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  תמורה ז
 ויקרא פרק כב 

ה לֹא־ִתְּת֥נּוַעֶּוֶר (כב) ֶּלה ַל֑ה' ְוִאֶּׁש֗ יבּו ֵא֖ ֶפת לֹא־ַתְקִר֥ ֶלת ֤אֹו ָגָר֙ב ֣אֹו ַיֶּל֔ ַח ַלֽה':֩ת ֨אֹו ָׁש֜בּור אֹו־ָח֣רּוץ ֽאֹו־ַיֶּב֗ ם ַעל־ַהִּמְזֵּב֖    ֵמֶה֛
ה: (כג) א ֵיָרֶצֽ ֹ֥ ה ֹא֔תֹו ּוְלֵנ֖ ֶדר ל ה ָׂש֣רּוַע ְוָק֑לּוט ְנָדָב֙ה ַּתֲעֶׂש֣   ְוׁ֥שֹור ָוֶׂש֖

א ַתֲעֽׂשּו:(כד)  ֹ֥ ם ל ֑ה' ּֽוְבַאְרְצֶכ֖ יבּו ַלֽ א ַתְקִר֖ ֹ֥   ּוָמ֤עּו� ְוָכתּו֙ת ְוָנ֣תּוק ְוָכ֔רּות ל
א ַת  (כה) ֹ֥ ר ל ם ָּבֶה֙ם ֣מּוּוִמַּי֣ד ֶּבן־ֵנָכ֗ י ָמְׁשָחָת֤ ֶּלה ִּכ֣ ם ִמָּכל־ֵא֑ ֶחם ֱא�ֵהיֶכ֖ יבּו ֶאת־ֶל֥ ם: ְקִר֛ א ֵיָר֖צּו ָלֶכֽ ֹ֥ ם ל   ם ָּב֔

  

  בל תשחטו  תקריבו לא

ואשה לא 

  תתנו מהם
  הקטרת הכל על המזבח –כולן  – אלו אשים

  על המזבח מקצתןהקטרת  מקצתן  מהם

  זריקת דמים  על המזבח

  המשתלחלרבות שעיר   לה'

ומעוך וכתות ונתוק 

  לא תקריבו וכרות

   רבי יוסי ברבי יהודה 
  אף קבלת הדם

ורבי יוסי בר'  :דחייה
יהודה נמי, אורחיה דקרא 

 הוא!
  לזריקת דמים :1לנוסח 
  לבמת יחיד :2לנוסח 

   תנא קמא
  לזריקת דמים

 עלוהא נפקא ליה מ: קושי
  ! המזבח

אורחיה דקרא : תירוץ
  י.דמשתעי הכ

  

  2גירסה  –תנא קמא 
  לבמת יחיד

... בן נכר לא תקריבו

כי משחתם בהם מום 

  סם לא ירצו לכם

   רבי יוסי ברבי יהודה 
  אף קבלת הדם

אמינא  דעתךלקא ס - מיבעי ליה להאי – תנא קמא
א ל הואיל ולא נצטוו בני נח אלא על מחוסר אברים,
   שנא במזבח דידהו, ולא שנא במזבח דידן, קמ"ל

  
מתקיף לה ר"ל: שמא לא שנינו אלא  -איסורים בעל מום עובר על כמה שמקריב  – הברייתאקושי על 

  דיקלא בעלמא הוא!  -בתם שנעשה בעל מום ועובר, דאי בעל מום מעיקרא 
  כתיב בפרשה, והני בעלי מומין מעיקרא נינהו.  שרוע וקלוטאמר ליה רבי חייא בר יוסף:  :תירוץ

שכן קדושה חלה  -ה מבזבח חומר בתמוראמר ליה: שמא לא שנינו אלא בתמורה, דתנן  :קושי
  ! עליה על בעל מום קבוע

בחבורה נמנו וגמרו: המקדיש אמר ליה רבי יוחנן: לא שמיע לך הא דאמר ר' ינאי  :תירוץ
ששה הוויין, דאיכא נמי  עובר משום חמשה שמות, ואי בתמורה נמי, -בעל מום לגבי מזבח 

  לאו דתמורה! 
  א הוא! בבעל מום מעיקרו, אמאי לקי? דיקלא בעלמ -אלא מאי  :קושי

זילא  -מין עצים הוא, בעל מום מעיקרא  -אמר ליה: דיקלא לאו זילא מילתא  :תירוץ
  מיחייב.  -מילתא, כיון דשביק תמים ואקדיש בעלי מומין 

לא לקי, לאפוקי בעל  -אפילו הכי בזיא מילתא, דדקל ליכא במינו  :גירסה שנייה לתירוץ
  לקי.  -מום, כיון דאיכא במינו 

משום  -א דבעל מום דלקי אמר רבא: השתא דאמור טעמ: דין בעקבות התירוץהוספה 
  נמי לקי.  -דבזיא מילתייהו, אפילו למקדיש ליה לדמי נסכים 

  תניא כוותיה דרבא:: חיזוק לדבריו

מותר להקדיש בהמת בעל מום    בנדבה - זה קדשי בדק הבית  אותונדבה תעשה 
  לבדק הבית

  בנדר - זה קדשי בדק הבית  ולנדר

אסור להקדיש בהמת בעל מום   בנדר - קדשי מזבח  ולנדר לא ירצה
  למזבח

  בנדבה - קדשי מזבח  נדבה

  גופו למזבחקדשת ה – בהרצאת גופו הכתוב מדבר -אומר: י רב  לא ירצה
  תנא קמא  רבי 

קי, אבל בדמי ל -בהרצאת גופו 
  לא לקי -נסכים 

מי נ -אפי' אקדשיה לדמי נסכים 
  לקי

 


