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מסכת תמורה פרק ג' – " ֵאלּוּ ָק ָד ִשׁים"
 .1יז ,ב
יז,ב

יתין
ַמ ְתנִ ִ

רש"י

יהן ַ ּכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶהן :וְ ַלד ׁ ְש ָל ִמים,
יהן ו ְּּתמוּרוֹ ֵת ֶ
ֵאלּ ּו ָק ָד ׁ ִשים ׁ ֶשוַ ְולדוֹ ֵת ֶ
ו ְּתמו ָּר ָתן,
וְ ָל ָדן,
וּוְ ַלד וְ ָל ָדן,
ַעד סוֹ ף ָ ּכל ָהעוֹ ָלם ֲ -ה ֵרי ֵהן ׁ ְש ָל ִמים,
ו ְּטעוּנִ יןְ :ס ִמ ָיכה,
וּנְ ָס ִכים,
ו ְּתנו ַּפת ָחזֶ ה וְ ׁשוֹ ק.

ְ ּג ָמ ָרא
"עד סוֹ ף ָ ּכל ָהעוֹ ָלם" לָ ָּמה לִ י?
ֵּכיוָ ן דְּ ָתנָא" :וְ ָל ָדן וּוְ ַלד וְ ָל ָדן" ַ -
ַּת ּנָא דִּ ָידן ׁ ְש ָמ ֵע ּיה לְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר דְּ ָא ַמר :וְ לַ ד ׁ ְשלָ ִמים לֹא י ְִק ַרב ׁ ְשלָ ִמים.
וְ ָא ַמר לֵ ּיה ַּת ּנָא דִּ ָידן :לֹא ִמ ָ ּיב ֲעיָא ִ ּב"וְ ָול ָדן"  -דְּ לָ א מוֹ ֵדינָא,
ֶא ָּלא ֲא ִפילּ ּו " ַעד סוֹ ף ָהעוֹ ָלם"  -לָ א מוֹ ֵדינָא לָ ְך.
ְמנָא ָהנֵי ִמ ֵּילי?
דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
""זָ כָ ר") 131ויקרא ג ,א( ְ -ל ַרבּ וֹ ת ֶאת ַה ָּו ָלד.
וַ ֲהלֹא דִּ ין הוּא:
ו ַּמה ְּתמו ָּרהֶ ׁ ,ש ֵאין ִ ּגידּ ו ֵּלי ֶה ְקדֵּ ׁש ְ -ק ֵרי ָבה.
וָ ָלד ׁ ֶש ִ ּגידּ ו ֵּלי ֶה ְקדֵּ ׁש ֵ -אינוֹ דִּ ין ׁ ֶש ִ ּי ְק ַרב!
ַמה ִ ּל ְתמו ָּרהֶ ׁ ,ש ֵ ּכן נוֹ ֶה ֶגת ְ ּב ָכל ַה ָ ּק ָד ׁ ִשים,
132
ֹאמר ְ ּבוָ ָלדֶ ׁ ,ש ֵאינוֹ נוֹ ֵהג ְ ּב ָכל ַה ָ ּק ָד ׁ ִשים !
ּת ַ
הוֹ ִאיל וְ ֵאינוֹ נוֹ ֵהג ְ ּב ָכל ַה ָ ּק ָד ׁ ִשים ֵ -אינוֹ ָק ֵרב,
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :זָ כָ ר" )ויקרא ג ,א( ְל ַרבּ וֹ ת ֶאת ַה ָּו ָלד.
"נְ ֵק ָבה" )ויקרא ג ,א( ְ -ל ַרבּ וֹ ת ַה ְּתמו ָּרה.
ימין,
ימין וּוְ ַלד ְּת ִמ ִ
ֵאין ִלי ֶא ָ ּלא ְּתמו ַּרת ְּת ִמ ִ
וְ ַלד ַ ּב ֲע ֵלי מו ִּמין ו ְּתמו ַּרת ַ ּב ֲע ֵלי מו ִּמין ִ -מ ַ ּניִ ן?
"אם זָ כָ ר" ְ -ל ַרבּ וֹ ת וְ ַלד ַ ּב ֲע ֵלי מו ִּמין.
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ :
"אם נְ ֵק ָבה" ְ -ל ַרבּ וֹ ת ְּתמו ַּרת ַ ּב ֲע ֵלי מו ִּמין".
ִ
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ָס ְפ ָרא לְ ַא ַ ּביֵי:
וְ ֵא ּיפו ְּך ֲאנָא!
ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא ִמ ָמקוֹ ם ׁ ֶש ּנ ְִת ַר ְ ּב ָתה ְּתמו ַּרת ְּת ִמ ִימין נִ ְת ַר ְ ּב ָתה ְּתמו ַּרת ַ ּב ֲעלֵ י מו ִּמין.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ְ
ְ
"אם נְ ֵק ָבה"?
"אם זָ כָ ר" ִ
ִמי ָק ָא ִמינָא ְָלך לֵ ּיפוּך ִ
ֲאנָא ,כּ ו ֵּּל ּיה ְק ָרא ָק ָא ִמינָאֵ :א ָימא "זָ כָ ר"  -לְ ַרבּ וֹ ת ֶאת ַה ְּתמו ָּרה" ,נְ ֵק ָבה"  -לְ ַרבּ וֹ ת ֶאת ַה ָ ּולָ ד!
ָא ַמר לֵ ּיה:
"וָ לָ ד"  -לְ ׁשוֹ ן זָ כָ ר ַמ ׁ ְש ַמע,
"תמו ָּרה"  -לְ ׁשוֹ ן נ ְֵק ָבה ַמ ׁ ְש ַמע.
ְּ

.2

 131וְ ִאם זֶ ַבח ׁ ְשלָ ִמים ָק ְר ָ ּבנוֹ ִאם ִמן ַה ָ ּב ָקר הוּא ַמ ְק ִריב ִאם זָ כָ ר ִאם נְ ֵק ָבה ָּת ִמים יַ ְק ִריבֶ ּנ ּו לִ ְפנֵ י ה'
 132גירסת וילאֵ :אינוֹ ָק ֵרב .שיטה מקובצת והגהות הגרא ובספרא לא גורסים כאן וגורסים בשורה הבאה.

מתי'
אלו וכיון דתא ולדן וולד וולדן
ל''ל  .למיתי עד סוף העולם:
שמעיה לר''א דאמר .במתי'
ולד שלמים לא יקרב אלא ימות:
זכר .גבי שלמים שאמר ואם
זבח שלמים קרבו וגו' והוה ליה
למיכתב אם מן הבקר הוא
מקריב תמים יקריבו אם זכר
אם קבה למה לי אי לאו
לדרשה:
קריבה .כדמרבי בסמוך מקבה:
בכל הקדשים .קדשי יחיד:
ולד איו והג בכל הקדשים.
דהא עולה ואשם זכרים יהו:
וולד תמימים .שהאם תמימה:
אם .לרבות:
ואיפוך אא .אם זכר לרבות
תמורת בעלי מומין אם קבה
לרבות ולד בעלי מומין:
ממקום שתרבתה .מקבה
איתרבאי תמורת תמימין הלכך
מאם דסמיך ליה איתרבאי
תמורת בעלי מומין ולא מאם
דסמוך לזכר:
כוליה קרא .זכר לרבות תמורה
ואם דידיה לתמורת בעלי מומין
קבה לרבות ולד ואם דידיה
לולד בעלי מומין:
לשון זכר משמע .הלכך מזכר
פקא:
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 .3יז ,ב
לְ ַמאי ִהלְ כְ ָתא?
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
לִ ְיק ַרב .וְ ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר,
דְּ ַמה ּו דְּ ֵת ָימאִּ :כי ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר עוֹ לָ ה ,דְּ ִא ָּיכא ׁ ֵשם עוֹ לָ ה ַעל ִא ּמוֹ ,
ֲא ָבל ָה ֵני וְ לָ דוֹ ת  -לָ א ָק ְר ִבי,
ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ַ ּבר ּ ַפדָּ א ָא ַמר:
לִ ְר ִע ּיָה.
וְ ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ִד ְב ֵרי ַהכּ ֹל.
ִא ְּית ַמר נ ִַמי:133
ָר ָבא ָא ַמר:
לִ ְיק ַרב ,וְ ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר.
ַרב ּ ַפ ּ ָפא ָא ַמר:
לִ ְר ִע ּיָה ,וְ ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ִד ְב ֵרי ַהכּ ֹל.

רש"י
למאי הלכתא .קדשי הך וולדות
של בעלי מומין דהא אמן לא
חזיא ליקרב:
ואליבא דרבי אלעזר .דאמר
במתי' הפריש קבה לעולה
וילדה ולדה קרב עולה אע''ג
דאימיה לא חזיא הכא מי קרבי
ואע''ג דאימיה לא חזיא
ואצטריך לאשמועין הכי:
דמהו דתימא .התם הוא דאמר
רבי אלעזר גבי עולה דאיכא שם
עולה על אמן כלומר דאע''ג
דהיא עצמה לא קרבה לא פקעה
קדושה מיה שהרי מציו קבה
עולה כגון עולת העוף דאין תמות
וזכרות בעופות:
אבל גבי וולדות .שלמים בעלי
מומין דאין שלמים על אמן דלא
מציו בעל מום קרב שלמים
דהא שלמים עוף ליכא אימא לא
קרבי:
דברי הכל .דאפילו רבן מודו
דקדשי מיהא לרעייה ולא אמרי'
חולין יהו דהא אמרין מי גבי
עולת קבה ולדה ירעה:

ְיתי לָ ּה ֵמ ָהכָ א:
וְ ַהאי ַּת ּנָא ָמי ֵ
134
" ַ"רק ָק ָד ׁ ֶש ָיך" )דברים יב ,כו-כז( ֵ -אלּ ּו ְּתמוּרוֹ ת,
"א ׁ ֶשר יִ ְהי ּו לְ ָך" ֵ -אלּ ּו ַה ְּו ָולדוֹ ת.
ֲ
ּ
ּ
יס ּנ ּו ְל ֵבית ַה ְ ּב ִח ָירה ,וְ יִ ְמנַ ע ֵמ ֶהם ַמיִ ם ו ָּמזוֹ ן ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ָימוּתוּ?
"ת ָ ׂ
את"  -יָ כוֹ ל יַ ְכנִ ֶ
שא ו ָּב ָ
ִּ
שר וְ ַהדָּ ם" ּ ְ -כ ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ַא ָּתה נוֹ ֵהג ְ ּבעוֹ ָלה ַא ָּתה נוֹ ֵהג ִ ּב ְתמו ָּרה,
ש ָית עֹל ֶֹת ָיך ַה ָ ּב ָ ׂ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ָע ִ ׂ
ְ ּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ַא ָּתה נוֹ ֵהג ְ ּב ׁ ְש ָל ִמים ַא ָּתה נוֹ ֵהג ְ ּבוַ ְל ֵדי ׁ ְש ָל ִמים ו ִּב ְתמו ָּרה.
יָ כוֹ ל ָ ּכל ֳק ָד ׁ ִשים ֵ ּכן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר"ַ :רק",
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל.
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
יך,
"א ׁ ָשם הוּא ָא ׁשם ָא ׁ ַשם לַ ה'" )ויקרא ה ,יט(  -הוּא ָק ֵרב ,וְ ֵאין ְּתמו ָּרתוֹ ְק ֵר ָיבה".
ֲה ֵרי הוּא אוֹ ֵמרָ :

 133הגהות הגר"א ,שיטה מקובצת .גירסת וילא) :דְּ ִא ְּת ַמר(
ְ
ָ
ָ
ָ
שר וְ ַהדָּ ם ַעל ִמזְ ַ ּבח ה' ֱאל ֶֹהיך וְ ַדם זְ בָ ֶחיך יִ ׁ ּ ָש ֵפך ַעל
ש ָית עֹל ֶֹתיך ַה ָ ּב ָ ׂ
את ֶאל הַ ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ַחר ה' .כז וְ ָע ִ ׂ
 134כו ַרק ָק ָד ׁ ֶש ָיך ֲא ׁ ֶשר יִ ְהי ּו לְ ָך וּנְ ָד ֶר ָיך ִּת ּ ָ ׂ
שא ו ָּב ָ
שר ּתֹאכֵ ל
ִמזְ ַ ּבח ה' ֱאל ֶֹה ָיך וְ ַה ָ ּב ָ ׂ
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 .4יז ,ב
ָא ַמר ָמר:
יסנּ ּו ְל ֵבית ַה ְ ּב ִח ָירה".
"ת ּ ָ ׂ
את"  -יָ כוֹ ל יַ ְכנִ ֶ
שא ו ָּב ָ
" ִּ
ְמנָא ֵּת ֵיתי ָהא?
ְ
ֵּכיוָ ן דְּ גָ ְמ ִרי ָח ֵמ ׁש ַח ּ ָטאוֹ תָ ,הנָ ך ִמ ְק ָרב ָק ְר ִבי!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאָ :ח ֵמ ׁש ַח ּ ָטאוֹ ת ֵמתוֹ ת ְבכָ ל ָמקוֹ ם,
וְ ָהנ ְָך יָמוּת ּו ְ ּב ֵבית ַה ְ ּב ִח ָירה,
ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

ָא ַמר ָמר:
"יָ כוֹ ל ַאף ָ ּכל ַה ָ ּק ָד ׁ ִשים ֵ ּכן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר"ַ :רק ָק ָד ׁ ֶש ָיך"".
וָ לָ ד דְּ ַמאן?
ִאי דְּ עוֹ לָ ה  -זָ כָ ר הוּא ,וְ לָ או ַ ּבר אוֹ לו ֵּדי הוּא!
ְימי!
וְ ִאי דְּ ַח ּ ָטאת ּ ְ -ג ִמ ִירי לָ ּה לְ ִמ ָיתה ַקי ִ
יח,א ִאי דְּ ָא ׁ ָשם ּ ְ -ג ִמ ִירי לָ ּה דְּ לִ ְר ִע ּיָיה ָאזְ לָ א!
דְּ כֹל ׁ ֶש ְ ּב ַח ּ ָטאת – ֵמ ָתה,
ְ ּב ָא ׁ ָשם  -רוֹ ָעה.135
לְ עוֹ לָ ם ִ ּבּוְ לַ ד דְּ ַח ּ ָטאת,
וְ ִהילְ כְ ָתא ְ ּג ִמ ִירי לָ ּה לְ ִמ ָיתה,
ּו ְק ָרא לְ ַמעו ֵּטי לְ ַה ְק ָר ָבה.
וְ ָהא ְ ּב ָהא ַּתלְ יָא,
ֵּכיוָ ן דִּ לְ ִמ ָיתה ָאזְ לָ א ִמ ֵּמילָ א לֹא ְק ֵר ָבה!
ֶא ָּלא ִהלְ כְ ָתא לְ ַח ּ ָטאת,
ו ְּק ָרא לְ ַמעו ֵּטי ְּתמו ַּרת ָא ׁ ָשם.
ָהא נ ִַמי ִהילְ כְ ָתא ְ ּג ִמ ִירי לָ ּה,
דְּ ָא ְמ ִריָּ :כל ׁ ֶש ְ ּב ַח ּ ָטאת ֵ -מ ָתה,
ְ ּב ָא ׁ ָשם  -רוֹ ָעה!
ֶא ָּלאְ ,ק ָרא ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה ,דְּ ִאי ָע ַבר ו ַּמ ְק ִריב ָק ֵאי ַ ּב ֲע ֵׂשה.

