
תמורהתמורהתמורהתמורה

פרקי�פרקי�פרקי�פרקי�

ב.א: הכל ממירי� � תמורה

יד.ב: יש בקרבנות � בי� קרב� יחיד לציבור

יז:ג: אלו קדשי� � ולד ותמורת קדשי�

כא:ד: ולד חטאת � חטאות המתות

כד:ה: כיצד מערימי� � תמורה

כח.ו: כל האסורי� � איסורי מזבח

לא.ז: יש בקדשי מזבח � בי� קדשי מזבח לבדק הבית

אאאא:  :  :  :  הכל ממירי� הכל ממירי� הכל ממירי� הכל ממירי� �  �  �  �  תמורהתמורהתמורהתמורה

אשה ממירה ולוקהאשה ממירה ולוקהאשה ממירה ולוקהאשה ממירה ולוקה ב
סמיכה והמרת קרב� עסמיכה והמרת קרב� עסמיכה והמרת קרב� עסמיכה והמרת קרב� ע""""י יורש י יורש י יורש י יורש ((((3333))))

איש ואשה הושוו לכל עונשי� שבתורה (6)

תמורה עתמורה עתמורה עתמורה ע""""י קט�י קט�י קט�י קט�

קדשי עכו"� לפיגול, נותר, טמא, שחוטי חו#, מעילה, 
תמורה ונסכי�, ומעילה בקדשי בדק הבית (2)

לאו שאי� בו מעשה אי לוקי� עליו (6) ג
לאו שאי� בו מעשה שלוקי� עליו (3)

התראת ספק (10)

ממיר אי הוי לאו שאי� בו מעשהממיר אי הוי לאו שאי� בו מעשהממיר אי הוי לאו שאי� בו מעשהממיר אי הוי לאו שאי� בו מעשה

מקלל חברו בש� לוקה אע"פ שאי� בו מעשה

אזהרה למוציא ש� שמי� לבטלה ד
הקדי� הפרשת תרומה לביכורי� אי לוקה

שינוי בסדר הפרשת תו"מ

לאו הניתק לעשה אי לוקי� עליו (3)

כל דאמר רחמנא לא תעביד ועבד אי מהני

אונס שגרש אנוסתו אי לוקה (2) ה
התור� מ� הרע על היפה תרומתו תרומה (4)

איסור הפרשת תו"מ ממי� על שאינו מינו (2)

חרמי כהני� אינ� נפדי� (2)

פדיו� בכור בהמה (2)

עולי� למזבח אי מבטלי� זא"ז (3)

פדיו� מעשר בהמה (2)

איסור הקדש בעלי מומי� למזבח ותמימי� לבדק הבית (1)

והשיב את הגזילה � אשר גזל (7) ו
רבית קצוצה ואבק רבית אי יוצאה בדייני� (2)

איסור הקדש בעלי מומי� למזבח (2)

אסור א( לגוי להביא קרב� בעל מו� למקדש ז
איסור הקדש בעלי מומי� למזבח א( בעלי מומי� מעיקר�

איסור הקדש תמימי� לבדק הבית (2)

לאו שבכללות (6)

תמורה עתמורה עתמורה עתמורה ע""""י כה� בקרבנות מתנות כהונהי כה� בקרבנות מתנות כהונהי כה� בקרבנות מתנות כהונהי כה� בקרבנות מתנות כהונה

פדיו� בכור בהמה (3)

איסור מכירת בכור ת� מכה� לישראל ח
בשר בכור בהמה טוב לבריאות

בוצינא טב מקרא (3) ט
ממירי� מצא� על בקר וההיפ* וכיוממירי� מצא� על בקר וההיפ* וכיוממירי� מצא� על בקר וההיפ* וכיוממירי� מצא� על בקר וההיפ* וכיו""""בבבב

ממירי� מבעלי מומי� ועל בעלי מומי�ממירי� מבעלי מומי� ועל בעלי מומי�ממירי� מבעלי מומי� ועל בעלי מומי�ממירי� מבעלי מומי� ועל בעלי מומי�

אסור להמיר אפילו טוב בטובאסור להמיר אפילו טוב בטובאסור להמיר אפילו טוב בטובאסור להמיר אפילו טוב בטוב

אי� מזהירי�/עונשי� מ� הדי� (10)

תמורה על הקדש או בבהמת חולי� של חברותמורה על הקדש או בבהמת חולי� של חברותמורה על הקדש או בבהמת חולי� של חברותמורה על הקדש או בבהמת חולי� של חברו

התפסת קדושת בהמת חברו על בהמת חולי� שלוהתפסת קדושת בהמת חברו על בהמת חולי� שלוהתפסת קדושת בהמת חברו על בהמת חולי� שלוהתפסת קדושת בהמת חברו על בהמת חולי� שלו

המרת בהמה אחת ברבי� וההיפ*המרת בהמה אחת ברבי� וההיפ*המרת בהמה אחת ברבי� וההיפ*המרת בהמה אחת ברבי� וההיפ*

תמורה פעמיי� על אותה בהמהתמורה פעמיי� על אותה בהמהתמורה פעמיי� על אותה בהמהתמורה פעמיי� על אותה בהמה

הפודה הקדש שני אי� צרי* להוסי( חומש

מקדיש כשפודה מוסי( חומש ומתכפר ממיר מקדיש כשפודה מוסי( חומש ומתכפר ממיר מקדיש כשפודה מוסי( חומש ומתכפר ממיר מקדיש כשפודה מוסי( חומש ומתכפר ממיר ((((3333)))) י
תמורת אברי� בעוברי� או בשלמי� וכיותמורת אברי� בעוברי� או בשלמי� וכיותמורת אברי� בעוברי� או בשלמי� וכיותמורת אברי� בעוברי� או בשלמי� וכיו""""בבבב

הקדשת עוברי� למזבח

עובר אי הוי יר* אמו (7)

קדושת מזבח או קדושת דמי� מפקיעי� מבכורה

בהמה הקדושה קדושת דמי� אסורה בגיזה ועבודה

שחט חטאת ומצא בה ולד חי (1) יא
קדושה בולד קדשי� במעי אמו (4)

תמורה בכלאי�תמורה בכלאי�תמורה בכלאי�תמורה בכלאי�,  ,  ,  ,  טריפהטריפהטריפהטריפה,  ,  ,  ,  יוצא דופ�יוצא דופ�יוצא דופ�יוצא דופ�,  ,  ,  ,  טומטו� וכוטומטו� וכוטומטו� וכוטומטו� וכו'  '  '  '  ((((1111))))

הקדיש אבר בהמה למזבח אי קדושה כולה

הקדיש אבר עו( למזבח אי קדוש כולו

הקדיש דמי אבר בהמה למזבח אי קדושה כולה

מיגו באיסור והיתר (9)

גיזת בהמה שהקדיש אבר אחד שלה

עבודה בבהמה שהקדיש את עורה

בהמה שהקדישה לקרב� ולא את ולדה ושחטה בעזרה

בהמה שהקדיש ולדה לקרב� ולא אותה ושחטה בחו# יב
תרומה שנפלה לחולי� ומהתערובת נפל לחולי� אחרי�

שאור חולי� ותרומה שנפלו לעיסה וחימצוה יחד

זה וזה גור� (6)

הכשר מי� שאובי� למקוה ע"י המשכה

פסול מקוה ע"י ג'  לוגי� מי� שאובי�

סדר נתינת אפר החטאת ומי� החיי� אל כלי

נתינת העפר למי סוטה (2)

בית הפרס אי עושה בית הפרס אחר

שיעור טומאת בית הפרס יג
הפרשת תרומה גדולה פעמיי�

תמורה אינה עושה תמורהתמורה אינה עושה תמורהתמורה אינה עושה תמורהתמורה אינה עושה תמורה

ולד אי עושה תמורהולד אי עושה תמורהולד אי עושה תמורהולד אי עושה תמורה

תמורה חלה בשוגג כמזיד תמורה חלה בשוגג כמזיד תמורה חלה בשוגג כמזיד תמורה חלה בשוגג כמזיד ((((1111))))

