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  .תמורה ד� כד
  ?המפריש שתי חטאות באופני� דלהל� מה דינ�

  

    בהפריש השני לאחריות  בהפריש לשני אחר שאבד הראשו�
  אליבא דרבי  1מתכפר באחת והשניה רועה  מתכפר באחת והשניה אזלה למיתה

  אליבא דרבנ�  מתכפר באחת והשניה רועה  מתכפר באחת והשניה רועה

  ש"אליבא דר  מתכפר באחת והשניה אזלה למיתה  מתכפר באחת והשניה אזלה למיתה
  

  ].ה רבי"תוד[? וקרבה התמימה מה די� בעלת מו
, חטאות ואחת מה� בעלת מו
' המפריש ב

  

הפריש שתי חטאות לאחריות ואחת 
  מה� היא בעלת מו�

הפריש חטאת והרי היא בעלת מו� ומכרה 
    )די� משנתנו(והביא בדמיה אחרת 

  : מ"קרבה קוד� שנשחטה הבע
  מ אסורה"הבעה

  מ מותרת"הבעה: אחר שקרבה נשחטה

  לרבנ�  2לעול� אינה במיתה

בשר הבעלת מו� בקדרה ונשחטה ' אפי
   נאסרה הבעלת מו�)התמימה 

  : מ"קרבה קוד� שנשחטה הבע
  מ אסורה"הבעה

  מ מותרת"הבעה: אחר שקרבה נשחטה

' לר
אלעזר 

  ש"בר
  

ט שג� אי� מרגילי� בבכור "אי� מרגילי� ביולאיזה תנאי� יש לנו ראיה דסבירא להו דמלבד ש
  ?ובפסולי המוקדשי�

  

    אי* מרגילי� בבכור  אי* מרגילי� בפסולי המוקדשי�
  3לבית שמאי  יש ראיה  אי* ראיה

  4ש"אלעזר בר' לר  אי* ראיה  יש ראיה
  

                                                           
המפריש שתי חטאות לאחריות  מתכפר "הושעיא את החידו ש ד'  שלשיטתו אמר ר'  וביא רה ה גמ1

 ".ת מה* וחב רתה  רועהבאח
דכ יו* ש היתה  בעלת מו � קו ד� ה פרשה של השני ה אי*  עלה  ,  דאי*  לה  ד י* חט את שכיפרו  בעלי ה2

שקוד� שנעשית בעלת מו� כבר היו  שתיה*  , אול� כשהפריש שניה� לאחרי ות. קדושה כל כ+
 . ש כל אחד  כשיטתו"ב זה חמור י ותר ב י* לר בנ* ו בי* ל ראב, קדושות

כלומר שלא " (לא ימנ ה הי שראל ע� הכה*  בבכו ר"ש גבי ב כור  ש"� שאמרו  ב ביא ר רב  חסדא דא3
ומזה שמעינ* שג� א י *   , )כי ו* שב כור  בקדו שתו קאי, יאכל היש ראל ע� הכה*  בבכו ר בע ל מו�

דיתכ * דדו קא בבכור  דקדושתו  , מ לגבי פסולי המקודשי� אי* ר איה מה סברת�"ומ. מרגילי�
 .שי*אבל לא בפסולי המ קוד, ל הכי "מרח� ס

 כגו* בהיו  לפניו שתי חטאות אחת תמימה ואח ת  )ש גבי פסולי המוקשי* " ג� כא* א� שאמר ראב4
שעד שלא נזרק ד מה של תמימה מותרת ה בעלת מו� ומשנזרק דמה  של תמימה , בעלת מו�

מ שפסולי "ש, שכבר נשחטה הבעלת מו� והב שר שלה נמצא בקדר ה' אסורה הב עלת מו� אפי
ל דזה דוקא "מ י"ומ.  ויש לה עדיי*  את הדי* של חטאת שכיפרו  בעליה)י המוקדשי� בקדו שת* קא

 . בפסולי המוקדשי* ד אלימי לתפוס את פדיונ� אבל בבכור  לא
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  : תמורה ד�  כד
  ?המקדיש לעובר של מבכרת או של בהמת הקדש באופני� דלהל� מה דינו

  

ו� ילדה טומט
  ואנדרוגינוס

    ילדה זכר  ילדה נקבה

  2"א� זכר עולה: "אמר  יקרב עולה  חולי*
  "א� נקבה שלמי�: "אמר  חולי*  תקרב שלמי�

  
  1חולי*

  תקרב שלמי�: אחת
אחת תקרב : שתי�

  והשניה תמכר

  יקרב עולה: אחת
אחד יקרב : שני�

  3והשני ימכר

א� זכר עולה וא� : "אמר
  "נקבה שלמי�

  

  
  ].ה קסבר"תוד[? ה על טומטו
 ואנדרוגינוסהא
 חלה קדוש

  

    טומטו�  אנדרוגינוס
  :)בבכורות מא(לרב חסדא   קדוש מספק וישחטנו ויקרענו  לא חלה קדושה

  .)ד� כו(לסוגייא דלהל�   לא חלה קדושה  לא חלה קדושה

  

                                                           
ג דקדושת ולדי קדשי� היא  "ל לרשב"דס.  אי* הולדות האלו קדושי�)היא  בהמת קדשי� '  ואפי1

ג משו� ד אי* ד עת ה מקדיש אלא  "דאי*  לומ ר דס ברת  רשב, )ה ק סבר"ד (' וביא רו תו ס. רק ב לידה
, ג שולדות קדשי� במעי אמ* קדושי�"משו� דא� נאמר שמודה  רשב, לזכר ודאי  ולנקבה ו דאית

 . ולא להיו ת חו לי* גמורי �)כ היה  לה� להיות קדושי� בקדו שת הֵא� לפחות "א
אול� א� אמ ר  , כ מדובר  דוקא במקדיש הזכר לעולה דמ עלהו בקד ושתו"א,  אי  מיירי  בבכו ר2

 .זכר לשלמי� דמור ידו מ קדושתו לא חלה
 דהא אמר א� זכר יה י ה   )י דעל שניה� חלה קדושת עולה "ופירש.  לצור+ חיי בי עולה ודמיו ח ולי*3

לכ* יקר יב את האחר לנדרו ו השני ימכר  לצרכי  , אול� כיו* שלא נדר לעולה אלא רק אחד. עולה
רק שאי* ידוע   , ק אחד  מה� הוא  קדוששר, ובר בינו ג רשו� בפיר וש השני משמע. עולה ודמיו  חולי *

 .ש"ר ש' וע. וד מיו ח ולי* ד לא הקדיש אלא אחד, ולכ* ימ כר ה שני לחייבי  עולות, מי הו א