יבא אוֹ ֵמרֵ :אינוֹ ָצ ִר ְ
יך ...
" ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
"הוּא" ָ -ק ֵרב,
וְ ֵאין ְּתמו ָּרתוֹ – ְק ֵר ָיבה".
לָ ָּמה לִ י ְק ָרא? וְ ָהא ִהילְ כְ ָתא ְ ּג ִמ ִירי לָ ּה!
ִאין ָהכִ י נ ִַמי,
ֶא ָּלא ְק ָרא לָ ָּמה לִ י?
ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ כִ ְד ַרב ה ּונָא,
דְּ ָא ַמר ַרב הוּנָ אָ :א ׁ ָשם ׁ ֶש ִּנ ַּיתק לִ ְר ִע ּיָיה ו ׁ ְּש ָחטוֹ ְס ָתם – ָּכ ׁ ֵשר לְ ׁ ֵשם עוֹ לָ ה.
ִיתק ִ -אין
נ ַּ
 135מהדורת וילא) :לְ ע ֹולָ ה(

רש"י
יכול יכיסו לבית הבחירה
וימע מהן כו' .דהא איקיים ליה
תשא ובאת:
ועשית עולותיך ודם זבחיך
ישפך וגו') .דברים יב( והאי קרא
סמיך לרק קדשיך:
יכול אף כל הקדשים .יהא מי
ולדו ותמורתו קרב:
ת''ל רק .ולקמיה מפרש הי ולד
קא ממעט כל אכין ורקין
מיעוטין:
מא תיתי .דתיסק אדעתיה
דימותו דאצטריך עולותיך וגו'
הא ודאי כיון דגמרין ה' חטאות
מתות תרי מיייהו ולד חטאת
ותמורת חטאת מכלל דולד
שלמים ותמורת שלמים לא
מייתי דהא לא גמירי אלא
בחטאת:
והא בהא תליא .תיובתא הוא
דקא מותיב:
קאי עלה בעשה .בין בחטאת
ואשם קאי בעשה דמשמע רק
קדשיך אלו תמורת עולה
ושלמים וולדן ותמורתן דכתיב
בתריה ועשית עולותיך וגו' ולא
שאר קדשים כגון חטאת ואשם
ולאו הבא מכלל עשה עשה:
והא הילכתא גמירי לה .דכל
שבחטאת מתה באשם רועה
ותמורת חטאת מתה באשם
רועה וכשיסתאב יפלו דמיו
לדבת צבור דהייו עולה:
אשם שיתק לרעיה .אם השלים
לרועה וקדם ושחטו סתם עד
שלא סתאב כשר לעולה דהא
סתמיה לשם עולה קאי לדמים:
לא יתק לא .ואע''פ שכיפרו
בעליו הואיל ועדיין  .לא יתק
דיו לרעייה ושחטו סתם פסול
לגמרי:
מ''ט דאמר קרא אשם הוא
בהווייתו יהא .ועדיין אשם הוא
ולא חזי לאקרוביה לאשם
הילכך פסול:
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ִיתק  -לֹא.
לֹא נ ַּ
ַמאי ַט ֲע ָמא?
"הוּא" ּ ַ -ב ֲהוָ ויָיתוֹ י ְֵהא.
ּולְ ַהאי ַּת ּנָא דְּ ָקא יָלֵ יף ֵמ ָה ֵני ְק ָר ֵאיֵּ ,ת ּיפוֹ ק לִ י ִמ"זָ כָ ר" ּו"נְ ֵק ָבה" )ויקרא ג ,א(!
ַההוּא ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לִ וְ לַ ד ַ ּב ֲעלֵ י מו ִּמין ,וְ לִ ְתמו ַּרת ַ ּב ֲעלֵ י מו ִּמין.
וְ ֵת ּיפוֹ ק לִ י כּ ו ְּּלה ּו ֵמ ַהאי ְק ָרא!
"אם"  -לָ א ַמ ׁ ְש ַמע לֵ ּיה.
ִ
"אם נְ ֵק ָבה" –
"אם זָ כָ ר" ִ
וּלְ ַהאי ַּת ּנָא ,דְּ נ ְָפ ָקא לֵ ּיה ִמ ִ
את" ָמה ָע ֵביד לְ הוּ?
"ת ּ ָ ׂ
שא ו ָּב ָ
ִּ
ֲא ִפילּ ּו ִמ ִּמ ְיר ָעיְיה ּו.
ישנָא ַא ֲח ִרינָא:
לִ ׁ ּ ָ
ִמ ּמוֹ ְרגַ יְיהוּ.

רש"י
ותיפוק לי כולהו מייה .דהא
כולהו דרשין להו לעיל מייה:
תשא ובאת אפילו ממרעייהו.
האי תשא ובאת לאו לולדות
ותמורות אתא אלא לקדשים
עצמן דקא מזהר לו לאיתויי
הייא אפילו הן במרעה באפר
והגיע זמן הרגל לעלות לא יאמר
איי טורח אחריהן לבקשן באגם
ולהוליכן אבל אמתין לי עד פעם
אחרת:
ל''א אפילו ממורגייהו .אפילו הן
דשין את התבואה במוריגים
דאמרין במחות בהקומץ רבה
)דף כב (.מאי מוריגי עיזי
דקורקסא דדיישי דישתא סר
גדול מוקב ויתידות קבועות בו
וותין אותן על התבואה
ומרהיטים עליו את הבהמות
ואתא קרא למימר דאם דשה
הבהמה שאתה רוצה להקדיש
ודרכך מוכן לעלות לרגל לא
תאמר הואיל ודשה אמתין עד
זמן אחר אלא קחה ולך לך:

"אלּוּ ָק ָד ִשׁים"
מסכת תמורה פרק ג' – ֵ
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 .5יח ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
וְ ַלד ׁ ְש ָל ִמים  -לֹא יִ ְק ַרב ׁ ְש ָל ִמים.
וְ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים :יִ ְק ַרב.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
לֹא נֶ ְח ְלק ּוַ :על וְ ַלד וְ ַלד ׁ ְש ָל ִמים,
וְ ַעל וְ ַלד וְ ַלד ְּתמו ָּרה ֶ ׁ -שלֹא יִ ְק ַרב.
ַעל ָמה נֶ ְח ְלק ּו?
ַעל ַה ָּו ָלד,
יעזֶ ר ָא ַמר :לֹא יִ ְק ַרב,
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים :יִ ְק ַרב.
ֵה ִעיד ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע וְ ַר ִ ּבי ַפּ ְפּיָ יס ַעל וְ ַלד ׁ ְש ָל ִמים ֶ ׁ -ש ִ ּי ְק ַרב ׁ ְש ָל ִמים.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַפּ ְפּיָ יס:
ֲאנִ י ֵמ ִעיד ׁ ֶש ָהיְ ָתה ָלנ ּו ּ ָפ ָרה ׁ ֶשל זִ ְב ֵחי ׁ ְש ָל ִמים ,וַ ֲא ַכ ְלנו ָּה ַ ּב ּ ֶפ ַסח,
וְ ָא ַכ ְלנ ּו וְ ָל ָד ּה ׁ ְש ָל ִמים ֶ ּב ָחג.

ְ ּג ָמ ָרא

רש"י
מתי'
לא יקרב שלמים .אלא כוסו
לכיפה ומת ומדרבן ומשום
גזירה דלקמן דודאי מסיי לא
גמירי אלא ה' חטאות מתות:
לא חלקו על ולד ולד שלמים
ועל ולד ולד תמורה .בגמ' מפרש
לה:
גמ'
ואם זבח שלמים .ודריש להאי
אם כמו אם בצירי:
וחילופיה .כגון אבדה והפריש
ומצאת
תחתיה
אחרת
הראשוה והרי שתיהן עומדות:
ת''ל אם על תודה .האי אם
מרבה לכולהו דקרב להו ולא
פליג ר''א:
גזירה .אי אמרת ולד שלמים יש
לו תקה אתי לשהוייה לאם עד
שתלד ויגדל עדרים מן הולדות
ואתו בהו לידי גיזה ועבודה
ובתודה ה''ט דלא גזר משום
דתודה לא שכיחא כשלמים:

ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִמי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַמאי ַט ֲע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר?
ָא ַמר ְק ָרא" :וְ ִאם זֶ ַבח ׁ ְשלָ ִמים ָק ְר ָ ּבנוֹ לַ ה'") 136ויקרא ג ,א(.
"וְ ִאם"  -וְ לֹא וָ לָ ד.
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא ַ ּבר ַא ָ ּבא לְ ַר ִ ּבי ַא ִמי:
"אם ַעל ּתוֹ ָדה יַ ְק ִר ֶיב ּנוּ") 137ויקרא ז ,יב( ָ -הכִ י נ ִַמיֵ ' :אם' וְ לֹא וָ לָ ד?!
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה ִ
וְ כִ י ֵּת ָימאָ :הכִ י נ ִַמי,
וְ ָה ַת ְניָא:
יה ִ -מ ַ ּניִ ן?
"וְ ָל ָד ּה ,ו ְּתמו ָּר ָת ּה ,וְ ִחילּ ו ֶּפ ָ
"אם ַעל ּתוֹ ָדה" )ויקרא ז ,יב( ִמ ָ ּכל ָמקוֹ ם"!
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ :
ֶא ָּלא ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַהיְינ ּו ַט ֲע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר:
ְ ּגזֵ ָירה ׁ ֶש ָּמא ְיגַ דֵּ ל ֵמ ֶהם ֲע ָד ִרים ֲע ָד ִרים.

 136וְ ִאם זֶ ַבח ׁ ְשלָ ִמים ָק ְר ָ ּבנוֹ ִאם ִמן ַה ָ ּב ָקר הוּא ַמ ְק ִריב ִאם זָ כָ ר ִאם נְ ֵק ָבה ָּת ִמים יַ ְק ִריבֶ ּנ ּו לִ ְפנֵ י ה'
ִ 137אם ַעל ּתוֹ ָדה יַ ְק ִר ֶיב ּנ ּו וְ ִה ְק ִריב ַעל זֶ ַבח ַה ּת ָוֹדה ַחלּ וֹ ת ַמ ּצוֹ ת ְ ּבל ּול ֹת ַ ּב ׁ ּ ֶש ֶמן ו ְּר ִק ֵיקי ַמ ּצוֹת ְמ ׁ ֻש ִחים ַ ּב ׁ ּ ָש ֶמן וְ ס ֹלֶ ת ֻמ ְר ֶ ּבכֶ ת ַחלּ ֹת ְ ּבל ּול ֹת ַ ּב ׁ ּ ָש ֶמן
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 .6יח ,א-ב
" ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
לֹא נֶ ְח ְלק ּוַ :על וְ ַלד וְ ַלד ׁ ְש ָל ִמים,
וְ ַעל וְ ַלד וְ ַלד ְּתמו ָּרה ֶ ׁ -שלֹא יִ ְק ַרב.
ַעל ָמה נֶ ְח ְלק ּו?
ַעל ַה ָּו ָלד,
יעזֶ ר ָא ַמר :לֹא יִ ְק ַרב,
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים :יִ ְק ַרב".
ִא ַ ּיב ֲעיָא לְ הוּ,
ֵהיכִ י ָּת ֵני "לֹא נ ְֶחלְ ק ּו ׁ ֶשלּ ֹא י ְִק ְרבוֶּ ,א ָּלא י ְִק ְרבוּ",
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
"לֹא ֶנ ְחלְ ק ּו ׁ ֶשי ְִק ְרבוֶּ ,א ָּלא לֹא י ְִק ְרבוּ"?
ָא ַמר ַר ָ ּבה:
ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא" :לֹא נֶ ְחלְ ק ּו ׁ ֶשלּ ֹא י ְִק ְרבוֶּ ,א ָּלא י ְִק ְרבוּ".
ַמאי ַט ֲע ָמא?
ַעד ָּכאן לֹא ּ ָפלֵ יג ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֲעלֵ ּיה דְּ ַר ָ ּבנַן ֶא ָּלא ְ ּבוָ לָ דֲ ,א ָבל וְ לַ ד וָ לָ ד ַא ְק ַראי ְ ּב ָעלְ ָמא הוּא.
וְ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י ָא ַמר:
"לֹא ֶנ ְחלְ ק ּו ׁ ֶש ּי ְִק ְרבוֶּ ,א ָּלא לֹא י ְִק ְרבוּ".
ַמאי ַט ֲע ָמא?
ַעד ָּכאן לֹא ּ ְפלִ יגִ י ַר ָ ּבנַן ֲעלֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶא ָּלא ְ ּבוָ לָ ד,
ֲא ָבל וְ לַ ד וָ לָ ד ִ -מ ּתוֹ ְך ַמ ֲע ֶׂש ָיה ִנ ֶּיכ ֶרת ַמ ְח ׁ ַש ְב ּתוֹ דִּ לְ גַ דֵּ ל ָקא ָ ּב ֵעי לֵ ּיה.

רש"י
היכי קתי .האי שלא יקרבו
דקאמר ר''ש ריש מילתיה היא
וה''ק לא חלקו שיאמר ר''א לא
יקרבו אלא ודאי יקרבו או סוף
מילתיה היא וה''ק לא חלקו
דודאי לא יקרבו אפילו לרבן מי
מודה ר''א בהא דאישתכחן להון
דרי אי לא )וולד וולד( אישתכחן
להו דרי דאין אדם זכר
שמשלמים באו ואין לגזור שמא
יראו אחרים שזה מקריבן וישהו
את שלמיהן לצורך ולדות לגדל
מהן עדרים:
אקראי בעלמא הוא .ולא שכיח
לשהותו כל כך:
כשב .משמע ולד טלה:
הוא קרב .ולד שלמים דהא קרא
בשלמים כתיב:
ולד דמאי .קא ממעט דאמרת
ואין ולד כל הקדשים קריבין:
ולד המעושרת .מעשר בהמה
שיצאה קבה בעשירי ואחר כך
ילדה ולדה איו קרב אלא ירעה
ויאכל במומו לבעלים כדין
מעשר שאכל במומו לבעלים:
מבכור גמר .ובבכור לא קרב ולד
דידיה דהא ליכא ולד בבכור
דהא זכר הוא:

יח,ב ָּתנֵי ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא לְ ַס ּיו ֵּעי לְ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
אשוֹ ן ָ -ק ֵרב,
שב הוּא ַמ ְק ִריב") 138ויקרא ג ,ז( וָ ָלד ִר ׁ
"אם ֶּכ ֶ ׂ
" ִ
וָ ָלד ׁ ֵשנִ י ֵ -אינוֹ ָק ֵרב.
"הוּא" ָ -ק ֵרב,
וְ ֵאין וְ ַלד ָ ּכל ַה ָ ּק ָד ׁ ִשים ָק ֵרב".
וָ לָ ד דְּ ַמאי?
ִאי עוֹ לָ ה וְ ָא ׁ ָשם  -זְ כָ ִרים ֵהם ,וְ לֹא ְ ּב ֵני וָ לָ ד ֵהם!
ִאי ַח ּ ָטאת ִ -הילְ כְ ָתא ְ ּג ִמ ִירי לָ ּה לְ ִמ ָיתה ָאזְ לָ א!
ָא ַמר ָר ִבינָ א:
ש ֶרת.
לְ ִאית ּויֵי וְ לַ ד ַה ְמע ּו ּ ֶ ׂ
ש ֶרת ,לָ ָּמה לִ י ְק ָרא? " ֲע ָב ָרה") 139ויקרא כז ,לב(ֲ " ,ע ָב ָרה") 140שמות יג ,יב( ִמ ְ ּבכוֹ רָ ,קא ָ ּג ַמר לָ ּה!
וְ לַ ד ַה ְמע ּו ּ ֶ ׂ
ִאצְ ְט ִריך ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך ָא ִמינָאֵ :אין דָּ נִין ֶא ְפ ׁ ָשר ִמ ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

שב הוּא ַמ ְק ִריב ֶאת ָק ְר ָ ּבנוֹ וְ ִה ְק ִריב אֹתוֹ לִ ְפנֵ י ה'
ִ 138אם ֶּכ ֶ ׂ
ש ִירי יִ ְהיֶ ה ּק ֶֹד ׁש לַ ה'
שר ָ ּב ָקר וָ צֹאן כּ ֹל ֲא ׁ ֶשר יַ ֲעבֹר ַּת ַחת הַ ׁ ּ ָש ֶבט ָה ֲע ִ ׂ
 139וְ כָ ל ַמ ְע ַ ׂ
ָ
 140וְ ַה ֲע ַב ְר ָּת כָ ל ּ ֶפ ֶטר ֶר ֶחם לַ ה' וְ כָ ל ּ ֶפ ֶטר ׁ ֶשגֶ ר ְ ּבהֵ ָמה ֲא ׁ ֶשר יִ ְהיֶ ה לְ ך ַה ְּזכָ ִרים לַ ה'
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 .7יח ,ב
ֵה ִעיד ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע וְ ַר ִ ּבי ַפּ ְפּיָ יס ַעל וְ ַלד ׁ ְש ָל ִמים ֶ ׁ -ש ִ ּי ְק ַרב ׁ ְש ָל ִמים.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַפּ ְפּיָ יס:
ֲאנִ י ֵמ ִעיד ׁ ֶש ָהיְ ָתה ָלנ ּו ּ ָפ ָרה ׁ ֶשל זִ ְב ֵחי ׁ ְש ָל ִמים ,וַ ֲא ַכ ְלנו ָּה ַ ּב ּ ֶפ ַסח,
וְ ָא ַכ ְלנ ּו וְ ָל ָד ּה ׁ ְש ָל ִמים ֶ ּב ָחג".
וּלְ ָר ָבא דְּ ָא ַמר:
ָק ָד ׁ ִשיםֵּ :כיוָ ן ׁ ֶש ָע ַבר ֲעלֵ ֶיהם ֶרגֶ ל ֶא ָחד,
ָּכל יוֹ ם וָ יוֹ ם עוֹ ֵבר ֲעלֵ ֶיהםּ ַ 141ב ֲע ֵׂשה ) 142דברים יב ,ה-ו( ֵמ ֲעצֶ ֶרת ָ ּב ֵעי ֵמיכְ לֵ ּיה!
ָא ַמר ַרב ז ְִביד ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָר ָבא:
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ָהיָ ה חוֹ לֶ ה ַ ּב ֲעצֶ ֶרת.
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
"חג" נ ִַמי דְּ ָק ָתנֵי?
ַמאי ַ
ַחג ׁ ְשבוּעוֹ ת.
וְ ִא ָיד ְך?

