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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"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 ל) 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) 
מלא קומ� של תרומת הדש	 לעול� אסור  



הדר� על מסכת תמורה  
 


