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  .תמורה ד� ב
  ].ה הא"תוד[? ומה החידוש שבשוגג עושה תמורה, מה החידוש שבמזיד עושה תמורה

  

    במזיד  בשוגג
  לרבינו ברו'  שחלה התמורה א� דארבעי� בכתפיה  1בשוגג' שלוקה על עשיית תמורה אפי

  ליש אומרי�  שקרבה התמורה א� דארבעי� בכתפיה  שחלה התמורה א� דהוי הקדש טעות

  

  
  ?ומנל�, ש יכול לסמו� או להמירהא� יור

  

    ?מהו הדי�  ?מנל�
  לרבנ�  סומ' ומימר  2 לרבות(" המר ימיר"

  יהודה' לר  מימראינו אינו סומ' ו  3 למעט קרב* אביו(" קרבנו"

  

  
  ?מה די� הסמיכה בקרבנות דלהל�

  

    קרב� חברו ב� או "בקרב� עכו  בקרב� השותפי�
  לרבנ�   אי* סומכי�  כל השותפי� סומכי�

  אי* סומכי�: 'לתירו+ א
  4כל השותפי� סומכי�: לאיבעית אימא

  יהודה' לר  אי* סומכי�

  

                                                           
  .ש משאנ+ חלק עליו דלא יתכ*  שיהיו מלקות בשוגג"אול� הר,  כ* פי רש רבינו  ברו' 1
כלפי הקרב*   ,  כלומר[ומזה  שמצינו בת חלת הקדש ,  מכפל הלשו* ילפ ינ* לר בות  שהיורש מימר',   פי2

היינו ס מיכה  שהי א [ה ג� בסו�  הקדש "ה,   שמרבי�  את היורש  שמימר,] הוא  תחלת הקדש(השני  
 . אנחנ ו מרב י� את היו רש] קרב* הר אשו*של סמוכה לשחיטה  שהוא סו� הק דש 

,  ]סמיכה[מסו� ה קדש ] תמורה [וילפינ* מזה לתחלת הקדש ,  ומזה למדנו שאי* היור ש סומ'3
 .דכמו  שיורש אינו סומ ' כ'  אינו  מימר

ה שני  " קרבנו"כ מיו תר ה "וא,  � וחב י רו מ חד ק רא נ פקי"דע כו' תירצה הג מ" א יבעית אי מא"ב 4
לקרבנו ול א ,  קרבנו שלישי ד ריש"ו . וכדר שת רבנ*,  לומר שכ ל השותפי* סומ כי�, לקרב* השו תפי*

  .לקרב* אבי ו
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  :תמורה ד�  ב
  ?"ְוִא� ָהֵמר ָיִמיר" )י:ויקרא כז(מה ילפינ� מהפסוק 

  

    ָיִמירָהֵמר   ִא�ְו
  מאיר' לר  1דיורש ממיר  דאשה ממירה

  יהודה' לר  דאשה ממירה  לא דריש

  

  
  ?קדשי עובדי ככבי� מה דינ�

  

פיגול , 2מעילה: לעני*  תמורה: לעני*  נסכי�: לעני*
  טמא ונותר

  

  שמעו*' לר  פטור  אי* עושי�  3אינ� קרבי� בפני עצמ*

  יוסי' לר  חייב  4עושי�  אינ� קרבי� בפני עצמ*

  

  
  ].ה במה"תוד[? � הא� יש בה� מעילה"קדשי בדק הבית של עכו

  

    שמעו*' אליבא דר  יוסי' אליבא דר
  י"לרש  5יש בה�  יש בה�
  'לתוס  אי* בה�  יש בה�

  

                                                           
" קרבנ ו"מ דור ש ל"ה א ר, מד וע צר י' פס וק לר בות  שיורש ממיר) ה ורב י מאי ר"בד('  והק שו ה תוס 1

 שיו רש אינו   (י הודה  למעט קר ב* א ביו  ' ל כר"ולא ס, האמור בענ י* סמ יכה ל רבות  כל ב עלי חוברי* 
ל א  , מ קרא בהמרה לרבות היו רש"שלולי דדרי ש ר' ו תירצו תוס. וילפינ* ה מרה מסמיכה, סומ'

 (" קרבנו"י הודה  ' אלא אדרבה  היה  דרש כר, " לרבות בעלי חוברי* (קרבנ ו "היה  דורש בסמיכה 
 .ולא קרב*  אביו  דהכי  משמע טפי דקר א אתא למעוטי

' וב עני* קדשי בדק הבי ת ע, וכל זה בקדשי מזבח.  אסורי� להנות  מה� מדרבנ*ע "אול� לכו 2
 . טבלא הב אה

או ל� קרבנו   קרב  ע� , � לא"ובזה  ה�  שוני� מי שראל שישראל מתנדבי � נס כי�  בפני  עצמ* ועכו  3
 .ש ביד בני מי*"וברש, .)ד�  ג(י לקמ* "רש'  וע, )ה ואי *"ד(' י ותוס "רש' וע. נסכי �

 הא  (" קתני מי הת  אי* ע ושי*  תמורה"כ אי'  אמר  "דא, שהוקשה לה �) תנ יה ק"ד('  תוס'  וע 4
  .ת רוצי �' ש שתירצו ב"וע, יוסי  כ* עו שי� תמורה'  אליבא דר

, "א בק דשי  מזבח אבל  בקד שי ב דק ה בית  מועלי* ב ה *"בד"י ד מה ש אמרו בבר י יתא  "ל לרש"ס 5
וכתב ו   . י ש בה* מעילהשג� הוא מודה ב קדשי בדק  הבי ת ד, ש"ק שהוא ר"הוא  חוזר  על דברי  ת

"  א"בד"יוסי  אמר  ל' י היה   מפרש שר"אול� הב יאו  שר. י כ* מ שמע בתוספתא"שכדברי ר ש'  תוס
אני  סובר  שזה דוק א בקדשי מזבח אבל בקדשי , ש שאי* ב ה* מ עילה"ק על מה שאמר ר "וה, הזה

  . בדק  הבית  יש ב ה� מעילה