רש"י
בכל יום ויום עובר בעשה .ובאת
שמה והבאתם שם דמשמע ברגל
ראשון שתבא שמה הבא כל
דרים שעליך:
מעצרת בעי למיכליה .דבשלמא
בפסח לא אקרביה דאימור
מחוסר זמן הוה דולד בפסח
ועבר הרגל קודם שימלאו לו ז'
ימים:
ואידך .רב זביד אמר לך כל היכא
דתי פסח ובעי לאדכורי מידי
בעצרת תי עצרת ולא קרי ליה
חג אבל אי הוה מדכר לפסח
בלשון חג המצות הוה תי
לעצרת בלשון חג:
אי הכי .דהאי חג שבועות הוא
א'' דהוה חולה:
מאי אסהדותיה .דרבי פפייס
מאי אתא לאשמועין דבשלמא
אי אמרת דהאי חג סוכות
ובעצרת לא הוה חולה אתא רבי
פפייס לאפוקי מדרבא אלא
השתא מאי שמעין מייה:

"עצֶ ֶרת".
"פ ַסח"ָּ ,ת ֵני ֲ
ָּכל ֵהיכִ י דְּ ָק ָתנֵי ּ ֶ
ִאי ָהכִ יַ ,מאי ַא ְס ַהדו ֵּת ּיה?
לְ ַא ּפו ֵּקי ִמדְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ,דְּ ָא ַמר" :וְ ַלד ׁ ְש ָל ִמים  -לֹא יִ ְק ַרב ׁ ְש ָל ִמים",
ָק ַמ ְס ֵהיד הוּא דְּ ָק ֵרב.

 141שיטה מקובצת ורשי .גירסת וילאּ ְ :ב" ַ ּבל ְּת ַא ֵחר" – " ִּכי ִתדּ ֹר נֶ ֶדר לַ ה' ֱאל ֹהֶ ָיך ל ֹא ְת ַא ֵחר לְ ׁ ַש ְּלמוֹ ִּכי ָדר ֹׁש יִ ְד ְר ׁ ֶש ּנ ּו ה' ֱאל ֶֹה ָיך ֵמ ִע ָּמ ְך וְ ָהיָ ה ְב ָך
ֵח ְטא" )דברים כג ,כב ,ועיין מימרת רבא ראש השנה ו(:
אתם ׁ ָש ָּמה עֹל ֵֹתיכֶ ם וְ זִ ְב ֵחיכֶ ם
 142ה ִּכי ִאם ֶאל ַה ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יִ בְ ַחר ה' ֱאל ֵֹהיכֶ ם ִמ ָּכל ׁ ִש ְב ֵטיכֶ ם לָ ׂ
את ׁ ּ ָש ָּמה .ו וַ ֲה ֵב ֶ
שוּם ֶאת ׁ ְשמוֹ ׁ ָשם לְ ׁ ִשכְ נוֹ ִת ְד ְר ׁש ּו וּבָ ָ
שר ֵֹתיכֶ ם וְ ֵאת ְּתרו ַּמת יֶ ְדכֶ ם וְ נִ ְד ֵריכֶ ם וְ נִ ְדב ֵֹתיכֶ ם ו ְּבכֹרֹת ְ ּב ַק ְרכֶ ם וְ צֹאנְ כֶ ם
וְ ֵאת ַמ ְע ְ ׂ
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יתין
ַמ ְתנִ ִ
וָ ָלד ּתוֹ ָדה,
ו ְּּתמו ָּר ָת ּה,
וְ ָל ָדן,
וּוְ ַלד וַ ְל ָדן,
ַעד סוֹ ף ָ ּכל ַהדּ וֹ רוֹ ת ֲ -ה ֵרי ֵאלּ ּו ְ ּכתוֹ ָדה,
ו ִּב ְל ַבדֶ ׁ :ש ֵאין ְטעוּנִ ין ֶל ֶחם.

ְ ּג ָמ ָרא
ְמנָא ָהנֵי ִמ ֵּילי?

רש"י
מתי'
הרי אלו כתודה.
ואכלין ליום ולילה:

גמ'
מהו אומר התודה )ליה( יקריב.
אם על תודה יקריבו והקריב
וגו' דהוה ]מצי[ למכתב )אם על
תודה( והקריב על זבח התודה:
ת''ל תודה יקריב .מ''מ:
שיה .אם יקריבו לאחר
שהקריב הראשוה:
יקריבו .אחד ולא שים ומלחם
הוא דקא ממעט דאילו מהקרבה
לא ממעט לה שיה כדגמרין
להו מאם על תודה דקרבה:
מין לרבות כו' .להקרבה:
וחליפות .כגון אבדה והפריש
אחרת תחתיה::

דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
יַ ְ ִ ֶ
"ַ ּ ֵ
יהן עוֹ ְמדוֹ ת.
יה ,וְ נִ ְמ ֵצאת ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ,וַ ֲה ֵרי ׁ ְש ֵּת ֶ
ַמ ְפ ִר ׁיש ּתוֹ ָדה ,וְ ָא ְב ָדה ,וְ ִה ְפ ִר ׁיש ַא ֶח ֶרת ַּת ְח ֶּת ָ
ִמ ַ ּניִ ן ׁ ֶש ֵאיזוֹ ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶצה יַ ְק ִריב וְ ַל ְח ָמ ּה ִע ָּמ ּה?
"תוֹ ָדה יַ ְק ִריב".
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרּ :
יָ כוֹ ל ְּת ֵהא ׁ ְשנִ ָ ּיה ְטעוּנָ ה ֶל ֶחם?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :יַ ְק ִר ֶיב ּנוּ" ַ -א ַחת,
וְ לֹא ׁ ְש ַּתיִ ם.
ִמ ַ ּניִ ן ְל ַרבּ וֹ ת :וַ ְלדוֹ ת,
ְּתמוּרוֹ ת,
וַ ֲח ִליפוֹ ת?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ִאם ַעל ּתוֹ ָדה".
יָ כוֹ ל יְ ה ּו כּ ו ָ ּּלן ְטעוּנוֹ ת ֶל ֶחם?
"על זֶ ַבח ַה ּתוֹ ָדה" ּ -תוֹ ָדה ְטעוּנָ ה ֶל ֶחם,
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרַ :
וְ לֹא :וַ ְל ָד ּה,
ו ְּתמו ָּר ָת ּה,
יפ ָת ּה ְטעוּנָ ה ֶל ֶחם".
וַ ֲח ִל ָ
מהו אוֹ מר" 143

קריב ּנוּ") 144ויקרא ז ,יב(?

וקריבין

 143רבו כאן הגירסאות .ועיין בסוגיה המקבילה מחות עט :הגהות הגר"א ושיטה מקובצת.
ִ 144אם ַעל ּתוֹ ָדה יַ ְק ִר ֶיב ּנ ּו וְ ִה ְק ִריב ַעל זֶ ַבח ַה ּת ָוֹדה ַחלּ וֹ ת ַמ ּצוֹ ת ְ ּבל ּול ֹת ַ ּב ׁ ּ ֶש ֶמן ו ְּר ִק ֵיקי ַמ ּצוֹת ְמ ׁ ֻש ִחים ַ ּב ׁ ּ ָש ֶמן וְ ס ֹלֶ ת ֻמ ְר ֶ ּבכֶ ת ַחלּ ֹת ְ ּבל ּול ֹת ַ ּב ׁ ּ ָש ֶמן
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 .9יח ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ְּתמו ַּרת עוֹ ָלה,
וְ ַלד ְּתמו ָּרה,
וְ ַלד וְ ַלד וַ ְל ָד ּה,
ַעד סוֹ ף ָ ּכל ָהעוֹ ָלם ֲ -ה ֵרי ֵאלּ ּו ְ ּכעוֹ ָלה,
ו ְּטעוּנִ יןֶ :ה ְפ ׁ ֵשט,
יתו ַּח,
וְ נִ ּ
וְ ָכ ִליל ְל ִא ׁ ּ ִשים.
ַה ַּמ ְפ ִר ׁיש נְ ֵק ָבה ְלעוֹ ָלה:
וְ יָ ְל ָדה זָ ָכר  -יִ ְר ֶעה ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְס ָּת ֵאב,
וְ יִ ָּמ ֵכר,
וְ יָ ִביא ְ ּב ָד ָמיו עוֹ ָלה.
ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר 145אוֹ ֵמר:
הוּא ַע ְצמוֹ יִ ְק ַרב עוֹ ָלה.

ְ ּג ָמ ָרא
ישא דְּ לָ א ּ ְפלִ יגִ י,
ַמאי ׁ ְש ָנא ֵר ׁ ָ
ו ַּמאי ׁ ְשנָא ֵס ָיפא דִּ ְפלִ יגִ י?
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה:
ְ ּב ַמ ְחלוֹ ֶקת ׁ ְשנ ּויָה,
וְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ִהיא.
וְ ָר ָבא ָא ַמר:
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימא ַר ָ ּבנַן,
ַעד ָּכאן לֹא ּ ְפלִ יגִ י ֲעלֵ ּיה ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶא ָּלא ַ ּג ֵ ּבי ַמ ְפ ִר ׁיש ְנ ֵק ָבה לְ עוֹ לָ ה ,דְּ ִא ֵּימ ּיה לֹא ְק ֵר ָיבה.
ֲא ָבל ְּתמו ָּרה דְּ ִא ֵּימ ּיה נ ִַמי ְק ֵר ָיבהֲ ,א ִפילּ ּו ַר ָ ּבנַן מוֹ דוּ.

 145כאן ובהמשך תוקן לפי שיטה מקובצת וכתבי יד המשה

רש"י
מתי'
תמורת עולה .כגון המיר זכר
בעולה:
ולד תמורה .כגון אם המיר קבה
בעולה וילדה התמורה זכר:
גמ'
מ''ש .גבי ולד תמורת עולה דלא
פליגי רבן דבדברי הכל קאמר
הרי אלו כו' והויין כליל
לאישים:
ובסיפא גבי ולד עולה .פליגי
רבן דהוא עצמו לא יקריב אלא
דמיו:
במחלוקת שויה .כשם שחולקין
בסוף כך חולקין בראשוה
ורישא דקתי הרי אלו כעולה
ר''א היא:
גבי ולד תמורה אימיה קריבה.
לאו אימיה ממש אלא הקדש
ראשון שבאו אלו כולן מכחו הוא
קרב דזכר הוה אבל גבי מפריש
קבה לעולה היא היתה הקדש
ראשון ולא קרבה:
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ו ִּמי ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר" :יִ ְק ַרב עוֹ ָלה הוּא ַע ְצמוֹ "?!
ו ְּר ִמינְה ּו:
" ְּתמו ַּרת ָא ׁ ָשם,
וְ ַלד ְּתמו ָּרה,
וַ ְל ָדן,
וְ ַלד וַ ְל ָדן,
ַעד סוֹ ף ָ ּכל ָהעוֹ ָלם  -יִ ְרע ּו ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְס ָּת ֲאבוּ,
וְ יִ ָּמ ֵכר,
וְ יִ ּ ְפל ּו דָּ ָמיו ִלנְ ָד ָבה.
יעזֶ ר אוֹ ֵמר :יָ מוּתוּ.
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
יהן עוֹ ָלה" )תמורה כ.(:
ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר :יָ ִביא ִ ּב ְד ֵמ ֶ
ְ ּב ָד ִמים ִ -אין,
הוּא ַעצְ מוֹ  -לֹא!
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר לְ ִד ְב ֵר ֶיהם דְּ ַר ָ ּבנַן ָק ָא ַמר לְ הוּ,
לְ ִד ִידי ְס ִב ָירא לִ י דַּ ֲא ִפילּ ּו וָ לָ ד נ ִַמי ְק ֵר ָבה עוֹ לָ ה.
לְ ִד ְידכ ּו דְּ ָא ְמ ִרית ּו רוֹ ָעה אוֹ ד ּו לִ י ִמ ַיהת דְּ מוֹ ָתרוֹ ת לְ ִנ ְד ַבת יָ ִחיד ָאזְ לִ י.
וְ ָא ְמ ִרי לֵ ּיה :מוֹ ָתרוֹ ת  -לְ ִנ ְד ַבת צִ יבּ וּר ָאזְ לִ י.
ָר ָבא ָא ַמר:
ַעד ָּכאן לֹא ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר הוּא ַעצְ מוֹ י ְִק ַרב עוֹ לָ ה,
ֶא ָּלא ְ ּב ַמ ְפ ִר ׁיש נ ְֵק ָבה לְ עוֹ לָ ה,
דְּ ִא ָּיכא ׁ ֵשם עוֹ לָ ה ַעל ִא ּמוֹ ,
יט,א ֲא ָבל ַ ּג ֵ ּבי ְּתמו ַּרת וְ לַ ד ָא ׁ ָשם,
דְּ לֵ ָּיכא ׁ ֵשם עוֹ לָ ה ַעל ִא ּמוֹ –
מוֹ ֵדי ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר :דִּ ְב ָד ָמיו – ִאין,
הוּא ַעצְ מוֹ  -לֹא ָק ֵרב.
ֵא ִית ֵיב ּיה ַא ַ ּביֵי:
וְ כִ י ָ ּב ֵעי ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ׁ ֵשם עוֹ לָ ה ַעל ִא ּמוֹ ?!
וְ ָהא ַּת ְניָא:
" ַה ַּמ ְפ ִר ׁיש נְ ֵק ָבה ְל ּ ִפ ְסחוֹ  -יִ ְר ֶעה ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְס ָּת ֵאב,
וְ ִת ָּמ ֵכר,
יה ּ ֶפ ַסח.
וְ יָ ִביא ְ ּב ָד ֶמ ָ
יָ ְל ָדה  -יִ ְר ֶעה ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְס ָּת ֵאב,
וְ יִ ָּמ ֵכר,
ּ
וְ יָ ִביא ְ ּב ָד ָמיו ֶפ ַסח.
נִ ׁ ְש ַּת ְ ּי ָירה ַא ַחר ַה ּ ֶפ ַסח ִּ -ת ְר ֶעה ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְס ָּת ֵאב,
יה ׁ ְש ָל ִמים.
וְ יָ ִביא ְ ּב ָד ֶמ ָ
יָ ְל ָדה  -יִ ְר ֶעה ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְס ָּת ֵאב,
וְ יִ ָּמ ֵכר,
וְ יָ ִביא ְ ּב ָד ָמיו ׁ ְש ָל ִמים.
ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
הוּא ַע ְצמוֹ  -יִ ְק ַרב ִ ּב ׁ ְש ָל ִמים".
וְ ָהא ָהכָ א דְּ לֵ ָּיכא ׁ ֵשם ׁ ְשלָ ִמים ַעל ִא ּמוֹ  ,וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר" :יִ ְק ַרב ׁ ְש ָל ִמים"!
ָא ַמר לֵ ּיה ָר ָבא:
ַא ַחר ַה ּ ֶפ ַסח ָקא ָא ְמ ַר ְּת?!
ׁ ָשאנֵי ַא ַחר ַה ּ ֶפ ַסח  -דְּ מוֹ ַתר ּ ֶפ ַסח ּגו ֵּפ ּיה ָק ֵרב ׁ ְשלָ ִמים.
ישא!
ִיפלוֹ ג נ ִַמי ְ ּב ֵר ׁ ָ
ִאי ָהכִ י ,נ ְ
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִאין ָהכִ י נ ִַמי ,ו ְּפלִ יגִ י.

