
בעזהשי"ת 
 גלי מסכתא  

הוכן ע"י ת"ח א' מיקירי ירושלים והופץ על ידי כולל עיון הדף 
 עיקר כללי מסקנת הסוגיות [ומקורות] 

מיועד לאלו שלמדו הסוגיא לתועלת חזרה מקוצרת ושינו� 
 
מסכת בכורות  
 
 
 
 
 

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"אטל: 2016!571 (02) 



מסכת בכורות 
פ"א הלוקח עובר חמורו 

גמ' ב. � ג: 
קני� גוי פטור מפטר רח� � 

קני� בעובר [כל בכור בישראל], קני� בֵא� 
רבנ� � אפי' קני� מועט (רב הונא � אפי' אזנו, רב חסדא (גי' תוס') � דבר העושהו טרפה [אינה חיה], 

רבא � נבלה) [כל בכור, כל מקנ  תזכר] 
   ולכתחלה לא יקנה [קא מפקע מקדושת כה�, אתי לתקלה � לא יעשו קני� גמור] 

ר"י � דוקא קני� כולו [כל בכור � אפי' כ"ש] 
אסור למכור גסה לגוי משו� שביתת שבת � 

שבורה � לרבנ� אסור [אתי לאחלופי], לר"י מותר 
עובר � לכו"ע אסור [אורחיה] 

בהמה לעובריה דעתידי� להתעבר � ספק 
וקנסינ� לפדות הבהמה עד י'/ק' בדמיה � ספק בגמ' אי לאו דוקא 

לר"י מקבל בהמה מגוי שיהו חולקי� בוולדות � נות� חצי דמי בכור לכה�,  
גוי מקבל מישראל � כל דמיו לכה� 

נפל קדוש [שגר בבהמה] 
ר' יוחנ� � נדמה שמקצת סימניו כאמו � חייב, אבל השינוי הוי מו� קבוע 

גמ' ג: � ה: 
כהני� ולוי� פטורי� [אביי � בהמת� תחת של ישראל וכ"ש של עצמ�, רבא � קדושת לוי� הפקיעה 

קדושת ישראל וכ"ש עצמ� והיקש אד� לטמאה � כל שישנו; לדורות � והיו לי � בהויית� יהו] 
אפי' ב� לויה [בפטר רח� תלה רחמנא, לרש"י � והוקשו לוי� זל"ז] 

פודה וחוזר ופודה על שה א' [בהמת לוי� (א') תחת בהמת� (הרבה) מישראל] רש"י � א� חזר וקנאו מכה� 
ר"ל � מזמ� חשבו� הפקודי� לא קדשו בכורות במדבר [והיה כי יביא  � והעברת] 

ר' יוחנ� � קדשו [לי יהיו � בהויית� יהו] 
חובות לא קרבו בבמת יחיד [קרבו ביו� שהוק� המשכ�] 

300 עודפי הלוי� בכורות לא הפקיעו בכורי ישראל [דיו שיפקיעו עצמ�] 
ריב"ז לקונטרוקוס � משה רבינו גזבר נאמ� היה � מנה של קודש כפול היה (ככר = 120 מני�) ועוד 

1775 לָווי�, מנה הכתוב 100 רק לצקת  
מוסיפי� על המדות עד שתות מלבר 

פטרי חמור � גזה"כ, סייעו בשעת יצי"מ 
{לר' יהושע � רפידי� שריפו עצמ� מדב"ת, שטי� שנתעסקו בדברי שטות} 

רש"י ד. 
אי� ק"ו לפטור בכור טהורה של לוי � לאביי � כהני� ולוי� קרובי� לצד מזבח יותר, 

לרבא � לרש"י � מדאיצטרי  היקש לטמאה ש"מ אי� ק"ו 
גמ' ה: � ז: 

אינו דומה לאמו פטור מבכורה [משנתנו � פטר חמור פטר חמור � הא� והנולד וה"ה בקדושת הגו0, 
ריה"ג � בכור שור � הוא ובכורו שור וה"ה בקדושת דמי�] 

אבל במקצת סימני� חייב [א  חלק], לר"ש � דוקא ראשו ורובו דומה 



פטרי סוסי� וגמלי� פטורי� [ריה"ג � פטר חמור פטר חמור � לא בשה ולא בכלל, תנא דיד� � כל מקנ  
תזכר, פטר שור ושה ופטר חמור � רק מה שבפרט] 

יש מקצת סימני� � פרה שילדה "חמור" חייב, חמור שילדה "סוס", פרה שילדה "סוס" � ספק 
לאכילה � משנתנו � תמיד בתר אמו [א  את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה, גמל טמא 

הוא � ולא הנולד מ� הטהור] 
לר"ש טמא מטהור אסור [גמל גמל ב"פ] אא"כ דומה בראשו ורובו 

ָחָלב דטהורה מותר (הו"א ד� נעכר, כאבר מ� החי) [ישי שלח ע� דוד י' חריצי החלב, משתבח בזבת 
חלב ודבש, שברו ואכלו וכו' יי� וחלב] 

דטמאה אסור (הו"א דנכלל בחידוש של טהורה) [לרבנ� � גמל גמל, לר"ש � את הגמל] 
טמא מטהור ומקצת סימניו כאמו � לר"ש אסור,  

לר' יהושע � עבורו מאב טהור מותר [את זה לא תאכלו], עבורו מקלוט (טמא ב� טהור) אסור [שה 
כשבי�, רבא � ר' אלעזר ב"ק עח. � תאכלו וכו' שה ולא כלאי�],  

לר"א � אפי' מקלוט מותר [שה שה מ"מ] 
מי רגלי� דחמור אסור [ל"ק � מימצצי מגופו, ל"ב � רב ששת � יוצא מטמא],  

שליא מותר [פירשא] 
מי רגלי� דסוסי� וגמלי� � לל"ק מותר [מיא עול ונפיק] 

דבש דבורי� מותר [מכניסות מפרח ואי� ממצי�, רב ששת כר' יעקב � גזה"כ � שר1 טמא אסור אבל מה 
שמשרי1 מותר] 

דבש ארבה אסור לר' יעקב [ש� לווי], לברייתא מותר אבל צרי  מחשבה לטמא 
ביצי� מרח� יחמורה מותרי� [מזרע נקרש של איל] 

גמ' ז: � ח: 
דג טמא משרי1 בתו  גופו, טהור מטיל ביצי� 

ראינו דג טמא שבלע טהור � מותר באכילה � במצאו דר  ריעי, בית הבליעה, צורתו של�,  
לרב אשי אפי' לא ראינו מותר [רוב במינ� משריצי�] 

טהור שבלע טמא אסור [אינו גידוליו, ת"כ � תאכלו אות�] 
מי� המוליד עובר � זכרות מבחו1, מניק 

תשמישו ביו� יולד ביו� (תרנגול) 
{דג ואד� ונחש משמשי� פני� כנגד פני� הואיל ודיברה עמה� שכינה, גמל אחור כנגד אחור; זמ� גמר 

ולד וכנגד� באיל� עד גמר פרי, ולנחש (ז' שני�) לא מצינו חבר וי"א מוכססי�;  
ר' יהושע (חכימא דיהודאי) וסבי דבי אתונא, מי� מבי בליעי בלו להו} 

גמ' ט. � י: 
ספק פטר חמור � מפריש שה [לר"י לאפקועי איסוה"נ] לעצמו [כה� המע"ה, ואי� בו קדושה] 

שני ראשי� כאחד � לריה"ג דאפשר לצמצ� � ב' לכה� [הזכרי� לה' � וכ� בחמור] 
ב' יחד � מי� במינו אינו חציצה לרח� 

ר"י � פט"ח אסור בהנאה [הקפידה תורה לאפקועי איסורו בשה, רש"י � לא גרע מטהורה] 
אבל אשה מקודשת [במה שחמור שפדה שוה יותר משה] 

ר"ש � מותר בהנאה [פדיונו מותר, לא תגוז בכור צאנ ] ובספק א"צ להפריש כלל 
   רבה, ר"נ, ר"ל � חו1 מאחר עריפה [ג"ש עריפה מעגלה ערופה] ור' יוחנ�/ר' אלעזר חולק 

חכמי� � איסורי הנאה מטמאי� טומאת אוכלי� 
ר"ש � לא מטמאי� [מכל אוכל אשר יאכל (לאחרי�)] חו1 מבשר בחלב [לר"ש מותר בהנאה, היתה 

שעת הכושר] 



פט"ח ערופה � חכמי� � מטמא טומאת אוכלי� ור"ש חולק (בעי מחשבה � רש"י � דמאיסה;  
ב' דיחויי� � לא נשחטה, טמאה) [מח' (להו"א) א� איסורו חישובו לאוכל, אי כששחטו להתלמד 

הוי כמחשבה (רש"י � ואיסורו חישובו) (וחולק על נימוס);  
(למסקנא) כשחשיב, ולר"ש � דאסור בהנאה] 

ר"ש � סימ� טהרה א' מטמא טומאת אוכלי� 
רש"י ט. 	 י: 

הזכרי� � מקור שאפשר לצמצ� 
ֵחלב בכפרי� בעי הכשר � חלב נבלה לא מטמא טומאה חמורה,  

בשחוטה � הכשר שחיטה לא מהני עד דהוי בר אוכל 
נבלת בהמה טהורה א"צ מחשבה � לרש"י � לא מאיסה, רק דיחוי א' 

לרש"י � ד� נחירה מכשיר 

גמ' י: � יא: 
שה דפדיו� פט"ח: 

ת"ק � אפי' בכ"ש [תפדה יתירה], ר' יוסי בר"י � לכה"פ שקל [וכל ערכ  יהיה בשקל] 
ר"ט � בבא לימל  � עי� יפה בסלע, עי� רעה בשקל, בינונית ג' זוזי 

רב אחא � לר"י פדיו� דוקא בשה, רבינא � אפי' בשויו [לא יהא חמור מהקדש] 
פודה/גונב פט"ח דחבירו � החמור/כפל לבעלי� אפי' לר"י [החמור כאלו שלו עכשיו � דיכול לפדותו] 

ספק פט"ח, ישראל שמוריש לכה� שמוריש לישראל פט"ח/טבל � מפריש שיי� ומעשר� וה� שלו 
[לרש"י � כמי שהורישו הכה� השה] 

לוקח טבל מגוי � מעשר� וה� שלו [הו"א � קאתינא מכח מי שא"א לתבוע, מסקנא � בתרומת מעשר [כי 
תקחו מאת בנ"י]] 

הפקיד פירותיו אצל גוי � לת"ק ודאי החליפו, לר"ש ספק 
גמ' יב. � יג. 

