[ התודה טעונה :
•ג[ תמורתה ולדה ולד :
המפריש עתו׳ לעיל
יד[ ,

דבנןוט״ש^פאדפליגי
רבנן אמר רבר .בר רב
וענא במחלוקת :יז[פליני
רבנן עליה  :יח[ אבל
נבי ולד המורד: .
’ [Pטורו  .ל׳א וכליל
לאשים נו׳ עד אבל
המפריש נ קנה לעולה
נו' ימכר ואח׳ב ומי
אמר ר׳אלעזרכו׳באשר
כתוב לפנינו עד הוא
עצמו לא קרב ואח׳ב
לישנא אחרינא ורמי
גירסת

הרגמ׳ר .אבל

א ד ר ר 7ד ־  : 7 7ד ח
הרשים
אלו

ו ז ר ־ ה  7 7ןוך ר 2 7ןר
שלישי
פרה

ת מו ר־ ד־!
תמורה

ר ב ע ו גריל 1ו ם

תגי• רבי חייא לסיועי לר׳ ילושפ ק לוי אם נשב הוא *מקדים וצד ראשיו •§ כשב  .מ ש מ ע ולד *טלה9 :ואקלכ .ולד שלמים להא ק ר א כשלמים דחולהוץההאד\תבר'א
n'mTOK
הוא קרב ולד שני אינו קרב .והיינו מב[ע״כ כרבנן י א׳ לי״א ילי יאשיז ־  3כ תי ב :ולד דמאי .קא מ מ ע ט דאמרש ואין ולד כל הקדשים קריכי! '
וצד המעושרס .מעשר בהמה שיצאה נקבה כעשירי ו א חי כך ילדה דרב' פ6י'ם מאי
אינו קרב פלל והך דרשה אינה אלא אשמכמא בעלמא דהא ודאי הא לילי
י ׳^  1חדוש אשטעינן דקאסר
 i f״
׳ ■
...
.
,
אינו קרב היינו מדרבנן שמא יגדל ממנו עדרים עדרים ובפסחים מג[)דף צו(:
»־>־,״ « ,
ולדה אי ט ק ר ב אלא י ר ע ה
jj
מיתי ל ־ ) ה •6לדי־א א״יי־א :
" י י ׳ * יי

