תמורה ו-ז המקדיש בעלי מומין

בס"ד

המקדיש בעלי מומין לגבי מזבח עובר משום חמשה שמות
ויקרא פרק כב
לאו אמור :המקדיש תמימים לבדק הבית עובר בלאו
)יז( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
ַק ִריב ָק ְר ָבּנוֹ ְל ָכל
וּמן ַה ֵגּר ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר י ְ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ִאישׁ ִאלישׁ ִמ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
אַהרֹן וְ ֶאל ָבּנָיו וְ ֶאל ָכּל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
)יח( ַדּ ֵבּר ֶאל ֲ
וּל ָכל נִ ְד ָ
ַק ִריבוּ ַליקֹוָק ְלע ָֹלה:
בוֹתם ֲא ֶשׁר י ְ
יהם ְ
נִ ְד ֵר ֶ
וּב ִע ִזּים:
ָכר ַבּ ָבּ ָקר ַבּ ְכּ ָשׂ ִבים ָ
)יט( ִל ְרצֹנְ ֶכם ָתּ ִמים ז ָ
)כ( כֹּל ֲא ֶשׁר בּוֹ מוּם לֹא ַת ְק ִריבוּ ִכּי לֹא ְל ָרצוֹן יִ ְהיֶה ָל ֶכם:
1

בל תקדישו
ל
ֶדר אוֹ ִלנְ ָד ָבה ַבּ ָבּ ָקר אוֹ ַבצֹּאן ָתּ ִמים יִ ְהיֶה ְל ָרצוֹן ָכּל מוּם לֹא יִ ְהיֶה בּוֹ:
ֶבח ְשׁ ָל ִמים ַליקֹוָק ְל ַפ ֵלּא נ ֶ
ַק ִריב ז ַ
)כא( וְ ִאישׁ ִכּי י ְ
א3

4

בל תקטירו כולו
ל
ַלּ ֶפת לֹא ַת ְק ִריבוּ ֵא ֶלּה ַליקֹוָק וְ ִא ֶשּׁה לֹא ִת ְתּנוּ ֵמ ֶהם ַעל ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ַליקֹוָק:
ָרב אוֹ י ֶ
ַבּ ֶלת אוֹ ג ָ
ֶרת אוֹ ָשׁבוּר אוֹ ָחרוּץ אוֹ י ֶ
)כב( ַעוּ ֶ
זריקת הדם
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אפי' מומין מעיקרו
בל תשחטו
ל
ל
ֵר ֶצה:
ֵדר לֹא י ָ
וּלנ ֶ
ֲשׂה אֹתוֹ ְ
וְקלוּט נְ ָד ָבה ַתּע ֶ
רוּע ָ
ָשׂה ָשׂ ַ
)כג( וְשׁוֹר ו ֶ

בל תקטירו מקצתו
ל
ב

ד

המקדיש תמימים עובר בעשה
מומין אסורים בבמת יחיד
ל
אַר ְצ ֶכם לֹא ַתעֲשׂוּ:
וּב ְ
ְכרוּת לֹא ַת ְק ִריבוּ ַליקֹוָק ְ
וְכתוּת וְ נָתוּק ו ָ
עוּך ָ
וּמ ְ
)כד( ָ
ב6

לרבות שעיר המשתלח
ל
אורחיה דקרא

ב3

קבלת הדם

זריקת הדם

ֵרצוּ ָל ֶכם :פ
יכם ִמ ָכּל ֵא ֶלּה ִכּי ָמ ְשׁ ָח ָתם ָבּ ֶהם מוּם ָבּם לֹא י ָ
ֵכר לֹא ַת ְק ִריבוּ ֶאת ֶל ֶחם ֱאל ֵֹה ֶ
וּמיַּד ֶבּן נ ָ
)כה( ִ
ג6

ג

קבלת הדם

מומין אסורים בבני נח על מזבחינו

המקדיש בעלי מומין לגבי מזבח ,עובר משום חמשה שמות:
הו"א א

1
2
א3
4
5

הו"א ב

ב6
ב3
ב
ב

משום בל תקדישו :כל אשר בו מום לא תקריבו מה ת"ל בל תקריבו  -בל תקדישו.
בל תשחטו :עורת או שבור או חרוץ או יבלת לא תקריבו מה ת"ל בל תקריבו  -בל תשחטו
ומשום בל תקטירו כולו :ואשה לא תתנו מהם  -אלו אשים .אין לי אלא כולן
ומשום בל תקטירו מקצתו :מקצתן מנין  -ת"ל מהם
ומשום בל תזרקו :זריקת דמים מנין  -ת"ל על המזבח
ומעוך וכתות ונתוק וכרות וגו'  -זו קבלת הדם שאמר רבי יוסי בר' יהודה
ולתנא קמא ,האי לא תקריבו למה לי? מיבעי ליה לזריקת דמים
והא נפקא ליה מעל המזבח! אורחיה דקרא דמשתעי הכי
ורבי יוסי בר' יהודה נמי ,אורחיה דקרא הוא! אין ה"נ

מסקנא

הו"א ב

הו"א א

מסקנא

ג 6ומיד בן נכר לא תקריבו  -זו היא קבלת הדם שאמר רבי יוסי ברבי יהודה
ג ולתנא קמא האי לא תקריבו למה לי? מיבעי ליה להאי :סד"א לא נצטוו בני נח אלא על מחוסר אברים ,לא שנא במזבח
דידהו ,ולא שנא במזבח דידן ,קמ"ל
לישנא אחרינא
ב 6ומעוך וכתות ונתוק וכרות וגו'  -זו קבלת הדם שאמר רבי יוסי בר' יהודה
א 3וזריקה  -נפקא ליה מעל המזבח
א 3ולרבנן נמי ,תיפוק להו זריקה מן על המזבח! הכי נמי
ד
ד
ג6
ג

ואלא לא תקריבו דמעוך למאי אתא? מפקינן לבמת יחיד
ולרבי יוסי ברבי יהודה ,האי מיבעי ליה לבמת יחיד! אין הכי נמי
מיד בן נכר לא תקריבו  -זו קבלת הדם
ורבנן  -אצטריך ,ס"ד אמינא :הואיל ובני נח אין מצווין אלא על מחוסר אבר בבמה דלהון ,דלמא אנן נמי נקביל מינהון? קא
משמע לן מכל אלה דלא מקבלינן.
1

www.swdaf.com

