עין סשפט
נר מצוה
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אאמדשים פרה שליש* תמודה

אמר

רבינו גרשום

צינצ1
נקבההיצכוצאהצעציה  5ס דפא אםרינן טח אמו
שהאההעצ 6מו.דצאמציטאג1ה^ י
!
r
אשם:והאי גמי חזי להקרבה  .וליקרב אשם  :קמ״ל  .דעעמיה דרכי אינח םקו4שת אלא

רבי יוסי בר׳ חנינא ומודה רבי אליטזר  .אננ׳׳ג לגבי מפדש
יז  kמ״' ס׳ד טהלפות
נקבה לעולה אמר דהולד עצמו יקרב עולה ^י ש נקבה
״י ” ״=
לאשם מודה הוא דאין בנה קרבחשם אן 1קודם כפרה :
י ח ב מיי׳ סט׳ו רמל׳
רא'°ו^
I
הלכה יד  :ל  £ש י ט א עד כאן לא קאמרי רבי אליעזר התם'אלא גבי מפריש אי הכי  .דטעמיה משוס שס אמו הוא לישמעינן רבי יוסי בר״ח דאין פו“ :א^ יב"א הפא
רהל׳ טרפי! ®
טסורח הש״ם בנה קרב עולה דליכא שם עולה עצ בטאי עםק־נן  .אטאי
נקבה לעולה דאיכא
? י ”®י״״ שם עולה על אמו ט׳  .הכא לא מציט
יט^
*אמר ר׳ יוסי בר׳ רעינא ומודה רבי א[ אלי־עזר !:אמ דאשם קרייה ומא הדין ידענא «א''עצטי “•ק^יב פ™
כגון דאפרשיה גקבח
7/50p W DpD
ר^ירי
דרי^די*
לפרושי כלשון שני דרש׳׳י דלעיל ולומר
דתחילת הקדש האם לשם עולה הופרש
כל.״"!
דאיעיה ציעי‘ עוצה א׳צא א״י" יצא
S
כפ1רית
קרב לעולה לאשם דאימיה דלא היא סבר לה כר'ייהנן.דאמר
הלפה י’ שהרי מפריש נקבר sלאשם נמי תחילת פשיטא עד באן לא קאמר רבי אליעזר
'
......
ופסיק
במפריש נקבה לעולה דאיבא שם עולי״ על !לא דמיה אזלי לאשם כ״ש ללא ^ . 3.אםשיירוטשיייר]ועיבר
הקדש האס לשם אשם מפרש ולפי זה
' 5riD׳ הימכרשלא במום  .דהואיל כדאטרר^ יוחנןהפריש
היה לט לומר דבנה קרב באשם אלא אמו אבל גבי מפריש נקבה לאשם רליכא
״את מעוברת וילרת
אשם על אמו אפילו רבי אליעזר מודה דלא ולא חזיא למילתיה מוס גמור ה,א
דע״כ שאנו צריכין לפרש לשון ראשון
רצה מתכפר בה רצה
׳
׳
של רש״י ולומר דאיכא שם עולה על
שיטה מקובצת אמו בעולת העוף ותימה דהיט עביד
אל»מרוM׳ללpם^ פשיטא מיניה מ[ ועוד דלעיל פירשתי על אמו אלא משום דחזי ולד להרןבה
דודאי בעיא מום הפס הוא דאיכא שס רועא לא קרש קרושה
’ ‘’JS״ [ ״ ״ “ r im
צאמהטצהנשד נמי הא חזי להקרבה קמ״לנ״^אי הבי אדמשמע
עולי^ עלה בעוף אבל אשם נקמ^לא
אשם כיו! דאקישיה הולד ונראה למורי לפרש דאיכאשם
לןדאיןבנד» רןב אשם נישמעינןדאיןבנה רךב מציט יח[ והייט מומא ולא קדשה אלא אבלהפרישנקבהואת׳ב
־• עולה על אמו דסוף כד[ האס להיות
י׳ ^ בר“ ח״א״כו? דמיה לעולה לפיכך דין הולד ליקרב עולה והוא הרין לאשם אי אשמעינן עולה הוה צדע’  :גם׳ נהסאצה נפיקימש
עד נמפרישנקנהיועי׳זה עולה כאמו אבל גבי נקבה לאשם אם
אמינא עולה הוא דלא רןבה דלא אקדשה הצוף  .להא מילתא דבעיא OWל1אה רליכא שםאשםעל אמו
לאמה קחשהג[עוברה אבל אשם אימא א 1מיע סי  .עונע-א מום  f־צ גג
על^^ו“ '"יעץ^ יקרב הולד אשם לא יהיה כאמו שהד
“המסריש יס[ דלדמי  Wמקדשה אלמא קדש? .להקרבה  .דזכר הוא
קרישת הטף אי לט׳ד ידחה האס מאשם ותהא דמי עולה  wולד רךב אשם קמ״ל **
נקבה לאשם ה[ תרעה עד שתסתאב ותימכר קדושת הגוף ומיהו האי דלאאקרבה והאי נטי ולר אשם
ואי!)־[ יה ח צמ:ק־־[ היצוק סצי
משום דאין אשסבא נקבה זאת אומרת 1אעא"’“ליקרב^’א^2
הקדיש זכי לדמי עולה או אשם מיגן להבי א־צטריך לטיטר
| u /1הפסח ]ג[ ני[ וקרב
דנחתא ליה קחשת דמים נחתא ליי' ״ייי״רטשוט^ניקאם^
על אמו אי נמי טיתי הולד עצמו פהחאע״גדסוףהאסלהיות ג מ׳ י[ ולמה לי תסתאב תימכר כיוןדלא חזיא
קדושת הגוף וכיון דאיהו גופיה חזי וטורד■ אטאי אשטעינן
אמי « • אשם' :נשםע?
לא קדיש קתשת דג■,״ שלמים הייט משוס דמותר הפסח קרב י[ למילתא היינו מומא אמר רב יהודה אמר להקרבה קרב;מדיג
)נ( דתרצה למתניתין דאמייק מגו ל בנה קרב עולה  .אע׳ג
טעםדאמריממיגו דנחתא לה Iקדושת
רבא בחד״ ל יי sרב היינו
א שלמים וחשיב להו
אייטייו ®י׳א®״“
דר׳ אלעור דקסבר כיון
I
.
. ----------דאקדשיהאים■
«אי?ח כ׳ש
יי®י*’ ®י’® ־ א®® ״’לי®
'«,ים״קרושה א ד מ ש מ ע לן דאין בנה קיב^ דמים נחתא ״[ נמי קדושת הנוף אמר רבא
ט[ זאת אומרת להקדיש *זכר לדמיו ' [ קדוש^ ומעילות ושפחה חחפה דכתיב בהו דאין בנר■ קרב אשם
אשם לישמעינן דאין
אקדשיר■נטי לולד
דטים ישיר■
קדושת דטים ומינו
לןדדמתהטף איתמר ה ק ד ש צנ ר ל ד מיו ר ב ^ ><צ)יץאה'־(:אע  6ב 1ש».א שם
יקדיש קדושת דטים נמקינעוצהינ־ ש אשס.צ?=ו'!
״■,.״ ה ״ פ
קדושת הנוף נטי טחתא
־ :נזיר ומצורע דכתיב בס כבש)נמלני ו אץ בנה קרב אשם[
ה״פומה עולהלא הוי אע״גדאיכא
^אאטרקרו שקדו׳ &חהעףרב־אאטר א ג י § ויקרא’ד(:בלעצמןאי»קדישין.כל עיקר א־צטרץ .דאיאשמע•נן
ליחדהאחזי הצ־טאד^׳נ
אינן קדושין ל מחוסל  piוא״ישממי! ^בע\ל^באשם ”^
י^ א״’
במפריש'!קבה לאשם שכן דאשסלא הוי דצ3,א  pסא pס ^ JJJקדוש קדושת הנוף והדר
ואנא אטי^ב^מפריש אמו ולפי' הרמ״ר ומה עולה לא הוי סכהנא מדרב יהודה אמר רבז ר ש אומר« דקדיש .כלאמריט כשחיטת חוצין אם>נא עולד■ הוא דלא
אפילו נחכפר אף על גב דסוף האם  1תימכר שלא במוסזא״ל רב חייא בר אבין ל י  Iבפרק אותו ואת בנו)יף סא (.לקשט ל^״טיר■ ? ! ״ ל ה
 Mעל
ילטקים להיות עולה כ״שדאשם לא סי קודם ■|יותן)א( יכ[מינו דנחתא ליה קדושת דמים ח שהיה רבי שמעון אומי כל הראוי אלא קדושת אשם אבל
משיט
כפרה דאין סוף הןfם להיות אשם י תי חו תלי הנמי קדושת הגוף א״ליג[ ר׳ שמעון  gלבא לאחר זחן השוחס כחי! עיני “?רשית^^^טיהלאישט
י'אם בנה
ב ט רי ת )י ף מא" ע׳נ(
"לטעמיה דאמר כל מידי דלא חזי ליה לגופיה?
אשם ׳
קרכ■י"“
.............
......... .
ל ב י שמעון
אומרסליגחימכר שצא במום  I .־לא נחתא ־ליה קדושת הנוף דתניא*אשם בן דהיינו לפני זמט ״[ל לשל » • שאה 2ש'-ט 4 1ב ;7טר^
דלא
והא
ל'י״״
נקב״ל®״
ותא ״ח״
טי
שמעון
רבי
נמי
סניג
דנח
והח
״,י״
לא
תשרה דאיכא שם עולה עליה בשףל אלעזר דולר קרב אלא

מתני׳

ppj

לאשם קדושת דנרם במפריש נקנה לעולה ולימא תימכר שלא שנה והביאו בן שתים בן שתים והביאו בן
הוא דנחתא לר■ אטד רב במום נז[ למאן דאית ליה בגמרא אליבא שנה כשירה ולא עלו לבעלים לשם חובה ר׳
'"יי” **®י י® ”■י 1דר״ש דמסריש נקבה לעולה ל־וקא עושה
!  wילא ?!יא לא■!^ תמורה אבל מפריש \נקבה לאשם אינו עושה שמעון אומר יכל עצמן אינן קדושין והרי מחוסר זמן דלא חזי וא״ר שמעון
לשלטים םיד,א חןיא תמורה שפיר דלא^נ׳ליג אעולה כמו אאשס א( דקדוש שאני מחוסר זמן דחזי למחר אי הכי אשם בן שתים והביאו בן שנה
איבא ראטרי לת כהדין דעולה יש צה ק^שת הנוף ספי
מאשם הא חזי לשנה אלא היינו טעמא דר״ש במחוסר זמ דיליף יל[ ליה מבכור
לישנא א מי יב'®יי® דעולה עושה תמורה ואין אשם עושה
“ לי ® ״י׳ ק י :״ .....
.............ליה ®(כדתניא ר׳ שמעון בן יהודה אמר משום רבי שמעק ימחוסר ^ נכנם לדיר לקרב ולא א־צםר-ך
*תמורה.
יהודה דאית
.............בן
אבל לר׳ש
״
■ r
I
*1, r - -1, ,
דמים ומ נו
ל® ״^ ת7]^^^^^^^ 441ךכןזןא^’ע^4אףלעילחיאין יש^ן להתעשר והרי הוא כבכור מה בכור קדוש לפני זמנו וקרבהו[ לאחר זמנו אף
^״® נ“י קייץ® עושהתמורה וא״כ[ במפריש נקבה לעולה מחוסר זמן קדוש לפני זמנו וררב לאחר זמט ת״ר המקיי ש נקבה לעולתן דר׳אלעצרהיא דליקיב
־ י הי ״’ ״®י אל״ ®״' °ל ל יסל’® ®אאם

|r

א( ]זנמים קינ :חולין סא .מעילה ינ [.נ( ננורוה נא :נו• גז:
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במפריש נקבה לעולר■
דאי לט׳דטשוטדא־כא
שם עולה על אטו ואי
משום דטותר עולה עולר■
אבל מפריש נקבה לאשם
דל־כא שם אשם על
אטו ומותר אשם לא קרב
אשם ולד]נםי[ לא קדיש

