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  .תמורה ד� לג
�) "יב:ויקרא כז(מה דרשינ� מהפסוק ָ�  ?"ְוֶהֱעִריְ� ַה�ֵֹה� אָֹת& ֵ%י� ט#ב "ֵבי� ָרע ְ�ֶעְרְ

  

    ֵ%י� ט#ב "ֵבי� ָרע  אָֹת&
למעט בעל מו� מעיקרו 

  מהעמדה והערכה
דקדשי בדק הבית בעו העמדה והערכה 

  )1וג� קדשי מזבח(
יוחנ� אליבא ' לר

  דרבנ�

י מזבח מהעמדה למעט קדש
  והערכה

לריש לקיש אליבא  דקדשי בדק הבית בעו העמדה והערכה
  דרבנ�

למעט קדשי בדק הבית 
  מהעמדה והערכה

  שמעו�' לר  דקדשי מזבח בעו העמדה והערכה

  2לתני דבי לוי  )))))  קשיא

  

  
  ?3 ויפדו0או לא בעו ,  ויקברו0הא. בעו העמדה והערכה , קדשי. דלהל� שמתו

  

    אליבא דרבנ�  שמעו�' אליבא דר
  קדשי מזבח תמימי.  4יקברו

  יקברו: יוחנ*' לר  יקברו
  יפדו: לריש לקיש

  קדשי מזבח שקד. הקדש� את מומ.

  קדשי מזבח שקד. מומ. את הקדש.  יפדו

  קדשי בדק הבית תמימי.  5יקברו

  קדשי בדק הבית בעלי מומי.  יקברו  יפדו

  

                                                           
ְוִא� ָ;ל ְ:ֵהָמה ְטֵמ8ה ֲא6ֶר לֹא ַיְקִריב2 ִמ0ֶ.ָ ה   : "דכתיב) יא:ויקרא כז(א  וזה ילפינ* מרישא דקר1

 הינ ו  )וב המה  טמאה דק אמר  הכא  , "ְוֶהעֱ ִריְ=  ַה;ֵֹה* , ְוֶהֱעִמיד ֶא ת ַהְ: ֵהָמה  ִלְפֵני  ַה;ֵֹה* '  ָקְרָ:*  ַלה
ופדה  ) ז"פסוק כש� (דעל טמאה ממש כבר כתוב [שהיא טמאה מלהקרבה משו� שנולד בה  מו� 

 .ולמדנו  שצריכה ה עמדה והער כה כ מפורש בכתוב, ]בערכ=
 .ל דג� בעל מו� מעיקרו הו י בכל ל העמדה  והערכה" ס2
,  מוב* מ ה שאפשר כא* ל פדות* אח ר שמתו , "פודי�  את ה קדשי� להאכיל� לכלבי�"ד " והנה  למ3

מ  "איכא נפ, " לכלבי�אי* פודי�  את הקדשי� להאכיל�"ד "אכ* ג � למ. הג� שאי* ראויי � לכלו�
 עבר ושחט* ועתה בא לפדות*  )אלא קוד� שפד� , כלומר שלא מתו מיתת עצמ�, א� עבר ו שחט*

 .מ לעני* אכילה"שיש נפ
פשוט שיקברו דאינ�  , דג� קדשי מזבח בעו עמדה וערכה, ע"ש לכו"יוחנ*  אליבא דרבנ* או לר'  לר4

דע בוד  בה*  רבנ*   מעלה , )ה מתו "בד(י "מ פיר ש"מ,  ל דלא ב עי ה עמדה והע רכה"וג � לר. נפדי�
ד כיו*  שמתו תמי מי� ולא היה  בה� , פיר שו) ה תמ ימי�"בד('  ו תוס. הואי ל והי ו ראו יי� להקרבה

 .דא י* רש אי לפדות ב לא מו�. אי* שיי= ל פדות*, מו�
ש משו�  "ולר , ה וא מ שו� דקדשי ב דק ה בית  ה� ב כלל העמדה וה ערכה, )ע"לכו( והט ע� לרבנ*   5

שכל ,   דהרי  המתפיס תמימי� לבדק הבי ת כשה* נפ די* א ינ* נפ די* א לא למזבח,דחזו  להקרבה
 .הראו י למזבח א ינו יו צא מידי מ זבח לעול�
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  :תמורה ד�  לג
" שנפל בה	 מו	 ושחט�) דמזבח שהיו תמימי	(כל הקדשי	  "כמי סוברי	 התנאי	 דהברייתא

  ].ה כדתניא"תוד. ['וכו

  

    יוחנ�' אליבא דר  אליבא דריש לקיש
   יקברו0מאיר ' ר  1ש"בי* כרבנ* ובי* כר  שמעו* דוקא' כר

   יפדו0חכמי.   2ה� שיטה שלישית  כרבנ* דמתניתי* דוקא

  

  
  ?אלו ה. הנקברי. ואלו ה. הנשרפי.

  

    נקברי.ה  הנשרפי.
  א  4קדשי� דבעו העמדה והערכה ומתו  )3יהודה' לר(חמA בפסח 

  ב  וכ* שליא, נפלי� של קדשי�  שחט קדשי� במחשבת חוA לזמנ� או מקומ*
  ג  שור הנסקל  )לתנא קמא(חטאת העו� הבאה על הספק 

  ד  עגלה ערופה  
  ה  צפורי מצורע  

  ו  5שיער נזיר טמא  שיער נזיר טהור
  ז  הו בשה ונער�פטר חמור שלא פדו  

  ח  )לתנא קמא(חולי* שנשחטו בעזרה   )שמעו*' לר(חולי* שנשחטו בעזרה 
  ט  וכלאי הכר�, ערלה, משקי תרומה טמאה  וכלאי הכר�, ערלה, אוכלי תרומה טמאה

  י  )י"לר(אש� תלוי שנודע ספיקו קוד� זריקה   )ק"לת(אש� תלוי שנודע ספיקו קוד� זריקה 
  

                                                           
ור ק נח לקו  , ש היו  בהעמדה ו הערכה"ל דבקד שי מזבח בי* ל רבנ*  דמתניתי*  ובי*  לר"י וחנ*  ס'  דר1

 .ש לא"שלרבנ* ה יו ולר , גבי ק דשי בדק  הבית 
ל "וס, ל"ורבנ*  דברי יתא פליג ארבנ * דמ תניתי* הנ ,  מ חלוקות ב דבר' חנ*  גיו' שלר',  כ* ב י ארו  תוס2

ורק  קדשי בדק  הבית  היו  בכלל העמדה  , שקדשי מזבח לא היו בכ לל העמדה והער כה ול כ= נפ די�
 .ש" ההי פ= מר)והערכה  

 . אול� לרבנ* א � מפרר וז ורה ל רוח  או מטיל לי�3
 .ה הקו דמת ולכ*  הבאנ ו אות ו כא* או ל� נזכר ב משנ,  די* ז ה לא נזכר  במשנה דיד *4
א � גילח במ דינה   ול א  ' וא פי,  דשער נזי ר טה ור צר י= ל שלח את שערו ת חת ה דוד  ב מקדש ולשורפו5

שג� בנזיר ) ה כא* בשק"ד, .ד� לד(י לקמ* "ומה שמשמע ברש. [כ טעו* שריפה דוקא"במקדש ג
 ].ש"ע, י  בטמאאידי  ואיד: ל"דצ, ש"כבר  הגיה  ש� הרש,  טהור  מייר י במ תניתי* שנ קבר


