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מסכת תמורה 
פ"א הכל ממירי� 

גמ' ב. � ד: 
יורש � לר"מ ומשנתנו סומ� [ילי� מתמורה], וממיר [וא	 המר ימירנו] 

לר"י אינו סומ� [קרבנו], ואינו ממיר [ילי� מסמיכה] 
לר"מ לומדי	 מקרבנו שכל שותפי� סומכי� (רש"י), ב' לשונות בגמ' אי ר"י חולק ואינו טעו� סמיכה 

תמורה באשה [ר"מ � וא	, ר"י � המר ימיר], ספק בקט� שהגיע לעונת נדרי	, 
גוי � לר"ש אינו ממיר [רש"י � דאיתי' בלא ימיר איתי' בכלל יהיה קודש] 

וספק בהפריש גוי לצור� ישראל [תחילת קדושה מכח אינו בר עונשי�] 
קדשי עכו"	 � ר"ש � לא נהני� מדרבנ� ולא מועלי� ואי� פיגול נותר טמא תמורה [בני ישראל]  

ור' יוסי מחמיר [לה'] 
יש מעילה בקדשי בדק הבית דגוי [ממעטי� מחטא חטא מתרומה � קדושת הגו� דוקא] �  

(לרש"י � לר"ש) 
הממיר לוקה [כר"י דלוקי� על לאו שאי� בו מעשה, בדיבורו עשה מעשה (מחולי� קדשי	)] 

לאו שאי� בו מעשה שלוקי�: מוציא ש	 רע, עדי	 זוממי�, שבועת שוא [כי לא ינקה ה'], שבועת שקר 
לשעבר [שוא שוא � א	 אינו עני�] 

מקלל חברו בש	 [א	 לא תשמור לעשות וכו' ליראה את הש	 וכו' והפלא] 
הקדי	 תרומה לביכורי	, ומע"ש למעשר ראשו� [מלאת� (ביכורי	) ודמע� (תרומה) לא תאחר] �  

לר' אלעזר לוקה [בדיבורו עשה מעשה] 
לר' יוסי בר' חנינא אינו לוקה [ניתק לעשה � מכל מתנותיכ	 תרימו (הג	 דלא סמיכי להדדי) 

(משא"כ תמורה הוי ב' לאוי� וחד עשה, ל"ב דרש"י � הוי לאו ששוה בכל)] 
רש"י ג: � ד: 

שבועה שאוכל ולא אכל � אי� קרב� 
לר"י בר' מנח� ברש"י משמע למסקנא יש ב' תי' בגמ' א	 לוקי� על ש"ש לבטלה 

לאחר שנתמלאה התבואה ונגמרה מלאכתו הוקבעו לביכורי	 
מעשר שהקדימו בכרי, חוזר ומפריש 

גמ' ד: � ז: 
לאביי א	 עביד מהני [רש"י � הואיל ולקי] (לל"ק דגמ' � היכא דמהני לקי, ואי לא מהני לא לקי) 

לרבא לא מהני (אפי' לאו הבא מכלל עשה) 
אי� תמורת בכור ומעשר קריבי� [א	 שור א	 שה לה' הוא] אלא נאכלי� במומ� 

אי� ד	 העולי� למזבח מבטלי� זא"ז [רבא � "ה	" הכתוב בבכור ומעשר, אביי � מד	 הפר ומד	 
השעיר] 

אלמנה לכה"ג תפסי קידושי� [אביי � מהני, רבא � לא יחלל (לרש"י � חלל ולא ממזר � אלמא תפסי)] 
מקדיש בע"מ למזבח או תמימי� לבדק הבית � קדושה חלה [אביי � מהני, רבא � ולנדר לא ירצה] 

לרש"י למסקנא לרבא שינוי אינו קונה שינוי בגזילה קונה [אביי � מהני, רבא � יחזיר כעי� שגזל דוקא] 
מקדיש בע"מ למזבח (אפי' לשעיר המשתלח [לה']) עובר בבל תקריבו (= בל תקדישו),  

בל תקריבו (= בל תשחטו), בל תזרקו, בל תקטירו כולו, בל תקטירו  
מקצתו (לאביי או או � איתותב), לר' יוסי בר"י � א� על קבלת הד	 

רבא � מקדיש בע"מ לדמי למזבח � אפי' לדמי נסכי	 לקי [כת"ק � נדבה וכו' ולנדר לא ירצה �  
בזיא מילתא דשביק מידי דחזי] 

לרבי לא לקי [בהרצאת גופו (ה"ז עולה) הכתוב מדבר] 



תמימי� לבדק הבית עובר בעשה [נדבה תעשה אותו (בע"מ)] 
ובל"ת [ר"י � לאמר ("לא" נאמר, "לאו" אמור לישראל)] 

רש"י ו: 
נ"מ בי� אביי לרבא � לרש"י � אי שינוי קונה 

גמ' ז: � י. 
ר"ע � אי� הכה� ממיר בבכור [הוא ותמורתו יהיה קודש � כהקדש דחל בבית הבעלי	] 

ור' יוחנ� ב"נ חולק [זוכה בו בחייו � לר"נ רק בבכור בחו"ל] 
ר"נ אמר רבה ב"א � כה� יכול למכור בכור ת	 חי בזה"ז (לרב חסדא רק לכה� ולא לישראל [נר' כמסייע 

בבית הגרנות דמוזיל גביה] לרב אשי א� לישראל [שיל	 עבורו]) 
   אבל לא בזמ� ביהמ"ק [קאי להקרבה] 