]״®״®א ״'® ״'®  t״’®״®א י״®"'® ״' ט ״'גי

כע[ דאפילו הכי יפלו דמיו לנדבה  :ז א ת אומרת הקדיש זכר לדמיו קדוש קדושת הגוף  .ותימה למורי הר״ר שמואל מאי שנא ממקדיש לדמי  ° ’®P3יא” י
דאטדינן  :ח[ נח
נטי :ט[ 1אתאוםרתט׳ בפ״ק דשבועות)דף יא (.דאינו קדוש קדושת הגוף ל[ א( ושמא ׳״צ דההיא דהתהאתיא כר״שדאמר לקמן בסמוך דכלמידי דלאמזי לנופיה לא נחתא ני®
מצא עצטו יקרב עולת קדושת הגיף נ(  :א ש ם בן שנה והביאו בן שתים בן שתים והביאו בן שנה כשר ולא עלו לבעלים לשם חובה  .תימה בפרק התכלת)מנחות דף מח (:תני פסול
ותעובר צורתו ויצא לבית השריפה וי"מ דההיא דהתה אתיא כר׳ שמעון דאמר הכאדכלעצמן אינן קדושים ומ״רי התם שהביאו ושחמו בעזרה והוי כשוחסים
י^יינ! '®®י
קדשי בדק הבית בפנים דפסול והא דבעי עיבור צורה לא[ היינו סעמא דלא ליסלפו בשאר קדשים פסולין דבעי עיבור צורה והרב ר׳ אפרים תירץ לב[ דהכא בשלא
f
״
דצריכח לרעיה ולא הוא לשמו ומשום הכי כשר והתם מיירי בלשמו■ודומיא מצינו בפרק בתרא דזבמיס)דף קיד (:דאמר ממוסר זמן בבעלים פטור פירוש אם שמעו בחוץואמר ^

לא°םיר■ רדושת
ראשם' 'דדינו חוב^,
ואשם לא קרב נקבר■
ולא קדשה אלא לדטיט
^י ייזי^קיי״‘"^®,
ךף"

יא[
נטי] .םנודקדושתדט-ם
במסכת ]ה[ חולין לד[ פרק אותו ואת בנו)דף פא (.דקתני ר״ש אומר כל הראוי לבא לאחר זמן השוחסו בחוץ עובר בלא תעשה :
לגבי דרב כהנא
קדיש קריש קדושת
מחויסר זמן קדוש לפני זמנו וקרב לאחר זמנו  .תימה דאיתא בפ״ג דבכורות )דף כא (:ונילף מקדשים דלא קדיש׳ משמע דקדשי 6אינם קדושים דגוף וליקרב[  :אם
יב[ יוחנן לר״ש טיגו
י במחוסר זמן ועוד דאמר בעלמא )זבחים דף יב (.לילה לקדושה יום להרצאה משמע דליל שמיני דוקא קדיש אבל מקמי הכי לה[ לא ויש לומני בן דאית ליה האי
דנחחא לח קדושת דמים
י
',
י
.
.
,
י■ — .
» 1
נטי • :יג[ I ^1י ^
לה ו מי
תיחות אד
וויזדוזד
־
־■*
י-
י
.
.
,
...........
א׳ל
סברא נפלוג ד׳ אלעזד
דה״מ לכתחילה אסור להקדישו מחוסר זמן מיהו אם עבר והקדיש קדיש דילפינן ליה מבכור לו[ ; ]וע״ע פוס׳ בכורות כא :ד״ה אף וכו׳[ :
ס׳א טיט דר׳ש דקסבר
במפריש נקבה לאשם
שאין
א( ע״ן צ׳ק נ( ]וע׳ע תום' ערכין נ :ד״ה אמר[ נ( נן שנה דמי כמחוסר ומן שלא לשמו ד ק ד( ]וע׳ע תוססת מנחות  :nnד׳ה איסיניה[
כל מירי דלא הוי להקרבה
דבנד■ קרב אשם טשום
לאלתר לא קדיש קדושת דטף טנא תיטרא דתניא  :יד[ דיליף ליד■ טבטר תיטה א׳ב בן שתים והביא בן
מנו וכיש במפריש נקבר .לעולר■ דבנר ,קרב עולד■ דהא איכא שם עולה על אמו אי נטי משוס דלמקום ט' .
שנד■ נטי ליקדש דהיינו מחוסר וטן ואר׳י דלא ילפינן מבכור ומעשר אלא טחוטר ומן שאין ראוי לשום קרבן
אלא טדפל-נ במפריש נקבה לעולה ולא פליג במפריש נקבה לאשם ש׳ם רטורי דאין בנה קרב אשם :
ע ק קודם ח׳ ימיט ואותו יואת בנו ותורים שלא הניע וטנן אבל בן שנה דחוי לקרבנות אחרים טיגרע נרע
בתגי׳ ואם קרב אשמו  .שינתכפר באחר נעשה מותר יפלו דמיו של אשם נקבה לנדבת צבור לשופר לעולה :
כיון דחוי לעלטא וכאן דחוי  .תום׳  :טו[ וקרב כזמט אף מחוסר ומט ט׳ וקרב בזמנו ת׳ר ! עז[ דר׳ אלעור
ר׳ שמעון אמר  .כיון דהפדיש נקבה שאינד■ קריבד■ הדי היא כבעל מום ותימכר לאלתר בלא רעייה ] :ואת
אות י׳ נמחק  :יו[ מיד ויביא בדמיה  :יח[ טציט הס׳ד וטה״ד גם׳ הייט טומא ט' לדמי נחתא לה והד׳א :
אומרת  .כיון דנקבר■ צריכה רעייה משום דאטרינן ט ט כ׳ש טפריש זכר לדמיו דביק דחוי טפיה להקרבה
יט[ ואע׳ג דסתמא לרטי אות ד' נמחק  :כ[ טנו הס״ד וםד,״ד אשם בן שנה כו' כבש הס׳ר ואח׳ב טה״ד
מט דקדיש קדושת דטים קדיש קדושת הטף[ ; טדרב יהודה אמר רב  .ואמר רבא ואת אומרת  .שים הדר
אשם בן שתי שנים ט׳ איל הסיד וטח׳ד כשרד ,וקדיש קדושת הנוף דאינו יוצא מידי טובח לעולם בלא
ביר■ רבא  :דלא הוי לגופיה  .לר,קרבה לא נחתר ,לד ,קדושת הנוף  .ותימכר שלא בטום  :ל׳א כל דלא הוי
לר.קרבח לאלתר לא קדיש קדושת הגוף והאי דאטר הנא לאלתר לאו דוקא קאטר דהא לא לאלתר ]ולא[ לאחר
טוס אלא קרבן נדבה  .הס׳ד וטה׳ד ולא עלו לבעלים לשם חובה  .וצריכין להביא עוד חובתן  .הם’ ד וטה׳ד
כל עצטן  :כא[ תעשה מחוסר וטן כבש פחור■ טח׳ יפים בטר  :ככ[ ומט וקרב בזמני לאחר שטנר■ ימים !
זמן לא תזי אלא אנב דקא בעי לטיטר אשם בן שתי שנים והביאו בן שנר■ ומחוסר וטן דלאלתר לא חוי
נג[ טיגיה דר.א לא אטרינן עד חשתא אליבא רשום תנא או שום אמורא דםד.ני שם עולה בעולת העוף ואדרבר■
ולאחר ומן תוי קאמר הבא לאלתר ] :אשם בן שנד■  .כטן אשם נויר ואשם מצורע רבן שנד■ הוא דבתיב בהו
כבש  :והביאו בן שתי שנים  .דכבר קרוי איל או אשם בן שתי שנים כגון אשם גולות ומטלה רכתיב ברע
לעל פריך בפשיטות א’ ח נפלוג ט' ולא חייש לפעטא רעולת העוף  :כד[ ד ט ף היום לא נדחית תאם לראיות
דטיח לעולר■ דטלה בא נדבר■ לפיכך בו׳ כאמו ביוטו אבל נבי נקבה בו' ידחה האם מאשם דאין אשם בא נדבה
איל  :כל עצמו > הייט כל עיקי איט קדוש דסבר כיון דלא חוי צופי ה לאשם צ.קרבר■ לא נהתא ליה
ותהא דמי ט׳  :כה[ תיבת חילוק נטהק  :בו[ יקרב הולד אות ו' נטחק  :כו[ במום ולמאן דאית  :כח[ דר׳
קדושה[  :והא מחוסר זמן  .דפחות מבן שטונת ימים ואטר ד׳ שטעון דקדיש קדושת הטף בטס׳ זבחים
שטעון דטפריש נקבה אי! עושה תמורה והא נטי תיבת אלעור ואות ב׳ נמחק  :כע[ לאשמיעינן ס׳יא חידוש
בפרק אחרון  .דתנן השוחט אותו ואת בט ומחוסר זמן קדשים בחוץ ר׳ שטעון אומר שני בלא תעשה דשותסזי
ליקדב וכו׳
הגוף ונאשם נמי _
ביון דנחר,א ליה ,קדושת דמים נחתא ליה נמי .קדושת ,
א( אולי 5׳ל ננה עולה _
.
דאפילו לר׳ש דאטר תימכר שלא במום יפלו דמיה צרבה דס׳ד דלא מיקרי מותר אשם אלא מאשם דקדיש
קדושת הנוף אבל טותר אשם שאין ט קדושת הנוף איטא דלא מיקרי סותר אשם קט׳ל לנדבר■  .נליון ואע׳ נ ראשם שטת או שכפרו בעלים אויל לנדבר■ היינו בחחלת הד^קדש י הי ה ראוי להקרבה ולכך דטותר נם•
קרב עולה אבל הטפריש נקבר■ לאשם כיון שאין ראוי לר,קרבה נם נתכפר ם'ד דלא יפלו בנדבר . .הר׳י ז׳ל  :ל[ ועוף אליבא דרבא ושמא  :לא[ צורר■ דאין טעון עיטר צורר■ אלא קדשי טובח הייט  :לכ[ עי׳ בד^שטטות ב טף הטם';
לג[ הוא וי׳ל דאשטועינן דאע״נ ראיכא תרי ריעותא בשר עייל  :לד[ בם' אותו ; לה[ עי׳ כר^שטטות בסוף הטם׳  :לו[ טבטר  .ובן תירצו בתום' ובחים קיר ב׳ ובבכורות כ״א ב׳ תירצו כע׳א :