פדיו� פט"ח בשה: אפי' עזי�, נקבה, קט�, בעל מו�, חייב במעשר,  
לא בעגל, חיה, שחוטה, טריפה, כוי [שה שה מפסח] 

כלאי� � לת"ק אסור, לר"א מותר [רחל ותייש הוי "שה"], 
ב� פקועה � לר"מ מותר, לרבנ� � למר זוטרא אסור [שה שה, רש"י � מסתבר � כשחוט דמי ולא "שה"] 

לרב אשי מותר [תפדה תפדה ריבה] 
בנדמה � לר"א מותר אבל לא עז מפרה, לרבנ� לא איפשיטא 

בפסולי המוקדשי� אסור [(הו"א אי� איסור חל על איסור), כצבי וכאיל] 
בבהמה שניקחה בפירות שביעית אסור [לסחורה (רש"י � קונה חמור דאינו ראוי לאכילה)], רב חסדא � 

אבל פודי� בה ספק בכור [לעצמו = לאכלה] 
בהמת שביעית פטורה מבכורה [לאכלה ולא לשריפה], חייבת במתנות [לאכלה] 

עיסת שביעית חייבת בחלה [לדורותיכ�] 
א� נות� פט"ח לכה�, צרי  שיפדאו בפניו [נחשדו � מורה היתר] 
ר"א � חייב באחריות השה [היקש לבכור אד� רק לעני� פדייה] 

חכמי� � אי� אחריות [כפדיו� מע"ש] 
מת פט"ח � ר"א � יקבר והשה לישראל [רש"י � כמא� דלא אפרשיה] 

חכמי� � א"צ להקבר והשה לכה� מזמ� הפרשה 
עורפו � יקבר 

מצות פדיו� פט"ח � ר"נ � לאחר ל', וא� פדאו לאלתר, פדוי 
רב ששת � מצוה לאלתר, ועובר לאחר ל' 

רבא � לר"א מצוה לאחר ל' [היקש לאד�], לחכמי� לאלתר 



בעזהשי"ת 
 גלי מסכתא  

הוכן ע"י ת"ח א' מיקירי ירושלים והופץ על ידי כולל עיון הדף 
 עיקר כללי מסקנת הסוגיות [ומקורות] 

מיועד לאלו שלמדו הסוגיא לתועלת חזרה מקוצרת ושינו� 
 
מסכת בכורות  
 
 
 
 
 

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"ב הלוקח עובר פרתו 
גמ' יג. � יג: 

כהני	 ולוי	 חייבי	 בבכור בהמה טהורה 
קני� ישראל מישראל � גופו בכס�, מטלטלי� � ר"ל (רש"י להל') � במשיכה [מיד עמית�],  

ר' יוחנ� � מעות [לרש"י � נלמד מהקדש] 
ישראל מגוי � גופו בכס� [היקש לאחוזה] 

מטלטלי� � ר"ל � כס� [מיד עמית� במשיכה], אמימר � משיכה, ורב אשי חולק ["לעמית�" 
למעוטי אונאת גוי] 

גוי מישראל � גופו בכס� [מכס� מקנתו], מלחמה [שבי] 
מטלטלי� � ר"ל � כס� [ממכר (משיכה) לעמית�], ר' יוחנ� � משיכה 

לאמימר � משיכה [כר' יוחנ� � לעמית� בכס�, כר"ל � לעמית� למעט מאונאת גוי] 
קונה גרוטאות מגוי שקיבל לדו� כישראל (לר"ל) ונמצאת ע"ז � במשיכה יחזיר [מקח טעות,  

רב אשי � (רש"י � בלא קיבל) משיכה אינו קונה] 
בכס� ומשיכה � לי	 המלח [שלא יראה כמוכר ע"ז, אביי � איבעי לעיוני קוד	] 

רבינא � אי� מחוסר אמנה לגוי 
גמ' יד. � טז. 

קד	 מו	 להקדש� � קדושת דמי	 למזבח: 
שחטו בחו% פטור (בבמת יחיד מלקות [לא תזבח לה' � א	 אינו עני�]) 

אי� תמורה [טוב ברע � אבל לא רע מעיקרו] 
אסור בגיזה [כבדק הבית לר"א (כה. � מדרבנ�), מיחל� בקדושת מזבח, רש"י טו: � מעילה] 

ולדות שנולדו לפני פדיו� אסורי	 וה	 נפדי	 תמימי	 [לא חמור מאמ	] 
מתו � ר"ש (וחכמי	) � נפדו לכלבי	 [אותה � מיעוט מהעמדה והערכה] 

תד"ב לוי � יקברו [הכל בעי העמדה והערכה] 
   ולאחר פדיו� חייב בבכור, ומותר בגיזה 

חו% מבכור [רש"י � רח� מקדשו] ומעשר [רש"י � לא יבקר] ותמורת קדשי	 [לא ימיר אותו טוב ברע] 
וולדות של קדשי	 � אפי' קד	 מומ�, קדשי  

העמדה והערכה � ר"ש � רק קדשי מזבח (חו% מבע"מ מעיקרו) 
חכמי	 � ר"ל � רק בדק הבית, ר' יוחנ� � הכל חו% מבעל מו	 מעיקרו 

תנא דבי לוי � הכל 
פסולי המוקדשי� שנפדו: 

פטור מבכור [כצבי], ממתנות [וכאיל], אסור בגיזה [תזבח]  
ולדות שנולדו קוד	 פדיו� קדשי [א	 זכר] ומח' אי מקריבי� או לרעייה  

נתעברו קוד	 ונולדו לאחר פדיו� אסור 
רב הונא � לכיפה למות [מקדושה דחויה [רש"י � ב' לריעותא � אמ� נדחו, נולד אחר פדיו�] ולא 

אלימי להפדות [רש"י � מדאו' פדוי � יר� אמו]] 
ר' חנינא � סמו� לפדיו� אמ� מתפיס� לש	 אותו [ג"ש בשערי� מבכור] זבח [רש"י � חשבינהו ולא 

פקעה בפדיו� אמ�] ונפדו במומ� 
   [שמא יגדל עדרי	 עדרי	 (רש"י � 1) של פסו"מ בלי פדיו� � טע� לרב הונא, 2) של ולדות � טע� לרב הונא 

ור' חנינא, 3) של פסו"מ שנפדו � גיזה � טע� למשנה דאסורי�)] 
נתעברו אחר פדיו� מותר [כצבי ואיל] 

ָחלב אסור [בשר ולא חלב, תזבח ואכלת � משעת זביחה] 
שחיטת חו% חייב בדוקי� שבעי� [כר"ע � א	 עלו לא ירדו � ראוי� לפני	] 

עושי� תמורה [רע בטוב, הקרבה � א	 נקבה] ומתה [מקדושה דחויה ולא אלי	 להפדות, ממעלי 
הגרה טמא הוא, היקש לחטאות מתות] 

מתו יקברו [לר"ש ולר' יוחנ� בחכמי	 � דבעי העמדה, הו"א � כמ"ד אי� פודי�  
לכלבי	 [ואכלת]] 

האוכל מחטאת המתות עובר בלא תאכלו ממעלי הגרה 



רש"י יד. 
קדושת דמי	 לפני פדיו� פוטרת מבכורה ומתנות � לרש"י � כקדושת הגו� 

גמ' טז: � יז. 
צא� ברזל מגוי (לשל	 בי' שני	 וכל שנה הוולדות ביניה�) הולדות כשיבכרו פטורי� מבכורה [אביי � 

דהגוי קיבל אונסא וזולא = ברשותו, רבא � יד גוי באמצע � כח תפיסה] 
   ת"ק � לרב הונא ולדי ולדותיה� חייבי�, לרב יהודה פטורי�, ודור הבא חייבי� 

העמיד ולדותיה� תחת אמותיה� (רש"י � "א� ימותו תטול הולדות") � ולדי ולדותיה� פטורי� ודור הבא 
חייבי�, רשב"ג � כל הדורות פטורי� 

רחל בת רחל בת עז או רחל בת עז בת רחל � לר"מ חייב בבכורה, וחכמי	 פוטרי� [מח' אי הולכי� בתר 
א	 או סבתא, אי חזרה שיות למקומ� ואינו נדמה, א	 די במקצת סימני� או לא (כר"ש)] 

