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ֹלא ַיֲחִליֶפּנּו ְוֹלא ָיִמיר אֹתֹו טֹוב ְבָרע אֹו ַרע ְבטֹוב ְוִאם ָהֵמר ָיִמיר ְבֵהָמה 
 י(ויקרא, כז, ) ּוְתמּוָרתֹו ִיְהֶיה ֹקֶדׁש:ִבְבֵהָמה ְוָהָיה הּוא  

 
סוגיא כל מילתא דעביד רחמנא לא תעביד  -גמרא מסכת תמורה 

 אי עביד מהני או לא מהני
, ברעגנט דא אראפ די באוויסטע (ב  , ד)  מסכת תמורה  איןגמרא  די  

אמר אביי: כל מילתא  מחלוקת ציווישען אביי אין רבא:  יסודות'דיגע  
פירוש: יעדער זאך וואס   -  מהני  ,רחמנא לא תעביד. אם עבידדאמר  

די תורה האט באפוילען אז מען מעג עס נישט טוהן, אויב גייט א 
מענטש אין ער איז עובר אויף די ציווי פונעם באשעפער, אין ער 
טוט יא דער מעשה איסור, זאגט מען אז די מעשה האיסור האט 

דאי סלקא דעתך לא מהני,    ין הסבר:חל געוועהן. אין אביי לייגט צו זי
ווייל אויב זאגסטו אז די מעשה איסור איז נישט חל   -  אמאי לקי

טוהן( צו  גע'אסר'ט  עס  האט  תורה  די  וואס  די )מכח  באקומט  פארוואס   ,
מענטש מלקות ווען ער איז עובר אויף א מצות לא תעשה, די מעשה 

ווייל מען זאגט איז דאך בכלל נישט חל, אלא על כרחך איז די טעם,  
   אז די מעשה האיסור איז יא חל.

: רבא קומט אין ער קריגט זיך אויף אביי, אין ער זאגט  -  רבא אמר
פירוש: ווען די תורה זאגט אויף א מעשה איסור אז    -   לא מהני מידי

מען מעג עס נישט טוהן, ווערט נישט גרעכענט די מעשה איסור ווי  
וו  נאר   מעשה,א   גערעכנט  ווערט  נישט  עס  בכלל  עס  האט  ער  י 

געטוהן. אבער לפי רבא ווערט דאך שווער די ראיה וואס רבא האט  
מחייב  האט  תורה  די  אז  זעהט  מען  דהיינו,  לשיטתו,  געברענגט 
געווען מלקות אויב מען טוט א מעשה איסור, אין אויב מען זאגט 
אויף א מעשה איסור 'לא מהני', פארוואס קומט מען מלקות? זאגט 

  -   משום דעבר אמימרא דרחמנא הוא  - והאי דלקי    דעם רבא:אויף  
פירוש: לעולם זאגט מען אז די מעשה איסור ווערט נישט גערעכנט 
איז  מלקות,  באקומט  מען  פארוואס  טעם  די  אין  מעשה,  א  ווי 
וויבאלד ווען א מענטש גייט אין ער איז עובר אויף א מעשה איסור,  

עו ער  איז  מעשה  די  טוט  ער  בשעת  דרחמנא', איז  'אמימרא  בר 
דהיינו די תורה לאזט נישט גיין טוהן די מעשה, אין אפילו די עצם 
תורה  די  ווייל  מעשה,  א  ווי  גערעכנט  נישט  ווערט  איסור  מעשה 
לאזט עס נישט טוהן, אבער סוף כל סוף האסטו עובר געוועהן אויף 

א מימרא דרחמנא, ווייל די תורה לאזט נישט טוהן די מעשה, אפילו 
עס איז אזא סארט מעשה וואס די תורה זאגט אז די מעשה איז  

 נישט חל. 
בהמשך הגמרא ברעגנט די גמרא כמה קושיות אויף אביי אין רבא, 

)שם, אין איינער פון די קשיות וואס די גמרא פרעגט איז אויף רבא  

הרי תמורה, דאמר רחמנא ֹלא ַיֲחִליֶפּנּו ְוֹלא ָיִמיר וזה הלשון שם:    ה, ב(
מומר, וסופג   -תֹו, ותנא: לא שאדם רשאי להמיר, אלא שאם המיר  ֹא

