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  .תמורה ד� טז
ַוִ(ְקָרא ַיְעֵ"& ֵלאלֵֹהי ִיְ%ָרֵאל ֵלאמֹר ִא� ָ"ֵרְ! ְ ָבְרֵכִני " )י:ד', דברי הימי� א(מה דורשי� מהפסוק 

". ְוִהְרִ"יָת ֶאת 2ְב1ִלי ְוָהְיָתה ָיְדָ! ִע0ִי ְוָעִ%יָת ֵמָרָעה ְלִבְלִ י ָעְצִ"י ַוָ(ֵבא ֱאלִֹהי� ֵאת ֲאֶ+ר ָ+*ל
  "'ָר+ ְוִאי+ ְ ָכִכי� ִנְפ1+2ָ ֵמִאיר ֵעיֵני ְ+ֵניֶה� ה) "יג:משלי ו(סוק ומהפ

  ?"'ָעִ+יר ָוָר+ ִנְפ1+2ָ עֵֹ%ה כ�4ָ5 ה) "ב:ש� כב(ומהפסוק 
  

    נת7' לשיטת ר  יהודה הנשיא' לשיטת ר
  ָ"ֵרְ! ְ ָבְרֵכִני  בתורה  בפריה ורביה

  ֶאת 2ְב1ִליְוִהְרִ"יָת   בתלמידי�  בבני� ובנות

  ְוָהְיָתה ָיְדָ! ִע0ִי  שלא ישתכח תלמודי מלבי  במשא ומת 

שלא יהא בי מיחוש ראש 
  אזני� ועיני�

  ְוָעִ%יָת ֵמָרָעה  שיזדמנו לי ריעי� כמותי

  ְלִבְלִ י ָעְצִ"י  ר מללמוד"שלא יפריעני יצה  ר מללמוד"שלא יפריעני יצה

הול) אצל בשעה שהתלמיד   בשעה שהעשיר מפרנס לעני
  רבו ומלמדו

  'ֵמִאיר ֵעיֵני ְ+ֵניֶה� ה
' עושה ה, כשאי  העשיר מפנסו

  לעשיר עני ולעני עשיר
' עושה ה, כשאי  מלמדו רבו

  לרב טיפש ולתלמיד חכ�
  'עֵֹ%ה כ�4ָ5 ה

  

  ?ואיזה נשתכחה, על כמה חטאות נאמר למשה מסיני שימותו
  

    ?על כמה נאמר  איזו נשתכחה
  יצחק נפחא' לר  או על ארבע או על חמש  1חטאת שמתו בעליה

  )'עמוד ב(לריש לקיש   על ארבע למיתה ואחת לרעיה  איזו היא שרועה מאלו החמש
  )'עמוד ב(נת7 ' לר  על אחת למיתה וארבע לרעיה  2איזו היא שמתה מאלו החמש

  

  :תמורה ד�  טז
  ?מה ה� חילוקי הדיני� בי7 קדשי� לתמורה

  

    קדשי�  תמורה
  לעשות תמורה  )חומר(שי� עו  אינה עושה

  צבור ושופתי�  )חומר(מקדישי�   אינ� ממירי�

  עוברי� ואברי�  )חומר(מקדישי�  אינ� ממירי�

  בעל מו�  אינו קדוש  )חומר(נעשה תמורה 

  )י"יוסי בר' לר(שוגג כמזיד   אי  שוגג כמזיד  )חומר(שוגג כמזיד 
  

                                                           
 הא
 נאמרו למשה שחמש חטאות מתות והספק הוא,  דהיינו שנשתכחה לה
 הא
 היא מתה או רועה1

 . או רק ארבע
, חטאת שמתו בעליה) ג, תמורת חטאת) ב, ולד חטאת) א: סדרות' דכיו� שיש ב'  ולפירושו הקשתה הגמ2

' דב, חטאת שנתכפרו בעליה) ב, חטאת שנתעברה שנתה) א: ויש. אלו שייכי
 דוקא בצבור ולא ביחיד' דג
ולכאורה א
 שכחו איזו היא המתה היה לה
 לפחות לידע הא
 היא . דאלו שייכ
 בי� בציבור ובי� ביחי

שכחו איזו , שכחות שכחו' דב', ותירצה הגמ. ה להיפ "וה, ואז אי� להסתפק בסדר השני, מהסדר הראשו�
 . היא המתה ושכחו מאיזה סדר היתה


