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  .תמורה ד� כג
  ?היתה אבודה בשעת הפרשה ונמצאת קוד� שעת הקרבה והקריב אחת מה� מה די� השניה

  

    ד"בא להמל� בב  לא בא להמל�  נתכפר באבודה  נתכפר בשאינה אבודה
  לרבנ�  רועה  מתה  רועה  רועה

  לרבי  מתה  מתה  מתה  מתה

  לרב
  1הונא

  לרבנ�  רועה  רועה  רועה  מתה

  לרבי  המת  מתה  מתה  מתה

  ' לר
  2אבא

  

  
  ?3וכ� הא� אמרינ� המפריש לאיבוד לאו כאיבוד דמי אליבא דרבנ�, הא� עשו תקנה בקדשי�

  

    ?הא� עשו תקנה בקדשי�  ?הא� המפריש לאיבוד לאו כאיבוד דמי
  לרב הונא  )ומהני שיבוא להמל$(עשו   כאיבוד דמי

  אבא' לר  לא עשו  )ויועיל א� יקריב את האבודה(לאו כאיבוד דמי 

  

                                                           
וד� שעת הקרבה הי א באופ' שבא להמל$  מפרש רב הונא  דכל מחלוקת רבי ור בנ' ב נמצאת ק1

שאז הדי'  לרבנ' שהאינה  אבוד ה ,  ד שיקריב את האבודה"והו רו לו ב, ד איזו מה' הוא י קריב "בב
בי ' , ד איזו יקרי ב"אול� א� לא בא להמל$ בב.  ג אזלא למיתה"ולרב י ג� בכה. רועה ולא מתה

ת אזלה למיתה כיו'  שדחא ה  ע הנשאר"א� הקריב  את האבוד ה ובי ' הק ריב א ת האינה א בודה  לכו
ע המפריש לאיבוד כ איבוד "ו לשיטה זו לכו. בידי � בהקרבת חבירתה  ולא חיפש לעשות לה תקנה

 .  כלומר שג� לה יש  את דיני ה אבוד ה,דמי  
 תלו י הד בר א � נת כפר  באבודה  ,של א בא  להמ ל$ א לא מש$ מ דעתו  ' דאפ י, ל להיפ$"א בא ס '   ר2

 שאינה   ,(ודה ו נתכפר בה  אמרי רבנ ' דת רעה השניה דא� מש$ את האב ,  או ב שאינה אב ודה
דלר בי מ פריש לאי בוד  , וסבר ת מ חלוקת� היא. הואיל ולא נדחית  ולא אבדה מעול�, )אבוד ה

ו אותה  , ולרבנ' מפריש לאיב וד לא ו כאי בוד  ד מי. ואזלא למיתה,  וג� בה שיי$ דיחוי ,כאיב וד דמי 
 . שלא אבדה א� נשתיירה ל א אזלא למיתה

קוד� )  אב ודה ו שאינה אב ודה(ל שא� שניה� לפנינו "דס, בא  דרבנ'  שיי$  נידו'  זה דוק א אלי3
בי ' א�  נמל$ ובי '  א�  , אול � לרבי ש בכל  אופ'  השניה מת ה. כפרה יש א ופני� שרו עה ו אינה  מתה

ל דלא עשו תקנ ה "ודאי  דס,  ובי' א � הקריב  את האבוד ה ובי ' א� הקרי ב את השאינה א בודה, לא
שכתבו  דאמרינ'  הכי  רק א� האבוד ה כח ושה והאינ ה אבודה  , ה דר בי"ד' בתוס' ע. (בקדשי�

 .ל שמפריש לאיבו ד כאי בוד ד מי"וכ'  ס, )אז משו� ריו ח הק דש לא עשו תקנ ה בק דשי�, שמנה
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  :ורה ד�  כגתמ
  ?המפריש שני ציבורי מעות באופני� דלהל� מה דינ�

  

    בהפריש השני לאחריות  בהפריש לשני אחר שאבד הראשו�
  אליבא דרבי  מתכפר באחד והשני לנדבה  מתכפר באחד והשני לי� המלח

  אליבא דרבנ�  מתכפר באחד והשני לנדבה  מתכפר באחד והשני לנדבה

  שמעו�' אליבא דר  1כפר באחד והשני לנדבהמת  מתכפר באחד והשני לי� המלח

  

  
  ?)מהשש שופרות(מה די� העולות הבאות מהמעות של מותרות אש� וחטאת 

  

    הבשר  העורות
  יהודה' לר  לש�  מוכרי� ומביאי� מהמעות עולות לקי. המזבח

  שמעו�' לר/ נחמיה ' לר  לש�  העור לכהני�

  

                                                           
בל א  ' שסובר שחטאת שכפרו בעליה אזלה למיתה אפי, .)דלעיל טו(ש "דאליבא דר'  מבו אר בגמ1

ל "דד וקא ג בי בה מות  ס, ש במעו ת שהופרשו לאחריו ת"א מי לחדש  שמודה כא ' ר' הו צר$  ר, אבוד ה
שהחיד וש הו א  ' והסיקה הג מ. [ וזו  תקנת�,אול� גבי  מעות אי ת ליה נדב ה  , ש דאי'  לה�  תקנה"לר

ולא הוצ רכנו  ,  ש נדבה"א בל ב סדר  אחד  פשיטא דא ית לי ה לר , בת רי ס דרי י ש לו נדב ה' שאפי
 ]. לאשמועינ' לזה


