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  חיוב מלקות על שגגה. –מיוחדת שאין באיסורי תורה רגילים  באיסור תמורה יש חומרא

  כך גירסת הלשון הראשונה בדף יז ע"א, וכך הכרעת חלק מן הראשונים (ראה פרק ב סימן ז).

בר מהי חומרתו המיוחדת של איסור תמורה, אשר בגינה חייבה התורה אף את השוגג? מצאנו בד
שלושה הסברים בשלוש דרכים: דרך הקבלה, דרך המחשבה ודרך הלמדנות. נציג כאן את שלושת 

  ההסברים, ונרחיב בהסבר השלישי.

  בדרך הקבלה כיצד? כתב הרדב"ז:

ˮ ועל דרך הסוד כבר ידעת כי קדשי מזבח רומזים בעולם העליון לקרב המידות
ודעת הרמב"ם דיש שוגג אחת אל אחת... והחולין רומזים בדבר שהוא חול... 

בממיר לענין שלוקה עליו, אע"פ שלא מצינו מלקות בשוגג. ואפשר שהטעם מפני 
חומרת העון שעושה מן הקודש חול כמו שכתבנו כמה פעמים. ומהטעם אשר 
כתבתי צוה שלא ישנו בקדשים, שכל קדש וקדש כחו למעלה ידוע, כאשר בארנו 

  .ˮסדר האצילות, והבן זהבסוד הקרבנות. וזה ששינה בקדשים משנה 

  ת דוד על טעמי המצוות, מצוה תלה)(מצוד

  בדרך המחשבה כיצד? כתב הרש"ר הירש בביאורו לאיסור התמורה:

ˮ ננסה עתה להבין את הרעיון המתבטא בהלכות אלה. נזכיר תחילה, שרעיון זה
נוגע לעצם מהותו ומשמעותו של מקדש הקרבנות, שכן העבירה על איסור תמורה 

לוקים עליה אפילו בשוגג, ואין דין כגון  ...עבירה חמורה; שהרי לשיטה אחתהיא 
  .ˮה!זה בכל התורה כול

ˮ ...ידי מעשי הקרבן,  -ידי המתכפר. הלה עתיד להתכפר על  -נעשית על תמורה
שנועדו לאותה בהמה, ולפיכך אל תהא זו בעיניו "בהמה" גרידא, אלא יראה בה 

על כל היצרים והכוחות, המטרות והפעילויות, שיש  -את הביטוי של אישיותו הוא 
שאיננה אפוא  -להקדיש אותם לה' ולתורתו. אך הנה הממיר לוקח בהמת חולין 

ומעמיד אותה במקום בהמת קרבנו ואומר: זו תחת זו; זו  -אלא בהמה גרידא 
"הבהמה" תהא במקום זה "הקרבן". באותה שעה כבר נעלמה מעיניו כל התכלית 

כל המשמעות הסמלית של "הקרבן", ושוב אין הוא רואה בו אלא בהמה המוסרית ו
  .ˮ...חיה, שיש להקריב אותה

  רש"ר הירש על התורה, ויקרא כז י)(פירוש ה

  בדרך הלמדנות כיצד? כתב הרב חנוך פרידמן שליט"א:

ˮמכיון  ,... בתמורה החיוב הוא על התוצאה ולא על חומרת מעשה העבירה, ולכן
  .ˮלכן חייבים מלקות גם בשוגג -צאה שהחיוב על התו

  רות נוספים לסברא זו)(בית יחיאל [תמורה], סימן טו. ראה שם מקו

נראה להוסיף על הדרך האחרונה: חלות קדושת תמורה הינה החלות היחידה בתורה אשר הינה 
 שהחלות במקרה נוגעת באיסור, למרותמיוחדת לאיסור. פעמים רבות נתנה התורה כח להחיל חלות 

אולם חלות התמורה מיוחדת בכך שהינה יכולה לחול רק באיסור ולא בהיתר. על כן החמירה התורה 
  לחייב את המחיל חלות תמורה, למרות ששגג במעשהו.

יתר על כן, יתכן כי כל חלות התמורה התחדשה למען תהיה אפשרות לחייב את הממיר על מעשהו. 
  מה מחייבתו במלקות.החלות עצ –משכך, אף אם החיל חלות זו בשגגה 
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הרב פרידמן לדרכו מסביר כי הלימוד 'יהיה קודש' מלמד שהעבירה היא התוצאה ולא המעשה, ומשום 
כך מתחייב השוגג. לפי דברינו האחרונים ניתן להסביר באופן שונה: הלימוד 'יהיה קודש' מלמד 

יש חלות אזי יש גם  סברא כי המלקות תלויה בחלות, ואםמורה חלה אף בשוגג, וחז"ל הבינו משהת
  מלקות. 

בין שלושת הדרכים יש נפקא מינה לדינא: ממיר שתמורתו לא חלה אך יכול לחול עליו חיוב מלקות, 
כגון ממיר בקרבן ציבור [לשיטת הרמב"ם], והמיר בשוגג. לפי דרכיהם של הרדב"ז והרש"ר הירש אין 

.874הינו רק כאשר חלה התמורה סיבה שלא ילקה, אולם לפי הדרך השלישית חיוב המלקות בשוגג

                                                           
  ים במספר סוגיות יסודיות במסכת תמורה, ואי"ה נרחיב במקום אחר.הדברים האמורים כאן בקצרה נוגע 874