אס

,,

דגהות הביח

דגהות הגר״א

]א[ נם׳ איה אדמשמע  .צ׳ל אדאשמע פי׳ דכיון דאשמעינן דלא למעי דכיון דולד חו׳ להקרבה קרב אשם
)א( נם׳ איל י ׳ ח״א נר אנין לד׳ יוחנן נימא מגו ) :נ( רש׳י דיה מדרג יהודה אמר רב דמסרעה דמתניחין
נשמעינן כו׳ ; ]ב[ שם ולד קיג  .אשם ל׳ג ־] .נ[ רש׳י ל״ה ואת  .מקדשה  .צ׳ל אקדשה ;
מוכח דאמריק מיגו :
ה ג ה ו ת צ ״ ק נא[ 5״צ לנה ועיין נמסכח פנועוס יא לגלסינן אמל אניי והא מל הוא לאמל ט' והיינו לנה ]נ[ לחצץ לץ הולל מזין אמו ]ג[ די,ינ ]ל[ דל׳ע דאו צנוצמו ]ה[ הוא גמרא מלונה נמס' זנודס.ןינ :ונהו-ייו טפא פריו מהו WW

אלו קרשים

רבינו גרשום

פרק שלישי

ה״גשאיןלרדנרטושה

לפספו ולאשמו .לא מצינו אשס ופסח נקבה :
לך דבר שעושה חמורה
זטן הרי דוא בלא המורה אלא פרוטה לפספאג  .כלומר
שאין .
,
לאחר .
אלא ההוא דקדוש קדושה הגו ך ש א ס אינו ראוי להקריב אינו נמכר
״״״״ ^יטיקאי
קיועת תו ף] :מחוסר בלא מום אלא ירעה הילכך ד׳ש סבירא ליה באשם ופסח הואיל ואין
ש«ני טחיסי >םן • שמן חל עליהן בנקבה דנמכר שלא מסורת הש״ם
הנוף דלטחר חזי[ :
א&ל S

ש א י ל לך דבר שעושה חמורה אלא הרועה ו מספא ב  .כלומר ההוא
׳ דקח ש קדושח הגו^ שאס איט ראוי להקריא
מום אלא ירעה הילכךר״ש סבירא ליה באשם ופסח הואיל ואין אשם
ופסח חיילי בנקבה דנמכר בלא מוס הילכך לא עבדי חמורה אכל
בעולה דאיכא שס עולה בנמן^ ס״צ

ולפסחו ולאשמו עושה "תמורה רבי שמעון

^’ ל ^
י

תמורה

“י״ סבירא ליה ד ח ר ט הו ע ב ד א חמורה';

עילר ,דהא אשכחן עילה
י״יר־
נקבי־
ותיעביד הטורד : ,קסבר
•  “ .״ י י ״ יקי^ן;;
Sבו^ואי^
■’.2ל
תטורד ,בצבור :שר,פריש
פרה נקבה לשום פרו .
שלו שמביא ביוה״ב
תיקרש
לחטאתו :
ותיעשה תטורר . ,שהרי
_
מצינו פרת חטאת פרה

אדומה דנקבה היא
יקיייריחט^־טיי־אלא

ג

״ילה נ ק נ ה ־ * גי ־ א ״ ש ־ ״י ־
על עולה ב א כבש ר א בן עזר ה אומר או
ליה עולח העוף  :חטא עד שצא תור או ’א[ בני יונה תנן התם"המ.קדיש נ כ סיו!
והיה בהן בהמה ראויה לגבי מזבח זכרים ?
נהמנה .כל[  ( 3שם חמאח עליה בהאי
ונקבות ר״א אומר ינ[ זכרים ימברו לצרכיה
גופא דאילו חטא השחא בר איחויי
שעירהוא)ה(כה[)ע שירהוא(לאוטולח £עולות ונקבות ימכרו לצרכי שלמים ודמיהן^
יפלו עם שאר נכסים לבדק הביתר׳ יהושע!
ה עזןו מיי חי .אי הו ה מחויב
^ אומר'זכרים עצמן ינךבו עולות ונקבות ימכרו"
?יי'
הוא וא״נ עני הוא כ [1עולח נדבה לא ^
קרבה בדלוח אי לא פריש בהדיא עו ך ^ :לצרכי שלמים ויביא בדמיהן עולות ו ש א ר!
רני שמעון הבר לה הרבי אלטזרבן? נבסים יפלו לבדק הבית א״ל ר׳ חייא בר אבא f
טוריה  .דאפילו גבי נדבה ד ע שי ר״ לרבי יוחנן לרבי יהושע דאמרזברים עצמן״
ס ח ם כז[ חזי א עולח ה עו ך:ו ד מי ה ם  £יקרבו עולות יג[ ונקבות היבי מקרבן שלמים״
פלו טה ,שאל נכסיה לבדק הפיה
הא מכה קדושה דחוייה קאתיין ל״א א״ל ר׳
דסבר ר״א ס ח ס הקדשוח לבדק הביח חייא בר אבא לרבי יוחנן מדקאמר ר יהושע
ואפילו)ו( כח[ בהמה ומיהו מידי דחזי
זברים עצמן יקרבו עולות למימרא דקדושת
למזבח כמ[ איט יוצא מידי מזבח לעולם
הגוף אקדשינהו אי הכי נקבות אמאי ימכרו
ור׳יהושע סב ר לא שביק איניש קדושח
לצרכי שלמים יל[ בעיא רעייה אמר ליה רבי
מזבח ומקדיש לבדקהביח מידידחזי
יהושע סבר לה כרבי שמעון דאמר כל מידי
למזבחהילכך מסחמא למזבח אקדשינהו
דלא חזי ליה לגופיה לא נחתא ליה קדושת
והן עצמן יקרבו עולוח:ונקבוהימכרו
כו׳  .ויביאו בדמיהן עולוח דסחמייהו
הגוף דתנן רבי שמעון אומר תמכר שלא
לעולהאקדשינהול[ :מכחקיזשהדחףה
במום א()ולא א״ר שמעון( כיון דלא חזיא^
אמי  .דכיון דזכרים קרבו עולוח ודמי
נקבה לאשם לא נחתא ״[ ליה קדושת«
השלמים עולוח מ כל לד ס בי ר א ליה
הגוף)ג( אימור דא״ר שמעון נבי נקבה לאשם “
דסחמא לעולה אקדשינהו והוה ליה
דליכא
א( יא”יי^^'1י“”א
V'v'UVlU^vO
והיכי ק|yר  3שלמים
מפריש נקבהלעולה

כא א מיי׳ ס׳א מהל׳
ממזרה הלכה בא:
כ ב נ מיי׳ ס׳ה מהלכות
ופ׳'^*%ר 1כוש’'שקלים
הלכה נ :

ד חרעה ועבדא חמורה  .לשון רש״י  :כג נ מ”'ס;א

״ י ל’ '

איןעושה תמורה שאין לך דבר עושה תמורה
קדושהאטיחזי)לשנא( הואיל ומוסר הפסח קרבשלמים .
אלא א[ הרועה להסתאב אמר רבי אין אני
 Sט צ " י י " ' ^ הילכךהואיל שז[ ושייכים שלמים בפסח
רואה דבריו של ר״ש ב[ בפסח נ[ הואיל ומותר
משום יקדי ש ל פ ת ושלמים באין נקבה יז[ ואן £על גב דהך
י א ^ קש «-ליי-אשי׳־• )ד(לא קרבהנקבהאפילו שלמיסלאחר
הפסח קרב שלמיםל[ולימא אין אני רואה
נ ^ ס י ^ ד  “ , ^ ,״“ ",הפסח כדאמרן לעיל)דף ’ ש(.נשחיירה דבריו יסל ר שמעון באשם הואיל ומותר אשם
מבכור :מהבכוד קדוש לאחר הפס ח חרעה יס[ מיהו שם
קרב עולה מרבי סבר לה ברבנן 'דאמרי
שלמים עלה הואיל ]«[א(והיא)שלמים(
םיחטי “
מותרות לנדבת ציבור אזלי ואין 'תמורה
ח׳ ימים אף זי .ט ת סי יש[נקבה]ב[ונחחא לה קדושח הגוהכ[:
בצבור קס״ד היינו טעמא דר״ש גבי מפריש
הואיל ומוהר אשם קרב טולה .
עושה .תמורה
לעולתו fמשום  fהכי
נקבה
נקבה דאשם עולה היא
^
^
 u p i ; y wUpי
דהך ׳P V -
ואישחכח jwM
עביהטבכור אבל \ \ j j w \ i
»ברה עברה מבכור
עברה
™י ל ; וחקדישקדו שחהגון]£נ 1בעולה נ ק ״ ״דהאיכא שם עולה עליה נבי  0עולת העוף
קדוש ) :ט'כ שייך לדף דהא מצינו עולח נקבה בעוך  :לנדבה  zאלא מעתה בכהן גדול שהפריש פרה לפרו
לעולתו)דודי( ]דאינה[ לגוי  .ואי נמי הויא עולה הואיל | תי ק דו שז[ ד ה אי כ א פ ר ת מ ח ט א ת) א* 1יקדשי
חובתו עושה תטודה ולעולח צבור קיימא לא עבדר sחמורה^ :בדק הבית הוא ״וקדשי בדק הבית לא עבדי
שהרי בנה קדב עולת לפרו  .פר יום הכפורים כא[ דחמאח
תמורה יחיד שהפריש ישעיר לשעירתו
ואיכא שם עולה )על(
]עליה בעוף עושה[ דהא איכא שס ח מאח עלה דהא
תיקדוש דהאיכא שעיר נשיא אי נמי נשיא
תמורה :לפסחו ולאשמו .אשכחנא פרה אדומה דמיקריא סמאח
דתיי! חובתו אין
עושר) ,חוצץ דף יא : (.קדשי בדקהביההיא ’! .שהפריש שעירה לשעירו תיקדוש דהא יחיד
_____
^............קדשה אלא
חמורה דלא
לדטיה'שאי!'' לך דבר  Mולא קרבה למזבח כב[ ולהכי קרי ״מפריש שעירה הני תרי גופי נינהו מ *"חטאו5:
ליה בדק הביח כלומר דדין בדק הביח ^עד שלא *נתמנו כי מפריש שעיר לשעירתו!
דבז^,דוע״ י ״
או® שיש בו כל בך איח לה ע [  :הרי גופי נינהו  .יחיד ^תיקדוש דהא אילו חטא השתא)ב( בר איתויי
ונשיא ומיהו בהאי גופא דיחיד לא b ..ש ע י ר ה ו א ’[ ה א לא ח ט א לא איחייב בשעיר
^״י[|  3אי הכי הבא נמי הא לאו עולת העוף קמייתי
טפ ריש נקבה לאשם משכחח שעיר לחטאף
הואיל
דתיטכר
טפריש נקבה
וד,״ה
״י“
לפסחו הילכך אין נזושין
תטורד] : .אטד רבי אין
אני רואה דבריו של ר'
שטעון בפסח  .אלא
וראי עבדה הטורה הואיל
ומותר הפסח קרב
שלטים הא נקבר ,נטי
דינה כמותר פפה וקרבה
בדטיר ,שלטים וקדשה
קדושת ד,נוף ועבדד,
תמירה  .שד,רי שלטים
בא־ן נקבר [,וניתנינטי
אין אנ־)נטי(רואר ,דבריו
של ר׳ שטעון באשם
אלא עבדדותםורר ,הואיל
דאטרן לעיל בטהניתין
®תר אשם יקרבעולר,
והא נקבה נטי הויא
כמותר אשם ותיקרב

עץ מ שפ ט
נר מצור•

לנדבחצבור אזלי ואין חמורה

וה ע.
סמזיהה
כד ד מיי' שם הל׳ בא:

ב צבו ר .וחימה מאי קאמר דלעיל כד,
משמע דחולה חמורה ברעייה והכא

ח מיי׳ שם הל׳ יכ
זם"! מהל' ערכין
הלכה ן :

משמע דחולה רעייה בחמורה לימא כו

ו ז מיי׳ פ׳א מהל'
תמזרה הלכה כ א:

כיון דלנדבח צבור אזלי ואין חמורה מ

ה מיי׳ סס׳ז מהל׳
שנגזח הלכה י :

דלירעו ויעשה חמורה ונראה דה״פ

בצבור אין לומר דליהני ליה למפריש כח

ם מיי׳ פע׳ו מהל׳
טעה׳קהל׳ ג זע׳ש־.

