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  .תמורה ד� ז
  ?מה ילפינ� מהפסוקי דלהל�
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  ].ה ומיד"תוד[? מה ילפינ� מהפסוקי� דלהל�

  

ש� " ( ֵא8ֶה'וכו�ִמַ,ד ֶ+( ֵנָכר לֹא ַתְקִריב� ֶאת "
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  :תמורה ד�  ז

 אֹת) 'ְלֵנֶדר לֹא ְו()ר ָוֶ�ה ָ�ר'ַע ְוָקל'ט ְנָדָבה ַ#ֲעֶ�ה) "כג:ויקרא כב(כיצד דורשי את הפסוק 
  ?"ֵיָרֶצה
  

שאסור להקדיש בעלי מומי( 
  למזבח 

שמצוה להקדיש בעלי מומי( 
  לבדק הבית
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ד  " וס,  בעלי מו מי� שאינ� מחוסרי  אבר�9 לא נא סר להקרי ב בב מה שלה� לגבוה  "הנה   לעכו 1

שכמו כ(  כ שה� מקר יבי�  בבית  המ קדש  ג� לא יא סר ל ה�  שאר  מומי� שאינ� מחו סרי  אבר  
'   יו סי ב ר'  ולא מבו אר ב סוגיי ( מני ( יו ד ע זאת ג� ר. ל קרא  שלא"לכ0  קמ,  כדינ � בב מה לגבוהו

  . יהוד ה
הוא  הפסוק הא חרו(  שמונה את  המו מי� ,  "�ָמע�0ְ ְוכָ ת�ת וְ ָנת�ק  ְוָכר� ת לֹא  ַתְקִר יב�"ד פסוק ' פי 2

' ע, ו  אות�ואור חיה  דקרא למיהדר  בסו� כל הפסולי� ולומר עליה� שלא יקריב, שבפרשה
  ).'אות ד(ק בהשמטות "שטמ
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  :  זתמורה ד�
  ?המקדיש בעל מו למזבח באופני דלהל� מה דינו

  

    הקדיש� להקרב למזבח  הקדיש� לדמי נסכי�
  ל לרבא"לתנא קמא וכ( ס  לוקה  1לוקה

  לרבי  לוקה  2אינו לוקה

  
  ?הא הכהני יכולי לעשות תמורה בקרבנות דלהל�

  

בחטאות ואשמות של 
  ישראל שנית( לה�

בבכור של ישראל 
  שנית( לה�

 שלה� בקרבנות
  שהפרישו

  

  עקיבא' לר  עושי� תמורה  אי( עושי� תמורה  אי( עושי� תמורה

  יוחנ( ב( נורי' לר  עושי� תמורה  3עושי� תמורה  אי( עושי� תמורה

  
  ?באופני ובזמני דלהל�, הא כה� יכול למכור לכה� אחר בכור שקיבל

  

    בכור ת�  )בכל זמ((בכור בעל מו� 
  4יכול למוכרואי( : בזמ( הבית  יכול למוכרו

  יכול למוכרו: בזמ( הזה
  בעוד הבכור חי

  משנשחט הבכור  5אי( יכול למוכרו  יכול למוכרו

  
הא� אמרינ� דשור בכור בזמ� הזה או שור פסולי המוקדשי� בזמ� הבית שנגחו שור אחר או 

  ].ה לא"תוד[? "רעהו"ששור אחר נגח אות� שדינ� כשור 

  

    הזהשור בכור בזמ(   שור פסולי המוקדשי(
  6יוסי הגלילי' לר   דה� ממו( בעלי�9כשור רעהו   לאו כשור רעהו

  לרבנ(  לאו כשור רעהו  לאו כשור רעהו

                                                           
,  )ה אפילו"בד('  וכ תבו  תוס. משו� בזיו( קד שי� שהניח הת מימי� וה קדיש בעלי מומי (, והט ע� 1

  . כ לוקה"ה א� הקד יש נקבה א ו בה מה טמאה לעולה ג"דלרבא ותנ א קמא ה
  .  הקד ש דמיוו היינו  דוקא הקד ש גופו ולא ,  בהר צאת גופו הכתו ב מד בר9" לא ירצה "ל לרבי  ד"ס 2
:)  ד�  ח(ולקמ( . [ל דכיו ( שיש לכהני� בבכ ור זכ יה מ חיי� ה� יכולי � לעשות בו ת מורה "ס 3

  ].ש"ש ע"ל ואליבא ד ר"מוקמינ( ל ה דו קא בבכור  בחו
כ(  ח ידש  רב נ ח מ( בר  אבו ה בס וגיי(   שבזמ( הב י ת כיו ( שהו א עו מד ל הקרבה א י( לכ ה( זכ ייה  ב גויה   4

  .  ולכ( אי  אפשר למוכרו ת מי� חי,  ולא קוד �אלא משעת הקטרת האימורי�  ואיל0
דאינו דר0 ארB לעשות סחורה בדבר  שקר ב  ,  בזיו( קדשי� הוא למוכרו9בכור  שקרב למזבח  5

וכת ב דמ סתבר , ג שעבר ושחט בכ ור ת מי� בזמ( הזה"א מה הד י( בכ ה"רע' ו ע. ממנו למזבח
 .  שאסור למוכרו

  .כ סוג יא די ד("וכ0 סוב רת ג, דק דשי� קלי� ה� ממו(  בלעי�:) ק יב"בב(ל "דס 6


