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  .תמורה ד� יט
  ?מה דינה ומה די� ולדה, המפריש נקבה לפסחו

  

    1נולד קוד� פסח/ קוד� הפסח    נולד אחר פסח/ אחר הפסח  
  הֵא�  בדמיה פסח' תרעה וכו  2בדמיה שלמי�' תרעה וכו

  ויביא בדמיו שלמי�' ירעה וכו: ק"לת
  הוא עצמו קרב שלמי�: אלעזר' לר

  ויביא בדמיו שלמי�' ירעה וכו: ק" לת(לרבא 
  3הוא עצמו קרב שלמי�: אלעזר'  לר(      
  4ויביא בדמיו שלמי�' רעה וכוע י"לכו: לאביי

  ולדה

  

  
  ? מה דינה ומה די� ולדה,המפריש בהמה מעוברת לפסחו
  

    די� הֵא�  די� העובר
  ק"לת  בדמיה פסח' תרעה וכו  ויביא בדמיו פסח' ירעה וכו

  אלעזר' לר  בדמיה פסח' תרעה וכו  5הוא עצמו יקרב לפסח

  

                                                           
א � עתה הו א אח ר הפ סח כ יו+ ש נולד  קוד� ' וא פי,  מת י הו א נול ד(ג בי ה ו לד ה קובע הוא   '  פי 1

 . הפסח לא נשתנה דינ ו
 שאי+ נק ב ה   (ע� דבאה  מתחילה מקדושה דח ויה  ומט , זו לא,  והג�  שמותר ה פסח הול,  לשלמי�2

 .  כ שלמי� הג� ששלמי� קרבי � מנקבה"ו לכ+ אינה י כולה  להקרב ג, ראוי ה לפסח
אלעזר גבי ת מורת אש� דמודה  שאינה קר בה  ' אי, א מר ר בא לעיל בדעת ר' קשתה ה גמ הנה  ה3

הא  ג� ב ולד ה פסח אי+  ש� שלמי� על אמו  ובכל  , בעצמה לעולה ו משו� שאי+  ש� עולה על אמו
. דשאני  אחר  הפסח דמ ותר  הפסח גופיה ק רב שלמי�, ותיר- רבא . אופ+ קרב  הוא  עצמו שלמי�

אלעזר שה ולד ק רב ש למי� הוא   משו� דא יכא  ש� שלמי� '  ו ש ל רכ דטע מ"דא,  אלא שעל זה ק שה
,  שלמי � : י"לרש[א הוא עצמו יקרב "וני מא ר,  לפלוג נמי ברי שא גבי ילדה קוד� הפסח(על אמו 

ותיר- רב א  . ד א� שחטו לש� שלמי� כשר"דהא פסח בשאר ימות השנה חו - מי] פסח: 'לתוס
 .א ג� ברישא"נ דפליג ר"דאה

אלא טעמו דא מרינ+ .  א  משו� דאיכא  ש� שלמי� על אמו" אביי  חול ק וס ובר  ד אי+  טעמו של  ר4
'   דהיינ ו מפ ריש  ב[ כ ב נולד  קוד� פסח  שאי + המ ותר "וא , "למקו� שהמותר הו ל, ה ולד  הול,"

כ ג� הולד "א,   דעד יי+ ר אוי ה וא א ולי להקרב לפסח(הו ל, לשלמי� לכתחלה  ] בהמו ת לאחריו ת
או ל� בנולד  אחר  הפסח שא חר ה פסח  ג� . ו יביא  בדמי ו'  ולכ,  ירעה  וכו,  אינו  ראוי  להקרב שלמי�

 .   ג� הולד  דינו  כ+(די+ ה מותר עצמו להקרב שלמי� 
על מ ה  )  מתיב רב  עוקבא((כ קשה "וא,  לדמיה אלעזר שהֵא� עצמה קדושה רק'  והג � דמודה  ר5

הקדושה שבא  , כלומר(שאמר רב א לעיל גבי תמורת אש� שלא קרב לעולה כיו + שאי+ אמו 
מ מתר- רבי נא  "מ. ואילו הכא  אמרינ+ ש הולד עצמו קר ב לפסח,  קדושה אלא לדמיה)  מחמתו

וא � שייר א ת העובר  , יוחנ+  שאמר דעו בר ל או יר , אמו'   דהכ א מיי רי בה פריש בהמ ה מעוברת  וכר
, כ שלא שייר  לא ח ל עליו הק דושה מכח  הֵא� ' ל כ, א פי,  דח שוב  תרי ג ופי(לקדושה א חרת  משוייר  

 .ו כיו+  שהוא זכר  לכ+ קרב, וכא ילו ה קדישו בעצמו לפסח, אלא מכח  עצמו
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  :תמורה ד�  יט
  ?המפריש נקבה לאש� מה דינה

  

    הא� חל עליה קדושת הגו�  ?מה יעשה בה
  לרבנ�  2חלה עליה  1ויביא בדמיה אש�' תרעה וכו

  שמעו�' לר  3לא חלה עליה  תמכר שלא במו�

  

  
  .  והביא איל ב� שנתי��) אש� נזיר ומצורע�(קרב� אש� שצרי� להביאו כבש ב� שנה 

  ) אש� גזילות מעילות ושפחה חרופה�(ב� אש� שצרי� להביאו איל ב� שנתי� או קר
  ].ה אש�"תוד[? מה דינ�,  והביא כבש ב� שנתי�� 

  

    אליבא דרבנ�  שמעו�' אליבא דר
  ליש מפרשי�   אלא שלא עלה לבעלי� לש� חובה(כשר   4 כחולי+ בעזרה(פסול 

   פסול(בשחטו לש� אש�    כחולי+ בעזרה(פסול 
   כשר(בשחטו שלא לש� אש� 

  לרבינו אפרי�

   פסול(בלא ניתק לרעייה    כחולי+ בעזרה(פסול 
   כשר(ניתק לרעייה 

  לועוד יש לומר

  

  

                                                           
הוא  דוקא א� לא נתכפר באש �  ,  בד מיה  אש�ומ ה שאמרנו  שיביא,  אבל  בלא מו� אי+ ל ה פדי ו+1

:)   ד�  יח(וכ בר נ חלקו לעיל . וד ינו ש יפלו דמיו  לנדבה, א שמות' א להביא  ב"דא� נתכ פר א, אחר
 ).אלעזר'  ר(או  לעולת יחי ד , )רבנ+ (( א לעזר הא� יפלו לנדבת ציבור ' רבנ+  ור

א � הק דיש ' דא פי,  דאמ רינ+   מגו ד חל עליה  קדושת דמ י� ח לה עליה  קדושת הגו � ומ כא+  למדנו2
 .כ קדושת הגו� " דינו  דחל  עליו ג(" הקדיש� זכר לדמיו "כגו+  , בפירו ש רק קדו שת דמי�

ולכ, ג� כא+  תמכר , שמעו+ דכל  דבר  שאינו רא וי לגו פו לא נח תה עליו קדושת הגו� '  ל לר"ס 3
 . ויביא  בדמי ה אש� ג� בלא שנפלה בה � מו�

הג � שאי+ צר י, עי בור צ ורה  , ומה שצרי,  לעיבור צור ה. ודינו  שתעובר צ ורתו  ויצא  לבית השריפה 4
 .  הו א כדי  שלא יבוא ו להחלי�  בשאר קד שי� פסולי� לפוטר� מעיבור צו רה, אלא רק ב קדשי מזבח


