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  .תמורה ד� ט
  ?מהיכ� לומדי� את הדרשות דלהל�

  

    דאי� בעל מו� מעיקרו עושה תמורה  דאפשר להמיר טוב חולי� בטוב הקדש
  לאביי  2אחרינא" טוב"מ  1מקל וחומר

  לרבא  אחרינא" טוב"מ  3קמא" טוב"מ

  

  
  ?הא� אפשר להמיר באופני� דלהל�

  

כל הרוצה "באמר מריה דבהמה   בלא אמר כלו�
    "וימירלהמיר יבוא 

  בהמת חולי� דעלמא בבהמת קודש דידיה  4'''''  אינו מומר

  בהמת חולי� דידיה בבהמת קודש דעלמא  5מומר  אינו מומר

  

                                                           
באמיתות  לאביי הוא  גילוי  מיל תא שג� ( ו "וי לפינ�  ק, "ט*ב  ְ,ָרע  א* ַרע  ְ,ט* ב: " בפסוק כת וב',   פי 1

ש שאפשר להמיר  טוב  חולי�  בטוב "כ, דא� אפשר להמיר  רע ח ולי�  בטוב  הקד ש) זה נכ לל בפסוק
לק מ� ' י ותוס "ונ ח לקו  בזה  רש, ו הנה  לעני� רע  ח ולי�  ברע  הקדש לא מבו אר ד ינו  ב סוגיי �. [הקדש

  ].ש"ע, )ה בעלת"ד ' בתוס. ד� כ ז(
ולכא ורה י כל  , "ְ� ט�בלֹ א ַיחֲ ִליֶפ78  ְולֹא יָ ִמיר  אֹת*  ט*ב ְ, ָרע א*  ַרע ): "י:וי קרא  כז(כתוב  בפסוק ',  פי 2

שמע מינה ט וב מע יקרו  עושה תמו רה  , אחרינא  למה לי" טוב", "בוטוב  ברע  או רע  "הפסוק לומר 
  . ה וא בעל מו� קבוע שקד� מומו  את הקדשו אינו  יכול  לעשות תמורהד, אבל רע מעיקרו

" לא  יחליפנו ול א ימי ר או תו בר ע או  רע בו "ד י כל ה פסוק לומר  , רבא   סובר  דתרו ייהו   טוב  מייתרי 3
  . שמע מינה  למידרש מיניה, "טוב" "טוב" ולמה כת ב '
כל ה רוצה   "ות שדהנה  אד�  דעלמא  שיש לו ב המת הקד ש יכ ול להרש,   הטע � שאי�  שיי; כ� 4

) .  בלא שהירשה אי אפשר( ואז יהיה  אפשר להתפיס בה ב המת חולי�  אחרת '" להמיר יבו א וימיר
כל הר וצה  "א � יא מר ב פירוש ' א פי, אול� באו פ� ה הפו; שהב המת חולי � שיי כת ל אד�  דעלמא

דלה מיר  בה ה כוונה  להתפיס בהמת חו לי� ב ה ול א  ,  לא אמר  כלו�'" להמיר בב המתי יבוא  וימי ר
אי� חב ירו י כול להקדי ש כיו � שאי� הדב ר שלו כל זמ�  , ועו ד דא � א� ירשה לחבירו  להקדיש. להיפ;

ובעל הבה מ ת  ,  ועוד  דהדי � דדו קא מתכפר עושה תמורה  או מרשה לעשות תמורה. שלא קיבל אותו
 .חולי�  אינו  מתכפר

ברשות בעל דא� המיר  בהמת חולי� דידיה  ,  בשל אחרי�'" לא יחליפנו"ועל זה אתא קרא ד 5
  . בהמת הה קדש חלה המרה
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  .תמורה ד�  ט
  ?הא� אפשר להמיר באופני� דלהל�

  