״

^

 » “ 1י ת ה שים
מ־סיו מ■ ל»;נלי? ד א־ פי
הי ה :אי הכי מאי אסהדותיה .מד[דבשלמא
בבכור דהא זכר ה ו א ; ב כ צ *ו ס דו  0לאפוקי מדר׳אליעזר:
*r. « . 4
אי לא היה חולה בעצרת והאי חג הסוכוש
ר^ל^ל^ל! ,
ולדל ראשון
— «*11די  a k m hיוא ודל^ח,חדזד .ו ה ד א ח ח ]טוע אמר תודה יםרי. 3
מ 5רTף בב ל ל
כ ^ 85ב  [5ה ל ,א D
קאחא רבי פפייס לאפוקי דרבא אלא השחא
טובי במשה .כו[ו ב א ח ט מ הו ה ב א פ ם
בלומר דחאי יקריבנו
מאי א ש מי עי ק נו ח לי פו ת  . Hצ״ע מה
אינו רךב הוא ג[ רךב ואין ולד כל ד״קדשים קרב יז
שם דמשמט ברגל ראשון שתבא שמה ראם על תודח נוליד.
חליפות דאי הפריש חודה ואבדה והפריש
ולד דמאי אי דעולה ואשם זכרים הם ולא ב נ י ן הבא כל נדרים שטליך :ממלרפבעי מיותר דמצי לטימר ואם
אחרת תחתיה ונמצאת הראשונה והרי
על תודה ותקריב עלובה
ולד הם אי דחטאת הילכתא גמירי ל ה  1למיבליה .כז[דבשלמא ב פ ס פ לא התודד !,אלא מה תיל
שתיהן עומדות הא כבר שמעינן ליה מרישא
ס ה יקריב אתהלמד למפריש
דלמיחה אזלא אמר רבינא לאיתויי ולד^ אקרביה דאימור מ ח ו ^ זמן
דברייתא מה[  :א ב ל גבי ולד תמורה
תודתו פו׳ ; חליפות .
דאימיה נמי קרבה  .לאו אימיה ממש אלא ^המעושרת ולד המעושרת ל מ ה לי גך א  2דטלד ב פ ס ח ו ע ב ר הרגל קודסשימלאו היינו שאבדה והפריש
הקדש ראשון שבאו אלו מכתן והוא קרב
לו ז׳ י מי ם)ב( כח[  :זאידר  .רב זביד אחרת תחתיה  :ת׳ל
דזכר היא נ ב ד מ י ה ן אין הוא עצמו 5ד[ עברה עברה מבכור קא גמר ל ה אצטריך
אם על תודח  .דיבר.
 Iם  Yאמינא *אין דנין אפשר משאי אפשרי? אמר לך כל היכא דשני פ ס ח ובעי דתמודתולדותוחילופות
לא . .וא״ת מאי מו[ ]ב[ ’קמ״ל דלמא שאני
לאדכורי מידי בעצרת חני עצרת ולא נטי רעי תודה[ :תמורת
עולה)או( בנון שהומר
הכא דלא קרב דכל שבחמאת מתה באשם !ק מ״ל  :העיד ה[^“ר״ש ור׳ פפיים בו׳  “* :ו ל ר ב א'
לפסח
מדכר
הוה
אי
אבל
חג
ליה
קרי
רועה וולד חטאת מתה ומש״ה באשם ירעה
בעולת זכר תנוורח
אבל הוא עצמו לא יקרב וי״ל דלא נגמרה ^דאמר קדשים כיון שעבר עליהם רגל אחד כ ל ״ בלשון חג המצות הוה תגי לעצרת נ קנה ]וילדה אותת
בלשון חג  :אי הכי  .דהאי חג שבועות תמורה נקבה[  :ולדן .
באשם רועה אלא בהני דשייכי כהלכתו ^יום ויום עובר עליהם י[ א( ב בל תאחר מעצרת
א( בלומר ולד תמורד.
באשם בטן מתו בעליו או נתכפרו או
בעי מיכליה אמר רב זביד משמיה דרבא בנון
הוא א״נ ד הו ה חו ל ה; ס אי א ם ה דו םי ה .ולד]שילדה[תםורחולד
תמורה או עברה שנתה דכל הני ד׳
דרבי פפייס מאי א תא לאשמועינן ולךן_.עד פוף העולם
שהיה ת ל ה בעצרת רב אשי אמר מאי חג נמי
דשייכי באשם כהלכתו אבל ולד אשם דלאו
הרי אלו בעולו־ ,ואע׳נ
דבשלמא אי א מרח דהאי חג סוכו ת דהדויא תמורה נקבה
כהלכתו הוא דאשס זכר הוא ולא שייך ^דקתני חג שבועות ו אידך[ כל היכי דקתני
כס[ ובעצרת לא הוה חולה א תא רבי דלאחויא לעולר,קדשה
ביה ולד בהא לא עמרה ההלכה :
אסהדותיה
 5פ ם ח תגי עצרת אי הכי מאי
)בדתנןץנדאמר[ נ פ׳ ק
א ל א לדידכו דאמריתו לא קרב  .וא׳׳ת
פפייס לאפוקי מדרבא אלאהשתא מאי מטירין מן הזכרים על
יקרב
לא
שלמים
ולד
דאמר
מדר״א
־לאפוקי
תיקשה מרבק לרבנן לפי הא
הריאלז חנ ק ט ת ומן הנקנות על
שמעינן מיניה
]המפריש
הזכרים :
דאמר רבא לעיל דהיכא דאימיה קרבה ל שלמים קמסהיד ת א דר!ב** מ ת נ י ׳ י ו ל ד
כהודה.וקריבין ונאכלין ליום ולילה ל[  :נקבת לעולד ,וילדה זכר
אפילו רבנן מודו דולד נמי קרב והכא בולד ״תודה ותמורתה ״[ ולדן ולד ולדן עד סוף כל
שיסתאב
ג ב ן ׳ מהו אומר  wהפת־ה לא[)ליה( י ? 1ח ׳ עד
תמורת אשם אימיה קרבה א״כ הוה להו
למימר דולד עצמו יקרב וי״ל דרב חסדא נג^הדורות הרי אלו כתודה ובלבד שאיןטעוגין
r
S
’ ל י • יי ? “ ™ 5״ ; ק י ”
וגו׳ דהוה לב[ ]מצי[ ל מ כ ת ב) א  0מ ל ^ו מ שו ס דגי ירעה דקא
דהכא לית ליה האי שינויא דרבא דלעיל 1לחםזגמ׳■ מגא הגי מילי דת״רנא^מהו נ“[*אומר
אלא ס׳׳ל כדמשני רבה בר בר חנה
מ[°יר.ריבגו מפריש תודה ואבדה ו ה פ רי שייייייי ״י ״זי ״ קי ״ ״יי ״ ^י ״ ^ייי ^; ™ ? " ? :״
״
.
במחלוקת שנויה זר״א היא זרבא דמשני
לעיל דהיכא דאימיה קרבה אפילו רבנן
מודו משני הפא שינויא אחרינא כדאיתא
עומדות מנין'שאיזו שירצהיקריב ולחמהעמה
׳ ק רי בגו .אחד ולא שלם ומלחם היא אלא’ ' קי ^ !י ^ ^3 :
בסמוך דרבא משני שיטיא אחרינא ומורי
ת״ל תודה ירךיב יכול תהא שניה טעונה לחם
דקא מ מ ט ט דאילו מהקרבה לא שנא רישא .רלאפליגי
הרמ״ר סי׳ דלעולם מצי למימר לרב חסדא
לרבות
מנין
שתים
ולא
אחת
r
ירןיבנו
ית״ל
צ ח מ מננ״ז־ שנ״ נ י ־ י נ ז ג ״ י ״ י ^ ג ^ ^׳ ™
נמי אית ליה שינויא דרבא דלעיל דהא
דאמר דהיכא דאימיה קרבה אפילו רבנן
מאם על תולה לקרבה־ .מ >יןלרבופ דהדיאלובעוצר,רקדני:
ולדות תמורות וחליפות ת״ל יא[ ואם על תודה
מודו ה״מ גבי ולד תמורת עולה דעיקר
» ׳  .ל ^ י נ ה  « :ל > » ס  .כ «  £ 1וה
יכול יד^ כולן טעונות לחם ת״ל על זבח התודה
תחילת הקדש קרב פולה ומש׳׳ה דין הוא
וילדה זכרדפציגידאמרי
והפריש אחרת תחתיה = מ ת נ י ׳ ־
שיהא הולד עצמו קרב עולה אבל הכאגבי ’  pתודה טעונה לחם ולא ולדה ותמורתה
ס מור ס מו ל ה .כגון המיר זכר בעולה :י רע ה :אמד רבד .נו
וצד תמורת אשם דעיקר תחילת הקדש
״תמורת עולה
וחליפתה טעונה לחם ז
בר חנה[ במחלונן!
ו לי ה מו ר ה .כגון א ם המיר נקבה שטיה ]כמו דפליני[
קרב אשם ולא עולה אין דין שיהא הולל
סוףכלהעולם
עד
ולדה
ולד
ג[תמורהולד
’
יולד
בסיפא קא פלני ברישא
קרב עולה וה״נ ]ג[קאמר מז[ לר׳׳א
בעולה ויללה התמורה זכר לו[ :
והאי דתני הרי אלו
הרי אלו כעולה וטעונין הפ שט וניתוח וכליל
במפריש נקבה לעולה .וילדה א( דאין
מ״ש  .גבי ולל תמורת עולה ללא פליגי כעולה רבי אליעזר היא
עיקר קרב עולה אלא רועה מח[ הולד
לאשים יי[ ’ המפריש נקבה לעולה וילדה זכר
רבנן לז[ לבלברי הכל קאמר הרי אלו ולא רבנן  :דאימיד.
עצמו קרבהכי נמי ה״ללמימר בולד תמורת
לא קא קרבה  .לעולו?
גי* _ . ,
ירעה עד שיסתאב וימכר ויביא בדמיועולה*ר׳  Sכו׳ והויין  Mכליל לאישים•
הילכך קא_
.............
דנקנר .היא
אשם ואע״ג דאין עיקר ההקדש קרב
מי[ אליעזר אומר הוא עצמו ילן ב עולה ז נ ם ׳ ? ו ל ד מו ל ה .פליגי ר ב ק להוא עצמו לא ^רזבנד\[רעהזאבצ
עולה הולד עצמו קרב  .מט[ מורי הרמ״ר :
גבי. . .
״
^
ך 5ן ץ .
יקרי 3
ולד תמורת עולה .
א( נ׳א דאין עיקר פחילפ הקיש קר 3עולה
מאי שנא רישא דלא פליגי תה ומ״ש מי פ אן
דאיטיה ]דוולר תמורה[
אלא רועה אפ״ה הולד ונו׳ צ׳ק
כשס שחולקין ב סו ^ ) ד ( כך חולקין דתטורת קרבד .ועולה
דפליגי אמררבה בר בר חנה במחלוקת שנויה f
עצמה קרי לד .איטית
בראשונה ורישא לקתני הרי אלו
דתטורר .באר .מכחד.
ו ד אליעזר היא ורבא אמר אפילו תימא רבגן ע״ב לאפליגי יי[ עליה ד ל אליעזר “
מורו
רבנן
כעולה ר״א היא  :ג צי ו לי מ מו ר ה אפילו
^{ן ,ס^^^ויקל׳ גצש ק ר ב
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אלא האי חידוש 9 t p

