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  .תמורה ד�  י
  ?מי מה� מוסי� חומש או עושה תמורה, )מתכפר�(בשביל כפרת חברו ) מקדיש�(הפריש קרב� 

  

    ?הומ� הקרב% הא� מוסי� חומש בפדיונו  ?הא� יכול לעשות תמורה
  המקדיש  2מוסי�  1אינו יכול

  המתכפר  אינו מוסי�  יכול

  
  ?3הא� אפשר להמיר באופני� דלהל�

  

  ) שלימי�'(בהמת חולי% 
  )אברי�'(ברגל בהמת הקדש 

) אברי�'(רגל בהמת חולי% 
    )שלימי�'(בבהמת הקדש 

  לתנא קמא  אי% ממירי%  אי% ממירי%

  יוסי' לר  4ממירי%  אי% ממירי%

  
  ?מה די� עוברי� באופני� דלהל�

  

    הקדיש רק לעובר במעי אמו  הקדיש רק את הא� ולא לעובר
  5לבר פדא  אינו קדוש  קדוש ג� העובר

  6יוחנ%' לר  קדוש  שיירויכול ל

                                                           
כ מצ ינו ק רב%  ציבור  או   שותפי� עו שה "א, דא� נאמר שהמקדיש עושה תמורה , ביאר רבא 1

ובאופ% ששלחו ציבור  או שותפי� לאחר להקדיש  ל ה �  , )שי�אמרינ%  דלא עו, . ולקמ% ד� יג(תמורה 
אכ%   . [מוכ ח דא י% מ קדיש עושה תמורה  אלא מתכפר, דאו תו מקדיש יוכל  לעשות תמורה . קרב% 

שהדי%  הוא שהמתכפר עושה , כשצבור  או שותפי� הקדישו קרב% ב שביל שיתכפר בו היחי ד, להיפ.
)  ה אמר"ד(' והטע� כתבו התוס. או שותפי�אי% זה נחשב שנעשית תמורה  בקרב% צי בור  , תמורה

  ]. קרב% יח יד הו א נקרא'דכיו%  דיחי ד מתכפר בה  
 מקדיש '" ֶ?ֶס� ֶעְרְ?ָ.  ָעָליו וְ ָיַס� ֲחִמי9ִית ְוִא� ַהַ>ְקִ:י9 ִיְג6ל ֶאת 4ֵית2) "טו: וי קרא כז(דכתיב  2

  .מוסי� חו מש ולא מתכפר מוסי � חו מש
או עובר שבמעי בהמת  , בעובר בהמת הקדש) אברי�'(המת חולי% שרגל ב, אכ% מבואר במשנה 3

או  ב המת  חולי% , )שלימי�'(וכ % עוב ר חול י% וא בר חו לי% ב בהמת הק דש . חולי%  באב ר מב המת  הקדש
 .ע אי% עושי� תמורה"בכל אופני� אלו לכו. בעובר או  באבר  בהמ ת הקדש

,  יוסי  תמו רה מ תחלת הק דש'  ר וי לי�, ופשטה ק דושה בכל  בהמת חו לי% ו כולה קדו שה ו קרבה 4
  .  כ%  בעושה תמורה,  פשטה קדושה בכול ה'דכמו  שהאומר תהא ר גלה של בהמה  זו עולה 

 דהו א חו לי% 'אסור לו  אחר  שיולד להביאו  להקרבה  , ל שא� הקדיש העובר לבד בלא אמו"ס 5
, )ה ו אזדא"ד (' כ%   הוכי חו תו ס, א כ% א � הק דיש  את ה ֵא� ממילא קדו ש ג�  העובר לב ר פד א. בעזרה

 לא הוה  כמפריש  'ז א� הקדיש חטאת מעוברת  "ול פ. ל דעובר יר.  אמו  וא� שיירו  לא משוייר"וס
וכיו % שא� . אלא קדו ש העובר  מכח  אמו ודינו  כולד  חטאת דלמיתה אזיל,  ח טאות לאחריות' ב

  . לא יכול להשאיר את הולד  חולי % או  להקדישו למשהו אחר , הקדי ש את הֵא� ממילא קדוש הולד
ולכ. א� הקדי ש חטאת מעוברת חשוב    ,ואינו  נגרר בכל דבר אחר הֵא�, ל דעובר לאו יר. אמו"ס 6

דהא  דאמרינ%  (, ו לכ. כשילדה ר צה מתכפר בה  רצה  מתכפר בו לד, חטאות לאחרי ות'  כמפריש ב
וכיו%  שיכול להקדיש רק לעובר ולא את  ). הוא בהתעברה  אחר ההקדש, דולד חטאת למיתה אזיל
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  .תמורה ד�  י  
  ?מה די� ולד חטאת באופני� דלהל�

  

    הקדיש חטאת מעוברת וילדה  הקדיש חטאת ונתעברה
  לבר פדא  למיתה אזיל  למיתה אזיל

  יוחנ%' לר  1רצה מתכפר בֵא� רצה מתכפר בולד  למיתה אזיל

  

  
  :תמורה ד�  י

  ?י� הולדמה די� הֵא� ומה ד, האומר מה שבמעי בהמה זו עולה
  

    ?מה די% הֵא�  ?מה די% הולד
  יוחנ%' לר  מותרת בגיזה ואסורה בעבודה  קדוש קדושת הגו�

  לבר פדא  3מותרת בגיזה ואסורה בעבודה  2קדוש קדושת דמי�

  

. או להקדיש הא� והולד לא יהיה  קדוש, ול להקדי ש את הֵא� לחטאת והוא  לעולהוכ% י כ, אמו                                                                                                                                                                                                   
כ שאפשר להקדישו ואי%  בו ח סרו%  דמחו ס ר  "יוחנ%  דגזה' ל לר"דס) ה ואזדא"ב סו� ד (' וכתבו תו ס[

  ].דילפינ% לכל הקד שי� מבכו ר שכול להקדישו מב ט%, )שפת אמת' וע(זמ% 
  .נתב אר ב הערה הקו דמת 1
  .שאחר שיו לד ממילא יחול  עליו קדושת הגו �,  )ה כי"ד  ('ומבו אר ב תוס 2
שאי% העו בר ק דוש  רק ק דושת דמי � בכ ל אופ% נא סרת  הא� בעבודה  '  ומח ודש  לשיטתו שאפי 3

  .שלא יוכח ש בשר העו בר


