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הוכ� ע"י ת"ח א' מיקירי ירושלי� והופ� על ידי כולל עיו� הד
 עיקר כללי מסקנת הסוגיות [ומקורות] 

מיועד לאלו שלמדו הסוגיא לתועלת חזרה מקוצרת ושינו� 
 
מסכת תמורה  
 
 
 
 
 

כללי� לשימוש 
[ ]  =   מקור או טע� הדבר 

( )  =   הוספת פרט או תוספת ביאור 
להל'  =   להלכה (כמוב� לא למעשה) 

מדאו'  =   מדאורייתא 
לרש"י  =   שיטת רש"י כשתוס' חולקי� ! עי' בספר סיכומי גפ"ת את שיטת תוס' (וג� לעיקרי 

החידושי� שבתוס') 
 

בפע� הראשונה כדאי לדקדק מאד בדברי הסיכו� כדי לתפוס מלא המוב� לאור מה שלמדת בפני� 
הגמרא, ואח"כ לחזור בקלות הרבה פעמי� שיהיו מחודדי� בפי#. 

 
 

 נא להכניס השמטות החשובות בעיני
נא להעיר הערות 

 
 

 
כל הזכויות שמורות 

תש"ס 
 

כתובת להערות : 
גפ"ת, רח' חזו� איש 36 

פעיה"ק ירושלי� תובב"א   טל: 2016!571 (02) 



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  בַ% � 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 