לב� עזאי רק בכור ממו� בעלי	 � לר"נ דוקא בכור בחו"ל 
קד	 מו	 להקדשו אינו עושה תמורה [טוב ברע או רע בטוב � דוקא טוב מעיקרו] 

לא יחליפנו בשל אחרי	 � כשבעה"ב אומר כל הרוצה יבא וימיר 
ממירי� א' על ק', וק' על א' [בהמה בבהמה � אפי' הרבה] 

ר"ש � דוקא א' בא' [הוא ותמורתו דומיא דהוא, בבהמה לשו� יחיד] 
אבל יכול לחזור ולהמיר פע	 שניה לר"ל, ור' יוחנ� חולק 

לר' יוחנ� דאי� חוזרי� וממירי�, ספק א	 יחזיר וימיר בהמיר וחיללו על אחר (ב' גופי�),  
בניתק לעולה (ב' קדושות), ב' גופי� וב' קדושות 

ריב"ל � אי� חומש להקדש שני (חילל על שני, רש"י � ותמורה) [וא	 המקדיש] 
וספק בב' גופי� (רש"י � מחלל בע"מ על ת� למזבח, והוי קדושה חדשה), 

בב' קדושות (ניתק לעולה � רש"י � וטפל הוא לזה שנתכפר בו), בב' גופי� וב' קדושות 
המקדיש בלבד מוסי� חומש [וא	 המקדיש], מתכפר עושה תמורה [רבא � דא	 במקדיש, יתכ� תמורה 

בציבור ע"י שליח], טובת הנאה לתור	 משלו [מעשר תבואת� ונתת] 
רש"י ז: � ח: 

ישראל ממיר בבכור (לפני נתינה) דברשותו חלה הקדושה (אע"פ שאינו מתכפר בו) 
כה� אינו מחויב להקריב בכורו במקו	 שיפסיד הבשר (ספק זר) 

ממו� המוטל בספק והמוציא מחברו עליו הראי' אי� איסור גזל לכל טוע� 
איסור כה� המסייע בבית הגרנות משו	 חילול ה' דמיחזי כלוקח תרומה בשכירות  

לרשי כז. � ממיר בע"מ בבע"מ (רע ברע) לא תפיס 

גמ' י. � יג: 
 [�ת"ק � אי� תמורה באברי	 ועוברי	 כלל [רש"י חולי� סט: � בהמה בבהמה, היקש למעשר דאינו באברי� ועוברי

ר' יוסי � ממירי� אברי	 חולי� בשלימי	 הקדש [פשטה קדושה בכולה כהקדש [יהיה קודש]] 
בר פדא � אי� קדושה חלה על עובר ת	 במעי בעלת מו	 (אלא לדמי	) בהקדשו בפנ"ע,  

רש"י � ובהקדיש אמו הו"ל כולד קדשי� [יר� אמו (פשטות המסקנא)] 
ור' יוחנ� חולק � חלה בפנ"ע ובהקדיש אמו הו"ל כהפריש העובר לאחריות [יכול לשיירו  

דלאו יר� אמו] 
קדושת דמי	 למזבח מפקיע בכורה מלחול, אסורה בעבודה 

לר"י ור"מ דאי� התפשטות הקדש [ממנו לה'] אבל מודו לר' יוסי ור"ש באבר שהנשמה תלויה בו (מח' 
אי אפי' דבר שעושהו טריפה, יר� ע	 חללה, או דוקא לב וכו') 

ספק א	 יש התפשטות בעו�, בהקדיש אבר לדמיו (תרי מיגו כדי שיחול קדושת הגו�) 
ספק אי קדושת אבר א' אסור בגיזה, אי קדושת עורה בלבד אסור בעבודה מדרבנ� [מכחיש]  

או א� מדאורייתא 



חולי� במעי קדשי	 אינו חולי� בעזרה, קדשי	 במעי חולי� אינו שחוטי חו&  
דימוע לתו� חולי� � למשנתנו משערינ� כפי חשבו� תרומה שבה 

לר"א כל הדימוע נחשב תרומה [תרומה שנפלה היא שעלתה כולה בדימוע זו] 
ר"א � צירו� שאור תרומה וחולי� להחמי& � זו"ז גור	 אסור 

ומשנתנו חולק � תלוי בחשבו� התרומה 
ראב"י � מקוה כ"א סאה, יכול להוסי� י"ט שאובי� בהמשכה 

רבי�, רבנ� לרש"י ור"י � כולו שאובי� בהמשכה כשר 
ג' לוגי� בד' וה' כלי	 למקוה � לת"ק פסול,  

ליוס� ב� חוני ומשנתנו כשר [רש"י � דאי� לוג של� נופל כא'] 
מי חטאת � צרי� אפר ע"ג מי	 [ג"ש מסוטה], לר"ש מהני א� מי	 ע"ג אפר [ונת� עליו מי	]  

(לת"ק ונת� עליו = לערב� אח"כ) 
משנתנו, רבנ� � אי� בית הפרס עושה בית הפרס אלא ק' אמה ↑↓ בכיוו� החרישה 

ר"א � עושה (לרש"י � ד' שדות מסביב) 
(לרש"י � אפי' דראשו� דשניה� תרמו שלא מדעת הזולת) משנתנו כר"ע דאי� תרומה אחר תרומה בשותפי� שתרמו 

