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מסכת כריתות 
פ"א שלשי� ושש 

גמ' ב. � ד. 
ל"ו כריתות: עריות, נדה 

מגד� � איסי ב� יהודה � מבר� ד' אותיות (לר"ע יש חטאת [א"צ מעשה, לר"ל � עקימת שפתיו הוי 
מעשה, כרת כ' במקו$ קרב�], לחכמי$ אי� [לעושה בשגגה � מעשה, כרת נלמד מפסח]);  

ראב"ע, וחכמי� דר"ע (רש"י) � ע"ז (לרש"י מזמר ומשורר) 
ע"ז 

מול�, אוב (לר"ל לרבנ� דר"ע אי� חטאת [הקשת זרועות לא הוי מעשה]) 
שבת 

טומאת מקדש וקדשיו (עולה ויורד ואי� אש$) 
 [�חלב ד$ נותר [קדש קדש] פיגול [עו� עו

שחוטי חו& והעלה 
חמ& 
יו"כ 

מפט$ שמ� (לסו� [ג"ש לקטרת]) וקטרת (להריח [לכ$]) 
ס� בשמ� המשחה דמשה 

פסח ומילה (אי� חטאת [לא הוקש לע"ז דהוי שב ואל תעשה]) 
אפי' לר' יוסי בר"י דנזירות טהרה מוני� מז' לטומאתו, אי� חילוק קרבנות עד שחזר ונטמא מיו$ ח' 

עריות � חייב על כאו"א [יצא אחותו לחלק והוקשו כול� לאחותו, ואל אשה (ואחותו לחלק כשהיא ג$ 
אחות אביו ואמו)] 

מפט$ וס� (ב' לאוי� וכרת א') � חלוק חטאות 
אוב וידעוני (ב' מיתות ולאו א') � חייב חדא [ר' יוחנ� � לאו א', ר"ל � ידעוני אי� בו מעשה] 

שוכב והשכיב � זכר לר' ישמעאל חייב ב', לר"ע א'; בהמה לכו"ע א' [קרא בגברי כתיב] 
לר' יוחנ� משנתינו איירי בשגגת שבת, בשגגת ע"ז (מאהבת או יראת אד$ לאביי, בתינוק שנשבה 

שחשב דהני ע"ז מותר, חשב דרק כס� וזהב אסור) וזדו� עבודות (לרש"י � אומר מותר לעבוד ע"ז 
(שגגת שניה�)) דחייב חדא 

לרב ביבי משנתנו ֵש$ שבת/ע"ז קתני 
רבא � אוב דמשנתינו איירי במקטר לשד ע"מ לחבר דהוי בסקילה 

חבר מותר להנצל מזיבורא ועקרב 
לר' יוחנ� עקימת שפתיו הוי מעשה חו& ממגד� [עיקרו בלב] ועדי$ זוממי� [עיקרו בראייה] 

רש"י ב. � ג. 
מריח קטרת דביהמ"ק אי� לאו או כרת דאי� מעילה 

לרש"י מפגל לא משל$ מיטב 
גליו� רש"י � מקבל ע"ז בלא השתחואה פטור 

גמ' ד. � ה. 
אכל חלב שור כשב ועז � לר' ישמעאל לוקה על כאו"א, לרבנ� א' [מח' אי לוקי� על לאו שבכללות, אי 
שור כשב ועז לחלק או להתיר חיה [לא למידי� מעניינו (מקדשי$) לאו מכרת] או להתיר אליה 

דחולי�] לכו"ע חטאת א' [אי� לאו בכ"א כעריות] 
אכל חלב הקדש � לר"י לוקה ב' על חלב [חוקת עול$, כל חלב שור]  

לרבנ� א' [כל חלב איירי בחולי� � אי� למדי� לאו מכרת]  
ולכו"ע חטאת א' 



אכל ד$ הקדש לר"י לוקה א� משו$ זרות [היקש לחלב], וחכמי$ חולקי� [הואיל ואימעיט מטומאה 
(לגי' רש"י � ממעילה)] 

