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  .יא �דתמורה 
  ?במה נחלקו הברייתות דלהל�, 1השוחט את החטאת ומצא בה ב� ארבע חי

  

�    2דינו כחטאת לכל דבריו: תני חדא  אינו כחטאת: תניא איד
  3"לימא כתנאי"ל  קדושה חלה על העוברי�  אי% קדושה חלה על עוברי�

  4'לדחיית הגמ  ולדות קדשי� במעי אמ% ה� קדושי�  � קדושי�ולדות קדשי� בלידת% ה
  5לאיבעית אימא  בהקדישה מעוברת  כ נתעברה"בהקדישה ואח

  

  
  ?מה דינו למסקנא, המקדיש עובר ת� באופני� דלהל�

  

    כשהוא במעי תמימה  6כשהוא במעי בעלת מו�
  יוחנ% ' לר  העובר קדוש  העובר קדוש

  לבר פדא  העובר קדוש  אי% העובר קדוש

  

                                                           
חדשי� '  ובד, מ אינו  ניתר  בשחיטת אמו" דאז כלו לו חדשיו ולר*חדשי� '  עיבור בה מה הוא ה 1

ה "י בד"אכ% בר ש). 'ק אות ז"שטמ, ה ומצא"ד ' תוס(עדיי%  לא כלו חדשיו וני תר בשחיטת אמו 
להי ות נול ד ככיו%  שלא כלו  חדשיו לא  חשוב  *דא�  שהוא חי  ',   שה חידו ש בב % דמבואר ) מאי  לאו(

 .ה� קדושי�) בלידת�*(ד ולדות קדשי� בהויית � "מאליבא ד , קדוש
 . כ הוא  נותר"וזמ% אכילתו יו � ולילה ואח, ור ק לפני� מ% הקלעי�, נאכל רק לזכרי  כהונ ה 2
 הולד  * שא� הפריש בהמה רי קנית ואחר י שהוקדשה נתעברה דשני הבריי תות מודו ת' סברא הגמ 3

 וכ א% הו א לא  *ה � קדושי� ולא  במעי אמ%   ) בלידת%*( דוול די ק דשי� בהוו יית% ,  הזה  חולי%  הוא
כא%  מיירי  שהקדיש חטאת שכבר ה יתה  מעוברת ד  על כרח� ז"לפ. נולד  אלא שנמצא במעי אמו

ל שקדושה חלה  ע ל  " שהולד נאכל כחטאת סומא% דאמר, )ל"שבזה אי% לדי% ולדות קדשי� הנ(
  .ל שאי% ק דושה חלה  על העוברי � וכבר פדא"ס, ו מא% דאמר שאינו כ חטאת, יו חנ%' העוברי� ו כר

וא ינו  (אלא בר יקני ת שנתעברה , ד אדרב ה לא מייר י בה פריש בהמ ה מעוברת ' עתה סוב רת ה גמ 4
הבר ייתו ת חו לקות במח לוקת ו,  )י ו חנ% ו בר פ דא שהיא  בהפריש ב המה  מעוברת' קשור למחלוקת ר

ה בריי תא ה ראשונה ס וברת  [. ולד ות ק דשי� במעי אמ % ה�  קדו שי� או ר ק כשיוולד ו *התנאי� 
ו הברי יתא  השניה סו ברת  שאינו קדו ש . ולכ � יש   לולד  זה כ ל דינ י חט את, שבמעי א מ% ה � קד ושי�

  .]ולכ� אי% לו דיני  חטאת, אלא כשיוו לד
יו חנ% ש קדושה חלה ע ל  ' ל כר"ע ס"וכו, ע ולדות קדשי� רק ב לידת% ה�  קדושי�"לתירו1 זה לכו 5

. ולכ � יש  לו  כל ד יני ח טאת, והב ריית א ה ראשונה מ יירי   במקדיש  בהמה מעוברת . העוברי�
ואי % לעובר ד י% ח טאת דאי נ� קדשי� עד , כ נת עברה"והבר ייתא השניה מ יירי  במקדיש ואח

  .הלידה
ג� העובר   ,  דכיו%  שהֵא� אינה יכו לה להתקדש אלא בקדושת דמי�דבר פדא סובר, ונחלקו בזה 6