פירוש: תמורה איז  א   -  אלמא מהני, תיובתא דרבא!  ,את הארבעים
מעשה איסור וואס די תורה לאזט נישט טוהן, אין אפילו אזוי שטייט 

משנה   די  תמורה(אין  מסכת  תמורה, )ריש  מאכט  איינער  אויב  אז   ,
יטע בהמה  יאין די צעוו  מומר(  - )אם המיר  ארבעט די מעשה תמורה  

זוי ווערט קדוש, אזוי ווי די ערשטע בהמה, זעהט פון דעם לכאורה א
ווי שיטת אביי, אז כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד  

 מהני? 
שאני    איך וועלט דיך ענטפערן,  -  אמר לךענטפערט אויף דעם רבא:  

פירוש: לעולם ביי   -  התם, דאמר קרא ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָרתֹו ִיְהֶיה ֹקֶדׁש
 אלע פלעצער ווי די תורה לאזט נישט טוהן א מעשה איסור, וועט

אז   זאגט  לא מען  עביד  אי  לא תעביד  רחמנא  דאמר  מילתא  כל 
וויבאלד די פסוק   אז, אין דא ביי תמורה זאגט מען  מהני 'מהני', 

שרייבט בפירוש אז די תמורה איז חל, אזוי ווי עס שטייט אין פסוק 
 'והיה הוא ומתמורתו יהיה קודש'.

כל מילתא דאמר  להלכה נעמען אן רוב ראשונים אזוי ווי רבא אז  
)כן משמע מכמה מקומות מהרמב"ם,  רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני  

 .ואכמ"ל(
 

 מהשוחט בשבת -קושית האחרונים  

פרעגן זייער א שטארקע קשיא אויף רבא וואס זאגט   אחרוניםדי  
 משנהאז כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני. די  

השוחט בשבת וביום הכיפורים, אף על   :)יד, א(  מסכת חוליןזאגט אין  
איינער וואס שחט א בהמה    -  שחיטתו כשרה  ,פי שמתחייב בנפשו

שבת   באקומען  גייט  אז  איז  דין  די  וואס  כיפור,  יום  אדער  שבת 
סקילה אין יום כיפור כרת, איז אפילו ער האט עובר געוועהן אויף 

דער פל פון  די שחיטה כשר אין מען מעג עסן  איז  איסור  ייש.  א 

 בחקותי 
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דאמר   מילתא  כל  אז  האלט  וואס  רבא  לויט  אחרונים,  די  פרעגן 
רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני, פארוואס זאגט די משנה אז  

ט געדארפט זיין אז לדי שחיטה איז א כשר'ע שחיטה, די הלכה ווא 
די שחיטה איז נישט כשר, וויבאלד מען זאגט אז די מעשה השחיטה 

 פלייש וואלט געדארפט זיין אסור צו עסן? 'לא מהני', אין די 
מיט  אויפגעקומען  קשיא  די  בעקבות  זענען  אחרונים  גדולי  די 
הפלא'דיגע יסודות'דיגע תירוצים, וואס יעדער תירוץ פאר זיך איז 

כל  שופך א נייע אור אין די כללים פון די  פארצווייגטע סוגיא פון '
ו לא מהני', אין  מילתא דעביד רחמנא לא תעביד אי עביד מהני א

גדולי  די  פון  תירוצים  די  פון  אפאר  ברענגן  אראפ  וועלן  אינז 
 האחרונים אויף דער קשיא.

 
 תירוצו של המהרי"ט

ענטפערט אויף דער קשיא. אין ער    )שו"ת, חלא א, סי' סט(  מהרי"טדי  
איז מקדים א יסוד, אז די דין פון אי עביד לא מהני זאגט מען נאר  

מ וואס  אופן,  א  'לא ביי  זאגט  מען  אויב  תועלת  א  גייט האבן  ען 
מהני', ווי למשל ביי די לאו פון תמורה, וואס מכח מען זאגט אז  
'לא מהני' דהיינו די תמורה ארבעט נישט, איז דארך דעם וועט יעצט  

