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מב.
(ויקרא כ"ז) הזכר ־ ולא טומטום ואנדרוגינוס?אלמה תניא:▀¿

סמי מיכן טומטום.!◊מב.

יכול לא יהא בערך איש, אבל יהא בערך אשה ת"ל הזכרת"ש:▀¿◊מב.

אם נקבה ־ ולא טומטום ואנדרוגינוסִ ▀¿מב.

סמי מיכן טומטום.!מב.

(ויקרא ג') אם זכר אם נקבה זכר ודאי נקבה ודאית, ולא טומטום ואנדרוגינוסִ ת"ש:▀¿◊מב.

סמי מיכן טומטום.!מב.

הזכר ־ ולא נקבה, כשהוא אומר למטה, זכר שאין ת"ל, מה ת"ל ־ להוציא טומטום ואנדרוגינוסִ ת"ש:▀¿◊מב.

סמי מיכן טומטום.!מב.

הנעבד והמוקצה והאתנן והמחיר וטומטום ואנדרוגינוס ־ כולן מטמאין בגדים אבית הבליעהת"ש: [ת"ק]♦▀¿◊מב.

ר"א♦▀¿◊מב.

טומטום ואנדרוגינוס ־ אין מטמאין בגדים אבית הבליעה, שהיה ר"א אומר: כל מקום שנאמר זכר ונקבה 

אתה מוציא טומטום ואנדרוגינוס מביניהם, ועוף הואיל ולא נאמר ־ בו זכר ונקבה ־ אין אתה מוציא 

טומטום ואנדרוגינוס מביניהםִ 

סמי מיכן טומטום.!מב.

ֹ ת"ש-ר' אלעזר:▀¿◊מב. הטריפה והכלאים ויוצא דופן טומטום ואנדרוגינוס ־ לא קדושים ולא מקדישין

לא קדושים ־ בתמורה, ולא מקדישין ־ לעשות תמורהִ שמואל:▀¿מב.

סמי מיכן טומטום.!מב.

חמשה לא קדושים ולא מקדישין, ואלו הן: הטריפה, והכלאים, ויוצא דופן, וטומטום, ואנדרוגינוס.ת"ש-ר' אלעזר:▀¿◊מב.

וכי תימא ה"נ סמי מיכן טומטום!מב.

הוו להו ארבעהִ ¿מב.

אפיק טומטום ועייל יתום.!◊מב.

לימא כתנאי¿◊מב.

♦▀¿◊מב.
רבי אילעאי אומר משום 

ר' ישמעאל:
אנדרוגינוס בכור הוא ומומו עמו

אין קדושה חלה עליוחכמים:♦▀¿◊מב.

♦▀¿◊מב.
ר"ש בן יהודה  משום 

ר"ש:
הרי הוא אומר הזכר, וכל מקום שנאמר זכר ־ אינו אלא להוציא טומטום ואנדרוגינוס.

וכי תימא סמי מיכן טומטום, ר"ש בן יהודה היינו רבנןִ אלא לאו ־ טומטום איכא בינייהו▀¿מב.

אין קדושה חלה עליו ־ אאנדרוגינוס, אבל טומטום ־ ספיקא הוא וקדוש מספיקאדת"ק סבר:♦▀¿◊מב.

מב:
◊¿▀♦

ואתא רבי שמעון בן 

יהודה למימר:
טומטום בריה הוא ולא קדושִ 

ֹ !◊מב: לא, דכולי עלמא ־ טומטום בבריה לא מספקא, בזכר ונקבה ־ הוא דמספקא

מטיל מים במקום זכרות ־ דכולי עלמא לא פליגי דזכר הוא, כי פליגי ־ במטיל מים במקום נקבות :▀!◊מב:

חיישינן שמא נהפכה זכרותו לנקבותומר סבר: [ת"ק]♦▀!מב:
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♦▀!מב:
ומר סבר:[רבי שמעון בן 

יהודה]
לא חיישינן

▀!◊מב:
כי הא דהורה רבי 

אילעאי:
בבהמה מטיל מים במקום נקבות ־ חולין.

מאן דלא חש לתנא קמא ולרבי ישמעאל?תהי בה ר' יוחנן:¿◊מב:

¿◊מב:
ולימא רבי יוחנן נמי: מאן דלא חש לרבנן בתראי, דא"ר חסדא מחלוקת ־ באנדרוגינוס, אבל בטומטום ־ 

דברי הכל ספיקאִ 

רבי יוחנן לא ס"ל דרב חסדא!◊מב:

אי לא ס"ל, לימא הוא דאמר כרבנן בתראי?¿מב:

הכי נמי קאמר, מאן שביק תרי ועביד כחד?!◊מב:

ורבי אילעא כמאן סברא^◊מב:

כי הא דאמר ריש לקיש:!◊מב:
לא אמרו טומטום ספק ־ אלא באדם הואיל וזכרותו ונקבותו במקום אחד, אבל בהמה, מטיל מים במקום 

זכרות זכר, מטיל מים במקום נקבות ־ נקבה.

וליחוש שמא נהפכה זכרותו לנקבותו?מתקיף לה רב אושעיא:¿מב:

א"ל: כמאן ־ כר"מ דחייש למיעוטא?[אביי]¿מב:

!◊מב:
אביי בר אבין ורב חנניא 

בר אבין:
אפי' תימא רבנן, הואיל ואישתני ־ אישתניִ 

אית דאמר ־ אישתני, ואית דאמר ־ לא אישתני.!◊מב:

לימא אישתני ולא אישתני תנאי¿◊מב:

טומטום שקידש ־ קדושיו קדושין, נתקדש ־ קדושיו קדושין. וחולץ וחולצין לאשתו ומיבמים לאשתו.דתניא:♦▀¿◊מב:

אשת טומטום ־ חולצת ולא מתייבמת.ותניא אידך:♦▀¿◊מב:

סברוה, דכ"ע כר"ע[ר"ע]▀¿◊מב:

ֹ דאמר:[רבי עקיבא]▀¿מב: סריס חמה ־ לא חולץ ולא מייבם

מאי לאו בהא קמיפלגי:▀¿מב:

דמ"ד חולץ וחולצין לאשתו ומיבמים את אשתו ־ לא אמרינן הואיל ואישתני אישתני▀¿מב:

ומ"ד חולצת ולא מתייבמת אמרינן הואיל ואישתני אישתניִ ▀¿מב:

לא, דכ"ע אמרינן הואיל ואישתני אישתני, הא ־ ר"א, והא ־ ר"ע.!◊מב:

ומאן תנא אליבא דר"ע?^◊מב:

אילימא ר' יהודה!מב:

הא ודאי סריס משוי ליהִ ¿מב:

טומטום שנקרע ונמצא זכר ־ ה"ז לא יחלוץ, מפני שהוא כסריסִ דתנן, רבי יהודה:¿▀◊מב:

אלא רבי יוסי ברבי יהודה היא!מב:

טומטום לא חולץ ־ שמא יקרע וימצא סריס חמהדתניא, ר' יוסי בר' יהודה:!▀◊מב:

אטו כל דמיקרע זכר משתכח, נקבה לא משתכח?¿מב:

שמא ושמא קאמר, שמא יקרע וימצא נקבה, א"נ ־ זכר, נמי ־ שמא ימצא סריס חמה.!◊מב:
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מאי בינייהו?^◊מב:

לפסול במקום אחים, ולחלוץ שלא במקום אחים, איכא בינייהו.רבא:!◊מג.

הדרן עלך על אלו מומין◊
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