ג שאמו אינ ה קד ושה "ו אע, יוחנ%  סבר  דאי%  עובר  יר� א מו'  ור.  דעובר יר � אמו*אינו  מתקדש יו תר 
  . הוא  קדו ש* לגופה
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  :תמורה ד�  יא
  ?ה דינההמקדיש אבר אחד מבהמה מ

  

    מקדיש רגלה מהארכובה ולמטה  1מקדיש אבר שהנשמה תלויה בו
  יהודה' מאיר ור' לר  2רק רגלה עולה  כולה עולה

  שמעו%' יוסי ור' לר  כולה עולה  כולה עולה

  
  ?"כולה עולה"יהודה ש' באיזה אופני� מודה ר

  

 כהלב *שהיא מתה בדבר 
  והושט

 *בדבר שעושה אותה נבלה 
  3יר� וחלל שלה

בדבר שעושה אותה 
  4טרפה

  

  רב חסדא   מודה  מודה  מודה

  רבא   אינו מודה  מודה  מודה

  רב ששת   אינו מודה  אינו מודה  מודה

  
  ?הא� עבר איסור, או הקדיש עובר ושחטה בחו , כ נתעברה ושחטה בפני�"הקדיש בהמה ואח

  

    מה דינו
  ושחטה בפני�, 5היא שלמי� וולדה חולי%ב  תר באכילה מוו, אינו חולי% בעזרה

  בחו1ושחטה , 6היא חולי% וולדה שלמי�ב  אבל אסור העובר באכילה, פטור משחוטי חו1

  

                                                           
  .שיטות באיזה אבר ק אי'  ב טלא הבאה ג' ע 1
 שמשמעות לשו% זו  *" עולה בחיי ההרי עלי "דהיינו  לאד� שנדר ב לשו% , ונמכ רת לצרכי  עולות 2

ולכ� לא איכפת לי מה שלא הוא זה שמביא את  , שנדר להביא כל האברי%  שהבהמה חיה  מה%
 כלו מר שוה זו ז *" כ זוזא מ% ה דא ב המה  לעולה"לי שנא אחרי נא שאמר  הקונ ה . רגלה  אלא המוכ ר
 . הולכ� יצ א דלא נדר  עולה שלימ, וה רי קנ ה ממנה לפחות זוז, מבהמה זו לעולה

שעדיי%   '  שאפישאמרא לעזר ' רל כ"רבא  ס  ,ת נ בלהיבניט ל היר � וחל ל שלה יש  מחלוקת א� נעש 3
ואילו רב ששת לי ת  . ולכ� חשוב דבר שהנשמה תלויה בו,  היא מטמאת טומאת נבלותהיא חיה

 *שניטל היר� ו החלל אינ ה מטמאה טומאת נב לות ' ל שכל זמ% שחיה  אפי" וס ,אלעזר'  ליה דר
מ היא "מ, א"א� סובר כ חולקי� על ר' ורב  חסדא אפי(.  ואינו  חשוב דב ר שהנשמה תלויה בו

 ).נעשית טרפה בזה
ואילו רבא , יהו דה שפשטה קדושה בכולה' ולכ� מודה  בה ר, רב חסדא סובר  שטרפה אינה ח יה 4

  . שיפשוט קדושה בכו לה*ו לכ� אינו  חשוב דבר  שהנשמה תלויה בו  , ל שטרפה חיה"ורב  ששת ס
אמנ� א �  .  יש מצי אות  שהולד יהי ה חו לי%, ל דולדות  קדשי� בלידת%  ה� קדושי�"ד דס"מל',  פי 5

כי יר חק ממ� המקו� "וכ דאמר רב יוס�  דאי%  אני קורא כא% , שחטו בפני� אי% כא% חולי%  בעזרה
 . ד הרי  אינו י כול לשחוט בהמ ה זו  אלא בעזרה,  שבריחו ק מקו� אתה זובח*" וזבחת

בתמי� במעי תמימה הו א אליב א   , .למסקנא דלעיל ד� יא(וברי� ד קדושה חלה על הע"וכמ 6
כ יו% ש אי%  אני   , וב כל אופ% פשט רב יוס � שאי% כא % משו� שחוטי  חו1  א� שחטה בח ו1, )ע"דכו

 .דאי%  העוב ר ראו י לפתח אה ל מועד,  לישנא אחרינא". 'והב יאו� לה"קורא בה� 


