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פ.
אלא אחליפי תודה נדבה!◊

בין לפני כפרה בין לאחר כפרה טעונות לחם, מרבה בתודות הואִ ¿◊פ.

אלא אולד תודה נדבה!◊פ.

בין לפני כפרה בין לאחר כפרה אין טעונין לחם, מותר דתודה היאִ ¿◊פ.

אלא אולד תודה חובה, לפני כפרה טעון לחם, לאחר כפרה אין טעון לחם.!◊פ.

מאי קמ"ל?¿פ.

אדם מתכפר בשבח הקדש.דקסבר ר' יוחנן:▀!◊פ.

הוי בה נמי אביי כי האי גוונא.[אביי]▀פ.

▀פ.

איתמר נמי, אמר רב 

יצחק בר יוסף אמר רבי 

יוחנן:

 ֹ חילופי תודה נדבה, בין לפני כפרה בין לאחר כפרה טעונה לחם, מרבה בתודות הוא

ֹ ▀פ. ולד תודה נדבה, בין לפני כפרה בין לאחר כפרה אין טעון לחם, מותר דתודה הוא

וולד תודה חובה, לפני כפרה טעונין לחם, לאחר כפרה אין טעונין לחם.▀פ.

כל שבחטאת מתה, בתודה אין טעונה לחםֹ כל שבחטאת רועה, בתודה טעונה לחם.שמואל:▀◊פ.

מתיב רב עמרם:▀¿◊פ.

מהו אומר התודה יקריב? מנין למפריש תודתו ואבדה והפריש אחרת תחתיה, ונמצאת הראשונה והרי 

שתיהן עומדות, מנין שאיזו מהן שירצה יקריב ולחמה עמה? ת"ל: התודה יקריב, יכול תהא שניה טעונה 

 ֹ לחם? ת"ל: יקריבנו, אחד ולא שנים

ואילו גבי חטאת כי האי גונא רועה▀¿◊פ.

דתנן:[רבי]▀¿◊פ.
הפריש חטאתו ואבדה והפריש אחרת תחתיה, ונמצאת הראשונה והרי שתיהן עומדות ־ מתכפר באחת 

 ֹ מהן ושניה תמות, דברי רבי

אין חטאת מתה אלא שנמצאת לאחר שנתכפרו בעליםחכמים:▀¿◊פ.

הא קודם שנתכפרו בעלים רועהִ ¿◊פ.

שמואל כרבי סבירא ליה!◊פ.

אבודה בשעת הפרשה מתה.דאמר:[רבי]▀!◊פ.

אלא רועה לרבי היכי משכחת לה?¿◊פ.

כדרבי אושעיא!פ.

הפריש שתי חטאות לאחריות, מתכפר באיזה מהן שירצה והשניה תרעה.דאמר רבי אושעיא:▀!◊פ.

והא גבי תודה כי האי גוונא אין טעונה לחםִ ¿◊פ.

אלא, שמואל כרבי שמעון סבירא ליה!◊פ.

חמש חטאות מתות.דאמר:[רבי שמעון]▀!◊פ.

והא רועה לרבי שמעון לית ליה כללִ ¿◊פ.

שמואל נמי חדא קאמר: כל שבחטאת מתה, בתודה אין טעונה לחם.!◊פ.

מאי קמ"ל?¿פ.

לאפוקי מדרבי יוחנן!◊פ.
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אדם מתכפר בשבח הקדשדאמר:[רבי יוחנן]▀!◊פ.

קמשמע לן דלא.!פ.

ֹ רבי אבא:▀◊פ. תודה וזו לחמה, אבד הלחם ־ מביא לחם אחר, אבדה תודה ־ אינו מביא תודה אחרת

מאי טעמא?^פ.

לחם לגלל תודה, ואין תודה לגלל לחם.!◊פ.

הפריש מעות לתודתו ונתותרו ־ מביא בהן לחם, ללחמי תודה ונתותרו ־ אין מביא בהן תודה.רבא:▀◊פ.

