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 "ֵאּלּו ָקָדִׁשים" –' גפרק  תמורהמסכת 
            יז, ביז, ביז, ביז, ב .1

   ַמְתִניִתין   ביז,

ֶהן ּיֹוֵצא ּבָ מּורֹוֵתיֶהן ּכַ ַווְלדֹוֵתיֶהן ּותְּ ים ׁשֶ ָלִמים,   :ֵאּלּו ָקָדׁשִ   ְוַלד ׁשְ
  ּוְתמּוָרָתן, 

  ְוָלָדן, 
  ּוְוַלד ְוָלָדן, 

ל ָהעֹוָלם  ָלִמים,  -ַעד סֹוף ּכָ   ֲהֵרי ֵהן ׁשְ
  ְסִמיָכה,   :ּוְטעּוִנין

  ּוְנָסִכים, 
  .  .  .  .  קָחֶזה ְוׁשוֹ  ּוְתנּוַפת

            

ָמָרא    ּגְ

ָתָנא יָון ּדְ ל ָהעֹוָלם" - "ְוָלָדן ּוְוַלד ְוָלָדן" :כֵּ ה ִלי?  "ַעד סֹוף ּכָ   ָלּמָ
  

ָמֵעיּה  יָדן ׁשְ א ּדִ ּנָ י ֱאִליֶעֶזר לְ ּתַ ָלִמים :ָאַמרּדְ ַרּבִ ָלִמים לֹא ִיְקַרב ׁשְ   .ְוַלד ׁשְ
יָדן א ּדִ ּנָ ֲעָיא ּבִ  :ְוָאַמר ֵליּה ּתַ ָלא מֹוֵדיָנא - "ןְווָלָד "לֹא ִמיּבָ    ,ּדְ

א ֲאִפיּלּו    ָלא מֹוֵדיָנא ָלְך.   - "ַעד סֹוף ָהעֹוָלם"ֶאּלָ
   

  
י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ

  
ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ

ָלד.  - (ויקרא ג, א) 131"ָזָכר""   ְלַרּבֹות ֶאת ַהּוָ

ין הּוא:    ַוֲהלֹא ּדִ
ׁש  יּדּוֵלי ֶהְקּדֵ ֵאין ּגִ מּוָרה, ׁשֶ   ָבה. ְקֵרי -ּוַמה תְּ

ׁש  יּדּוֵלי ֶהְקּדֵ ּגִ ְקַרב!  -ָוָלד ׁשֶ ּיִ ין ׁשֶ   ֵאינֹו ּדִ
ים,  ָדׁשִ ָכל ַהּקָ ן נֹוֶהֶגת ּבְ ּכֵ ְתמּוָרה, ׁשֶ   ַמה ּלִ
ים ָדׁשִ ָכל ַהּקָ ֵאינֹו נֹוֵהג ּבְ ָוָלד, ׁשֶ    !132ּתֹאַמר ּבְ

ים ָדׁשִ ָכל ַהּקָ    ,ֵאינֹו ָקֵרב - הֹוִאיל ְוֵאינֹו נֹוֵהג ּבְ
ְלמּוד לֹוַמ  ָלד.  (ויקרא ג, א) "ָזָכר"   :רתַּ   ְלַרּבֹות ֶאת ַהּוָ

מּוָרה.  - (ויקרא ג, א) "ְנֵקָבה"   ְלַרּבֹות ַהתְּ
ִמיִמין,  ִמיִמין ּוְוַלד תְּ מּוַרת תְּ א תְּ   ֵאין ִלי ֶאּלָ

ֲעֵלי מּוִמין  ֲעֵלי מּוִמין ּוְתמּוַרת ּבַ ִין?  -ְוַלד ּבַ   ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ֲעֵלי מּוִמיןְלַר  - "ִאם ָזָכר"  :תַּ    .ּבֹות ְוַלד ּבַ

ֲעֵלי מּוִמין - "ִאם ְנֵקָבה" מּוַרת ּבַ   . "ְלַרּבֹות תְּ
  

ֵיילְ  ַרב ָסְפָראָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
   !ְוֵאיּפּוְך ֲאָנא

  
ָרא  ּבְ ֲעֵלי מּוִמין. ִמ ִמְסּתַ מּוַרת ּבַ ָתה ּתְ ִמיִמין ִנְתַרּבְ מּוַרת ּתְ ָתה ּתְ ְתַרּבְ ּנִ   ָמקֹום ׁשֶ

  
  ֵליּה:  ָאַמר

  ? "ִאם ְנֵקָבה" "ִאם ָזָכר"ֵליּפּוְך  ךְ ִמי ָקָאִמיָנא לְָ 
יּה ְקָרא ָקָאִמיָנא: ֵאיָמא  מּוָרה,  - "ָזָכר"ֲאָנא, ּכּוּלֵ ָלד!  - "ְנֵקָבה"ְלַרּבֹות ֶאת ַהּתְ   ְלַרּבֹות ֶאת ַהּוָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ַמע,  - "ָוָלד"   ְלׁשֹון ָזָכר ַמׁשְ
מּוָרה"  ַמע.   ְלׁשֹון -"ּתְ   ְנֵקָבה ַמׁשְ

2.     

                                                        
נֹו ִאם ִמ  131 ָלִמים ָקְרּבָ ִמים ַיְקִריֶבּנּו ִלְפֵני ְוִאם ֶזַבח ׁשְ ָקר הּוא ַמְקִריב ִאם ָזָכר ִאם ְנֵקָבה תָּ   ה'ן ַהּבָ
  . שיטה מקובצת והגהות הגרא ובספרא לא גורסים כאן וגורסים בשורה הבאה. ֵאינֹו ָקֵרבֵאינֹו ָקֵרבֵאינֹו ָקֵרבֵאינֹו ָקֵרב גירסת וילא: 132

 רש"י
  מתי' 

אלו וכיון דתא ולדן וולד וולדן 
   . למיתי עד סוף העולם:ל''ל 

. במתי' 'א דאמרשמעיה לר'
   ולד שלמים לא יקרב אלא ימות:

. גבי שלמים שאמר ואם זכר
זבח שלמים קרבו וגו' והוה ליה 
למיכתב אם מן הבקר הוא 
מקריב תמים יקריבו אם זכר 
אם קבה למה לי אי לאו 

   לדרשה:
   . כדמרבי בסמוך מקבה:קריבה

   . קדשי יחיד:בכל הקדשים
. ולד איו והג בכל הקדשים
   דהא עולה ואשם זכרים יהו:

   . שהאם תמימה:וולד תמימים
   . לרבות:אם

. אם זכר לרבות ואיפוך אא
תמורת בעלי מומין אם קבה 

   לרבות ולד בעלי מומין:
. מקבה ממקום שתרבתה

איתרבאי תמורת תמימין הלכך 
מאם דסמיך ליה איתרבאי 
תמורת בעלי מומין ולא מאם 

   דסמוך לזכר:
זכר לרבות תמורה  .כוליה קרא

ואם דידיה לתמורת בעלי מומין 
קבה לרבות ולד ואם דידיה 

   לולד בעלי מומין:
. הלכך מזכר לשון זכר משמע

  פקא:
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        יז, ב יז, ב יז, ב יז, ב  .3
   ?ְלַמאי ִהְלְכָתא

  
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

א  יּבָ י ֶאְלָעָזר, ּדְ ִליְקַרב. ְוַאּלִ   ַרּבִ
ֵתיָמאּדְ  י ֶאְלָעָזר עֹוָלה :ַמהּו ּדְ י ָקָאַמר ַרּבִ ם עֹוָלה ַעל ִאּמֹו,  ,כִּ א ׁשֵ ִאיכָּ   ּדְ

   ,ָלא ָקְרִבי -ֲאָבל ָהֵני ְוָלדֹות 
ַמע     .ָלןָקַמׁשְ

  
א ּדָ ר ּפַ   ָאַמר:  ּבַ

הלִ    .ְרִעּיָ
א  יּבָ   ִדְבֵרי ַהּכֹל. ּדְ ְוַאּלִ

  
ַמר ַנִמי   : 133ִאיּתְ

  ָאַמר:  ָרָבא
א  יּבָ י ֶאְלָעָזרּדְ ִליְקַרב, ְוַאּלִ    .ַרּבִ

א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ
א לִ  יּבָ ה, ְוַאּלִ   ִדְבֵרי ַהּכֹל.  ּדְ ְרִעּיָ
   

  
א ָמְייֵתי ָלּה ֵמָהכָ  ּנָ    :אְוַהאי ּתַ

יָך"" מּורֹות,  - כז)-(דברים יב, כו 134"ַרק ָקָדׁשֶ   ֵאּלּו תְּ

ר ִיְהיּו ְלָך" וָלדֹות.  - "ֲאׁשֶ   ֵאּלּו ַהּוְ
א ּוָבאָת  ָ ׂשּ מּותּו?  - ""ּתִ ּיָ ֵדי ׁשֶ ִחיָרה, ְוִיְמַנע ֵמֶהם ַמִים ּוָמזֹון ּכְ   ָיכֹול ַיְכִניֶסּנּו ְלֵבית ַהּבְ

ְלמּוד לֹוַמר יָת עֹ  :תַּ ם"ְוָעׂשִ ר ְוַהּדָ ׂשָ ְתמּוָרה,  - "לֶֹתיָך ַהּבָ ה נֹוֵהג ּבִ עֹוָלה ַאתָּ ה נֹוֵהג ּבְ ַאתָּ ֶדֶרְך ׁשֶ   ּכְ
ָלִמים ּוִבְתמּוָרה.  ַוְלֵדי ׁשְ ה נֹוֵהג ּבְ ָלִמים ַאתָּ ׁשְ ה נֹוֵהג ּבְ ַאתָּ ֶדֶרְך ׁשֶ   ּכְ

ן?  ים ּכֵ ל ֳקָדׁשִ   ָיכֹול ּכָ
ְלמּוד לֹוַמר    ,""ַרק :תַּ

ְבֵרי  י ּדִ ָמֵעאלַרּבִ   . ִיׁשְ
י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ
   ,ֵאינֹו ָצִריךְ 

ם ַלה'" :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ם הּוא ָאׁשם ָאׁשַ מּוָרתֹו ְקֵריָבה - (ויקרא ה, יט) "ָאׁשָ   .  "הּוא ָקֵרב, ְוֵאין תְּ
   

                                                        
ַמר(((( הגהות הגר"א, שיטה מקובצת. גירסת וילא: 133 ִאתְּ ַמרּדְ ִאתְּ ַמרּדְ ִאתְּ ַמרּדְ ִאתְּ   ))))ּדְ
יָך ֲאׁשֶ  כוכוכוכו 134 ר ִיְבַחר ַרק ָקָדׁשֶ קֹום ֲאׁשֶ א ּוָבאָת ֶאל ַהּמָ ָ ׂשּ ח  כזכזכזכז. ה'ר ִיְהיּו ְלָך ּוְנָדֶריָך תִּ ם ַעל ִמְזּבַ ר ְוַהּדָ ׂשָ יָת עֹלֶֹתיָך ַהּבָ ֵפְך ַעל  ה'ְוָעׂשִ ָ ֱאלֶֹהיָך ְוַדם ְזָבֶחיָך ִיׁשּ

ח  ר ּתֹאֵכל ה'ִמְזּבַ ׂשָ   ֱאלֶֹהיָך ְוַהּבָ

 רש"י
. קדשי הך וולדות למאי הלכתא

של בעלי מומין דהא אמן לא 
   חזיא ליקרב:

. דאמר ואליבא דרבי אלעזר
במתי' הפריש קבה לעולה 

לה אע''ג וילדה ולדה קרב עו
דאימיה לא חזיא הכא מי קרבי 
ואע''ג דאימיה לא חזיא 

   ואצטריך לאשמועין הכי:
. התם הוא דאמר דמהו דתימא

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 

   ת:וזכרות בעופו
. שלמים בעלי אבל גבי וולדות

מומין דאין שלמים על אמן דלא 
מציו בעל מום קרב שלמים 
דהא שלמים עוף ליכא אימא לא 

   קרבי:
. דאפילו רבן מודו דברי הכל

דקדשי מיהא לרעייה ולא אמרי' 
חולין יהו דהא אמרין מי גבי 

  עולת קבה ולדה ירעה:
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        יז, ב יז, ב יז, ב יז, ב  .4
   :ָאַמר ָמר

א ּוָבאָת"" ָ ׂשּ ִחיָרה - "ּתִ    ."ָיכֹול ַיְכִניֶסּנּו ְלֵבית ַהּבְ
  

יֵתי ָהא?    ְמָנא ּתֵ
אֹות ָגְמִרי ָחֵמׁש ַחּטָ יָון ּדְ   ָהָנְך ִמְקָרב ָקְרִבי!  ,כֵּ

  
ֵתיָמא אֹות ֵמתֹות ְבָכל ָמקֹום,  :ַמהּו ּדְ   ָחֵמׁש ַחּטָ

ִחיָרה,  ֵבית ַהּבְ   ְוָהָנְך ָימּותּו ּבְ
ַמע ָלן.     ָקַמׁשְ

   
  
  

   :ָאַמר ָמר
ן? " ים ּכֵ ָדׁשִ ל ַהּקָ   ָיכֹול ַאף ּכָ

ְלמ יָך" :ּוד לֹוַמרתַּ   . ""ַרק ָקָדׁשֶ
  

ַמאן?    ָוָלד ּדְ
ר אֹולּוֵדי הּוא!  -עֹוָלה ּדְ ִאי    ָזָכר הּוא, ְוָלאו ּבַ

את ּדְ ְוִאי  ִמיִרי ָלּה ְלִמיָתה ַקְייִמי!  -ַחּטָ   ּגְ
  

ם ּדְ ִאי    יח,א ִמיִרי ָלּה    -ָאׁשָ יה ָאְזָלא! ּדְ ּגְ   ִלְרִעּיָ
את     כֹלּדְ  ַחּטָ ּבְ    ,ֵמָתה –ׁשֶ

ם  ָאׁשָ   . 135רֹוָעה -ּבְ
  

את, ּדְ ְלעֹוָלם ּבִ ְּוַלד    ַחּטָ
ִמיִרי ָלּה ְלִמיָתה, וְ    ִהיְלְכָתא ּגְ
  .ְקָרא ְלַמעּוֵטי ְלַהְקָרָבהוּ 
  

ְלָיא,  ָהא ּתַ   ְוָהא ּבְ
יָון  יָלא לֹא ְקֵרָבה! ּדִ כֵּ   ְלִמיָתה ָאְזָלא ִמּמֵ

  
את,  א ִהְלְכָתא ְלַחּטָ   ֶאּלָ

מ ם. ּוְקָרא ְלַמעּוֵטי ּתְ   ּוַרת ָאׁשָ
  

ִמיִרי ָלּה,    ָהא ַנִמי ִהיְלְכָתא ּגְ
ל  ָאְמִרי: כָּ את   ּדְ ַחּטָ ּבְ   ֵמָתה,  -ׁשֶ

ם  ָאׁשָ   רֹוָעה!  -ּבְ
  

ה ֲעׂשֵ ִאי ָעַבר ּוַמְקִריב ָקֵאי ּבַ ֵעי ֵליּה, ּדְ א, ְקָרא ִמיּבָ   .ֶאּלָ
  
  
  
י ֲעִקיָבא"    ...ֵאינֹו ָצִריְך  :אֹוֵמר ַרּבִ
  ָקֵרב,  - "הּוא"
מּוָרתֹו וְ    . "ְקֵריָבה –ֵאין תְּ
  

ה ִלי ְקָרא ִמיִרי ָלּה!  ?ָלּמָ   ְוָהא ִהיְלְכָתא ּגְ
  

  ִאין ָהִכי ַנִמי, 
ה ִלי א ְקָרא ָלּמָ    ?ֶאּלָ

ֵעי ֵליּה    ַרב הּוָנא, ְד כִ לְ ִמיּבָ
ָחטֹו ְסָתם ַרב הּוָנאָאַמר ּדְ  יה ּוׁשְ ק ִלְרִעּיָ יּתַ ּנִ ם ׁשֶ ר –: ָאׁשָ ׁשֵ ם עֹולָ  כָּ   ה. ְלׁשֵ

ק    ִאין  -ִניּתַ

                                                        
  ))))ְלעֹוָלהְלעֹוָלהְלעֹוָלהְלעֹוָלה( מהדורת וילא: 135

 רש"י
יכול יכיסו לבית הבחירה 

. דהא איקיים ליה ימע מהן כו'ו
   תשא ובאת:

ועשית עולותיך ודם זבחיך 
. (דברים יב) והאי קרא ישפך וגו'

   סמיך לרק קדשיך:
. יהא מי יכול אף כל הקדשים

   ולדו ותמורתו קרב:
. ולקמיה מפרש הי ולד ת''ל רק

קא ממעט כל אכין ורקין 
   מיעוטין:

. דתיסק אדעתיה מא תיתי
עולותיך וגו' דימותו דאצטריך 

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:
. תיובתא הוא והא בהא תליא

  דקא מותיב:
. בין בחטאת קאי עלה בעשה

ואשם קאי בעשה דמשמע רק 
קדשיך אלו תמורת עולה 

ולדן ותמורתן דכתיב ושלמים ו
בתריה ועשית עולותיך וגו' ולא 
שאר קדשים כגון חטאת ואשם 

   ולאו הבא מכלל עשה עשה:
. דכל והא הילכתא גמירי לה

שבחטאת מתה באשם רועה 
ותמורת חטאת מתה באשם 
רועה וכשיסתאב יפלו דמיו 

   לדבת צבור דהייו עולה:
. אם השלים אשם שיתק לרעיה

סתם עד לרועה וקדם ושחטו 
שלא סתאב כשר לעולה דהא 
   סתמיה לשם עולה קאי לדמים:

. ואע''פ שכיפרו לא יתק לא
בעליו הואיל ועדיין . לא יתק 
דיו לרעייה ושחטו סתם פסול 

   לגמרי:
מ''ט דאמר קרא אשם הוא 

. ועדיין אשם הוא בהווייתו יהא
ולא חזי לאקרוביה לאשם 

  הילכך פסול:
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ק    לֹא.  -לֹא ִניּתַ
  ַמאי ַטֲעָמא? 