עופות ומנחות אי� עושי� תמורהעופות ומנחות אי� עושי� תמורהעופות ומנחות אי� עושי� תמורהעופות ומנחות אי� עושי� תמורה

ציבור או שותפי� אי� עושי� תמורה ציבור או שותפי� אי� עושי� תמורה ציבור או שותפי� אי� עושי� תמורה ציבור או שותפי� אי� עושי� תמורה ((((1111))))

קדשי בדק הבית אי� עושי� תמורה קדשי בדק הבית אי� עושי� תמורה קדשי בדק הבית אי� עושי� תמורה קדשי בדק הבית אי� עושי� תמורה ((((1111))))

דבר שהיה בכלל ויצא, ללמד על הכלל כולו יצא (13)

מעשר בהמה עושה תמורת שמו ותמורת גופומעשר בהמה עושה תמורת שמו ותמורת גופומעשר בהמה עושה תמורת שמו ותמורת גופומעשר בהמה עושה תמורת שמו ותמורת גופו

דבר שהיה בכלל ויצא לידו� בדבר חדש (4)

עולה הבאה מ� המותרות אי עושה תמורהעולה הבאה מ� המותרות אי עושה תמורהעולה הבאה מ� המותרות אי עושה תמורהעולה הבאה מ� המותרות אי עושה תמורה

בבבב:  :  :  :  יש בקרבנות יש בקרבנות יש בקרבנות יש בקרבנות �  �  �  �  בי� קרב� יחיד לציבורבי� קרב� יחיד לציבורבי� קרב� יחיד לציבורבי� קרב� יחיד לציבור

ציבור אי� עושי� תמורה ציבור אי� עושי� תמורה ציבור אי� עושי� תמורה ציבור אי� עושי� תמורה ((((2222)))) יד
קרב� הדוחה שבת וטומאה

קרבנות ציבור באי� זכרי� בלבד

קרב� ציבור שעבר זמנו בטל קרבנו

הקרבת נסכי� הבאי� ע� הזבח לא באותו היו�

הקרבת נסכי� בלילה

דברי� שבכתב אי אתה רשאי לאומר� ע"פ וההיפ* (2)

נסכי� שהקדיש� בלילה נפסלי� בלינה בעה"ש
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תמורהתמורהתמורהתמורה

קרבנות שמותר להקריב בחוה"מ יד
קרבנות שהקריב אבשלו� בגלחו שער נזרו

חטאת ציבור מתה או רועה (2) טו
חטאת שאבדה ונתכפרו בעליה באחרת

חטאת ציבור שמתו בעליה או מקצת� (2)

התמעטות הדורות בלימוד תורה

מעשה בחסיד � ר"י ב� בבא או ר"י בר'  אילעאי (2)

הלכות שנשתכחו ע� מותו של משה רבנו טז
עתניאל ב� קנז וכלב ב� יפונה היו אחי�

חטאת ציבור מתה או רועה (3)

אי דני� אפשר משאי אפשר (9)

ילמד סתו� מ� המפורש (3)

חומר קדשי� מתמורה ותמורה מקדשי�חומר קדשי� מתמורה ותמורה מקדשי�חומר קדשי� מתמורה ותמורה מקדשי�חומר קדשי� מתמורה ותמורה מקדשי�

תמורה חלה בשוגג כמזיד תמורה חלה בשוגג כמזיד תמורה חלה בשוגג כמזיד תמורה חלה בשוגג כמזיד ((((2222)))) יז
תמורה בכלאי�תמורה בכלאי�תמורה בכלאי�תמורה בכלאי�,  ,  ,  ,  טריפהטריפהטריפהטריפה,  ,  ,  ,  יוצא דופ�יוצא דופ�יוצא דופ�יוצא דופ�,  ,  ,  ,  טומטו� וכוטומטו� וכוטומטו� וכוטומטו� וכו'  '  '  '  ((((2222))))