ר' יוחנ� � מודה ר"מ בשעיר ר"ח ורגלי	 דבעי שעיר מששת ימי בראשית [אחד � המיוחד מאז], וכ� 
לעני� צמר של שעטנז, לתכלת, טומאת נגעי	 [דומיא דפשת� דלא נשתנה] 

הדלה גפ� ע"ג תאנה פסול לנסכי	 [זבח ונסכי	, כזבח דנדמה פסול] 
גמ' יז: � יט: 

לריה"ג אפשר לצמצ	 בידי שמי	 וכ"ש בידי אד	, לרבנ� א� בידי אד	 א"א לצמצ	 
נרצח מכוו� בי� ב' עיירות � ת"ק � לא עורפי� [אפשר לצמצ	 � "קרובה" ולא קרובות] 

ר"א � שתיה� מביאי� ב' עגלות [אפשר לצמצ	 � אפי' קרובות] 
חכמי	 � עגלה א' בשותפות ויתנו [א"א לצמצ	] 

ספק איזה לכה� � הו"א דר"ט � היפה לכה� [בריא יצא קוד	], למסקנא � שניה	 שוי�, 
ר"ע � היפה לישראל 

שניה	 ירעו עד שיסתאבו, ומה שביד ישראל � לר"מ חייב במתנות [של כה� ממ"נ],  
לר' יוסי פטור [חליפי� ביד כה� � אינו זוכה כזוכה � וכאלו מכרו] 

מת א' מה� � ברשות בעה"ב � המע"ה, ברשות רועה � יחלוקו, 
בחצר בעה"ב ורועה כה� � ר"ט � יחלוקו [מקני לכה� מקו	 בחצרו לבכורות], 

ר"ע � המע"ה [לא מקני � דיש פסידא דבעה"ב] 
יוצא דופ� והבא אחריו �  

ר"ט � שניה� ירעו [ספק אי בכור לדבר א' (לוולדות, לרחמי	) הוי בכור] 
ר"ע � שניה� פטורי� [בעי בכור לכל דבר, כלל הצרי↔� לפרט � בכור, פטר רח	] 

רש"י יז: 
לרש"י � אפשר לצמצ	 בידי שמי	 אע"ג דאי� מקפידי� בכ�, כ"ש בידי אד	 דמתכווני	 

 
 



בעזהשי"ת 
 גלי מסכתא  

הוכן ע"י ת"ח א' מיקירי ירושלים והופץ על ידי כולל עיון הדף 
 עיקר כללי מסקנת הסוגיות [ומקורות] 

מיועד לאלו שלמדו הסוגיא לתועלת חזרה מקוצרת ושינו� 
 
מסכת בכורות  
 
 
 
 
 

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 
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פ"ג הלוקח בהמה 
גמ' יט: � כא: 

ספק ביכרה � ר' ישמעאל � עז בת שנתה וכו' ודאי לכה� [אי� חוששי� לטינו�, מטנפת לא יולדת תו� 
שנתה] 

   מכא� ואיל� ספק [חייש למיעוט דלא יולדות תו� שנת�, רבינא � לא אזלינ� בתר רוב דתלי 
במעשה] 

גמרי' דר' יהושע � אפי' קוד� הוי ספק [חוששי� לטינו� אפי' ילדה תו� שנתה משנולדה] 
 �סברי' דר' יהושע � אפי' ידוע שלא טינפה עד ריש חודש שביעי וילדה סו� שנתה (זעירי � ל' יו

לטינו� ועוד ה' חדשי� לעיבור) הוי ספק 
[לית לי' דזעירי, יולדת למקוטעי�, מקצת היו� ככולו] 

ר"ע � א� חולבת הוי ספק ולא פטור [חייש למיעוט חולבות בלי לידה] 
לכו"ע יולדת אינה חוזרת ויולדת תו� שנתה של הלידה 

לר"ש מטנפת יולדת יותר מוקד� מת"ק [מח' בזעירי, אי יולדת למקוטעי�, א� מקצת היו� ככולו, אי 
מחוסר זמ� נכנס לדיר להתעשר [ג"ש העברה מבכור]] 

קונה בהמה מישראל � רב � בכור ודאי [דהו"ל לאשתבוחי] 
שמואל � בכור ספק [סבר לשחיטה הוא צרי�] 

ר' יוחנ� � חולי� ודאי [הו"ל לאודועי] 
גמ' כא: � כג: 

 [�ראב"י � חררת ד� פוטר מבכורה ותקבר [לפרס
ולא מטמא במגע ובמשא [בטל ברוב ד�, טומאה סרוחה, (רש"י � ולעני� מגע אמרינ� דנגע ברוב ד�)] 

שיעור פתיחת הקבר באשה � ראש כפיקה של צמר � ר"מ � שתי, ר"י � ערב, ר"א ב"ר צדוק � משיראו 
קמטי� פיקה מתו� פיקה 

בבהמה (רש"י � שלא תהא "טומאה בלועה") � כפיקה של ערב 
שיעור גוש מבית הפרס או מאר$ העמי� � כחות� שק גמי גדול 

ציר מע"ה מהני השקה במקוה [א� המי� מיעוט, בטל ברוב ציר (זיעה)]  
½ א"צ [לא גזרו כה"ג טומאת משקי�, טומאת ע"ה]  לתי' א' בגמ' � ½ 

ר' ירמיה, רב דימי � אבל לא לקדירה [מצא מינו וניעור] 
אביי חולק � אי� טהרה מעוררת טומאה, אבל טומאה כ� 

ית� דמי� לכהני�)  סאה תרומה טמאה בק' חולי� טהורי� � ר"א � תירו� סאה ותרקב, וחכ"א � תיבטל (וירי� סאה לכה� או 
ונאכל יבש או במי פירות או תחלק לפחות מכזית [עולא � שלא יבא לחוזר וניעור] 

לר' ירמי' טומאת אפר/נבלה  שבטלה ברוב עדיי� מטמא במשא [כמא� דאיתיה] 
בר פדא � טומאה חמורה (רש"י � משא) בעי ראוי לגר [לא תאכלו כל נבלה לגר], טומאה קלה (לרש"י � 

מגע) בעי ראוי לכלב 
ר' יוחנ� � שניה� ראוי לכלב, חו$ מהסריחה מעיקרא [נבלה � לגר] 

 �וחררת ד� חזי מעיקרא אגב אמו אלא טהור משו� שבטל ברוב ד
גמ' כג: � כה. 

לוקח מניקה מגוי � רבנ� � הבא אחריו בכור מספק [מרחמת אפי' בלי לידה, וספק אי מרחמת אפי' 
שאינו מינה] 

רשב"ג, להל' � פטורה מבכורה [רק יולדת מרחמת, וספק אי דוקא דידה או אפי' אחרת  
(ר' יוחנ� � ואולי אפי' שאינו מינה) כשדידה לא נמצא] 

ר' יוסי ב� המשול� � שוחט בכור, או לבדוק מו� � עושה מקו� לקופי$ ותולש שער ביד ויניחנו 
 [תולש לאו גוזז, אינו מתכוי� לגזיזה] 

ביו"ט מותר [עוקר מגידולו כלאחר יד, אינו מתכוי�] 



ר' יוסי ב� המשול� � מותר לגוז ראש ב' שערות המשחירות של פרה אדומה [לא גזרו גיזה דבדק הבית 
בלא שכיח, אינו מתכוי� לגיזה (לרש"י � מתכוי� לתק�) מותר] 

גמ' כה: � כו: 
צמר בכור ומעשר בע"מ (ר"ל � ע"פ מומחה, ורב ששת חולק) שנשר: 

  ,(�ר"י (ר"נ להל') � במת לכו"ע אסור, שחטו � עקביא ב� מהללאל � מותר (אפי' תולש בידי
חכמי� � אסור � וצמר המדולדל שנראה ע� הגיזה שלאחר שחיטה מותר, ושאינו נראה יחד 

(לר"ל � עיקרו נראה בחו$, רב נת� ב"א � עולה למעלה) אסור 
ר' יוסי � שחטו לכו"ע מותר, ומח' במת � וצמר המדולדל שנראה ע� הגיזה שלאחר מיתה אסור 

[מיתה אוסרת], אינו נראה יחד לעקביא ב"ה מותר 
ת"ק דברייתא � מח' בי� בשחטו בי� במת 

בע"מ שנתערב בתמימי� לת"ק אוסר בכ"ש, ור' יוסי חולק [מח' בבדק ולא מצא אי הוי בחזקת איסור 
כר"מ, במצא אי חיישינ� לבע"מ אחר כרשב"ג] 

צמר מחטאת ואש� תמימה מותר (לשטמ"ק ברש"י � לאחר שהוממה ונפדית � רש"י � אבל לא לאחר שנשחט 
במומו לחכמי�) 

מע' לה � ספק, ובמזיד אסור [רש"י � מדרבנ� � רשע] 
רש"י כה: 

צמר מבכור ת� או בע"מ שלא ע"פ מומחה � אסור לכו"ע � אתי לשהוייה שלא יקריבנו, אכתי אי� צד 
היתר 

 
 



בעזהשי"ת 
 גלי מסכתא  

הוכן ע"י ת"ח א' מיקירי ירושלים והופץ על ידי כולל עיון הדף 
 עיקר כללי מסקנת הסוגיות [ומקורות] 

מיועד לאלו שלמדו הסוגיא לתועלת חזרה מקוצרת ושינו� 
 
מסכת בכורות  
 
 
 
 
 

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 : 
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פ"ד עד כמה 
גמ' כו: � כז: 