וביתר ביאור, ווען א מענטש גייט אין מאכט תמורה,   . 'מתוקן' די לאו 
ושה פון בהמה א', צו בהמה ב', איז זיין כונה צו אריבערלייגן די קד

נישט  גייט  א'  בהמה  פון  קדושה  די  אז  זאגט  תורה  די  אויב  אין 
נישט   אריבער צו בהמה ב' קומט אויס אז די 'מעשה איסור' איז 
געשעהן, אין אינז האבן א תועלת פון דעם וועס מען זאגט 'אי עביד  

עט  לא מהני', מה שאין כן ביי השוחט בשבת, וואס אפילו מען וו
זאג'ן אז 'לא מהני' אין מען וועט זאגן אז עס נישט קיין שחיטה  
פון  איסור  די  לגבי  טוהן  אויף  גארנישט  אבער  מען  וועט  כשירה, 

, אין  א איסור  נטילת נשמה וואס אויף דעם האט ער עובר געוועהן
אויב אזוי קומט אויס אז מען האט נישט קיין שום תועלת פון דעם  

ני', וויבאלד די איסור קען מען שוין נישט וואס מען זאגט 'לא מה
צוריק דרייען, אין ביי אזא פאל איז רבא אויך מודה אז מען זאגט 

 'אי עביד מהני', אין וועגן דעם איז 'שחיטתו כשירה'. 
 

 וקושית השער המלך -תירוצו של הטורי זהב 
, 1ענטפערט אויף דער קשיא)סימן רח, סק"א(  אין חושן משפט    ט"זדי  

לשונו:   שיש  וזה  דכל  הדברים,  לתרץ  דעתי  עניות  לפי  נראה  כן  על 
איסור בענין עצמו, אומרים אי עביד לא מהני, משאין כן במוכר בשבת 
אי  כן  על  המכירה,  בעיקר  האיסור  אין  גורם  שהיום  מצד  שהאיסור 

  -עביד מהני, דדוקא ביש ריעותא בעיקר המעשה הוי כאילו לא נעשה  
מחדש אז די כלל פון אי עביד לא מהני זאגט   פירוש: די ט"ז איז

מען נאר ווען די 'עיקר המעשה' איז א דבר איסור, למשל ביי תמורה 
וואס די עצם מעשה התמורה איז אסור, דעמאלטס זאגט די תורה 

, משאין כן די מושג פון 'שחיטה' איז נישט קיין 2'אי עביד לא מהני'
שג פון שחיטה איז אפילו מעשה איסור, נאר אפילו פארקערט די מו

א מצוה צו טוהן פאר מען גייט שחט'ן א בהמה, דעמאלטס זאגט 

 
די ט"ז פרעגט די קשיא, פון וואס מען זעהט אז 'הקונה קנין בשבת, המקח   1

קיים', אין אויף דעם פרעגט ער, אז רבא האלט דאך אז אי עביד לא מהני, אין  
 פארוואס איז די מקח קיים? 

מען אפילו איינער האט גע'שחט'ן אין שבת, וואס ער האט עובר 
געוועהן אויף א איסור, זאגט מען נאך אלץ אז 'אי עביד מהני', ווייל  
די עצם מעשה השחיטה איז נישט קיין מעשה איסור, נאר די יום  

בת איז גורם אז מען מעג נישט יעצט שחט'ן א בהמה, ווייל מען  הש
גייט עובר זיין אויף די איסור פון נטילת נשמה, אבער די עצם מעשה  
וועגן דעם זאגט מען   נישט קיין מעשה איסור, איז  השחיטה איז 
נישט 'אי עביד לא מהני', נאר מען זאגט אז 'מהני' אין די שחיטה 

וסברא טובה היא יז מסיים אויף דער הסבר:  איז כשר. אין די ט"ז א
 לחלק כן!