רש"י
תמורת אשם .ירעו דהלכה למשה
מסיי הוא כל שבחטאת מתה
באשם רועה ותמורת חטאת מתה:
לדבה .לשופרות שקריבין מדמיהן
דבת צבור:
ימותו .דאית ליה כחטאת כאשם
בריש מס' זבחים )דף י:(:
יביא בדמיהן עולה .דמותרות
לדבת יחיד אזלי:
הוא עצמו .ולד תמורה לא אלמא
כיון דאימיה לא חזיא להקרבת
עולה דאין קבה קריבה עולה ועוד
דאפילו הואי זכר גמירי דתמורת
אשם רועה הילכך ולד מי לא קרב
ובולד עולת קבה אמאי קאמר
דקרב:
דאיכא שם עולה על אמו .המפריש
בהמה לעולה איכא עלה שם עולה
דהא לעולה אקדשה ואי משום
דקבה היא אפ''ה שם עולה עלה
שהרי מציו קבה בעולת העוף ועוד
דהא לכשתמכר דמיה עולה דהייו
לשם עולה:
אבל ולד תמורת אשם אין שם עולה
על אמו .הקדש ראשון שכולן באו
מכחו לאשם הופרש ולאשם הקריבו
ולא היה עולה הוא ולא דמיו לשון
ירושלמי ולריש שמעתין מהדר
וכליל לאשים דברי הכל בתמיה
כלומר אמאי לא פליגי רבן בולדי
תמורה כמו בולדי עולה:
ור''א היא .אבל לרבן ימכר וה''ה
מי לולד תמורת עולה ורישא רבי
אליעזר היא:
תמורת עולה .שיה היא להך
קדמייתא דאפריש וקדמייתא
דאפריש זכר הוה וקרב הילכך קרב
מי ולד תמורתו כו':
איכא שם עולה על אמו .בעולת
העוף ועוד דמיה לעולה קיימי
הילכך חתא לה קדושה לגופה
הואיל ודוגמתה מציו בעוף
דקריבה משום הכי קרב ולד אבל
ולד תמורת אשם ליכא שם עולה על
הראשון שהיא אם לכולן שמכחו בא
והוא קרב אשם ולא מציו תמורת
אשם קריבה בעולה הילכך לא
חתא קדושה על התמורה אלא
לדמי ומשום הכי לא יקרב הולד:
שתיירה אחר הפסח כו' .דפסח
בשאר ימות השה שלמים הוי
כדאמרין במחות בשילהי פרק
התודה )דף פג (:והיא גופה לא
קרבה שלמים ואע''ג דשלמים באין
קבה הי הואיל ומחמת קדושה
פסולה הויין ולא חזו לפסח אידחו
מי משלמים:
ילדה .אחר הפסח:
הוא עצמו קרב שלמים .ואע''ג
דליכא שם שלמים על אמו דהא
לשם פסח אקדשה:
שאי אחר הפסח דמותר הפסח.
כגון אם הפריש פסח ותכפר באחר
ויתותר זה קרב שלמים הילכך הך
דיתותרה לאחר הפסח שם שלמים
עלה ואזיל ליה שם פסח מיה וחייל
עליה שם שלמים אלא שאיה יכולה
ליקרב קבה הואיל ומכח פסח
אתא:
אי הכי .דטעמיה דר''א משום
דאיכא שם שלמים על אמו לפלוג
מי ברישא ילדה קודם הפסח וימא
רבי אליעזר הוא עצמו יקרב דהולד
עצמו יקרב שלמים דקודם פסח מי
אי שחיט לפסח לשם שלמים כשר
דפסח בשאר ימות השה שלא בי''ד
ביסן שלמים הוא והילכך שם
שלמים על אמו:

"אלּוּ ָק ָד ִשׁים"
מסכת תמורה פרק ג' – ֵ

ַא ַ ּביֵי ָא ַמר:
לָ א ּ ָפלֵ יג ִמ ִידי,
דִּ גְ ִמ ִירי :לְ ָמקוֹ ם ׁ ֶש ַה ּמוֹ ָתר הוֹ לֵ ְך ַ -ה ָ ּולָ ד הוֹ לֵ ְך.
לְ ַא ַחר ַה ּ ֶפ ַסח דְּ מוֹ ַתר ָק ֵרב ׁ ְשלָ ִמים ,וָ לָ ד נ ִַמי ָק ֵרב ׁ ְשלָ ִמים.
ֲא ָבל לִ ְפ ֵני ַה ּ ֶפ ַסח ִ -א ֵּימ ּיה לְ ַמאי ַא ְקדָּ ׁ ָש ּה? לִ ְד ֵמי ֶפ ַסח ,וָ לָ ד נ ִַמי לִ ְד ֵמי ֶפ ַסח.
ְמ ִתיב ַרב עו ְּק ָבא ַ ּבר ָח ָמא:
ו ִּמי ָא ְמ ִרי ַנןִ ,מדְּ ִא ֵּימ ּיה לִ ְד ֵמי ,וָ לָ ד נ ִַמי לִ ְד ֵמי?!
וְ ָה ַת ְניָא:
יה  -יִ ְרע ּו ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְס ָּת ֲאבוּ,
ת
דוֹ
ל
ו
יא
ה
ח
ס
פ
ל
ה
ב
ק
יש
ׁ
" ַה ַּמ ְפ ִר נְ ֵ ָ ְ ֶ ַ ִ ּוַ ְ ֶ ָ
וְ יִ ָּמ ְכרוּ,
יהם ּ ֶפ ַסח.
מ
ד
ב
וְ יָ ִביא ִ ּ ְ ֵ ֶ
ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
הוּא ַע ְצמוֹ יִ ְק ַרב ּ ֶפ ַסח".
וְ ָהא ָהכָ א ,דְּ ִא ֵּימ ּיה לִ ְד ֵמי ,וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר" :הוּא ַע ְצמוֹ ָק ֵרב ּ ֶפ ַסח" ,וְ לֹא מוֹ ְק ִמינַן לֵ ּיה ְ ּב ִא ֵּימ ּיה!
ָא ַמר ָר ִבינָ א:
ְ ּב ַמ ְפ ִר ׁיש ְ ּב ֵה ָמה ְמעו ֶ ּּב ֶרת ָע ְס ִקינַן,
ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ָס ַבר ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ,דְּ ָא ַמרִ :אם ׁ ִש ּיְירוֹ ְמ ׁש ּו ּיָיר ,דְּ עו ָ ּּבר לָ או י ֶֶר ְך ִא ּמוֹ הוּא.
וְ ִא ּמוֹ ִהיא דְּ לֹא ָק ְד ׁ ָשה ְקדו ׁ ּ ַּשת ַה ּגוּף.
ֲא ָבל ִהיא – ָק ְד ׁ ָשה.
ָא ַמר לֵ ּיה ָמר זו ְּט ָרא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ָמ ִרי לְ ָר ִבינָ א:
ָהכִ י נ ִַמי ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא:
דְּ ִב ְב ֵה ָמה ְמעו ֶ ּּב ֶרת ָע ְס ִקינַן,
יה",
ִמדְּ ָק ָתנֵיִ " :היא וּוַ ְלדוֹ ֶת ָ
ֵיה.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ּ
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רש"י
אביי אמר לא פליג מידי.
דטעמיה דר' אליעזר לאו משום
דאיכא שם שלמים על אמו אלא
טעמיה דרבי אליעזר בכולהו
משום דגמירי למקום שהמותר
הולך אם היה מפריש ב' בהמות
לאחריות אם אבדה והפריש
ומצאת
באחרת
ותכפר
ראשוה למקום שאותו מותר
הולך הולד הולך הילכך גבי
מפריש קבה לעולה כי היכי
דאם הפריש עולה ותכפר
באחרת קריבה השיה עולה
דהא דבה יהו ותרוייהו חזו
ולד דעולה מי אם הפריש קבה
לעולה קרב דומיא דמותר גבי
אשם מי דמותר אשם רועה ולד
תמורת אשם מי רועה וגבי פסח
מי אחר הפסח דמותר הפסח
דיו ליקרב לכתחילה שלמים
אם תכפר באחר ולד מי קרב
שלמים קודם הפסח דמותר לא
חזי למידי כגון אם הפריש ב'
פסחים לאחריות לא חזו
לשלמים לכתחילה דסתמייהו
לפסח וחד מיייהו דהוי מותר
לא חזי לפסח דהא ב' פסחים לא
יקריב הילכך ולד פסח מי לא
חזי למידי אלא אזיל בתר אימיה
דקדושה לדמי פסח והא מי
קדיש לדמי פסח:
אם שיירו משוייר .המקדיש
בהמה מעוברת ושייר עוברה
לקדושה אחרת משוייר אלמא
תרי גופי יהו והילכך כי לא
שייריה מי לאו גופא דאם הוא
ולאו מכחה דאם אתי ועליה
דידיה חיילא קדושת פסח:
היא וולדותיה .משמע ששיהן
היו בשעת הקדש מדלא תי
המפריש קבה לפסחו תרעה
ילדה זכר ירעה כדקתי לעיל:
דאיכא שם עולה על אמו .בעולת
העוף:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .11יט ,ב
יט,ב ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
וּמוֹ ֶדה ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ רּ ְ :ב ַמ ְפ ִר ׁיש נ ְֵק ָבה לְ ָא ׁ ָשם  -דְּ ֵאין ְ ּבנָ ּה ָק ֵרב ָא ׁ ָשם.
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ַעד ָּכאן לֹא ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ רֶ ,א ָּלא ְ ּב ַמ ְפ ִר ׁיש נ ְֵק ָבה לְ עוֹ לָ ה ,דְּ ִא ָּיכא ׁ ֵשם עוֹ לָ ה ַעל ִא ּמוֹ .
ֲא ָבל ַ ּג ֵ ּבי ַמ ְפ ִר ׁיש נ ְֵק ָבה לְ ָא ׁ ָשם ,דְּ לֵ ָּיכא ׁ ֵשם ָא ׁ ָשם ַעל ִא ּמוֹ .
ֲא ִפילּ ּו ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר מוֹ ֶדה דְּ לָ א ָק ֵרב ָא ׁ ָשם!
ִאי לָ או דְּ ַא ׁ ְש ַמ ִעינַןֲ ,הוָ ה ָא ִמינָאַ :ט ֲע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר לָ או ִמ ׁ ּשוּם דְּ ׁ ֵשם עוֹ לָ ה ַעל ִא ּמוֹ ,
ֶא ָּלא ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָחזֵ י וָ לָ ד לְ ַה ְק ָר ָבה,
ַהאי נ ִַמיָ ,הא ָחזֵ י לְ ַה ְק ָר ָבה!
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ִאי ָהכִ יַ ,אדְּ ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן דְּ ֵאין ְ ּבנָ ּה ָק ֵרב ָא ׁ ָשם,
ִיש ַמ ִעינַן דְּ ֵאין ְ ּב ָנ ּה ָק ֵרב עוֹ לָ ה ,וְ הוּא ַהדִּ ין לְ ָא ׁ ָשם!
נ ְׁ
ִאי ַא ׁ ְש ַמ ִעינַן :עוֹ לָ ה,
ֲהוָ ה ָא ִמינָא :עוֹ לָ ה הוּא דְּ לָ א ָק ְר ָבה דְּ לֹא ַא ְקדְּ ׁ ָש ּה לְ ִא ָּמ ּה ְקדו ׁ ּ ָּשת עוֹ לָ ה,146
ֲא ָבל ָא ׁ ָשםֵ ,א ָימא וָ לָ ד ָק ֵרב ָא ׁ ָשם.
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

 146רביו גרשום וכמה כתבי יד .גירסת וילאְ :קדו ׁ ּ ָּשה עו ָ ּּב ָרהּ

רש"י
ליכא שם אשם על אמו .דלא
מציו אשם קבה הילכך לא חל
עליה שם אשם:
והאי מי חזי להקרבה .וליקרב
אשם:
קמ''ל .דטעמיה דרבי אליעזר
משום דאיכא שם עולה על אמו
והא ליכא שם אשם על אמו:
אי הכי .דטעמיה משום שם אמו
הוא לישמעין רבי יוסי בר''ח
דאין בה קרב עולה דליכא שם
עולה על אמו דאשם קרייה והוא
הדין דידעא דלאשם לא קרב
דהשתא ומה לעולה דאימיה
לדמי עולה אזלא אמרי' דלא
קרב לעולה לאשם דאימיה דלא
היא ולא דמיה אזלי לאשם כ''ש
דלא קרב מתי' תימכר שלא
במום .דהואיל ולא חזיא
למילתיה מום גמור הוא זה ולא
קדשה קדושת הגוף ותמכר מיד
ותביא בדמיה אשם ואע''ג דגבי
מפריש קבה לעולה לא פליג ר'
שמעון דודאי בעיא מום התם
הוא דאיכא שם עולה עלה בעוף
אבל אשם קבה לא מציו והייו
מומא ולא קדשה אלא לדמי:
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 .12יט ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
יה ָא ׁ ָשם.
ימ ֵכר ,וְ יָ ִביא ְ ּב ָד ֶמ ָ
ַה ַּמ ְפ ִר ׁיש נְ ֵק ָבה ְל ָא ׁ ָשם ִּ -ת ְר ֶעה ַעד ׁ ֶש ִּת ְס ָּת ֵאב ,וְ ִת ָּ
יה ִלנְ ָד ָבה.
וְ ִאם ָק ֵרב ֲא ׁ ָשמוֹ  -יִ ּ ְפל ּו דָּ ֶמ ָ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ימ ֵכר ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּבמוּם.
ִּת ָּ

ְ ּג ָמ ָרא
וְ לָ ָּמה לִ י " ִּת ְס ָּת ֵאב"? ִּת ָּימכֵ ר ֵּכיוָ ן דְּ לָ א ַחזְ יָא לְ ִמ ְּיל ָתא ַהיְינ ּו מו ָּמא!
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ּ
ַהיְינ ּו ַט ְע ָמא 147דְּ ָא ְמ ִרינַןִ :מיגּוֹ דְּ ָנ ֲח ָתא לָ ּה ְקדו ׁ ּ ַּשת דָּ ִמים נ ְָח ָתא נ ִַמי ְקדו ׁ ּ ַּשת ַהגוּף.
ָא ַמר ָר ָבא:
זֹאת אוֹ ֶמ ֶרתִ :ה ְקדִּ ׁיש זָ כָ ר לְ ָד ָמיו ָ -קדוֹ ׁש ְקדו ׁ ּ ַּשת ַה ּגוּף.
ִא ְית ַמר:
ִה ְקדִּ ׁיש זָ כָ ר לְ ָד ָמיו:
ַרב ָּכ ֲהנָ א ָא ַמר:
ָקדוֹ ׁש ְקדו ׁ ּ ַּשת ַה ּגוּף.
ָר ָבא ָא ַמר:
ֵאינוֹ ָקדוֹ ׁש ְקדו ׁ ּ ַּשת ַה ּגוּף.
וַ ֲה ַדר ֵ ּב ּיה ָר ָבא לִ ְד ַרב ָּכ ֲהנָא ִמדְּ ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב.

