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מיב.
המקדיש נכסיו והיו בהן דברים ראוין לקרבנות הציבור ינתנו לאומנין בשכרן דברי ר"ע[רבי עקיבא]▀

אמר לו בן עזאי:▀יב.
אינה היא המידה אלא מפרישין מהן שכר האומנין ומחללין אותן על מעות האומנין ונותנין אותן לאומנין 

בשכרן וחוזרין ולוקחים אותה מתרומה חדשה

[רבי אלעזר]♦▀יב.
המקדיש נכסיו והיה בהן בהמה ראויה על גבי מזבח זכרים ונקבות רבי אליעזר אומר זכרים ימכרו לצרכי 

עולות ונקבות ימכרו לצורכי זבחי שלמים ודמיהן יפלו עם שאר נכסיו לבדק הבית

רבי יהושע:♦▀יב.
זכרים עצמן יקרבו עולות ונקבות ימכרו לצרכי זבחי שלמים ויביא בדמיהן עולות ושאר נכסים ויפלו לבדק 

הבית

רואה אני את דברי ר' אליעזר מדברי רבי יהושע שר' אליעזר השוה את מדותיו ור' יהושע חלקרבי עקיבא:▀▀יב.

שמעתי את דברי שניהן המקדיש בפירוש כדברי ר' אליעזר והמקדיש סתם כדברי ר' יהושערבי פפייס:▀▀יב.

[רבי אליעזר]▀יב.
המקדיש נכסיו והיו בהן דברים ראוים לגבי מזבח יינות ושמנים ועופות ר' אליעזר אומר ימכרו לצרכי 

אותו המין ויביא בדמיהן עולות ושאר נכסים יפלו לבדק הבית:

יב.
ג

המקדיש וכו' לקרבנות ציבור:▀

קטורתרבי יוחנן:▀◊יב.

תיפתר באומן (משל בית אבטינס) שהיה נוטל בשכרו קטורתרבי הושעיה:▀◊יב.

מה טעמא דבן עזאי^◊יב.

שאין ההקדש מתחלל על המלאכה אלא על המעות:!◊יב.

תמן תנינן:▀◊יב.
יש בקדשי בדק הבית שסתם הקדישות לבדק הבית הקדש בדק הבית חל על הכל ומועלין בגידוליהן ואין 

בהן הנייה לכהנים

דרבי ליעזר היארבי חנניה:▀יב.

דתנינן:[רבי ליעזר]▀▀◊יב.
המקדיש נכסיו והיתה בהן בהמה ראויה ע"ג מזבח זכרים ונקבות רבי ליעזר אומר זכרים ימכרו לצרכי 

עולות ונקיבות ימכרו לצרכי זבחי שלמים ודמיהן יפלו עם שאר נכסים לבדק הבית

רבי יוחנן:▀◊יב.
טעמא דרבי ליעזר ואיש כי יקדיש את ביתו קודש לה' במה אנן קיימין אם בבית דירה כבר כתיב ואם 

המקדיש יגאל את ביתו אלא כי אנן קיימין במקדיש את נכסיו קדש לה' שסתם הקדישות לבדק הבית

♦▀◊יב.
רבי זעירא רב חונה בשם 

רב:
במה פליגין במקדיש נכסיו אבל במקדיש עדרו כל עמא מודיי שהוא למזבח

מה פליגין במקדיש עדרו אבל במקדיש נכסיו כל עמא מודיי שהוא לבדק הביתרבי בא רב חונה בשם רב:♦▀◊יב.

על דעתיה דרבי זעירא ניחא ועל דרבי בא קשיא בהמה לא למזבח היא¿יב.

למזבח היא, ולמה סתם האיש הזה שהוא כאומר לא יהיה אלא לבדק הבית!יב.

לא שנייא היא המקדיש נכסיו היא המקדיש עדרו היא המחלוקתרבי יוחנן:♦▀◊יב.

▀◊יב.
רב חונה בשם רב רבי 

אבהו בשם רבי יוחנן:
קדשי בדק הבית שפודאן תמימין יצאו לחולין

ולדן וחלבן מותר לאחר פדיונןמתני' אמרה כן:▀■◊יב.