 :מתני׳

ד-־■ ™
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מתני׳

נמ׳

כ[אלע»ר אלא גבי מפריש נקבה לעולה דאימיה לא קריבה אבל י״[ תמורה דאימיה נמי
זבתי :־י■ ■
כאשר כתבתי
אות
יקר_ד ^ ״ ־ ק רי ב ה אפילו רבנן מו ח ■״ו« אמר רבי ש א לי עז ^נ ך ב עולה ת א ע צ מו|
נמחקן
עצמוי׳ ^
ורמינתו  :כנ[ר'^ אליעזר״ כת[ ורטינהו
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«לדן הרי אלו בעולה:
ל״א וכליל לאשים ]דברי
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עליה דר׳ אלעזר דחא
י
ד
מ
א
ו
אזלי
יחיד
ת
לנדב
דמותרות
מיהת
לי
אודו
*רועה
כל[
דאמריתו)א(
^;'“״^ץ;,״ש^^^°ןלדידכו
חמורת עולה נקנה[
הכלהיאאלאלר׳אלעזר
היא  :אפילו תיטא .

שנייה היא לו[ך קטייתא
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יקיבואודו תיבת ת ע ה הוא עצמו יקרב עולה אלא במפריש נקבה לעולה דאיכא ישם עולי! על אמו
שהפרישדתמורת[עיקר
 ,יל■
י! * ,״ ,״,
ננל תאמר[ ב(נ״  6העולם
נמחק :כה[ר׳אלעז׳חוא :א ^ני״ ה ו .איתא עובר בעשה וע׳ע שם ו :אמר רנא כמן שענרו עליו שלשם רגלים בכל מם ויום עובי
 3י מ * ה ] מ מ  . 9למותרות מ ל ב ת יחיל עולה זכר הפריש)ר,־לב׳(
נו[ בעשה  .במם׳ ר׳ד.

מפיק לה מקרא ובאת אזצי:הואטצמו.וצד תמורה צא אצמא כיון לאימיה צא חזיא צהקרבת עוצה דאין ג ק ב ר sקריבה עוצהועול דאפיצו הואי זכר גמירי לתמורת אש  0רו ע ה ]ה^נך[ לא קנסו רבנן
דל^םעד^כ “5םיכ™
הטסתמא חם לא יאחיי

היצכךוצל נמי צא קרב ובוצל עוצתנקבה לח[אמאי קאמ ר ל ק ר ב:י אי  3א ש ם טוצ  9עלא»ז.המפריש לס[  3המה צעוצה איכא עצה שס עוצה להא צשצה די^ב ™"אנ^׳מפריש
אקדשה ואי משום לנקבה היא אפ״ה שם עוצה עצה שהרי מציגו נקבה בעוצת העון[ מ[ ועול להא צכשחמכר מא[ למיה עוצה להייט *(צשם ש צ ה  :נקבה לעולה בו׳  .וולדן
*( צ׳ל שם
’
ולד של תמורת אשט
אבצ
ולד ולרה  .ויפלו דמיו

דבשלטא ! ריי[ ימים
השיר וםה׳ד שהיד ,הולד,
ולקמן אמרינן פרט לחולד .וזקן ומזווט וביון דלא היח ראוי הו׳ל פולטת רנל הראשון גבית תס׳ד  :כק[ סוכות
הוא  :ל[ולילר .עד חצות כדין שאד תודה דהא מותר תודח ועיין .הפ״ד וםר'.ד ולדה בבל־ נקט אלא איירי דתני
סיפא ולד ולד ו ל ק קא נקט בבל תני ולד הס״ד ! לא[ תיבת לי׳ ל׳ש ונמחק ! לב[ דהוה ליה למכתב > :ג[ מ ח׳ד
יבול תהא שניה טעינה לחם אם  :לד[ לא קא ממעט לשניה כדטרבי לתו טאם  :לה[ תחתיר ,והדי שתיהן
עומדות יסדיב אחד מהן .ולחמת עמד ,כרמרבינן מתודה יקריב דאיזת שירצח יקריב לחמה עטת אבל תרויייהו
בלא.לחם לא נפקא לן טינת  .הס׳ד וטחיד יכול בולן טעוטת לחם ולדות ותמורות וחליפות  .הפ״ד וט ה׳ד
ת׳ל תורה ודאי טעינה לחם קודם הקרבת שניה וחילופה טעונת לחם קודם כפרה  :לו[ זכר ולדר ,דתטורר,
ולד ולדן כו׳ לא איצטריך למיתני ביון דתני ולד תמורה אלא איירי דתני רישא דמתני׳ ולדה דוקא קתני
לה הבא  :לו[ רדברי הבל אות נ׳ נמחק  :לס[ נקבה נמי אטאי  :לש[ המפריש נקבה לעולה  :מ[ העוף  .ס׳א
דאי; תמות וזברות בעוף הילכך אין  .דוזויר ,גדול אבל ולד תמורת אשם דחויה נדול שא־ן שם אשם קרב
נקבת דאין אשם בעוף  :מא[ לכשר״טנר הוי דמיה עולר ,דרדיט שם עולה  :מב[ והיינו דלא כרבא דלרבא אליבא
רביע קרב ולד ולד ולריב׳ל חיינו ע׳ב  :מג[ ובפסחים נמי משמע גן דטוקי לר : ,מד[ אסהרותיד . .פי׳
דבשלטא ! מה[ דברייתא וצ׳ל דאנב שיטפיה נקט ליה הכא ; מו[ מאי פריך תיבת קט׳ל נמחק  :מז[ תיבת
לר׳א ליש ונמחק ! מח[ רועה אבל לר״א ד א מי במפריש נקנח וילדה הולד  :מש[ תיבות מורי הרט״ר נמחק :

