
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

 
 


