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  .תמורה ד� יח
  ?מה די� תמורת חטאת ואש�

  

    מני� שתמורת חטאת ואש� אינ� קרבות  ?עבר והקריב הא� עובר בעשה
  ישמעאל' לר  1עובר

  3אינו עובר

  הלכה למשה מסיני דלמיתה אזלה: בחטאת
  עקיבא' לר  2הלכה כל שבחטאת מתה באש� רועה: באש�

  
  ].ה אפילו"תוד[? עובר בבל תאחר" ממורגייהו" / "ממירעייהו"מהו הביאו אפילו 

  

    ממירעייהו  ממורגייהו
  י"לרש  ה� במרעה בשדות' אפי  ה� דשות התבואה במוריגי�' אפי

  'לתוס  ל שמותר לגדל בהמה דקה ש�"ה� בחו' אפי  ה� דקות וכחושות' אפי
  

  ?וולד ולד שלמי�, מה די� ולד
  

  ולד ולד שלמי�

  5לרבה  4יהושע ב� לוי' לר

    ולד שלמי�

  יקרב שלמי�: ש"ק דר"לת
  לא יקרב: שמעו(' לר

  לחכמי�  יקרב שלמי�  יקרב שלמי�

  אליעזר' לר  6 )וכונסו לכיפה ומת(לא יקרב   יקרב שלמי�  לא יקרב

  

                                                           
 .  'ק בהשמטות אות  ה"בשטמ'  וע. י דב י( בח טאת ובי(  באש� קאי" פירש1
 .ל שקרבה עולה"ס) ה נית ק"ד(' ת בתוס" ר2
,  הו א קר ב ואי ( תמ ורתו  קרבה," אש� הו א"ע דריש  "דא� ד ג� ר, )ל"ה ל"בד('  פיר שו ה תוס 3

ולא נצטר. לחדש דאתא לדרשת רב ה ו נ א   [ואולי נאמר שאתא למימר שעובר ב עשה א� הקריב  
לדרוש ' מ לא משמע לגמ"מ, ]דאש� שניתק לרעייה ושחטו  סת� כשר לש� עולה רק  א� ניתק

 .ישמעאל מתיבת רק'  מו שדרשינ( לרלעני( עשה כ" הוא"מתיבת 
מח לוקו ת  ' על כרח . דא יכא ג , ע בולד ולד לא יקר ב"ש לומר דלכו "ל דאתא ר" הנה   לדברי ריב 4

כ "ויוצ א א. ק שג� ולד ו לד שלמי� קרב "תמפורש בדברי  :) ד�  יז(דה רי ב משנה לעיל , בדבר 
ש "ולד עת ר. א לא קרב  ולח כמי� קרב "שלר,  ש נחלקו בי(  בולד  ובי(  בולד  ולד"ק דר "שלדעת ת

א בי(  ולד שלמי� ובי ( ולד  ולד( לא "ובדעת ר,  ולד שלמי� יקר ב וול ד ולד  לא יקרב, בדעת חכמ י�
 .יקרב 

על ,  ועל ולד ולד תמורה  שלא יקרב שמעו( לא נחלקו על ולד ו לד שלמי�'  א מר ר:  איתא במשנתנו5
ומב ואר  בדבר י ו   . אליעזר אומר  לא יקרב וחכ מי� אומרי� י קרב'  ר, מה נ חלקו על הולד

ל אי. לקרוא את דברי   "רבה  וריב ' ונחלקו בגמ . אבל בולד  ולד אי(  מחלוקת, שמחלוקת� בולד
או קו ראי� . ל" כ.  מפרש ריב,הא� קוראי� בנ יחות א שבא לומר שכ( הד י( שלא יקרב כ לל , ש"ר

ע  מודי� "אלא כו, ובא  לומ ר שב זה לא נח לקו  שלא יקרב  כמו  שנח לקו  בולד  אחד, הכל  ברצ� 
 . כ.  מפרש רבה,שיקרב 

 .א שמא יגדל עדרי� עדרי�"ד גזר ר,  מדר בנ(6
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  :תמורה ד�  יח
  ?מה די� ולד של הקרבנות דלהל� ומה די� התמורה שלה�

  