אי� עושי� תמורה: 
תמורה [ותמורתו], ולד קדשי	 [הוא] (ור"י חולק [יהיה]), 

עופות ומנחות [בהמה], ציבור ושותפי� [לשו� יחיד, ר"ש � כמעשר בהמה שיצא מ� הכלל], 
בדק הבית [לרבי � "קרב�", ר"ש � כמעשר],  

קדושת דמי	 למזבח (הקדיש בע"מ או נקבה לאש	 וכו' לר"ש, או עוברה לבר פדא), 
עולה הבאה מ� המותרות (אפי' אי אזלי לנדבת יחיד) [ר"ש � כמעשר] (ולר"א עושה תמורה), 

ר"א � כלאי	, טרפה, יוצא דופ�, טומטו	, אנדרוגינוס שקדשו קדושת הגו� 
תמורת מעשר אינה קריבה [כבבכור], אינה נפדית [לא יגאל], חל על בע"מ [רש"י � כמעשר] משא"כ 

תמורת שמו (קרא לי"א "עשירי") 
רש"י י: � יא: 

שוחט חטאת ומצא בה ב� ד' חי � חולי� למ"ד בהויית� קדושי	 דלאו הוייתו הוא הואיל ולא כלו חדשיו 
הקדיש אבר א', פשוט דעבודה אסורה בכל הבהמה � דמכחיש לאבר 

הקדיש עורה מותר בגיזה 
הקדיש מעוברת חו& מעוברה לכו"ע אי� העובר קדוש 

 



פ"ב יש בקרבנות 
גמ' יד. � יז. 

קרב� שזמנו קבוע דוחה שבת וטומאה 
אי� אחריות להקריב קרב� ציבור אחר זמנו [דבר יו	 ביומו] אלא נסכי	 [מנחת	 ונסכיה	, מלבד 

שבתות ה' (ביו"ט אחר שבת)] 
מנחת נסכי	 ע	 הזבח ביו	 [היקש ולנסכיכ	 ולשלמיכ	] 

בפנ"ע קידש וקרב א� בלילה [מנחת	 ונסכיה	] 
כותבי הלכות כשור� התורה (רש"י � אי� מצילי�, אסור להשהות�) והלמד מה� אינו נוטל שכר 

דברי	 על פה אסור בכתב [כי על פי הדברי	 האלה] (חו& מחידוש [עת לעשות])  
וכ� להיפ� [כתוב ל� את הדברי	 האלה] 

חטאת ציבור שכפרו בעליה, ועברה שנתה �  
לר"ש תרעה [לא גמירי דמתה � לא שיי� ציבור בשאר המתות � וגמירי ביחד] 

לר"י מתה [הללמ"ס] � בנמצאת אחר כפרה (ולרבי אפי' קוד	 כפרה) 
הפריש חטאת לאבודה ונמצאת, יביא איזה שירצה [חטאת יביא] 
אי� הציבור מתי	 [שעירי רגלי	 מתרומת הלשכה � ודלמא מתו] 

לל"ב דמביאי� חטאת ע"ז רק על החיי	 � דוקא אי רוב הציבור שחטאו עדיי� קיי	  
{משמת יוס� ב� יועזר בטלו האשכולות ולא היו למדי� תורה כמשה רבינו והיה בה	 דופי של סמיכה 

(מח'); יהושע למשה � כלו	 הנחתי� שעה אחת, ונשתכחו ג' מאות הלכות ונולדו ז' מאות ספיקות; 
בימי אבלו של משה נשתכחו ג' אלפי	 הלכות / 1700 ק"ו וג"ש ודקדוקי סופרי	 והחזיר� עתניאל 

מתו� פלפולו; כלב לעכסה בתו � מי שכל רזי עליוני	 ותחתוני	 שלו יבקש ממנו מזונות; כלב חורגיה 
דקנז; יעב& � ברכני בתורה/בפו"ר וכו'; א	 מלמד תלמידו/מפרנס עני מאיר עיני שניה	 ה'}  

ה' חטאות מתות � לר"ל ד' למיתה וא' לרעייה, ר' נת� � א' למיתה וד' לרעייה, ושכחו איזה והחמירו 
בכול	 

תמורה בבע"מ אינו יוצא לחולי� ליגזז וליעבד 
ר' יוסי בר"י, רבנ� דר"י � שוגג (כסבור מותר, אמר בטעות "שלמי	", "שחור", כסבור תצא זו לחולי�, 

המיר שלא מדעתו (לרש"י � לא ידע מה אומר)) כמזיד בתמורה (לרש"י � למלקות) [יהיה קודש] 
י"ג דכסבור מותר להקדיש בע"מ אינו קדוש (ומרש"י קצת משמע דקדוש) 

ר"א � כלאי	, טרפה, יוצא דופ�, טומטו	, אנדרוגינוס � לא קדושי� (רש"י � אלא קדושת דמי� ונפדי� בלי 
מו�) אפי' בתמורה [דומיא דבהמה טמאה] 

ורבנ� חולקי� בטרפה (לכה"פ) 
שמואל � מקדיש טריפה חלה קדושת הגו� ואזלא למיתה [כרבנ� דר"א] 

ר' אושעיא � כמקדיש עצי	 ונפדי� לכלבי	 
רש"י יד. � יז. 