הגהות הב׳־ח
)א( גם׳ לדדכו דאמריחו דמיו עולה אודו לי טיסת ) :ב( רש׳י י׳יס מע5רש ופו׳ ! ׳ ימים הס׳ד ואח׳ב מ׳ה מאי
מג דקתני נו׳ ואידך רב וגיד ונו׳ ולא קרי ליה מג  .נ׳ב לכך אינו מסח דזה הג היינו עצרה וק׳ל ) :ג( ד׳ה
ידלתודה יקריב מ׳מ אףשניה יקריבט כצ׳ל והד׳א תיבת אם נמחק ) :ד(ד'ת במחלוקש ובו׳ ופך ובו׳ י״א היא
דפ״ל גבי ולד תמורה קרבה הס׳ד ואחי בך מ״ה דאימיה נמי קרנה לאו אימיה ממש :

לנדבר . ,לעזופרות היינו לנדבת צבור  :ר׳ אלעזר אמר ירעד .וימכד ויביא בדטיחן עולה  .לגדבת יחיד אב^
לא יביא בדמיהן אשם כדאטרינן לקנזן דמותר אשם לא קרב אשם אלא ירעה ולד דתטורת אשם נסי ירעד,
ויביא בדמיו עולר] ,בדמיו יביא ועא עצמו לא יקרב[! אודו לי )אחי( מיהת דמותרות .דולדות חייט מותרות :
לנדבת יחיד אזלי כדאטרינן בסיפא דפ־רקין קטא דר׳ אלעזר סבר דמותרות לנדבת יתיר אזלא ועבדה תמורה
ואמרי ליה רבנן )לא( מותרות לנדבת צבור אזלי ועולר .הבאר .מן המותרות לא עבדר .תמורר ,דאין תמורר,
בצבור  :רבא אמר  .אפילו תימא דר׳ אלעזר אמר גבי ולד דתמורח אשם דוודאי הוא עצמו לא יקרב ולא
קשיא האי דקאמר נני ולד עולה דהוא עצמו ליקרב משום דאיכא שם עולה על אמו שהרי טציט עולר .נקבד.
טהגת בעני בעולרז העוף אבל נכי תמורת אשם לא טציט דומיא דשם עולה על אמו שלא טציט ]שום[
נקבה טהנ ת באשם הילכך מודד ,ר׳ אלעזר דבדמיו אין והוא עצמו לא קרב  :ל״א )ורמי דר׳א אדר׳א( ]ולז־
מיהת כיון דחזי דזכר הוא קריב טפיה[  :אפילו תימא ר׳ אלעור  .כי קתני מפריש נקבה לעולת וילדה זכר
הוא עצמו יקרב עולד ,דכיון דאיבא שם עולו! על אמו נדאטרן נחתא קדושד .לנופר■ ועוד דלא הויא היא
עולת חובוזו אלא נדבר] ,דורון[ ותואיל ומצי פטר נפשיר ,בעולת העוף ברבי אלעזר בן עזייר .דאמר לקטן
האומר הרי עלי עולת יביא כנ ש רבי אלעזר אמר יביא תור או בן יונד) ,דדלכך( נחתה קדושה לטפה ]והלכך[
ולד נטי קדיש לנופיה וקרבה אבל תמורת אשם דליבא שם אשם על אמו כדאטרינן וכיון ראשם חוי חובתו ולא
א( אולי צ׳ל וולד תמורה שילדה ולד וולד ולדן ונו׳ .

הגד־״ות ד.גר׳א
]א[ נם׳ אומר יקריבנו מפריש  .צ׳ל אומר תודה יקריב הפריש ] :כ[ רש״י ד ה מהו  .התודה  .צ׳ל תודה :
]נ[ ד׳ ה מ״ש והוויין כליל  .צ׳ל וכליל ] :ד[ תד״ח וחליפות נו׳  .ו ל /דמרבה חליפות להקרבה אף אמד
שקרבה הראשונה וב׳ה ברש׳י ד׳ה יקריבנו :

הנ ד 1ת צ׳יק ]א[ נ׳א מהו אומר תודה יקריב מנין לנזסדש ובו׳ ]כ[ דא קא פריך ]ג[ סי׳ דהגמרא פדך לדא מצד סברא 1ו

דבינו גר׳טום
!ץ־יתי ^ נקני־
ל א...... - ........^..
לדם־• ■
ולד" ^ ' ׳לא קדיש
t
’’“ n ? 4
?כר :ילדה
בדסיח פסה.י ‘

נשתיידה לאחד ’
הפסח
•בנון שהביא פסח ונד
אחד ונשתיידה וו נקבה
לאחד הפסח תדעה עד
שתהתאנותטכד ויביא
בדם־ה שלטים דסותד
פסח קדב שלמים  .אבל
היא עצמה שהפדיש
לפסח לא תקדב שלסים
משום )דקדושה דחויה
היא( ]דפסח חובתו
ועא[וכי הפדיש נקבה
לפסח לדמיה הפדישה
ילדה לאחד הפסח ידעה
בו׳  :והא הבא דליכא
שס שלמים על אמו .
שלא הפרישה תחלה
לאמו לשם שלמים אלא
לשם פסה ועוד שלא
הפרישה אלא לדמיה :
א׳ל שאני אחר הפסה
אמאי יקרב שלמים
דמותר פסח טפיה קרב
שלמים ודמי ]כמאן
דאיבא שם שלמים על
אמו א־ הבי כיון
דאטרת דמותר פסח
יקרב שלטים נופיה[
נפלוננמי ברישא בולדה
קודם הפסת דהא ולד
הוי מותר פסוז וליטא
ד' אליעור דיקרב הוא
נופיה שלמים  :אין הבי
נסי  .דפלינ ברישא :
אביי אמרלא פלינמידי.
ברישא אלא בסיפא
וטעמא מאי משום
דנמירי למקום שהמותר
הולך לשם הולד הולך :
וכשנשתיירה שלא נתק
לרעיה עד לאחר דטסח
)לאחר הפסח( דמותר
פסה קרב שלמים
בדאמרינן ]נשתיירה[
)ולד שיירה(לאתר הפסח
תרעה עד שתסתאב
ותסבר ^יביא בדמיה
שלמים ]וולד[ נטי קרב
שלמים הוא עצמו אבל
ילדה לפני הפסת דאיטיה
למאי אקדשה אלא לדמי
דכיון ]דבל כמה דלא
אקריב לפסה[ )דפסה(
חובתו היא דטידע ידע
דנקבה לאהויא)פםח(
]אלא לדמי[ ש׳ם בי
פסח
אקדשה
לדמי ,
,
•
r
?'יי
]וטראיטיה[ דמי ״ם״
™
^!קיב ע^"של“ ״
חילכך לא פלינ ברישא.