נקבה לאשם להיוח קדוש קדושח
הגוך משום דמוחר אשס קרב עולה
כיון דאין דינם שוה *)לחמורה דאשס לעניןתמזרהדמזתרעזלה
עושה ממזרה זאין צ׳ק
עושה חמורה( ואין מוחר אשם עושה
כט י מיי' ע״ה מהל
חמורה דלנדבח צבור אזיל דלא עביד
ערכין הל׳ ז וע״ש :
חמורה ולא דמי למפריש נקבה לפסח
דמוחר פס ח הוי לשלמים שעושים
—*=!<««־»* —
חמורה כמו הפס ח עצמו הילכך דין

שיטה מקובצת

הוא שיחול קדושח מיו* על נ קנ ה
שהפרישה לפסחדכךלי הפרישה לפסח א[אלא הדאוי לד,םתאנ.
כאילו הפרישו למוחר פס ח דהייט גליון וכ״ש דבר הראוי
לר,קרבד ,אלא לאפוקי
שלמים דשניהן עושין חמורה :
נקבה לפסחו או לאש®
שס עולה עליה .גבי עני דכיון דאינו רועה א-נו
קדושת הנוף ואין עושר,
בטולח
העוך ולפי הא תמורה  :נ[ בפסח .ל״א
.
דס״ד השחא רוצה לומר מפיי ש נקבה שהמקדיש לשם פסח בא
שלפי□ע. .ג^7יוןג
;ןרב^ ר ב
לעולחו לא[ כגון מצורע עשיר שצייך פ ם ?
להביא עולח בהמה זכר ומש״ה קאמר פי׳ וכיון שע״י הפרשת
דעושץ חמורה בהפריש נקבה לעולחו זו שמפרישה לפסה חיא
עומדת לבא לידי סותר
משוס דהאי חיובא דמחויב שייך פסח שתיא שלטים
בנקבה אם היה עני שמפריש עולח ושלטים באים נקבה
_ חשיבה הפרשה זר
,
זו וחייל
העו^ דבאה נקבה דאין חמוח וז כ ח ח עליר ,קדושת הנו ף:
בעון 1ומש״ה נ ק ט גכי ע;י ע ן ן עכי ד[ ה[ עי׳ בר,שמםות

דאיכא

מצורע ל [3דבהאי חיובא דקמחייב
איכא נמבה בעולה :

דהא

איכא פרח חמאח  .תימה לפי
מה דפירשתי לג[ דאיכא למצוא
נקכה כעולה כהאי חיוכא נופיה דקמחייכ
והכא לא שייך למימר הכי לד[ ועוד אמאי
נקש פרח חשאת רוכ חמאת המזכח נקכה
אחיא וי״ל דפריך מכ״ש דהא אפילו מפריש
!’ '’ א ״ ^ " °א ״'’ א ל״יל״

בסוף הטס׳  :ז[ נבי עני
בעולת העוף אלא טעתה
לר״ש כ ק נדול  :ז[ עי׳
בהשמטות בסוף הטם׳ ;
ח[ חטאת ם״א]דר,איכא[
על שטר ,פרת חטאת .
קדשי בדק הבית היא
וקדשי בד׳ה כו׳ תטורת
טעתה יחיד
אלא
שהפריש :ט[נינהו הטא
עד שלא נתטגה ור,פריש
שעיר כו׳ סי׳א ונתכזנה
®פריש]שע;ה;תעשה
תט,ירה ידאי איתידעלהון
טק® דנתטנד® ,י
מחייבינן שעירר .,הא
לא איתידעלהוןטע־קרא.
אי הכי הבא נטי הא
עשיר ®א  .אלא היינו
_
שטעון גבי
טעטא דר׳
עולה דסבר אי' בעי
פטר נפשיה בעולת
העוף ברבי אלעזר בן
עזריה כו׳ :י[ ®א החם
הא לא חטא ולא איחייב
כו׳ הא עשיר הוא ולאו
עולת  :יא[ בן יונה :
יב[אוםרעי׳תםו׳ בכורות
ד' הה קד' ש)דףיד ע'ג(:
יג[ עולות נקבות חיכי:
יד[שלמים תיבעי רעייוע
טו[ נחתא לה קדושת
הגוף ה׳־נ כיון דלא
חזיא נקבר ,לעולה לא
ru
 nקדושת הנוף
״״ ,לח
נחתא
אימור  :י ® [1Pאייל
ושייכישלטים :יז[אע״ג
דד,ך נקבה לא קרבה
אפילו :י מ[ ת רע ה ם' א
אפ׳ח עושר ,תמורה
_______עלה
____ושם שלטים
הואיל
דטצינו שלטים בו׳ !
יט[ שלטים וטצינו

אפילו הכי קאמר דעושה פמורה משום
דאיכא שם עולה עליה כעולח העוף כ״ש
מפריש פרה לפרו דהיא גופה חזיא לפרת
חשאת אם היא אדומה דאית לן למימר
שהפריש שעיר לשעירחו
דתיקדופ:
פיקדוש דהא איכא שעיר נשיא  .וה״ה
דהוה מצי למיפרך מכרייפא גופא דלעיל
דאשס כן שנה והניאן ק  g,n |-דקא5ןך
ר' שמעון כל עצמן אינן קדושין ואמאי הא
חזי לאשם מעילוח וגזילוח והאי שינויא
דקמשני שייך נמי עלה ׳• ח נ י פרי נופי .
פירש״י יחיד ונשיא ומיהו כהאי גופא
דיחיד לא משכחח שעיר חשאת וכהאי
גופא דנשיא לא משכחח שעירה אכל עולה
נקכה כהאי גופא משכחח לה דאי כעי
מפקר לנכסיה לה[ והוי עני וחזי ליה עולח
העוף עכ״ל ול״נ דמאי קפריך כסמוך אי
נקכה
עולת
העוף ־קמייפי מ״מ לא דמו דהיא גופה חזי לעולת ■
־
הא בעי לרעוח כדקחני מחני׳)לעיל יח (:המפריש נקבה לעולה חרעה־ הכי הא נמי לא .
אי מפקר נכסיה לכ״נ לפרש הגי פרי גופי נינהו דהאי יחיד לא חזי להיוה
א( ושלמים נאים נקנה נחפאלה צ״ק נ( ד א דשם שעיר עליו <״ק
נשיא כעוד הנשיא חי ונשיא לא חזילהיוח לו דין יחיד אכל עני ועשיר כחד גופא דמו העשיר ראוי להיופ עני ועני ראוי להיופעשיר והשפא פריך שפיר
א׳ הכי דאמר הא לא חשא ולא איחייכ כשעיר אע״ג דגופו ראוי להיוח נשיא כיון דכההיא שעחא דחמא לאאיחייכ כשעיר לאו כגוף אחד חרינא כיה הכי
■
יכיא פור -או כני יונה פירוש וכיון
כעולח העוף ולא מצי פשר נפשיה כה  :ר ב י שמעון סכר כר״א כן עזריה כו׳ .
נמי כההיא שעתא דחשא -לא איחייכ
דמצי פשר נפשיה כעוף אפילו לאחר הפרשת כהמה כדאי׳ פ׳ מדוכה)ב״ק דף עח (:וא״כ דחי שפיר כעולח נקכה וצ״ל דמיירי השפא הא דר״ש דמפריש נקכה לעולחו
כאומר הרי עלי עולה דמצי פשר נפשיה כעולח העוף נקכה אפילו לאחר הפרשת כהמה כדאי׳ פ׳ מרוכה )גם זה פם( י מ כ ר ו לצרכי עולה ויפלו דמיהן עם
שאר נכסים לכדק הכיח  .דקסכר רכי אליעזר סתס הקדש לכדק הכית והוי כמפפיס תמימים לכדק הכיח דאינו יוצא מידי מזכח לעולם ’•  1ר ב י יהושע אמל
כ[^הג°וף דאעה" נ פ די ת
•
זכרים עצמן יקרכו עולה  .דקסכי לא שכיק אינש קדשי מזכח ואקדיש לקדשי כדק הכית מידי דפזי לקדשי מזכח וספמא דעתו לעולה דכולה כליל

איריא דפרת המארז
קדשי ברק הבית היא
ולית ב® תטורר ,דלא
קדשי קדושת הגוף
וליכא לאקשויי טיהא :
יחיד שמביא לחטא®
שעירר,
כשבה או
ור,פריש שעיר .לשום
שעיר® תיקדוש קדושת
ד1וף ותעביד תטורר,
דר,א איכא שם חטאת
עליו שחרי נשיא מביא
שעיר לחטא®  .לא דמי
לוזכא משום הכי לא
קריש דתרי טפי נינהו
יחיד ונשיא דמאי
דטייתי האי לא טייתי האי אבל ד,כא נכי יחיד מפריש נקבר ,לעולתו משום הכי קדשה שהרי ®א עצטו אם
הוא עני או אם ירצה להפקיר נכסיו להיות עני יכול לרגיא עולת העוף נקבה  :חטאו עד שלא נתמנו .
להיות נשיא אם הפריש שעיר לשום שעיר® שד,וא חייב להביא שהוא עדיין ®יום ניקדוש דהא אילו חטא
השתא לאחר שנ ת »ה היוז צריך להביא שעיר דהנא נוף אחר ®א ®יום ונשיא  :אפילו הכי לא דטי  .התם
טשום הכי לא טייתי שעיר אע״נ דנוף אחד ®א דדוא לא חטא כש®א נשיא ולא איחייב בשעיר הילכך אי
טייתי שעיר כש®א הדיוט לא קדיש  :אי הכי הנא נטי  .נבי מפריש נקבה לעול® לא ליקדיש דעשיר ®א
טי שמפריש בהמה ]לעולד ,ולא בר אייתוי עולת העוף נקבה וצא אלא היינו טעטא דר' שטעון נבי עולה
דפבר דעשיר נטי טצי טייתי עולת העוף כר׳ אלעזר בן עזריח[  :ר׳ י®שע אמר זכרים עצמן יקרבו עולות
]ונקבות ימכרו לצרכי שלמים ויביא בדמיהן עולות נרטפרש טעמיה בפרק בתרא יש בקדשי מזבח דלא שביק
איניש קדשי טזבת דבר ד,ראוי למזבח כולו לאשים וטקדשינ® לבדק ד,בית ועוד דסנר דאדם ®לק את
נדרו דבד,םר ,לקדעזי מזבח ושאר נכסים לקרשי בדק הבית  :נקבות ®כי קרבי שלטים ® .קאטר זכרים
עצמן יקרבו עולות[ מכלל דבל בהמות אקדשינדע לשום עולות ונקבה לא טצי קרבו עולות ור,יכי מצי לטיקדב