פ:
מאי טעמא?^

אילימא משום דרב כהנא!פ:

מנין ללחמי תודה שנקראו תודה? שנאמר: (ויקרא ז') והקריב על זבח התודה חלות מצותדאמר רב כהנא:▀!פ:

אי הכי איפכא נמיִ ¿פ:

לחם איקרי תודה, תודה לא איקרי לחם.!◊פ:

ואמר רבא:♦▀◊פ:

הפריש תודתו ואבדה, וחזר והפריש אחרת תחתיה ואבדה, וחזר והפריש אחרת תחתיה, ונמצאו 

הראשונות והרי שלשתן עומדות, נתכפר בראשונה ־ שניה אינה טעונה לחם, שלישית טעונה לחם, 

נתכפר בשלישית ־ שניה אינה טעונה לחם, ראשונה טעונה לחם, באמצעית ־ שתיהן אין טעונות לחם.

אפילו נתכפר באחת מהן ־ שתיהן אין טעונות לחם, כולהו חליפין דהדדי נינהו.אביי:♦▀◊פ:

רבי זירא:♦▀◊פ:

וכן לענין חטאות, הפריש חטאתו ואבדה והפריש אחרת תחתיה ואבדה והפריש אחרת תחתיה, ונמצאו 

הראשונות והרי שלשתן עומדות, נתכפר בראשונה ־ שניה תמות, שלישית תרעה, נתכפר בשלישית ־ 

שניה תמות וראשונה תרעה, נתכפר באמצעית ־ שתיהן ימותו.

אפילו נתכפר באחת מהן ־ שתיהן ימותו, כולהו חליפין דהדדי נינהו.אביי:♦▀◊פ:

מאי וכן?¿פ:

!◊פ:
מהו דתימא: התם הוא דאיכא למימר מרבה בתודות הוא, אבל הכא דליכא למימר מרבה בחטאות הוא 

אימא לא, קמ"ל.

תני רבי חייא:▀◊פ:
תודה שנתערבה בתמורתה ומתה אחת מהן ־ חבירתה אין לה תקנה, היכי נעביד? נקריב לחם בהדה ־ 

דלמא תמורה היא, לא נקריב לחם בהדה ־ דלמא תודה היא.

היכי דמי?^פ:

אי דאמר עלי!◊פ:

¿◊פ:
לא סגיא דלא מייתי ליה בהמה אחרינא ולחם ולימא: אי הך דקיימא תמורה היא ־ הא תודה והא לחמה, 

אי הך דקיימא תודה היא ־ הא לחמה והא תיהוי אחריותִ 

לא צריכא, דאמר הרי זו.!◊פ:

◊פ:
(סימן: למודי"ם מיד"ת על"ה שי"ש שכ"ן דדמ"ה דא"י חל"ש מות"ר תמור"ה בחו"ץ חזקי"ה הפרי"ש 

חטא"ת לאח"ר יות"ר)

ִ אמרו למדין לפני רבי:¿◊פ: וליתי לחם ולימא: אי הך דקיימא תודה היא ־ הא לחמה, אי לא ־ ליפוק לחולין

וכי מכניסין חולין לעזרה?אמר להו:[רבי]!◊פ:

¿◊פ:
וליתי בהמה ולחם, ולימא: אי הך דקיימא תמורה היא ־ הא תודה והא לחמה, אי הך דקיימא תודה היא ־ 

הא לחמה והא תיהוי שלמיםִ 

משום דקא ממעט באכילה דשלמים.אמר להו:[רבי]!◊פ:

לוי לרבי:¿◊פ:
וליתי בהמה ולחם, ולימא: אי הך דקיימא תמורה היא ־ הא תודה והא לחמה, ואי האי דקיימא תודה היא 

־ הא לחמה והא תיהוי מותר דתודהִ 

כמדומה אני שאין לו מוח בקדקדו, וכי מפרישין תחלה למותרות?א"ל:[רבי]!◊פ:
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