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 .מב �ד בכורות

 ?כ באיזה ער� ה	"וא, הא	 טומטו	 ואנדרוגינוס נערכי	

 

 אנדרוגינוס טומטו	  

 ולא טומטו� ואנדרוגינוס�" זכרה"אינ� נערכי�  לרבא
1

 

 ל"אינו נער� וכנ  כזכר לחומרא�נער�  לרב חסדא

 

הא	 מטמא בגדי	 אבית אבליעה, ונמלק, קרב� העו� שהיה פסול בפסולי	 דלהל�
2

? 

 

  אנדרוגינוס טומטו	האתנ� והמחיר, המוקצה, הנעבד 

  מטמא:'לסתמא דגמ מטמאי� לתנא קמא
 לא מטמא:לרב חסדא

 מטמא

 ה� כשרי� ולא מטמאי� מטמאי�אליעזר' לר

 

 ?א"לתנאי	 דלהל� הא	 חלה קדושת בכור על אנדרוגינוס וטומטו	 להו

 

 על טומטו	 על אנדרוגינוס  

בכור ומומו עמוישמעאל' רבש	 ) התנא(אילעאי ' ר
3

 ���� 

 קדוש מספק אינו קדוש כלל דבריה הוא לחכמי	

"זכר" דבריה ה� ונתמעטו מ�שניה� אינ� קדושי� כלל  ש"ש ב� יהודה משו	 ר"לר

 

 :בכורות ד� מב

התנאי	 דלעיל גבי טומטו	' במה נחלקו לדחית הגמ
4

? 

 

 מטיל מי	 במקו	 נקבות מטיל מי	 במקו	 זכרות 

שמא נהפכה זכרותו, ספק זכר דינו כזכר וקדוש בבכורה מי	לחכ

לא חיישינ� וודאי נקבה הוא דינו כזכר וקדוש בבכורה ש"ש ב� יהודה משו	 ר"לר
5

 

                                                           
1

ומיתור , "הזכר וא� נקבה"דהרי כתוב , אבל יהיו בער� אשה, וכדי שלא תאמר שרק נתמעטו מער� איש 
ינוס ל לרבא שבי� טומטו� ובי� אנדרוג"וס. ממעטי� טומטו� ואנדרוגינוס ג� מער� נקבה" וא�"ד

דאי� , כי אי� הפסוק ממעט ספק,  ולכ� צרי� פסוק כדי למעט אות��" בריה בפני עצמה"לברייתא זו ה� 
 .ע טומטו� הוי ספק זכר או נקבה"ולא כרב חסדא שסובר שלכו. ספק כלפי שמיא

2
 .והדי� הוא שנבלת עו� טהור מטמאת בגדי� אבית אבליעה, בחולי� אי� מליקה מטהרת מידי נבלה 
3

 .רק הוא כבכור בעל מו� שנית� לכה� ואסור בגיזה ובעבודה, ינו שחלה עליו קדושהדהי 
4

 .אלא ספק זכר או נקבה, ע טומטו� אינו בריה בפני עצמה"דלכו' דחתה הגמ 
5

א� מטיל ,  שרק באד� הוי טומטו� ספק אבל בבהמה� ל"ל לר"וכ� ס, אילעאי האמורא' וכ� אמר ר 
ולא חיישינ� למיעוטא שנהפכה זכרותו , במקו� זכר ודאי זכר הוא וא� במקו� נקבה ודאי נקבה

, ישמעאל דמתניתי� ופסק כרבנ� בתראי' ק ור"יוחנ� תמה עליו למה לא חש לדעת ת' אול� ר. לנקבותו
 ].ע גבי טומטו� הוא ספק"דלכו, ל דלהל�" סדרב חסדא, ולפי רב חסדא דבריו דלא כמא�[
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 :בכורות ד� מב

 גבי טומטו	סוברי	 האמוראי	 דלהל�במה 
1

? 

 

ישמעאל' ק ור"לת 
2

 לרבנ� בתראי 

 ספק זכר ספק נקבה לרב חסדא

בריה בפני עצמה הוא זכר ספק נקבהספק  יוחנ�' לר
3

 

 

כיצד יש ליישב סתירת ', טומטו	 שקידש אשה קידושיו קדושי� וצריכה גט שמא זכר וכו
 ?הברייתות לעני� יבו	

 

 חולצת ולא מתייבמת: תניא איד� חולצי� ומייבמי� לאשתו: תני חדא 

למאי לאו
4

  אישתניאמרינ� הואיל ואישתני לא אמרינ� הואיל ואישתני אישתני

אליעזר דאשת סריס חמה מתייבמת' כר לדחייה
5

י"יוסי ב' ע דאינה מתייבמת וכר"כר 
6

 

                                                           
1

 .אלא ספק זכר או נקבה, ע טומטו� אינו בריה בפני עצמה"דלכו' דחתה הגמ 
2

דספק ) ישמעאל' ג� ר(ע מודו "דמה שנחלקו במשנתנו הוא דוקא גבי אנדרוגינוס אבל גבי טומטו� כו 
' ולא כר, ]רות דני� לו כזכר ודאיכי א� במקו� זכ, ל במטיל מי� במקו� נקבות"ומיירי לפי הנ[הוא 

ק דמתניתי� שלא "ל לת"ומה שס. [ל שבמטיל מי� במקו� נקבות ודאי נקבה הוא"דס] האמורא[אילעאי 
 ].ל שטומטו� הוא מו� להיפסל מהקרבה במקדש"הוא משו� דס, נשחט במקדש ג� בודאי זכר

3
 .ומותר בגיזה ועבודה וממו� ישראל הוא, ואינו קדוש בבכורה כלל 
4

ל "והברייתא דס, "לא חול� ולא מייב�) סריס משנולד(סריס חמה "ע דאמר "ל כר"ע ס"כו', פי 
לא , דהיינו א� שהשתנה להיות טומטו�, שמייבמי� לאשתו סוברת שלא אמרינ� הואיל ואישתני אישתני

 סריס ולכ� לא חוששי� לו שא� הוא זכר שהוא, אמרינ� שיש בו עוד שינויי� מכל אד� להיות ג� סריס
וא� נקבה הוא הרי שלא תפסו , שא� זכר הוא הרי צריכה יבו�, נ"אלא מותרת אשתו לייבו� ממ, חמה

ל דאמרינ� שא� שרוב בני " ס�" הואיל ואישתני אישתני"ד דאמרינ� "ומ. כלל קידושי� ואינה אשת אחיו
ה להיות סריס מ טומטו� הואיל ונשתנה להיות טומטו� אמרינ� שג� השתנ"מ, אד� אינ� סריסי חמה

 .ולכ� אסור לייב� לאשתו, חמה
5

ל "א דס"ל להאי ברייתא כר"אכ� ג� א� הוא סריס חמה ס, "הואיל ואישתני אישתני"ל "ע ס"כו', פי 
 .שסריס חמה אשתו מתייבמת

6
ה "וה, ולכ� א� יש אחי� אחרי� אינו חול� וא� אי� הוא חול�, ל שטומטו� אינו ודאי סריס חמה"דס 

ל "דהוא ס, חליצה' ע אינה צריכה אפי"יהודה אליבא דר' אכ� לר. חליצה מספקשאשתו צריכה 
 .כ אשתו פטורה ג� מהחיצה"וא, שטומטו� הוי ודאי סריס חמה