    להמיר הרבה באחד ואחד בהרבה  להמיר ולחזור ולהמיר
  לרבנ�  אפשר  אפשר

  אי אפשר: יוחנ�' לר
  1ראפש: לריש לקיש

  שמעו�' לר  2אי אפשר

  
  :תמורה ד�  ט

  ?אבי�' מה ה� השלבי� בבעיא דר
  

    השלבי�
  א  כ הומ� האש� הראשו�"ואח, ועשה בו תמורה, הפריש אש� אחד להתכפר בו

  ב  כ אבד האש� השני"ואח, )'אש� ב(חילל לאש� הראשו� על אחר 
  ג  3ה דעתה ניתק זה השני לעול'ונמצא האש� השני , נתכפר באש� שלישי

  
  ?השלבי� לפי דברי אביי' מה ה� ב

  

    )בלא מתכפר(גופי� וקדושה אחת ' ב  )בלא הומ�(קדושות וגו� אחד ' ב
  א  והומ�, והמיר בו) 'א(הפריש אש�   ואבד ונתכפר באחר, והמיר בו) 'א(הפריש אש� 

  ב  5מהו להמיר בו, )'אש� ב(חיללו על אחר   4מהו להמיר בו,  שניתק  לעולה'נמצא הראשו� 
  

                                                           
או ה� ,  )שבהערה  הקוד מת( ' ל באו  כתי רו> ע ל שאלת ה גמ" לשונות הא � דב רי ר'   י ב"והב י א רש  1

ש "ל בא לתר> שר"שר, )' ק אות כ"ביאו רו ב שטמ' ע(הלשו� הר אשו� מפרש . מימרא בפני עצמה
)   ה  והא "ד('  ותמהו ה תוס.  [ירי� ללמד שממירי � וחו זרי� וממ'" הְ,ֵהָמה ִ,ְב ֵהָמ"צרי;  את ד רשת  

כ ימ ירו ר ק פע� אח ת  "וא, משמע אחד ול א שני �" הְ,ֵהָמה ִ,ְב ֵהָמ"ד אדרב ה מד רשת , על פירוש זה
, י"ובפי רוש  השני פיר ש רש]. ואי;  נאמר שנלמד מ כא�  שממירי� וחוז רי�  וממירי�,  ולא י ותר

  .ש"ל אתא למימר מי מרא דנפשיה בד עת ר"דר
 ה�אְוָהיָ ה "הו א מד כתיב  , שמעו� שא י� ממ ימרי�  אלא אחד  באח ד'   ש ל רבמש נה מ בואר  שטעמו 2

,  ש " 'ואי לו בב ריית א אמ רו ד ר שא אחרת אליבא  דר. ' מה  הוא  מיוח ד וכ ו '" 7ְתמ7ָרת* יִ ְהֶיה  ?ֶֹד<
ש דרשת "שבתחלה אמר ר' ותיר צה ה גמ. ב המה  בבה מות:  ולא כתו ב'" הְ,ֵהָמה ִ,ְב ֵהָמ"מדכתיב  

אמר לה� דאדרב ה מש� ג� אני יכול ללמוד , "הְ,ֵהָמה ִ,ְב ֵהָמ: "רו לו רבנ�  דרשתוכשאמ, "הוא"
  .ב הערה הבא ה' וע, את טעמי

הא� באופ� ז ה  ,  שאי� ממיר וחוזר וממיר'שמעו� ' י וחנ�  בדעת ר' אבי� אליבא דר' והסתפק ר 3
הוא נ יתק וג�  הוא  קדושה אח רת ד , שהאש� השני ה זה הו א גו�  אחר  מאש� הר אשו� שהמיר בו 

'  אבי� ה סתפק ב ' וללשו� השני ר. [יכול לעשות בו תמורה או לא) י שנתכפר בשלישי"ע(לעולה 
 .ק דושות וגו � אח ד' בב)  ב. גו פי� וקדושה אח ת' בב]א: ספקות

  .אלא שנשתנתה קדושתו מאש� לעולה, שהמיר  בו ב תחלה' כא�  הוא  בא להמיר  באו תו אש� הא 4
דהאש� השני בא  מכח   , וחדא  קדו שה.   זה השני הרי  לא המירדבגו� , גו פי�' באו פ� זה ה� ב 5

 .קדושת הר אשו� ויש לו אות ה קד ושה