קדושת טריפה שהקדישה למזבח

גגגג:  :  :  :  אלו קדשי� אלו קדשי� אלו קדשי� אלו קדשי� �  �  �  �  ולד ותמורת קדשי�ולד ותמורת קדשי�ולד ותמורת קדשי�ולד ותמורת קדשי�

ולד ותמורת שלמי� ולד ותמורת שלמי� ולד ותמורת שלמי� ולד ותמורת שלמי� ((((1111)))) יז
קדושת ולד שלמי� בעלת מו�

ולד חטאת מתה

ולד ותמורת שלמי� ולד ותמורת שלמי� ולד ותמורת שלמי� ולד ותמורת שלמי� ((((2222)))) יח
ולד של ולד או תמורת שלמי�ולד של ולד או תמורת שלמי�ולד של ולד או תמורת שלמי�ולד של ולד או תמורת שלמי�

אי דני� אפשר משאי אפשר (10)

ולד ותמורת תודהולד ותמורת תודהולד ותמורת תודהולד ותמורת תודה

תמורת עולה וולדה או ולד נקבה שהקדישה לעולהתמורת עולה וולדה או ולד נקבה שהקדישה לעולהתמורת עולה וולדה או ולד נקבה שהקדישה לעולהתמורת עולה וולדה או ולד נקבה שהקדישה לעולה

תמורת אש� וולדה תמורת אש� וולדה תמורת אש� וולדה תמורת אש� וולדה ((((1111))))

נקבה שהפריש לפסחו וולדה יט
עובר אי הוי יר* אמו (8)

ולד נקבה שהפרישה לאש� (1)

הפריש נקבה לאש� (1)

מיגו באיסור והיתר (10)

אש� שהביא לא בגיל המתאי�

תמורת נקבה שהקדישה לחטאתתמורת נקבה שהקדישה לחטאתתמורת נקבה שהקדישה לחטאתתמורת נקבה שהקדישה לחטאת,  ,  ,  ,  פסח או אש�פסח או אש�פסח או אש�פסח או אש�

הקדיש נכסיו ויש בה� בהמות הראויות למזבח (1) כ
תמורת אש� וולדה תמורת אש� וולדה תמורת אש� וולדה תמורת אש� וולדה ((((2222))))

אש� שמתו בעליו או כפרו באחראש� שמתו בעליו או כפרו באחראש� שמתו בעליו או כפרו באחראש� שמתו בעליו או כפרו באחר

ולד נקבה שהפרישה לאש� (2)

תמורת בכור ומעשר וולד�תמורת בכור ומעשר וולד�תמורת בכור ומעשר וולד�תמורת בכור ומעשר וולד� כא
מכירת בכור, מעשר ושאר קדשי� בעלי מו� באיטליז (2)

מטיל מו� בתמורת בכור או מעשר אי לוקה

הקרבת בכורות הבאי� מחו"ל

אכילת מע"ש בירושלי� בזה"ז (3)

קדושה ראשונה אי קידשה לעתיד לבוא (10)

דבר הלמד בהיקש אי חוזר ומלמד בהיקש (13)

אכילת מע"ש חו# לחומת ירושלי� בכל הרואה

בכור נאכל בדיעבד א( אחר שנתו

בכור נאכל לב'  ימי� ולילה א'  (3)

דדדד:  :  :  :  ולד חטאת ולד חטאת ולד חטאת ולד חטאת �  �  �  �  חטאות המתותחטאות המתותחטאות המתותחטאות המתות

חטאות המתות והרועות חטאות המתות והרועות חטאות המתות והרועות חטאות המתות והרועות ((((4444)))) כא
חטאת שעברה שנתה כב
חטאת שאבדה בלילה והפריש אחרת

חטאת הנחשבת לאבודה

העומד לזרוק אי כזרוק דמי (5)

חטאת שקיבל דמה בב'  כוסות ואבדה א'  מה�

חטאת או מעות חטאת שאבדו והפריש או הקריב אחר

חטאת שנפל בה מו� ומכרה והפריש אחרת וכדו'