רש"י משמע שמ/ ַס� פסול אחר תמיד של בי� הערבי	 
כותבי הלכות � אי� מצילי� מהדליקה; אסור להשהות� 

הקדש טעות בבע"מ לא לקי דהא לא קדיש 
 

  �פ"ג אלו קדשי
גמ' יז: � כא: 

ולד ותמורת שלמי	 יקרב [זכר, נקבה; רק קדשי� אשר יהיו ל� � ועשית] 



ר"א � ולד שלמי	 אינו קרב (כונסו לכיפה) [שמא יגדל עדרי	] 
לר"ש � כו"ע מודו בולד ולד שלמי	 וולד (ולד (גי' שלנו)) תמורה � 

לרבה יקרבו [(רש"י בהו"א � הרואי� שכחו שמשלמי� בא), אקראי בעלמא] 
לריב"ל לא יקרבו [ניכר שרוצה לגדל] 

ולד בע"מ [וא	 זכר] � לשמואל ורבא יקרב לר"א (כמו בולד עולת נקבה)  
לבר פדא ור"פ לרעייה לכו"ע [לרש"י � אי� ֵש� שלמי� על אמו] 

הקריב ולד או תמורת חטאת/אש	 שהילכת	 מתות/לרעייה עובר בעשה [רק קדשי�] 
ולד ותמורת ואחריות תודה יקרב [א	 על תודה] בלא לח	 [על זבח התודה] 

עולת נקבה לרעייה [מיגו דנחתא קדושת דמי	 נחתא קדושת הגו�, רש"י כז: � הואיל וחזי לשלמי�] 
לר"ש אליבא דר"ש ב"י חלה קדושת דמי	 ואינה עושה תמורה 

ור"ש בברייתא חולק [ש	 עולה בעו�, וכראב"ע דיוצא נדבתו בעו�] 
ולד עולת נקבה � לת"ק לרעייה ודמיו עולה, לר' אלעזר יקרב 

ולד תמורת עולה זכר � לרבה בב"ח מח' ת"ק ור' אלעזר 
לרבא לכו"ע יקרב [בא מכח הקדש ראשו�] 

אש	 נקבה � תרעה ודמיה לפני כפרה לאש	, ולאחר כפרה לעולה [מיגו דנחתא קדושת דמי	, נחתא ג	 
קדושת גו�] 

ר"ש � קדושת דמי	 וא"צ מו	 [אי� מגו בלא חזי לגופיה] 
רבי לרש"י (לכאו') � תרעה [מ0 תר לעולה דאיתא בנקבה (עו�)] אבל אינו עושה תמורה [מ0 תר לציבור 

� ואי� תמורה] 
תמורה וולד של תמורת אש	 � ת"ק � ירעו ודמיה לנדבת ציבור 

ר"א � ימותו [רש"י יח: � כחטאת כאש�, רש"י כ: � דאתי לאחלופי ולהקריבו לאש�] 
ר' אלעזר � דמיה לנדבת יחיד [רש"י � מותרות] 

רב חסדא לר' אלעזר אליבא דידי' � ולד תמורה יקרב עולה 
ורבא ואביי חולקי� [לרבא � אי� ֵש	 עולה על הקדש ראשו�, לאביי � ולד כמ0 תר] 

ר"נ � לאחר כפרה לכו"ע ולד תמורת אש	 יקריב עולה (וגמ' מקשה עליו)  
ולד אש	 נקבה � לר' יוסי בר' חנינא ג	 לר' אלעזר ירעה [אי� ֵש	 אש	 על אמו] 

לר' אבי� בר כהנא לר' אלעזר קרב עולה [חזי להקרבה] 
פסח נקבה � תרעה ודמיה לפסח (לפני פסח), לשלמי	 (אחרי פסח) 

ר"ש � קדושת דמי	 (ורבי חולק [מותר לשלמי	 וֵש	 שלמי	 בנקבה] ועושה תמורה) 
ולד פסח לפני פסח � ירעה ודמיו לפסח 

לרבא לר' אלעזר הוא עצמו יקרב (לרש"י שלמי�)   
ואביי חולק [ולד כמ0 תר (לרש"י � השני לאחריות � לא חזי למידי, אלא אזיל בתר אמו)] 

אא"כ הפריש מעוברת דר' אלעזר כמ"ד לאו יר� אמו � ויקרב פסח 
אחר פסח � לת"ק תרעה ודמיו לשלמי	 

לר' אלעזר הוא עצמו שלמי	 [ש	 שלמי	 על אמו, אביי � ולד כמותר] 
שינה בחטאת זכר < > נקבה אינו קדוש [תרי גופי נינהו] 

אי� אד	 מתכפר בדבר הבא בעבירה (תמורה) 
תמורת בכור ומעשר לא קריבי� [גמ' כא� ותנא א' בזבחי	 לז: � קודש ה	, אביי ורבא ה: ותנא בזבחי	 � 

לה' הוא] וכ� וולד� [יח: � א	 כשב הוא מקריב � ולא ולד מעשר] ונאכלי� במומ� כבכור ומעשר 
בכור ומעשר אינ	 נמכרי	 באיטליז ובליטרא [רש"י � בזיו� קדשי�], ואי� לה	 ולתמורותיה� פדיו� [לא 

יפדה, לא יגאל, לאביי � לא מהני � ה	 בהויית�], ואי� באי� לכתחלה מחו"ל (כב� אנטיגנוס כר' 
ישמעאל) [ר"ש � יש לה� פרנסה (תקנה) במקומ� במומ�] לר"ע אפי' בדיעבד לא [היקש 

למעשר דג�] 
משא"כ שאר קדשי	 

מטיל מו	 בתמורת בכור ומעשר או בתשיעי דקראו עשירי אינו לוקה [לא קריב�] 