ֲהָווָייתֹו ְיֵהא - "הּוא"   .ּבַ
  
  
יּפֹוק ִלי וּ  ָקא ָיֵליף ֵמָהֵני ְקָרֵאי, ּתֵ א ּדְ ּנָ   !(ויקרא ג, א) "ְנֵקָבה"וּ  "ָזָכר"ִמ ְלַהאי ּתַ
  

ֵעי ֵליּה  ֲע לִ ַההּוא ִמיּבָ ֲעֵלי מּוִמין, ְוִלְתמּוַרת ּבַ   ֵלי מּוִמין. ְוַלד ּבַ
  

הּו ֵמַהאי ְקָרא!    ְוֵתיּפֹוק ִלי ּכּוּלְ
  

ַמע ֵליּה  - "ִאם"    .ָלא ַמׁשְ
  
  

ָנְפָקא ֵליּה  א, ּדְ ּנָ    – "ִאם ְנֵקָבה" ָזָכר" "ִאםִמ ּוְלַהאי ּתַ
א ּוָבאָת" ָ ׂשּ   ָמה ָעֵביד ְלהּו?  "ּתִ

  
יְרָעְייהוּ       .ֲאִפיּלּו ִמּמִ

  
ָנא ַאֲחִריָנא ָ    :ִליׁשּ

  ְייהּו.  ִמּמֹוְרגַ 

 רש"י
. דהא ייהותיפוק לי כולהו מ

   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:
. אפילו הן ''א אפילו ממורגייהול

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 

ך מוכן לעלות לרגל לא ודרכ
תאמר הואיל ודשה אמתין עד 

  זמן אחר אלא קחה ולך לך:
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        יח, א יח, א יח, א יח, א  .5
   ַמְתִניִתין

י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָלִמים  ָלִמים.  -ְוַלד ׁשְ   לֹא ִיְקַרב ׁשְ

  אֹוְמִרים: ִיְקַרב.  ֲחָכִמיםוְ 
ְמעֹוןָאַמר  י ׁשִ   : ַרּבִ

ָלִמים,  ַעל  :לֹא ֶנְחְלקוּ    ְוַלד ְוַלד ׁשְ
מּוָרה  לֹא ִיְקַרב.  -ְוַעל ְוַלד ְוַלד תְּ   ׁשֶ

   ?ֶנְחְלקוּ  ַעל ָמה
ָלד,    ַעל ַהּוָ

י ֱאִליֶעֶזר   ָאַמר: לֹא ִיְקַרב,  ַרּבִ
  אֹוְמִרים: ִיְקַרב.  ֲחָכִמיםוַ 

ַע ֵהִעיד  י ְיהֹוׁשֻ י ַּפְּפָייסוְ  ַרּבִ ָלִמים  ַרּבִ ָלִמים.  -ַעל ְוַלד ׁשְ ְקַרב ׁשְ ּיִ   ׁשֶ
י ַּפְּפָייסָאַמר    : ַרּבִ

ָרה ׁשֶ  ָהְיָתה ָלנּו ּפָ ַסח, ֲאִני ֵמִעיד ׁשֶ ּפֶ ָלִמים, ַוֲאַכְלנּוָה ּבַ   ל ִזְבֵחי ׁשְ
ָחג ָלִמים ּבֶ    .ְוָאַכְלנּו ְוָלָדּה ׁשְ

   

ָמָרא    ּגְ

י ַאִמיָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
י ֱאִליֶעֶזר? ּדְ ַמאי ַטֲעָמא    ַרּבִ

נֹו ַלה'" :ָאַמר ְקָרא ָלִמים ָקְרּבָ   . (ויקרא ג, א) 136"ְוִאם ֶזַבח ׁשְ
  ְולֹא ָוָלד.  - "ְוִאם"

  
אָאַמר ֵליּה  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י ַאִמילְ  ַרּבִ   : ַרּבִ

ה  א ֵמַעּתָ   ?!ְולֹא ָוָלד 'ֵאם'ָהִכי ַנִמי:  - (ויקרא ז, יב) 137"ִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו"ֶאּלָ
יָמא   ָהִכי ַנִמי,  :ְוִכי ּתֵ

   :ְוָהַתְנָיא
ִין?  -ְוָלָדּה, ּוְתמּוָרָתּה, ְוִחיּלּוֶפיָה "   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ל ָמקֹום (ויקרא ז, יב) ""ִאם ַעל ּתֹוָדה :תַּ   ! "ִמּכָ
  

א ָאַמר  אֶאּלָ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
י ֱאִליֶעֶזרּדְ ַהְיינּו ַטֲעָמא     :ַרּבִ

ל ֵמֶהם ֲעָדִרים ֲעָדִרים.   א ְיַגּדֵ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ   ּגְ
   

  

                                                        
ִמים ַיְקִריֶבּנּו ִלְפֵני ְוִאם זֶ  136 ָקר הּוא ַמְקִריב ִאם ָזָכר ִאם ְנֵקָבה תָּ נֹו ִאם ִמן ַהּבָ ָלִמים ָקְרּבָ   ה'ַבח ׁשְ
ִחי 137 ֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמׁשֻ ֶ ׁשּ לּולֹת ּבַ ֶמן ְוסֹלֶ ִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו ְוִהְקִריב ַעל ֶזַבח ַהּתֹוָדה ַחּלֹות ַמּצֹות ּבְ ָ ׁשּ ֶמןם ּבַ ָ ׁשּ לּולֹת ּבַ ֶכת ַחּלֹת ּבְ   ת ֻמְרּבֶ

 רש"י
  מתי' 

. אלא כוסו לא יקרב שלמים
לכיפה ומת ומדרבן ומשום 
גזירה דלקמן דודאי מסיי לא 

   גמירי אלא ה' חטאות מתות:
לא חלקו על ולד ולד שלמים 

. בגמ' מפרש ועל ולד ולד תמורה
   לה:

  
  גמ' 

. ודריש להאי זבח שלמיםואם 
   אם כמו אם בצירי:

. כגון אבדה והפריש וחילופיה
אחרת תחתיה ומצאת 
   הראשוה והרי שתיהן עומדות:

. האי אם ת''ל אם על תודה
מרבה לכולהו דקרב להו ולא 

   פליג ר''א:
. אי אמרת ולד שלמים יש גזירה

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:



80                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        ב ב ב ב ----יח, איח, איח, איח, א .6
ְמעֹוןר ָאַמ " י ׁשִ   : ַרּבִ

ָלִמים,  ַעל  :לֹא ֶנְחְלקוּ    ְוַלד ְוַלד ׁשְ
מּוָרה  לֹא ִיְקַרב.  -ְוַעל ְוַלד ְוַלד תְּ   ׁשֶ

   ?ַעל ָמה ֶנְחְלקוּ 
ָלד,    ַעל ַהּוָ

י ֱאִליֶעֶזר   ָאַמר: לֹא ִיְקַרב,  ַרּבִ
  ."אֹוְמִרים: ִיְקַרב ֲחָכִמיםוַ 
  

ֲעָיא ְלהּו,    ִאיּבַ
ֵני "לֹא א ִיְקְרבּו",  ֵהיִכי ּתָ ּלֹא ִיְקְרבּו, ֶאּלָ   ֶנְחְלקּו ׁשֶ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
א לֹא ִיְקְרבּו"?  ִיְקְרבּו, ֶאּלָ   "לֹא ֶנְחְלקּו ׁשֶ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

ָרא ּבְ א ִיְקְרבּו".  :ִמְסּתַ ּלֹא ִיְקְרבּו, ֶאּלָ   "לֹא ֶנְחְלקּו ׁשֶ
   ?ַמאי ַטֲעָמא

י ֱאִליֶעזֶ  ֵליג ַרּבִ אן לֹא ּפָ ָעְלָמא הּוא. ַעד כָּ ָוָלד, ֲאָבל ְוַלד ָוָלד ַאְקַראי ּבְ א ּבְ ַנן ֶאּלָ ַרּבָ   ר ֲעֵליּה ּדְ
  
ן ֵלִויוְ  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   ָאַמר:  ַרּבִ

א לֹא ִיְקְרבּו".  ְקְרבּו, ֶאּלָ ּיִ   "לֹא ֶנְחְלקּו ׁשֶ
   ?ַמאי ַטֲעָמא

ַנן ֲעֵליּה  ִליִגי ַרּבָ אן לֹא ּפְ י ֱאִליֶעֶזר ּדְ ַעד כָּ ָוָלד, ַרּבִ א ּבְ   ֶאּלָ
ְבּתֹו  -ֲאָבל ְוַלד ָוָלד  ֶרת ַמְחׁשַ יָה ִניכֶּ ֵעי ֵליּה.  לְ ּדִ ִמּתֹוְך ַמֲעׂשֶ ל ָקא ּבָ   ַגּדֵ

  
ֵני    יח,ב יאּתָ י ִחּיָ ן ֵלִוי:  ַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   ְלַסּיּוֵעי ְלַרּבִ

ב הּוא ַמְקִריב" ׂשֶ   ָקֵרב,  -ָוָלד ִראׁשֹון   (ויקרא ג, ז) 138""ִאם ּכֶ

ִני    ֵאינֹו ָקֵרב.  -ָוָלד ׁשֵ
  ָקֵרב,    - "הּוא"

ים ָקֵרב ָדׁשִ ל ַהּקָ   . "ְוֵאין ְוַלד ּכָ
  

ַמאי?    ָוָלד ּדְ
ם  ֵני ָוָלד ֵהם -ִאי עֹוָלה ְוָאׁשָ    !ְזָכִרים ֵהם, ְולֹא ּבְ

את  ִמיִרי ָלּה ְלִמיָתה ָאְזָלא!  -ִאי ַחּטָ   ִהיְלְכָתא ּגְ
  

  : ָרִביָנאָאַמר 
ֶרת. ְלִאיתּוֵיי וְ  ֶ   ַלד ַהְמעּוׂשּ

  
ה ִלי ְקָרא ֶרת, ָלּמָ ֶ ַמר ָלּה!  (שמות יג, יב)  140"ֲעָבָרה", ויקרא כז, לב)( 139"ֲעָבָרה" ?ְוַלד ַהְמעּוׂשּ כֹור, ָקא ּגָ   ִמּבְ

  
ֲעָתְך ָאִמיָנא ר :ִאְצְטִריך ָסְלָקא ּדַ ִאי ֶאְפׁשָ ר ִמׁשֶ ִנין ֶאְפׁשָ    ,ֵאין ּדָ

ַמע ָלן.     ָקא ַמׁשְ
   

  

                                                        
נֹו ְוִהְקִריב אֹתֹו ִלְפֵני  138 ב הּוא ַמְקִריב ֶאת ָקְרּבָ ׂשֶ  ה'ִאם ּכֶ

יִרי ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש לַ  139 ֶבט ָהֲעׂשִ ָ ַחת ַהׁשּ ר ַיֲעבֹר תַּ ָקר ָוצֹאן ּכֹל ֲאׁשֶ ר ּבָ   ה'ְוָכל ַמְעׂשַ
ֶטר ֶרֶחם לַ  140 ָכִרים לַ ְוכָ  ה'ְוַהֲעַבְרתָּ ָכל ּפֶ ר ִיְהֶיה ְלָך ַהּזְ ֵהָמה ֲאׁשֶ ֶגר ּבְ ֶטר ׁשֶ  ה'ל ּפֶ

 רש"י
. האי שלא יקרבו היכי קתי

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 

א דאישתכחן להון מודה ר''א בה
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:
. ולא שכיח אקראי בעלמא הוא

  לשהותו כל כך:
   . משמע ולד טלה:כשב

. ולד שלמים דהא קרא הוא קרב
   כתיב:בשלמים 

. קא ממעט דאמרת ולד דמאי
   ואין ולד כל הקדשים קריבין:

. מעשר בהמה ולד המעושרת
שיצאה קבה בעשירי ואחר כך 
ילדה ולדה איו קרב אלא ירעה 
ויאכל במומו לבעלים כדין 

   מעשר שאכל במומו לבעלים:
. ובבכור לא קרב ולד מבכור גמר

דידיה דהא ליכא ולד בבכור 
  דהא זכר הוא:



  ""ֵאּלּו ָקָדִׁשים –מסכת תמורה פרק ג' 
81

        ב ב ב ב יח, יח, יח, יח,  .7
ַע ֵהִעיד  י ְיהֹוׁשֻ י ַּפְּפָייסוְ  ַרּבִ ָלִמים  ַרּבִ ָלִמים.  -ַעל ְוַלד ׁשְ ְקַרב ׁשְ ּיִ   ׁשֶ
י ַּפְּפָייסָאַמר    : ַרּבִ

ַסח,  ּפֶ ָלִמים, ַוֲאַכְלנּוָה ּבַ ל ִזְבֵחי ׁשְ ָרה ׁשֶ ָהְיָתה ָלנּו ּפָ   ֲאִני ֵמִעיד ׁשֶ
ָחג ָלִמים ּבֶ   ."ְוָאַכְלנּו ְוָלָדּה ׁשְ

  
   :ָאַמרּדְ  אָרָב ּולְ 

ָעַבר ֲעֵליֶהם ֶרֶגל ֶאָחד,  יָון ׁשֶ ים: כֵּ   ָקָדׁשִ
ל יֹום ָויֹום עֹוֵבר ֲעֵליֶהם ה 141כָּ ֲעׂשֵ ֵעי ֵמיְכֵליּה  ו)-(דברים יב, ה 142 ּבַ    !ֵמֲעֶצֶרת ּבָ

  
ֵמיּה  ַרב ְזִבידָאַמר  ְ   : ָרָבאּדְ ִמׁשּ

ֲעֶצֶרת.  ָהָיה חֹוֶלה ּבַ גֹון ׁשֶ   כְּ
  

י    :ָאַמר ַרב ַאׁשִ
ָקָתֵני?  "ַחג"אי ַמ    ַנִמי ּדְ

בּועֹות.    ַחג ׁשְ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ֵני "ֲעֶצֶרת" ַסח", ּתָ ָקָתֵני "ּפֶ ל ֵהיִכי ּדְ    .כָּ
  

  ַמאי ַאְסַהדּוֵתיּה?  ,ִאי ָהִכי
  

י ֱאִליֶעֶזרּדְ ְלַאּפּוֵקי ִמ  ָלִמים " :ָאַמרּדְ  ,ַרּבִ ָלִמים -ְוַלד ׁשְ   , "לֹא ִיְקַרב ׁשְ
   .ֵרבָק ּדְ ָקַמְסֵהיד הּוא 

  
  
  

                                                        
ל "ּבְ ּבְ ּבְ ּבְ  שיטה מקובצת ורשי. גירסת וילא: 141 ל ּבַ ל ּבַ ל ּבַ ַאֵחר"ּבַ י ִתּדֹר ֶנֶדר לַ " – תְּ ּנּו  ה'ּכִ י ָדרֹׁש ִיְדְרׁשֶ מֹו ּכִ ּלְ ְך ְוָהָיה ְבָך  ה'ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַאֵחר ְלׁשַ ֱאלֶֹהיָך ֵמִעּמָ

  )ראש השנה ו:מימרת רבא , ועיין (דברים כג, כב "ֵחְטא
ר ִיְבַחר  הההה 142 קֹום ֲאׁשֶ י ִאם ֶאל ַהּמָ ה ה'ּכִ ּמָ ָ ְכנֹו ִתְדְרׁשּו ּוָבאָת ׁשּ ם ְלׁשִ מֹו ׁשָ ְבֵטיֶכם ָלׂשּום ֶאת ׁשְ ל ׁשִ ה עֹלֵֹתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם  וווו. ֱאלֵֹהיֶכם ִמּכָ ּמָ ַוֲהֵבאֶתם ׁשָ

רּוַמת ֶיְד  רֵֹתיֶכם ְוֵאת תְּ ַקְרֶכם ְוצֹאְנֶכםְוֵאת ַמְעׂשְ   ֶכם ְוִנְדֵריֶכם ְוִנְדבֵֹתיֶכם ּוְבכֹרֹת ּבְ