יב:
תיפתר שפדאן תמימין והוממורבי חזקיה בשם רב חסדא:¿◊

▀◊יב:
רבי יוסה בשם רב חסדא 

מתני' אמרה כן:
ולדן וחלבן אסור לאחר פדיונן [מה שאין כן בקדשי בדק הבית]

רבי חזקיה בשם רבי יוסה▀◊יב:
קדשי בדק הבית שפדאן תמימין יצאו לחולין, אין תימר לא יצאו לחולין היאך קדשי מזבח חלין על קדשי 

בדק הבית?

בעלי מומין קדושת המזבח חלה עליהן▀◊יב:

ליידה מילה^יב:

לגיזה ולעבודה!◊יב:

הפריש נקיבה לעולתו ולפסחו ולאשמו עושה תמורה[ת"ק]♦▀◊יב:

לעולתו עושה תמורה לפסחו ולאשמו אינו עושה תמורהרבי שמעון:♦▀◊יב:
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♦▀◊יב:
רבי שמעון בן יהודה 

אומר משום ר"ש:
לעולתו ולפסחו ולאשמו אינו עושה תמורה

טעמא דר"ש - שכן מצינו נקיבה בעוף כשירה לבא עולהרבי יוחנן:▀◊יב:

טעמא דר"ש בן יהודה - אם מין במינו הוא חלוק עליו כל שכן מין בשאינו מינוואמר ר' יוחנן:▀◊יב:

איזהו מין במינו שהוא חלוק עליו^יב:

אשם בן שנה והביא בן שתים בן שתים והביא בן שלש לא יצאכהדא דתני:▀!יב:

רבי שמעון [כפי שמסר ר"ש בן יהודה] ורבי יהושע שניהם אמרו דבר אחדרבי יוחנן:▀◊יב:

נקיבה לעולה לא קידשה אלא הקדש דמיםכמה דר' יהושע אמר:▀◊יב:

נקיבה לעולה לא קידשה אלא הקדש דמיםכן ר"ש אמר:▀◊יב:

אין תימר קדשה קדושת הגוף ירעו▀יב:

אין אני רואה את דברי רבי שמעון בפסח שהמותר פסח בא שלמיםרבי:▀◊יב:

ולימא אין אני רואה דברי רבי שמעון באשם שהמותר אשם בא עולה¿יב:

אם הקדיש פסח בא שלמים גופו קרב שלמים אם הקדיש אשם בא עולה אין גופו קרב עולהרבי אבין:!יב:

מה פליגי^יב:

הקדש דמים הקדישההין אמר:[ר"ש]♦▀!◊יב:

הקדש גופו הקדישוההין אמר:[רבי]♦▀!◊יב:

▀◊יב:
רבי זעירא בשם ר"ש בן 

לקיש:

טעמא דרבי יהושע - דבר אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת אליהם איש איש מבית ישראל וגו' 

אשר יקריב לה' לעולה הכל קרב לעולה לרצונכם תמים זכר מנין אפי' נקיבות ת"ל בבקר לרבות את 

הנקיבות

¿יב:
רבי יצחק בי רבי אליעזר 

שאל:

כתיב זכר ואת אמרת בבקר לרבות את הנקיבות ודכוותה כתיב תמים ואת אמרת בבקר לרבות בעלי 

מומין, מה ביניהון?

שבטא דכדכדא ביניהן:רב:!יב:

ר"א אומר ימכרו כו' המין:▀>יב:

▀◊יב:
ר' אבהו בשם ר' שמעון בן 

לקיש:

טעמא דר"א - דבר אל אהרן ואל בניו וגו' אשר יקריבו לה' לעולה הכל קרב עולה לרצנוכם תמים זכר יכול 

אפי' עופות ת"ל בבקר ולא עופות

¿◊יב:
רבי ירמיה ור' בון בר 

חייה הוון יתיבון ואמרין:
תמן א"ר יוחנן טעמא דר"ש שכן נקיבה שבעוף כשירה לבא עולה וכא אמר [ר"א] הכין
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