בזה"ז ישראל חייב ליטפל בבכור �  
דקה � ת"ק � ל' יו� [בכור בני� � כ� תעשה לצאנ�] 

ר' יוסי � ג' חדשי� [טפולה מרובה, שיניה דקות וצרי� לאמו] 
גסה � נ' יו� [רב כהנא � מלאת� (ביכורי�) כ� תעשה לשור�, רבא � תעשה � תוסי! עשייה אחרת] 

ואסור לכה� ליקח קוד� [כמסייע בגרנות] אלא לשחוט 
נתינת תרו"מ למסייעי� בבית הגרנות � חיללו ובמיתה [לא תחללו ולא תמותו] 

כס! לטובת הנאה אסור בזרוע ולחיי� ובכור [יחשוב שהוא מחלל קדושת דמי� אפרוטה ויבטל מצות 
למשחה ולגדולה (אכילה בצלי וחרדל)] 

ומותר בתרו"מ [קדושת הגו! לא נתחלל] ולא מכה� עבור כה� אחר [רש"י � נראה כמסייע] 
תרומת חו"ל: מותר לית� לכה� המסייע, בטל ברוב (לרש"י � אפי' לאוכלה זר), אוכל ואח"כ מפריש (לרש"י � 

ישייר כדי תרומה), 
שמואל � אכילה רק אסור למי שטומאה מגופו, מותר בנגיעת נדה � בטומאה ית� לכה� קט� 

(רש"י � או לגדול שטבל לקריו), או לשריפה ויפריש אחרת לגדול 
טמא מת לרב, שר% לרב ששת � טובל ואוכל בלי הערב שמש,  

דלא כהל' � לרש"י � דצרי� הערב שמש 
גמ' כז: � כט. 

בכור נאכל תו� שנתו [שנה בשנה, כקדשי� [ב� שנתו]] ת� � מיו� ח', נולד בע"מ � מלידתו  
ת� ונעשה בע"מ בתו� שנתו � עד י"ב חודש (לל"ב דר' אלעזר � ועוד ל' יו� [שנה בשנה]) 

   אח"כ או קרוב לסיומה � עד ל' יו� [משו� השבת אבידה (לרש"י � לכה� � שלא יסרח א� לא ימצא 
(ולאחר ל' שוחטו ומולחו))] 

ב' ימי� ולילה א' [כחזה ושוק של תודה + יהיה ל�, שנה בשנה � יו� א' בכל שנה] 
שוחט שלא ע"פ מומחה � בדוקי� שבעי� אסור ויקבר [משתני� במיתה] 

    אא"כ יש עדי� דלא אישתני לר"י 
מו� שבגו! � ר"י � מותר, ר"מ � אסור [קנס אטו דוקי�] 

נשחט ע"י אינו מומחה � הוא ישל� מביתו 
½ לגסה [לרש"י � תק"ח � מוטל בספק שמא יתירנו] 

¼ לדקה [הפסד מועט, גזירת מגדלי דקות (הציל כה� מטורח, איסור לגדל�)] 
דיי� (סנהדרי� ו. � שקבלוהו עלייהו) שחייב הזכאי (טעות בשיקול הדעת) ישל� מביתו 

[(רש"י � "אמאי דיינת ליה"), הו"א כר"מ � גרמי, בנשא ונת� ביד] 
 �חו% ממומחה לב"ד, טעה בדבר משנה [רש"י � אילו הפרה קיי� מצי לחזור בפסק, א"כ מה שאמר לאו כלו

ואיהו אפסיד אנפשי'] 
אי� שוחטי� א� נטל שכר לראות מומו [רש"י � חשד] 

חו% ממומחה כאילא [רש"י � חסיד] 
וכ� באיסור שכר לדו�, להעיד, הזאת וקידוש מי חטאת � לא מהני  

[למדתי אתכ� וכו' כאשר צוני ה' � בחנ�] 
   ומותר לית� לו הפסדו, וכפועל בטל (רש"י � טול כו"כ להבטל ממלאכת� הקשה ועשה קלה כזו) 

גמ' כט: � לא. 
חשוד על בכורות (רש"י � להטיל מו�, למכור ת�) אי� לוקחי� ממנו בשר צבי  [מיחל! בעגל] 

אבל לוקחי� ממנו עורות עבודי� וצמר טוי [לא טורח מחשש הפסד]  
ולר"א עורות נקבות [ניכר] 

חשוד אשביעית אי� לוקחי� ממנו פשת� אלא טוי 
חשוד אמכירת תרומה � ר"י � אי� לוקחי� ממנו אפי' מי� ומלח [רש"י � קנס] 

ר"ש � רק כשיש זיקת תרו"מ 



חשוד אשביעית אינו חשוד אמעשרות (לרש"י � דמאי) 
ר"י � חשוד אמעשר [באתריה שביעית יותר חמור] 

ר"מ � חשוד לדבר א', חשוד לכה"ת 
ר"ע � חשוד אשביעית ומעשרות חשוד אטהרות דרבנ� 

משנה � חשוד אטהרות אינו חשוד אשניה� 
לר' ינאי � אבל חשוד שקיבל וחזר ונחשד אטהרות � מיגו דחשוד אהא חשוד אאיד� 

לר' אילעי � תמיד חשוד אשניה� אא"כ רואי� שנזהר בצינעא 
המקבל חבירות, גירות, כהונה, לויה חו% מדבר א' � אי� מקבלי� אותו 

הבא לקבל חבירות �  
 (�ת"ק � מלמדי� אותו קוד� שמקבלי� אא"כ רואי� שנוהג בצינעא (לל"ב דרש"י לב"ה ל' יו

רשב"י � מ"מ מקבלי� מיד 
מוחזק חבר לטהרת משקי� ל' יו�, לכסות � לב"ש י"ב חודש ולב"ה ל' יו� 

מקבלי� חבירות לנט"י בלבד 
קבלת חבירות � בפני ג' חברי� (או ת"ח לאבא שאול) חו% מבני ביתו (ורשב"ג חולק), מזק� ויושב 

בישיבה, מת"ח לאבא שאול ולכו"ע לפני שהכהני� נהגו סלסול בעצמ� 
בת\אשת ע"ה לחבר צריכה קבלה [רש"י � בשעת קבלה לא הוו גֵ" יה] 

בת\אשת חבר לע"ה � ת"ק � א"צ לקבל (רש"י � כשחזרו תחת יד חבר), ר"מ � צריכי� לקבל  
חזרו בה� (לרש"י ע"ז � מרשע� למוטב) ר"מ � אי� מקבלי� עולמית,  

   ר"י � ב' לשונות � תלוי אי בצנעא או בפרהסיא (לרש"י � תלוי בחילול ה'),  
   ר"ש, ר"י ב� קרחה, ר' יוחנ� להל' � מקבלי� מ"מ 

חבר שנעשה מוכס ופירש � מקבלי� 
מומחה יכול לראות מומי קדשי� ומעשרות של עצמו [יכול לישאל, להטיל מו� בכול�]  

אבל לא בכורות 
רש"י לא. 

לרש"י � אי� חכ� נאמ� על טהרת תרומה שלו 
 



בעזהשי"ת 
 גלי מסכתא  

הוכן ע"י ת"ח א' מיקירי ירושלים והופץ על ידי כולל עיון הדף 
 עיקר כללי מסקנת הסוגיות [ומקורות] 

מיועד לאלו שלמדו הסוגיא לתועלת חזרה מקוצרת ושינו� 
 
מסכת בכורות  
 
 
 
 
 

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 כל פסולי המוקדשי� 
גמ' לא. � לג: 

פסולי המוקדשי� נמכרי� כחולי� [הנאה להקדש � משו� כ	 יפרקו ביוקר] 
חו� מבכור ומעשר בהמה של יתומי� � נמכרי� בביתו, באומד או בשר כנגד בשר  

[לא מזלזלי� בהקדש להנאת בעלי�] 
מעשר בהמה אינו נמכר [לא יגאל (ר' יוחנ� � ג"ש מחרמי� � א  מכירה, רבא � (גי' רש"י 
 לא ימכר) א� 

אינו עני� לחרמי�, רב אשי � לא יגאל במעשר = לא ימכר)] 
חו�: אביי � משל יתומי� שחוט � דוקא בהבלעה [משיב אבידה] ולא בגדולי� [הבלעה מוכחא 

מילתא], 
לרבא � דיתומי� כדרכו, של גדול שחוט בהבלעה בחלב ועור וגידי� וקרני� או בעצמות דגסה 
במקו� שעושי� כלי� מה� [מדאו' � לא יגאל � מחיי� (כתמורה) ולא גזרו בדבר שאינו נישו� 

מחיי�, תזבח ואכלת כברכת ה' � ברכה (מכירה) לאחר שחיטה בלבד] 
{אגורה באהל	 בב' עולמי� � אומרי� שמועה מפיו בעוה"ז שפתותיו דובבות בקבר} 

אכילת בכור בע"מ � ב"ש � רק כה� [כחזה ושוק] ולא בטומאה היוצאת מגופו [הטמא והטהור רק 
בטומאת מת כפסח] 

ב"ה � אפי' זר [הטמא והטהור יחדיו וכ"ש זר] ונדה [הטמא] אבל לא לגוי 
ב"ה דמשנה ור"ע דברייתא � אפי' לגוי מותר [כצבי וכאיל] 

אי� מרגילי� (הפשטת העור של� למפוח) בכור בע"מ [כב"ש � כַ( � � בזיו� קדשי�, נראה כעבודה בקדשי�, 
שמא יגדל עדרי�] 