 "ירש
. ובאת בכל יום ויום עובר בעשה

שמה והבאתם שם דמשמע ברגל 
ראשון שתבא שמה הבא כל 

   דרים שעליך:
. דבשלמא מעצרת בעי למיכליה

בפסח לא אקרביה דאימור 
מחוסר זמן הוה דולד בפסח 
ועבר הרגל קודם שימלאו לו ז' 

   ימים:
. רב זביד אמר לך כל היכא ואידך

י דתי פסח ובעי לאדכורי מיד
בעצרת תי עצרת ולא קרי ליה 
חג אבל אי הוה מדכר לפסח 
בלשון חג המצות הוה תי 

   לעצרת בלשון חג:
. דהאי חג שבועות הוא אי הכי

   א'' דהוה חולה:
. דרבי פפייס מאי אסהדותיה

מאי אתא לאשמועין דבשלמא 
אי אמרת דהאי חג סוכות 
ובעצרת לא הוה חולה אתא רבי 

לא פפייס לאפוקי מדרבא א
  השתא מאי שמעין מייה:
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        יח, ב יח, ב יח, ב יח, ב  .8
   ַמְתִניִתין

  ָוָלד ּתֹוָדה, 
מּוָרָתּה,    ּותְּ

  ְוָלָדן, 
   ,ּוְוַלד ַוְלָדן

ל ַהּדֹורֹות  תֹוָדה,    -ַעד סֹוף ּכָ   ֲהֵרי ֵאּלּו ּכְ
ֵאין ְטעּוִנין ֶלֶחם   .  ּוִבְלַבד: ׁשֶ

   

ָמָרא    ּגְ

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ
  ? (ויקרא ז, יב) 144ְקִריֶבּנּו"יַ " 143ַמהּו אֹוֵמר"

יֶהן עֹוְמדֹות.  תֵּ יָה, ְוִנְמֵצאת ָהִראׁשֹוָנה, ַוֲהֵרי ׁשְ ְחתֶּ   ַמְפִריׁש ּתֹוָדה, ְוָאְבָדה, ְוִהְפִריׁש ַאֶחֶרת תַּ
ְרֶצה ּיִ ֵאיזֹו ׁשֶ ִין ׁשֶ ּה?   ִמּנַ   ַיְקִריב ְוַלְחָמּה ִעּמָ

ְלמּוד לֹוַמר   . "ּתֹוָדה ַיְקִריב" :תַּ
ה ְטעּוָנה ֶלֶחם? ָיכוֹ  ִנּיָ ֵהא ׁשְ   ל תְּ

ְלמּוד לֹוַמר   ַאַחת,   - "ַיְקִריֶבּנּו" :תַּ
ִים.  תַּ   ְולֹא ׁשְ

ִין ְלַרּבֹות    ,ַוְלדֹות  :ִמּנַ
מּורֹות    ,תְּ

  ַוֲחִליפֹות? 
ְלמּוד לֹוַמר   . "ְוִאם ַעל ּתֹוָדה" :תַּ

ן ְטעּונֹות ֶלֶחם?    ָיכֹול ְיהּו ּכּוּלָ
ְלמּוד לֹוַמר:    ּתֹוָדה ְטעּוָנה ֶלֶחם,   - ל ֶזַבח ַהּתֹוָדה""ַע תַּ

   ,ַוְלָדּה   :ְולֹא
   ,ּוְתמּוָרָתּה 

  .  "ַוֲחִליָפָתּה ְטעּוָנה ֶלֶחם
   

  
  

                                                        
  רבו כאן הגירסאות. ועיין בסוגיה המקבילה מחות עט: הגהות הגר"א ושיטה מקובצת. 143
ֶמן ּוְרִקיֵקי ַמצּ  144 ֶ ׁשּ לּולֹת ּבַ ֶמןִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו ְוִהְקִריב ַעל ֶזַבח ַהּתֹוָדה ַחּלֹות ַמּצֹות ּבְ ָ ׁשּ לּולֹת ּבַ ֶכת ַחּלֹת ּבְ ֶמן ְוסֶֹלת ֻמְרּבֶ ָ ׁשּ ִחים ּבַ  ֹות ְמׁשֻ

 רש"י
  מתי' 

. וקריבין 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:
   . מ''מ:ת''ל תודה יקריב

. אם יקריבו לאחר שיה
   שוה:שהקריב הרא

. אחד ולא שים ומלחם יקריבו
הוא דקא ממעט דאילו מהקרבה 
לא ממעט לה שיה כדגמרין 

   להו מאם על תודה דקרבה:
   . להקרבה:מין לרבות כו'

. כגון אבדה והפריש וחליפות
  אחרת תחתיה::



  ""ֵאּלּו ָקָדִׁשים –תמורה פרק ג'  מסכת
83

        יח, ב יח, ב יח, ב יח, ב  .9
   ַמְתִניִתין

מּוַרת עֹוָלה,    תְּ
מּוָרה,    ְוַלד תְּ

  ְוַלד ְוַלד ַוְלָדּה, 
ל ָהעֹוָלם  עֹוָלה,    -ַעד סֹוף ּכָ   ֲהֵרי ֵאּלּו ּכְ

ט  ּוִנין:ּוְטע    ,ֶהְפׁשֵ
   ,ְוִניּתּוַח 

ים.  ִ   ְוָכִליל ְלִאׁשּ
  

ְפִריׁש ְנֵקָבה ְלעֹוָלה    :ַהּמַ
ֵאב,   - ְוָיְלָדה ָזָכר ְסתָּ ּיִ   ִיְרֶעה ַעד ׁשֶ

ֵכר,    ְוִיּמָ
ָדָמיו עֹוָלה.    ְוָיִביא ּבְ

י ֶאְלָעָזר   אֹוֵמר:  145ַרּבִ
  .  הּוא ַעְצמֹו ִיְקַרב עֹוָלה

   

ָמָרא    ּגְ

נָ  ִליִגי, ַמאי ׁשְ ָלא ּפְ א ּדְ   א ֵריׁשָ
ְפִליִגי ָנא ֵסיָפא ּדִ    ?ּוַמאי ׁשְ

  
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ   : ַרּבָ

נּוָיה,  ַמְחלֹוֶקת ׁשְ   ּבְ
י ֶאְלָעָזר ִהיא.    ְוַרּבִ

  
  ָאַמר:  ָרָבאוְ 

ַנן יָמא ַרּבָ    ,ֲאִפיּלּו ּתֵ
ּבֵ  א ּגַ י ֶאְלָעָזר ֶאּלָ ִליִגי ֲעֵליּה ַרּבִ אן לֹא ּפְ יּה לֹא ְקֵריָבה. ַעד כָּ ִאיּמֵ   י ַמְפִריׁש ְנֵקָבה ְלעֹוָלה, ּדְ

ַנן מֹודּו.  יּה ַנִמי ְקֵריָבה, ֲאִפיּלּו ַרּבָ ִאיּמֵ מּוָרה ּדְ   ֲאָבל ּתְ
  

                                                        
  כאן ובהמשך תוקן לפי שיטה מקובצת וכתבי יד המשה 145

 רש"י
  מתי' 

. כגון המיר זכר תמורת עולה
   בעולה:

. כגון אם המיר קבה ולד תמורה
   וילדה התמורה זכר:בעולה 

  
  גמ' 

. גבי ולד תמורת עולה דלא מ''ש
פליגי רבן דבדברי הכל קאמר 
הרי אלו כו' והויין כליל 

   לאישים:
. פליגי ובסיפא גבי ולד עולה

רבן דהוא עצמו לא יקריב אלא 
   דמיו:

. כשם שחולקין במחלוקת שויה
בסוף כך חולקין בראשוה 
ורישא דקתי הרי אלו כעולה 

   היא: ר''א
. 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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        יט, איט, איט, איט, א    ––––יח, ב יח, ב יח, ב יח, ב  .10
י ֶאְלָעָזר    !?"ִיְקַרב עֹוָלה הּוא ַעְצמוֹ " :ּוִמי ָאַמר ַרּבִ

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ם, " מּוַרת ָאׁשָ   תְּ

מ   ּוָרה, ְוַלד תְּ
   ,ַוְלָדן

   ,ְוַלד ַוְלָדן
ל ָהעֹוָלם  ֲאבּו,   -ַעד סֹוף ּכָ ְסתָּ ּיִ   ִיְרעּו ַעד ׁשֶ

ֵכר,    ְוִיּמָ
ָמיו ִלְנָדָבה.  לּו ּדָ   ְוִיּפְ

י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר: ָימּותּו.  ַרּבִ
י ֶאְלָעָזר ְדֵמיֶהן עֹוָלה ַרּבִ   . (תמורה כ:) "אֹוֵמר: ָיִביא ּבִ

ָדִמים    ִאין,  -ּבְ
  לֹא!  -הּוא ַעְצמֹו 

  
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ַנן ָקָאַמר ְלהּו,  ַרּבָ י ֶאְלָעָזר ְלִדְבֵריֶהם ּדְ   ַרּבִ
  ֲאִפיּלּו ָוָלד ַנִמי ְקֵרָבה עֹוָלה. ּדַ ְלִדיִדי ְסִביָרא ִלי 

ָאְמִריתּו רֹוָעה אֹודּו ִלי ִמיַהת    מֹוָתרֹות ְלִנְדַבת ָיִחיד ָאְזִלי. ּדְ ְלִדיְדכּו ּדְ
  ְלִנְדַבת ִציּבּור ָאְזִלי.  -ָאְמִרי ֵליּה: מֹוָתרֹות וְ 
  

  ָאַמר:  ָרָבא
י ֶאְלָעָזר הּוא ַעְצמֹו ִיְקַרב עֹוָלה אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ    ,ַעד כָּ

ַמְפִריׁש ְנֵקָבה ְלעֹוָלה,  א ּבְ   ֶאּלָ
ם עֹוָלה ַעל ִאּמֹו,  א ׁשֵ ִאיכָּ   ּדְ

מּוַרת ְוַלד ָאׁשָ    יט,א י ּתְ ּבֵ   ם, ֲאָבל ּגַ
ם עֹוָלה ַעל ִאּמֹו  א ׁשֵ ֵליכָּ    –ּדְ

י ֶאְלָעָזר    ,ִאין –ְבָדָמיו ּדִ   :מֹוֵדי ַרּבִ
  לֹא ָקֵרב.  - הּוא ַעְצמוֹ 

  
ֵיי ֵאיִתיֵביּה    : ַאּבַ

ם עֹוָלה ַעל ִאּמוֹ  י ֶאְלָעָזר ׁשֵ ֵעי ַרּבִ    ?!ְוִכי ּבָ
ְנָיא    :ְוָהא ּתַ

ְסחֹו " ְפִריׁש ְנֵקָבה ְלּפִ ֵאב, ִיְרֶעה     -ַהּמַ ְסתָּ ּיִ   ַעד ׁשֶ
ֵכר,    ְוִתּמָ

ַסח.  ָדֶמיָה ּפֶ   ְוָיִביא ּבְ
ֵאב,     -ָיְלָדה  ְסתָּ ּיִ   ִיְרֶעה ַעד ׁשֶ

ֵכר,    ְוִיּמָ
ַסח.  ָדָמיו ּפֶ   ְוָיִביא ּבְ

ַסח  יָרה ַאַחר ַהּפֶ ּיְ תַּ ֵאב,   -ִנׁשְ ְסתָּ ּיִ ְרֶעה ַעד ׁשֶ   תִּ
ָלִמים.  ָדֶמיָה ׁשְ   ְוָיִביא ּבְ

ֵאב, ִיְרֶע     -ָיְלָדה  ְסתָּ ּיִ   ה ַעד ׁשֶ
ֵכר,    ְוִיּמָ

ָלִמים.  ָדָמיו ׁשְ   ְוָיִביא ּבְ
י ֶאְלָעָזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָלִמים - הּוא ַעְצמוֹ  ׁשְ   . "ִיְקַרב ּבִ

י ֶאְלָעָזר ָלִמים ַעל ִאּמֹו, ְוָאַמר ַרּבִ ם ׁשְ א ׁשֵ ֵליכָּ ָלִמים" :ְוָהא ָהָכא ּדְ   ! "ִיְקַרב ׁשְ
  

  : ָרָבא ָאַמר ֵליּה 
?!  ַאַחר ַסח ָקא ָאְמַרּתְ   ַהּפֶ

ַסח  אֵני ַאַחר ַהּפֶ ָלִמיםּדְ  -ׁשָ ַסח ּגּוֵפיּה ָקֵרב ׁשְ    .מֹוַתר ּפֶ
  

א!   ,ִאי ָהִכי ֵריׁשָ   ִניְפלֹוג ַנִמי ּבְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ִאין ָהִכי ַנִמי, ּוְפִליִגי. 

 רש"י
. ירעו דהלכה למשה תמורת אשם

מסיי הוא כל שבחטאת מתה 
   באשם רועה ותמורת חטאת מתה:

קריבין מדמיהן . לשופרות שלדבה
   דבת צבור:

. דאית ליה כחטאת כאשם ימותו
   בריש מס' זבחים (דף י:):

. דמותרות יביא בדמיהן עולה
   לדבת יחיד אזלי:

. ולד תמורה לא אלמא הוא עצמו
כיון דאימיה לא חזיא להקרבת 
עולה דאין קבה קריבה עולה ועוד 
דאפילו הואי זכר גמירי דתמורת 

מי לא קרב אשם רועה הילכך ולד 
ובולד עולת קבה אמאי קאמר 

   דקרב:
. המפריש דאיכא שם עולה על אמו

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 

. הקדש ראשון שכולן באו ל אמוע
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:
. אבל לרבן ימכר וה''ה ור''א היא

 מי לולד תמורת עולה ורישא רבי
   אליעזר היא:

. שיה היא להך תמורת עולה
קדמייתא דאפריש וקדמייתא 
דאפריש זכר הוה וקרב הילכך קרב 

   מי ולד תמורתו כו':
. בעולת איכא שם עולה על אמו

העוף ועוד דמיה לעולה קיימי 
הילכך חתא לה קדושה לגופה 
הואיל ודוגמתה מציו בעוף 
דקריבה משום הכי קרב ולד אבל 

אשם ליכא שם עולה על  ולד תמורת
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:
. דפסח שתיירה אחר הפסח כו'

בשאר ימות השה שלמים הוי 
כדאמרין במחות בשילהי פרק 

יא גופה לא התודה (דף פג:) וה
קרבה שלמים ואע''ג דשלמים באין 
קבה הי הואיל ומחמת קדושה 
פסולה הויין ולא חזו לפסח אידחו 

   מי משלמים:
   . אחר הפסח:ילדה

. ואע''ג הוא עצמו קרב שלמים
דליכא שם שלמים על אמו דהא 

   לשם פסח אקדשה:
. שאי אחר הפסח דמותר הפסח

כגון אם הפריש פסח ותכפר באחר 
יתותר זה קרב שלמים הילכך הך ו

דיתותרה לאחר הפסח שם שלמים 
עלה ואזיל ליה שם פסח מיה וחייל 
עליה שם שלמים אלא שאיה יכולה 
ליקרב קבה הואיל ומכח פסח 

   אתא:
. דטעמיה דר''א משום אי הכי

דאיכא שם שלמים על אמו לפלוג 
מי ברישא ילדה קודם הפסח וימא 

קרב דהולד רבי אליעזר הוא עצמו י
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:
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ֵיי    :ָאַמר ַאּבַ

ֵליג ִמיִדי     ,ָלא ּפָ
ְגִמיִרי ַהּמוֹ  :ּדִ ָלד הֹוֵלְך.  -ָתר הֹוֵלְך ְלָמקֹום ׁשֶ   ַהּוָ

ַסח  ָלִמים, ָוָלד ַנִמיּדְ ְלַאַחר ַהּפֶ ָלִמים.  מֹוַתר ָקֵרב ׁשְ   ָקֵרב ׁשְ
ַסח ּה  - ֲאָבל ִלְפֵני ַהּפֶ ׁשָ יּה ְלַמאי ַאְקּדָ   ָוָלד ַנִמי ִלְדֵמי ֶפַסח.  ,ִלְדֵמי ֶפַסח ?ִאיּמֵ

  
ר ָחָמאְמִתיב    : ַרב עּוְקָבא ּבַ

יּה ִלְדֵמיּוִמי ָאְמִרינַ  ִאיּמֵ    ?!ָוָלד ַנִמי ִלְדֵמי ,ן, ִמּדְ
   :ְוָהַתְנָיא

ְפִריׁש ְנֵקָבה ְלֶפַסח ִהיא ּוַוְלדֹוֶתיָה " ֲאבּו,   -ַהּמַ ְסתָּ ּיִ   ִיְרעּו ַעד ׁשֶ
ְכרּו,    ְוִיּמָ

ַסח.  ְדֵמיֶהם ּפֶ   ְוָיִביא ּבִ
י ֶאְלָעָזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ַסח   . "הּוא ַעְצמֹו ִיְקַרב ּפֶ
יּה ִלְדֵמיְוָהא ָה  ִאיּמֵ י ֶאְלָעָזרוְ  ,ָכא, ּדְ ַסח" :ָאַמר ַרּבִ יּה וְ , "הּוא ַעְצמֹו ָקֵרב ּפֶ ִאיּמֵ    !לֹא מֹוְקִמיַנן ֵליּה ּבְ