דללכא^ם״שלםיס^^ין!־
אמו שלא הפרישה

לשם

J״ ^י[
נופת תקבה
“*• ,

]לא

כיאגייו

ואפילו דג• ולרה קאטר
אלעזר דקדיש
טפיה לשלטים אע*נ

אלו קרשים

פרק שליש־

תמורה

יט

״

א ל א בדמפריש נקבה לעולה  .דאיכא שם עולה על אמו לשון שייו לעיל
אבל ולד המורם אשםאי^-שם טולה טל אמו  .יד[)ב( הקדש ראשון
רש״י דהא לעולה אקדשה ואי משום דנקבה היא אפילו הט
שכולן .באו מכחו לאשם הופרש ולאשם ,
הקריט ולא היה עולה סו[ ״הוא
ירושלמי '
’
*׳
ולריש שמעתין מהדר)נ( וכליל לאשים דברי « שם עולה עלה שהרי מצינו נקבה בעולת העוף ועוד דהא מדלכשימכרו
ולא ד־מיו ילשון
הכל בתמיה כלומר אמאי לא פליגי רבנן טלדי תמורה)ד( כמו טלדי^ דמיה עולה דהיינו שם עולה אבל ולד תמורת אשם אין שם עולה עלה
ני[ ימכר
עולה :ור״א היא  .אבל
מסורת הש״ם דאמו לא היא ולא דמיה עכ״ל ולשון
.................לרבנן ־־
’
ראשון דשם עולת העוף על אמו אי
וה״ה נמי לולד תמורת עולה ורישא אבל גבי ת מו ר ^ א[^>^ך•
נח[ רבי אליעזר היא  :ש)ה(
ריא
םמורס על אט־ מורי רבי נ[ אליעזר דבימיו ^' 1יייא
מולה• שניה טא להך קדמייתא
 wדאפריש יז[ וקדמייתא דאפריש זכר «עצטו לא קרג>[ איתיביי׳ אי״ יי' בעירי',,שם
™ I״ * ' ' ”י !
א ל י ע ז ר ש ס ע ו ל ה ע ל א ® י ה א ^ ^ א *“ ה מ פ ר י ש | י ש פ ד  p t o V b pש י ^ י ^ ד ^ ה
הוה וקרב הילכךקרב נמי ולד תמורתו
נ ק ב ה ל פ ם ח ו ד [ ^ י ר ע ה ע ד ש י ס ת א ב ו ת מ ב י ^ ־ ״ ב ע ו פ ו ת *וגבי ת ט ל ת ה ק ד ש ל א צ ש ם נ[ רבי אלעור ובצ״ל
ט׳  :איכא שסטולה טל אמו  .בעולת
ל׳א ™ ק י
אווז  .י
ו י ב י א ב ד מ י ה פ ס ח י ל ד ה י ר ע ה ע ד ש י ס ת א ב “ שלמים טפרש  :א י הכי ניפלוג נמי ג[^מן
קדב>
הטוף ועוד יס[ דמיה לעולה קיימי
וכליל
ברישא  .פרש״י)לשון ראשון( ילדה לאשים
דברי הבל
הילכך נחתא לה קדושה לגופה הואיל
הפסח§
אחר
נשתיירה
פסח
בדמיו
ויביא
וימכר
ודטינהו המפריש נקבה
ודוגמתה מצינו בעוף דקדבה משום
תרעה עד 1־[? rשיסתאב ויביא בדמיה שלמים  Iלפני הפסח נימא רבי אליעזר הוא לעולה דלדה וכר יחנה
עצמו יקרב פסח דהא איכא שם פסח בו'ר' אליעור אומר הוא
הכי קרב ולד אבל ולד תמורת אשם ילדה ירעה עד שיסתאב וימכר ויביא בדמיו “
עצמו יקרב עולה אכל
ליכא שם עולה על הראשון שהיא אם
על אמו אלא שאינה יכולה ליקרב והכא לרבנן ימכר אמר רבה
שלמים ר״א אומר הוא עצמו יקרב בשלמיס
אין יכולין להעמיד לשון ראשון דרש״י בר רב הונא במחלוקת
לכולן שמכחו בא והוא קרב אשם ולא
שנויה וכליל לאשים
מציע תמורת אשם קריבה בעולה י[ והא הבא דליכא שם שלמים על אמו ואמר
^־דלעיל דשם עולת העוף על אמו דהא ר׳ אליעור היא רכא
הילכך לא נחתא קדושה על התמורה ,״רבי אליעזרירןב שלמים אמר ליה ]רבא[ ^הכא אין פסח בא נקבה *דאין פסח אמר אפילו תיטא כליל
רבנן היא
לאשים
אלא לדמי ומשום הכי לא יקרב הולד’5 :[P׳[ )ר אלעזר( ארד הפסחקא אמרת שאני אחר י ^בעופות אבל לשון שני ניחא שהרי
תמורת עולה שנייה להך
נשםיירהאהרהפססבו׳.דפסח בש^־ "'הפסח דמותו־ פסח גופיה כךב שלמים  Mאי
תחילת הקדש לשם פסח הופרש והוה קדטייתא דאפריש וכר
ליה לומר דהולד יקריב לשם פסח וא״ת היה והוה חיי להקרנת
ימות השנה שלמים הוי כדאמרינן
הכי ניפלוגנמי ברישא אמר לי ה ^ אין ה״ג
וביון דהוה הוי להקרבה
במנחות בשילט פרק התודה)דף פג(:
לישני ליה דבעינן שם פסח על אמו כשעת ושרשה לא קנסו
יז[ופליגיאבייאמרלאפליגמידידגמירימ[למקום
בשום מקום ולא אשכחן ליה הכא דאין בולד דתטורה ואמרי
ואע״ג
והיא גופה לא קרבה שלמים
שהמותר הולך הולד הולך לאחר הפסח
רבנן ולד דתמורה נסי
דשלמים באין נקבה הני הואיל ומחמת
שם פסח על נקבה ליקרב היא עצמה מקריב אבל מפריש נקבה
אבל
שלמים
קרב
נמי
ולד
שלמים
קרב
דמותר
ומשום הכי אין הולד קרב הוא עצמו לעולת ביון דבשעת
קדושהכ[א( פסולה טיין ולא חזו לפסח
הפרשה לא אפרש וכר
אידחו נמי משלמים  :ילדם  .אחר לפני הפסח אימיה למאי אקדשה לדמי פסח
לשם פסח מכאן אומר הרמ״ר דלעולם קנסוהו רבנן ואמרו דולר
ולד נמי לדמי פסח ’ [מתיב רב עוקבא ברחמא
לא אמר דמהני שם עולת העוף על דנקבהנוביןכיוןדאיט־ח
הפסח  :הואטצמיקרבשלפים.ואע״ג
אמו להכשיר הוולד עצמו וכל היכא לא קרב נופיה אלא
דליכא שם שלמים על אמו דהא לשם ומי אמרינן מדאימיה לדמי ולד נמי לדמי
יטבר .ורמי דר' אליעזר
דאשכחנא להאי
לישנא נפרשט אדר' אליעור ומי אמר
פסח אקדשה :שאני אהר םפשםדמוהר והתניא המפריש נקבה לפסח היא וולדותיה
ר' אליעזר אע׳נ דאימית
בע״הכח[א(וברישא פירש יפה:
המפה  .כגון אס הפריש פסח ונתכפר ירעו עד שיסתאבו וימכרו ויביא בדמיהם פסח
לא קריב טפיה דלא
כס[ א י הכי  ,ואס תאמר מאי אי הכי חזיא ולד מיהא בית
באחר וניתותר זה קרב שלמיס הילכך ר״א אומר הוא עצמו יקרב פסח יא[ והא הבא
איכא הכא דהכי נמי מצי צפדוכי דהויא קדיב טפיה
הך דניתותרה לאחר הפסח שם שלמים
ורטינהו תמורת אשם
עצמו
דאימיה לדמי ואמר רבי)א( אליעזר הוא
ממתני׳ נהליא מ״ש במפריש נקכה לעוצה