גמ' לג: � לה. 
בכור שאחזו ד�: 

ר"י � אי� מקיזי� [בהול אממונו � אתי למיעבד במקו� שעושה מו�] 
ר"מ, חכמי� דמשנה � יקיז במקו� שלא יעשה מו� [כל מו� לא יהיה בו � לא יטיל אפי' בבע"מ, 

דאל"כ � כ"ש דאתי למיעבד במקו� מו�], עשה מו� יחכה עד מו� אחר 
ר"ש במשנה, חכמי� דברייתא � יקיז אפי' במקו� מו� [מו� יהיה לרצו� � אבל בע"מ מותר, אי 

שביק ליה מיית, אינו מתכוי�] ויחכה למו� אחר 
ר"ש דברייתא, שמואל להל' � נשחט על אותו מו� 

ספק א� תרומה נטמאה �  
לר' יהושע יגרו� טומאה [גרמא � שיראה לזילו , נתתי ל	 משמרת � הראויה  ל	] 

לר"ג לא יחדש  דבר, לר"א ישמור [שמא אליהו יטהר = ראויה, להו"א � משמרת  
תרומותי � א  תלויה] 

מטיל מו� � ר"א � לא ישחט עולמית, חכמי� � עד מו� אחר [קנס], בנו אחריו מותר [קנסו אותו ולא 
ממונו] 

קצ� בהרתו במתכוי� � לר"א טמא עד שיולד נגע אחר [הפסיד � שמא לא יוולד] ואולי עד שיטהר ממנו 
(נ"מ בז' ימי משתה וברגל), לחכמי� עד שתפרח בכולו [קנס בזה � כמא� דאיתיה] 

אביי � טימא טהרות � יורש א"צ לשל� [לדידיה קנסו היזק שאינו ניכר] 
גוי, קט� שהטיל מו� לדעת (רש"י 
 שהגוי מתכוי� להתיר, ר' גרשו� 
 לדעת בעלי�) אסור  

"נשחט רק א� נעשה בו מו�" � רב קטינא � כאומר "ַעֵשה", רבא � ממילא הוא  
נרד  בעטו, מותר לשחוט � ב' לשונות בר"פ א� א  לאחר רדיפה [זוכר צערו] 

ר"י � מותר להטיל לפני לידה � רבא � גדי באוז�, כבש בשפתיי� במקו� שנראה כשצועק, וי"א א  אוז� 
גמ' לה. � לז. 

"המו� בא מאליו": 
רועי ישראל (מח':�ישראל בבית כה�,�כה� בבית ישראל) נאמני� [�לא חיישינ� 

ללגימא,�"מסתמא ית� לת"ח"] 



רועי� כהני� (�כה� בבית ישראל,�ישראל בבית כה�) אינ� נאמני� [�יהיב לדידי,�חיישינ� 
ללגימא] אלא ב' כהני� מ� השוק (כר' יהושע ב� קפוסאי, רש"י � ולרבי (ר' יוסי) אפי' א' � 

שאינו קרוב) 
לרשב"ג, להל' � כה� נאמ� על כה� חבירו אפי' קרוב [לא חיישינ� לגומלי�, ללגימא]  

חו� מאשתו [כגופו] 
ר"מ � כה� לעול� אינו נאמ� [חשוד] אבל נאמ� לשאר דברי� [אינו מוחזק דעבר] 

ספק בכור ביד ישראל � רב חסדא בש� רב קטינא � צרי	 שני� מ� השוק, ר"נ � בעלי� נאמני� 
עד מפי עד שלא הטיל בכוונה � לרב אסי אסור, לרב אשי (להל') מותר 

כה� נאמ� "הוא בכור ומומו עמו" [פה שאסר, היה יכול להטיל מו� ניכר בלי חכ�]  
(לרש"י הו"א ד)ר' יהושע � חבר נאמ�, ור"ג חולק 

 [�כה� נאמ� ש"הראיתי לחכ�" [לא נחשד על קדשי� בחו
ל"ק דרב יהודה (להל') � נת� לי ישראל במומו � הכה� נאמ� [עבידא לאיגלויי],  

ל"ב � הישראל בלבד נאמ� � ג�  כשהגדיל הטלה 
ישראל יכול להראות מו� מובהק בבכור למומחה בלי כה� עמו [המכבד חכ� לא חשוד לגזול] 

הכל נאמני� על מומי מעשר הבא מאליו [אי בעי שדי מו� בכל העדר לפני מעשר] 
מו� מובהק במקו� שאי� מומחה � מראה לג' בני הכנסת (חו� מא"י בזמ� הבית),  

ר' יוסי � דוקא מומחה 
התרת נדרי� בג' במקו� שאי� מומחה, לר"י א' חכ� וב' דמסברי להו וסברי 

מכר בלי חכ� � יחזיר כל הדמי� אפי' מה שאכלו וכ� טבל ויי� נס	 [רש"י 
 קנס] משא"כ טריפה 
רשב"א � ינכה הדמי� מה שאכלו בדברי� אלו שאי� הנפש קצה במקו� שאפשר להמוכר לתק� 

האוכל, אבל בנפש קצה (טריפה) יחזיר אפי' דמי מה שאכל [רש"י 
 אינו נהנה] 
 
 



בעזהשי"ת 
 גלי מסכתא  

הוכן ע"י ת"ח א' מיקירי ירושלים והופץ על ידי כולל עיון הדף 
 עיקר כללי מסקנת הסוגיות [ומקורות] 

מיועד לאלו שלמדו הסוגיא לתועלת חזרה מקוצרת ושינו� 
 
מסכת בכורות  
 
 
 
 
 

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"ו על אלו מומי� 
גמ' לז. � לח. 

מומי� לשחוט � אוז� שנפגמה, נסדקה כל שהוא בלי חסרה, 
ניקבה כעדשה, ככרשינה (קצת יותר) הנכנס ויוצא (לפסול למזבח אפי' במחט), 

יבשה � לת"ק אינה מוציאה ד�, לר' יוסי ב� המשול� נפרכת 
   [כלל פרט וכלל כעי� פיסח ועור � מומי� שבגלוי [מו� רע] ואינ� חוזרי�,  

ולא מו� עובר [אי� נפדי� [אשר לא יקריבו] כ"ש לא שוחטי�, פיסח ועור] 
אי� טומאת אהל בגלגלת שחסר: ב"ה � כסלע,  

ב"ש � כמקדח קט� לר"מ, גדול לחכמי� � רב חסדא � היוצא ונכנס = יותר מסלע,  
ר"פ � מקדח סת� שבציר מסלע, ר"נ � סלע סת� בציר ממקדח קט� 

כלי שט$ (לרש"י � ע) שנפל על אחוריו טומאת משקי� דרבנ� � 
יש לו תו% � נטמא גבו לא נטמא תוכו [היכר מעי� כלי חרס שלא ישרפו תרומה] 

אי� לו תו% (וחזי למדרס בע&) � א$ נטמא גבו נטמא תוכו 
אי� מדרס בכלי חרס 

רש"י לח. 
אי� גזירת משקי� באחורי כלי חרס דא$ משקה דזב לא מטמא אחוריו 

גמ' לח. � לט: 
(lid) שניקב, נפג�, נסדק  מומי עי�: ריס 

דק לב� צ$ או שחור משוקע נכנס בשחור שבעי� 
ר' יוסי � אי� מומי� בלב� שבעי� [יצא מ"ֵחלב עינימו"] 

ר"מ � שחור הנכנס ללב� הוי מו� [תבלול = מבלבל העי�] 
ת"ח שאומר הוראה לאחר מעשה � אי� שומעי� לו 

 �טיפי� לבנות בעי� � קבוע � לר"מ מ' יו�, לר"י פ' יו� � ובודקי� ג"פ משולשי
(לרש"י � ביו� ½26 � ½26 � 27) 

מי� קבועי� בעי� פ' יו� ובודקי� ג' חדשי� באכילת תב� של שדה בעל (סגי בגשמי�) לח (מאלול עד חצי 
תשרי) ואח"כ יבש (מאדר עד חצי ניס�) 

וספק א� למפרע או מכא� ולהבא הוי מו� (נ"מ במעילה בכס$ הפדיו�) 
חוט� (ביניה�) מבחו& או שפתו שניקב, נפג�, נסדק 

חוטי� (חניכיי�) חיצונות שנפגמו, נגממו 
m) � ת"ק � שנעקרו, ר' יהושע ב� קפוצאי � רק פוסל ממזבח אבל לא ישחט,  olars פנימיות (מתיומת 

ר"ח ב� אנטיגנוס � מותר למזבח 
חסרו� אבר מבפני� � ספק אי פסול לכו"ע ממזבח [תמי� יהיה לרצו�] 

לברייתא א' חסר כוליא אחת כשרה [נבראת בכוליא אחת, חסרה אחר קבלה] 
ת� בעינ� רק בשחיטה וקבלה [ולקח מד� הפר � שהיה כבר] 

ב� שנה בעינ� א$ בזריקה (שעות פוסלות בקדשי�) [ב� שנה יהיה לכ� � כל הויותיו] 
ר' יוסי � מעו% וכתות � א$ בביצי� [הוי חסרו�], נתוק וכרות רק בגיד 

ר"י � כול� א$ בביצי� [מו� שבגלוי], ראב"י � כול� רק בגיד [מו� שבסתר] 
רש"י לט: 

רש"י כא� � כרות � בסכי� ומעורי� קצת ותלויי�, נתוק � ביד לגמרי ועדיי� תלויי� 
רש"י לג: � כרות � לגמרי ועדיי� בכיס, נתוק � מהכיס והשליכ� 