  
  : ָרִביָנאָאַמר 

ֶרת ָעְסִקיַנן,  ֵהָמה ְמעּוּבֶ ַמְפִריׁש ּבְ   ּבְ
י ֶאְלָעָזר ָסַבר כְּ  י יֹוָחָנןַרּבִ ירֹו ְמ ּדְ , ַרּבִ ּיְ יר, ָאַמר: ִאם ׁשִ ר ָלאו ֶיֶרְך ִאּמֹו הּוא. ּדְ ׁשּוּיָ   עּוּבָ

ת ַהּגּוף. ּדְ ְוִאּמֹו ִהיא  ַ ה ְקדּוׁשּ   לֹא ָקְדׁשָ
ה –ֲאָבל ִהיא     .ָקְדׁשָ

  
ֵריּה ָאַמר ֵליּה    : ָרִביָנאלְ  ַרב ָמִריּדְ  ָמר זּוְטָרא ּבְ

ָרא ּבְ    :ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ
ֶרת ָעְסִקיַנן, ּדְ    ִבְבֵהָמה ְמעּוּבֶ

  ,ִהיא ּוַוְלדֹוֶתיָה"" :ָקָתֵניִמּדְ 
יּה.   ַמע ִמיּנֵ   ׁשְ

 רש"י
. אביי אמר לא פליג מידי

דטעמיה דר' אליעזר לאו משום 
דאיכא שם שלמים על אמו אלא 
טעמיה דרבי אליעזר בכולהו 

י למקום שהמותר משום דגמיר
הולך אם היה מפריש ב' בהמות 
לאחריות אם אבדה והפריש 
ותכפר באחרת ומצאת 
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 

 מי אם הפריש קבה ולד דעולה
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:
. המקדיש אם שיירו משוייר

בהמה מעוברת ושייר עוברה 
לקדושה אחרת משוייר אלמא 
תרי גופי יהו והילכך כי לא 

ה מי לאו גופא דאם הוא שיירי
ולאו מכחה דאם אתי ועליה 

   דידיה חיילא קדושת פסח:
. משמע ששיהן היא וולדותיה

היו בשעת הקדש מדלא תי 
המפריש קבה לפסחו תרעה 

   ילדה זכר ירעה כדקתי לעיל:
. בעולת דאיכא שם עולה על אמו

  העוף:
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        יט, ביט, ביט, ביט, ב .11
י ֲחִניָנאָאַמר    יט,ב ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   : ַרּבִ

י ֶאְלָעָזר ם :ּומֹוֶדה ַרּבִ ַמְפִריׁש ְנֵקָבה ְלָאׁשָ ם. ּדְ  - ּבְ ָנּה ָקֵרב ָאׁשָ   ֵאין ּבְ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
י ֶאְלָעָזר, ֶאלָּ  אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ ם עֹוָלה ַעל ִאּמֹו. ַעד כָּ א ׁשֵ ִאיכָּ ַמְפִריׁש ְנֵקָבה ְלעֹוָלה, ּדְ   א ּבְ

ם ַעל ִאּמֹו.  ם ָאׁשָ א ׁשֵ ֵליכָּ ם, ּדְ י ַמְפִריׁש ְנֵקָבה ְלָאׁשָ ּבֵ   ֲאָבל ּגַ
ם!  ָלא ָקֵרב ָאׁשָ י ֶאְלָעָזר מֹוֶדה ּדְ   ֲאִפיּלּו ַרּבִ

  
ַמִעיַנן, ֲהָוה ָאִמיָנא ַאׁשְ ּום ּדְ ַטֲעָמא    :ִאי ָלאו ּדְ י ֶאְלָעָזר ָלאו ִמׁשּ ם עֹוָלה ַעל ִאּמֹו, ּדְ ַרּבִ   ׁשֵ

ָחֵזי ָוָלד ְלַהְקָרָבה,  ּום ּדְ א ִמׁשּ   ֶאּלָ
  ַהאי ַנִמי, ָהא ָחֵזי ְלַהְקָרָבה! 

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

ַמע ָלן  ,ִאי ָהִכי ַמׁשְ ם, ּדְ ַאּדְ ָנּה ָקֵרב ָאׁשָ   ֵאין ּבְ
ַמִעיַנן  ָנּה ָק ּדְ ִניׁשְ ם ,ֵרב עֹוָלהֵאין ּבְ ין ְלָאׁשָ    !ְוהּוא ַהּדִ

  
ַמִעיַנן   עֹוָלה,  :ִאי ַאׁשְ

ָלא ָקְרָבה    :ֲהָוה ָאִמיָנא ָ ּדְ עֹוָלה הּוא ּדְ ּה ְקדּוׁשּ ּה ְלִאּמָ ׁשָ   , 146עֹוָלהת לֹא ַאְקּדְ
ם ם, ֵאיָמא ָוָלד ָקֵרב ָאׁשָ   .ֲאָבל ָאׁשָ

ַמע ָלן.     ָקא ַמׁשְ
   

  

                                                        
ָרּה רביו גרשום וכמה כתבי יד. גירסת וילא:  146 ה עּוּבָ ָ ָרּה ְקדּוׁשּ ה עּוּבָ ָ ָרּה ְקדּוׁשּ ה עּוּבָ ָ ָרּה ְקדּוׁשּ ה עּוּבָ ָ  ְקדּוׁשּ

 רש"י
. דלא ליכא שם אשם על אמו
לא חל מציו אשם קבה הילכך 

   עליה שם אשם:
. וליקרב והאי מי חזי להקרבה

   אשם:
. דטעמיה דרבי אליעזר קמ''ל

משום דאיכא שם עולה על אמו 
   והא ליכא שם אשם על אמו:

. דטעמיה משום שם אמו אי הכי
הוא לישמעין רבי יוסי בר''ח 
דאין בה קרב עולה דליכא שם 
עולה על אמו דאשם קרייה והוא 

שם לא קרב הדין דידעא דלא
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 

לא פליג ר'  מפריש קבה לעולה
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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        יט, ביט, ביט, ביט, ב .12
   ַמְתִניִתין

ְפִר  ם ַהּמַ ם.  -יׁש ְנֵקָבה ְלָאׁשָ ָדֶמיָה ָאׁשָ ֵכר, ְוָיִביא ּבְ ֵאב, ְוִתיּמָ ְסתָּ תִּ ְרֶעה ַעד ׁשֶ   תִּ
מוֹ  ֶמ  -ְוִאם ָקֵרב ֲאׁשָ לּו ּדָ   .ְנָדָבהִל  יָה ִיּפְ

ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
מּום ּלֹא ּבְ ֵכר ׁשֶ יּמָ    .תִּ

   

ָמָרא    ּגְ

ה ִלי  ֵאב"ְוָלּמָ ְסתָּ יוָ "תִּ ֵכר כֵּ יּמָ ָתא ַהְיינּו מּוָמא? ּתִ ָלא ַחְזָיא ְלִמיּלְ    !ן ּדְ
  

   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ָאְמִריַנן 147אָמ ַהְיינּו ַטְע  ת ַהּגּוף.  :ּדְ ַ ִמים ָנְחָתא ַנִמי ְקדּוׁשּ ת ּדָ ַ ָנֲחָתא ָלּה ְקדּוׁשּ   ִמיּגֹו ּדְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

יׁש ָזָכר ְלָדָמיו :זֹאת אֹוֶמֶרת ת ַהּגּוף.  ָקדֹוׁש  - ִהְקּדִ ַ   ְקדּוׁשּ
  

   :ִאיְתַמר
יׁש ָזָכר ְלָדָמיו    :ִהְקּדִ

ֲהָנא   ָאַמר:  ַרב ּכָ
ת ַהּגּוף ַ   .ָקדֹוׁש ְקדּוׁשּ

  ָאַמר:  ָרָבא
ת ַהּגּוף.  ַ   ֵאינֹו ָקדֹוׁש ְקדּוׁשּ

  
יּה  ֲהָנאְד לִ  ָרָבאַוֲהַדר ּבֵ   .ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרבּדְ ִמ  ַרב כָּ

  
  
  

                                                        
  כתבי יד 147

 רש"י
  גמ' 

. להא חתא לה מי קדושת הגוף
   מילתא דבעיא מום:

. מדבעיא מום זאת אומרת כו'
ואף על גב דלדמי מקדשה אלמא 
קדשה קדושת הגוף ומיהו האי 

אקרבה משום דאין אשם  דלא
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:
. דתרצה מדרב יהודה אמר רב

  למתיתין דאמרין מגו:
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        יט, ביט, ביט, ביט, ב .13
ְמעוֹ " י ׁשִ מּום :אֹוֵמר ןַרּבִ ּלֹא ּבְ ֵכר ׁשֶ יּמָ   ."תִּ
  

ר ָאִביןָאַמר ֵליּה  יא ּבַ י יֹוָחָנןלְ  ַרב ִחּיָ   : ַרּבִ
ת ַהּגּוף ַ יחֹות ֵליּה ַנִמי ְקדּוׁשּ ִמים ּתֵ ת ּדָ ַ ָנֲחָתא ֵליּה ְקדּוׁשּ   !ִמיּגֹו ּדְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ְמעֹון ְלַטֲעֵמיּה,  י ׁשִ   ַרּבִ
ָלא ּדְ  ל ִמיִדי ּדְ ת ַהּגּוף.  -ָחֵזי ֵליּה ְלגּוֵפיּה ָאַמר: כָּ ַ   ָלא ָנְחָתא ֵליּה ְקדּוׁשּ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ם" ִים,   :ָאׁשָ תַּ ן ׁשְ ָנה ְוֵהִביאֹו ּבֶ ן ׁשָ   ּבֶ

ָנה  ן ׁשָ ִים ְוֵהִביאֹו ּבֶ תַּ ן ׁשְ יָרה,   -ּבֶ ׁשֵ   ּכְ
ם חֹוָבה ָעִלים ְלׁשֵ    .ְולֹא ָעלּו ַלּבְ

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ל ַעְצָמ  ין -ן ּכָ   . "ֵאיָנן ְקדֹוׁשִ

  
ר ְזַמן'ַוֲהֵרי  ָלא ָחֵזי,  'ְמחּוּסַ   ּדְ

ְמעֹון  י ׁשִ   ָקדֹוׁש! ּדְ ַוָאַמר ַרּבִ
  

אֵני  ר ְזַמן'ׁשָ ָחֵזי ְלָמָחר. 'ְמחּוּסַ   , ּדְ
  

ָנה ,ִאי ָהִכי ָנה, ָהא ָחֵזי ְלׁשָ ן ׁשָ ִים ְוֵהִביאֹו ּבֶ ּתַ ן ׁשְ ם ּבֶ    !ָאׁשָ
  

א ְמעֹוןּדְ  אַהְיינּו ַטֲעָמ  ,ֶאּלָ י ׁשִ ר ְזַמן :ַרּבִ ְמחּוּסַ ָיֵליף ֵליּה  ,ּבִ כֹור. ִמ ּדְ   ּבְ
  

ְדַתְנָיא    :כִּ
ן ְיהּוָדה" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום  ַרּבִ ְמעֹוןָאַמר ִמׁשּ י ׁשִ   : ַרּבִ

ר,  ֵ יר ְלִהְתַעׂשּ ר ְזַמן ִנְכַנס ַלּדִ   ְמחּוסַּ
ְבכֹור,    ַוֲהֵרי הּוא ּכִ

כֹור     ,ְזַמּנוֹ ָקדֹוׁש ִלְפֵני  -ַמה ּבְ
  ְוָקֵרב ְלַאַחר ְזַמּנֹו, 

ר ְזַמן    ָקדֹוׁש ִלְפֵני ְזַמּנֹו,    -ַאף ְמחּוסַּ
  .  "ְוָקֵרב ְלַאַחר ְזַמּנוֹ 

  
  

 רש"י
. אשם אשם בן שתי שים

גזילות ומעילות ושפחה חרופה 
   ו איל (ויקרא ה יט):דכתיב בה

. אשם זיר ומצורע אשם בן שה
דכתיב בהו כבש (במדבר ו ויקרא 

   יד):
. כל עיקר כל עצמן אין קדושין

   אין קדושין:
. מחוסר זמן וא''ר שמעון דקדיש

כדאמרין בשחיטת חולין בפרק 
אותו ואת בו (דף פא.) דקתי 
שהיה רבי שמעון אומר כל 

חטו הראוי לבא לאחר זמן השו
   בחוץ עובר בלא תעשה:

. ברחם דהייו לפי בכור קדוש
   זמו:
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        כ, אכ, אכ, אכ, א    ––––יט, ב יט, ב יט, ב יט, ב  .14
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

יׁש ְנֵקָבה" ְקּדִ    ,ְלעֹוָלתוֹ    :ַהּמַ
   ,ְלִפְסחוֹ וּ                              כ,א

מֹו  מּוָרה.  -ְוַלֲאׁשָ ה תְּ   עֹוׂשֶ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

מּוָרה,  -ְלעֹוָלתֹו  ה תְּ   עֹוׂשֶ
   ,ְלִפְסחוֹ 
מוֹ  מּוָרה  - ַלֲאׁשָ ה תְּ    ,ֵאין עֹוׂשֶ

ֵאב.  א ַהרֹוָעה ְלִהְסתָּ מּוָרה ֶאּלָ ה תְּ ָבר עֹוׂשֶ ֵאין ְלָך ּדָ   ׁשֶ
יָאַמר    : ַרּבִ

ֶפַסח,  ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ל ַרּבִ ָבָריו ׁשֶ   ֵאין ֲאִני רֹוֶאה ּדְ
ָלִמיםה ַסח ָקֵרב ׁשְ   . "ֹוִאיל ּומֹוַתר ַהּפֶ
  

ם ָקֵרב עֹוָלה!  ם: הֹוִאיל ּומֹוַתר ָאׁשָ ָאׁשָ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ל ַרּבִ ָבָריו ׁשֶ   ְוֵליָמא: ֵאין ֲאִני רֹוֶאה ּדְ
  

ַנן,  ַרּבָ י ָסַבר ָלּה כְּ   ַרּבִ
ָאְמִרי מּוָרהוְ  ,ְלִנְדַבת ִציּבּור ָאְזִלי -מֹוָתרֹות  :ּדְ ִצּבּור.   ֵאין ּתְ   ּבְ

   
  

ךְ  ְעּתָ י ַמְפִריׁש ְנֵקָבה ְלעֹוָלתוֹ ּדְ ַהְיינּו ַטֲעָמא  :ָקא ָסְלָקא ּדַ ּבֵ ְמעֹון ּגַ י ׁשִ   ,ַרּבִ
י עֹוַלת ָהעֹוף ּבֵ ם עֹוָלה ָעֶליָה, ּגַ א ׁשֵ ָהִאיכָּ מּוָרה ּדְ ה ּתְ ּום ָהִכי, עֹוׂשֶ   .ִמׁשּ

ִהְפִריׁש  דֹול, ׁשֶ כֵֹהן ּגָ ה ּבְ א, ֵמַעּתָ יְקּדֹוׁש ֶאּלָ רֹו ּתִ ָרה ּפָ את!  ,ּפָ ַרת ַחּטָ א ּפָ ָהִאיכָּ   ּדְ
  

ִית הּוא,  י ֶבֶדק ַהּבַ   ָקְדׁשֵ
ִית  י ֶבֶדק ַהּבַ מּוָרה.  -ְוָקְדׁשֵ   ָלא ָעְבִדי ּתְ

  
ִעיר  ִהְפִריׁש ׂשָ יא! לִ ָיִחיד ׁשֶ ִעיר ָנׂשִ א ׂשְ ָהִאיכָּ יְקּדֹוׁש, ּדְ ִעיָרתֹו ּתִ   ׂשְ

  
   ,ִאי ַנִמי

ִה  יא ׁשֶ ִעיָרה ָנׂשִ ִעיָרה! לִ ְפִריׁש ׂשְ ָהא ָיִחיד ַמְפִריׁש ׂשְ יְקּדֹוׁש, ּדְ ִעירֹו ּתִ   ׂשְ
  

ֵרי ּגּוֵפי ִניְנהּו.    ָהֵני, ּתְ
  

יְקּדֹוׁש,  ,ָחְטאוּ  ִעיָרתֹו ּתִ ִעיר ִלׂשְ י ַמְפִריׁש ׂשָ ּלֹא ִנְתַמּנּו, כִּ   ַעד ׁשֶ
ִעיר ה ר ִאיּתּוֵיי ׂשָ א ּבַ ּתָ ָהא ִאיּלּו ָחָטא ָהׁשְ   ּוא! ּדְ

  
ִעיר.  ׂשָ יב ּבְ   ָהא לֹא ָחָטא, לֹא ִאיַחּיַ

  
  !ָהָכא ַנִמי ָהא ָלאו עֹוַלת ָהעֹוף ָקַמְייֵתי ,ִאי ָהִכי

  
ן ֲעַזְרָיה.  י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַרּבִ ְמעֹון ָסַבר ָלּה כְּ י ׁשִ   ַרּבִ