יחיד

בלא מום ועושה ת «ר ה
הס״ד  :כא[ הכפורת . :הס׳ד ומה״ד פרת חטאת דחטאת היא דד,א א־כא  :כנ[ למזבח ולא עבדי תטורה
הילכך שם דפרת חטאת לא טהני לאלוטי הפרשת פרה לפרו לקרשי מזבח דעבדי הטורה  :כג[ לד ,דלא
קדשה נופה דאטרינן פדר ,נפדית בלא מום ואם נמצא נאה טמנה בו׳ וביון דלא קדשה לנופר ,לא ענדה
הטורה  :הס׳׳ד  .וטה״ד קרבן יחיד נקבה שעירה או כבשר ,וקרבן נשיא זכר שעיר  :הפ׳ד  .וטד׳ד ת ד ז
כד[ נתטנר ,לר,יות נשיא וחייב שעירה ואת׳־כ נתמנד ,וד&ריש שעיר לשעיר® לקדוש דהא טשכח שם  :בה[ הוא
ולאו עולת ו ®' א  :כו[ הוא עולה לנדבר ,לא איקרבר ,בדלות  :כז[ סתם הוא עולת העוף דתנן במם׳ מנחות
בפ׳ הרי עלי עשרון האומר הרי עלי עולה בסתם יביא כבש דפחות שבעולות היינו כבש וסתם נודר אינו
מקבל עליו םפ®ת שבעולות  :הם'ד וטה״ד יביא תור או בן יונד ,דד,יינו פחות שבעולית ולא פליני אלא טר
כי אתריה וטר כ* אתריה  :הפ׳ד וטה״ד זכרים יטבדו לצרכי עולות דבל טר ,דאיכא לעלות בקדושת טזבת
טעלינן ועולד ,כולה כליל וביון רחזו לעולר ,קרני עולות ונ ק מ ת דאינן ראויין לעולה ימכרו לצרכי שלטים רכל
הראוי לטזבח אינו יוצא מידי מזבח לעולם בדין הטתפים תטיטים לבדק הבית שלא יצאו מידי מזבח  :הס׳׳ד
וטה״ד ®טירט  :כח[ תיבות בהמה וטי® ל״ש  :כט[ למזבח אבל אינו  :ל[ אקדישנהו דהוא קרבן קדוש וחשוב
מכל הקרבנות ד,ם״ד  :לא[ לעול® בעולת חובר ,כגון  :לג[ מצורע ולא אמר שיש שם עולה בזב וטיירי בעולת
נדבה רבעי לאשכוחי דבהאי תיובא דקא מחייב איכא נקבת בעולר : ,לג[ דפירשתי דרוצת למצוא  :לד[ הכי דאין זד ,שום ®בה של כהן ועוד  :לה[ עיין בהשמטות בסוף המסכת :

הגדיוות ל ו ס ח )א(גט׳ דהאאיכא
דאתמני גר איתויי
אינער ד א׳י שמטון ) :ד( רש׳׳י ד׳ה
והיא רקבה כצ׳ל וחיבת

ת ת י ת ת ר ׳ א ]א[ רש׳י ד׳ה הואיל  .והיא  .צ״ל ובא ] :ב[ בא׳ד ונת־.א  .צ׳ל נחתא ] :נ[ ד׳ ה הואיל .
בעולה  .צ״ל כעולת ] :ד[ ד״ה קדשי  .ולא  .צ׳׳ל לא :

פרת חטאת פרת סטאת קדשי בדק) :נ( שם דהא אילו ומ 61השתא נתר
שטיר ) :ג( שם ולא אמר רבי שמעון וכו׳ קדושת הגוף ה״ה הכא נמי
הואיל ומופר הפסת וכו׳ ואע׳ג דהך נקנה לא קרבה אפילו וכו' הואיל
ש^זים נמחק ) :ה( ד׳ ה חטא מד כו׳ שעיר הוא הס׳ד ואח׳כ מ״ה הא נמי עשיר הוא ולאו ) :ו( ד׳ ה ודמיהס וכו׳ לבדק הבית ואפילו מידי דחזי למזבח ומ׳מ איט יוצא :

עץ משפט
נר מצוה
ל  kמיי׳ ס״ג מסלנות
תמורה מלנה א :
לא כ מיי׳ פ׳ד שם
לב ג
פסולי המוקדשץ
הלכה יד :
פ״י ״?ל״יי
לג י
לד ?’ מ-
מעסה
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אלוסר שם

פרס שליש־

תמורה

רבינו גרשום

א ם היה כהן עבודתה ועורהשלו  .פירוש אם היה כהן זה שהמומר שלו הוא דליכאשסאשסמלאמו  .דלא אשכחן נקבה* מושה סמויה •אלמא
"X v
עצמו מקריבה והעור שלו ואפילו אינו מאותו משמר המשמרת באותה נחשא לה קדושת הנון! לרעוה לשון ירושלמי נקבות היכי קרבי שלמים
שבת דהכי תניא מנין לכהן שבא ומקריב קרבנותיו בכל עת ובכל שעה שירצה
כא[ הא קדוש גופייהו לעולה כלומר)ג(ובעו רעייה דהא אמדנן)ב״ק דף אקדישינ״ ולא חוי
n׳ yובא בכל אות נפשו ושרת בב׳׳ק בשילהי הגוזל קמא )דףקע;( לשון
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לכולהו  :ותא בעו
אשם דהלכה למשה מסיני דתמורת אשם
דליבא שם אשם על אמו אבל גבי נקבה
אוקימנאלר״שלעילדסביראליהכר׳ רעיית  .נקבות דטכת
אינהקריבה אשם וי״ל דשמא סבירא ליה
אלעזר בן עזריה  :ס ת נ י ס מ ו ר ס קדושת דתוית אתיין :
לעולה דאיבא שם עולה על אמו אפילו רבי
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קריבה אשםלפני כפרה דלא איגמר הילכתא ” שמעון מורה ועוד הא שמעינן ליה ל ד שמעון
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 wדתניא ר׳ שמעון בן יהודה אומר משום ר׳
אנללאתר כפרה דיה הוא לפני כפרה* שהתמורה נמי ל[ דמיה
עצמו קרב עולה בהתמורה
הסיד קריבה לעולה ס״ל  :אין אדם מתכפר שמעון אף לעולתו אין עושה תמורהג[:
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לכפרה את״ן לא[ לשון רש״י :ו ל ד שני עי מברו י פלו י[ « ימיו לנדבה רבי אליע?ר^
ח ד להקל  0סמך על ^ ^ *® ,
שיטה מקובצת אינו קרב .ולד תמורה כולד 'זייייי' “ אומר ימותו ורבי ה[^^^אליעזר אומר יביא
היהנה! .אותו כד[ שהפריש האשם
אוסר
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א[ שמעון דאמר לעולתו :והקשה מורי הרמ״ר מאי קפריך והא רבי ״ ״י ״ו סו חו ור□
דרגי שמעון .......
אליבא ___
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וכפל באחר וניתק
קאמר ״בדמיה עולות *יאשם שמתו בעליו ושכיפרו
ג( תיבת אליבא נמחק  :יהושע
ולדות קרבי עד
י^׳'•
בעליו ^(ירעו עד שיסתאבו ימברו ויפלו דמיו טבודסה ומורה .של עולה הבאה מן
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ופליגי רבנן ־
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אומר יביא בדמיהן ד״ה ואפילו *כר׳ אליעזר ואיהו דקאמר מ לנדבה ר׳ אליעזר אומר ימותו י[ ר׳ *(אלעזר 5׳ pהמותתשלוהיא .שהוא]עצמו[מקריבה
ונועל את העור ואפילו איט מאוחי
אומר יביא בדמיה עולה והלא אףנדבה עולה
עולות  :ו[ ימותו ורבי לב[ אפילו לרבנן ולד ראשון קרב ולד שני
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דדלכך ■לא בעי רעיית
נקבה לאשמו וילדה  :יניא מולה ■ .
אלא )ימכרו לערבי(
דמותרות לנדבת יחיד אזלי  :והלאאף ]קיב־[ שלמים  :א־טור

אלעור

אומר י^;״ אינו קרב אלמא גרע שני מראשון וא״ב^
 ”g , .לר׳ אליעזר דאמר במ^י׳ ולד ראשון אינו