מעשר שני בזה"ז � ר' ישמעאל � אינו נאכל בירושלי	 [היקש לבכור (נזרק דמו ונחרב הבית דאינו 
נאכל)] 

היקש מעשר לבכור: ר' ישמעאל (כנ"ל), ר"ע � לפסול בכור מחו"ל, ב� עזאי � לפסול מע"ש בכל 
הרואה, אחרי	 � להתיר בכור שעברה שנתה 

רש"י יז: � יט. 
משמע מרש"י דולד של עולת נקבה בע"מ קרב [יש ֵש	 עולת עו� על אמו] 

במפריש נקבה לעולהאיכא ֵש	 עולה על אמו �  
לרש"י � לעולה אקדשה: ויש נקבה קרבה בעולת עו�, ודמיה לעולה 

אש	 הוא בהוייתו � לרש"י � דפסול בלי ניתוק  
מודה ר"א דלא גזר בולד תודה שמא יגדל עדרי	 דלא שכיחא כ"כ 

משמע דא	 יו	 א' ברגל ראויה להקרבה, עובר בעשה דובאת שמה והבאת	 שמה 
לר"ש מפריש עולת נקבה � לרש"י במשנה � לרעייה 

לרש"י כ: נתכפר באש	 אחר לר"א ימות � אטו לפני כפרה ויפול מו	 ויביא בדמיה עולה ולא אש	 
אביי � ולד תמורת אש	 כמ0 תר � לרש"י כדי� מותר אש	 � לרעייה 

 



פ"ד ולד חטאת   
גמ' כא: � כד. 

חטאות המתות: ולד, תמורה, מתו בעליה, עברה שנתה (ר"ל � דוקא שאבדה) ונתכפר באחר, אבודה 
(רש"י � דוקא בע"מ) ונתכפר באחר 

רבא � נאבד בלילה (רש"י � ונמצא למחרת) ונתכפר באחר רועה ולא ימות [לרש"י � אינו "אבודה" דממ"נ א"א 
להקריב] (לל"ק לרבי, לל"ב לרבנ� דעיקר (תחילת) אבידתה בלילה) 

דיחוי ונתכפר באחר � מתה (וא"צ תרתי לריעותא) 
גנובה לאו כאבודה 

אבודה למיתה � ר' אושעיא � אפי' רואהו ואינו מכיר בה 
ר' יוחנ� � אחורי הדלת דלא רואהו � וספק באחרי	 רואהו ולא מכירי	 בה 

ר"פ � ספק באבודה ממנו ומרועה אבל אחר מכיר בה 
ספק לר"פ � ל"ק � לרבנ� בנמצאת האבודה בי� קבלה לזריקה אי אמרינ� כזרוק דמי ומתה  

דיחוי וג� אבוד) ל"ב � (א�) לרבי בד	 בשתי כוסות ואבד א' למ"ד השיריי	 ליסוד (רש"י � א� החטאת נפסלת דהוי 
כל היכא דחטאת מתה, מעות לי	 המלח 

הפרשת מעות, או דמי פדיו� � ויש אבודה וג	 ההופרש תחתיה בפנינו � יביא משניה	 חטאת והשאר 
לנדבה, 

אבל אי מייתי מחד, השני לי	 המלח כרבי, ולרב הונא ככו"ע בלא נמל� 
אבודה ונתכפר באחר למיתה � לרבי אפי' נמצאת לפני כפרה, לרבנ� דוקא נמצאת אחר כפרה 

   רב הונא � מודו רבנ� במש� א' מדעתו דתמות [לרש"י � גילוי דעת דדחה השני בידי�, לשו� ירושלמי � 
הקריב לשחוט מדעתו ולא שחט ואח"כ מצא ושחט אפי' האבודה � הואיל ולא נמל#] 

ובנמל� (רש"י � גילוי דעתו דניחא בתקנתייהו) אומרי	 לו להתכפר באבודה והשני תרעה  
[תקנה לקדשי	 שלא תמות] 

ולרבי יתכפר באינה אבודה 
   ר' אבא � מודו רבנ� במתכפר באינה אבודה דאבודה מתה, ולרבי אפי' המפריש לאבוד דינו 

כאבוד 
   ר' אושעיא � מודה רבי בשתי	 לאחריות דהשני רועה 

ר"ש � אפי' שני	 לאחריות מתה (ר' אמי � אבל ב' ציבורי מעות לאחריות השני לנדבה) 
ר"א בר"ש � אפי' בע"מ שנפדה מתה כשנתכפר באחר [רש"י � בקדושתה קיימא] 

אי� מרגילי� (הפשטת עור של	 לצור� מפוח) ביו"ט [טירחא דלא חזי ליה]  
אי� מרגילי� בבכור [כב"ש דבמומו בקדושתי' קאי ואסור לישראל] 

אי� מרגילי� בפסולי המוקדשי� [כראבר"ש דבקדושתי' קאי אפי' בפדיונ� � ואי� רווח להקדש דיפגו	 
הבשר, עשיית מפוח על הבהמה נראה כעבודה בקדשי	, שמא יגדל עדרי	 עד שימצא קוני	] 

רש"י כא: � כג. 
לרש"י � מודו רבנ� לרבי באבדה ובע"מ (לרבא בר"ל אפי' בע"מ עובר) דהוי תרתי לריעותא, אפי' 

נמצאת קוד	 כפרה דמתה 
ג	 לר"ל אבודה בלבד מתה לכו"ע בנמצאת אחר כפרה 

חטאות המתות לא נהני� מדרבנ�, ולא מועלי� דאזלא קדושתה � ואינ� עושי� תמורה 
לרש"י � למסקנא רבא לא ס"ל כר"ל דנשאר בקושיא 