 147כתבי יד

רש"י
גמ'
חתא לה מי קדושת הגוף .להא
מילתא דבעיא מום:
זאת אומרת כו' .מדבעיא מום
ואף על גב דלדמי מקדשה אלמא
קדשה קדושת הגוף ומיהו האי
דלא אקרבה משום דאין אשם
בא קבה זאת אומרת הקדיש
זכר לדמי עולה או אשם מיגו
דחתא ליה קדושת דמים חתא
ליה קדושת הגוף וכיון דאיהו
גופיה חזי להקרבה קרב:
מדרב יהודה אמר רב .דתרצה
למתיתין דאמרין מגו:
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 .13יט ,ב
ימ ֵכר ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּבמוּם".
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרִּ :ת ָּ
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ִח ּיָיא ַ ּבר ָא ִבין לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִמיגּוֹ דְּ ָנ ֲח ָתא לֵ ּיה ְקדו ׁ ּ ַּשת דָּ ִמים ֵּתיחוֹ ת לֵ ּיה נ ִַמי ְקדו ׁ ּ ַּשת ַה ּגוּף!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן לְ ַט ֲע ֵמ ּיה,
דְּ ָא ַמרָּ :כל ִמ ִידי דְּ לָ א ָחזֵ י לֵ ּיה לְ גו ֵּפ ּיה  -לָ א ָנ ְח ָתא לֵ ּיה ְקדו ׁ ּ ַּשת ַה ּגוּף.
דְּ ַת ְניָא:
" ָא ׁ ָשםּ ֶ :בן ׁ ָשנָ ה וְ ֵה ִביאוֹ ֶ ּבן ׁ ְש ַּתיִ ם,
ֶ ּבן ׁ ְש ַּתיִ ם וְ ֵה ִביאוֹ ֶ ּבן ׁ ָשנָ ה ּ ְ -כ ׁ ֵש ָירה,
וְ לֹא ָעל ּו ַל ְ ּב ָע ִלים ְל ׁ ֵשם חוֹ ָבה.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ָ ּכל ַע ְצ ָמן ֵ -אינָ ן ְקדוֹ ׁ ִשין".
וַ ֲה ֵרי ' ְמחו ּ ַּסר זְ ַמן' דְּ לָ א ָחזֵ י,
וַ ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן דְּ ָקדוֹ ׁש!
ׁ ָשאנֵי ' ְמחו ּ ַּסר זְ ַמן' ,דְּ ָחזֵ י לְ ָמ ָחר.
ִאי ָהכִ יָ ,א ׁ ָשם ֶ ּבן ׁ ְש ַּת ִים וְ ֵה ִביאוֹ ֶ ּבן ׁ ָשנָ הָ ,הא ָחזֵ י לְ ׁ ָשנָה!
ֶא ָּלאַ ,היְינ ּו ַט ֲע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןּ ִ :ב ְמחו ּ ַּסר זְ ַמן ,דְּ יָלֵ יף לֵ ּיה ִמ ְ ּבכוֹ ר.
ִּכ ְד ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יְ הו ָּדה ָא ַמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
שר,
ְמחו ַּּסר זְ ַמן נִ ְכנַ ס ַלדִּ יר ְל ִה ְת ַע ּ ֵ ׂ
וַ ֲה ֵרי הוּא ִ ּכ ְבכוֹ ר,
ַמה ְ ּבכוֹ ר ָ -קדוֹ ׁש ִל ְפנֵ י זְ ַמנּוֹ ,
וְ ָק ֵרב ְל ַא ַחר זְ ַמנּוֹ ,
ַאף ְמחו ַּּסר זְ ַמן ָ -קדוֹ ׁש ִל ְפנֵ י זְ ַמנּוֹ ,
וְ ָק ֵרב ְל ַא ַחר זְ ַמנּוֹ ".

רש"י
אשם בן שתי שים .אשם
גזילות ומעילות ושפחה חרופה
דכתיב בהו איל )ויקרא ה יט(:
אשם בן שה .אשם זיר ומצורע
דכתיב בהו כבש )במדבר ו ויקרא
יד(:
כל עצמן אין קדושין .כל עיקר
אין קדושין:
מחוסר זמן וא''ר שמעון דקדיש.
כדאמרין בשחיטת חולין בפרק
אותו ואת בו )דף פא (.דקתי
שהיה רבי שמעון אומר כל
הראוי לבא לאחר זמן השוחטו
בחוץ עובר בלא תעשה:
בכור קדוש .ברחם דהייו לפי
זמו:
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 .14יט ,ב – כ ,א
כ,א

ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ַה ַּמ ְקדִּ ׁיש נְ ֵק ָבהְ :לעוֹ ָלתוֹ ,
ּו ְל ִפ ְסחוֹ ,
שה ְּתמו ָּרה.
וְ ַל ֲא ׁ ָשמוֹ  -עוֹ ֶ ׂ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
שה ְּתמו ָּרה,
ְלעוֹ ָלתוֹ  -עוֹ ֶ ׂ
ְל ִפ ְסחוֹ ,
שה ְּתמו ָּרה,
ַל ֲא ׁ ָשמוֹ ֵ -אין עוֹ ֶ ׂ
שה ְּתמו ָּרה ֶא ָ ּלא ַהרוֹ ָעה ְל ִה ְס ָּת ֵאב.
ׁ ֶש ֵאין ְל ָך דָּ ָבר עוֹ ֶ ׂ
ָא ַמר ַר ִ ּבי:
ֵאין ֲאנִ י רוֹ ֶאה דְּ ָב ָריו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְ ּב ֶפ ַסח,
הוֹ ִאיל וּמוֹ ַתר ַה ּ ֶפ ַסח ָק ֵרב ׁ ְש ָל ִמים".
וְ לֵ ָימאֵ :אין ֲאנִי רוֹ ֶאה דְּ ָב ָריו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְ ּב ָא ׁ ָשם :הוֹ ִאיל וּמוֹ ַתר ָא ׁ ָשם ָק ֵרב עוֹ לָ ה!
ַר ִ ּבי ָס ַבר לָ ּה ְּכ ַר ָ ּבנַן,
דְּ ָא ְמ ִרי :מוֹ ָתרוֹ ת  -לְ נ ְִד ַבת צִ יבּ וּר ָאזְ לִ י ,וְ ֵאין ְּתמו ָּרה ְ ּבצִ בּ וּר.
ָקא ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְךַ :היְינ ּו ַט ֲע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּג ֵ ּבי ַמ ְפ ִר ׁיש נ ְֵק ָבה לְ עוֹ לָ תוֹ ,
ִמ ׁ ּשוּם ָהכִ י ,עוֹ ֶׂשה ְּתמו ָּרה דְּ ָה ִא ָּיכא ׁ ֵשם עוֹ לָ ה ָעלֶ ָיהּ ַ ,ג ֵ ּבי עוֹ לַ ת ָהעוֹ ף.
ֶא ָּלאֵ ,מ ַע ָּתה ְ ּבכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ לֶ ׁ ,ש ִה ְפ ִר ׁיש ּ ָפ ָרה ּ ָפרוֹ ִּת ְיקדּ וֹ ׁש ,דְּ ָה ִא ָּיכא ּ ָפ ַרת ַח ּ ָטאת!
ָק ְד ׁ ֵשי ֶב ֶדק ַה ַ ּביִ ת הוּא,
וְ ָק ְד ׁ ֵשי ֶב ֶדק ַה ַ ּביִ ת  -לָ א ָע ְב ִדי ְּתמו ָּרה.
י ִָחיד ׁ ֶש ִה ְפ ִר ׁיש ָׂש ִעיר לִ ְׂש ִע ָירתוֹ ִּת ְיקדּ וֹ ׁש ,דְּ ָה ִא ָּיכא ְׂש ִעיר ָנ ִׂשיא!
ִאי נ ִַמי,
ָנ ִׂשיא ׁ ֶש ִה ְפ ִר ׁיש ְׂש ִע ָירה לִ ְׂש ִעירוֹ ִּת ְיקדּ וֹ ׁש ,דְּ ָהא י ִָחיד ַמ ְפ ִר ׁיש ְׂש ִע ָירה!
ָהנֵיְּ ,ת ֵרי ּגו ֵּפי נִינְהוּ.
ָח ְטא ּוַ ,עד ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְת ַמ ּנוִּּ ,כי ַמ ְפ ִר ׁיש ָׂש ִעיר לִ ְׂש ִע ָירתוֹ ִּת ְיקדּ וֹ ׁש,
דְּ ָהא ִאילּ ּו ָח ָטא ָה ׁ ְש ָּתא ַ ּבר ִא ּית ּויֵי ָׂש ִעיר הוּא!
ָהא לֹא ָח ָטא ,לֹא ִא ַיח ּיַיב ְ ּב ָׂש ִעיר.
ְיתי!
ִאי ָהכִ יָ ,הכָ א נ ִַמי ָהא לָ או עוֹ לַ ת ָהעוֹ ף ָק ַמי ֵ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ָס ַבר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָה.
דִּ ְתנַן:
"ה ֵרי ָע ַלי עוֹ ָלה"  -יָ ִביא ֶ ּכ ֶב ׁש.
" ֲ
ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה אוֹ ֵמר:
אוֹ ּתוֹ ר,
אוֹ ְ ּבנֵ י יוֹ נָ ה" )מנחות קז.(.

רש"י
לעולתו .עושה תמורה דאיכא
שם עולה עליה בעוף:
לפסחו ולאשמו .לא מציו אשם
ופסח קבה:
ה''ג שאין לך דבר עושה תמורה
אלא הרועה להסתאב .כלומר
שאין לך דבר שעושה תמורה
אלא ההוא דקדוש קדושת הגוף
שאם איו ראוי להקריב איו
מכר בלא מום אלא ירעה הילכך
ר''ש סבירא ליה באשם ופסח
הואיל ואין שמן חל עליהן
בקבה דמכר שלא במום הילכך
לא עביד תמורה אבל בעולה
דאיכא שם עולה עלה בעוף
סבירא ליה דתרעה ועבדא
תמורה:
הואיל ומותר הפסח קרב
שלמים .הילכך הואיל ושייכים
שלמים בפסח ושלמים באין
קבה ואף על גב דהך לא קרבה
קבה אפילו שלמים לאחר
הפסח כדאמרן לעיל )דף יט(.
שתיירה לאחר הפסח תרעה
מיהו שם שלמים עלה הואיל
והיא )שלמים( קבה וחתא לה
קדושת הגוף:
הואיל ומותר אשם קרב עולה.
ואישתכח דהך קבה דאשם
עולה היא ותקדיש קדושת הגוף
בעולה קבה דהא מציו עולת
קבה בעוף:
לדבת צבור .ואי מי הויא עולה
הואיל ולעולת צבור קיימא לא
עבדה תמורה:
לפרו .פר יום הכפורים דחטאת
דהא איכא שם חטאת עלה דהא
אשכחא פרה אדומה דמיקריא
חטאת )חולין דף יא:(.
קדשי בדק הבית היא .ולא
קרבה למזבח ולהכי קרי ליה
בדק הבית כלומר דדין בדק
הבית אית לה:
תרי גופי יהו .יחיד ושיא
ומיהו בהאי גופא דיחיד לא
משכחת שעיר לחטאת ובהאי
גופא דשיא לא משכחת לה
שעירה אבל עולה קבה בהאי
גופא משכחת לה דאי בעי מפקר
לכסיה והוי עי וחזיא ליה עולת
העוף:
חטא עד שלא תמה .שם
חטאת עליה בהאי גופא דאילו
חטא השתא בר איתויי שעיר
הוא:
)עשיר הוא( לאו עולת העוף
מייתי .אי הוה מחויב עולה לא
הוה מייתי עולת העוף דעשיר
הוא וא'' עי הוא עולת דבה לא
קרבה בדלות אי לא פריש בהדיא
עוף:
רבי שמעון סבר לה כרבי אלעזר
בן עזריה .דאפילו גבי דבה
דעשיר סתם חזיא עולת העוף:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .15כ ,א-ב
ְּתנַן ָה ָתם:
" ַה ַּמ ְקדִּ ׁיש נְ ָכ ָסיו ,וְ ָהיָ ה ָ ּב ֶהן ְ ּב ֵה ָמה ְראוּיָ ה ְל ַג ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח ,זְ ָכ ִרים וּנְ ֵקבוֹ ת:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
זְ ָכ ִרים  -יִ ָּמ ְכר ּו ְל ָצ ְר ֵכי עוֹ לוֹ ת,
וּנְ ֵקבוֹ ת -יִ ָּמ ְכר ּו ְל ָצ ְר ֵכי ׁ ְש ָל ִמים,
יהן יִ ּ ְפל ּו ִעם ׁ ְש ָאר נְ ָכ ִסים ְל ֶב ֶדק ַה ַ ּביִ ת.
וּדְּ ֵמ ֶ
ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר:
זְ ָכ ִרים ַ -ע ְצ ָמן יִ ְק ְרב ּו עוֹ לוֹ ת,
וְ ַהנְ ֵקבוֹ ת  -יִ ָּמ ְכר ּו ְל ָצ ְר ֵכי ׁ ְש ָל ִמים,
יהן עוֹ לוֹ ת.
וְ יָ ִביא ִ ּב ְד ֵמ ֶ
ו ׁ ְּש ָאר נְ ָכ ִסים  -יִ ּ ְפל ּו ְל ֶב ֶדק ַה ַ ּביִ ת" )שקלים ד ,ז(.
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא ַ ּבר ַא ָ ּבא לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
לְ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע דְּ ָא ַמר" :זְ ָכ ִרים ַ -ע ְצ ָמן יִ ְק ְרב ּו עוֹ לוֹ ת",
ּונ ְֵקבוֹ ת ֵהיכִ י ִמ ָ ּק ְר ָבן ׁ ְשלָ ִמים? ָהא ִמכּ ַֹח ְקדו ׁ ּ ָּשה דְּ ח ּו ָ ּייה ָק ָא ְתיָין!
ישנָא ַא ֲח ִרינָא:
לִ ׁ ּ ָ
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא ַ ּבר ַא ָ ּבא לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִמדְּ ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע" :זְ ָכ ִרים ַ -ע ְצ ָמן יִ ְק ְרב ּו עוֹ לוֹ ת",
לְ ֵמ ְימ ָרא :דִּ ְקדו ׁ ּ ַּשת ַה ּגוּף ַא ְקדְּ ׁ ִשינְה ּו.
ִאי ָהכִ י ,נ ְֵקבוֹ ת ַא ַּמאי י ִָּמכְ ר ּו לְ צָ ְרכֵ י ׁ ְשלָ ִמים? ָ ּב ֲעיָא ְר ִע ּיָיה!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ָס ַבר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
דְּ ָא ַמרָּ :כל ִמ ִידי דְּ לָ א ָחזֵ י לֵ ּיה לְ גו ֵּפ ּיה לָ א נ ְָח ָתא לֵ ּיה ְקדו ׁ ּ ַּשת ַה ּגוּף.
דִּ ְתנַן:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ִּת ָּמ ֵכר ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּבמוּם".
וְ ָא ְמ ִרינַן דְּ ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֵּכיוָ ן דְּ לָ א ַחזְ יָא ְנ ֵק ָבה לְ ָא ׁ ָשם לָ א ָנ ְח ָתא לֵ ּיה ְקדו ׁ ּ ַּשת ַה ּגוּף.
כ,ב