עלה ואזיל ליה שם פסח מינה וטיל
בו' בדמיו וצא דמיית־
קרב פסח ולא מוקמינן ליה באימיה אמר
וילדה אמר רני אליעזר לבג? עצמי י 1י כ אבלולר גופ'דללא“ ק ^
עליה שם שלמים אלא שאינה יכולה
עולה והכא גבי פסח אמר ירעה ויש לומר אטד רב חסדא ט׳
ליקרב נקבה הואיל ומכח פסח אתא '3 ! :רבינא יב[ ^במפריש בהמה מעוברת עסקינן
דה״פ אי אמרת בשלמא בלאו האי שיטיא לדידי אע'נ דאיטיה לא
כרבי יוחנן .דאמר *אם
ב(איהפי.דמעמיה דר״א משוס דאיכא ;נרבי אליעזר סבר
דרבא לא מצי למיפרך ממתניתין ,שא; ^ ,ב נופיה ל א ^ ולדה
,
שם שלמים על אמו כא[ לפלוג נמי
שיי־ח משריר *דעובר לאו ירך אם־ ת א ואמו  5התסדאם הולד קלב עול? א'] =1ם ״יל® אי דו לי ^י ר ^ א ?י £
מן האם דלעולס אדם יכול להקריב ימבר הוא ^ ד ב ר ט ?
־
־
אבל יג[ היא
דלא קדשה קדושת הגוף
ברישא ילדה קודם הפסח ונימא רבי היא
עולה בכל יום אבל ל[ הכא דאס הולד עולות לנדבת יחיד
»[ אליעזר הוא עצמו יקרב דהולד
ורבנן אמרו יפלו דמיו
קדשה אמר ליה מר זוטרא בדיה דרב מר־יפ עצמו קרב פשח נמצא שם פסס ;ע קל
עצמו יקרב שלמיס דקודם פסח נמי
לרביגא הכי נמי מסתברא דבבהמה מעוברת״ האס ממנה ומדמיה שהרי אין בידו להקדנ «פ ”ו" תי מ איי ב ד ^ני
אי שטס לפסח לשסשלמיסכשר דפסח
רק פשח אחד לפיכך אין להקריב הולל מפריש נקבה לעולה
בשאר ימות השנה שלא בי״ד בניסן עסקינן מדקתני היא וולדותיה שמע מיניה
בפשח לעקור ממה שהופרשה אבל לרבא איכא שם עולה על
אמר
פריך שפיר מאחר דאית ליה דמשוס דמן!5ר איטיה ונחתא קדושת
שלמיםטא והילכךשם שלמים על אמו:
א5ייאמרלאפליגמידי.דמעמיה דר׳אליעזר לאומשוסדאיכא שםשלמים
י'’® ל’’ ' ^^^פיהנ(תםורת » 1
״ל י* ”’
®יי
ל’®
®ל ”’®
®®״
על
דליכא' שם -עולה
-----מהאי סעס .קודם פשח נמי שיהא הולד עצמו ..קרב פשח ולא כפרש"’ --
על אמו אלא מעמיה  Wדרבי אליעזר בכוצהו משום דגמירי למקום למימר ,
שפירש ניפלוג נמי ברישא ונימא הולד עצמו יקרב שלמים קודם פשח דקודס איטיה ולא קדשיה אלא
 , - 4,ק ,״-.
ח דיי ו ח ד י־ולד ואח רי ד חחר־ו־ז ד׳ ד ריזו ח
 5פשח נמי אס שחס פשח לשם שלמים כשר דפשח בשאר ימות השנה לא[ ) ק ת ה לדמי ולד נטי לא קדיש
״°
^ \ ״ ”י״ ״ ״ י י״.
״
שהמותר הוני
יטכר
אלא - - r
« .מי״
והפריש ונתכפר באחרת ונמצאת ראשונה למקום שאיחי מיהי ״ילי  -.של מים( שלא בארבעה עשר בנ־סן קרב שלמים הילכו שס
הולד הולך הילכך גבי מפריש נקבה לעולה כי היכי דאם הפריש עולה
שת«א^
אביי אומר לב[ לא פליג מידי למקום שהמותר הולך שם הילל היל!‘ ■ תרעה
ונתכפר באחרת קריבה השניה עולה דהא נדבה נינהו ותרוייהו חזו
אבי׳ לג[ ב( לא לפרש כל דבריו של ר״א גבי מפריש נקבה לעול? ויללה ותמכי ! ה[ שתסתאב
וכן מפריש נקבה לפסח ונשתיירה בהני שני מקומות אמר דהולד עצמו קר 5ותסבר ויביא  :ו[ והא
ולד דעולה נמיאם הפריש נקבה לעולה קרב כד[ דומיא דמותרגבי
יליי״ ״ם שלמץ
אשםנט דמותר אשם רועה ולד תמורת אשם נמי רועה וגבי פסח שהרי לד[ אם לא נעקרה מקדושתה במפריש נקבה לעולה ג( דמיה לא ידחו
ה׳ק כלומר
מהיות עולה וכן מפריש נקבה לפשח ונשתיירה וילדה אם בנה קי^ ל^
נמי אחר הפסח דמותר הפסח דינו ליקרב לכתחילה שלמים אם נתכפר
האם משלמים דכיון שעבר הפשת אינה ראויה כ״א לשלמים אבל גבי תמורת הופרשת לשם פסח וא■
באחר ולד נמי קרב שלמים קודם כה[ הפסח דמוחר לא חזי למידי
אשם וכן הפריש נקבה לפשחו וילדה קודם הפשח דבשניהם אמר ר״א דהולד שם פסח לנקבה ולפי
שלטים
לשלמים לכתחילה
לאחריוח .לא .חזו
כגון אס הפריש ב׳פסחיס
דליבא שנו '
דססמייהו ירעה היינו משוס דאם הולד דתמורת אשם היה קרב א״כ ידחה אמה ממה שני י
-.
I
על אמו כלומר תחילת
לפסח וחד טנייהו דהוי מופר לא חזי לפסח דהא ב׳ פסחים לא יקריב
שהופרשה תחילה דהיינו אשם שהרי אינו יכול להקריב שני אשמות וכן הפרשתו לא היה לשם
הילכך ולד פסי! כמי לא חזי למידי אלא אזיל בשר אימיה דקדושה לדמי
מפריש נקבה לפשחו וילדה קודם הפסח אם יקרב הולד הוא עצמו אם כן שלמים אלא לשם פסח
ידחה אמו היא ודמיה מפסח דאינו יכול להביא כי אם פשח אחד בשנה כך שמעתי ואעפ׳ב קרב שלמים אף
פסח והא נמי קדיש לדמי פסח ט[ :אםשיירומשוייר •המקדיש בהמה
באן אע״ט שתחילת
מיהו אין לשון הש״ש ממש מיושב על זה וגם רש׳׳י לא פירש כן :
מעוברש ושייר עוברה לקדושה אחרש משוייר אלמא שרי גופי כינהו
.........
...........
____
_______
הפרשה לשם אשם יקרב
לפרש נ( דוזו׳
הש׳ד נ( גא
פיהזמ׳ יפה
א( ונריפ פיק
בנה עולה ומשני אחו■
והילכך כי לא שייריה נמי לאו גופא דאס הוא ולאו מכחה דאם אשי ועליה דידיה חיילא קדושש פסח > :זי'א וולדוהיה  .משמע ששניהן היו
הפסחבו'לפי' הראשון'
בשעש הקדש מדלא שני המפריש נקבה לפסחו שרעה ילדה זכר ירעה כדקשני לעיל :נ( יאיכאשס נגולה על אמו  .בעולש העוף  :נפרש דהיי שפיר שם
י ׳
 (6ססולין נאין צ׳ק נ( עיין רש״ין נ( שייך לע׳נ
שלמים על אמו דהוי
ליכא
כאילו הופרש לשם
,
,
,
טז « ג דדי' פ״ד מסצ׳-
שמורה הלכה  1וס׳ד
קי ט פסת
מהלכות
הלכה ד :