נ^אלי״מ^תת^
הגוף
נחתא יית קדושת
נכי נקבת לאשם :
בנ^יב״^בל״עי־נ״קבת
לעולה דא־כא שם
עולה כנקבה אפילו ר׳
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באוחה שבח דהעי
משמר המשמרת ׳
חניאמנין צכהןשבא ומקריבקרבטשיו
בכצ עש ובכצ שעה שירצה ת״צ ובא
בשילה’ ״א שמ^.״',כ “לק
בכצ אות נפשו ושרת
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.זיר׳ת קרב כ^^ש שני Iא ב ל גבי אשם דליכא בזמן שהיא באה ׳[ *עולה סומך עליה ומביא g
חובה סומך חיירח
חירור
תיבת עולה
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נמחק :ח[ ועורה של שם עולה על אמו  .הכא לא מצי לפרושי
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דליכא שם עולה על אמו בעולת העוף דהא
ועורה שלו"ובזמן שהיא נדבה אינו סומך"
ט[ אשם אימא טורו :
י[ צר־כא ל״א וצריכא הוי שם עולה על אמו בעולת העוף אלא
עליה ואינו מביא עליה נסבים ונסביר .משל
דקרנן צבור אי!  raw 0״ז ”?י ־לי r r Z J S
דא' תנא תמורת אשם ה״פ תחילת הקדש דאימיה לאו לשם
ציבור אע״פ שהוא כהן עבודתד ,ועורה ח[
העלם דבר של צטר ושעיר המשתלח באשם רועת ותמורת
קמייתא הו״א הוא עולה איקדיש דהא לשם אשם הוקדש :
דפל־ג• משום
ויפלו
דאתא ב ד מ י ה ן אין בעצמן לא  .ותימה למורי )א( משל אנשי משמר ז ג מ׳ו צריכ אד אי
לאחלום־ אבל כתרייתא
דם•™ לנרבת צבור
׳ הרמ״ר מאי קפריך
בפרק שתי מיוש )דף צב : (.יאט״פ ?מותר אשש“דמל^!1
אימא לא אהכין תנא
היינו אשמעינן אשם בהא קאמר רבי אליעזר ימותו
בת־ייתא ואי תנא אשם טעמא דהכא הוא עצמו לא משום דאתי
ח^שכה! .כלומר ואפילו הוא כהןעטדתה עולת  :ר׳ אליעזר אומר
שמתו כעל־והו׳אכתדא לאיחלופי כדאיתא לעיל והאי עעמא לא משום דנזר לאחר כפרה אטו לפני כפרד .אבל
| ו ע ו ר ה של אנשי משמר שהרי של צטר ״ ״ ל א ת ™
אמר ר׳ אליע^ משום שייך במפריש נקבה לאשם ותי׳ דנ״ל דלא גבי תמורת אשם ולד תמורתה אימא מורי
ההיא ואין כהן של משמר אחר רשאי לפני בפרת :ד׳ אלעוד
""' "lאמר מי שעמי דלעיל אלא לגבי התמורה
להו לרבנן ואי אשמעינן התם בר.א קאמרי
אהבי תנא תמורת אשם• עצמו אבל הולד ישלו דחיית אמו והיכי
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לאחר  :י [3ת-בת ראטי יקרב עולה וה״נ אנו צ״ל לעיל
אני בשבתי ואחם בשכתעס  .ף ^ן /שנתכפרו בעליו .באשם
צריכא י[ אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה
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״י' )דצ״ל( דפריך מהאי משנה
וצריפא .לאיפלוגי בחרפי ר׳ אליעזר ירעח בו׳ :וצריכא.
יא[ מחלוקת לאחר כפרה אבל לפני כפרה
נטי מלר ^שני שא? דאמר המפריש נקבה לעולה וילדה הואמ^
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עצמו יקרב עולה :
ד״מורה עצמה א־נד,
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בעציו ב הס א קאמר רבי אליעזר ימוש שמתו בעל-ם  :ראי
דגיןדשוא״ת ומאי
שתי תשובות בדבר חרא דאין אדם מתכפר
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בדמיו עולה וקעביד איסורא לכל זמן  £ח ר שנת׳־פרי ייעת
נשמע לרגנן ]רירית[ עולה והתני רב חנניא לסיועי ל ד יהושע בן לוי קשיא  [ 1pבעא מיניה רבי אבין
בר חייא מר׳ אבין בר כהנא'הפריש נקבה לאשם בנד .מר,ו שיקרב לעולה^כ; שלא נתכפר קיימי דמיה לאשם= אגל ^^'r Sשט?מ
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להקרבה
לרעייה קורם שיתכפר
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א״כאףלת״קרר׳ שניין מפריש נקבה לעולד .דאיכא שם עולר .על אמו אבל גבי אשם דליכא שם
באחר תה אינו רין
אימאמודה .רבי אליעזר דרועה כז[
ימות כ׳ש ולר תמורת עולר,על אמו אפילו רבי אליעזר מודה א״ל טעמא דרבי אליעזר לאו משום
שביון שהוא מחו־ב
 S״ ש« ושטהס
ע״א יחשלמי לאי אשמעינן גבי תמורה
דשם עולה על אמו ימ[ אלא משום דחזי להקרבה ודוא נמי חזי לר,קרבר,
בההיא קאמר ר׳ אליעזר תמות היא ראויים לאשם לא ירעה
אשםולת״קאליבא דר׳א איתיביה ולדן ולד ולדן עד סוף כל העולם נ[ יביא בדמיהן עולה בדמיהן אין
וולדותיה מ ס ם לאתי לאיחלופי היאיל ?™רו ^’משום'“הבי
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אחרות  :יד[ אבות לא
ושתיהן עומדות ההקדש והתמורה אתי
צנועות ולהחליף הראשון לרעייה והתמורה לאשם הואיל וסוף סוף דמיה קרבי לא איכפת ליה אי)ד( מקריב לה וקעבד תרי איסורי חדא דמקריב
״
?םדה'“)אא'הכך היה התמורה ועוד דמייתי בדמי האשם עולה והוא לא נתכפר עדיין דשמורה לא כיפרה לו כדאמרינן לקמן דאין דבר הבא בעבירה מכפר ^ ליכא לם־מר רלע^^?
לא יחליפנו אבל אשם שכפרו בעליו דלא אתי לאיחלופי דהא אס נמצא ראשון קודם כפרת שני לא איןעחדיטטעו בין לפני בפיה
יפתס(  .טשים נייי[ חטא והמורים באה בעבירה שעבר על
לרבנן כו׳  :הוא טצמו  .ולד החמורה יקרב אשם אם אבד הראשון  :בטבילה  .ותמורה ע בי טל לאמורי לר? לרבנן''דלר«
לת?וי ™״מירהלאשם לן הי קריב והי רועה אימא מודה להו
יאי! אים מתכפי יחליפנו)ויקרא כז( ואע״ג דתעורת עולה ושלמים קרבה הנ ס לאו לכפרה אתיין ) :ה( כח[ ויבחגינאלסיועילי׳יהושטבןלוי  .לעיל בהאי פירקא צריכאלמימר נטיבתא
™איליאר^??? “ ״״ “? )דף יח]:(:״[ ולדשני אינו קרב  .והאי ולד שני הואדתמורה קרי וולד הואיל ומכת אחר אתי :מחלוקה  .דולד תמורה קודם כפרה דהתס א^'שם'ת?לשכפ ״1
עילה רכיין רשניהם אמר ר״אימות דאי אמרת ירעה כיון דדמיה קרבי אתי לאיחלופי ולאקרוביה לאשם ורבנן אמרי טון דאיהו גופיה לא אקריב עולה לא אשי ל׳א ראי תנא תמורת
יוסי ברבי הגיגא  .דאמר לעיל מודה ר״א ס'??“ ח ״ י ״ ״ ״ ^ ע א
???  ??fלאיחלופיאבל לאחר כפרה דליכאלמימר איחלופי הוא כש[ והולד עצמו ק רב עולה :מדרבי
כפיה ילאחלופירטלי  Mושמעינן מינה דטעמיה דרבי אליעזר גבי ולד)ו( מפריש נקבה לעולה משום דאיכא שם עולה על אמו אבל הנא דציכא שם עולה על אחו התם רפליגי' רבנן משום
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א( ]5״ל ור׳ אלע 1ר הוי״ט וע׳ש  .עי׳ רש׳ק ועי׳ לעיל יג ע׳ב יש׳י ד׳ה י׳א^ י(
לו כאשם עצמו וימות האשם עצמו ה־לכך קאמרי ]־רעו[ ראם יתחלפו לבשירניש אית ליה תקנד ,ויחזור
אלא לפגי כפרה אכל לאשם ודאי א־נה קריבה דאין אדם מתכפר בעבירה ופריך והא תני כו׳ואיכלריא איך יקיב
ויביאנו ויקי־יננו אבל בתרייתא באשם שמתו בעלים או נתכפרו דהבא ליכא חלוף )דלא הוי( ]דר,א לא הו■[
ולד תמורת כלל לא לעולה ולא לאשם קשיא  .תום׳ אחרות  :עו[ קש-א א־כא דאסר־ אמר רב נחמן אטד רבת בר
אלא חד אשם אימא לא פליגי אלא ]קסביי[ יטות להבי תנא בתרייתא דבהא נטי פליגי )דפליני בהא אטו
אבוד ,מחלוקת קודם כפרד ,ט׳ והתני רב וזנניא כו׳ אלא אימא יב־א ברם־ו עולד [1P : ,ותפיסוט כו׳ דאמר
רישא( וא• תנא אשם שמתו בר,א אמר ר׳ אלעזר ימות משום דלא ט־חלף דל־כא אחר אבל תמורת אשם ט׳ :
א־ן בנה קרב אשם אע״פ שתחלת הר,קדש הופרש לשם אשם וכ׳ש שלא תקייב עולר ,שתחלד ,הר,קדש לא
לא שנו  .דולר תמורת אשם דליבנ; ירעה ולר׳ אלעזר יביא בדמיו עולה אלא לאחר כפרד ,לאחר שנתכפר
ה־תה עולר . ,תום׳ אחרות  :י [ 1ר׳ אלעור לא שמיע ליה בייומר לא סבירא ל־רו  .תום' אחרות  :יח[ קא״ר
באשם עצמו ונשתייר זר : ,אבל לפג־ כפרה  .אש עדיין לא נתכפר בו והרי שניהם עומר־ם האשם עצמו וולד
 :יט[ אלא משום דחוי להקרבה  .פ־׳ דפבר דא־ן דיתו־
עור אלא מפריש בו׳ ר' אלעור מודה בו׳ דר׳ אלעזד
תמורתו  :דברי הבל הוא עצמו  .הולד עצמו אם ירצה )קרב אשש( ]להקריבו לאשם יקריב[ שיטל הוא
ד,אם חל כלל על ועלד  .תום׳ אחרות  :כ[ ע־' בהשטטות בסוף המם׳  :כא[ שלטים נ־קדוש גופייתו לעולה כלומר
לרדזבשי בא־זת ש־רצה ששניהם וברים הם  :אמר רבא שתי תיטובות בדבר ]חדא דאין אדם מתכפר  .בשבח
ותיבעי רעייה  :כב[אם המיר נקבר ,באשמו וילדה :ד,ם'ד ומר,׳ ד ימותו דמשוי ל-ר ,שם חטאת דלט'חהאולא
הקרש בדבר הבא בעבירה דולר זר .בא מתמודד ,שבאת בעבירר .דהא כתיב לא ים־ר אוחו  :ועוד הא תאני
משום טעמא דמפרש בנמרא  :הם׳ד וטר.׳ר יביא בדמיה; עולת :מ [ בנ-הוחא ופרושי קא מפרש  :כד[ אותו
רב חנניא  .בר־ש פירק־ן ולד שני איני קרב והא■ ולר תמורה היינו ולד שני דחמורה עצמה היי ולר ראשון
נמחק  :נו[ כפרה ם׳א דירער ,ויביא כרמיועולת וקא
שמותר זה שלו שהפריש  :כה[ מר ,מכרו תיבת מטרו
דאת־א מבת הזבה אלא א• אתמר הכי אתמר[  :לא שנו  .רפליגי רבנן ור' אלעזר אלא לפני כפרה דלפני
עביר כו׳  :כו[ עי׳ בהשממות בסוף המם'  :כח[ רב חננ-א אות ו' נמחק  :כע[ ר,וא ד,ולר עצמו אות ו׳ נמחק :
כפיה לא מצי להקריב אשם דאין אדם מתכפר בדבר הבא בעבירה  :אכל לאחר כפרד ,דברי הכל ולד עצמו
ל[ קיימא לעולה תיבות דמיה קד־כה נמהק  :לא[ אתי־ן אלא דויון בעילטא הוא לשון  :לב[ ואפילו  .גליון לר׳
קרב עולה  .דעולד ,לאו לכפרה אתיא  .והא תאני רב חנניא ]לסיועיה[ דולר שני אינו קרב כלל קשיא  :ל׳א
אליעזר ולרבי אליעזר אפילו לרבנן דר״ש ולד ראשון גטי אינו קרב וכ״ש שג־ ומות־ב טדר־ביל דאמר אפילו
דברי הכל ולד קרב אשם  .אמר רבא ב׳ תשובות ט׳  .ועוד הא תאני בו׳  .אלא אימא יביא בדמיו עולת
לרבנן דאמרי ראשון קרב בשני מידו אלמא שני גרע מראשון אבל לרבא א( לכיייע ולד קרב :
לנדבת יחיד דולר שני אינו קרב א־כא דאמרי לא שנו דפליגי אלא לפני כפרד ,דרבנן סברי תאי ולד הוי
א( נראה ד5״ל רבה ור״ל לרבה דאמר לעיל יח דאדרנה דולד שני לדה קרב משום דאקראי בעלנזא הוא ע׳ש
מותר אשם וירעה ויפלו דמיו לנדבר ,ור׳ אלעזר נזבר לנדבת יחיד אבל לאחר בפרה ביון)דהוי( דובר הוא וחזי לר,קרבהקאםברי דיקיב עצמו עולה ור,תני רב חנניא בו׳  ,אלא א־מא יביא בדט־ו של ולד שני עולר ,ראיכא שם
ד,גד,ות ד,גר״א ]א[ גם׳ דתניא רשב׳י כו׳  .נירש׳י תמורה ל״א א׳ל רחנ׳א לר׳י נקבות היפי קדט שלמים הא
הגר.ות הב״ח ) א( במשנה ועורה של כ'5ל וחום מ' נמר,ק ) :נ( גם׳ ועוד ההני ר׳ חייא לסיועי לר' יהושע) :נ( רש״•
קדיש נופייהו לעולה דהא אמרינן אי בעי פער נפשיה בעולת העוף א׳ל ר׳י ס״ל נו׳ עד ועוד
ד״ה ע סה חמורה זכו׳ כלומר נבעו וכו׳ בעילת נקנה ובהא ודאי אנזר ר׳ש דקדשה) :ד(ד״ה אימא מודה
ואת׳ב הא אמר ר׳ש דקד:א לגופא דהא אוקימנא לי׳ש נראב״ע א׳ל ר׳י ס׳ל בו׳] :ב[מתני׳ ולדן ולדן'5.ל ולדה ולדה :
וכו׳ לא איכפת ליה אי לא מקריב ) :ה( ד׳יה י׳ מ״א לסיוע״ לרינ׳יל ) :ו( ד״ה מדר׳ יוסי ונו׳ גני ולד של מפריש :
]נ[ דמיו  .צ׳ל דמיהן ] :ד[ ורא״א יניא בדמיה־5 .״ל ר׳ אלעזר אומר יניא בדמיהן ] :ד [,שם משל אנשי  .צ״ל
של  :לו[ שם צריכא  .גירש׳י ע׳א דאי אשמעינן גבי תמורה בההיא קאמר ר׳א ימותו משום דאתי לאחלוסי אבל גבי אשם ולא אתי לאח1ופי אימא מודה לט כו׳ עד צריכא ] :ו[רש'י ד ה ואע׳ס .מסרו  .צ׳ל מכרו ] :ח[ ד׳ ת ולד שני נו' .
וצ״ע דא׳ב למה אמר ר^פ בדף ית ועל ולד ולד המורה נו׳ הא אף ולד עצמו לא קרב  .אלא רל דפריך עג ולד ולד ] :ט[ ד׳ר .מדר׳ ושמעינן נו׳  .דלנאורה לא מונח דריב״ח לא קאמי לק דאין קרב אשש נתב ושמעינן נו׳ ;
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הוא מצמו  .ואע״ג דולד החמורה חזי להקרנה  :א( יז[ מאי הוי משני המטיל מום נממורח ככור ומעשר מהו .גפ' כל המנחות נאוה מ5ה)מנחות לן א מי>׳ פ׳ג
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ליה  .כלומר מלקאמר משנינא לך שינויי לחיקי בבלאי מנצל דהןה,,ע
ה״ם ^ה מש״
’S
שיניא אחיינא ‘ מ ת נ י ׳ הייאלו » כוי ומ״שי • ל^ל י1״שי*
נ ״י1״־1שינ־[שצאירו־יונ^4זצאיוישגפו־ה» 1םנ(״[ונפדו:
ומן הממשי  .מפני תורה אור
מון מן הבכור
.
מסורת ה ש ם הכא דמעיקרא היה חם לקי אי לא שנא  :ופ׳א מהלכות בכורות
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א י קסנר קדושה ראשונה קדשה לשעחה ״
’
שילדה
שאין יש[ הנאחן להקדש במכירחם ¥עצמו לא הכא במאי עסקינן כגון
 °נוי־כ'‘ הלכה ׳אייופ׳א
וקדשה לעחיד ל^א נ י יי י ”’
לדמי בכור לכהן ודמי מעשרלבטלים !נ ק ב ה ועד סוף העולם א[ לא אוליד חד זכר
נזכחים )דף קז (:דלמ״ד קדשה לעחיד מהל׳'איסורי מזבח הל׳ י:
ו,משום הנאה דידהו לא מזלזלינן
א״ל משגינא שינויי דחיקי בבלאי כגון
לנא מקרינין אע״פ שאין נית וא״ח והא מ א ה מ»׳ פ׳ג מהל׳
בקדשיס)נ( כ[ :ג(נפלבהןמום.בבכור
תמורה הלכה ה :
נעינןמזנחוליכאוי"לדפריךמנטרשנשחט
ומטשר אינו יכול להוציאן מקדושה  aשילדה נקבות עד סוף העולם
ונורק דמו קודם שחיג הניח יאין חסי ^°איס ”4 ‘,’4
עד
ולדן
ולד
דבבכורכחיבלאחפדהובמעשרכחיב ^*תמורת"הבכור והמעשר י=ולדן
אלא אכילה לפנים מן החומה דומיא דמעשי יב ופ״ג מהלכות תמורה
לא יגאל  :מיז מן הבכור והמעשר  | .שו ף העולם הרי אלו כבכור וכמעשר ויאכלו
הלכה נ :
אי נמי י״ל דפריך הכי נכור נמי .נייתי
ויננה מונח *ואי קסנר לא קדשה לעתיד כאן ה ס׳י ואת׳כ מה׳ד
שאין באין לכחחלה מחוצה לארץ כשאר ^‘במומן לבעלים מה בין בכור ומעשר לבין כל
?°״
לנא ככור נמי תינעי ה״ג רש״י וקשה
באיטלז
כל הקדשים :שהבבור והממשייש לק !הקדשים *ישכל הקדשים נמכרים
הלכה?’?
דלמ״ד לא קדשה לעתיד לנא אין קדושה
פרנסה במקוק • יש להן חקנה ״ונשחטין באיטלז ונשקלין בליטרא חוץ מן
נירושלים יותר משאר ערים ועוד דאמר מ ד ח מיי׳ ס״א מהל׳
במקומן שירעו עד שיהחאבו ויאכלו
בכורות הלכה ה :
הבכור והמעשר *יויש להןפדיוךולחמורותיהן^ פ׳ כתרא דזנחים )ג״ז שם( דלמאן דאמר
בחומם לבעלים ושאר כל הקדשים
לא קדשה לעתיד לנא מעשר שני נאכל כנל
״.
פדיון יתץמן הבכור והמעשר ג[ ׳ובאיןמתצה״ ערי ישראל ויש לחיז ״יהא קושיא שניה
אע״פ שנפל בהן מום הרי הן בקדושחן
וצריך אחה לפדוחן ולהעלוח דמיה ¥לארץ ד[ חוץ "מן הבכור והמעשר ה[ *שאם״ דמיירי הכא כמעשר שנזרע קודם שחרג «««n״׳ nV
מ ה ט מ״' פ״ס מהל׳
ולהקריבן והואיל וסופו להקריב דמיהן '״באו תמימים יקרבו ואם בעלי מומין י א כ א ן הכיתשהיה פעון הנאה כירושלים ד״ה,א מיז « ״”
איסורי מזנתהל׳ ט:
מו י מיי׳ פ״נ מהלכות
לא אמר דנאכל ככל ערי ישראל :
י ע לו הן ננ^יי! ו יקרא ו  :ג ם ׳ ל א  1במומןלבעלים א״ר שמעון*מה טעם שהבכוף-
מטשר שני הל׳ א :
ה כ י גריס רש׳י לעולם קסכר לא קדשה
מהייב •מלקוח משום כל מוס לא יהיה
טז כ מיי׳ פ׳ט מהל׳
והמעשר יש להן פרנסה ממקומן ושאר כל
לעתיד לכא  .וקשה דאה כן למה
הקרננות
מעשה
כג[ בו  :וסיבעי בהשיעישל מעשר .
לי האי עעמא דאיתקש כשר לדם תיפוק
הקדשים אע״פ שנולד בהם מום הרי אלו
הלכה כה :
יקישיאינוקרב
מהקיאצ ש׳ע שייי
דמי
חומה
לו
שאין
דכמי
כיוצא
דנפסל
ליה
מח ל מיי׳ פ׳נ מהלטת
בקדושתן  Jג ט׳ אמר י[ רבא בר רב עזא בען
ועוד דאמר נזנחי ם)דף ס (.כז[ מזכח
כדאמרינן בשילהי בכורוח )דף• ס(.
בכורים הלכה א ;
ומעשר
בכור
בתמורת
מום
המטיל
במערבא
שנפגם אין אוכלין כנינו קדשים קלים ומפיק
כג[ החשיעי נאכל במומו :להוציאאה
מ ט ם מיי׳ שם ס״ג
ליה מהאי סעמא דאיתקש כשרו לדמו והכא
מהו מי אמרינן כיון דלא קריבן לא מיחייב או
הלכה יב :
ההשיעי• שלא יקרב וכיון דאינו קרב
אמר דהך היקשא דנשר לדם הוי למ׳ד לא
דילמא כיון דקרשו מיחייב א״ל אביי ותיבעי
פשיעא לן דלא חיחייב המעיל בו חום
קדשה לעתיד לכא כח[לכן נראה לר״י דה״ג
לך המטיל מום בתשיעי של מעשר “ אלא
הכאנמיכו׳  :בןאנמענוסולאקבלז
איקסכר לא קדשה לעתיד לכא מעשר
הימנו• וקשיא אמחני׳ דקחני אם באו
שני לא לייתי וכמעשר שנזרע קודם שחרג
מאי שנא תשיעי דלא קמיבעיא לך דרחמנא
הכית כדפ״ל וה״ג לעולם קסנר קדושה שיטה מקובצת
סשיגויס ’ ק י ט  :ה6י׳־שמעאצ»׳(^,^,^ .מעטיה °עשירי להוציא התשיעי ה״נ רחמנא
מהלכות