 
 ותירץ לפי הברכת הזבח -קושית השער המלך 

שרייבט אויך דער סברא   )הלכות גירושין פרק ג, הלכה יט(  שער המלךדי  
פון די ט"ז, אין ער ברענט א בפירוש'ע תוספות אין מסכת תמורה 

 וואס האלט נישט פון דעם חילוק. 
)שם, ד,    תוספותהסוגיא פון אי עביד מהני או לא, פרעגט  בתחילת  

קשה אם   אויף שיטת רבא וואס האלט אי עביד לא מהני:  א, ד"ה רבא(
מסכת פירוש: די גמרא זאגט אין    -  כן שוחט על חמץ בפסח לפסול

אויב איינער שחט די קרבן פסח ווען ער האט נאך   )סג, א(  פסחים
לא תשחט ר אויף די לא תעשה פון 'חמץ אין זיין רשות, איז ער עוב

', אבער די קרבן פסח איז כשר, אין מען איז יוצא על חמץ דם זבחי
מיט דעם די מצוה פון קרבן פסח. פרעגט תוספות אז לויט רבא 
וואס האלט 'אי עביד לא מהני' וואלט געדארפט זיין די דין אז די  

יין אסור שחיטה איז נישט חל, אין די קרבן פסח וואלט געדארפט ז
 צו עסן? עד כאן קושית התוספות. 

שרייבט די שער המלך, לפי דער חילוק פון ט"ז אז דוקא אויב די  
עיקר המעשה איז אסור דעמאלטס זאגט מען 'אי עביד לא מהני', 
יא  מען  זאגט  איסור  די  גורם  איז  זאך  אנדערע  א  אויב  משא"כ 

ביי   תוספות,  פון  קשיא  די  בכלל  איז  וואס  פון 'מהני',  איסור  די 
שחט'ן די קרבן פסח ווען ער האט חמץ איז די עצם השחיטה נישט 
אסור, נאר די חמץ איז גורם די איסור, אין דא איז אפילו רבא מודה 

 . 3אז מען זאגט 'מהני'
די קשיא פון די שער המלך קען מען פארענטפערן לפי די פירוש 

 ורה.  תוספות דארט אין מסכת תמ אויף ברכת הזבחפון די 
רוב אחרונים לערנען אז די קשיא פון תוספות איז אויף רבא, אזוי 
ווי מען האט פריער מסביר געוועהן, דהיינו לויט רבא וואס האלט 
אי עביד לא מהני, וואלט די קרבן פסח געדארפט זיין אסור צו עסן? 
די ברכת הזבח דארט אויפ'ן פלאץ שרייבט אז די קשיא פון תוספות 

ף רבא, נאר די קשיא איז אויף א אביי וואס האלט 'אי  איז נישט אוי
)כך עביד מהני'. אין די הסבר פון די קשיא פון תוספות גייט אזוי  

: לויט אביי וואס זאגט אז 'אי עביד מהני', כתב לפרש הקרבן אשם שם(
אויב אזוי קומט אויס אז די מענטש האט עובר געוועהן אויף די  

זבחי', ווייל די שחיטה הייסט א   לאו פון 'לא תשחט על חמץ דם
פסח  קרבן  די  איז  'פארוואס טאקע  אזוי  אויב  אין  גוטע שחיטה, 
כשר'? אין די קרבן אשם לייגט צו: אז עס זיכער אז די קשיא איז 

לויט רבא, איז נאר מכח די פסוק אין די תורה זאגט מען ביי תמורה אז  אפילו    2
 'אי עביד מהני', אבער ווען נישט די פסוק וואלט געוועהן די דין אז 'לא מהני'.  
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דוקא אויף אביי, ווייל תוספות כאפט אן א לשון אם כן שוחט על 
געוועהן איז    תפון תוספו  , אין אויב די קשיא"לפסול"חמץ בפסח  

לט תוספות געדארפט שרייבן אז די קרבן פסח איז אויף רבא, ווא
נבילה, נישט נאר פסול, נאר על כרחך איז די קשיא פון תוספות 

 נאר אויף אביי.
איי, וועסטו פרעגן פארוואס פרעגט נישט תוספות טאקע די קשיא  
אויך אויף רבא, דהיינו סוף כל סוף איז דאך די זעלבע קשיא שווער 

, דהיינו, לפי רבא רוב אחרונים לערנען פשט אין תוספות(  ויי ו אזו)אויף רבא  
 אלטוו  עס  לאכילה,  די קרבן פסח איז כשר אז  פארוואס זאגט מען

זיין אסור צו עסן, וויבאלד די שחיטה איז נישט קיין    דאך געדארפט
 ?, אין די בשר איז נבילהגוטע שחיטה