 [�ב' שמות (תבשיל וצלי) בהעל$ א' לוקה ב' לר' יהושע [תמחויי� מחולקי
ד$ טמאי$ לא מצטרפי� לבשר לכזית [היקש לחלב � ד$ (רש"י � בכרת) חלוק מבשר  

(רש"י � בחלב אי� היתר מצטר� לאיסור)] אבל לא שרצי$ ונחש 
ד$ תמצית (רש"י � דקדשי�) באזהרה, לר"י בכרת [כל ד$] 

ג' כריתות בד$: לחולי�, קדשי$, ד$ כיסוי (רש"י � שנתגלה) 
    ה' לאוי�: כנ"ל, ד$ אברי$, התמצית 

אכל מע"ש דג� תירוש ויצהר לוקה ג'; חדש לח$ קלי וכרמל לוקה ג' 
{לעול$ אל תהי ג"ש קלה בעיני�} 

גופי תורה מג"ש: פיגול, נותר, בתו מאנוסתו, נסקלי$ 
גמ' ה. � ז. 

פט$ לחצאי� � בשמ� פטור [כמוהו] בקטרת חייב [אשר תעשה] 
שמ� המשחה: 

מביא קנמ� בש$ 250 ו� 250 שקלי$ (ב"פ) בהכרע [מחציתו חמשי$ ומאתי$] 
ישקול כל בש$ נגד הברזל [בד בבד] 

לר"י משלק העיקרי� בשמ� (נס) 
 �לר' יוסי � שרא עיקרי$ במי$ והצי� שמ� וקיפח השמ

כה"ג ב� כה"ג טעו� משיחה [המשיח תחתיו מבניו], משא"כ מל� [הוא ובניו] חו& מפני המחלוקת 
[בקרב ישראל � בזמ� שלו$] 

אי� מושחי� מלכי ישראל [משחהו כי זה הוא] חו& מפני המחלוקת באפרסמא 
 (X רש"י � יציקת הראש ובי� ריסי עיניו ומצרפ�) כה"ג ככי ,�מושחי� מלכי$ כנזר על המעיי

ומח' אי משיחה או יציקה קוד$ 
{כמי� ב' טיפי� מרגליות בזק� אהר�, משה ואהר� דאגו שמעלו; מסיק שתא אי משי� נהוריה דשרגא 

בעשי"ת, הרוצה לדעת א$ יצליח עסקו, א$ חוזר לביתו; סימנא מילתא; גרסו מעיקרא והדר עולו קמי 
רבכו�, חזו לפומיה דרבכו�, גרוסו על מיא; חנה � רמה קרני ולא פכי} 

מריח קטורת פטור אלא שמעל לפני שעלתה תמרתו 
נעשית מצותה אי� מועלי� חו& מתרומת הדש� [ושמו], בגדי כהונה לרבנ� דר' דוסא [והניח$ ש$], 

עגלה ערופה [וערפו ש$] 
כל מעשה הקטרת בעזרה [קדש תהיה לכ$] 

מותר הקטרת מחללי� על מעות האומני� וחוזרי� ולוקחי� מה� מתרומת הלשכה 
רשב"ג � יחיד שפיט$ לחצאי� חייב [כאחד לס' או ע' שנה], לשליש פטור, לחכמי$ אפי' מנה חייב 

[בכל יו$ מתק� [אשר תעשה � כל שתעשה]] 
י"א סממני� [סמי$ (2) נט� ושחלת וחלבנה, סמי$ (5 אחריני)] (רש"י � כל י"א דבעי), שקיטר ועולה וריחו 

נוד� [כלל פרט וכלל] וא$ חיסר חייב מיתה (לרש"י � ביו"כ משו� ביאה ריקנית) 
{דיבור רע ליי� ויפה לבשמי$; תענית שאי� בה מפושעי ישראל אינה תענית} 