=,
פד

מתני׳

ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיל לכא א[ העולם ולא אוליד נ
 ,ל״א טשנינא
״
׳
’
’
דחיקא בבלא
נקבות
י

’ ״“ ’dSoט״״ שמה עולוחיכס וגו׳ וחרומח ידכם אלו
כ שארקרק י תידוא ם בכורים :מה ככור אינו גאכל פו׳ .
ע ^־ ^ ה ועו ;^=“4־ כדמפרש לקמיה דבעי מחן דמים
שאף על פי שאי! משטר ואימורין למזבח:ה(כפוריםאי>ןכאפלין
ל?די?״י '  5״ ; אלא בפני הביס  .דכחיב )שם כו(
דכתיב ובא בכל או ת והנחחו לפניה'אלהיךו(:הנסה.לפני

^

 roroוכ®־ ימיו® צפט ה׳אצהז;
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העולה אשר
לכה! לו יהיה ובזטן דינא ולימא בכור יוכיח וחזר הדין הצר
 Sצטר^? ״ 'J ,השוה שבהן שמעונין הבאח מקום ואינן
עליה דאי! קרב! צמר נאכלין אלא בפני הביח אה אני אביא
?ליי ה «כי ? מ ; 5 ; 4״ מעשר  :ומאי קסבר  .דפשיעא ליה
משל צבור ואע״ם שהוא דבכור איע נאכל ומעשר שני מספקא
אשם'?ה ’ ^י  "4 ? 4ליה :וקידשה לנוסיד לבא  .חרוייהו
לעובדה אלא עמדתה בכור ומעשר בני הבאה נינהוויקריבום
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בתשיעי של
במערבא המטיל מום
w
מהו א״ל ״[ותיבעי לך המטיל מום
_בכור ומעשר אלא מ״ש תמורת ב מ ר ומעשר “
 1דלא מיבעיא לך דרחמנא מעטינהו קדש ה ם£
| ה ן קריבין ואין תמורתן קריבה תשיעי של&
^מע שרנמי רחמנא מעטיה העשירי להוציא^
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כפני הכית ואמר מורי ה״ר מ״ר דשסיי ל?״אי'"לפ?יי" ב 4 4
הס נאכלין אפילו כזמן הזה והא דאמר תניא וכר יפלו דטיו
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לככוריס שק פעונין ״ ״ ״ ״ א י” יי’1