ֵאימוּר דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּג ֵ ּבי נ ְֵק ָבה לְ ָא ׁ ָשם,
דְּ לֵ ָּיכא ׁ ֵשם ' ָא ׁ ָשם' ַעל ִא ּמוֹ ,
ֲא ָבל ַ ּג ֵ ּבי נ ְֵק ָבה לְ עוֹ לָ ה דְּ ִא ָּיכא ׁ ֵשם 'עוֹ לָ ה' ַעל ִא ּמוֹ ֲ -א ִפילּ ּו ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן מוֹ ֶדה!
וְ עוֹ ד,
ָהא ׁ ָש ְמ ִעינַן לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן דְּ ָא ַמר :148לְ עוֹ לָ תוֹ  -עוֹ ֶׂשה ְּתמו ָּרה!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ְ
ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ָס ַבר לֵ ּיה ְּכ ִא ָידך ַּת ָּנא ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
דְּ ַת ְניָא:
אוֹמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יְ הו ָּדה ֵ
שה ְּתמו ָּרה".
ַאף ְלעוֹ ָלתוֹ ֵ -אין עוֹ ֶ ׂ
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רש"י
ודמיהם יפלו עם שאר כסים
לבדק הבית .דסבר ר''א סתם
הקדשות לבדק הבית ואפילו
בהמה ומיהו מידי דחזי למזבח
איו יוצא מידי מזבח לעולם ור'
יהושע סבר לא שביק אייש
קדושת מזבח ומקדיש לבדק
הבית מידי דחזי למזבח הילכך
מסתמא למזבח אקדשיהו והן
עצמן יקרבו עולות:
וקבות ימכרו כו' .ויביאו
בדמיהן עולות דסתמייהו לעולה
אקדשיהו:
מכח קדושה דחויה אתי .דכיון
דזכרים קרבו עולות ודמי
השלמים עולות מכלל דסבירא
ליה דסתמא לעולה אקדשיהו
והוה ליה מפריש קבה לעולה
והיכי יקרב שלמים הא בעי
לרעות כדקתי מתי' )לעיל יח(:
המפריש קבה לעולה תרעה:
דליכא שם אשם על אמו .דלא
אשכחן קבה:
עושה תמורה .אלמא חתא לה
קדושת הגוף לרעות לשון
ירושלמי קבות היכי קרבי
שלמים הא קדוש גופייהו לעולה
כלומר ובעו רעייה דהא אמרין
)ב''ק דף עח (:אי בעי פטר פשיה
בעולת העוף כלומר בעולת
קבה:
ועוד הא אמר ר' שמעון דקדשה
לגופה .דהא אוקימא לר''ש
לעיל דסבירא ליה כר' אלעזר בן
עזריה:

"אלּוּ ָק ָד ִשׁים"
מסכת תמורה פרק ג' – ֵ
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 .16כ ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ְּתמו ַּרת ָא ׁ ָשם,
וְ ַלד ְּתמו ָּרה,
וְ ָל ָדן,
וְ ַלד וְ ָל ָדן,
ַעד סוֹ ף ָ ּכל ָהעוֹ ָלם  -יִ ְרע ּו ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְס ָּת ֲאבוּ,
וְ יִ ָּמ ְכרוּ,
וְ יִ ּ ְפל ּו דָּ ָמיו ִלנְ ָד ָבה.
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
יָ מוּתוּ.
וְ ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
יה עוֹ לוֹ ת.
יָ ִביא ְ ּב ָד ֶמ ָ
ָא ׁ ָשם ׁ ֶש ֵּמת ּו ְ ּב ָע ָליו,
יפר ּו ְ ּב ָע ָליו  -יִ ְרע ּו ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְס ָּת ֲאבוּ,
וְ ׁ ֶש ִ ּכ ּ ְ
וְ יִ ָּמ ְכרוּ,
וְ יִ ּ ְפל ּו דָּ ָמיו ִלנְ ָד ָבה.
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
יָ מוּת ּו.
ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
יה עוֹ ָלה.
יָ ִביא ְ ּב ָד ֶמ ָ
וַ ֲהלֹא ַאף נְ ָד ָבה עוֹ ָלה ִהיא,
יעזֶ ר ְל ִד ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים?
ו ַּמה ֵ ּבין דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ְ
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יה,
ֶא ָ ּלא ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ִהיא ָ ּב ָאה חוֹ ָבה  -סוֹ ֵמך ָע ֶל ָ
ּו ֵמ ִביא נְ ָס ִכים,
יה ִמ ׁ ּ ֶשלּ וֹ .
וּנְ ָס ֶכ ָ
ִאם ָהיָ ה כּ ֵֹהן – ֲעבוֹ ָד ָת ּה,
וְ עוֹ ָר ּה ׁ ֶשלּ וֹ .
יה,
ו ִ ּּבזְ ַמן ׁ ֶש ִהיא נְ ָד ָבה ֵ -אינוֹ סוֹ ֵמ ְך ָע ֶל ָ
יה נְ ָס ִכים,
וְ ֵאינוֹ ֵמ ִביא ָע ֶל ָ
יה ִמ ׁ ּ ֶשל ִציבּ וּר.
וּנְ ָס ֶכ ָ
ַעל ּ ִפי ׁ ֶשהוּא כּ ֵֹהן ֲ -עבוֹ ָד ָת ּה,
וְ עוֹ ָרה ִמ ׁ ּ ֶשל ַאנְ ׁ ֵשי ִמ ׁ ְש ָמר.

ְ ּג ָמ ָרא
ּוצְ ִריכָ א.
דְּ ִאי ַא ׁ ְש ַמ ִעינַן ָא ׁ ָשםּ ְ ,ב ָהא ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר "יָ מוּת ּו"ִ ,מ ׁ ּשוּם דְּ ָ ּגזַ ר לְ ַא ַחר ַּכ ּ ָפ ָרהַ ,א ּט ּו לִ ְפנֵי כַ ּ ָפ ָרה.
ֲא ָבל ַ ּג ֵ ּבי ְּתמו ַּרת ָא ׁ ָשם ,וְ לַ ד ְּתמו ָּר ָת ּהֵ ,א ָימא מוֹ ֵדי לְ ה ּו לְ ַר ָ ּבנַן.
ִאי ַא ׁ ְש ַמ ִעינַן ָה ָתםּ ְ ,ב ָהא ָק ָא ְמ ִרי ַר ָ ּבנַן,
ֲא ָבל ַ ּג ֵ ּבי ָא ׁ ָשם מוֹ ד ּו לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר.
צְ ִריכָ א.
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רש"י
מתי'
תמורת אשם .בין זכר בין קבה
תרעה דהילכתא גמירי לה )לעיל
דף יח (.כל שבחטאת מתה
באשם תרעה:
ולד תמורה .כגון אם המיר
)הפריש( קבה לאשמו וילדה:
יביא עולה .דמותרות לדבת
יחיד אזלי:
והלא אף הדבה עולה היא.
ביחותא אלא פרושי מפרש
ואזיל מאי ביייהו:
בזמן שהיא באה חובה .שהיא
מוטלת על היחיד להקריבה
סומך עליה כו':
ואם היה כהן .אותו שהפריש
האשם וכפר באחר ויתק
הראשון לרעייה:
עבודתה ועורה .של עולה הבאה
מן המותר:
שלו היא .שהוא ]עצמו[ מקריבה
ווטל את העור ואפילו איו
מאותו משמר המשמרת באותה
שבת דהכי תיא מין לכהן שבא
ומקריב קרבותיו בכל עת ובכל
שעה שירצה ת''ל ובא בכל אות
פשו ושרת בב''ק בשילהי הגוזל
קמא )דף קט:(:
ולא סומך עליה .דקרבן צבור
אין בו סמיכה חוץ מפר העלם
דבר של צבור ושעיר המשתלח
דגמירי שתי סמיכות בצבור
במחות בפרק שתי מדות )דף
צב:(.
ואע''פ שכהן .כלומר ואפילו
הוא כהן עבודתה ועורה של
אשי משמר שהרי של צבור היא
ואין כהן של משמר אחר רשאי
להקריב דכתיב לבד ממכריו על
האבות מה מסרו אבות זה לזה
אי בשבתי ואתם בשבתכם:
גמ'
וצריכא .לאיפלוגי בתרתי ר'
אליעזר ורבן:
דאי אשמעין אשם .שכיפרו
בעליו בההוא קאמר רבי אליעזר
ימות משום דגזר אחר כפרה
שתכפר בראשון אי אמרת יביא
בדמי המותר עולה אתי למימר
מי קודם כפרה אם פל בו מום
)אחר( אתי לאתויי בדמיו עולה
וקעביד איסורא דכל זמן שלא
תכפר קיימי דמיה לאשם:
אבל תמורת אשם .דליכא
למימר הכי דהא קודם כפרה מי
תמורת אשם לאו להקרבה
קיימא דהכי הוא דגמירי לה:
אימא מודה .רבי אליעזר דרועה
ע''א ירושלמי דאי אשמעין גבי
תמורה בההיא קאמר ר' אליעזר
תמות היא וולדותיה משום
דאתי לאיחלופי הואיל ושתיהן
עומדות ההקדש והתמורה אתי
לטעות ולהחליף הראשון לרעייה
והתמורה לאשם הואיל וסוף
סוף דמיה קרבי לא איכפת ליה
אי מקריב לה וקעבד תרי איסורי
חדא דמקריב התמורה ועוד
דמייתי בדמי האשם עולה והוא
לא תכפר עדיין דתמורה לא
כיפרה לו כדאמרין לקמן דאין
דבר הבא בעבירה מכפר על חטא
ותמורה באה בעבירה שעבר על
לא יחליפו אבל אשם שכפרו
בעליו דלא אתי לאיחלופי דהא
אם מצא ראשון קודם כפרת
שי לא איכפת לן הי קריב והי
רועה אימא מודה להו לרבן כו':
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 .17כ ,ב
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ַּּה:
ַמ ֲחלוֹ ֶקת  -לְ ַא ַחר ַּכ ּ ָפ ָרה,
ֲא ָבל לִ ְפ ֵני כַ ּ ָפ ָרה  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל :הוּא ַעצְ מוֹ י ְִק ַרב ָא ׁ ָשם.
ָא ַמר ָר ָבא:
ׁ ְש ֵּתי ְת ׁשוּבוֹ ת ַ ּבדָּ ָבר:
ֲח ָדא  -דְּ ֵאין ָא ָדם ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר ְ ּב ָד ָבר ַה ָ ּבא ַ ּב ֲע ֵב ָירה.
אשוֹ ן ָ -ק ֵרב,
וְ עוֹ דָ ,ה ָתנֵי ַרב ֲחנַ נְ יָא ,לְ ַס ּיו ֵּעי לְ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י דְּ ָא ַמר :וָ לָ ד ִר ׁ
וָ לָ ד ׁ ֵשנִי ֵ -אינוֹ ָק ֵרב!
ֶא ָּלאִ ,אי ִא ְית ַמרָ ,הכִ י ִא ְית ַמר:
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ַּּה:
ַמ ֲחלוֹ ֶקת  -קוֹ ֶדם ַּכ ּ ָפ ָרה.
ֲא ָבל לְ ַא ַחר ַּכ ּ ָפ ָרה  -ה ּוא ַעצְ מוֹ ָק ֵרב עוֹ לָ ה.
וְ ָה ָתנֵי ַרב ֲחנַ נְ ָיא לְ ַס ּיו ֵּעי לְ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י!
ַק ׁ ְשיָא!

רש"י
הוא עצמו .ולד התמורה יקרב
אשם אם אבד הראשון:
בעבירה .ותמורה עבר על לא
יחליפו )ויקרא כז( ואע''ג
דתמורת עולה ושלמים קרבה
ההו לאו לכפרה אתיין:
ורב חיא לסיועי לר' יהושע בן
לוי .לעיל בהאי פירקא )דף יח:(:
ולד שי איו קרב .והאי ולד שי
הוא דתמורה קרי וולד הואיל
ומכח אחר אתי:
מחלוקת .דולד תמורה קודם
כפרה דהתם אמר ר''א ימות דאי
אמרת ירעה כיון דדמיה קרבי
אתי לאיחלופי ולאקרוביה
לאשם ורבן אמרי כיון דאיהו
גופיה לא אקריב עולה לא אתי
לאיחלופי אבל לאחר כפרה
דליכא למימר איחלופי הוא
והולד עצמו יקרב עולה:
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 .18כ ,ב – כא ,א

ֵיה ַר ִ ּבי ָא ִבין ַ ּבר ִח ָ ּייא ֵמ ַר ִ ּבי ָא ִבין ַ ּבר ָּכ ֲהנָ א:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ִה ְפ ִר ׁיש נ ְֵק ָבה לְ ָא ׁ ָשםּ ְ ,בנָ ּה ַמה ּו ׁ ֶש ּי ְִק ַרב לְ עוֹ לָ ה?
וְ ִּת ְיפ ׁשוֹ ט לֵ ּיה ִמדְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִינָא,
דְּ ָא ַמר" :מוֹ ֶדה ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר"!
לָ א ׁ ְש ִמ ַיע לֵ ּיה.
ַמאי?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ְ ּבנ ָּה ָ -ק ֵרב עוֹ לָ ה.
ַהאי ַמאי?

ַעד ָּכאן לֹא ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ רֶ ,א ָּלא ַמ ְפ ִר ׁיש נ ְֵק ָבה לְ עוֹ לָ ה ,דְּ ִא ָּיכא ׁ ֵשם 'עוֹ לָ ה' ַעל ִא ּמוֹ ,
ֲא ָבל ַ ּג ֵ ּבי ָא ׁ ָשם ,דְּ לֵ ָּיכא ׁ ֵשם 'עוֹ לָ ה' ַעל ִא ּמוֹ ,
ֲא ִפילּ ּו ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר מוֹ ֶדה!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ַט ֲע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ,לָ או ִמ ׁ ּשוּם דְּ ׁ ֵשם 'עוֹ לָ ה' ַעל ִא ּמוֹ ,
ֶא ָּלא ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָחזֵ י לְ ַה ְק ָר ָבה,
וְ ָהא נ ִַמי ָחזֵ י לְ ַה ְק ָר ָבה.
ֵא ִית ֵיב ּיה:
יהן עוֹ ָלה".
"וְ ָל ָדן ,וְ ַלד וְ ָל ָדן ַעד סוֹ ף ָ ּכל ָהעוֹ ָלם  -יָ ִביא ִ ּב ְד ֵמ ֶ
יהן" ִ -אין,
" ִ ּב ְד ֵמ ֶ
כא,א ַעצְ מוֹ  -לֹא!
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַןְּ :כגוֹ ן ׁ ֶש ָילְ ָדה ְנ ֵק ָבה.
וְ " ַעד סוֹ ף ָהעוֹ ָלם" לֹא אוֹ לִ יד ַחד זָ כָ ר?!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ְמ ׁ ַש ּנֵינָא ׁ ִשי ּנ ּויֵי דְּ ִח ֵיקי ַ ּב ְבלָ ֵאי,
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ָ ּילְ ָדה ְנ ֵקבוֹ ת ַעד סוֹ ף ָהעוֹ לָ ם.
ַמאי ָהוֵ י ְמ ׁ ַש ֵּני לֵ ּיה?
ְמ ׁ ַש ֵּני לֵ ּיהָ :ה ָתם – ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָא ֵתי לְ ִא ֲחל ּו ֵפי.