ס� שמ� המשחה לבהמה, כלי$, מת, גוי פטור [על בשר אד$, ייס� � יסי� � כל שישנו בס� (שלא יסי�) 
ישנו בלא ייס�] 

למל� ולכה"ג � לר"מ חייב, לר"י פטור [אינו זר מתחילה ועד סו�] 
שיעור נתינה על זר � לר"מ כ"ש [היקש לסיכה], לר"י כזית [כנתינה דעלמא], משיחה בכ"ש  

שמ� המשחה על ראשו לא איתחיל [שמ� משחת אלקיו עליו] 



גמ' ז. 
עבר עליו יו"כ � אי� חטאת ואש$ חו& ממבעט ביו"כ לר' יוחנ�, ור"ל חולק 

תיקרב חטאתי ולא תכפר � לאביי אינה מכפרת, לרבא מכפרת (וחזר) 
אביי � לר"י אי� יו"כ מכפר על שאי� שבי� (לא תכפר עלי) [א� חלק] 

לרבי מכפר אפי' לא עשה תשובה [יוה"כ הוא � מ"מ] חו& מפורק עול, מגלה פני$, מפר ברית, 
לרבא בעבירות דיו"כ [א�] 

רק היו$ דיו"כ מכפר [רש"י � כי ביו� הזה] 
(עי' לעיל ב. עני� מגד�) 

גמ' ז: � ח: 
קרב� יולדת: למפלת לר"מ כמי� בהמה חיה ועו�, לחכמי$ עד שיהא מצורת אד$ 

ולמפלת סנדל, שיליא, שפיר מרוק$, מחות� 
לשפחה [אשה] 

בספק מה הפילה מביאה חטאת עו� מספק ואינה נאכלת 
ספק מאיזה אשה � מודה ר' יוסי במחוסר כפרה דשניה$ מביאי� חטאת עו� א' ומתני ונאכלת 

פטור במפלת יו$ מ', לרבנ� יוצא דופ� [תזריע וילדה � ממקו$ שמזרעת] ור"ש חולק [וא$ נקבה תלד 
(לרש"י � הול"ל היא)] 

  [�מפלת אור לפ"א לב"ש פטור מעוד קרב� [לילה מחוסר זמ
 [�לב"ה חייב [או לבת, לאו מחוסר זמ

זב שראה ג' ראיות ליל ח' � ב' ברייתות אי מביא קרב� [מח' אי לילה מחוסר זמ�; א$ היה כבר בעל ב' 
 �ראיות מביא [ליל ח' אינה סותרת], בעל ג' אינו מביא אא"כ ראה א' בליל ח' וב' ביו$ [ראשו

כקרי בעלמא]] 
לחזקי' לילה מחוסר זמ�, ור' יוחנ� חולק 

לידות, זיבות הרבה � קרב� א' מאכילה בקדשי$ [כטבילה], ובודאות השאר חובה  
רשב"ג לימד דאי� השאר חובה [רש"י � עת לעשות] 

ר' יוחנ� ב� נורי � על ודאות צ"ל "על האחרונה", לר"ע "על א' מה�" [מח' אי חיישינ� לפשיעה  
(רש"י � לדעת שהשאר חובה; שמא לא תביא אפי' א' עכשיו/להבא)] 

ודאות וספקות � לת"ק מביאה ק� לודאי וק� לספק, לר' יוחנ� ב"נ תאמר "על הודאי" 



פ"ב ארבעה מחוסרי כפרה 
גמ' ח: � י. 