  
ְתַנן    :ּדִ

ֶבׁש.  -"ֲהֵרי ָעַלי עֹוָלה" "   ָיִביא ּכֶ

ן ֲעַזְר  י ֶאְלָעָזר ּבֶ   אֹוֵמר:  ָיהַרּבִ
   ,אֹו ּתֹור

ֵני יֹוָנה   .  (מנחות קז.) "אֹו ּבְ
  

 רש"י
. עושה תמורה דאיכא לעולתו

  שם עולה עליה בעוף:
. לא מציו אשם לפסחו ולאשמו

   ופסח קבה:
ה''ג שאין לך דבר עושה תמורה 

. כלומר אלא הרועה להסתאב
שאין לך דבר שעושה תמורה 
אלא ההוא דקדוש קדושת הגוף 

יו ראוי להקריב איו שאם א
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 

. הילכך הואיל ושייכים שלמים
בפסח ושלמים באין שלמים 

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 

ולה קבה דהא מציו עולת בע
   קבה בעוף:
. ואי מי הויא עולה לדבת צבור

הואיל ולעולת צבור קיימא לא 
   עבדה תמורה:

. פר יום הכפורים דחטאת לפרו
דהא איכא שם חטאת עלה דהא 
אשכחא פרה אדומה דמיקריא 

   חטאת (חולין דף יא.):
. ולא קדשי בדק הבית היא

קרבה למזבח ולהכי קרי ליה 
הבית כלומר דדין בדק  בדק

   הבית אית לה:
. יחיד ושיא תרי גופי יהו

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:
. שם חטא עד שלא תמה

אי גופא דאילו חטאת עליה בה
חטא השתא בר איתויי שעיר 

   הוא:
(עשיר הוא) לאו עולת העוף 

. אי הוה מחויב עולה לא מייתי
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 

. דאפילו גבי דבה בן עזריה
  עולת העוף: דעשיר סתם חזיא
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        בבבב----כ, אכ, אכ, אכ, א .15
ַנן ָהָתם    :ּתְ

ַח, ְזָכִרים ּוְנֵקבֹות" י ִמְזּבֵ ֵהָמה ְראּוָיה ְלַגּבֵ ֶהן ּבְ יׁש ְנָכָסיו, ְוָהָיה ּבָ ְקּדִ    :ַהּמַ
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְכרּו ְלָצְרֵכי עֹולֹות,  -ְזָכִרים    ִיּמָ
ָלִמים   -ֵקבֹותּונְ  ְכרּו ְלָצְרֵכי ׁשְ    ,ִיּמָ

ִית.  ָאר ְנָכִסים ְלֶבֶדק ַהּבַ לּו ִעם ׁשְ ֵמיֶהן ִיּפְ   ּוּדְ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  ַעְצָמן ִיְקְרבּו עֹולֹות,  -ְזָכִרים 
ָלִמים,   -ְוַהְנֵקבֹות  ְכרּו ְלָצְרֵכי ׁשְ   ִיּמָ

ְדֵמיֶהן עֹולֹות.    ְוָיִביא ּבִ
ָאר ִית -ְנָכִסים  ּוׁשְ לּו ְלֶבֶדק ַהּבַ   . (שקלים ד, ז) "ִיּפְ

  
אָאַמר ֵליּה  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןלְ  ַרּבִ   : ַרּבִ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ   , "ַעְצָמן ִיְקְרבּו עֹולֹות -ְזָכִרים " :ָאַמרּדְ ְלַרּבִ
ָלִמים ְרָבן ׁשְ חּויָּ  ?ּוְנֵקבֹות ֵהיִכי ִמּקָ ה ּדְ ָ    !יה ָקָאְתָייןָהא ִמּכַֹח ְקדּוׁשּ

  
  

ָנא ַאֲחִריָנא ָ    :ִליׁשּ
  

אָאַמר ֵליּה  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןלְ  ַרּבִ   : ַרּבִ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ ָקָאַמר ַרּבִ   , "ַעְצָמן ִיְקְרבּו עֹולֹות - ְזָכִרים" :ִמּדְ

יְנהוּ ּדִ  :ְלֵמיְמָרא ׁשִ ת ַהּגּוף ַאְקּדְ ַ     .ְקדּוׁשּ
א ,ִאי ָהִכי יה! ְנֵקבֹות ַאּמַ ֲעָיא ְרִעּיָ ָלִמים? ּבָ ְכרּו ְלָצְרֵכי ׁשְ   י ִיּמָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ְמעֹון,  י ׁשִ ַרּבִ ַע ָסַבר ָלּה כְּ י ְיהֹוׁשֻ   ַרּבִ
ת ַהּגּוף. ּדְ  ַ ָלא ָחֵזי ֵליּה ְלגּוֵפיּה ָלא ָנְחָתא ֵליּה ְקדּוׁשּ ל ִמיִדי ּדְ   ָאַמר: כָּ
  

ְתַנן    :ּדִ
ְמעֹון" י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ּמָ  מּוםתִּ ּלֹא ּבְ   . "ֵכר ׁשֶ
ַטְעָמא  ת ַהּגּוף. ּדְ ְוָאְמִריַנן ּדְ ַ ם ָלא ָנְחָתא ֵליּה ְקדּוׁשּ ָלא ַחְזָיא ְנֵקָבה ְלָאׁשָ יָון ּדְ ְמעֹון כֵּ י ׁשִ   ַרּבִ

  
םּדְ ֵאימּור  י ְנֵקָבה ְלָאׁשָ ּבֵ ְמעֹון ּגַ י ׁשִ    ,ָאַמר ַרּבִ

ם    כ,ב א ׁשֵ ֵליכָּ ם'ּדְ   ַעל ִאּמֹו,  'ָאׁשָ
ם ֲאָב  א ׁשֵ ִאיכָּ י ְנֵקָבה ְלעֹוָלה ּדְ ּבֵ ְמעֹון מֹוֶדה!  - ַעל ִאּמוֹ  'עֹוָלה'ל ּגַ י ׁשִ   ֲאִפיּלּו ַרּבִ

  
   ,ְועֹוד

ְמִעיַנן ֵליּה  ְמעֹון לְ ָהא ׁשָ י ׁשִ מּוָרה!  -ְלעֹוָלתֹו : 148רַמ ָא ּדְ ַרּבִ ה ּתְ   עֹוׂשֶ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
נָּ  ִאיָדְך ּתַ ַע ָסַבר ֵליּה כְּ י ְיהֹוׁשֻ א ַרּבִ יּבָ ְמעֹון. ּדְ א ַאּלִ י ׁשִ   ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ן ְיהּוָדה" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום  ַרּבִ ְמעֹוןאֹוֵמר ִמׁשּ י ׁשִ   : ַרּבִ
מּוָרה -ַאף ְלעֹוָלתֹו  ה תְּ   . "ֵאין עֹוׂשֶ

   

                                                        
  הגהת שיטה מקובצת 148

 רש"י
ודמיהם יפלו עם שאר כסים 

. דסבר ר''א סתם לבדק הבית
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 

   בו עולות:עצמן יקר
. ויביאו וקבות ימכרו כו'

בדמיהן עולות דסתמייהו לעולה 
   אקדשיהו:

. דכיון מכח קדושה דחויה אתי
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:) 

  מפריש קבה לעולה תרעה:ה
. דלא דליכא שם אשם על אמו

   אשכחן קבה:
. אלמא חתא לה עושה תמורה

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:
אמר ר' שמעון דקדשה  ועוד הא

. דהא אוקימא לר''ש לגופה
לעיל דסבירא ליה כר' אלעזר בן 

  עזריה:



  ""ֵאּלּו ָקָדִׁשים –רק ג' מסכת תמורה פ
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        כ, בכ, בכ, בכ, ב .16
   ַמְתִניִתין

ם,  מּוַרת ָאׁשָ   תְּ
מּוָרה,    ְוַלד תְּ

   ,ְוָלָדן
   ,ְוַלד ְוָלָדן

ֲאבּו,    -ל ָהעֹוָלם ַעד סֹוף ּכָ  ְסתָּ ּיִ   ִיְרעּו ַעד ׁשֶ
ְכרּו,    ְוִיּמָ

ָמיו ִלְנָדָבה.  לּו ּדָ   ְוִיּפְ
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  ָימּותּו. 
י ֶאְלָעָזרוְ    אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָדֶמיָה עֹולֹות.    ָיִביא ּבְ
  

ָעָליו,  תּו ּבְ ּמֵ ם ׁשֶ   ָאׁשָ
ָעָליו ׁשֶ וְ  רּו ּבְ יּפְ ֲאבּו, ִיְרעּו ַע    -ּכִ ְסתָּ ּיִ   ד ׁשֶ

ְכרּו,    ְוִיּמָ
ָמיו ִלְנָדָבה.  לּו ּדָ   ְוִיּפְ

י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
   .ָימּותוּ 

י ֶאְלָעָזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָדֶמיָה עֹוָלה.    ָיִביא ּבְ

  
  ַוֲהלֹא ַאף ְנָדָבה עֹוָלה ִהיא, 

י ֱאִליֶעֶזר ְלִדְבֵרי ֲחָכִמים?  ְבֵרי ַרּבִ ין ּדִ   ּוַמה ּבֵ
ָאה ֶאּלָ  ִהיא ּבָ ְזַמן ׁשֶ    ,סֹוֵמְך ָעֶליָה   - 149הָב וֹ חא ּבִ

   ,ֵמִביא ְנָסִכיםוּ 
ּלֹו.  ֶ   ּוְנָסֶכיָה ִמׁשּ

   ,ֲעבֹוָדָתּה    –ִאם ָהָיה ּכֵֹהן 
ּלֹו.    ְועֹוָרּה ׁשֶ

ִהיא ְנָדָבה  ְזַמן ׁשֶ   ֵאינֹו סֹוֵמְך ָעֶליָה,   -ּוּבִ
  ְוֵאינֹו ֵמִביא ָעֶליָה ְנָסִכים, 

ל ִציּבּור. ּוְנָסֶכיָה  ֶ   ִמׁשּ
הּוא ּכֵֹהן  י ׁשֶ    ,ֲעבֹוָדָתּה   -ַעל ּפִ

ָמר י ִמׁשְ ל ַאְנׁשֵ ֶ   .  ְועֹוָרה ִמׁשּ
   

ָמָרא    ּגְ

   .ְצִריָכאוּ 
ם ַמִעיַנן ָאׁשָ ִאי ַאׁשְ י ֱאִליֶעֶזר  ,ּדְ ָהא ָקָאַמר ַרּבִ ּום "ָימּותוּ "ּבְ ָר ּדְ , ִמׁשּ ָרה, ַאּטּו ִלְפֵני ַכּפָ ּפָ ַזר ְלַאַחר כַּ   ה. ּגָ

ם מּוַרת ָאׁשָ י ּתְ ּבֵ ַנן ,ֲאָבל ּגַ מּוָרָתּה, ֵאיָמא מֹוֵדי ְלהּו ְלַרּבָ    .ְוַלד ּתְ
ַמִעיַנן ָהָתם ַנן, , ִאי ַאׁשְ ָהא ָקָאְמִרי ַרּבָ   ּבְ

י ֱאִליֶעֶזר.  ם מֹודּו ֵליּה ְלַרּבִ י ָאׁשָ ּבֵ   ֲאָבל ּגַ
   .ְצִריָכא

   
  
  

                                                        
 דפוסי משיות, רשי ועוד 149

 רש"י
  מתי' 

. בין זכר בין קבה תמורת אשם
תרעה דהילכתא גמירי לה (לעיל 
דף יח.) כל שבחטאת מתה 

   באשם תרעה:
. כגון אם המיר ולד תמורה

   (הפריש) קבה לאשמו וילדה:
דבת . דמותרות ליביא עולה
   יחיד אזלי:

. והלא אף הדבה עולה היא
ביחותא אלא פרושי מפרש 

   ואזיל מאי ביייהו:
. שהיא בזמן שהיא באה חובה

מוטלת על היחיד להקריבה 
   סומך עליה כו':
. אותו שהפריש ואם היה כהן

האשם וכפר באחר ויתק 
   הראשון לרעייה:

. של עולה הבאה עבודתה ועורה
   מן המותר:

שהוא [עצמו] מקריבה . שלו היא
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:):
. דקרבן צבור ולא סומך עליה

אין בו סמיכה חוץ מפר העלם 
בור ושעיר המשתלח דבר של צ

דגמירי שתי סמיכות בצבור 
במחות בפרק שתי מדות (דף 

   צב.):
. כלומר ואפילו ואע''פ שכהן

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
. לאיפלוגי בתרתי ר' וצריכא

   אליעזר ורבן:
. שכיפרו דאי אשמעין אשם

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   
. דליכא אבל תמורת אשם

למימר הכי דהא קודם כפרה מי 
תמורת אשם לאו להקרבה 

   קיימא דהכי הוא דגמירי לה:
. רבי אליעזר דרועה אימא מודה

ע''א ירושלמי דאי אשמעין גבי 
תמורה בההיא קאמר ר' אליעזר 
תמות היא וולדותיה משום 
דאתי לאיחלופי הואיל ושתיהן 

מדות ההקדש והתמורה אתי עו
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 

חטא  דבר הבא בעבירה מכפר על
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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        כ, בכ, בכ, בכ, ב .17
ר ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ   : ֲאבּוהַּ ַרּבָ

ָרה,  -ַמֲחלֹוֶקת  ּפָ   ְלַאַחר כַּ
ָרה ְבֵרי ַהּכֹל - ֲאָבל ִלְפֵני ַכּפָ ם.  :ּדִ   הּוא ַעְצמֹו ִיְקַרב ָאׁשָ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ָבר ּדָ י ְתׁשּובֹות ּבַ ּתֵ    :ׁשְ
ֲעֵביָרה. ּדְ  -ֲחָדא  א ּבַ ָדָבר ַהּבָ ר ּבְ ּפֵ   ֵאין ָאָדם ִמְתכַּ

ן ֵלִוי  ,ַרב ֲחַנְנָיאְועֹוד, ָהָתֵני  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   ָקֵרב,  -ָוָלד ִראׁשֹון   :ָאַמרּדְ ְלַסּיּוֵעי ְלַרּבִ
ִני    ֵאינֹו ָקֵרב!  -ָוָלד ׁשֵ

  
א, ִאי ִאיְתַמר, ָהִכי ִאיְתַמר    :ֶאּלָ

ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ
ָרה.  -ַמֲחלֹוֶקת  ּפָ   קֹוֶדם כַּ

ָרה  ּפָ   א ַעְצמֹו ָקֵרב עֹוָלה. הוּ  -ֲאָבל ְלַאַחר כַּ
  

ן ֵלִוי!  ַרב ֲחַנְנָיאְוָהָתֵני  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   ְלַסּיּוֵעי ְלַרּבִ
  

ָיא   !ַקׁשְ
  
  
  

 רש"י
. ולד התמורה יקרב הוא עצמו

   אשם אם אבד הראשון:
. ותמורה עבר על לא בעבירה

כז) ואע''ג  יחליפו (ויקרא
דתמורת עולה ושלמים קרבה 

   ההו לאו לכפרה אתיין:
ורב חיא לסיועי לר' יהושע בן 

  . לעיל בהאי פירקא (דף יח:):לוי
. והאי ולד שי ולד שי איו קרב

הוא דתמורה קרי וולד הואיל 
   ומכח אחר אתי:

. דולד תמורה קודם מחלוקת
כפרה דהתם אמר ר''א ימות דאי 

ון דדמיה קרבי אמרת ירעה כי
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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יּה  ָעא ִמיּנֵ יאּבְ ר ִחּיָ י ָאִבין ּבַ ֲהָנאֵמ  ַרּבִ ר ּכָ י ָאִבין ּבַ   : ַרּבִ

ְקַרב לְ  ּיִ ָנּה ַמהּו ׁשֶ ם, ּבְ   עֹוָלה? ִהְפִריׁש ְנֵקָבה ְלָאׁשָ
  

יְפׁשֹוט ֵליּה  י ֲחִניָנא, ּדְ ִמ ְוּתִ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   ַרּבִ
י ֶאְלָעָזר" :ָאַמרּדְ    ! "מֹוֶדה ַרּבִ
  

ִמיַע ֵליּה.    ָלא ׁשְ
  

  ַמאי? 
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ָנּה    ָקֵרב עֹוָלה.  -ּבְ

  
  ַהאי ַמאי? 

  
א ַמְפִריׁש ְנֵקָב  י ֶאְלָעָזר, ֶאּלָ אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ ם  ,ה ְלעֹוָלהַעד כָּ א ׁשֵ ִאיכָּ   ַעל ִאּמֹו,  'עֹוָלה'ּדְ

ם  א ׁשֵ ֵליכָּ ם, ּדְ י ָאׁשָ ּבֵ    ,ַעל ִאּמוֹ  'עֹוָלה'ֲאָבל ּגַ
י ֶאְלָעָזר מֹוֶדה!    ֲאִפיּלּו ַרּבִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ּום ּדְ ַטֲעָמא  י ֶאְלָעָזר, ָלאו ִמׁשּ ם ּדְ ַרּבִ   ַעל ִאּמֹו,  'עֹוָלה'ׁשֵ
ָחזֵ  ּום ּדְ א ִמׁשּ    ,י ְלַהְקָרָבהֶאּלָ

  ְוָהא ַנִמי ָחֵזי ְלַהְקָרָבה. 
  

