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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 חולי�  
 
 
 
 
 

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) 



פי"ב שילוח הק� 
גמ' קלח: ! קמ: 

במוקדשי� פטור � בהגביהה ואקדשה והדרה, לרב � במקדיש פירות שובבו למזבח ומרדו, לשמואל 
במקדיש תרנגולת לבדק הבית ומרדה [שלח תשלח � ולא במצווה להביאו לגזבר, רש"י � תקח ל� 

לא שיי� בבדק הבית] 
עו� שרצח ולא גמר דיניה פטור [שלח תשלח � ולא במצווה להביאו לב"ד] 

קנה הא� והחזירה חייב, הקדיש חיה שחוטה חייב בכיסוי [כבר נתחייב] 
לרב והו"א דר"ל הקדש בדק הבית ומרד פקעה קדושת דמי� וחייבת בשילוח [לרש"י � לאו מזומ�] 

שמואל, ר' יוחנ! � בבי גזא דרחמנא [לה' האר� ומלואה] 
בדק הבית שנגנב או נאבד � ר' יוחנ! � חייב באחריות, חו�: מאמר הרי זו, מפדיו! הקדש ומע"ש [רש"י � 

והיה לו � ולא כ' נתינה] 
ר"ל � בבי גזא דרחמנא [רש"י � הכל גזברי� ה�], חו�: מאמר הרי עלי וליתנהו בעול�, מערכי! [ונת! 

את הערכ# קודש � חולי! עד שבא לגזבר] 
מזומ! (רש"י עח: � שלו, פג: � שגדל בבית) פטור [יקרא] 

טמאה פטור [צפור] (אבל טרפה חייב), בני� טמאי� או טרפות פטור [תקח ל# ולא לכלבי#] 
חייב במזומ! שמרדו [לפני#], ק! בי� [הנות! בי� דר#], בראש אד� [ואדמה על ראשו (רש"י � ש"מ אד� 

אדמה הוא)] ולא בשמי� 
{משה, המ!, מרדכי, אסתר מ! התורה} 

שחוטה דמצורע בעשה ול"ת [כל ציפור טהורה � ולא אסורה, וזה אשר לא תאכלו מה� � מהטהורי!] 
אסור להביא ציפורי מצורע טרפה [מכשיר כמכפר (שעיר המשתלח)], שחוטה מעיר הנדחת או 

בהחליפו בע"ז או שהרג נפש או לזווג להשילוח דמצורע אחר [טהורות] 
ספק � בשחט מיעוט סימני� דאפרוח (אילו שביק מטרפי),  

א� מטלית, נוצות, ביצי� מוזרות/בני קיימא, זכר חוצצי� בי! א� לבני� 
זכר פטור [א�] חו� מקורא לר"א (רש"י � על ביצי� אחרי�) [קורא דגר � ג"ש];  

קורא נקבה על ביצי� אחרי� לכו"ע חייב [מנהגו בכ#] וספק בעו� אחר 
רש"י קמ: 

ביצי� חוצצי� � לרש"י הספק א� נתכוי! ליטול התחתוני� אי פטור מלשלח 
גמ' קמ: ! קמב. 

רובצת � ולא מעופפת אא"כ כנפיה נוגעות מלמעלה [לא כ' יושבת] 
יושבת בי! רובדי איל! מלמעלה ואילו תשמט נופלת עליה� חייב 

יושבת ביניה! ונגעה מ! הצד פטור 
אפרוח/ביצה א' חייב [ק! � מ"מ] 

ביצי� מוזרות פטור [כאפרוחי� � בני קיימא], אפרוחי� מפריחי� פטור [כביצי� � צריכי! לאמ!] 
שלחה וחזרה חייב [שלח], נטל הביצי� והחזיר� פטור [רש"י � מזומ�] 

אסור לקחת הא� ולשלח הבני� 
חייב אפי' במקו� מצוה (ק� יולדת, מצורע) [אי! עשה דוחה ל"ת ועשה, אפי' נגד עשה לבד (לקחה ולא 

החזירה תו# כדי דיבור למ"ד א', לקחה ע"מ לשלחה) � תשלח] 
נוטל הא� � לר"י לוקה ואינו משלח [העשה קד� (וה"ה שכחה ופאה)] 

לחכמי� משלח ואינו לוקה [ניתק לעשה] רש"י � אא"כ לא שלח תכ"ד/עד שישחט (מח') 



(רש"י � מח' באופ� אחיזתה; תלש גפה � אי מהני פסיעות) משלחה (רש"י � א� נטלה) עד שתצא מתחת ידו, לרב הונא ברגליה, לרב יהודה באגפיה  
יוני שוב# ועלייה חייבות, ואי! חסרו! קני! חצר � ביצא רוב ביצה ולא נפל (וגזל אסור משו� דרכי שלו� 

� בא�; דעתו אביצה); אפי' נפל כל זמ! שלא עמדה הא� אסור לזכות ולא קני (ואביו של קט! 
שנטל! יחזיר! מפני דרכי שלו�) 

ר' יעקב � מת! שכרה בצדה = תחית המתי� ולא בהאי עלמא 
שלוחי מצוה אינ! ניזוקי� � בדלא קבוע היזקא 

{אחר חטא דחזא כיבוד אב בשילוח הק! ומת, לישנא דר' חוצפית המתורגמ!,  
למע! יאריכו וכו' � לעול� שכולו ארו#/טוב} 

סיכו	 הפטורי	 משילוח הק�: מוקדשי	 (מח' בבדק הבית), רצח, מזומ�, טמאה, בני	 טמאי	 או טרפות, 
סימני	 דאפרוח, חציצות בי� א	 לבני	, על ביצי	 אחרי	 בשמי	, זכר, מעופפת, יושבת ביניה�, ביצי	  מוזרות, מפריחי	, החזיר	, וספק � בשחט מיעוט 

הדר� על� מסכת חולי�  


