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  .תמורה ד� כז
  ?מה הדי�" זו תחת זו"א� עמדו לפניו אחד קודש ואחד חולי� ואמר , בקדשי� דלהל�

  

    בקדשי בדק הבית  בקדשי מזבח  בקדשי מזבח בעלי מומי�
�  1איבעיא לקמ�: לגירסא דיד

  2&&&&&: 'לגירסת התוס
  לאביי  נעשה חילול  נעשה תמורה

  לרבא  נעשה חילול  נעשה תמורה  נעשה חילול

  נעשה חילול:  על הקודשידו
�  נעשה תמורה: ידו על החולי

  לרב אשי  נעשה חילול  נעשה תמורה

   
  , בהמות חולי� תמימה ובעלת מו
' וב, בהמות הקדש תמימה ובעלת מו
' היו לפניו ב

  ].ה בעלת"תוד[? לפי הצדדי
 דלהל� כמה מלקות ילקה, ואמר הרי אלו תחת אלו

  

    ?מה הדי�  מה הטע�
  מ"א להמיר בעלת מו� בבע" דאמשו�: י"לרש

משו� דמסתמא כיוו� לחלל דג� השניה : 'לתוס
  מ ואינה ראויה להקרבה"בע

,  המיר&בתמימה 
,  חילל&בבעלת מו� 

  ולוקה אחת

תמימה תחת תמימה 
ובעלת מו� תחת בעלת 

  מו�

בשניה� עשה תמורה   ורע בטוב, דאפשר להמיר טוב ברע
  ולוקה שתי�

תמימה תחת בעלת 
 מו� תחת מו� ובעלת

  תמימה

  
  ?א"ולא היה שוה החולי� כשווי דמי ההקדש מה הדי� להו, חילל הקדש על חולי�

  

     שתות�ביש רק אונאה    ביטול מקח�ביש יותר מאונאה 
  יוחנ�' לר  מדרבנ� צרי* לית� הדמי� בדיוק  מדרבנ� צרי* לית� הדמי� בדיוק

  לריש לקיש  � הדמי� בדיוקמדרבנ� צרי* לית  3ת לא יצא לחולי� עד שית� בדיוק"מה

                                                           
ושתי בהמו ת של חולי �  , היו  לפניו שתי בה מות  של הקדש בעלות מו �:  הנה  לקמ� בעי  אביי 1

או דלמא כל היכ א דאיכא   ,  ולקי&הא� עשה התפסה , תמימות ו אמר הרי  אלו תחת אלו מהו
שאיבעיא זו  היא ג � בהיתה  לו  ' י ותו ס"וכתבו  רש. כ"ע, ת רא ועביד  איסורא לא שביק הי&היתר א 

ז המקרה כ א� "ולפ. ואמ ר זו  תחת  זו, בהמת קו דש ב עלת מו� אחת  ובהמ ת חו לי� ת מימה אחת 
י שאיבעי א  "עוד מבואר ברש. ו לרבא בסמו* פשוט שנעשה חי לול ולא התפסה, הוא איבעית אביי

ובפרט א� נגר וס  ( דא� הניח  זהו  דינו  של רב אשי דל הל� , זו הי א בלא הנ יח יד ו על אחת  מה�
 ).במרו מי שדה'  וע, באיב עיא רב אשי

הא�  אמרינ� כמ ו רב א שו דאי  ,   אי  ג רסינ�  רב   אשי  לכאורה א פשר לומר שאי בעית רב   אשי  היא2
 & לעני� תמו רה  " תחת"או כסת ימות לשו� אביי  שבכ ל עני� שאפשר לפרש תיב ת , נעשה חילו ל

ולכ� לא , ד יתכ�  שהוא מוד ה לרבא, רק שאי� זה מבואר  להדיא בד ברי א ביי.  תמורה אמרינ� שעשה
 .כתבנ ו כא�  כלו�

 .ז שהביא עוד פיר ושי� בזה"ביו ס� ד עת עמוד  של' וע, )ה א�"בד ('  כ� פי רשו התוס3
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  .תמורה ד�  כז
  ,ל"יוחנ� וריש לקיש הנ' מה מחלוקת ר' לביאור הראשו� בגמ

  ?יוחנ�'  לפי האמוראי� דלהל� בש� ר
  

    יוחנ�' לר  לריש לקיש
   ביטול מקח רק בקרקעות�ירמיה ' לר  מדרבנ� צרי* לעשות דמי�  ת צרי* לעשות דמי�"מה

   ביטל מקח ג� בהקדשות�יונה ' לר  צרי* לעשות דמי�ת "מה  מדרבנ� צרי* לעשות דמי�

  
  ?ולא היה שוה החולי� כשווי דמי ההקדש מה הדי� למסקנא, חילל הקדש על חולי�

  

     שתות�ביש רק אונאה    ביטול מקח�ביש יותר מאונאה 
  'רק מדרבנ� וכו: ירמיה' לר

  'ת לא יצא לחולי� וכו"מה: יונה' לר
  יוחנ�' לר  יוקמדרבנ� צרי* לית� הדמי� בד

  לריש לקיש  1ת לא יצא לחולי� עד שית� בדיוק"מה  ת לא יצא לחולי� עד שית� בדיוק"מה

  
  ?הבא לעשות תמורה ואומר בלשונות דלהל� מה הדי�

  

  / ויש לו �תחת עולה שיש לו בבית 
   ויש לו �תחת חטאת שיש לו בבית 

  /תחת עולה זו 
  תחת חטאת זו

  / תחת עולה 
  תחת חטאת

  

  למשנתנו  לא אמר כלו�  דבריו קיימי�  ו קיימי�דברי

  מאיר' לר  2דבריו קיימי�  דבריו קיימי�  דבריו קיימי�

  
  ?מה הדי�, אמר על בהמות דלהל� שאינ� ראויות לקרב� בלשונות דלהל�

  

    על בהמה טמאה או בעלת מו�  על נקבה בעולה
  הרי אלו עולה  3לא אמר כלו�  לא אמר כלו�

  'ואז תמכר וכוצריכה מו� : למשנתנו
  'ימכרו בלא מו� וכו: שמעו�' לר

  עולה"ל"הרי אלו   ימכרו ויביא בדמיה�

  

                                                           
,  הה קדשות&כ אי*  אמר ה המ שנה  אלו ד ברי� שאי�  לה�  אונאה  "דא, ל" ומה  שהוקשה לעיל על ר1

דאפילו בפחות משתו ת  ,  שאינ� בתורת אונאה ולחומרא& חסדא שאי� לה� אונאה הכוונ ה כרב
 .חוזר

דכיו�  שאי� אד� מוציא דבריו  לבטלה ודאי כוונת ו על עולה או חטאת שיש לו ',  ופירשו תוס2
 .ומשמע שא� באמת לא היה לו  בבית  לא אמר כ לו�. בבית 

מ כי ו� שא י� אד � מו ציא " דלר &" מ"כרמתניתי�  דלא  "'  שעל זה א מרה  הגמ',   יש מ פרשי� בת וס3
 . עולה וצרי* ל מוכר � ולהביא  בדמי ה� עולה"ל"דבריו  לבטלה דעתיה לומר הרי  אלו 