יי' "אמו :י* “
שאני פסח .
על
דביוןדילרה אהד הפסת
דמי כמקד־ש פסח
בשאר ימות השנה
דקיב שלט“ ם" א ף ^ א"
נסי קייב עצמו שלטים
)ואי(]והייט[םעםא דר׳
אלעזר ]נבי עולת[ ביון דאיבא שם עולה על אמו שכן מציט עולה נקבה כעוף הילבך קדשה לטפה ולד
שלטים ושם שלמים בנקבה ולפירוש שני נפרש הואיל ואחר הפסח קרב שלטים הוי שפיר כאילו תחילת
נמי קדיש וקרב  :נפ^ינ נטי ר' אלעזר ברישא  .בילדה קודם הפסח דר\א עצמו יקרב שלטים דהא איכא
ההקדש הוקדש לשלטים ! תום' אחרות נליון  .ללשון ראשון לכאורה משמע דלא פריך ג( לרב הפרא דמעמא
]הנא[ שם שלמים על אמו שהרי נקנה ישנה בשלטים  :הבי נסי דפלע  .א( אלא אמתין בו' ו אביי אמר היינו
משום דקרב למה שהאם עומדת מכאן ואילך בין בולד בין בתמורת אשם ובין במפריש נקבה לעולח ]וילרןן r^ 3,
פעטא דלא פלינ  .ברישא אלא בפיפא דקסנר לטקום שמותר הולך לשס ולד הולך טוהר אשם דלא קרב
אבל הנא לפני הפסח אם מקריב הולד פסח האם תעמוד לשלמים ולרבא פריך דפסח ושלטים כחדא דמי .
אשם לאתר שנתכפרו בעליו נדאמרינן במתני' אלא ירעה ולד דתטורת אשם נסי ירעה וכן מותר פסח
הר׳י ז׳ל בנליון  :ז[ על תיבות רבי אלעזר נרשם למעלה קו להורות בי לפ״ד ראוי למחקו  :ח[ ה׳נ פליג אביי :
לאתר הפסח ]דהוא עצמו קיב שלמים ולד נטו יקרב שלטים[ אבל ברישא ילדה לפני רפסה איטיה למאי
ס[ י[ עי' בהשמסות בסוף הטם' ; יא[ והא  .ס׳א מותר פסח דשלטים הוא דקרב ולד אמר ר' אלעזר קרג
.................
^
אקדשה לרמי בו'  .כדאמק בלישנא קמא  .רבי אלעזר אומר הוא עצמו הולד זכר יקרב פסח ולא מוקטינן
........
..........
לא
דאימיה
ואע׳ינ
קדשי  .ס׳א
בו'  :יב[ רבינא  .הבא במפריש כו' ור' אלעור סבר  :יג[_ אבל הוא
קי ב נופה דלא חזיא ולד רחזי קרב טפיה אלטא הרוייהו אקדש ועובר לאו ירך אמו הוא  :יד[ אמו דהס מו
א( אולי 5״ל אלא ממתין מלמיפלג עד סיפא .
ראשי! ! סי[ עולה לא הוא ; עז[ ורישא דכליל לאשים  :יז[ דאפריש דקדמיתא דאפריש אות ו' נמחק :יגז[ ועוד דדם־ה לעולה  :יע[ הולד חס׳ד וםח׳ד הטפריש נקבה לפסחו איו פסח אלא ע ף  .ךןט׳ף,טךן»ף
עוז שיסתאב עד שיומם רמכח קדושת דמים אתי  :חס׳ד■ ומהיד נשתיירה ! ב[ קדושה דחויה אחיין ולא חזו  :נא[ אמו נפלונ נטי  :כג[ ד' אלעזר אות י' נמחק  :כג[ לאחריות או אנדה ונתכפר  :נד[ קרב עולה דומיא :
בה[ קודם ס׳א ־לפני הפסח למאי אקדשיה לדמי דאין פסח בא נקבה וליבא למיטר בדידיה במקום שהמותר הולך דקודם הפסח לא קרינן שום מידי דמותר עד רקרב פסח וליתותר הך ותא דאמרינן בפיק דזבחים
ובסנחות פ' התודה דתלתא קרא• כתיבי בפסח וחד מיניידע לא עבר זמנו ולא שנתו היינו שאם שחטו קורם הפסה דקרב שלטים אבל טוהר מיהא דלהוי סתמיה שלטים לא מקרי  :בו[ פסח הסיד ומהיד ומי אטרינן ובו'
והיה נטי דמצי פריך טהא למאי דאמרי לעיל דטעמא דר' אלעזר משום דאיכא שם עולה על אמו הסיד וטה״ד היא וולדותיה ירעו קס׳ד דעינרה לאחר שהקדישה לשם פסח ויציית הולד ירעה דמבח קדושה דחויה אתא ולא
אמרינן יקרב דהולד נקדש לרם• כאימיה הסיר  :ומהיר בר' יוחנן לקטן בפ' כיצד טערימין ; הס׳ד ומהיד אם שיירו  :כז[ דבשתטבר דמיה  :כח[ בעיה בריש פירקין פירשתי יפה  :כס[ מה׳ר טאי אי אמרת נשלמא ו ל[ אבל .
נליון אבל למאי דשני דטותר פסח קרב שלטים אלמא עבדינן באילו הופרשה לשלם־ם משום דפסח ושלטים בחר ביקתא הן בך יש לנו לומר דולדה יקרב פסח ורואין כאילו האם עומדת לפסח אע׳ג דאם ולדה יקרב בפסח
האם תעטוד לשלמים אין חששת ביה דפסח ושלטים כחד ביקתא דמו ע״ב וכן בתום'  :ל [6על תיבות קרבה שלטים נרשם עליו קו מלמעלה להורות .ני לפ׳ד ראוי למחקו  :לנ[ תיבות לא פלינ מידי נמחק  :לג[ אביי בא
לפרש בל בו' ר׳א ס׳א דמיש ולר תמורת אשם מולד תמורת עולה וכן ם״ש מלפני פסח מלאחר הפסח ; לד[ שחרי האם אם נעקרה מקדושתה במפריש :
א( צ׳ל מיהא דימכרו ויביא כו' ורבנן שליגי ואמרי דמומרוה לנדבה צבור אולי  .ב( פד כאן שייך לדף הקודם  .נ( ר׳ל דלא שיין על י׳ מ מלשני הפסח דלא קרג שלמים דטעמא ובו' .
הגהות הב׳ח