    די� הולד  די� התמורה  די� ולד התמורה
  קרב שלמי�: לחכמי�

  1אינו קרב: אליעזר' לר
  קרב שלמי�: לחכמי�  קרב שלמי�

  אינו קרב: אליעזר' לר
  בשלמי�

  טבלא הבאה' ע: לחכמי�  קרב עולה  טבלא הבאה' ע
  קרב עולה: אלעזר' לר

  בעולה

  בחטאת   למיתה  למיתה  למיתה

  באש�  למיתה: אליעזר' לר, 2לרעיה  בטבלא בסו� העמוד' ע  בטבלא בסו� העמוד' ע

  במעשר   אינו קרב  אינו קרב  אינו קרב

  בתודה  3קרב תודה בלא לח�  קרב תודה בלא לח�  קרב תודה בלא לח�
  

  ?ומה די� ולד עולה כשעבר והפריש נקבה לעולתו וילדה, תמורת עולהמה די� ולד 
  

    אליבא דרבנ�  4אלעזר' אליבא דר
  לרבה בר בר חנה  5'ירעו עד שיסתאבו וכו  יקרבו עולה

  קרבה לעולה: ולד תמורה  יקרבו עולה
  6'ירעה עד שיסתאב וכו: ולד עולה

  לרבא

  
  ?ומה די� ולד תמורת אש�, מה די� תמורת אש�

  

    לרבנ�  )ק"השטמ' כגי(אלעזר ' לר  )ק"השטמ' כגי(אליעזר ' לר
  לרעיה: תמורת אש�

  7קרבה עולה: ולד תמורה
  ימותו   לרב חסדא

  )דמקיש אש� לחטאת(
ויפלו ' ירעו עד שיסתאבו וכו

  דמיה לנדבת עולת יחיד

ירעו עד שיסתאבו 
ויפלו דמיה ' וכו

  לרבא  לנדבת ציבור

                                                           
 .א"ברע' אמנ� ע. דתלוי באותה מחלוקת,  וכ� הדי� בולד תמורת שלמי�1
אלעזר הסובר במפריש נקבה לעולה שולדה קרב ' ר' חנינא דאפי' יוסי בר' דאמר ר:) ד� יט(לקמ� '  וע2

 . וירעה ויביא בדמיו עולה,  כיו� דאי� ש� אש� על אמו במפריש נקבה לאש� דאי� בנה קרב אש� , עולה
 .מ בתודה שאינה מצויה כל כ" לא גזור"מ, ל" והג� שהוא גוזר בשלמי� כנ3
 "אליעזר' ר"ולא " אלעזר' ר"ק ושאר אחרוני� בכל הסוגיא " כ� הגיהו השטמ4
 והוא רק דעת  " במחלוקת שנויה"מ "מ, דא� שברישא גבי ולד תמורה אמרו בסת� דיקרב, ל לרבה"ס 5
 . ולחכמי� באמת אינו קרב בעצמו כמו שולד עולה נקבה אינו קרב בעצמו, אלעזר' ר
  דתמורה הקדושה שבאה מחמתו דהיינו עולת זכר , ל לרבא דחלוק ולד תמורת עולה מולד עולה"ס 6

 .ואילו ולד עולת נקבה אי� הֵא� קרבה בעצמה, קרבה בעצמה
, לדבריה� דרבנ� קאמר, ולא בעצמ� דמשמע בדמיה�  " יביא בדמיה� עולה" ומה שאמרו בברייתא 7

אודו לי מיהת שהדמי� הולכי� לנדבת עולה יחיד ולא לנדבת ציבור , לשיטתכ� שאינו קרב בעצמו' דאפי
כ לכאורה א�  "וא, דא� דהילכתא היא דכל שבחטאת מתה באש� רועה) ה בדמיה�"בד(' וביארו התוס

או , ונתעברה שנתו,  באש� שהופרש כדינול דדוקא"מ י"מ.  ולד אש� לרעייה ולד חטאת למיתה אזלא 
בזה ,  דאש� דינו זכר ולא נקבה אבל ולד אש� דאינו כהלכתו . או עשה תמורה, או מתו הבעלי�, נתכפרו

 .'לא נאמרה ההלכה דכל שבחטאת וכו



 י כולל עיו� הד�"הוכ� ע
  91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת
 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  
  