גמ' לט: � מ: 
נפג� כיס הגיד, הערוה, עצ� הזנב, ראש הזנב מפצל (לרש"י � נקל� והעצ� מגולה), חוליות זנב רחוקות 

זמ"ז מלא אצבע (גודל) 
חסרו� ביצי�, כיסי�, חסר ויתר ביד (ברגל = טריפה), קלוט (עגולות), חגר, נשבר עצ� ידו או רגלו 

 (�וצולע או נפג� וניכר, שפה תחתונה עודפת (ר"פ � ע� עצ
לאילא וב"ד שלאחריה� � גלגל עי� (רש"י � שחור, רש"י נדה �  לוב�) עגול,  
שפה עליונה עודפת, ניטל רוב המדבר (שאינו דבוק) של הלשו� 

לר' ישמעאל א� יש ב' כיסי� בידוע שיש ב' ביצי�, ור"ע חולק 
ביצה דבוקה בכסלי� לר"ע הוי מו�, ור' יוחנ� ב"נ חולק 

אוז� כפולה בלי הבדל בעצ� התנו%, פיו או רגליו בלו� (קצר, נפוח), זנב עגולה כחזיר,  
רק א' (בגדי) או ב' (בטֶלה) חוליות בזנב, זנב קצרה 

יבלת בעי� אפי' בלי עצ�, עי� או אוז� או לר"י ביצה א' גדולה מחבירתה 
רש"י לט: 

משולשת � רש"י � בי� נקב לכנ$, שיעור גדיל לבד מענ$, רש"י מנחות � ענ$ לבד מגדיל:  
לב"ש ד', לב"ה ג' גודלי� 

גמ' מא. � מב: 
לא שוחטי� למזבח ולא לחולי�: חוורור ומי� שאינ� קבועי�, חוטי� פנימיות שנפגמו,  

בעל שחי� (לח בפני� ובחו&), יבלת ע� שער בלב� שבעי�, זק�, חולה, מזוה�, נרבע, נוגח,  
 �טומטו� [רב חסדא � ספיקא הוא, ר"ל (לרש"י � לכו"ע) � במטיל מי� במקו� זכרותו, ונראה כמו

[הזכר]], 
 ,[�אנדרוגינוס (וטומטו� לר' יוחנ�) לת"ק [ספק זכר נקבה], לר' ישמעאל שוחטי� במדינה [מו

לרבנ� בתראי � אינו בכור ונגזז [הזכר, הזכרי�, (לרש"י � בריה בפנ"ע)] 
חרי& הוי מו� רק במקו� עצ� [אביי � היקש לשבור, רבא � גרב, חרו& קרא יתירא] 

ברייתא � טומטו� � שמטיל מי� במקו� זכרות הוי זכר 
 �במקו� נקבות � לחכמי� (לרב חסדא) � ספק שמא נתהפכה זכרותו מבפני

והוי ספק בכור [הואיל ואשתני, אישתני], לר"ש � נקבה 
אשת טומטו� � ר"י � א"צ אפי' חליצה לר"ע דהוי ודאי סריס חמה, מח' ברייתות אי בעי חליצה או אפי' 

מיבמה [מח' אי אמרינ� הואיל ואשתני אשתני והוי ספק סריס חמה ג"כ, אי אשת סריס חמה 
מתייבמת (כר"א) או לא (כר"ע)] 

 
 



בעזהשי"ת 
 גלי מסכתא  

הוכן ע"י ת"ח א' מיקירי ירושלים והופץ על ידי כולל עיון הדף 
 עיקר כללי מסקנת הסוגיות [ומקורות] 

מיועד לאלו שלמדו הסוגיא לתועלת חזרה מקוצרת ושינו� 
 
מסכת בכורות  
 
 
 
 
 

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 מומי� אלו 
גמ' מג. � מו. 

מומי� לפסול כה� � כבהמה [ג"ש גרב, וילפת] ומיחל עבודה [מו
 בו ולא יחלל],  
אינו שוה בזרעו של אהר� פסול [איש אשר בו מו
 מזרע אהר� � השוה בעי מו
] ואינו מיחל: 

1) שינוי בצורת ראשו, 2) בעל חטרות בלי עצ
 לחכמי
 דר"י,  
3) קרח (בלי שיטה שער מקפת מלאחריו, ומח' ב' לשונות ברבא במקפת לאחריו  

ולפניו) (לר"י רק מראית עי� [הכהני
 � לרבות]),  
4) עיניו זולגות מי
 (לר"י רק מראית עי�), 5) גביני� � מח' אי בחסר או בריבוי,  

6) שדרתו עקומה לר"ח ב� אנטיגנוס, 7) שינוי במעמד או בהתאמת עיניו,  
8) בצורת חוט
, 9) לא סובל מקו
 זריחת שמש, 10) סומא בעי�,  

11) נשרו ריסי עיניו ושרשיו (אשתייר שרשיו � מראית עי�),  
12) אברי
 גדולי
 וקטני
, 13) אזניו כספוג,  

  ,(
14) שפתו עליונה/תחתונה עודפת (עו: � בלי עצ
15) נכפה (epileptic) או רוח שד, 16) מרוח אש$ (ביצה � ת"ק � חסר,  

ר' ישמעאל � נימוח, ר"ע � נפוח, ר"ח ב� אנטיגנוס � אד
 כושי),  
17) ארכובות עקומות, 18) שינוי במעמד פרסותיו או אצבעותיו,  

19) יתור אצבע שנספרת ע"ג היד אפי' 6,6,6,6 לחכמי
 דר"י (חתכה כשר  
כשאי� עצ
), 20) איטר יד או רגל, 21) שולט בשניה
 לרבי [כחישות בימי�] 

נשרו שיניו פסול משו
 מראית עי� 
בלי קרניי
 כשר למזבח, נחתכו ע
 זכרות� פסול, ע
 שרשי הזכרות � נפדי�  

נטלו טלפי
 ע
 זכרות� � פודי� 
 
עדי& להשתי� מי
 בפני רבי
 [סכנה להמתי�] מלשתות מי
 בפני רבי

 [
בבבל לא ישתי� על כלי חרס, מקו
 קשה [מהדרי לעי� עיט
אשה לא ישתי� ממש כנגד התינוק [רש"י � חוצפא] 

אצבע יתירה ע
 עצ
 ובלי ציפור� � לא מטמא באהל באינה נספרת ע"ג היד  
אבל מטמא במגע ומשא [משו
 עצ
 כשעורה, אטו נספרת] 

מטמא באהל ומצטר& למני� קכ"ה (רוב מנינו) בנספרת או יש לו ציפור�  
לאשה רנ"ג אברי
 � ב' צירי
, ב' דלתות, לר"ע � מפתח � ולא מטמאי� באהל [אד
 כי ימות � שוה 

לכל] 
פסולי
 באד
 ולא בבהמה: 1) כושי, 2) לב�, 3) סומקא, 4) גבוה ודק שנכפ&,  

5) ננס (לר"י רק מראית עי�), 6) חרש, 7) שוטה (רשב"ג � בבהמה בדיעבד),  
8) שיכור שלא ע"י יי� ושכר לחכמי
 דר"י (לר"י � מיחל עבודה),  

9) נגעי
 טהורי
, 10) ראב"י � בעלי תלתולי� 

כשרי
 באד
 ולא בבהמה: 1) אותו ואת בנו, 2) טריפה, 3) יוצא דופ� 
נושא גרושה צרי$ שידירנה הנאה (כמ"ד צרי$ לפרט לחכ
, מדירו ברבי
, על דעת רבי
 דאי� הפרה), 

מטמא למתי
 די בקבלה [אי� יצרו תוקפו] 
רש"י מג. 

לרש"י � דר$ ת"ח להיות צנוע באכילה ושתיה ולא שותה ברבי
 � חו' מבשעת סעודה, שאר משקי� חו' 
 
ממי

 
 



בעזהשי"ת 
 גלי מסכתא  

הוכן ע"י ת"ח א' מיקירי ירושלים והופץ על ידי כולל עיון הדף 
 עיקר כללי מסקנת הסוגיות [ומקורות] 

מיועד לאלו שלמדו הסוגיא לתועלת חזרה מקוצרת ושינו� 
 
מסכת בכורות  
 
 
 
 
 

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"ח יש בכור 
גמ' מו. � מז: 

הבא אחר ראש נפל חי, ב� ט' מת, כמי� בהמה לר"מ, סנדל, שליא, שפיר מרוק	, מחות� �  
בכור לנחלה [אונו פרט לאי� לבו דוה עליו] ולא לכה� [ה	 פטרו] 

לריה"ג ב� גיורת ראשו� הוי בכור לכה� [פטר רח	 בישראל] 
מעוברת שנתגיירה ע	 בעלה � בכור לכה� ולא לנחלה [לרש"י � הורתו שלא בקדושה � רחמנא אפקרי' לזרעי'] 

ספק בכור אינו בכור לנחלה 
שמואל � ללידת נפל ב� ח' בעי ראשו ורובו [בעי נשמת רוח חיי	 באפיו] (איתותב) 

ר"ל � לנחלה בעי פניו [יכיר], ר' יוחנ� � פדחת [הכרת פני	 בלי החוט	 חו! מעדות אשה דהחמירו, 
פדחת הוי היכר וא"צ הכרת פני	] 