איז לויט די תירוץ פון די ט"ז אין מיט די הסבר פון די ברכת הזבח 
רבא   אויף  שיין פארענטפערט:  די קשיא, אלעס  שווער  נישט  איז 

מודה צו אביי אז מען זאגט 'מהני', וויבאלד  דאך  ווייל דא איז ער  
א  איז  עס  נאר  עצמי,  איסור  קיין  נישט  איז  השחיטה  מעשה  די 
די   אויף  איסור  די  גורם  איז  חמץ  די  דהיינו  איסור,  דרויסענדיגע 

ווי אביי אז 'מהני',   שחיטה. אין אויב רבא האלט אזוי  מען זאגט 
איז  פרע מהני,  איז  שחיטה  די  אז  האלט  מען  אויב  תוספות  גט 

פארוואס טאקע זאגט מען אז די קרבן פסח איז כשר, עס וואלט  
געדארפט זיין 'פסול' ווייל מען האט עס גע'שחט'ן שלא כהלכה? 

 כפתור ופרח!
 

 תירוצו של המנחת חינוך והגרע"א
)שו"ת קמא, סי'    גררבי עקיבא איאין    )מצוה שסא, אות ה(  מנחת חינוךדי  

תירוץקכט( זעלבע  די  ביידע  ענטפערן  נביאים 4,  שני  בבחינת   ,
וויבאלד ביידע זאגן כמעט די זעלבע   מתנבאים בסגנון אחד. אין 

: וזה לשון  5לשון )!( וועלן מיר אראפ ברענגען ביידע הייליגע לשונות 
  י עביד לאדהאי כללא דא  ,ברור  נראה לפי עניות דעתיהמנחת חינוך:  

פרטי  מהני ענין  על  הוא  דהלאו  היכי  רק  שייך  דריש   ,לא  הנך  כמו 
תמורה לא יחליפנו ולא ימיר מפרשינן לי' להאי קרא שלא יהיה לו כח 

. הואם עבר והחליף או המיר חילופו ותמורתו כלא הי  ,להחליף ולהמיר
במקום שנאמר הלאו דרך כללי כמו לא תעשה כל מלאכה    ין כןמשא

לפרש שלא יהיה לו כח לעשות מלאכה דהרי   רי אפשדבזה א  ,בשבת
 ל כרחךוע  ,ודאי אם עבר ובנה בית בשבת ונטע כרם יהיה בנוי ונטוע

כל   ום הכימש  ,הפירוש של לאו זה הוא דאינו רשאי לעשות לכתחלה
 ה ברורוז  י עביד לא מהני,א  ה לומר בי  א שייךל  , שישנו בכלל לאו זה

ל וכן שאר קושיות שהקשו וממילא מיושבים כל הקושיות הנ"  ,בסברא
לפניך   למישור  ויהיה  בידך  כללא  האי  נקוט  והאחרונים  הראשונים 

 . ומקום הניחו לי בעזהשי"ת
את ועוד אחרת, אילו הייתי כדאי להרים  זוזה לשון רבי עקיבא איגר:  

לא  עביד  דאי  אומר  הייתי  הראשונים,  הקדושים  רבותינו  נגד  ראש 
פרטי, כמו הני דריש תמורה בלאו   מהני שייך רק היכא דהלאו על ענין

להחליף   כח  יהא  דלא  לקרא  דמפרשינן  תפדה  ולא  יחליפנו  דלא 
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כללי,   דרך  שנאמר  במקום  משא"כ  הי',  כלא  ופדויו  וחילופו  ולפדות 
 כמו לא תעשה כל מלאכה דא"א לפרש שלא יהא לו כח לעשות מלאכה,  

ו דאינו  דודאי אם יבנה בית או יטע כרם יהי' בנוי ונטוע וא"כ פירוש
 י עבידיה אא שייך ברשאי לעשות, מש"ה כל שישנו בכלל זה הלאו, ל

  ! לא מהני, וניחא בפשוטו מתני' דהשוחט בשבת
די   זענען מבאר, אז  רבי עקיבא איגר  חינוך אין  די מנחת  פירוש: 
גאנצע מחלוקת אין 'כל מילתא דעביד רחמנא לא תעביד אי עביד  

