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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#. 
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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 