במעות ג"כ המפריש לאבוד לאו כאבוד לרבנ� 
אכילת חולי� לשובע � לרש"י � חו& לעזרה 



פ"ה כיצד מערימי� 
גמ' כד: � כז: 

מקדש עובר "א	 זכר עולה וא	 נקבה שלמי	" � ילדה זכר ונקבה � יקרבו עולה ושלמי	 
ב' זכרי	 או ב' נקבות � השני ימכר לצרכי עולה/שלמי	 ודמיה חולי� 

ילדה טומטו	 או אנדרוגינוס � רשב"ג � אינו קדוש [לרב חסדא � דעתו לאו על ספק] 
בזמ� המקדש אסור להקדיש עובר שבמבכרת לשלמי	 (או להטיל מו	) אלא לעולה [שינוי לקדושה 

חמורה] 
לרשב"ג ולד קדשי	 שהוא טומטו	 או אנדרוגינוס אינו קדוש [בהויית� קדושי	 � כבע"מ] 

לברייתא במעי אמ� קדושי	 (רש"י � כל פורתא דמיתרי בי' מיתפיס בקדושת הא�) [א� בכור � חלק � 
דוקא בכור אפשר להקדיש בבט� לקדושה אחרת] 

אמר על עובר שבמבכרת "ע	 יציאת רובו יהא עולה" � בכור הוא [דברי הרב ודברי התלמיד]  
(וכ� באמר על לקט "ע	 נשירת רובו יהא הפקר" � לקט הוא) 

"היא שלמי	, וולדה עולה" � לר"מ שניה	 שלמי	 
לר' יוסי דבריו קיימי� [תפוס לשו� אחרו�], אא"כ נמל� � אפי' תו� כדי דיבור 

אומר לשפחה מעוברת דרק ולד� ב� חורי� זכתה לו לרבי [כמשחרר חצי עבדו � דעובר יר� אמו (דלא 
כר' יוחנ�)]  

את בת חורי� וולד� עבד � לריה"ג שניה	 בני חורי� [יר� אמו, האשה וילדיה � ולד תלוי בא	], 
לרבנ� הולד עבד [לאו יר� אמו] 

"תמורת עולה תמורת שלמי	" � לר"מ תמורת עולה [תפוס לשו� ראשו�, ר' יצחק בר' יוס�  
א"ר יוחנ� � כאומר תחול זו ואח"כ זו מדהול"ל "ושלמי	", רש"י � לשו� ירושלמי � קהדר בי' 

מתמורת עולה] 
לר' יוסי שניה� חלי� (ותרעה ודמיה ½ לתמורת עולה ½ לתמורת שלמי	) [א� תפוס לשו� אחרו�, ר' 

יוסי בר"י � כאומר לא תחול זו אא"כ תחול זו] 
לר' יוסי בהמה ½ עולה ½ שלמי	 עושה תמורה כיוצא בה ואינה קריבה [מכח קדושה דחוי'] 

 �מודה ר' יוסי ב ½ עולה ½ מעשר או ½ תמורה דקריבה עולה [לרש"י � אי� מעשר אלא דר# מני�, אי
תמורה כשאי� ההקדש בפנינו] וספק ב ½ תמורה ½ מעשר 

ר' יוחנ� � בע"ח נידחי� 
"זו תחת זו" � אביי � בקדשי מזבח הוי לשו� תמורה וספק בבע"מ (רש"י),  

בבדק הבית לשו� חילול, 
רבא � ב4ַ 	 הוי לשו� תמורה, בבע"מ לשו� חילול,  

רב אשי � ידו על חול הוי לשו� תמורה (אפי' בבע"מ), ידו על הקודש הוי לשו� חילול 
אביי � ספק אי אמרינ� לא שביק היתירא ועביד איסורא ואפי' כשיש הוכחה של לא איכפת לי', רוב, 

איתחזק גברא באיסורי 
צרי� בהמת חולי� שוה להקדש שמחלל � לר' יוחנ� מדרבנ�, לר"ל מדאו' 

לל"ק מח' ביתר משתות כר' ירמי', ולר' יונה איפו� 
לל"ב מח' בפחות ור"ל כרב חסדא דמדאו' ישל	 האונאה להקדש 

עולא (כר' יוחנ�) � שומא ע"י ג' א"צ להחזיר האונאה אפי' יש ק' כנגד	 [אקילו רבנ�] 
שמואל � חילול על שוה פרוטה מחולל 

לר' יונה רק בדיעבד (רש"י � כשמתכוו� לאנות הקדש) 
תמורה בעי בהמה לפניו או "שיש לי בבית" 

אמר "ה"ז עולה" על טמאה, בע"מ, ולר"ש א� נקבה לאש	 לפסח (לעולה) � לא אמר כלו	  
"לעולה" � ימכרו ודמיה	 לעולה 

רש"י כה. � כז. 
"בהויית� קדושי	" שיי� רק בהקדישה ולבסו� נתעברה אבל במקדיש מעוברת העובר מקבל קדושה 

למ"ד אד	 מתכפר בשבח הקדש, ולד חטאת למיתה רק כשרוצה להתכפר באמו 



לרש"י � הפריש חטאת בלא חיוב � תמות 
שות� דאקדיש חלקו בבהמה, לא אקדשה אלא לדמי 

זו תחת זו � מנח ידו על תמימה דהקדש שע	 הבע"מ דהקדש, כאילו מנח אבע"מ גופה 
אי� הו"א שממיר בע"מ בבע"מ � לרש"י � דלא חל 



פ"ו כל האסורי� 
גמ' כח. � לא. 