   :ֵאיִתיֵביּה 
ל ָהעֹוָלם " ְדֵמיֶהן עֹוָלה -ְוָלָדן, ְוַלד ְוָלָדן ַעד סֹוף ּכָ   . "ָיִביא ּבִ
ְדֵמיֶהן"   ִאין,   - "ּבִ

  לֹא!  -ַעְצמֹו    כא,א
  

ַמאי ָעְסִקיַנן ָיְלָדה ְנֵקָבה :ָהָכא ּבְ גֹון ׁשֶ   .כְּ
  
  לֹא אֹוִליד ַחד ָזָכר?!  "ָהעֹוָלםַעד סֹוף "וְ 
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ְבָלֵאי ִחיֵקי ּבַ יּנּוֵיי ּדְ יָנא ׁשִ ּנֵ    ,ְמׁשַ

ְלָדה ְנֵקבֹות ַעד סֹוף ָהעֹוָלם.   ּיָ גֹון ׁשֶ   כְּ
   

  ?יּה י לֵ נֵּ ׁשַ ְמ  ַמאי ָהֵוי
  
ּום – ָהָתם: יּה י לֵ נֵּ ׁשַ ְמ  ָאֵתי ִמׁשּ   י. ֵפ לוּ ֲח ִא לְ  ּדְ
  

 רש"י
. דאמר מדרבי יוסי ברבי חיא

לעיל מודה ר''א כו' ושמעין 
מיה דטעמיה דרבי אליעזר גבי 

פריש קבה לעולה משום ולד מ
דאיכא שם עולה על אמו אבל 
הכא דליכא שם עולה על אמו 

   לא:
 . הולד:משום דחזי להקרבה

. מתיתין היא תמורת איתיביה
   אשם כו':

. מילתיה יביא בדמיהן עולה
  דרבי אלעזר קט:

. ואע''ג דולד התמורה הוא עצמו
   חזי להקרבה:

. כלומר מאי הוי משי ליה
יויי מדקאמר משא לך שי

דחיקי בבלאי מכלל דהוה ידע 
  שיויא אחריא:
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   ןַמְתִניִתי

ר,  ֲעׂשֵ כֹור ְוַהּמַ מּוַרת ַהּבְ   תְּ
  ְוָלָדן, 

   ,ְוַלד ְוָלָדן
ר.  -ַעד סֹוף ָהעֹוָלם  כֹור ְוַכַמֲעׂשֵ ּבְ   ֲהֵרי ֵאּלּו ּכַ

ָעִלים. וְ  מּוָמן, ַלּבְ   ֵיָאְכלּו ּבְ
ים ָדׁשִ ל ַהּקָ ר ְלֵבין ּכָ כֹור ּוַמֲעׂשֵ ין ּבְ    ?ַמה ּבֵ

ים  ָדׁשִ ל ַהּקָ ּכָ ִא  -ׁשֶ ִרים ּבָ   יְטִלז, ִנְמּכָ
ִאיְטִלז,  ָחִטין ּבָ   ְוִנׁשְ
ִליְטָרא ָקִלין ּבְ ר.  - ְוִנׁשְ ֲעׂשֵ כֹור ְוַהּמַ   חּוץ ִמן ַהּבְ

ְדיֹון,    ְוֵיׁש ָלֶהן ּפִ
ְדיֹון רח - ְוִלְתמּורֹוֵתיֶהן ּפִ ֲעׂשֵ כֹור ְוַהּמַ    .ּוץ ִמן ַהּבְ
ִאין ִמחּוָצה ָלָאֶרץ ר,    - ּבָ ֲעׂשֵ כֹור ְוַהּמַ   חּוץ ִמן ַהּבְ

ִמיִמים ׁשֶ  אּו תְּ   ִיְקְרבּו.  -ִאם ּבָ
ֲעֵלי מּוִמין  ָעִלים.  -ְוִאם ּבַ מּוָמן, ַלּבְ   ֵיָאְכלּו ּבְ

ְמעֹוןָאַמר  י ׁשִ   : ַרּבִ
ַעם    ?ַמה הטַּ

ר  ֲעׂשֵ כֹור ְוַהּמַ ַהּבְ קֹוָמן,  -ׁשֶ ְרָנָסה ִמּמְ   ֵיׁש ָלֶהן ּפַ
יםוּ  ָדׁשִ ל ַהּקָ ָאר ּכָ ּנֹוַלד ּבָ  - ׁשְ י ׁשֶ ָתןַאף ַעל ּפִ ָ ְקדּוׁשּ   .  ֶהם מּום ֲהֵרי ֵאּלּו ּבִ
   

ָמָרא    ּגְ

אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ר ַרב ַעזָּ         ::::ָרָבא ּבַ
ַמַעְרָבא ָען ּבְ ַמַעְרָבאּבָ ָען ּבְ ַמַעְרָבאּבָ ָען ּבְ ַמַעְרָבאּבָ ָען ּבְ             ::::ּבָ

ר  כֹור ּוַמֲעׂשֵ ְתמּוַרת ּבְ יל מּום ּבִ ּטִ ר ַהּמַ כֹור ּוַמֲעׂשֵ ְתמּוַרת ּבְ יל מּום ּבִ ּטִ ר ַהּמַ כֹור ּוַמֲעׂשֵ ְתמּוַרת ּבְ יל מּום ּבִ ּטִ ר ַהּמַ כֹור ּוַמֲעׂשֵ ְתמּוַרת ּבְ יל מּום ּבִ ּטִ       ????ַמהוּ ַמהוּ ַמהוּ ַמהוּ  –ַהּמַ
  

ָלא ְקִריָבן     ::::ִמי ָאְמִריַנןִמי ָאְמִריַנןִמי ָאְמִריַנןִמי ָאְמִריַנן יָון ּדְ ָלא ְקִריָבן כֵּ יָון ּדְ ָלא ְקִריָבן כֵּ יָון ּדְ ָלא ְקִריָבן כֵּ יָון ּדְ יב -כֵּ יבלֹא ִמיַחּיַ יבלֹא ִמיַחּיַ יבלֹא ִמיַחּיַ       ,,,,לֹא ִמיַחּיַ
יְלָמא יְלָמאאֹו ּדִ יְלָמאאֹו ּדִ יְלָמאאֹו ּדִ             ::::אֹו ּדִ

ָקְדׁש  יָון ּדְ ָקְדׁש כֵּ יָון ּדְ ָקְדׁש כֵּ יָון ּדְ ָקְדׁש כֵּ יָון ּדְ יב    ––––ּו ּו ּו ּו כֵּ יבִמיַחּיַ יבִמיַחּיַ יבִמיַחּיַ             ????ִמיַחּיַ
        

ֵייָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ֵעי  ֵעי ְוִתיּבָ ֵעי ְוִתיּבָ ֵעי ְוִתיּבָ ר    ::::ָלךְ ָלךְ ָלךְ ָלךְ ְוִתיּבָ ל ַמֲעׂשֵ יִעי ׁשֶ ׁשִ ּתְ יל מּום ּבַ ּטִ רַהּמַ ל ַמֲעׂשֵ יִעי ׁשֶ ׁשִ ּתְ יל מּום ּבַ ּטִ רַהּמַ ל ַמֲעׂשֵ יִעי ׁשֶ ׁשִ ּתְ יל מּום ּבַ ּטִ רַהּמַ ל ַמֲעׂשֵ יִעי ׁשֶ ׁשִ ּתְ יל מּום ּבַ ּטִ         ! ַהּמַ

יִעי  ׁשִ ָנא ּתְ א ַמאי ׁשְ יִעי ֶאּלָ ׁשִ ָנא ּתְ א ַמאי ׁשְ יִעי ֶאּלָ ׁשִ ָנא ּתְ א ַמאי ׁשְ יִעי ֶאּלָ ׁשִ ָנא ּתְ א ַמאי ׁשְ ֲעָיא ּדְ ֶאּלָ ֲעָיא לֹא ָקִמיּבָ ֲעָיא לֹא ָקִמיּבָ ֲעָיא לֹא ָקִמיּבָ   ? ָלךְ ָלךְ ָלךְ ָלךְ לֹא ָקִמיּבָ
ַרֲחָמָנא ִמֲעֵטיּה  ַרֲחָמָנא ִמֲעֵטיּה ּדְ ַרֲחָמָנא ִמֲעֵטיּה ּדְ ַרֲחָמָנא ִמֲעֵטיּה ּדְ יִריּדְ   , (ויקרא כז, לב) 150""ַהֲעׂשִ
יִעי ׁשִ יִעיְלהֹוִציא ַהּתְ ׁשִ יִעיְלהֹוִציא ַהּתְ ׁשִ יִעיְלהֹוִציא ַהּתְ ׁשִ   . ְלהֹוִציא ַהּתְ

   :ָהִכי ַנִמיָהִכי ַנִמיָהִכי ַנִמיָהִכי ַנִמי
ה קֹ "    ::::ַרֲחָמָנא ַמֲעִטיְנהוּ ַרֲחָמָנא ַמֲעִטיְנהוּ ַרֲחָמָנא ַמֲעִטיְנהוּ ַרֲחָמָנא ַמֲעִטיְנהוּ          ֵהם ְקֵריִבין, ֵהם ְקֵריִבין, ֵהם ְקֵריִבין, ֵהם ְקֵריִבין,          - (במדבר יח, יז)    151ֶדׁש ֵהם"לֹא ִתְפּדֶ

מּוָרָתן ְקֵריָבה מּוָרָתן ְקֵריָבהְוֵאין ּתְ מּוָרָתן ְקֵריָבהְוֵאין ּתְ מּוָרָתן ְקֵריָבהְוֵאין ּתְ   .  ְוֵאין ּתְ
   

ר ִיְצָחק             ::::ַמְתֵני ָלּה ָהִכיַמְתֵני ָלּה ָהִכיַמְתֵני ָלּה ָהִכיַמְתֵני ָלּה ָהִכי    ַרב ַנְחָמן ּבַ
        

ֵריּה ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  אּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     ַרב ַאָחא ּבְ             ::::ַרב ַעזָּ
ַמַעְרָבא ָען ּבְ ַמַעְרָבאּבָ ָען ּבְ ַמַעְרָבאּבָ ָען ּבְ ַמַעְרָבאּבָ ָען ּבְ             ::::ּבָ

י ׁשִ ּתְ יל מּום ּבַ ּטִ יַהּמַ ׁשִ ּתְ יל מּום ּבַ ּטִ יַהּמַ ׁשִ ּתְ יל מּום ּבַ ּטִ יַהּמַ ׁשִ ּתְ יל מּום ּבַ ּטִ ר ַהּמַ ל ַמֲעׂשֵ ר ִעי ׁשֶ ל ַמֲעׂשֵ ר ִעי ׁשֶ ל ַמֲעׂשֵ ר ִעי ׁשֶ ל ַמֲעׂשֵ       ????ַמהוּ ַמהוּ ַמהוּ ַמהוּ     ––––ִעי ׁשֶ
  

  : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 
ֵעי  ֵעי ְוִתיּבָ ֵעי ְוִתיּבָ ֵעי ְוִתיּבָ ר!     ::::ָלךְ ָלךְ ָלךְ ָלךְ ְוִתיּבָ כֹור ּוַמֲעׂשֵ ְתמּוַרת ּבְ יל מּום ּבִ ּטִ ר! ַהּמַ כֹור ּוַמֲעׂשֵ ְתמּוַרת ּבְ יל מּום ּבִ ּטִ ר! ַהּמַ כֹור ּוַמֲעׂשֵ ְתמּוַרת ּבְ יל מּום ּבִ ּטִ ר! ַהּמַ כֹור ּוַמֲעׂשֵ ְתמּוַרת ּבְ יל מּום ּבִ ּטִ         ַהּמַ

ר  כֹור ּוַמֲעׂשֵ מּוַרת ּבְ ָנא ּתְ א ַמאי ׁשְ ר ֶאּלָ כֹור ּוַמֲעׂשֵ מּוַרת ּבְ ָנא ּתְ א ַמאי ׁשְ ר ֶאּלָ כֹור ּוַמֲעׂשֵ מּוַרת ּבְ ָנא ּתְ א ַמאי ׁשְ ר ֶאּלָ כֹור ּוַמֲעׂשֵ מּוַרת ּבְ ָנא ּתְ א ַמאי ׁשְ ֲעָיא ּדְ ֶאּלָ ֲעָיא לֹא ִמיּבָ ֲעָיא לֹא ִמיּבָ ֲעָיא לֹא ִמיּבָ             ????ךְ ךְ ךְ ךְ לְָ לְָ לְָ לְָ לֹא ִמיּבָ
ַרֲחָמָנא ַמֲעִטיְנהּו  ַרֲחָמָנא ַמֲעִטיְנהּו ּדְ ַרֲחָמָנא ַמֲעִטיְנהּו ּדְ ַרֲחָמָנא ַמֲעִטיְנהּו ּדְ         ֵהן ְקֵריִבין, ֵהן ְקֵריִבין, ֵהן ְקֵריִבין, ֵהן ְקֵריִבין,         ----    (במדבר יח, יז)    ֶדׁש ֵהם""קֹ ּדְ

מּוָרָתן ְקֵריָבה.  מּוָרָתן ְקֵריָבה. ְוֵאין ּתְ מּוָרָתן ְקֵריָבה. ְוֵאין ּתְ מּוָרָתן ְקֵריָבה. ְוֵאין ּתְ         ְוֵאין ּתְ
ר ַנִמי,  ל ַמֲעׂשֵ יִעי ׁשֶ ׁשִ ר ַנִמי, ּתְ ל ַמֲעׂשֵ יִעי ׁשֶ ׁשִ ר ַנִמי, ּתְ ל ַמֲעׂשֵ יִעי ׁשֶ ׁשִ ר ַנִמי, ּתְ ל ַמֲעׂשֵ יִעי ׁשֶ ׁשִ         ּתְ

יִרי"ַרֲחָמָנא ִמֲעֵטיּה ַרֲחָמָנא ִמֲעֵטיּה ַרֲחָמָנא ִמֲעֵטיּה ַרֲחָמָנא ִמֲעֵטיּה  יִעי.      ----    (ויקרא כז, לב) "ָהֲעׂשִ ׁשִ יִעי.  ְלהֹוִציא ֶאת ַהּתְ ׁשִ יִעי.  ְלהֹוִציא ֶאת ַהּתְ ׁשִ יִעי.  ְלהֹוִציא ֶאת ַהּתְ ׁשִ ְלהֹוִציא ֶאת ַהּתְ

                                                        
ר  150 יִרי ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש לַ ְוָכל ַמְעׂשַ ֶבט ָהֲעׂשִ ָ ַחת ַהׁשּ ר ַיֲעבֹר תַּ ָקר ָוצֹאן ּכֹל ֲאׁשֶ   'הּבָ
ַח ְוֶאת ֶחְלבָּ  151 ְזּבֵ ְזרֹק ַעל ַהּמִ ָמם תִּ ה קֶֹדׁש ֵהם ֶאת ּדָ ב אֹו ְבכֹור ֵעז לֹא ִתְפּדֶ ׂשֶ כֹור ׁשֹור אֹו ְבכֹור ּכֶ ה ְלֵריַח ִניחַֹח לַ ַאְך ּבְ ֶ ְקִטיר ִאׁשּ   'הם תַּ

 רש"י
  מתי' 

. לכל קדושת הרי אלו כבכור ומעשר
בכור ומעשר שלא ימכרו באיטליז 

   לאחר שפל בהן מום ופדו:
. מפי חוך מן הבכור ומן המעשר

שאין האתן להקדש במכירתם 
דדמי בכור לכהן ודמי מעשר 

א לבעלים ומשום האה דידהו ל
   מזלזלין בקדשים:

. בבכור ומעשר איו פל בהן מום
יכול להוציאן מקדושה דבבכור 
כתיב לא תפדה ובמעשר כתיב לא 

   יגאל:
. שאין באין חוץ מן הבכור והמעשר

לכתחלה מחוצה לארץ כשאר כל 
   הקדשים:

שהבכור והמעשר יש להן פרסה 
. יש להן תקה במקומן במקומן

במומם שירעו עד שיסתאבו ויאכלו 
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' 
. מלקות משום כל מום לא מחייב

   לא יהיה בו:
. כגון ותיבעי בתשיעי של מעשר

קרא לט' עשירי דקדש ואיו קרב 
אמרין בשילהי בכורות (דף ס.) כד

   התשיעי אכל במומו:
. שלא יקרב להוציא את התשיעי

וכיון דאיו קרב פשיטא לן דלא 
   מיחייב המטיל בו מום הכא מי כו':
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        כא, אכא, אכא, אכא, א .20
ִמיִמין" אּו תְּ   ִיְקְרבּו.  - ְוִאם ּבָ
ֲעֵלי מּוִמין   ָעִלים -ְוִאם ּבַ מּוָמן, ַלּבְ   ...."ֵיָאְכלּו ּבְ

