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  .תמורה ד� כ
  ?הא� עושה תמורה, לאש�, לפסח, המקדיש נקבה לעולה

  

    לעולה  לפסח  לאש�
  1לרבנ�  עושה תמורה  עושה תמורה  עושה תמורה

  2עושה תמורה: ש"לסת� ר  אינה עושה  אינה עושה
  אינה עושה: ש"יהודה בש� ר' שמעו% בר' לר

  שמעו�' לר

  לרבי  עושה תמורה  4עושה תמורה  3אינה עושה

  

  
  ?המקדיש נכסיו והיו בה� בהמות זכרי� ונקבות הראויות למזבח מה דינ�

  

    זכרי�  נקבות
   שלמי�ימכרו למי שצרי& להקריב 

  תודמיה% לבדק הבי
 עולהימכרו למי שצרי& להקריב 
  ודמיה% לבדק הבית 

  5אליעזר' לר

   שלמי�י שצרי& להקריב ימכרו למ
  ובדמיה% יביא המקדיש עולות

  6יהושע' לר   לש� המקדיש%עולותיקרבו 

  

  

                                                           
דנ חתה לה מיגו  "+מ חלה עלייהו  קדושת הגו� "מ, ל דהג� שקרבנות  אלו אינ� באי� נקבו ת" ס1

 .   וכיו % שכ%  שפיר עושה תמורה+" קדושת דמי�
ל דכל מידי דל א  " דס+ו דה מפריש נקבה לאש� תימכר שלא במו� שמעו% במ שנתנ'   הג� דאמר ר2

מ שאני עול ה דכ י ו% דא יכא ע לה ש� עולה עלי ה בעו לת " מ. חזי ל גופיה לא נ חתה  ליה  קדושת הגו �
 . העו�  שפיר חלה עליה קדושת הגו � ועו שה תמורה 

 ובעולה מצינו  נקבה בעולת +והג� שמותר אש� קרב עולה , ש דאינה עושה" כא% רבי  מודה  לר3
 ולכ & א�  שקרב לעולה ב כל אופ% ב ציבו ר  +ל לרבי  דמותר אש� קרב לנד בת צ יבור  " סמ"מ. העו�

 . לא מצינו  שעושי� תמורה 
הרי  ששלמי� שייכי � בפסח , כיו% ש מצינו  שמותר ה פסח עולה לשלמי�, ש" רבי  חולק בזה על ר4

 .  ל דנחת א להו קדו שת הגו�"ולכ&  ס, ושלמי� באי� נקבה
, ר ק כיו % שמ ידי  ד חזי ל מזבח אינו  יוצא  מידי  מזב ח, א דס ת� ה קדש  הוא  לבדק הבי ת" סוב ר ר 5

 .  לכ& ימ כרו ל מי שצרי&  להקריב קר בנות  והמעות יה יו לב דק ה בית, וחל על הבהמות קדו שת הגו�
ו למעולה בהקדשות ,  כוו נת ה מקדיש להקדישו למזבח+יהושע דבמידי  דחזי  למזבח  '   סוב ר ר6

ונקבות ימכ רו וב דמיה % יקר בו עו לות , ולכ& זכרי� יקר בו עו לות לש� המקדיש, דהינו  לקרב% עו לה
 ואי&  קרב ות , ובע יא ר עייה+כ נחש ב שה קדיש לנק בות  לש� עולה  "דא'  ועל  זה מ קשה  הגמ. לשמו

ש שהמפריש נק בה ל עולתו לא  חל עליה "ש ב%  יהוד ה בד עת ר" י הושע כר' ל לר"ותי רצו ד ס. בעצמ%
ובכל  אופ%  לא י וצאת מידי  מזב ח ות מכר  לש� שלמי�  . ולכ% ל א בע יא ר עייה, קדושת הג ו� כל ל

 .יה ושע' ובדמ יה יב יאו עולות דזו כ וונת  המקדיש לר
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  :תמורה ד�  כ
  ?מה דינ�, 1אש� שכפרו בעליו, אש� שמתו בעליו, ולד תמורת אש� ולד וולד�, תמורת אש�

  

    ?מה דינ�  ?מה יביא בדמיה
  לרבנ�  ירעו עד שיסתאבו וימכרו  יפלו דמיה� לנדבת ציבור

  אליעזר' לר  ימותו  +++++

  אלעזר' לר  ירעו עד שיסתאבו וימכרו  יביא בדמיה עולת יחיד

  

  
  ?מה די� ולד תמורת אש� באופני� דלהל�

  

    קוד� שנתכפר באש� אחר  אחר שנתכפר באש� אחר
  בעצמו קרב לאש�: להוה אמינא  ל"ודינו כמחלוקת הנ, אינו קרב

  בעצמו קרב לעולה: למסקנא
  לרב נחמ� 

  אמר רבה בר אבוה

  לרבא  ל"ודינו כמחלוקת הנ, אינו קרב  ל"ודינו כמחלוקת הנ, אינו קרב

  

  
  ?2אלעזר' אליבא דר, )כשעבר והפריש נקבה לאשמו וילדה(מה די� ולד אש� 

  

    3הא� קרב לאש�  הא� קרב לעולה
  חנינא' יוסי בר' לר  אינו קרב  4אינו קרב

  אבי� בר כהנא' לר  אינו קרב  קרב

  

                                                           
, נח לקו בזה' אכ% בג מ. והוא  מטע� דאש� בא מ% הזכרי�". ולד אש�" ולא הזכירה ה משנה די% 1

 .  ב טבלא בסו� הע מוד' וע
ל "אול� לרבנ% ש ס. ש מפריש נקבה ל עולה בנה  קרב  עולה:) לעיל ד�  י ח(אל עזר סובר  ' שמצינו ש ר 2

 .פשיטא שלא קרב כא%  הולד  לעולה, בעו לה יר עה הולד עד שיסתאב ורק  בדמי ו יקר יב עו לה' שאפי
 ב רבי  חנינא יו סי' לר, והט ע�. ק וד�  שנתכפר ב אש� אחר ' אפי, ע מודי � שאינו  קרב  לאש�" כו3

ל "ואדרבה  לכאורה כ יו% ש ס('  אבי%  לא נזכר ה טע� בגמ'  ולר. הוא  מכיו%  שאי% ש� אש� על אמו
אבל  : ל"וז, )ה בנה  קרב  עולה"בד( וביאר  בעולת שלמה , )כ אש�"שהוא ראוי  להקרבה  שיקרב ג

'  א להביא  ב"דא(אש� אינו  קרב  דאי%  סו�  הֵא� ולא דמיה  להיו ת לאש� א� בנה י קרב  אש� 
 .ל"עכ, אבל סו�  הֵא� להיות דמיה ק רבי%  עולה, )מותאש

מ שאני "מ, הג � שאי% אמ ו ראו יה לעולה, אלעזר דסובר  שולד עולה קר ב עולה' אליבא ד ר'  ואפי4
 דה א תח לת הקדש של אמו הי ה ,כ אש� דאי%  ש� עולה על אמו"משא, עולה שיש ש� עולה על אמו
 ).ה אבל"כ% פי רשו בתוד (לש� אש� ולא לש� עולה 