 �מחוסרי כפרה: זב, זבה, יולדת, מצורע, גר לאכשורי בקהל, נזיר ליי
מצורעת א"צ פריעה ופרימה [איש צרוע] ומותרת בתשמיש [מחו& לאהלו] 

גר חייב להביא ב' עופות לעולה [אשה ריח ניחוח לה' � כולו לה'] או בהמה א' [כ"ש]  
אבל לא מנחה [כאשר תעשו (בהר סיני) כ� יעשה, ככ$ (כאבותיכ$) כגר] 

ומותר בקדשי$ משהביא פרידה א' 
מילה וטבילה לגר [ככ$ [כי מולי$ היו, בדמי�; אי� הזאה בלא טבילה]],  

בזה"ז בלי קרב� [וכי יגור אתכ$ גר וגו' לדורותיכ$] ולא יפריש [תקלה] 
גר תושב בשבת עושה מלאכה לת"ק כחוה"מ, לר"ע כיו"ט,  

לר' יוסי ור"ש (להל') כחול 
קרב� על זדו�: שפחה חרופה [מחטאתו אשר חטא, קרא במזיד (רש"י � בקורת תהיה � מלקות)],  

נזיר טמא [פתאו$], שבועת העדות [לא כ' ונעל$], שבועת הפקדו� [תחטא תחטא] 
 �קרב� א' על עבירות הרבה: על שפחה [על חטאתו אשר חטא] אבל לא על ה' שפחות בהעל$ א' [גופי

מחולקי� [והיא שפחה]] 
נזיר שחזר ונטמא בשביעי לר' יוסי בר"י דנזירות טהרה משביעי [עדיי� לא ראויה לקרב�] (לרבי 

משמיני) 
קינא לאנשי$ הרבה [תורת הקנאות � תורה אחת לקנויי� הרבה] 

נגעי$ הרבה [תורת המצורע � תורה אחת להרבה] 
מפלת בתו� שמוני$ או תאומי$ [תורת היולדת], לר"י מביאה על השלישי תו� פ' דשני  

[ולד ראשו� גור$ לקרב� ושני כמא� דליתיה] 
 �   לחכמי$ דר"י ולד אחרו� (דמלו ימי טוהר) גור$ לקרב

שוחטי� וזורקי� פסח ליולדת ביו$ מ'/פ' � רב חסדא � מ' לולד שני (תאומי$) לר"י [שני כמא� דליתיה � 
  ,[�ותביא על הראשו

בפסח הבא בטומאה � דטבול יו$ (ארו�) כזב אבל מחוסר כיפורי$ לאו כזב,  
לידה יבשתה ביו$ מ' לזכר/פ' לנקבה לר' ישמעאל להריונה [פתיחת הקבר בלי ד$] 

לר"י ולד שני כמא� דליתי' לחומרא [יו$ � כולו רצו�] (לרש"י � ומוני� ימי טומאה/טהרה) 
גמ' י: � יא. 

עולה ויורד � שמיעת קול, ביטוי שפתי$, טומאת מקדש וקדשיו (רש"י � בשוגג), יולדת, מצורע 
הרי עלי בסלע למזבח = כבש ב� שנה [איל (ב' שני$) אש$ בכס� שקלי$ (ב' סלעי$)]  

עשירית האיפה דדלי דלות בפרוטה 
שאני שפחה חרופה: אש$ זכר, איש אינו לוקה [בקורת תהיה], אי� קרב� להאשה [והביא את אשמו], 

רק גמר ביאה [שכבת זרע � ראויה להזריע], קרב� א' על הרבה ביאות, קרב� א� במזיד, אי� לו 
קרב� כשהיא שוגגת או קטנה או ישנה [א$ בקורת תהיה], רק בבעולה [נחרפת (נשתנה)], פטור 

בשלא כדרכה [שכבת זרע] 
שפחה חרופה � לר"ע וראב"ע חציה בת חורי� [והפדה � לא נפדתה, כי לא חופשה � לא נפדתה] 

מאורסת לעבד עברי [רש"י � אסורה לאחרי�] 
לר' ישמעאל שפחה כנענית [דברה תורה כבנ"א] לעבד עברי [לא חופשה � אבל הוא חופש] 

 [�לאחרי$ שפחה כנענית לעבד כנעני [לא חופשה � א$ אינו עני
 �קט� ויש� בעריות פטורי$ מקרב

