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  .תמורה ד� כה
  ?או עובר בהמת הקדש, הא� אפשר להקדיש לעולה עובר בהמת מבכרת

  

    עובר בהמת מבכרת  עובר בהמת הקדש
  ה� קדושי�) בלידת��(ד ולדות קדשי� בהויית� "למ  אפשר  אפשר

  ד ולדות קדשי� ממעי אמ� ה� קדושי�"למ  1אפשר  אי אפשר

  
  ].ה אמר"תוד[? הא� חל דברו , פקראו על הלקט שיהיה ה, אמר על הבכור שיהיה עולה

  

    א� יציאת מיעוטו  א� יציאת רובו
  3חל  2לא חל  בבכור

  בלקט

  
  ?מה הדי�, או להיפ�" היא שלמי� וולדה עולה", 4האומר על בהמה מעוברת

  

    5"ולדה של זו עולה והיא שלמי�: "אמר  "היא שלמי� וולדה עולה: "אמר
  מאיר' לר  עולה והולד "דבריו קיימי�   6הולד שלמי�

  7הולד עולה: א� לכ& נתכוו$ מתחלה
  הולד שלמי�: 8וא� משאמר נמל&

  יוסי' לר   והולד עולה"דבריו קיימי� 

                                                           
�ְ� ְ�כ�ר ֲאֶ�ר ְיב�ַ�ר ַלה) "כו:ויקרא כז( דכתיב 1' "�אבל אתה מקדיש , אי אתה מקדיש'  משיבוכר לה

 .בבט"
דבבכור יש מצד אחד מעלה שיהיה , כל אחת יש מעלהקדושות שבאות לחול בבת אחת ול'  והג% שה% ב2

ומצד שני יש לחול ש% קדושת בכור משו% דכל הבכורות קדושי%  , קדוש בקדושת עולה שכולה כליל
ויש צד שיחול , יש צד מעלה שיחול ההפקר דהוא ג% לעשירי% וג% לעניי%, וכ" גבי לקט. בבכורה מרח%

, "דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעי%"ופשט אביי ד. לקט רק לעניי% שכ" די" כל הלקט דעלמא
 .ה"כ ודאי שיש לנו לתת לו די" בכור ודי" לקט שה% דברי הקב"וא

ה בלקט כיו" "וה. דכיו" שלא חלה עליה קדושת בכור עדיי" כלל ודאי שחל, )ה אמר"בד('  כ" כתבו התוס3
 .שעדיי" לא נעשה לקט ודאי שחל

לא שיי� כא" המחלוקת דלעיל א% בהויית" ה% קדושי% או במעי אמ" ה%   וכיו" שהיא כבר מעוברת 4
.  כ"שהחיל את הקדושה רק על הֵא% והשאלה מה די" הולד שבא אח, אלא רק בודלות קדשי%, קדושי%

 . אול% כא" הנידו" לאיזה קדושה הקדיש את העובר בתחילת ההקדש
כ כשמקדיש את הא% "ואח, ולד קדושת עולהע חל על ה"בזה לכו,  כיו" שהקדי% את קדושת הולד לֵא5%

 .בקדושת שלמי% היא מתקדשת
, וכאילו הקדיש לשניה% לשלמי%, וכל מה דאית בה' הרי הוא לה,  דמיד שאמר על הֵא% היא שלמי6%

ולשו" ראשו" יש במשמעו , מאיר אית ליה תפוס לשו" ראשו"' דר, ולא יכול לחזור בו ולומר שהולד עולה
 .דשו לשלמי%שהֵא% והולד נתק

 דהיינו לקדושת �ואי" הפה יכול לקרות שני דברי% כאחד ,  דכיו" שבתחלת דבריו לא נתכוו" רק לא7%
 .דא. בגמר דבריו אד% נתפס, לכ� דבריו קיימי% והולד עולה, הֵא% ולקדושת הולד

דהיינו כדי ) הלא נצרכ(ה "בד' וביארו ש% התוס, בנמל� תו� כדי דיבור' אפי) 'ב' בעמ('  ומוקי לה בגמ8
ל דכדיבור דמי ויכול  "אבל כדי דיבור של שאילת רב לתלמיד קיי, שאילת תלמיד לרב שהוא ארו� יותר