  
            ::::ִמיְנהוּ ִמיְנהוּ ִמיְנהוּ ִמיְנהוּ ּוְר ּוְר ּוְר ּוְר 
ֶבל, וְ " כֹורֹות ִמּבָ ן ַאְנִטיְגנֹוס ֶהֱעָלה ּבְ ּנוּ ּבֶ לּו ִמּמֶ         ! ! ! ! "לֹא ִקּבְ
        

        : : : : ַרב ִחְסָדאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ָיא ָיאָלא ַקׁשְ ָיאָלא ַקׁשְ ָיאָלא ַקׁשְ             ::::ָלא ַקׁשְ

י     ----ָהא ָהא ָהא ָהא  י ַרּבִ י ַרּבִ י ַרּבִ ָמֵעאל, ַרּבִ ָמֵעאל, ִיׁשְ ָמֵעאל, ִיׁשְ ָמֵעאל, ִיׁשְ   ִיׁשְ
י     ----ָהא ָהא ָהא ָהא  י ַרּבִ י ַרּבִ י ַרּבִ         ֲעִקיָבא. ֲעִקיָבא. ֲעִקיָבא. ֲעִקיָבא. ַרּבִ

        
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ      ::::ּדְ

י " ה ְזֵקִנים אֹוֵמר יֹוֵסיַרּבִ לׁשָ ּום ׁשְ ה ְדָבִרים ִמׁשּ לׁשָ    :ׁשְ
י  ָמֵעאלַרּבִ   אֹוֵמר:  ִיׁשְ

ה ַמן ַהּזֶ ּזְ ִני ּבַ ר ׁשֵ ַלִים? ְויֹ ,ָיכֹול ַיֲעֶלה ָאָדם ַמֲעׂשֵ ירּוׁשָ   אְכֶלּנּו ּבִ
כֹור ָטעּון ֲהָבַאת ָמקֹום,    ְוִדין הּוא: ּבְ

ר ָטעּון ֲהָבַאת ָמקֹום.    ַמֲעׂשֵ
כֹור  ִית,  -ַמה ּבְ ְפֵני ַהּבַ א ּבִ   ֵאינֹו ֶנֱאָכל ֶאּלָ

ר ַאף ַמ  ִית.  -ֲעׂשֵ ְפֵני ַהּבַ א ּבִ   ֵאינֹו ֶנֱאָכל ֶאּלָ
  לֹא, 

ַח,  י ִמְזּבֵ ִמים ְוֵאימּוִרים ְלַגּבֵ ן ּדָ ן ָטעּון ַמתַּ ּכֵ ְבכֹור, ׁשֶ   ִאם ָאַמְרתָּ ּבִ
ר ּתֹ ַמֲעׂשֵ   לֹא?! ּדְ אַמר ּבְ

יּכּוִרים ְטעּוִנין ֲהָבַאת ָמקֹום, וְ  ר ָטעּון ֲהָבַאת ָמקוֹ ָאַמְרתָּ ּבִ   ם. ַמֲעׂשֵ
ִית,  ְפֵני ַהּבַ א ּבִ יּכּוִרים ֵאין ֶנֱאָכִלין ֶאּלָ   ַמה ּבִ

ִית.  ְפֵני ַהּבַ א ּבִ ר ֵאין ֶנֱאָכל ֶאּלָ   ַאף ַמֲעׂשֵ
ָחה  ן ְטעּוִנין ַהּנָ ּכֵ ִביּכּוִרים ׁשֶ   , (דברים כו, ד) 152ַמה ּלְ

ר ּתֹ ַמֲעׂשֵ   לֹא?!ּדְ אַמר ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר    ... ֶהיך"ְוָאַכְלּתָ ִלְפֵני ה' ֱאלֹ     :תַּ

ָגְנָך ְוִתירֹ  ר ּדְ ָך ְוִיְצָהֶרָך ּוְבכֹ ַמְעׂשַ ָקְרָך ְוצֹ רֹׁשְ   , יד, כג) דברים(    153אֶנָך"ת ּבְ
ר ִלְבכֹור,  יׁש ַמֲעׂשֵ   ִהּקִ

כֹור  ִית,  -ַמה ּבְ ְפֵני ַהּבַ א ּבִ   ֵאינֹו ֶנֱאָכל ֶאּלָ
ִית ְפֵני ַהּבַ א ּבִ ר ֵאין ֶנֱאָכל ֶאּלָ   . . . . "ַאף ַמֲעׂשֵ

  
יָנאְוִליֲהַדר ְוִליֲהַדר ְוִליֲהַדר ְוִליֲהַדר  יָנאּדִ יָנאּדִ יָנאּדִ ד"ְוֵליֵתי ּבְ ְוֵליֵתי ּבְ ְוֵליֵתי ּבְ ְוֵליֵתי ּבְ , ּדִ ד""ַמה ַהּצַ ד""ַמה ַהּצַ ד""ַמה ַהּצַ   ! "ַמה ַהּצַ

  
יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר    : : : : ַרב ַאׁשִ

א ְלֵמיַמר ִאיכָּ ּום ּדְ א ְלֵמיַמרִמׁשּ ִאיכָּ ּום ּדְ א ְלֵמיַמרִמׁשּ ִאיכָּ ּום ּדְ א ְלֵמיַמרִמׁשּ ִאיכָּ ּום ּדְ ֶהן: ִמׁשּ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ַהּצַ ֶהןַמה ּלְ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ַהּצַ ֶהןַמה ּלְ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ַהּצַ ֶהןַמה ּלְ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ַהּצַ ַח     ,,,,ַמה ּלְ ֶהן ַצד ִמְזּבֵ ן ֵיׁש ּבָ כֵּ ַח ׁשֶ ֶהן ַצד ִמְזּבֵ ן ֵיׁש ּבָ כֵּ ַח ׁשֶ ֶהן ַצד ִמְזּבֵ ן ֵיׁש ּבָ כֵּ ַח ׁשֶ ֶהן ַצד ִמְזּבֵ ן ֵיׁש ּבָ כֵּ             ....ׁשֶ
  
            ????ַמאי ָקָסַברַמאי ָקָסַברַמאי ָקָסַברַמאי ָקָסַבר ּוווו

ה ִראׁשֹוָנה    ::::ִאי ָקָסַברִאי ָקָסַברִאי ָקָסַברִאי ָקָסַבר ָ ה ִראׁשֹוָנהְקדּוׁשּ ָ ה ִראׁשֹוָנהְקדּוׁשּ ָ ה ִראׁשֹוָנהְקדּוׁשּ ָ ה ֶלָעִתיד, ְקדּוׁשּ ׁשָ ּה ְוִקיּדְ ְעּתָ ה ְלׁשַ ׁשָ ה ֶלָעִתידִקיּדְ ׁשָ ּה ְוִקיּדְ ְעּתָ ה ְלׁשַ ׁשָ ה ֶלָעִתידִקיּדְ ׁשָ ּה ְוִקיּדְ ְעּתָ ה ְלׁשַ ׁשָ ה ֶלָעִתידִקיּדְ ׁשָ ּה ְוִקיּדְ ְעּתָ ה ְלׁשַ ׁשָ ר            ----    אאאאָלבֹ ָלבֹ ָלבֹ ָלבֹ     ִקיּדְ ָנא ַמֲעׂשֵ כֹור ְוָלא ׁשְ ָנא ּבְ רָלא ׁשְ ָנא ַמֲעׂשֵ כֹור ְוָלא ׁשְ ָנא ּבְ רָלא ׁשְ ָנא ַמֲעׂשֵ כֹור ְוָלא ׁשְ ָנא ּבְ רָלא ׁשְ ָנא ַמֲעׂשֵ כֹור ְוָלא ׁשְ ָנא ּבְ             ,,,,ָלא ׁשְ
ֵני ֲהָבָאה ִניְנהוּ  ֵני ֲהָבָאה ִניְנהוּ ּבְ ֵני ֲהָבָאה ִניְנהוּ ּבְ ֵני ֲהָבָאה ִניְנהוּ ּבְ  !ּבְ

ה ֶלָעִתיד ָלבֹ     ::::ְוִאי ָקָסַברְוִאי ָקָסַברְוִאי ָקָסַברְוִאי ָקָסַבר ׁשָ ּה ְולֹא ִקיּדְ ְעּתָ ה ְלׁשַ ׁשָ ה ִראׁשֹוָנה ִקיּדְ ָ ה ֶלָעִתיד ָלבֹ ְקדּוׁשּ ׁשָ ּה ְולֹא ִקיּדְ ְעּתָ ה ְלׁשַ ׁשָ ה ִראׁשֹוָנה ִקיּדְ ָ ה ֶלָעִתיד ָלבֹ ְקדּוׁשּ ׁשָ ּה ְולֹא ִקיּדְ ְעּתָ ה ְלׁשַ ׁשָ ה ִראׁשֹוָנה ִקיּדְ ָ ה ֶלָעִתיד ָלבֹ ְקדּוׁשּ ׁשָ ּה ְולֹא ִקיּדְ ְעּתָ ה ְלׁשַ ׁשָ ה ִראׁשֹוָנה ִקיּדְ ָ ֵעי ְקדּוׁשּ יּבָ כֹור ַנִמי ּתִ ֵעי א, ֲאִפיּלּו ּבְ יּבָ כֹור ַנִמי ּתִ ֵעי א, ֲאִפיּלּו ּבְ יּבָ כֹור ַנִמי ּתִ ֵעי א, ֲאִפיּלּו ּבְ יּבָ כֹור ַנִמי ּתִ   !!!!ךְ ךְ ךְ ךְ לְָ לְָ לְָ לְָ א, ֲאִפיּלּו ּבְ
  

ה ִראׁשֹוָנה     ::::ָקָסַברָקָסַברָקָסַברָקָסַבר    ,,,,ְלעֹוָלםְלעֹוָלםְלעֹוָלםְלעֹוָלם ָ ה ִראׁשֹוָנה ְקדּוׁשּ ָ ה ִראׁשֹוָנה ְקדּוׁשּ ָ ה ִראׁשֹוָנה ְקדּוׁשּ ָ ה ֶלָעִתיד ָלבֹ ְקדּוׁשּ ׁשָ ּה ְולֹא ִקיּדְ ְעּתָ ה ְלׁשַ ׁשָ ה ֶלָעִתיד ָלבֹ ִקיּדְ ׁשָ ּה ְולֹא ִקיּדְ ְעּתָ ה ְלׁשַ ׁשָ ה ֶלָעִתיד ָלבֹ ִקיּדְ ׁשָ ּה ְולֹא ִקיּדְ ְעּתָ ה ְלׁשַ ׁשָ ה ֶלָעִתיד ָלבֹ ִקיּדְ ׁשָ ּה ְולֹא ִקיּדְ ְעּתָ ה ְלׁשַ ׁשָ         א, א, א, א, ִקיּדְ
ַמאי ָעְסִקיַנן ַמאי ָעְסִקיַנןְוָהָכא ּבְ ַמאי ָעְסִקיַנןְוָהָכא ּבְ ַמאי ָעְסִקיַנןְוָהָכא ּבְ ִית, וְ     ::::ְוָהָכא ּבְ ְפֵני ַהּבַ כֹור ּבִ ל ּבְ מֹו ׁשֶ ְזַרק ּדָ ּנִ גֹון ׁשֶ ִית, וְ כְּ ְפֵני ַהּבַ כֹור ּבִ ל ּבְ מֹו ׁשֶ ְזַרק ּדָ ּנִ גֹון ׁשֶ ִית, וְ כְּ ְפֵני ַהּבַ כֹור ּבִ ל ּבְ מֹו ׁשֶ ְזַרק ּדָ ּנִ גֹון ׁשֶ ִית, וְ כְּ ְפֵני ַהּבַ כֹור ּבִ ל ּבְ מֹו ׁשֶ ְזַרק ּדָ ּנִ גֹון ׁשֶ ים. כְּ רֹו ַקּיָ ׂשָ ִית, ַוֲעַדִיין ּבְ ים. ָחַרב ַהּבַ רֹו ַקּיָ ׂשָ ִית, ַוֲעַדִיין ּבְ ים. ָחַרב ַהּבַ רֹו ַקּיָ ׂשָ ִית, ַוֲעַדִיין ּבְ ים. ָחַרב ַהּבַ רֹו ַקּיָ ׂשָ ִית, ַוֲעַדִיין ּבְ   ָחַרב ַהּבַ

ר ְזִריָקה הּוא, ָאֵתי ּבָ  ם לֹא ּבַ ִאי ִאיֵתיּה ַלּדָ יָון ּדְ ר ְזִריָקה הּוא, ָאֵתי ּבָ כֵּ ם לֹא ּבַ ִאי ִאיֵתיּה ַלּדָ יָון ּדְ ר ְזִריָקה הּוא, ָאֵתי ּבָ כֵּ ם לֹא ּבַ ִאי ִאיֵתיּה ַלּדָ יָון ּדְ ר ְזִריָקה הּוא, ָאֵתי ּבָ כֵּ ם לֹא ּבַ ִאי ִאיֵתיּה ַלּדָ יָון ּדְ םכֵּ ר ָיֵליף ִמּדָ םׂשָ ר ָיֵליף ִמּדָ םׂשָ ר ָיֵליף ִמּדָ םׂשָ ר ָיֵליף ִמּדָ   ,יח)-(במדבר יח, יז    154ׂשָ
ר ְוָיֵליף וְ וְ וְ וְ          כא,ב ר ְוָיֵליף ָאֵתי ַמֲעׂשֵ ר ְוָיֵליף ָאֵתי ַמֲעׂשֵ ר ְוָיֵליף ָאֵתי ַמֲעׂשֵ כֹור. ִמ ִמ ִמ ִמ ָאֵתי ַמֲעׂשֵ כֹור. ּבְ כֹור. ּבְ כֹור. ּבְ         ּבְ

        
            !ֶדׁש ֵמֲהָדֵדי?ֶדׁש ֵמֲהָדֵדי?ֶדׁש ֵמֲהָדֵדי?ֶדׁש ֵמֲהָדֵדי?ִמי ָיְלִפיַנן קֹ ִמי ָיְלִפיַנן קֹ ִמי ָיְלִפיַנן קֹ ִמי ָיְלִפיַנן קֹ וּ וּ וּ וּ 

י ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר    : : : : יֹוָחָנןַרּבִ

                                                        
ח  152 יחֹו ִלְפֵני ִמְזּבַ ֶדָך ְוִהּנִ ֶנא ִמּיָ  ֱאלֶֹהיךָ  'הְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַהּטֶ

ָקְרָך ְוצֹ  'הְוָאַכְלתָּ ִלְפֵני  153 ָך ְוִיְצָהֶרָך ּוְבכֹרֹת ּבְ ירֹׁשְ ָגְנָך תִּ ר ּדְ ם ַמְעׂשַ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ ר ִיְבַחר ְלׁשַ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת אֶנָך ְלַמ ֱאלֶֹהיָך ּבַ ל  'הַען תִּ ֱאלֶֹהיָך ּכָ
ִמים   ַהּיָ

ַח ְוֶאת ֶחְלבָּ  יזיזיזיז 154 ְזּבֵ ְזרֹק ַעל ַהּמִ ָמם תִּ ה קֶֹדׁש ֵהם ֶאת ּדָ ב אֹו ְבכֹור ֵעז לֹא ִתְפּדֶ ׂשֶ כֹור ׁשֹור אֹו ְבכֹור ּכֶ ה ְלֵריַח ִניחַֹח לַ ַאְך ּבְ ֶ ְקִטיר ִאׁשּ         . 'הם תַּ
ָר  יחיחיחיח                         ִמין ְלָך ִיְהֶיהּוְבׂשָ נּוָפה ּוְכׁשֹוק ַהּיָ ֲחֵזה ַהתְּ ְך ּכַ   ם ִיְהֶיה ּלָ

 רש"י
. בן אטיגוס ולא קבלו הימו

וקשיא אמתי' דקתי אם באו 
   תמימים יקרבו:

. (בסיפא הא ר' ישמעאל כו'
   אתיא):

שמעאל ור''ע ובן . רבי יג' זקים
   עזאי:

. דטעוין בכור ומעשר ובכורים
הבאת מקום דכתיב (דברים יב) 
והבאתם שמה עולותיכם וגו' 

   ותרומת ידכם אלו בכורים:
. כדמפרש מה בכור איו אכל כו'

לקמיה דבעי מתן דמים ואימורין 
   למזבח:

בכורים אין אכלין אלא בפי 
. דכתיב (שם כו) והחתו הבית

   ' אלהיך:לפי ה
. לפי המזבח דכתיב החה

   והחתו לפי ה' אלהיך:
. למה לי קרא וליהדר דיא כו'

ליהדר דיא ולימא בכור יוכיח 
וחזר הדין הצד השוה שבהן 
שטעוין הבאת מקום ואין 
אכלין אלא בפי הבית אף אי 

   אביא מעשר:
. דפשיטא ליה דבכור ומאי קסבר

איו אכל ומעשר שי מספקא 
   ה:לי

. תרוייהו וקידשה לעתיד לבא
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

טא ודקשיא מאי שא בכור דפשי
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:
. מהדדי כגון ומי ילפין קדשים