אי עשו תקנה בקדשי� כג
אכילת קדשי� על השבע או אכילה גסה

הפריש ב'  ציבורי מעות לחטאת לאחריות

הפריש ב'  חטאות לאחריות (2) כד
חטאת בעלת מו� ששחטה הלוקח אחר שנתכפר המוכר

הפשטת עור בכור בעל מו� או ביו"ט דר* הרגלי� (2)

הההה:  :  :  :  כיצד מערימי� כיצד מערימי� כיצד מערימי� כיצד מערימי� �  �  �  �  תמורהתמורהתמורהתמורה

הקדשת בכור בהמה לפני לדתו לקרב� אחר כד
הטלת מו� בבכור קוד� שיצא לאויר העול� (2)

הקדיש עובר בהמה לקרב� וילדה טומטו� ואנדרוגינוס

קדושה בולד קדשי� במעי אמו (5) כה
הקדיש בכור בהמה לקרב� אחר ע� יציאת רובו

הפקיר לקט ע� נשירת רובו אינו הפקר

דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעי� (3)

הקדיש בהמה לקרב� וולדה לקרב� אחר

תפוס ל'  ראשו� או א( בגמר דבריו אד� נתפס (10)

כפרה בולד חטאת שהקדישה מעוברת

עובר אי הוי יר* אמו (9)

שיחרר שפחתו המעוברת ולא את ולדה וההיפ* (2)

שחט חטאת ומצא בה ולד חי (2)

קדושה בולד קדשי� במעי אמו (6)

שבח הקדש אי מתכפרי� בו (3)

תו* כדי דיבור אי כדיבור דמי (7)

הקדיש בהמה לתמורת בהקדיש בהמה לתמורת בהקדיש בהמה לתמורת בהקדיש בהמה לתמורת ב'  '  '  '  קרבנותקרבנותקרבנותקרבנות

תפוס ל'  ראשו� או א( בגמר דבריו אד� נתפס (11)

המיר חצי בהמה לקרב� אחד וחציה לקרב� אחרהמיר חצי בהמה לקרב� אחד וחציה לקרב� אחרהמיר חצי בהמה לקרב� אחד וחציה לקרב� אחרהמיר חצי בהמה לקרב� אחד וחציה לקרב� אחר כו
הקדיש חצי בהמה לקרב� אחד וחציה לקרב� אחר

שות( שהקדיש חלקו בבהמה וקנה והקדיש חלק חברו

דיחוי בע"ח מקדושת מזבח (8)

הקדיש בהמה חציה לעולה או לתמורה וחציה למעשרהקדיש בהמה חציה לעולה או לתמורה וחציה למעשרהקדיש בהמה חציה לעולה או לתמורה וחציה למעשרהקדיש בהמה חציה לעולה או לתמורה וחציה למעשר

לללל'  '  '  '  העושה תמורה ולהעושה תמורה ולהעושה תמורה ולהעושה תמורה ול'  '  '  '  חילולחילולחילולחילול

אי אמרינ� לא שביק איניש היתרא ועביד איסורא כז
חילל קרב� שנפל בו מו� על בהמה תמימהחילל קרב� שנפל בו מו� על בהמה תמימהחילל קרב� שנפל בו מו� על בהמה תמימהחילל קרב� שנפל בו מו� על בהמה תמימה

אונאה בפדיו� הקדש

חילול הקדש שוה מנה בשוה פרוטה (3)

הליכה אחר רוב דעות באומדנא (2)

אמר הרי זו תמורת עולה ולא ציי� בהמה מסויימתאמר הרי זו תמורת עולה ולא ציי� בהמה מסויימתאמר הרי זו תמורת עולה ולא ציי� בהמה מסויימתאמר הרי זו תמורת עולה ולא ציי� בהמה מסויימת

המיר על קרב� שאינו עומד לפניוהמיר על קרב� שאינו עומד לפניוהמיר על קרב� שאינו עומד לפניוהמיר על קרב� שאינו עומד לפניו

הקדיש בהמה טמאה או בעלת מו� לעולה

אי� אד� מוציא דבריו לבטלה (6)

הפריש נקבה לאש� או לעולה (2)