כל האסורי� למזבח אפי' נתערבו באל� אוסרי	 [רש"י � בע"ח לא בטלי], אפי' נתערבו כשהיו עדיי� חולי� 
איסורי הנאה חשיבי ולא בטלי 

רובע ונרבע עפ"י עד אחד או הודאת בעלי	 אסור להקרבה ומותר באכילה 
נעבד אסור לגבוה, וצפויי� אסור א� להדיוט (רש"י)  

[לא תחמוד כס� וזהב עליה	] 
רובע ונרבע וכו' צריכי	 מו	 קבוע לפדות בה� 

מוקצה אסור � רק במוקצה לז' שני	 (רש"י � ואח"כ יקריבוהו לע"ז, ל"ב � אחר ז' מותר דתו לא יקריבו) � עד 
דמכא� ואיל# מותר דתו לא יקריב) שיעבדו, גיזה עד שיאכילהו כרשיני ע"ז (רש"י ל"ק � לצור# ע"ז דמאז נאסר, ל"ב � לצור# כומרי� 

מוקצה ונעבד מותר להדיוט [הו"ל מ� המותר לישראל מדאיצטרי� מיעוט מגבוה] 
אתנ� � אפי' נות� יותר ממה שהתנה, צרי� שייחדו בשעת ביאה וקיי	 בשעת ביאה (וספק בהקדיש לפני 

ביאה [כמסירה להדיוט]), צרי� שיהא קנוי לה או אפותיקי לה בשעת ביאה 
אתנ� זכר הוי אתנ�, אשתו נדה � לרב ורבי אינו אתנ� [לאו "זונה"] ללוי אסור [תועבה],  

נותנת לו אינו אתנ� [זוָנה, ותהי להפ�] 
אביי, רב � זונה עכו"	 אתננה אסור (ולא ישראלית דתפסי קידושי�) [תועבה � תועבה (לא תפסי 

קידושי�)], וכה� אינו לוקה עליה משו	 זונה [לא יחלל זרעו � מיוחס],  
אבל לר' אלעזר דפנוי הבא על הפנויה עשאה זונה אפי' ישראלית דתפסי קידושי� 

לרבא א� דישראלית אסור (לל"ק באומר "היל� אתנ�" לרבנ� דר' אלעזר) וא� לוקה בזונה גויה 
[ילפי מהדדי] 

אתנ� לשפחת� אצל עבד עברי שלי שאי� לו אשה ובני	 � לרבי (מאיר) אינו אתנ� [רש"י � דס"ל דאפ"ה רבו 
מוסר לו שפחה], לרבנ� הוי אתנ� [אסורה לו] 

שותפי� שחלקו י' טלאי	 כנגד ט' וכלב, כל הי' מחיר כלב, ואפי' למ"ד יש ברירה � כשכלב שוה יותר 
מכל טלה [טיפונא דכלב שדי בכולהו] 

פרש שור הנסקל מותר [לא ניחא בנפח, לא יאכל את בשרו]  
פרש ע"ז אסור [ניחא בנפח, והיית (מהיה ממנה) חר	 כמוהו] 

אתנ� ומחיר כלב � שכיוצא בו למזבח אסור, מעות מותר,  
חיטי� ועשאת� סולת � ב"ש אוסרי� [ג	] וב"ה מתירי� [ה	],  

פרה אדומה לר' אלעזר מותר [בית ה'],  
זהב לריקועי� (רש"י � או אבני� לבני� ביהמ"ק) לר' יוסי בר"י אסור [בית ה'],  

להיות נמנה אפסחו מותר [לכל נדר � ולא נדור] 
ולד איסורי המזבח � לת"ק מותר למזבח, לר"א אסור  

ר"נ � מח' במעוברת שנרבע אי עובר יר� אמו,  
רבא � מח' בנרבע ולסו� עיברו אי זו"ז (אב וא	) גור	 אסור  

אבל ולד נרבעת או נוגחת מעוברת אסור [ג	 הולד נרבע/נגח],  
וולד מוקצה ונעבד מח' ב' לשונות [כוונתו רק לֵא	, ניחא בניפחי'], 

לל"ב מח' מתי בזיא מילתא � לרב הונא בר חיננא בש	 ר"נ מח' בנרבע הקדש,  
לרבא בש	 ר"נ מח' בנרבע כשה� חולי� אבל הקדש לכו"ע אסור 

ולד טרפה � לת"ק מותר למזבח, לר"א אסור [למ"ד טרפה יולדת מח' אי זו"ז גור	 אסור,  
למ"ד אינה יולדת מח' אי יר� אמו] ומודה ר"א באפרוח מיונה טרפה [גדלה משהסריחה הביצה 

(רש"י � ופקע איסורא)] 
ר"ח ב� אנטיגנוס � יונק כל יו	 מטרפה אסור 

מח' תנאי אי פודי� טרפה לכלבי	 



רש"י כח. � לא. 
חורש בשור וחמור מותר לגבוה א	 הקדישו אח"כ 

לרש"י � הקדיש ואח"כ הקצהו או עבדו לא מיתסר דאי� אד	 אוסר דבר שאינו שלו 
"היל� אתנ�" � לרש"י � צרי� רק בפע	 הראשונה דלא הוי זונה 

אי� זנות לבהמה � לרש"י � כלבה 
ולד טרפה � לרש"י לכו"ע להדיוט מותר דלא מגופה קא רבו 

רב הונא � למ"ד לאו יר� אמו משו	 דמאוירא קא רביא � בעיבור אינו אדוק בגופה ומעצמו נוצר,  
אחר שנולד � עיקר גידולו לא מאמו 



פ"ז יש בקדשי מזבח 
גמ' לא: � לד. 