היו בני	 לגוי ונתגייר � ר' יוחנ� � אי� לו בכור לנחלה [אינו ראשית אונו] (חו! מלריה"ג [נלמד 
מגיורת]) וכבר קיי	 פו"ר [לשבת] 

ר"ל � יש בכור לנחלה ועדיי� חייב בפו"ר [כקט� שנולד] 
ר"פ � פטור של ב� לוייה רק בנתעברה מגוי, 

רבא � א# לויה מישראל [בפטר רח	 תלא רחמנא] 
רבה � כהנת שנתעברה מגוי חייב בה' סלעי	 [הויא זרה], אבל לא לויה [עדיי� אוכלת מעשר] 
כה� שמת תו� ל' ללידת ב� חלל � רב חסדא ור"ל � חייב לפדות עצמו [לא זכה אביו בפדיונו] 

רבה בר"ה � פטור [מכח גברא דאי� דינא בהדי'] אבל מגוי חייב [אי� חייס] 
ר' ינאי � ספק מי הבכור � נתערבו אחרי לידה, כותבי� הרשאה זל"ז לחלק בכורה  

נתערבו לפני לידה, לא [רש"י � דלא היתה זכיה מעול� בנכסיו] 
גמ' מז: � מט: 

הבא אחר המפלת כמי� דגי	 וכו' או ליו	 מ' � בכור א# לכה� 
ת"ק � יוצא דופ� אינו בכור לנחלה [וילדו לו (לרש"י � דר� לידה)] ולא לכה� [פטר רח	] וכ� הבא אחריו 

ר"ש � יוצא דופ� בכור לנחלה [תלד] והבא אחריו בכור לכה� [בכור לדבר א' הוי בכור] 
ספק איזה הבכור ומת האב � ר"מ � אחר חלוקה פטורי�, ר"י � חייבי�  

[ר' ירמי' � במת תו� ל' וקוד	 חלוקה הכה� לוקח מ"חלק המחוייב", רבא � מת אחר ל' והניח 
רק ה' סלעי	 � לר"מ ה	 ½ כלקוחות (רב אסי) ומלוה ע"פ אינו גובה מלקוחות (ר"פ) והוי 

"חצי חמש", לר"י � ה	 כולהו כיורשי�, או לרש"י מלוה ע"פ גובה מלקוחות] 
מת הב� תו� ל' � הכה� יחזיר הפדיו� [לרש"י � נפל] 

מת הב� ביו	 ל' � רבנ� � הכה� יחזיר הפדיו� [ג"ש חדש מבכורי מדבר] 
ר"ע � א	 נת� לא יטול, וא	 לא נת� לא ית� [ספק אי ב' כתובי� אי� מלמדי� א# לאותו עני�] אבל 

לעני� אבילות מקילי� 
מת אב לאחר ל' � בחזקת שנפדה אא"כ א"ל אביו שלא נפדה [רש"י � א"צ עדות דיש רוב דלא פורעי� מיד 

כנגד החזקה] 
פודה תו� ל' ואמר "לאחר ל' " ונתעכלו המעות � לרב פדוי [כקידושי�]  

לשמואל (להל') לא [אי� בידו לפדות "מעכשיו"] 
הוא ובנו לפדות ויש לו ה' משועבדי	 וה' בני חורי� � 

ר"י � בנ"ח לב� ומשעבדי לשלו [פדה"ב ככתובה בשטר] 
רבנ� � בנ"ח לשלו [לאו ככתובה בשטר ומצוה דידיה עדי#] 

(שקל = 4 דינר, דינר = 6 מעה)  גמ' מט: � נא: 
ה' סלעי	 צורי: 



לרש"י � ר' אסי ור' יוחנ� � ד' דינר כס# צורי 
ר' אמי � סלע = דינר ערבא = 7/10 דינר 

ר' חנינא � סלעי	 ישני	 � סלע = 1/8 דינר מדינה = 1/64 דינר צורי  
וחולק על משנתנו 

רבא � סלע דאו' = 31/3 דינר צורי [עשרי	 גרה (מעה) השקל]  
ואח"כ הוסיפו [יהיה] שתות � 24 מעה כסלע צורי 

מטבעות שהיו בלשכה בירושלי	 מותר [ובאו בה פריצי	 וחיללוה] 
ר' חנינא � סת	 כס# בתורה = סלע חו! מעפרו�, נביאי	 = ליטרי� = 25 סלעי	,  

כתובי	 = קינטרי� = 100 סלעי	 לשקל 
רב אסי � כס# קצוב בתורה = סלע צורי כ"א 

(הו"א � "שקל" = סלע צורי, סת	 "כס#" = דינר צורי, רש"י קידושי� � מעה צורי) 
כס# של רבנ� = סלע מדינה (1/8) 

אי� נותני� שוה כס# לשקלי	 [טיבעא לא זייל], מעשר [וצרת הכס#], ראיו� 
רבי � פודי� בכל חו! משטרות (רש"י � שטר על חבירו) [ריבה ומיעט וריבה כשיש ב' כללי	 סמוכי� זל"ז] 
חכמי	 � לא בעבדי	, שטרות, קרקעות [כלל פרט וכלל � דבר המטלטל וגופו ממו� ועבדי	 הוקשו 

לקרקעות] 
כתב לכה� שחייב לו ה' סלעי� (לרש"י � שטר הודאה) חייב  

וכשית� לו אי� בנו פדוי [גזירה שיאמרו פודי� בשטר], וריבר"י או ראבר"ש חולק 
יכול לשל	 ה' סלעי	 זה אחר זה (לרש"י � לכה� א') 

ניכר שנת� על דעת שיחזיר הכה� אי� בנו פדוי � לל"ק דרש"י דוקא א� יחזיר 
המפריש פדיו� חייב באחריותו [יהיה ל� (לאהר�) ופדה תפדה] 

ב� מת לאחר ל' חייב [ער� ער� מערכי�, ריק	 ריק	 מעולת ראייה � חיוב ליורשי� כשאב וב� מתו] 
רש"י מט: 

לרש"י � משקל דינר כס# כשל זהב (= משקל ½2 פשיטי ברזל) 

גמ' נב. � נב: 
אי� פי שני	 בנכסי הא	 (רש"י � נכסי מלוג) [ולו משפט הבכורה] 

ולא בשבח (חו! משבח דממילא לרבי) ולא בראוי [בכל אשר ימצא] 
אי� שבח או ראוי לכתובה (לרש"י � שבח לקוחות) [מקולי כתובה], 

למזו� בנות (לרש"י � שקיבל עליו לזו�) [תנאי כתובה ככתובה], 
ליב	 (לרש"י חולק � חלק אחיו בנכסי סבא הוי ראוי) ["הבכור" אשר תלד] 
שבח בי� יבו	 לחלוקה � לאביי שקיל [יקו	 והרי ק	], לרבא לא [כבכור] 

אי� חוזרי� ביובל ירושת בכור [לר"מ � לתת לו = מתנה, לחכמי	 � פי שני	 � היקש לחלק הפשוט = 
ירושה] (לר' יוחנ� חוזר וחולקי� ע	 פי שני	), 

   אשתו [ירושה דאו'] (ר' יוחנ� ב"ב � אבל בית הקברות חוזר בדמי	 [פג	 משפחה]),  
   יב	 ["בכור"], 

   מתנה � ר"מ � אינה חוזרת [דוקא מכר חוזר], וחכמי	 חולקי	 [תשובו] 
לר' אלעזר הכל חוזר [כול	 "מתנה", ירושת הבעל דרבנ�, יב	 = בכור] 

 
 



בעזהשי"ת 
 גלי מסכתא  

הוכן ע"י ת"ח א' מיקירי ירושלים והופץ על ידי כולל עיון הדף 
 עיקר כללי מסקנת הסוגיות [ומקורות] 

מיועד לאלו שלמדו הסוגיא לתועלת חזרה מקוצרת ושינו� 
 
מסכת בכורות  
 
 
 
 
 

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"ט מעשר בהמה 
גמ' נג. � נד: 

אפי' לר"ע דאי� מביאי� בכור ומעשר בהמה מחו"ל להקרב [והבאת� שמה וכו' ואת מעשרותיכ� � 
כמעשר דג�] מ"מ קדוש � נאכל במומו 

בזה"ז אי� מעשר בהמה [הו"א � גזרה משו� יתו� (רש"י � דלא בקיאי, שאר פסולי�), משו� תקלה בשהייה 
ולא מטילי� מומי� בעדרו � דלא יהא שכיח תמי� לביהמ"ק ב"ב] 

קדשי� קלי� לריה"ג לא נכנסי� לדיר [יהיה קודש � ולא כבר קדוש] 
אי� מעשרי� מחדש על יש� [עשר תעשר וכו' שנה שנה � היקש למעשר דג�] 

כבשי� ועזי� מתעשרי� זה על זה [וצא� � מי� א', רבא � פירט בקר וצא� אבל צא� וצא� כ�] 
ולא צא� ובקר [(הו"א ק"ו מחדש ויש�), העשירי � עשירי לזה ולזה, היקש לדג�] 

תורמי� רק מי� על מינו [חלב ליצהר חלב לתירוש, תירוש ודג� או חטי� ושעורי� מק"ו דה� כלאי� 
זב"ז, ותרומה דרבנ� תקנו כעי� דאו', אביי � ראשית� � לכל דג� ודג�] 

רש"י נג: � נד. 
מקדישי� קדשי� הקדש עילוי � לרש"י � ית� לבדק הבית כפי טובת הנאה שית� לו ע"מ שיתננה לב� בתו 