הכא דילפת בשר מדם ומעשר 
   מבשר:

. ומפרש טעמא והא א''ר יוחן כו'
  באיזהו מקומן (זבחים דף מט:):
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ֵמד ּה ְלֵמִדין ָלֵמד ִמן ַהּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ֵמדכָּ ּה ְלֵמִדין ָלֵמד ִמן ַהּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ֵמדכָּ ּה ְלֵמִדין ָלֵמד ִמן ַהּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ֵמדכָּ ּה ְלֵמִדין ָלֵמד ִמן ַהּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ     ,כָּ
ֵאין ְלֵמִדין ָלֵמד ִמן  ים ׁשֶ ָדׁשִ ֵאין ְלֵמִדין ָלֵמד ִמן חּוץ ִמן ַהּקָ ים ׁשֶ ָדׁשִ ֵאין ְלֵמִדין ָלֵמד ִמן חּוץ ִמן ַהּקָ ים ׁשֶ ָדׁשִ ֵאין ְלֵמִדין ָלֵמד ִמן חּוץ ִמן ַהּקָ ים ׁשֶ ָדׁשִ ֵמד! חּוץ ִמן ַהּקָ ֵמד! ַהּלָ ֵמד! ַהּלָ ֵמד! ַהּלָ   ַהּלָ

  
ר  ר ַמֲעׂשֵ ר ַמֲעׂשֵ ר ַמֲעׂשֵ ין הּוא -ַמֲעׂשֵ ין הּואחּוּלִ ין הּואחּוּלִ ין הּואחּוּלִ       ....חּוּלִ

  
ֲאַמר ֲאַמרָהִניָחא ְלַמאן ּדַ ֲאַמרָהִניָחא ְלַמאן ּדַ ֲאַמרָהִניָחא ְלַמאן ּדַ ַתר ָלֵמד ָאְזִליַנן    ::::ָהִניָחא ְלַמאן ּדַ ַתר ָלֵמד ָאְזִליַנןּבָ ַתר ָלֵמד ָאְזִליַנןּבָ ַתר ָלֵמד ָאְזִליַנןּבָ   . ּבָ

ֲאַמר א ְלַמאן ּדַ ֲאַמרֶאּלָ א ְלַמאן ּדַ ֲאַמרֶאּלָ א ְלַמאן ּדַ ֲאַמרֶאּלָ א ְלַמאן ּדַ ד ָאְזִליַנן     ::::ֶאּלָ ַתר ְמַלּמֵ ד ָאְזִליַנן ּבָ ַתר ְמַלּמֵ ד ָאְזִליַנן ּבָ ַתר ְמַלּמֵ ד ָאְזִליַנן ּבָ ַתר ְמַלּמֵ א ְלֵמיַמר    ----ּבָ א ְלֵמיַמרַמאי ִאיכָּ א ְלֵמיַמרַמאי ִאיכָּ א ְלֵמיַמרַמאי ִאיכָּ             ????ַמאי ִאיכָּ
        

ם  ר ְוּדָ ׂשָ ם ּבָ ר ְוּדָ ׂשָ ם ּבָ ר ְוּדָ ׂשָ ם ּבָ ר ְוּדָ ׂשָ ָתא ִהיא    ----ּבָ ָתא ִהיאֲחָדא ִמיּלְ ָתא ִהיאֲחָדא ִמיּלְ ָתא ִהיאֲחָדא ִמיּלְ   .  ֲחָדא ִמיּלְ
   

        
י "   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבאַרּבִ

ים, ְוַיְקִריֶבּנּו? ָיכֹול ַיֲעֶלה ָא  ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ כֹור ִמחּוָצה ָלָאֶרץ ָלָאֶרץ ּבִ   ָדם ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר:   ... "ְוָאַכְלּתָ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך     תַּ

ָגְנָך ְוִתירֹ  ר ּדְ ָך ְוִיְצָהֶרָך ּוְבכֹ ַמְעׂשַ ָקְרָך ְוצֹ רֹׁשְ    .(דברים יד, כג)    155אֶנָך"ת ּבְ
קֹום ָגן  ִמּמָ ר ּדָ ה ַמֲעֶלה ַמְעׂשַ ַאתָּ כֹור.  -ׁשֶ ה ַמֲעֶלה ּבְ   ַאתָּ

ָגן וּ  ר ּדָ ה ַמֲעֶלה ַמְעׂשַ ִאי ַאתָּ קֹום ׁשֶ כֹור -ִמּמָ ה ַמֲעֶלה ּבְ   . . . . ִאי ַאתָּ
  
  
אי" ן ַעּזַ   אֹוֵמר:  ּבֶ

ִני, ְויֹ ר ׁשֵ ָכל ָהרֹוֶאה? ָיכֹול ַמֲעֶלה ֶאת ַמֲעׂשֵ   אְכֶלּנּו ּבְ
ין הּואוְ  כוֹ  :ּדִ   ָטעּון ֲהָבַאת ָמקֹום,  -ר ּבְ
ר וּ    ָטעּון ֲהָבַאת ָמקֹום.  -ַמֲעׂשֵ

כֹור  א ִלְפִנים ִמן ַהחֹוָמה,  -ַמה ּבְ   ֵאינֹו ֶנֱאָכל ֶאּלָ
ר  א ִלְפִנים ִמן ַהחֹוָמה.  -ַאף ַמֲעׂשֵ   ֵאינֹו ֶנֱאָכל ֶאּלָ

י ִמזְ  ִמים ְוֵאימּוִרין ְלַגּבֵ ן ּדָ ן ָטעּון ַמתַּ ּכֵ ְבכֹור ׁשֶ ַח, ּתַֹמה ּלִ ר ּבֵ ַמֲעׂשֵ   לֹא?! ּדְ אַמר ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר   ... "ְוָאַכְלּתָ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך  :תַּ

ָגְנָך ְוִתירֹ  ר ּדְ ָך ְוִיְצָהֶרָך ּוְבכֹ ַמֲעׂשַ ָקְרָך ְוצֹ רֹׁשְ    .(דברים יד, כג)    אֶנָך"ת ּבְ
ר  יׁש ַמֲעׂשֵ   כֹור: ְב ִל ַמּקִ

כֹור  א ִלְפ  -ַמה ּבְ   ִנים ִמן ַהחֹוָמה, ֵאינֹו ֶנֱאָכל ֶאּלָ
ר  א ִלְפִנים ִמן ַהחֹוָמה -ַאף ַמֲעׂשֵ   . . . . "ֵאינֹו ֶנֱאָכל ֶאּלָ

  
ָקָאַמר ָיא ֵליּה ּדְ ָקָאַמרַמאי ַקׁשְ ָיא ֵליּה ּדְ ָקָאַמרַמאי ַקׁשְ ָיא ֵליּה ּדְ ָקָאַמרַמאי ַקׁשְ ָיא ֵליּה ּדְ   ? "ָיכֹול"    ::::ַמאי ַקׁשְ

  
            ::::הֹוִאיל ּוְתַנןהֹוִאיל ּוְתַנןהֹוִאיל ּוְתַנןהֹוִאיל ּוְתַנן ::::ָאַמְרּתָ ָאַמְרּתָ ָאַמְרּתָ ָאַמְרּתָ 

ילֹה " ין ׁשִ ַלִים, ִל ֵאין ּבֵ   ְירּוׁשָ
ילֹה  ׁשִ ּבְ א ׁשֶ ים וּ  -ֶאּלָ ים ַקּלִ ר אֹוְכִלין ֳקָדׁשִ ָכל ָהרֹוֶאה, ַמֲעׂשֵ ִני ּבְ   ׁשֵ

ַלים ִב וּ     .ים ִמן ַהחֹוָמהִלְפנִ  -ירּוׁשָ
ָלִעים - 156אןָכ אן וְ ָכ וְ  ים ִלְפִנים ִמן ַהּקְ י ָקָדׁשִ   . (מגילה ט:)(מגילה ט:)(מגילה ט:)(מגילה ט:)    "ָקְדׁשֵ

ֵתיָמא ֵתיָמאַמהּו ּדְ ֵתיָמאַמהּו ּדְ ֵתיָמאַמהּו ּדְ ָכל ָהרֹוֶאה,     ::::ַמהּו ּדְ ִני ּבְ ר ׁשֵ ַלִים ֵליֵתי ַמֲעׂשֵ ירּוׁשָ ָכל ָהרֹוֶאה, ּבִ ִני ּבְ ר ׁשֵ ַלִים ֵליֵתי ַמֲעׂשֵ ירּוׁשָ ָכל ָהרֹוֶאה, ּבִ ִני ּבְ ר ׁשֵ ַלִים ֵליֵתי ַמֲעׂשֵ ירּוׁשָ ָכל ָהרֹוֶאה, ּבִ ִני ּבְ ר ׁשֵ ַלִים ֵליֵתי ַמֲעׂשֵ ירּוׁשָ   ּבִ
ַמע ָלן ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ       ....ָקא ַמׁשְ

  
   
  ם: אֹוְמִרי ֲאֵחִרים"

ין ׁשִ סּוֵלי ַהּמּוְקּדָ ּפְ ָנתֹו ּכִ ָעְבָרה ׁשְ כֹור ׁשֶ ֵסל?  ,ָיכֹול ְיֵהא ּבְ   ְוִיּפָ
ְלמּוד לֹוַמר ָך ְוִיְצָהֶרךָ "    :תַּ ָגְנָך ְוִתירׁשְ ר ּדְ ר,  (דברים יד, כג)    "ַמֲעׂשֵ כֹור ְלַמֲעׂשֵ יׁש ּבְ   ַמּקִ

ר  ֲעׂשֵ ּה,  -ַמה ּמַ ָנה ַלֲחֶביְרתָּ ָ   ֵאינֹו ִנְפָסל ִמׁשּ
כֹור  ּה  -ַאף ּבְ ָנה ַלֲחֶביְרתָּ ָ   . . . . "ֵאינֹו ִנְפַסל ִמׁשּ

  
ַנןוְ וְ וְ וְ  ַנןְלַרּבָ ַנןְלַרּבָ ַנןְלַרּבָ ִקי ְלהּו ְלַטֲעָמא ַאֲחִריָנא, ְלַרּבָ ַמּפְ ִקי ְלהּו ְלַטֲעָמא ַאֲחִריָנאּדְ ַמּפְ ִקי ְלהּו ְלַטֲעָמא ַאֲחִריָנאּדְ ַמּפְ ִקי ְלהּו ְלַטֲעָמא ַאֲחִריָנאּדְ ַמּפְ ּה     ,,,,ּדְ ָנה ַלֲחֶביְרּתָ ָ ּה ִמׁשּ ָנה ַלֲחֶביְרּתָ ָ ּה ִמׁשּ ָנה ַלֲחֶביְרּתָ ָ ּה ִמׁשּ ָנה ַלֲחֶביְרּתָ ָ             ????ְמָנא ְלהוּ ְמָנא ְלהוּ ְמָנא ְלהוּ ְמָנא ְלהוּ     ----ִמׁשּ
        

ָנה""ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ּתֹ     ::::ָנְפָקא ְלהוּ ָנְפָקא ְלהוּ ָנְפָקא ְלהוּ ָנְפָקא ְלהוּ  ָנה ְבׁשָ    ,(דברים ט, ב)    157אְכֶלּנּו ׁשָ

                                                        
ָקְרָך ְוצֹ  'הְוָאַכְלתָּ ִלְפֵני  155 ָך ְוִיְצָהֶרָך ּוְבכֹרֹת ּבְ ירֹׁשְ ָגְנָך תִּ ר ּדְ ם ַמְעׂשַ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ ר ִיְבַחר ְלׁשַ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ְלַמד ְלִיְר ֱאלֶֹהיָך ּבַ ִמים 'הָאה ֶאת אֶנָך ְלַמַען תִּ ל ַהּיָ   ֱאלֶֹהיָך ּכָ
  ְוֵכןְוֵכןְוֵכןְוֵכןמסורת הש"ס על פי וסח המשיות וכתבי יד. במהדורת וילא:  156
ֵני ֲעָנק 157 ב ִלְפֵני ּבְ ַמְעתָּ ִמי ִיְתַיּצֵ ה ׁשָ ה ָיַדְעתָּ ְוַאתָּ ר ַאתָּ ֵני ֲעָנִקים ֲאׁשֶ דֹול ָוָרם ּבְ   ַעם ּגָ

 רש"י
. כגון הכא דמעשר למד מן הלמד

למד מבשר ובשר גופיה למד 
   מדם:

   . ולמידין אותו:חולין הוא
. דאם הוא בתר הלמד אזלי'

   חולין למידין אותו מהמלמד:
. דם המלמד בעי בתר המלמד

   למיהוי חולין:
. הא הוי מאי איכא למימר

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 

ליבעי קידשה מעשר מי לא 
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 

עשר וגמר מהאי מזבח ואתא מ
בשר: מעשר דגן איו בא אלא מן 
הארץ בפ''ק דקדושין בסופו (דף 

   לו:):
. וברייתא דלא אתה מעלה בכור

קיבלו מבית אטיגוס ר''ע היא 
ומתי' רבי ישמעאל היא דלא 
מייתר ליה האי קרא להך 

   דרשא:
. בכל מקום שיוכל בכל הרואה

   לראותו העומד בירושלים:
   ל:. דאיו אכודין הוא

מה בכור איו אכל אלא לפים 
. דקדשים פסלין מן החומה

   ביוצא:
מה לבכור שכן חילקת בזמן 

. ואוכליו חילקת בזמן אכילתו
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 

. ומא תיתי לך יכול כו'דקאמר 
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:
. מהקרבה הואיל וכתיב ויפסל

   שה בשה:
   . שבע שים במשמע:שה בשה
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כוֹ  ד ַעל ַהּבְ כוֹ ִליּמֵ ד ַעל ַהּבְ כוֹ ִליּמֵ ד ַעל ַהּבְ כוֹ ִליּמֵ ד ַעל ַהּבְ ּה. ִליּמֵ ָנה ַלֲחֶבְרּתָ ָ ֵאינֹו ִנְפָסל ִמׁשּ ּה. ר ׁשֶ ָנה ַלֲחֶבְרּתָ ָ ֵאינֹו ִנְפָסל ִמׁשּ ּה. ר ׁשֶ ָנה ַלֲחֶבְרּתָ ָ ֵאינֹו ִנְפָסל ִמׁשּ ּה. ר ׁשֶ ָנה ַלֲחֶבְרּתָ ָ ֵאינֹו ִנְפָסל ִמׁשּ         ר ׁשֶ
        
ָנה""ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ּתֹ ְלֲאֵחִרים ְלֲאֵחִרים ְלֲאֵחִרים ְלֲאֵחִרים וְ וְ וְ וְ  ׁשָ ָנה ּבְ יּה  - (דברים ט, ב)    אְכֶלנּו ׁשָ י ּבֵ ְרׁשִ יּה ַמאי ּדָ י ּבֵ ְרׁשִ יּה ַמאי ּדָ י ּבֵ ְרׁשִ יּה ַמאי ּדָ י ּבֵ ְרׁשִ             ????ַמאי ּדָ
        

ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיאִמיּבָ ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיאִמיּבָ ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיאִמיּבָ             ::::ִמיּבָ
ָנה זֹו, וְ " ָ ָנה ַאֶחֶרתיֹום ֶאָחד יֹום ֶאָחד ִמׁשּ ָ    – ִמׁשּ

ד ַע  ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחדִליּמֵ ֶנֱאָכל ִלׁשְ כֹור ׁשֶ   ושואלים . . . . "ל ַהּבְ
  

ַנן ַנןְוַרּבָ ַנןְוַרּבָ ַנןְוַרּבָ ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד     ,,,,ְוַרּבָ ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד ֶנֱאָכל ִלׁשְ ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד ֶנֱאָכל ִלׁשְ ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד ֶנֱאָכל ִלׁשְ             ????ְמָנא ְלהוּ ְמָנא ְלהוּ ְמָנא ְלהוּ ְמָנא ְלהוּ     ----ֶנֱאָכל ִלׁשְ
        

נּוָפה"    ::::ָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראָאַמר ְקָרא ֲחֵזה ַהּתְ   .  (במדבר יח, יח)    158"ִיְהֶיה ְלָך ּכַ
  

        הדרן עלך אלו קדשיםהדרן עלך אלו קדשיםהדרן עלך אלו קדשיםהדרן עלך אלו קדשים
 

  

                                                        
ֲחֵזה  158 ְך ּכַ ָרם ִיְהֶיה ּלָ ִמין ְלָך ִיְהֶיהּוְבׂשָ נּוָפה ּוְכׁשֹוק ַהּיָ   ַהתְּ

 רש"י
. ששחטו יום אחד משה זו

שתו וקמ''ל קרא  כמצותו בסוף
דאכל אותו יום ויום המחרת 

   שהוא משה האחרת:
. דהייו חזה ושוק כחזה התופה

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 

אחרת כיוצא להוסיף עוד הוייה 
  בה והייו יום ב'

  


