
  לגבכורות 
  

י ר' בית הלל לפ  בית הלל  בית שמאי  
  עקיבא

האם זר יכול 
עם  לאכול בכור

  ?הכהן

  כן   כן  לא

האם לא יהודי 
יכול לאכול בכור 

  עם הכהן?

  כן  לא  לא

כחזה ובשרם יהיה לך   המקור

  - התנופה וכשוק התרומה
כהנים אין,  -מה התם 

 -ישראל לא, אף הכא 
  כהנים אין ישראל לא

 תם, אבל בעל -הני מילי 
הטמא והטהור מום כתיב 

, ומה טמא יחדיו יאכלנו
שאינו אוכל בקדשים 

זר  אוכל בבכור, -קלים 
 -שאוכל בקדשים קלים 

  אינו דין שיאכל בבכור? 

מה  - כצבי וכאיל
צבי ואיל מותר 

לעובדי כוכבים, אף 
מותר  -פסולין 

  לעובדי כוכבים

שכן הותר  -מא מה לט    קושי
  מכללו בעבודת צבור

  

אטו בעבודה קאמר?     תירוץ
באכילה קאמרינן, אכילת 

  זר עדיף.

  

  
 במדבר פרק יח

ֶׂשב ֽאֹו כֹור־ׁ֡שֹור ֽאֹו־ְב֨כֹור ֶּכ֜ � ְּבֽ ַח֙ ְוֶאת־(יז) ַא֣ ק ַעל־ ַהִּמְזֵּב֙ ם ִּתְזֹר֤ ם ֶאת־ָּדָמ֞ ֶדׁש ֵה֑ ה ֹק֣ א ִתְפֶּד֖ ֹ֥ ז ל ־ְב֥כֹור ֵע֛
ַח ַלֽ  יַח ִניֹח֖ ה ְלֵר֥ יר ִאֶּׁש֛ ם ַּתְקִט֔  :ה'ֶחְלָּב֣

�(יח)  ם ִיְהֶיה־ָּל֑ ין ְל֥� ִיְהֶיֽה: ּוְבָׂשָר֖ ה ּוְכׁ֥שֹוק ַהָּיִמ֖  ַּכֲחֵז֧ה ַהְּתנּוָפ֛
  

 דברים פרק יב
ח׀ ְוָאַכלְ  ת ַנְפְׁש֜� ִּתְזַּב֣ ת (טו) ַר֩ק ְּבָכל־ַאַּו֨ ר ְּכִבְרַּכ֨ א  ה'ָּת֣ ָבָׂש֗ י� ַהָּטֵמ֤ ַתן־ְל֖� ְּבָכל־ְׁשָעֶר֑ ר ָנֽ י� ֲאֶׁש֥ ֱא�ֶה֛

ּנּו  י ְוָכַאָּיֽלְוַהָּטהֹו֙ר יֹאְכֶל֔   :ַּכְּצִב֖
  

י־ ק ִמְּמ֜� (כא) ִּכֽ ר ִיְרַח֨ ר ִיְבַח֜ ן  ה' ַהָּמ֗קֹום ֲאֶׁש֨ ר ָנַת֤ אְנ֗� ֲאֶׁש֨ ֹֽ ֱא�ֶהי֘� ָלׂ֣שּום ְׁש֣מֹו ָׁש֒ם ְוָזַבְחָּת֞ ִמְּבָקְר֣� ּוִמּצ
�: 'ה ל ַאַּו֥ת ַנְפֶׁשֽ י� ְּבֹכ֖ ַכְלָּת֙ ִּבְׁשָעֶר֔ � ְוָאֽ ר ִצִּויִת֑  ְל֔� ַּכֲאֶׁש֖

� ַּכאֲ  ל (כב) ַא֗ ר ֵיָאֵכ֤ לֶׁש֨ ַאָּי֔ ת־ַהְּצִב֙י ְוֶאת־ָה֣ ּנּו: ֶאֽ ו יֹאְכֶלֽ ּנּו ַהָּטֵמ֙א ְוַהָּט֔הֹור ַיְחָּד֖ ן ּתֹאְכֶל֑  ֵּכ֖
  

 דברים פרק טו
אנְ  ֹֽ ד ִּבְבָקְר֤� ּוְבצ ל־ַהְּב֡כֹור ֲאֶׁש֩ר ִיָּוֵל֨ יׁש ל(יט) ָּכֽ ר ַּתְקִּד֖ ז  ה'֙� ַהָּזָכ֔ א ָתֹג֖ ֹ֥ � ְול ר ׁשֹוֶר֔ א ַתֲעֹב֙ד ִּבְבֹכ֣ ֹ֤ י� ל ֱא�ֶה֑