כה� 
לרש"י � כלאי זרעי� של דג� ודג� דרבנ� 

גמ' נד: � נה: 
צירו" למעשר � ט"ז מיל [תעבורנה הצא� ע"י מונה � שליטת עי� של רועה] 

אמצע מצר" ל"ב מיל � רב � בהמות באמצע שמשלי� הצדדי� לי' לחייב� בגור� אחר 
שמואל � רועה באמצע, או בהמה א' או צרכיו באמצע � הרועה מצרפ� ["מונה"] 

ר"מ � הירד� מפסיק [לר' אמי � דלא מיקרב� זל"ז, ר' יוחנ� � והירד� יגבול אותו (לר"י ב"ב, אבל לא 
לרשב"י דירד� מא"י)] 

ר' יוחנ� � מיריחו ולמטה 
{ירד� שיורד מד�; זכרותיה דירד� מערת פמייס, זכרותא דד� כבד, זכרותא דמיא פרת;  

פרת הוא הנהר היוצא מעד�, מימיו פרי� ורבי�} 
רש"י נה: 

נדות בעו מקוה מי� חיי� דהוו ספק זבות 
רש"י � ל"ק � סתירה בשמואל אי נהרות מתרבי� מכיפיה או מגש�  

ל"ב � לאבוה דשמואל מותר לטבול בנהרות באמצע חור", לשמואל � רק פרת בתשרי 

גמ' נה: � נז. 
לקוח ומתנה פטור [בכור בני& כ� תעשה לצאנ& � כבני& (עשייה שיי& במעשר)] 

חו' מקונה עובר במעי אמו ומחוסר זמ� (דלא כר"ש ב� יהודה) [תעשה � בשעה שראויי� להתעשר] 
אביי � אי� אתנ� מזונה ישראלית [ג"ש תועבה מעריות � דלא תפסי קידושי�]  

   אי� לא יחלל זרעו בזונה כותית [לאו זרעו] 
שותפי� פטורי� [יהיה ל& (א� אינו עני� לבכור)] אבל תפיסת הבית חייב [יהיה] 

פטור מקלבו� רק כשהכספי� עדיי� בתפיסת הבית [רש"י � נכסי� במקו� אביה�] 
רב ענ�, ר' אלעזר � יורשי� שחלקו גדיי� כנגד גדיי�, ט' כנגד ט' חייבי� במעשר בהמה [יש ברירה � 

ירושה ולא לקוחות] ואפי' חזרו ונשתתפו [הדרא תפיסת הבית] 
ור"נ ור' יוחנ� חולקי� אפי' גדיי� כנגד תיישי�, ט' כנגד י' [אי� ברירה � לקוחות, שותפי�; דומיא 

דבנ& � בברור ל& (רש"י � שנולד ברשות�)] 



רש"י נו: 
קלבו� להכרע, לחילו" 

לרב ענ� מברר הכנגד הכלב והשאר מותרי� לגבוה בדשוו להדדי �  
לרש"י � כ"א יש חבר בחלק השות" 

גמ' נז. � נח: 
פטורי� ממעשר: חיה, כלאי�, נדמה, טריפה, יוצא דופ� (חו' מלר' יהושע כר"ש), מחוסר זמ� (חו' 

מר"ש בר"י), יתו� מלידה [תחת תחת מקדשי�, טרפה � כל אשר יעבור] 
   אבל רובע, נרבע, מוקצה, נעבד, אתנ�, מחיר כלב מתעשרי�  

[משחת� בה� (ערוה וע"ז) � מו� בה משא"כ מעשר דמו� כשר] 
לר"ש ב� יהודה בש� ר"ש � לא טומטו� ואנדרוגינוס [בריה בפנ"ע � ולא זכר או נקבה ודאי] 

ר"א בר"י בש� ר' יהושע � רק כלאי� וטריפה לא (ור"ע בשמו חולק) 
ר' יהושע � עור אמו קיי� אינו יתו� [מלבישו וכאלו אמו קיימת] 

{רבי � במקומנו חזרת ע� ס' ריבוא קלפי� בבית המסס, ארז וביצת בר יוכני גדולי�} 
ג' גרונות להיות טבל מדרבנ� (אבל מצטרפי� זב"ז) 

ר"ע � ט"ו יו� קוד� הרגלי� 
ב� עזאי � כ"ט אדר (לעול� אדר חסר), א' סיו� [שלא יגמרו הבהמות קוד� יו"ט],  

כ"ט אב [אלול בפנ"ע ויו� א' קוד� להיכר] 
ר' אלעזר ור"ש � א' ניס� [שתי שבתות לפני הרגל], א' סיו�,  

כ"ט אלול [א' תשרי הוי ר"ה � צובע, היכר יו� א' בי� חדש ליש�] 
ר"ה למעשר � ר"מ � א' אלול, ר"א ור"ש � א' תשרי, ב� עזאי � אלול בפנ"ע [ספק כר"מ או כר"ש]  

רבא � וכונס ה' מאב, ה' מאלול, ה' מתשרי לדיר והעשירי אלול 
רש"י נח: 

רש"י � מנא� רבוצי� או עומדי� אי� איסור לא יבקר 

גמ' נח: � סא. 
יוצאות מהדיר לקראת אמ� [יעבור ולא שיעבירוהו, גזרה משו� לקוח ויתו�] 

בלי סיקרא או שבט, מנא� רבוצי� או עומדי� מהני [העשירי קדש מ"מ] 
קפ' א' מ� המנויי� � כול� פטורי�, מ� המעושרי� � כול� נאכלי� במומ� 

לר' יוסי בר"י עשרה ונטל א' � קדוש [כאבא אלעזר ב� גומל � תרומת מעשר ניטלת באומד ובמחשבה 
וכ� מעשר ואתקיש למעשר בהמה (רש"י � עשר תעשר)] 

וחכמי� חולקי� [העשירי] 
לא קרא עשירי � קדוש [יהיה קדש מ"מ], רב הונא בר סחורה � ואפי' קוראו "אחד" 

רבא � נשתייר עשירי בדיר � קדוש מאליו 
רבא � מני� הראוי פטור [יעבור ולא שכבר עבר בראוי]  

אפי' ספק מני� הראוי (ספק לאיזה פתח יצאו השאר) 
איסור שחיטה ומכירה משהגיע לגור�) היה ט"ו � כול� נכנסי� לדיר והעודפי� מצטרפי� לגור� אחר (ל"ב דרש"י � חייב להכניס� בכדי שיחול על כול� 

יצאו ב' בב"א � מנא� 2�1, ואל"ה "9, 10" מקולקלי� (רש"י � י"מ י' מעשר וי"א שלמי�;  
רש"י � שניה� נאכלי� במומ� � דטעה כ"כ כשטעה בשמיני או קוד�; דנתכוי� למנות� יחד גרע טפי (חולי�); 

רש"י כת"י � דמו כאחד ולא מבריר העשירי להיות קדוש מאליו) רש"י בתוס' � ספק א� נעשי� כאחד ע"י שמנא� א';  
ט' וי' או י' וי"א בב"א = מעורבי� (תלוי אי "9", "10", "11") 

עירוב מעשר ושלמי� � ר"ש � יקריבו כשלמי� לחומרא 
רבנ� � ירעו [אי� מביאי� חזה ושוק לבית הפסול], בזה"ז ימותו [תקלה] 

7 � 8 � 10 � 9 � 10 שלשת� מקודשי� [וכל מעשר בקר וצא� � ודוקא 9, 11 דסמו&] 



ט' נאכל במומו [תמורה רק לאחר שהעשירי קדוש], י' מעשר,  
י"א שלמי� [א� מ� הבקר]  

לר' אלעזר בר"ש � דוקא 7 � 8 � _ � 9 � 10 [בעי טעות מיוחדת ולא ב' טעיות, אי� בהמה 
עושה ב' תמורות] 

ר"י � ואינו עושה תמורה [תמורה לתמורה], ור"מ חולק [נקרב אינו תמורה] 
7 � 8 � 10 � 10 � 10 � ט' נאכל במומו,  

ר"ש ב� יהודה בש� ר"ש � חולי� אא"כ נעקר ש� "מעשר" מעשירי [כי"א] 
רבנ� � א"צ נעקר [אינו נקרב, עדיי� לא איברר עשירי] 

י"א חולי� אא"כ נעקר ש� עשירי או יצא בב"א לרבא ורב כהנא 
[רש"י כת"י � מגו דחל, קידושי� נא. � דמעשר איתי' בטעות] 

לרבי "אחד עשר" לאו עקירה כשיש לו הרבה בהמות ["זה עישור ראשו�"], וריבר"י חולק 
מנא� זוגות � רב מארי � הזוג "10" קדושי� (ומנא� למפרע קדוש ד 10 פרסאה קרו "חד") 
רב כהנא � הבהמה 10 קדוש חו' מנפק ממילא בזוגות דאז הולכי� א" בתר מני� שלו 

שליח שטעה בי"א אינו קדוש [לתקוני שדרתי&] 
טעה בט' � לר' פפי קדוש [יכול לאכול במומו], לר"פ אינו קדוש [לתקוני שדרתי&] 

רש"י נח: � ס: 
במחשבה � לרש"י � נות� עיניו בצד זה או "ב' לוגי� שעתיד להפריש" וא"צ מעשה הפרשה 

לרש"י כת"י � 8 � 9 � 9 � 10 לא עקר ש� עשירי, וכ"ש 8 � 9 � 11 � 10 לא נעקר 
 

הדר� על� מסכת בכורות 
 
 


