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  .תמורה ד� כח
  ?מה די� מוקצה ומה די� נעבד

  

    ?מה דינו  ?מה די� מה שעליו  מה הדי� לאכילה להדיוט
  מוקצה  הוא אסור  מותר  מותר

  נעבד  הוא אסור  אסור  מותר

  
  : תמורה ד�  כח

  ].ה נעבד"תוד[? מה די� ציפוי ותקרובת דבעלי חיי� ודהר

  

    בעלי חיי�  הר
  1מותר: א"להו  אסור

  אסור: למסקנא
  ציפוי דנעבד

  תקרובת דנעבד  אסור  מותר

  
  ?מני� אנו יודעי� לפסולי� דלהל� שאסורי� בהקרבה

  

    לרבנ�  ישמעאל' לר
  רובע ונרבע  3ִמ' ַהְ%ֵהָמה

  נעבד  ִמ' ַהָ%ָקר

  ָמְ*ָחָת� 
  ָ%ֶה� 
  מוקצה  ִמ' ַה.ֹא'  2 מ,� ָ%�

  שור שנגח אד� והמית  ִמ' ַה.ֹא'","  /////

  זק�  4ִמ' ַה.ֹא'  ִמ' ַהְ%ֵהָמה

  חולה  ִמ' ַה1ָ2ְִבי�  ִמ' ַהָ%ָקר

  מזוה�  א5 ִמ' ָהִע3ִי�  ,ִמ' ַה.ֹא'
  

                                                           
ואי לו ב תקרובת  , א דצ יפוי  דבעלי חיי � שנעבדו  מותר"דכ א' ב סוגיא מב ואר  להו' הקשו התו ס 1

, ואי לו לגבי ה ר  מבו אר ל היפ:. שהוא  אסור,  דהו א בע לי חי י�/"  ג דא ד הר"דבעלי חי י � מב ואר ג בי 
ואילו תקרוב ת דהר מבואר בפרק השוחט  , דציפוי דה ר אמרינ'  בפרק כל הצלמי� דהוא  אסור

ו ש� בפרק כל  , דג�  ציפוי דהר   מותר כמו   ציפוי דבע לי חי י�, בתי רו; ר אשו'' צו תוס ו תיר. שמותר
, ג שהי ה הצ יפוי  על ההר ב שעת ההשתחוו אה ו לכ: נ אסר"מיי רי ב כה, הצלמי� דאיתא שאסור

,  ד ציפוי דהר  אסו ר בכ ל עני' , ובתי רו;  שני  תירצו להי פ:. כ"ואילו כא'  מייר י בצי פוי שבא א ח
 .כ אסור"ח ג"א דהכ א דציפוי ד בעומייר י הת � לפי המסקנ

ָמְ#ָחָת� ָ!ֶה� ,ִמַ@ד  ֶ%' ֵנכָ ר לֹא ַתְקִריב, ֶא ת ֶלֶח� ֱאלֵֹהיֶכ� ִמ2ָל ֵאֶ<ה 2ִי ): "כ ה:וי קרא כב( דכתיב 2
 אינו א לא דבר ערוה ו עבודת /" השחתה"פינ' שכל מקו� שנאמר  ויל/"  לֹא ֵיָרצ, ָלֶכ�מ$� ָ!�

 .ככבי �
  Bְַקִריב, ֶאת ִמ� ַהְ!ֵהָמה ִמ� ַהָ!ָקר $ִמ� ַה&ֹא�' Aָד� 2ִי ַיְקִרי ב ִמ�2ֶ ָקְרָ%' ַלה) "ב:וי קרא א: ( דכתי ב3

 ".ָקְרַ%נְ ֶכ�
 ". ְלעָֹלה ָזָכר Bִָמי� ַיְקִריֶבC, ִמ� ַהְ-ָ,ִבי� א+ ִמ� ָהִעִ*י� ָקְרָ%נ 5 ִמ� ַה&ֹא� ְוִא� ):  "י:וי קרא א( דכתי ב 4


