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  .כחד� תות יכר
  ?הא� בעלי חיי� נדחי�

  

כ שמת אחד "שעירי יוה
  מה$

הפריש נקבה לפסח 
  וילדה זכר

עשיר שהפריש ק$ 
  והעני

  

, רילמביא זוג חדש ומג
  והיש$ ירעה

אינו יכול להקריב 
  לבנה לפסח

אינו יכול להקריב 
  1לק$

'  רבש�אלעזר ' לר
  שמעו$' ולרבנ$ דר, אושעיא

  שמעו$' לר  מקריב את הק$  מקריב לבנה לפסח  מביא חברו בלא הגרלה

  
  ?מה דינו, מטמא מקדש עני שהפריש מעות לקינו והעשיר

  

    די$ דמי החטאת  די$ דמי העולה
  2א� כבר אמר אלו לחטאתי ואלו לעולתי  חובתומוסי� מעות ולוקח   ילכו לנדבה

  כשלא אמר עדיי$ אלו לחטאתי ואלו לעולתי   כבש לחטאת(ו מוסי� מעות על שניה� ולוקח חובת

  
  ?הא� יצא, מטמא מקדש או מצורע עשיר שהביא קרב� עני

  

    במטמא מקדש  במצורע 
  אושעיא' אלעזר בש� ר' לר  לא יצא  לא יצא

  אושעיא' חגא בש� ר' לר  יצא  3לא יצא

  

                                                           
 דה א עשיר ה י ה (ד א� ש מתחילתו לא קד ש אלא לד מיו  , וילפי נ$ מי נ ה נמי  דקד ושת  דמי� מדח ה 1

דהרי  מעיקרא לא הי ה רא וי ק$   זה ,  וכ$   חזינ$  דדחו י מעי קרא  הוי ד יחוי,    לקרב$ עניולא היה  ראוי
 ( והג� שאי$ פדיו$ לעו� , שפודי� לעו� הזה, ) ה קדושת דמי� מדחה"ד(י "ומבואר ברש. [לקרבנו

אבל א� לא חלה  , כ נעשה מחוסר אבר"הינו  דוקא היכא שהיה נר אה להקרי ב בשעת הפרשה ואח
 ].יש לו פדיו$ , כגו$  כא$ ב מטמא מקדש עשיר, מ עול�עליו קדושת מזבח 

 דה א מ טמא (או שעיא ודאי  לא  מיירי  שאמר א חרי  שהעשיר  ' אל עזר בש� ר' והנ ה  אלי בא ד ר 2
ועל כרח/  שאמר  .  לא עשה כלו�(ו א� יאמר ויפרי ש עתה , מקדש עשיר לא יכול  להביא ק$  לחובתו

ואליבא ד רב ח סדא  שאי אפשר לפרש את הקינ י� אלא רק בשעת לקיחת$  א ו   , בשעה שעוד הי ה עני 
ח גא שיצא בדיעבד א � הפריש ' וג� לר. כ מיירי ש כבר  אמר בשעת הפרשתו"א , בשעת עשיית כ ה$

ל אליבא דר ב חס דא שמיירי  שאחר שה עשיר קנה  את ה תורי � ואז אמר איז ה  "צ,  ינעשיר קרב $ ע
  .לחטאת ואיזה לעולה

א ללמוד  ממנו  לאחרי� ד כתיב  " וסו בר ר ב חג א שא("  תו רת ה מצורעזאת"כ "ג זהבמצ ורע א יכא  3
אבל מטמא ,  ודר שינ$ דוקא מצורע א� הביא קרב$ עני לא יצא("  י דו משגת$ ואיהואוא� דל "

 דדרשי נ $   , כ$ י צא(מצורע עני שהביא קרב$ עשיר  , אמנ� להיפ/. מקדש עשיר שהביא  קרב$  עני י צא
אחד  למעט ואח ד לרבו ת   , פסוקי�'  וכיו$  שיש לנו ב, תור ה אח ת לכול� ("  המצורעתורתזאת "

מעלי$ בקדש ואי$ " ד(ולרבות  עני שיוצא בקרב $ עשיר , מסתבר למעט עשיר שאינו יוצ א בקרב$ עני
  ".מורי די$