רש"י
מדרבי יוסי ברבי חיא .דאמר
לעיל מודה ר''א כו' ושמעין
מיה דטעמיה דרבי אליעזר גבי
ולד מפריש קבה לעולה משום
דאיכא שם עולה על אמו אבל
הכא דליכא שם עולה על אמו
לא:
משום דחזי להקרבה .הולד:
איתיביה .מתיתין היא תמורת
אשם כו':
יביא בדמיהן עולה .מילתיה
דרבי אלעזר קט:
הוא עצמו .ואע''ג דולד התמורה
חזי להקרבה:
מאי הוי משי ליה .כלומר
מדקאמר משיא לך שיויי
דחיקי בבלאי מכלל דהוה ידע
שיויא אחריא:
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יתין
ַמ ְתנִ ִ
שר,
ְּתמו ַּרת ַה ְ ּבכוֹ ר וְ ַה ַּמ ֲע ֵ ׂ
וְ ָל ָדן,
וְ ַלד וְ ָל ָדן,
שר.
ַעד סוֹ ף ָהעוֹ ָלם ֲ -ה ֵרי ֵאלּ ּו ַ ּכ ְ ּבכוֹ ר וְ ַכ ַמ ֲע ֵ ׂ
וְ יֵ ָא ְכל ּו ְ ּבמו ָּמןַ ,ל ְ ּב ָע ִלים.
שר ְל ֵבין ָ ּכל ַה ָ ּק ָד ׁ ִשים?
ַמה ֵ ּבין ְ ּבכוֹ ר ו ַּמ ֲע ֵ ׂ
יט ִלז,
א
ב
ּ
ים
ר
כ
ּ
מ
ָ ִ ְ
ׁ ֶש ָ ּכל ַה ָ ּק ָד ׁ ִשים  -נִ ְ ָ ִ
יט ִלז,
וְ נִ ׁ ְש ָח ִטין ָ ּב ִא ְ
שר.
יט ָרא  -חוּץ ִמן ַה ְ ּבכוֹ ר וְ ַה ַּמ ֲע ֵ ׂ
וְ נִ ׁ ְש ָק ִלין ְ ּב ִל ְ
וְ יֵ ׁש ָל ֶהן ּ ִפ ְדיוֹ ן,
שר.
יהן ּ ִפ ְדיוֹ ן  -חוּץ ִמן ַה ְ ּבכוֹ ר וְ ַה ַּמ ֲע ֵ ׂ
וְ ִל ְתמוּרוֹ ֵת ֶ
שר,
ָ ּב ִאין ִמחו ָּצה ָל ָא ֶרץ  -חוּץ ִמן ַה ְ ּבכוֹ ר וְ ַה ַּמ ֲע ֵ ׂ
ימים  -יִ ְק ְרבוּ.
ׁ ֶש ִאם ָ ּבא ּו ְּת ִמ ִ
וְ ִאם ַ ּב ֲע ֵלי מו ִּמין  -יֵ ָא ְכל ּו ְ ּבמו ָּמןַ ,ל ְ ּב ָע ִלים.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
הט ַעם?
ַמה ַּ
ּ
שר  -יֵ ׁש ָל ֶהן ַפ ְרנָ ָסה ִמ ְּמקוֹ ָמן,
ׁ ֶש ַה ְ ּבכוֹ ר וְ ַה ַּמ ֲע ֵ ׂ
ּו ׁ ְש ָאר ָ ּכל ַה ָ ּק ָד ׁ ִשים ַ -אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשנּוֹ ַלד ָ ּב ֶהם מוּם ֲה ֵרי ֵאלּ ּו ִ ּב ְקדו ׁ ּ ָּש ָתן.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ָר ָבא ַ ּבר ַרב ַעזָּא:
ָ ּב ָען ְ ּב ַמ ַע ְרבָ א:
ַה ַּמ ּ ִטיל מוּם ִ ּב ְתמו ַּרת ְ ּבכוֹ ר ו ַּמ ֲע ֵׂשר – ַמה ּו?

רש"י
מתי'
הרי אלו כבכור ומעשר .לכל קדושת
בכור ומעשר שלא ימכרו באיטליז
לאחר שפל בהן מום ופדו:
חוך מן הבכור ומן המעשר .מפי
שאין האתן להקדש במכירתם
דדמי בכור לכהן ודמי מעשר
לבעלים ומשום האה דידהו לא
מזלזלין בקדשים:
פל בהן מום .בבכור ומעשר איו
יכול להוציאן מקדושה דבבכור
כתיב לא תפדה ובמעשר כתיב לא
יגאל:
חוץ מן הבכור והמעשר .שאין באין
לכתחלה מחוצה לארץ כשאר כל
הקדשים:
שהבכור והמעשר יש להן פרסה
במקומן .יש להן תקה במקומן
שירעו עד שיסתאבו ויאכלו במומם
לבעלים ושאר כל הקדשים אע''פ
שפל בהן מום הרי הן בקדושתן
וצריך אתה לפדותן ולהעלות דמיהן
ולהקריבן והואיל וסופו להקריב
דמיהן יעלו הן עצמן ויקרבו:
גמ'
לא מחייב .מלקות משום כל מום
לא יהיה בו:
ותיבעי בתשיעי של מעשר .כגון
קרא לט' עשירי דקדש ואיו קרב
כדאמרין בשילהי בכורות )דף ס(.
התשיעי אכל במומו:
להוציא את התשיעי .שלא יקרב
וכיון דאיו קרב פשיטא לן דלא
מיחייב המטיל בו מום הכא מי כו':

ִמי ָא ְמ ִרינַןֵּ :כיוָ ן דְּ לָ א ְק ִריבָ ן  -ל ֹא ִמ ַיח ּיַיב,
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
ֵּכיוָ ן דְּ ָק ְד ׁש ּו – ִמ ַיח ּיַיב?
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
וְ ִת ָ ּיב ֵעי לָ ְךַ :ה ַּמ ּ ִטיל מוּם ַ ּב ְּת ׁ ִש ִיעי ׁ ֶשל ַמ ֲע ֵׂשר!
ֶא ָּלא ַמאי ׁ ְשנָא ְּת ׁ ִש ִיעי דְּ ל ֹא ָק ִמ ָ ּיב ֲעיָא לָ ְך?
ש ִירי") 150ויקרא כז ,לב(,
"ה ֲע ִ ׂ
דְּ ַר ֲח ָמנָא ִמ ֲע ֵט ּיה ַ
לְ הוֹ צִ יא ַה ְּת ׁ ִש ִיעי.
ָהכִ י נ ִַמי:
ַר ֲח ָמנָא ַמ ֲע ִטינְה ּו" :ל ֹא ִת ְפדֶּ ה ק ֹ ֶד ׁש ֵהם") 151במדבר יח ,יז( ֵ -הם ְק ֵריבִ ין,
וְ ֵאין ְּתמו ָּר ָתן ְק ֵריבָ ה.
ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק ַמ ְתנֵי לָ ּה ָהכִ י:
ָא ַמר ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ַעזָּא:
ָ ּב ָען ְ ּב ַמ ַע ְרבָ א:
ַה ַּמ ּ ִטיל מוּם ַ ּב ְּת ׁ ִשי ִעי ׁ ֶשל ַמ ֲע ֵׂשר – ַמה ּו?
ָא ַמר לֵ ּיה:
וְ ִת ָ ּיב ֵעי לָ ְךַ :ה ַּמ ּ ִטיל מוּם ִ ּב ְתמו ַּרת ְ ּבכוֹ ר ו ַּמ ֲע ֵׂשר!
ֶא ָּלא ַמאי ׁ ְשנָא ְּתמו ַּרת ְ ּבכוֹ ר ו ַּמ ֲע ֵׂשר דְּ ל ֹא ִמ ָ ּיב ֲעיָא ְָל ְך?
דְּ ַר ֲח ָמנָא ַמ ֲע ִטינְה ּו "קֹ ֶד ׁש ֵהם" )במדבר יח ,יז( ֵ -הן ְק ֵריבִ ין,
וְ ֵאין ְּתמו ָּר ָתן ְק ֵריבָ ה.
ְּת ׁ ִש ִיעי ׁ ֶשל ַמ ֲע ֵׂשר נ ִַמי,
"ה ֲע ִ ׂ
ש ִירי" )ויקרא כז ,לב(  -לְ הוֹ צִ יא ֶאת ַה ְּת ׁ ִש ִיעי.
ַר ֲח ָמנָא ִמ ֲע ֵט ּיה ָ
ש ִירי יִ ְהיֶ ה ּק ֶֹד ׁש לַ ה'
שר ָ ּב ָקר וָ צֹאן כּ ֹל ֲא ׁ ֶשר יַ ֲעבֹר ַּת ַחת הַ ׁ ּ ָש ֶבט ָה ֲע ִ ׂ
 150וְ כָ ל ַמ ְע ַ ׂ
שב אוֹ ְבכוֹ ר ֵעז ל ֹא ִת ְפדֶּ ה ק ֶֹד ׁש ֵהם ֶאת דָּ ָמם ִּתזְ רֹק ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח וְ ֶאת ֶחלְ ָ ּבם ַּת ְק ִטיר ִא ׁ ּ ֶשה לְ ֵר ַיח נִ יח ַֹח לַ ה'
ַ 151א ְך ְ ּבכוֹ ר ׁשוֹ ר אוֹ ְבכוֹ ר ֶּכ ֶ ׂ
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 .20כא ,א
ימין  -יִ ְק ְרבוּ.
"וְ ִאם ָ ּבא ּו ְּת ִמ ִ
וְ ִאם ַ ּב ֲע ֵלי מו ִּמין  -יֵ ָא ְכל ּו ְ ּבמו ָּמןַ ,ל ְ ּב ָע ִלים".
ו ְּר ִמינְה ּו:
" ֶ ּבן ַאנְ ִט ְיגנוֹ ס ֶה ֱע ָלה ְ ּבכוֹ רוֹ ת ִמ ָ ּב ֶבל ,וְ לֹא ִק ְ ּבל ּו ִמ ֶּמ ּנ ּו"!
ָא ַמר ַרב ִח ְס ָדא:
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא ַ -ר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל,
ָהא ַ -ר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א.
דְּ ַת ְניָא:
לשה זְ ֵקנִ ים:
לשה ְד ָב ִרים ִמ ׁ ּשוּם ׁ ְש ׁ ָ
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר ׁ ְש ׁ ָ
ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמר:
אכ ֶל ּנ ּו ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם?
יָ כוֹ ל יַ ֲע ֶלה ָא ָדם ַמ ֲע ֵ ׂ
שר ׁ ֵשנִ י ַ ּב ְּז ַמן ַה ֶּזה ,וְ יֹ ְ
וְ ִדין הוּאּ ְ :בכוֹ ר ָטעוּן ֲה ָב ַאת ָמקוֹ ם,
שר ָטעוּן ֲה ָב ַאת ָמקוֹ ם.
ַמ ֲע ֵ ׂ
ַמה ְ ּבכוֹ ר ֵ -אינוֹ נֶ ֱא ָכל ֶא ָ ּלא ִ ּב ְפנֵ י ַה ַ ּביִ ת,
שר ֵ -אינוֹ נֶ ֱא ָכל ֶא ָ ּלא ִ ּב ְפנֵ י ַה ַ ּביִ ת.
ַאף ַמ ֲע ֵ ׂ
לֹא,
ִאם ָא ַמ ְר ָּת ִ ּב ְבכוֹ רֶ ׁ ,ש ֵ ּכן ָטעוּן ַמ ַּתן דָּ ִמים וְ ֵאימו ִּרים ְל ַג ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח,
אמר ְ ּב ַמ ֲע ֵ ׂ
שר דְּ לֹא?!
ּתֹ ַ
שר ָטעוּן ֲה ָב ַאת ָמקוֹ ם.
ָא ַמ ְר ָּת ִ ּביכּ ו ִּרים ְטעוּנִ ין ֲה ָב ַאת ָמקוֹ ם ,וְ ַמ ֲע ֵ ׂ
ַמה ִ ּביכּ ו ִּרים ֵאין נֶ ֱא ָכ ִלין ֶא ָ ּלא ִ ּב ְפנֵ י ַה ַ ּביִ ת,
שר ֵאין נֶ ֱא ָכל ֶא ָ ּלא ִ ּב ְפנֵ י ַה ַ ּביִ ת.
ַאף ַמ ֲע ֵ ׂ
152
ַמה ְ ּל ִביכּ ו ִּרים ׁ ֶש ֵ ּכן ְטעוּנִ ין ַה ָ ּנ ָחה )דברים כו ,ד(,
שר דְּ לֹא?!
אמר ְ ּב ַמ ֲע ֵ ׂ
ּתֹ ַ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ָאכַ לְ ָּת לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֹ ֶהיך ...
שר דְּ גָ נְ ָך וְ ִתירֹ ׁ ְש ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך ו ְּבכֹרֹת ְ ּב ָק ְר ָך וְ צֹאנֶ ָך") 153דברים יד ,כג(,
ַמ ְע ַ ׂ
שר ִל ְבכוֹ ר,
ִה ִ ּק ׁיש ַמ ֲע ֵ ׂ
ַמה ְ ּבכוֹ ר ֵ -אינוֹ נֶ ֱא ָכל ֶא ָ ּלא ִ ּב ְפנֵ י ַה ַ ּביִ ת,
שר ֵאין נֶ ֱא ָכל ֶא ָ ּלא ִ ּב ְפנֵ י ַה ַ ּביִ ת".
ַאף ַמ ֲע ֵ ׂ
"מה ַה ַ ּצד"!
וְ לִ ֲיה ַדר דִּ ינָא ,וְ לֵ ֵיתי ְ ּב ַ
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ּ
ּ
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימרַ :מה ְל ַה ַ ּצד ַה ׁ ָשוֶ ה ׁ ֶש ָ ּב ֶהןֶ ׁ ,ש ֵּכן י ֵׁש ָ ּב ֶהן צַ ד ִמז ֵ ְּב ַח.
וּ ַמאי ָק ָס ַבר?
אשוֹ נָהִ ,קידְּ ׁ ָשה לְ ׁ ַש ְע ָּת ּה וְ ִקידְּ ׁ ָשה לֶ ָע ִתיד לָ ב ֹא  -לָ א ׁ ְשנָא ְ ּבכוֹ ר וְ לָ א ׁ ְשנָא ַמ ֲע ֵׂשר,
ִאי ָק ָסבַ רְ :קדו ׁ ּ ָּשה ִר ׁ
ְ ּבנֵי ֲהבָ ָאה נִינְה ּו!
אשוֹ נָה ִקידְּ ׁ ָשה לְ ׁ ַש ְע ָּת ּה וְ ל ֹא ִקידְּ ׁ ָשה לֶ ָע ִתיד לָ ב ֹאֲ ,אפִ ילּ ּו ְ ּבכוֹ ר נ ִַמי ִּת ָ ּיב ֵעי ְָל ְך!
וְ ִאי ָק ָסבַ רְ :קדו ׁ ּ ָּשה ִר ׁ

רש"י
בן אטיגוס ולא קבלו הימו.
וקשיא אמתי' דקתי אם באו
תמימים יקרבו:
הא ר' ישמעאל כו') .בסיפא
אתיא(:
ג' זקים .רבי ישמעאל ור''ע ובן
עזאי:
בכור ומעשר ובכורים .דטעוין
הבאת מקום דכתיב )דברים יב(
והבאתם שמה עולותיכם וגו'
ותרומת ידכם אלו בכורים:
מה בכור איו אכל כו' .כדמפרש
לקמיה דבעי מתן דמים ואימורין
למזבח:
בכורים אין אכלין אלא בפי
הבית .דכתיב )שם כו( והחתו
לפי ה' אלהיך:
החה .לפי המזבח דכתיב
והחתו לפי ה' אלהיך:
וליהדר דיא כו' .למה לי קרא
ליהדר דיא ולימא בכור יוכיח
וחזר הדין הצד השוה שבהן
שטעוין הבאת מקום ואין
אכלין אלא בפי הבית אף אי
אביא מעשר:
ומאי קסבר .דפשיטא ליה דבכור
איו אכל ומעשר שי מספקא
ליה:
וקידשה לעתיד לבא .תרוייהו
בכור ומעשר בי הבאה יהו
ויקריבום הואיל והשתא מי
קדושה היא ירושלים להקריב:
ואי לא קידשה לעתיד לבא.
ואפילו הכי מספקא ליה ממעשר
תיבעי ליה מי בכור ואמאי יליף
מעשר שי מבכור:
לעולם לא קידשה לעתיד לבא.
ודקשיא מאי שא בכור דפשיטא
ליה בכי האי בכור עסקין שזרק
דמו בפי הבית וחרב כו' ויליף
בשר מדם דכי היכי דאי הוה דם
השתא לא היה זרק דלא קידשה
לעתיד לבא בשר מי לא יאכל:
ואתי מעשר שי ויליף מבכור.
בהקישא דואכלת לפי ה' וגו'
)דברים יד( דמעשר שי איתקש
לבכור וכיון דאיכא בכור
דפשיטא לו דלא מיתאכיל אלא
בפי הבית כגון האי גמרין מעשר
מייה:
ומי ילפין קדשים .מהדדי כגון
הכא דילפת בשר מדם ומעשר
מבשר:
והא א''ר יוחן כו' .ומפרש טעמא
באיזהו מקומן )זבחים דף מט:(:

אשוֹ נָה ִקידְּ ׁ ָשה לְ ׁ ַש ְע ָּת ּה וְ ל ֹא ִקידְּ ׁ ָשה לֶ ָע ִתיד לָ ב ֹא,
לְ עוֹ לָ םָ ,ק ָסבַ רְ :קדו ׁ ּ ָּשה ִר ׁ
ּ
וְ ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַןְּ :כגוֹ ן ׁ ֶש ִּנז ְַרק דָּ מוֹ ׁ ֶשל ְ ּבכוֹ ר ִ ּבפְ נֵי ַה ַ ּביִת ,וְ ָח ַרב ַה ַ ּביִת ,וַ ֲע ַדיִין ְ ּב ָׂשרוֹ ַקיָים.
ֵּכיוָ ן דְּ ִאי ִא ֵית ּיה לַ דָּ ם ל ֹא ַ ּבר ז ְִר ָיקה הוּאָ ,א ֵתי ָ ּב ָׂשר יָלֵ יף ִמדָּ ם) 154במדבר יח ,יז-יח(,
כא,ב וְ ָא ֵתי ַמ ֲע ֵׂשר וְ יָלֵ יף ִמ ְ ּבכוֹ ר.
ּו ִמי יָלְ פִ ינַן ק ֹ ֶד ׁש ֵמ ֲה ָד ֵדי?!
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
 152וְ לָ ַקח ַהכּ ֵֹהן ַה ֶּטנֶ א ִמ ָ ּי ֶד ָך וְ ִה ִּניחוֹ לִ ְפנֵ י ִמזְ ַ ּבח ה' ֱאל ֶֹה ָיך
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
שר דְּ גָ נְ ך ִּתיר ׁ ְֹשך וְ יִ ְצ ָה ֶרך ו ְּבכֹרֹת ְ ּב ָק ְרך וְ צֹאנֶ ך לְ ַמ ַען ִּתלְ ַמד לְ יִ ְר ָאה ֶאת ה' ֱאל ֶֹהיך ָּכל
 153וְ ָאכַ לְ ָּת לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֶֹה ָיך ַ ּב ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ַחר לְ ׁ ַש ֵּכן ׁ ְשמוֹ ׁ ָשם ַמ ְע ַ ׂ
ַה ָ ּי ִמים
שב אוֹ ְבכוֹ ר ֵעז ל ֹא ִת ְפדֶּ ה ק ֶֹד ׁש ֵהם ֶאת דָּ ָמם ִּתזְ רֹק ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח וְ ֶאת ֶחלְ ָ ּבם ַּת ְק ִטיר ִא ׁ ּ ֶשה לְ ֵר ַיח נִ יח ַֹח לַ ה'.
 154יז ַא ְך ְ ּבכוֹ ר ׁשוֹ ר אוֹ ְבכוֹ ר ֶּכ ֶ ׂ
ש ָרם יִ ְהיֶ ה ָּל ְך ַּכ ֲחזֵ ה ַה ְּתנו ָּפה וּכְ ׁשוֹ ק ַה ָ ּי ִמין לְ ָך יִ ְהיֶ ה
יח ו ְּב ָ ׂ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ָּכל ַה ּתוֹ ָרה כּ ו ָּּל ּה לְ ֵמ ִדין לָ ֵמד ִמן ַה ָּל ֵמד,
חוּץ ִמן ַה ָ ּק ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ֵאין לְ ֵמ ִדין לָ ֵמד ִמן ַה ָּל ֵמד!
ַמ ֲע ֵׂשר  -חו ִּּלין הוּא.
ִיחא לְ ַמאן דַּ ֲא ַמרּ ָ :ב ַתר לָ ֵמד ָאזְלִ ינַן.
ָהנ ָ
ֶא ָּלא לְ ַמאן דַּ ֲא ַמרּ ָ :ב ַתר ְמלַ ֵּמד ָאזְלִ ינַן ַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
ָ ּב ָׂשר וְ דָּ ם ֲ -ח ָדא ִמ ְּיל ָתא ִהיא.
יבא אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ּ
יָ כוֹ ל יַ ֲע ֶלה ָא ָדם ְ ּבכוֹ ר ִמחו ָּצה ָל ָא ֶרץ ָל ָא ֶרץ ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַק ָיים ,וְ יַ ְק ִר ֶיבנּ וּ?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ָאכַ לְ ָּת לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֶֹה ָיך ...
שר דְּ גָ נְ ָך וְ ִתירֹ ׁ ְש ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך ו ְּבכֹרֹת ְ ּב ָק ְר ָך וְ צֹאנֶ ָך") 155דברים יד ,כג(.
ַמ ְע ַ ׂ
שר דָּ ָגן ַ -א ָּתה ַמ ֲע ֶלה ְ ּבכוֹ ר.
ִמ ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ַא ָּתה ַמ ֲע ֶלה ַמ ְע ַ ׂ
שר דָּ ָגן ִ -אי ַא ָּתה ַמ ֲע ֶלה ְ ּבכוֹ ר.
ּו ִמ ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ִאי ַא ָּתה ַמ ֲע ֶלה ַמ ְע ַ ׂ
" ֶ ּבן ַע ַּזאי אוֹ ֵמר:
אכ ֶלנּ ּו ְ ּב ָכל ָהרוֹ ֶאה?
יָ כוֹ ל ַמ ֲע ֶלה ֶאת ַמ ֲע ֵ ׂ
שר ׁ ֵשנִ י ,וְ יֹ ְ
וְ דִּ ין הוּאּ ְ :בכוֹ ר ָ -טעוּן ֲה ָב ַאת ָמקוֹ ם,
שר ָ -טעוּן ֲה ָב ַאת ָמקוֹ ם.
ּו ַמ ֲע ֵ ׂ
ַמה ְ ּבכוֹ ר ֵ -אינוֹ נֶ ֱא ָכל ֶא ָ ּלא ִל ְפנִ ים ִמן ַהחוֹ ָמה,
שר ֵ -אינוֹ נֶ ֱא ָכל ֶא ָ ּלא ִל ְפנִ ים ִמן ַהחוֹ ָמה.
ַאף ַמ ֲע ֵ ׂ
שר דְּ לֹא?!
אמר ְ ּב ַמ ֲע ֵ ׂ
ַמה ִ ּל ְבכוֹ ר ׁ ֶש ֵ ּכן ָטעוּן ַמ ַּתן דָּ ִמים וְ ֵאימו ִּרין ְל ַג ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַחּ ,תֹ ַ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ָאכַ לְ ָּת לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֶֹה ָיך ...
שר דְּ גָ נְ ָך וְ ִתירֹ ׁ ְש ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך ו ְּבכֹרֹת ְ ּב ָק ְר ָך וְ צֹאנֶ ָך" )דברים יד ,כג(.
ַמ ֲע ַ ׂ
שר ִל ְבכוֹ ר:
ַמ ִ ּק ׁיש ַמ ֲע ֵ ׂ
ַמה ְ ּבכוֹ ר ֵ -אינוֹ נֶ ֱא ָכל ֶא ָ ּלא ִל ְפנִ ים ִמן ַהחוֹ ָמה,
שר ֵ -אינוֹ נֶ ֱא ָכל ֶא ָ ּלא ִל ְפנִ ים ִמן ַהחוֹ ָמה".
ַאף ַמ ֲע ֵ ׂ
ַמאי ַק ׁ ְשיָא לֵ ּיה דְּ ָק ָא ַמר" :יָ כוֹ ל"?
ָא ַמ ְר ָּת :הוֹ ִאיל ו ְּתנַן:
" ֵאין ֵ ּבין ׁ ִשילֹה ִליְ רו ׁ ָּש ַליִ ם,
שר ׁ ֵשנִ י ְ ּב ָכל ָהרוֹ ֶאה,
ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ְ ּב ׁ ִשילֹה  -אוֹ ְכ ִלין ֳק ָד ׁ ִשים ַק ִ ּלים ּו ַמ ֲע ֵ ׂ
ּו ִבירו ׁ ָּש ַלים ִ -ל ְפנִ ים ִמן ַהחוֹ ָמה.
וְ ָכאן וְ ָכאןָ - 156ק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשים ִל ְפנִ ים ִמן ַה ְ ּק ָל ִעים" )מגילה ט.(:
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאּ ִ :בירו ׁ ָּשלַ יִם לֵ ֵיתי ַמ ֲע ֵׂשר ׁ ֵשנִי ְ ּבכָ ל ָהרוֹ ֶאה,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

רש"י
למד מן הלמד .כגון הכא דמעשר
למד מבשר ובשר גופיה למד
מדם:
חולין הוא .ולמידין אותו:
בתר הלמד אזלי' .דאם הוא
חולין למידין אותו מהמלמד:
בתר המלמד .דם המלמד בעי
למיהוי חולין:
מאי איכא למימר .הא הוי
המלמד בכור קשיא לי כיון דלא
קידשה לעתיד אמאי מספקא
ליה במעשר וכמדומה אי שלשון
ירושלמי הכתוב בספרים עיקר
וכן קבלתי במס' מכות )דף יט(.
אי קסבר קידשה לעתיד לבוא
בכור מי ליבעי ואי קסבר לא
קידשה מעשר מי לא ליבעי
לעולם קסבר קידשה לעתיד
לבוא והכא דפשיטא ליה בבכור
כגון שזרק דמו בפי הבית כו'
ול''ג כיון דאם איתיה לדם לאו
בר זריקה הוא כו' אלא ה''ג
ואתי בשר ויליף מדם מה דמו
במזבח אף בשרו במזבח כלומר
מה דמו של זה זרק בזמן מזבח
אף בשרו לא יאכל אלא בזמן
מזבח ואתא מעשר וגמר מהאי
בשר :מעשר דגן איו בא אלא מן
הארץ בפ''ק דקדושין בסופו )דף
לו:(:
אתה מעלה בכור .וברייתא דלא
קיבלו מבית אטיגוס ר''ע היא
ומתי' רבי ישמעאל היא דלא
מייתר ליה האי קרא להך
דרשא:
בכל הרואה .בכל מקום שיוכל
לראותו העומד בירושלים:
ודין הוא .דאיו אכל:
מה בכור איו אכל אלא לפים
מן החומה .דקדשים פסלין
ביוצא:
מה לבכור שכן חילקת בזמן
אכילתו .ואוכליו חילקת בזמן
אכילתו דאיו אכל אלא לשי
ימים ולילה אחד ומעשר שי
לעולם וחילקת באוכליו שאיו
אכל אלא לכהים ומעשר שי
לכל אדם:
ומאי קשיא ליה לבן עזאי
דקאמר יכול כו' .ומא תיתי לך
האי דיאכל בכל הרואה
דאיצטריך קרא להכי:
ובירושלים לפים מן החומה.
וקשיא ליה בשלמא קדשים
קלים בעו מתן דם אלא מעשר
ליתאכיל בכל הרואה קמ''ל:
ויפסל .מהקרבה הואיל וכתיב
שה בשה:
שה בשה .שבע שים במשמע:

" ֲא ֵח ִרים אוֹ ְמ ִרים:
יָ כוֹ ל יְ ֵהא ְ ּבכוֹ ר ׁ ֶש ָע ְב ָרה ׁ ְשנָ תוֹ ִ ּכ ּ ְפסו ֵּלי ַה ּמו ְּקדָּ ׁ ִשין ,וְ יִ ּ ָפ ֵסל?
שר,
ירש ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך" )דברים יד ,כג( ַמ ִ ּק ׁיש ְ ּבכוֹ ר ְל ַמ ֲע ֵ ׂ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרַ " :מ ֲע ֵ ׂ
שר דְּ גָ נְ ָך וְ ִת ׁ ְ
שר ֵ -אינוֹ נִ ְפ ָסל ִמ ׁ ּ ָשנָ ה ַל ֲח ֶב ְיר ָּת ּה,
ַמה ַּמ ֲע ֵ ׂ
ַאף ְ ּבכוֹ ר ֵ -אינוֹ נִ ְפ ַסל ִמ ׁ ּ ָשנָ ה ַל ֲח ֶב ְיר ָּת ּה".
וְ לְ ַר ָ ּבנַן ,דְּ ַמ ּ ְפ ִקי לְ ה ּו לְ ַט ֲע ָמא ַא ֲח ִרינָאִ ,מ ׁ ּ ָשנָה לַ ֲחבֶ ְיר ָּת ּה ְ -מנָא לְ ה ּו?
נָפְ ָקא לְ ה ּו" :לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֶֹה ָיך ּתֹאכְ לֶ ּנ ּו ׁ ָשנָ ה ְב ׁ ָשנָ ה") 157דברים ט ,ב(,
שר דְּ גָ נְ ָך ִּתיר ׁ ְֹש ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך ו ְּבכֹרֹת ְ ּב ָק ְר ָך וְ צֹאנֶ ָך לְ ַמ ַען ִּתלְ ַמד לְ יִ ְר ָאה ֶאת ה' ֱאל ֶֹה ָיך ָּכל ַה ָ ּי ִמים
 155וְ ָאכַ לְ ָּת לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֶֹה ָיך ַ ּב ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ַחר לְ ׁ ַש ֵּכן ׁ ְשמוֹ ׁ ָשם ַמ ְע ַ ׂ
 156מסורת הש"ס על פי וסח המשיות וכתבי יד .במהדורת וילא :וְ כֵ ן
ַ 157עם ָ ּגדוֹ ל וָ ָרם ְ ּבנֵ י ֲענָ ִקים ֲא ׁ ֶשר ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת וְ ַא ָּתה ׁ ָש ַמ ְע ָּת ִמי יִ ְתיַ ֵ ּצב לִ ְפנֵ י ְ ּבנֵ י ֲענָ ק
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לִ ֵּימד ַעל ַה ְ ּבכוֹ ר ׁ ֶש ֵאינוֹ נִפְ ָסל ִמ ׁ ּ ָשנָה לַ ֲחבֶ ְר ָּת ּה.

רש"י

וְ לְ ֲא ֵח ִרים "לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֶֹה ָיך ּתֹאכְ לֶ נ ּו ׁ ָשנָ ה ְ ּב ׁ ָשנָ ה" )דברים ט ,ב( ַ -מאי דָּ ְר ׁ ִשי ֵ ּב ּיה?
ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ כִ ְד ַת ְניָא:
"יוֹ ם ֶא ָחד ִמ ׁ ּ ָשנָ ה זוֹ  ,וְ יוֹ ם ֶא ָחד ִמ ׁ ּ ָשנָ ה ַא ֶח ֶרת –
ימד ַעל ַה ְ ּבכוֹ ר ׁ ֶשנֶ ֱא ָכל ִל ׁ ְשנֵ י יָ ִמים וְ ַליְ ָלה ֶא ָחד" .ושואלים
ִל ֵּ
וְ ַר ָ ּבנַן ,נ ֱֶאכָ ל לִ ׁ ְשנֵי י ִָמים וְ לַ יְלָ ה ֶא ָחד ְ -מנָא לְ ה ּו?
ָא ַמר ְק ָרא" :יִ ְהיֶ ה לְ ָך ַּכ ֲחזֵ ה ַה ְּתנו ָּפה") 158במדבר יח ,יח(.

הדרן עלך אלו קדשים

ש ָרם יִ ְהיֶ ה ָּל ְך ַּכ ֲחזֵ ה הַ ְּתנוּפָ ה וּכְ ׁשוֹק ַה ָ ּי ִמין לְ ָך יִ ְהיֶ ה
 158ו ְּב ָ ׂ

יום אחד משה זו .ששחטו
כמצותו בסוף שתו וקמ''ל קרא
דאכל אותו יום ויום המחרת
שהוא משה האחרת:
כחזה התופה .דהייו חזה ושוק
של שלמים אכלין לב' ימים
ולילה אחד ]ל''א[ יהיה ובשרם
יהיה לך כחזה התופה
דמסתמא הוי אזלין לחומרא
ואמרין )זבחים דף ז (.כחזה
ושוק של תודה וכתיב יהיה
להוסיף עוד הוייה אחרת כיוצא
בה והייו יום ב'