וווו:  :  :  :  כל האסורי� כל האסורי� כל האסורי� כל האסורי� �  �  �  �  איסורי מזבחאיסורי מזבחאיסורי מזבחאיסורי מזבח

איסורי מזבח שנתערבו בזבחי� כח
איסור רובע, נרבע, נעבד ומוקצה למזבח

ציפוי נעבד אסור בהנאה

איסור חולה, זק� ומזוה� למזבח

מוקצה לע"ז האסור למזבח

אויר א"י מחכי� (2) כט
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תמורהתמורהתמורהתמורה

בהמה שנעבדה ע"ז מותרת באכילה להדיוט כט
מקור לטריפה שאסורה למזבח

אתנ� זונה האסור למזבח

אתנ� זונה שנת� לה קוד� שבא עליה וההיפ* (2)

אתנ� זונה אסור בכל העריות

אתנ� שנתנה זונה לבא עליה

אתנ� זונה גויה וישראלית

כה� הבא על זונה גויה או ישראלית אי לוקה

אתנ� עבור שפחה לעבדו העברי אי אסור למזבח ל
מחיר כלב האסור למזבח

אתנ� כלב ומחיר זונה מותרי� למזבח

אי� זנות לבהמה (3)

ולד איסורי מזבח אי מותר למזבח (1)

קידש אשה בפרש שור הנסקל או של ע"ז (2)

מעות אתנ� זונה או מחיר כלב מותרי� למזבח

כל הקרב ע"ג מזבח נאסר משו� אתנ� ומחיר

אתנ� זונה ומחיר כלב שהשתנו

אתנ� זונה ומחיר כלב מותר לפרה אדומה

אתנ� זונה ומחיר כלב אסורי� לריקועי� למזבח וכיו"ב

קרב� שנתנו לזונה באתננה

ולד איסורי מזבח אי מותר למזבח (2)

עובר אי הוי יר* אמו (10)

זה וזה גור� (7)

ולד טריפה אי מותר למזבח לא
טריפה אי יולדת (5)

זה וזה גור� (8)

עובר אי הוי יר* אמו (11)

אפרוח ביצת טריפה אי מותר למזבח

בהמה שינקה מטריפה אי מותרת למזבח

פדיו� קדשי� להאכיל� לכלבי� (3)

איסור גיזה וחלב בפסולי המוקדשי� (2)

זזזז:  :  :  :  יש בקדשי מזבח יש בקדשי מזבח יש בקדשי מזבח יש בקדשי מזבח �  �  �  �  בי� קדשי מזבח לבדק הביתבי� קדשי מזבח לבדק הביתבי� קדשי מזבח לבדק הביתבי� קדשי מזבח לבדק הבית

קדשי בדק הבית אי� עושי� תמורה קדשי בדק הבית אי� עושי� תמורה קדשי בדק הבית אי� עושי� תמורה קדשי בדק הבית אי� עושי� תמורה ((((2222)))) לא
פיגול, נותר וטמא אסורי� רק בקדשי מזבח

תשלו� מקדשי בדק הבית לאומני� בשכר�

סת� הקדש לבדק הבית או למזבח

הקדיש נכסיו ויש בה� בהמות הראויות למזבח (2)

מעילה בגידולי קדשי בדק הבית וקדשי מזבח

שינוי קדשי מזבח וקדשי בדק הבית מקדושה לקדושה לב
התפסת קדשי מזבח וקדשי בדק הבית לחרמי כהני�

פדיו� קדשי מזבח וקדשי בדק הבית שמתו

פדיו� בהמה בעלת מו� שהקדישה למזבח ומתה

פדיו� קדשי� להאכיל� לכלבי� (4) לג
קדשי� שנפל בה� מו� ושחט�

הנקברי� והנשרפי�

שער נזיר נקבר או נשר( לד
די� חטאת העו( הבאה על הספק

הנקברי� אינ� נשרפי� והנשרפי� אינ� נקברי�

נקברי� אפר� אסור ונשרפי� אפר� מותר

אפר הקדש שנשר( אי מותר בהנאה
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