? , 4יפלדדי הלנ^4

הבית נ(והטעשד״י׳תו־,בתים
לפני  . v״
..............
שנשחט............
.. ...............
.
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בבכור ־
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ה[ור,םעשר אם באו.עי׳
תום׳ בכורות ד״ההתרת
הביתאבל ברייתא לא מיירי אלא בבלורים
^ שמעאל הא ר עק בא ל חנ א ר וס אומר
הבית אבל ברייתא לא מי ירי אלא בבכורים )דף 3ו ע״ב( :ו[א םר
^נ׳ דברים משום נ׳ זקנים רבי ישמעאל אומו
שלא הונחו אבל הונחו לפני הבית אפשר רב אחא בר רב עויא
בעובטערבא  :ז[ תפדה
דנאכלין אף לאחר חורבן :
’[ יכול'יעלה אדם מעשר שני יא[ בזמן הזה
כי קדש הם הם קריבי!.
ממקום
עי׳תום׳ זבחים ד״הקדש
ויאכלנו בירושלים ודין הוא בכור טעון הב את
)דף לז ע'נ (  :ס[ א״ל
מקום ומעשר טעון הב את מקום ינ[מה בכור אינו נאכל אלא בפני הבית אף אבייותיבעילך [P :בן.
עי׳ תשובת תרשביא
מעשר אינו נאכל אלא בפני הבית לא אם אמרת בבכור שכן יטעון מתן דמים
שליא  :י[ יכול
ואימורים לגבי מזבח תאמר במעשר דלא אמלת בימרים טעונין ה ב א ת מקום י“ ע ל ד ,״ ^ ד ם ■'טעשר
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לבא .ואפילו הכי מספקא ליה ממעשר
ומעשר טעון הבאת מקום מד^ביכורים אין נאכלין אלא בפני הבית אף מעשל בלא פד' 4ד?בר ’ ;5 , 4
חיבעי ליה נמי בכור ואמאי ילין[ מעשר
ג״לר
טעונין “ הנחה תאמר במעשר
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שנימבכור :למולסלאקידשהלמהיד אין
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בכיהאי
;א[שנ;ראבלטבירושלם
יהאי בסר עסקינן שנזרקדמו בסט ’?“’,ובכורות בקלך וצאנך הקיש מעשל ל ב מ ל מי ,ב מ ר אי^ נאכל
ודין  :ינ[ מת
הבית אף מעשר אין נאכל אלא בפני הבית וליהדר דינא וליתי במלו ה צי אמך בכור בו׳ בסמוך מפרש
י^י
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וי
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ט״ש
 . .ז! ________________________ ...........................
נזרק דלא
רב אשי משום דאיכא יג[ למימר מה להצר השוה שבהן שכן יש בהן צר מזבח משום דיש היקש ואין
יוי ש־צ ש ש-דצ־א־ שימצאיא־צ:

יקרבו ראם בעלי מוםץ
יאכלו לבעלים בלא
^
״,,, ,
]מתני'( ןא^ף
פדיון[

’י[^ עי׳ בהשמטות בסוף

להקריב חוץ ם! הבכור

^ ר ' ^ '“"
כמר ומעשר אין באין
מחוצר■ ,לאי^ ”
)לפי

■ Tה;
ומאי קסבר יי[ אי _קםברא(קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקיישה לעתיי “זדאיבא^לםפ 5
לבא ל״ש בכור ולא שנא מעשר בני הבאה נינהו ואי קסבר קדושה ראשונה
המעשראסנפלבהםמוסאיגויטללפדוהן ולהוציאןתקדושתן
לננ־ול־ו׳ ד( גי׳ צ״קוכוצן אחייו־עפרינ׳אוצכשחצשדצא
קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבא ״האפילו בכור נמי תיבעי לך מז[לעולם שני לא ליבעי ל״א אפילו:
______ ____ ,
אונשפייא״ה’__ 5
’־’ ^
'קו(אצוננוריםצ׳ק
עדנאה(נוהנטר'ם5
קסבר קדושה ראשונה קידשה ל שעתה ולא קידשה לעתיד לבא והבא במאי עסקינן בנון שנזרק דמו של בכור
בפני הבית וחרב הבית ועדיין בשרו קיים כיון דאי איתיה לדם לא בר זריקלו הוא אתי בשר יליף מי ס הס״דוטה׳דולאואולך

שיש( ]לכתה׳
יח[[ ^ י ם
 1טר  ^ ’’4י י ״ י ח
ו א תי
א( ]חנינה ג :מנילה י .מנזה יע .שנזעזת עז .זנמים ס :קז :שולין ז .ערכין לנ=[
שבמר ומעשר[ יעז להן
לא יפדו אותן הס׳ד  :יע[ שאין הנאד ,לך־.קדש  :כ[ בקדשים אבל שאר קדשים שהומטו נמכרים באפזליז
פרנסד ,במקומן ]שיכול לפרנסן בתוצר ,לארץ עד שעה[ שיפול בהן מום ק טע ולאלתר כשיפול בהן מום יכול
שהנאתן לד,קדש קפצי עלייהו זבינא ונמכרים ביוקר  :הסיד ומר',ד ויש להם,פדיון  .לשאר קדשים להוציא
לאוכלן בלא פדיון ד.ילכך אין צריך לדועלותן ושאר כל הקדשים אין להן פרנסה בתוצר ,לארץ שיהו ניתרין
לחולין ליגזז וליעבד  :הם׳ד ומהיד ולתמורתן נטי פדיון לאחר שהומטו  .הס״ד וטה״ד חוץ מהבכור והמעשר
לאלתר כשיפול בהן מום כלא פדיון אלא צריכין פריון הילכך הרי הן בקדושתן וחטירי מבכור ומעשר הילכך
שאע״פ שהומטו אינו יטל לדעציאו מקדושתן דבבכור כתיב לא תפדת ובמעשר כתיב לא יגאל ותמורתן נטי
באין מחוצה לארץ  :הם־ל מום בתמורת במר ומעשר מוזו ] .חומרן דאמרן[ המטיל מום)בבהמת( ]בעזאר[
אין להן פדיון  :הס׳ר וטה׳ד שאר קדשים באים מחליל בדאמרינן במנחות כל קרבנות הצמר והיחיד באים
קדשים עובר משוס חטשר ,לאוין הכי מאי מי אמרינן כיון דלא קרבי דכתיב לא תפדה קדש הם הם קרבין
טחו׳ל חוץ מן הבכור והמעשר שאינן באין לכתחילה מחו׳ל אבל אם באו חטימים יקרט ויאכלו במומן לבעלים
ואין תמורתו קרבין ויליף מעשר העברר .העברה מבכור והילכך לא מיחייב או דילמא ביון דקדשן כדכתיב והיד.
במד לכהן ומעשר לישראל  :כולה מתני׳ ר״ש וקא מפרש מר ,טעם בכור ומעשר לא באים טחו״ל כשאר
ד\א ותמורתו יהית ק־ש מיחייב  :ותיבעי ליה ]מטיל מום[ בתשיעי של מעשר  .דלא קרב כרתנן קרא לתשיעי
קדשים  .הס׳ד ומר,״ד שהבכור מ׳  :נא[ ויקרבו פרנסה תקנת כעין דנרסינן פרנסת האדון  :כב[ יהיה לא יהיה
עשירי ולעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי שלשתן מקורשין דתש־עי נאקל בפוטו לבעלים והעשירי מעשר
לא יטיל בו מום הס״ד  :כג[ בכורות ולא קרב התשיעי  :כד[ ובכורים  .נליון וכ׳ית למר ,פשיט טפי בבכורים
וד,אחד עשר קרב שי^זים אבל התשיעי לא קרב ]אלא מאי שנא בו'[  :בן)אט־טש( ]אנטיננום[ העלה בכורות
דאין באין מחו״ל משום דאטרינן פ' לולב וערבה בכורים מעונין תנופה בכהן ובבעלים דגטרינן יד יד משלמים :
ולא קבלו מטגו אפיל• דאיעבד ! לא קשיא  .הא דקתני ואם באו תמימים יקרבו ]כר׳ ישמעאל[ דטקיש לקטן
כה[ לר,קריב הס׳ד וטה״ד ה״ג מעשר שני לא לבעי  .כלומר כי היכא דפשיטא ליה דאין במר קרב מעשר נטי אינו
מעשר שני לבכור מד ,ככור אין נאבל אלא בפני הבית מכלל דאפילו בכור חוצה לארץ יאכל לפגי הבית והא
נאכל ואטאי מספקא ליה טפי ממעשר ל״א נדםינןא( :כז[נזום ולאו מידי קעביד אבל הבא מ' תם אע״פ שאינו ראוי
דקאמר ולא קבלו טמנו ]ר,יינו[ כר' עקיבא דמקיש לקטן במר למעשר שני מה מעשר שני אינו בא אלא
להקרבה לקי הואיל והפיל מ מום או ל׳ש  :כז[ בזבחים בפ׳ קדשי קדשים  :כח[ לבא  .גליון ועוד דאי לא קדשה
מן הארץ דכתיב לא תוכל לאבל בשעריך ובו׳ אף במר נטי אינו בא אלא מן הארץ ] :משום ג' זקנים  .ר׳
א״ב פשיטא דטעשר שנזרע קודם שחרב הבית לא יוכל לאבלו בירושלים לכן מ׳  , :נע[ דאטר אין נאכלין :
ישמעאל ור' עקיבא ובן עזאי  .במר טעון הבאת מקום דכתיב והבאתם שטח עולותיכם ויבחיכס מ ׳ מה
א( נראה דצ־ל גרשינן אפילז בכזר נמי תבעי לך  .כלזמר דאי לא קידשה זכז׳
 3מר אינו נאכל אלא כפני הבית כשהיד ,דמו קרב למזבח אה מעשר אין נאכל אלא בפני הבית ובזמן שאין
בית אין נאכל )אלא(אפי' בירושלים במרים יוכיחו שאין בהן מתן דמים ואיטירין וטעונין הבאת מקום ומעשר טעון הבאת מקוט מה בכורים אין נאכלין אלא בפני הבית דכתיב בהו והניחו אצל מזבח  :ולמה ליה קרא לם לף נ הדר
דינא וניתי ונילף במה הצד ונימא הכי כיון דאמר מה לבכורים שכן מעונין הנחה ניטא במר יוכיח שאין טעון הנחה אף אני אביא מעשר מר ,לבכור שכן טעון מתן דמים בכורים יוכיחו וחזר הדין לא ראי הצד חשוה בו
 W IWה ב ״ ח )א( נם׳ מתר לה הכי אמר רנא בדיה ) :ג( רש׳י ד׳ה חו! מן ונו׳ מזלולינן בקדשים הס׳ד
ואת׳כ מ׳ה יש לכם פדיון אם נפל בהן מום :

ד,גד,ות הגר׳א

]א[ נם' א׳ל משנינא כו',נ'ל דנירש׳י העולה רזאי הזי משני ליה משני ליה סתם משוס דאתי לאיזלופי :
]ב[ רש׳י ד׳ס הרי  .ומעשר הש׳ד ומה״ד שלא נמנרין ] :נ[ ד״ר .הא.בסיפא נו׳  .פי׳ מלתא דר׳ע :