קדשי בדק הבית ֵאי�: תמורה, פיגול, נותר, טמא, איסור ולדות וחלב אחר פדיו�, שחוטי חו& 
לר"א מקדיש נכסיו סת	 � הכל לבדק הבית  

רב אדא ב"א אמר רב � אבל לא במקדיש כולו זכרי	/כולו בהמות (לל"ב) [טע	 דר"א דאי� אד	 
חולק נדרו] 

אבל למשנתנו תמיד סת	 הקדשות לבדק הבית (לר' יוחנ� � א� לר"א) 
(לרש"י � ולדות קדשי�) מועלי� בחלב וביצי	 של בדק הבית ולא של קדשי מזבח, ויש מ"ד דמועלי� בגידולי מזבח דחזו למזבח 

אי� משני� מקדושה לקדושה 
בדק הבית/חרמי	 שהקדיש למזבח או לחרמי	/לבדק הבית לא עשה כלו	 [לרש"י � דלא שיי# טובת 

הנאה] 
קדשי מזבח שהקדיש לבדק הבית או לחרמי	 � הקדש עילוי � אי נדר נות� דמיה לבד"ה, אי נדבה נות� 

טובת הנאה (לרש"י � לית� לב� בתו שיקריב משמרו כדי שיטול עורו) 
לרב הונא לחרמי	 לא אמר כלו	 (איתותב) 

לעולא מדרבנ� להקדש עילוי ואסור לשוחטה עד שתפדה (לרש"י � בהקדיש לבד"ה או לחרמי�) 
גמ' זבחי	 � רש"י � להמקשה על עולא מדאו' � ומועלי� ב' מעילות 

קדשי	 שמתו � שהיו בכלל העמדה והערכה יקברו, שלא היו � יפדו 
קדשי מזבח � ת	 יקברו [לרש"י � אפי' א� אי� העמדה והערכה עבוד רבנ� מעלה דהיו חזי להקרבה] 
   בע"מ � רבנ� � לר' יוחנ� יקברו חו& מבע"מ מעיקרו, לר"ל יפדו (לכלבי	; בעבר ושחט) 

ר"ש (ור"מ, רבי) � יקברו חו& מבע"מ מעיקרו 
 [(�קדשי בד"ה � ת	 יקברו [לר"ש דחזו להקרבה (לרש"י מעלה דרבנ

בע"מ � לרבנ� יקברו אפי' בע"מ מעיקרו, לר"ש יפדו 
לתד"ב לוי הכל בכלל העמדה והערכה אפי' בע"מ מעיקרו אפי' חיה אפי' עו� (לרש"י � תרנגול 

למזבח) 
נקברי�: קדשי	 שהפילו, איסורי הנאה, חולי� שנשחטו בעזרה (לר"ש ישר� [רש"י � מיחלפי בקדשי� 

שאירע בה� פסול], שער נזיר טמא (רש"י � לרב ששת ור' יוסי בר"ח אפי' דטהור)  
ואסור לשורפ� דאפר הנקברי� אסור, ור"י מתיר 

נשרפי�: חמ& בפסח לר"י, תרומה טמאה, ערלה וכלאי כר	 (ומשקי� יקברו), קדשי	 שנשחטו ע"מ 
לאכל� חו& לזמנ� או מקומ� (או טמא או נותר), אש	 תלוי שנודע שלא חטא לפני זריקה [רש"י � 

הוו חולי� בעזרה, רש"י כריתות � כזבח פסול] (לר"י יקבר), חטאת העו� על הספק (לר"י מנתחה 
ויטילנה ל6 מה), שער נזיר טהור (לרב ששת וריב"ח � דוקא ארוג בשק כשלא בטל ברוב (צורת 

ציפור) (רש"י � ואפי' דטמא) [רש"י � אינו כלה לזמ� רב ואתי ליהנות] 
ואסור לקובר� [רש"י � דלמא ימצא ויאכל] 

רש"י לא: � לד. 
לר' יהושע מקדיש נכסיו � השלמי	 לדמי עולה דא"א דליקרבו בלי פדיו� דאתי לידי מעילה באכילתו 

יש מעילה בשיפויי (נסורת) ונבייה (עלי�) � לרש"י � באיל� שהקדיש לבדק הבית 
רש"י שלנו � לרב חסדא דלא מקיש חרמי מטלטלי� לקרקעות � חר	 שהקדיש לבד"ה חייב בטובת הנאה 

שיכול לית� להכה� שירצה 
בע"מ מעיקרו לכו"ע נפדה להאכיל� לכלבי	 

שעטנז לא בטל ברוב דהתורה אסרה ע"י תערובת 
קדשי	 פסולי� הטעוני� שריפה אפי' נפל דליקה מאליה (דאי� מעילה) יצא אפר� לחולי� דקלישא 

קדושתייהו, אבל שאר קדשי	 דוקא ע"י אד	 (דיש מעילה) 
הדר� על מסכת תמורה מלא קומ& של תרומת הדש� לעול	 אסור  


