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-־■ ™

־

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
' ת מו ר ת א ש ם ו ל ד ת מ ו ר ה ו ל דן ו ל ד ו ל דן ע ד סו ף כ ל ה עו ל ם 1

I

_

; א,

הקי ש יא שון שנאו אלו

PJ5P

ס לן ״ נ ח ו

«לדן הרי אלו בעולה:
ל״א וכליל לאשים ]דברי

 £קרב  7ז כ ר ^ו ה אבצ ג סי מ פ ד ש א ט ר ^ תנ א ^ ם ח״ קג

״^;;,ב! li״ ׳ י ^ ^ ; י ־ | י ר ע ו ע ד ש י ס ת א ב ו ו י מ כ ר וי פ ל ו ד מ י ו ל נ ד ב ה * ר בי » [ א ל ע ז ר א ו מ ר י מ ו ת ו ד א ^ ו נקבה צעולה היא היתה הקלש ראשון ^ ל׳ ל א ש ^ ל א ^נ ר"
״ [ “ ״ נ י נ א ו מ ר י ב י א ב ד מ י ה ן ע ו ל ה ב ד מ י ם א ין ת א ע צ מ ו ל א א מ ר ר ב ח ס ד א ר ״ א ^ וצא ק ר ב ה :ם מו ר ס  6שס  .ירעו
^ ,ן -ן
ייבא בא ל ה י ס ^ ש א ף ^׳ ל ד ב ר י ה ם
להצכהצמשה מסיני הו א כל שבחטאת ובתמורת עילי .לא פליני
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

 ‘’ Fי * ק א  “ .י  .ר ר '  .א ל י ש י “

 0מ צ 0י ? ^ ^  . 2ד \ ״ 4ה

“א1:

! ?י ת אי א ^ ח ^ קו ״
יקיבואודו תיבת ת ע ה הוא עצמו יקרב עולה אלא במפריש נקבה לעולה דאיכא ישם עולי! על אמו
שהפרישדתמורת[עיקר
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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
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?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 ,
,
•
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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
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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'

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:

0

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 :