:�  ר י ה'(כ) ִלְפֵנ֩י  ְּב֥כֹור צֹאֶנֽ ה ַּבָּמ֖קֹום ֲאֶׁשר־ִיְבַח֣ ּנּ֙ו ָׁשָנ֣ה ְבָׁשָנ֔ י� תֹאֲכֶל֨ �: ה'ֱא�ֶה֤ ה ּוֵביֶתֽ  ַאָּת֖
י־ִיְהיֶ֨  ּנּו לַ (כא) ְוִכֽ א ִתְזָּבֶח֔ ֹ֣ ע ל ל ֣מּום ָר֑ ר ֹּכ֖ ַח֙ ֣אֹו ִעֵּו֔ י�: ה'ה ֜בֹו ֗מּום ִּפֵּס֙  ֱא�ֶהֽ

ו  א ְוַהָּטהֹו֙ר ַיְחָּד֔ ּנּו ַהָּטֵמ֤ י� ּתֹאֲכֶל֑ י ְוָכַאָּיֽל(כב) ִּבְׁשָעֶר֖   : ַּכְּצִב֖
  

  אין מרגילין
  בפסולי המוקדשין  בבכור  ביום טוב

דקא טרח 
טירחא 

דלא חזי 
  ליה

מאן תנא? אמר רב חסדא: בית 
אין מאכילין שמאי היא, דאמר 

  אותו לנדות.

מאן תנא? אמר רב חסדא: רבי אלעזר בר' 
היו לפניו שתי חטאות, אחת שמעון היא, דתנן 

תקרב, בעלת  -תמימה ואחת בעלת מום, תמימה 
ה בעלת מום, אם עד שלא תיפדה. נשחט -מום 

שנזרק מותרת, אם מ -נזרק דמה של תמימה 
שמעון סורה, ר"א ברבי א -דמה של תמימה 

אומר: אפילו בשר בקדירה, ונזרק דמה של 
  .אסורה -תמימה 

ולה כר' אלעזר ולוקמה כ: קושי  
  ברבי שמעון! 

דילמא עד כאן לא קאמר : תירוץ
ר' אלעזר בר' שמעון התם, אלא 

דאלימי  -פסולי המוקדשין 
דלא  -למיתפס פדיונו, אבל בכור 

  אלים למיתפס פדיונו לא.

  לוקמה כולה כב"ש! : קושי
אלא  -דלמא, עד כאן לא קאמרי ב"ש : תירוץ

בבכור דקדושתו מרחם, אבל פסולי 
  א.ל -המוקדשין, דאין קדושתו מרחם 

ור' אלעזר ברבי שמעון לית ליה : עוד קושי
כל פסולי המוקדשין נמכרין באיטליז 

ונשקלין בליטרא? אלמא: דכיון דאיכא 
  שרי לה! -קדש רווחא לה

  במערבא משמיה דרבינא אמרי: מפני שנראה כעובד עבודה בקדשים,   
  רבי יוסי בר אבין אומר: גזירה שמא יגדל מהן עדרים עדרים. 



  
  בכור שאחזו דם

 חכמיםו רבי מאיר  ר' יהודה
  במשנה

  ר' שמעון  חכמים בברייתא

אפי' מת אין מקיזין לו 
  דם

בלבד שלא יעשה יקיז, ו
בו מום, ואם עשה בו 

רי זה לא ישחט ה -מום 
  עליו

אף במקום שעושה בו 
ובלבד שלא  מום,

  ישחט על אותו המום

יקיז, אף על פי שהוא 
  עושה בו מום

  
  

  כמחלוקת כאן כך מחלוקת בחבית של תרומה, דתנן, 
  חבית של תרומה שנולד בה ספק טומאה

    ר' יהושע  ר' אליעזר  רבן גמליאל
קום אם היתה במ  לא יחדש בה דבר

יניחנה  -התורפה 
במקום המוצנע, אם 

  כסנהי -היתה מגולה 

ם היתה מונחת א
 -במקום המוצנע 
יניחנה במקום 

התורפה, אם היתה 
  גלנהי -מכוסה 

  

וע"כ לא קאמר רבן 
דשמא  -גמליאל התם 

יבא אליהו ויטהרנה, 
אבל הכא, דאי שביק 

רבנן כ -ליה מיית 
  ס"ל!

ועד כאן לא קאמר 
 -רבי אליעזר התם 

אלא שמא יבא אליהו 
ויטהרנה, אבל הכא 
 -דאי שביק ליה מיית 

  כרבנן סבירא ליה!
  

ועד כאן לא קאמרי 
דאי שביק  -רבנן הכא 

ליה מיית, אבל התם 
שמא יבא אליהו 

כר'  -רנה ויטה
  אליעזר סבירא להו!

ד כאן לא קאמר ע
דקא  -ר"מ התם 

עביד בידים, אבל 
כרבי  -הכא דגרמא 

   יהושע סבירא ליה!
  

ועד כאן לא קאמר ר' 
דקא  -יהודה הכא 

עביד בידים, אבל 
רבי כ -התם דגרמא 
  יהושע ס"ל!

  

  