הגהות הגר׳א

א( נם׳ ואמר רבי אלעזר ולרה הוא עצמו וכו' ור' אלעזי סבי ) :ב( רש׳י ד ה אבל ולד כו' על אמו דהקדש וכו' ]א[ נם' עצמו לא קי . 5גרש״י כאן וכליל לאשים ד ה ארבב׳ח גמהלוקת עדורבא אמר 1אח׳כ שנייה היא להך
קרבה ולדה נמי לא קריר
לשון ירושלמי  .נ*ב מכאןיעד ד׳ה נשתיירה לשון ירושלמי והוא פי' על ריש שמעחא ) :ג( בא״ד וכליל לאשים .ניבקדמ״תא דאפריש ונר הוה וקרב ולד חמורתו כמי קרירה אבל במפריש נקבה■ דאינה
ומי אר׳א עד נקנה לעולה ואת״ב דכיזן דאיכא שם עולה על אמו נמתח צה קדושה לגופה אבל נבי ולד תמורת
הן היה הגייסא וכליל לאשים מיש יישא ו ט׳ ) :ד( בא״ד כנולד׳ עולה הסיד ואחיה מ׳ה בממלוקת שנויה כז' אבל
אשם דליכא שם עולה על אמו לא ננזתא לה קדושה אלא לדמי ] :ב[ שם לפשחו ’ יעה .צ׳ל תרעה ] :ג[שם שיסתאב
לרבנן ימכר כמו לולד נציל ותיטת והוא הדין נדחק) :ה(ד'ה תמורת פולה.נ׳ב כן היה הגירסא בתירוצו של רנא הלל:
צ״ל שתסתאב] :ד[ שם א׳ ה בו' .פי' ביון דקאמרת אף שאין ראוי לשלמים כיוןדסתם פסה בשר לשלמים קרית
,
ליה בם שלמים נפלוג כו' ] :ה[ שם אין ה׳נ ופליגי  .צ׳ל ופליג וקאי בין ארישא בין אסיפא וזה מוכיח כפירש׳י דגם ברישא קרב שלמים ] :ו[ דש׳י דיה ו ד א כו'  .צ׳ל לרבנן דס׳ל ימכי היה ]:ו[ ד׳ ה תמורת עולה  .ל״ג ;
]ה[ בא׳ד דאפייש וקדמ״הא  .ל׳ג ] :ם[ ד״ה אב״  .דר׳א בכולהו כו' הכריחו לישי׳ לפרש דאב״ קאי לפרושי עקרי' דר׳א ראם לא בא רק לומר די׳ א לא פליג ברישא לא ה׳ל לרב עוקנא לומר ומי אמרינן כי' יק ולא פליג כו'