 .להמל�
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  :תמורה ד�  כה
  ?הא� שיירו משוייר או לא, יוחנ� לתנאי� דלהל� מה די� המשייר את העובר' לר

  

    הקדיש בהמה ושייר לעובר  שחרר לשפחה ושייר לעובר לעבד
  יוסי הגלילי' לר  1משוייר  שוייראינו מ

  לחכמי�  משוייר  משוייר

  
  ?במה נחלקו הברייתות דלהל�, השוחט את החטאת ומצא בה ב� ארבע חי

  

�    2דינו כחטאת לכל דבריו: תני חדא  אינו כחטאת: תניא איד
א "א� שיירו אינו משוייר וא

  ע"להקדישו בפנ
  3"לימא כתנאי"ל   וא� הקדישו קדוש"שיירו משוייר 

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

  
  ?מה הדי�, ואמר על בהמה אחרת הרי זו תמורת עולה ותמורת שלמי�, היו לפניו עולה ושלמי�

  

�     לשניה��לכ� נתכוו� מתחלה   א� משאמר נמל
   תפוס לשו� ראשו��מאיר ' לר  תמורת עולה  רת עולהתמו

 א� בגמר דבריו �יוסי ' לר  6תמורת שניה�  תמורת עולה
  אד� נתפס

  
  

                                                           
משו%  ,  דהיינו שהולדות הולכי% אחר הֵא%�ג שולדה כמותה ומשוחרר "ל לריה" ודוקא לעני" עבד ס1

 ".ְהֶיה ַלאדֶֹניָהָהִא2ָה ִויָלֶדיָה 0ִ) "ד:שמות כא(דכ� היא משמעות הפסוק 
 .כ הוא נותר"וזמ" אכילתו יו% ולילה ואח, ורק לפני% מ" הקלעי%,  נאכל רק לזכרי כהונה 2
 הולד הזה �דשני הברייתות מודות שא% הפריש בהמה ריקנית ואחרי שהוקדשה נתעברה '  סברא הגמ3

כא" הוא לא נולד אלא  ו�ה% קדושי% ולא במעי אמ" ) בלידת"�(דוולדי קדשי% בהויית" , חולי" הוא
שבזה אי" לדי" (ז על כרח� דכא" מיירי שהקדיש חטאת שכבר היתה מעוברת "לפ. שנמצא במעי אמו

ומא" , יוחנ"' ל שקדושה חלה על העוברי% וכר"ס, ומא" דאמר שהולד נאכל כחטאת, )ל"ולדות קדשי% הנ
 .יוחנ"' ל שאי" קדושה חלה על העוברי% ולא כר"ס, דאמר שאינו כחטאת

ואינו קשור לדי" (אלא בריקנית שנתעברה , דאדרבה לא מיירי בהפריש בהמה מעוברת'  עתה סוברת הגמ4
 ולדות קדשי% במעי �והברייתות חולקות במחלוקת התנאי% , )יוחנ" שהיא בהפריש בהמה מעוברת' ר

יש לולד ולכ� , הברייתא הראשונה סוברת שבמעי אמ" ה% קדושי%. [אמ" ה% קדושי% או רק כשיוולדו
 ].ולכ� אי" לו דיני חטאת, והברייתא השניה סוברת שאינו קדוש אלא כשיוולד. זה כל דיני חטאת

יוחנ" שקדושה חלה על ' ל כר"ע ס"וכו, ע ולדות קדשי% רק בלידת" ה% קדושי%"לתירו6 זה לכו 5
והברייתא . תולכ� יש לעובר כל דיני חטא, והברייתא הראשונה מיירי במקדיש בהמה מעוברת. העוברי%

 .ואי" לעובר די" חטאת דאינו קדוש עד הלידה, כ נתעברה"השניה מיירי במקדיש ואח
דחציה תמורת עולה וחציה תמורת שלמי% ותרעה עד שתסתאב ותמכר ויביא בדמי חציה עולה ,  כלומר6

 .ובדמי חציה שלמי%