א ביי  דוקא  איז  מהני',  לא  או  לאומהני  סארט  וואס  וזעלכע  ין 
ארבעט'ן מיט א 'כח' אין א 'חלות', אזוי ווי ביי תמורה, וואס דעס  
אז די קדושה גייט אריבער פון בהמה א' צו בהמה ב' איז נישט קיין 
'חלות  די  אין  'כח'  די  אז  זאגט  תורה  די  נאר  זאך,    מציאות'דיגע 

' פון די ערשטע בהמה גייט אריבער פון איין בהמה צו די הקדושה
ח צו עס איז 'מהני' וכויווייטע, אין דא קען מען אריינגיין אין די  צ

'דיגע זאך, תאדער 'לא מהני', משאין כן אויב די לאו איז א מציאו
ווי למשל די איסור פון בויען א הויז אין שבת, וואס דא קומט נישט 
אריין די מחלוקת צו מהני אדער לא מהני, וויבאלד די הויז שטייט 

אין רעגנט   במציאות,  עס  ווען  דארט  אריין  גייט  מענטש  א 
אינדרויסען וועט ער נישט נאס ווערן פון די רעגן אפילו למאן דאמר 
וואס האלט 'לא מהני', ווייל ביי דער לאוין איז בכלל נישט געוועהן 

 די מחלוקת. 
זאג'ן די גרויסע גדולים, אז די לאו ווי עס שטייט אז מען מעג נישט 

קיין   כל טוהן  תעשה  'לא  כללי  בלשון  שטייט  שבת,  מלאכות 
מלאכה', וואס אין דער לאו איז דא ל"ט מלאכות וואס מען מעג 
נישט טוהן, וואס א חלק פון דעם זענען לאווין וואס זענען דומה צו 
די לאו פון תמורה, אזוי ווי די איסור פון שחט'ן א בהמה שבת, וואס  

לייגט ארויף אויף א בהמה    די שחיטה איז א 'חלות' וואס די תורה
אז די בהמה ווערט כשר צו עסן, אין נאכדעם איז דא לאווין וואס  
איז א מציאות, אזוי ווי די לאו פון בונה אין נוטע וכדו', וואס דא  

 קומט נישט אריין די מחלוקת פון אי עביד מהני אדער לא מהני.
אין זיך קומט אויס אז די לאו פון 'לא תעשה כל מלאכה' איז כולל  

אויך אזעלכע לאווין וואס איז א מציאות, אין וועגן דעם קען מען 
נישט זאגן דארט די מחלוקת פון 'אי עביד מהני או לא', אין וועגן 
דעם, אפילו ביי די אנדערע ל"ט מלאכות וואס דארט וואלט מען 
לכאורה יא געקענט זאגן די מחלוקת פון אי עביד מהני אדער נישט, 

יך נישט אז 'לא מהני', וויבאלד דער לאו שטייט באופן זאגט מען או
כללי אויף אלע ל"ט מלאכות אין דער לאו קען שוין נישט אריינגיין  
'לא   פון  די לאו  אויף  זאגן  אייביג  וועט  די מחלוקת, אין מען  אין 

 תעשה כל מלאכה' אז אי עביד מהני, אזוי ווי ביי בונה אין נוטע.
שווע נישט  בכלל  איז  זה  חולין,  לפי  מסכת  אין  משנה  די  פון  ר 

וויבאלד דארט ביי השוחט בשבת איז די איסור מכח די לאו פון לא  
תעשה כל מלאכה, אין ביי דער לאו זאגט מען נישט די מחלוקת צו  
מהני אדער לא מהני, נאר מען זאגט אייביג אז מהני, אין וועגן דעם  

 .הראיז שחיטתו כשי

דברי תורתו של הגאון רבי עקיבא איגר,  ראוי לציין שהמנ"ח אינו מביא כלל מ  5
חוץ מפעם אחת שמביא אותו בשם חתנו החתם סופר )מצוה רנא( וז"ל: וראיתי  
 בשו"ת חתם סופר יו"ד סי' קלט, מביא בשם חותנו הגאון החסיד ר"ע איגר וכו'. 