 



פ"ג אמרו לו 
גמ' יא: � יג: 

אכלת חלב � בע"א שתיק חייב [או הודע] מכחיש פטור [הודע אליו � ולא אחרי$, טומאת מקדש � 
והתודה] 

ע"א אכל וע"א לא אכל מביא אש$ תלוי 
בב' עדי$ ושתיק חייב 

   מכחיש לר"מ חייב [ק"ו ממיתה, לרש"י � נוח לשקר מלעשות עצמו רשע], חו&: מלא בעלתי שפחה 
חרופה [לא גמרתי], לא נטמאתי בנזיר [נשאלתי], לא ידעתי בעדות [לא נתכוונתי לעדות] 

    לחכמי$ פטור [מיגו מזיד הייתי � ומתר& דיבוריה, נאמ� אעצמו (נ"מ � נטמאת ומיד באת 
למקדש), רש"י ב"מ ג: � ולא שיודיעוהו אחרי�] 

   רבינא � אכלת קדשי$ בטומאת הגו�, ואמר לא נטמאתי � לר"י (ר"נ להל') פטור [נאמ� אעצמו, 
ר"י � מיגו] ולא יאכל$ בפני אחרי$, לחכמי$ חייב [א"א לתר& דיבוריה] 

העלמות, שמות מחלקי�; ב' לשונות אי לר' יהושע תמחויי� מחלקי� ב' חצאי זיתי$ לקולא 
צירו� כזית � לר"מ אפי' כדי אכילת קליות (פירורי$), לחכמי$ כדי אכילת פרס (רש"י � ב' ביצי�) 

לרבנאי חצי פרס/רביעית לפסול גוייה � כל היו$ כשכל כזית שבו בכדי אכילת פרס (איתותב), 
ברייתא � כדי אכילת פרס מתחלת אכילה עד סופה 

אסור לטבול אחרי חצי שיעור [יאמר דמחלק] 
מעוברת אוכלת פחות מכשיעור אפי' טובא 

הֵמניק ממגע טמא מת טהור [רש"י � משקה הבא לאוכל כאוכל, ובתקיפה אחת אי� הכשר, ספק שיעור ספק 
כדי אכילת פרס] 

דמעה, ד$ מגפתו, ָחלב אינ$ מעיינות ומטמאות ברביעית 
וחלב לתינוק בעי הכשר מטיפה המלוכלכת עפ"י הדד שיצאה לרצו� או סתמא 

שתוי יי� ששימש במיתה ברביעית בכדי אכילת פרס, לר' אלעזר (רב להל') בלי הפסק ובלי מי$ [ושכר 
אל תשת כדר� שכרות] או ביותר מרביעית  

 �ואזהרה א� לכ"ש, מגתו, לר"י שאר משכרי
לת"ק שתוי אסור לשנות מדרש, הלמ"ס, תלמוד [ולהבדיל וכו' ביד משה] חו& מדבר ידוע 

לר' יוסי בר"י (להל') רק הלכה למעשה [ולהורות] 
גמ' יד. � טו. 

ר"מ אית לי' איסור כולל (רש"י � מוסי� אגברא) ומוסי� (רש"י � אחפצא) 
פיגול ע"ג מזבח פקע פיגולו (ושיי� נותר) וספק לרמי ב"ח א$ הולכי$ בתר רוב אבר 

כותבת = ב' זיתי$ 
אי� בית הבליעה מחזיק יותר מב' זיתי$ 

רפר$ � הוצאה מותר ביו"כ (בדותא) 
ר' יוסי אית לי איסור מוסי� (רש"י � וכולל (מח' ביבמות), ובב"א) 

  ,[�לר' יוחנ� ב� נורי חמותו וא$ חמותו וא$ חמיו חייב ג' [שמות מוחלקי
לחכמי$ א' [חד לאו, שארה הנה זמה היא � כול� זמה אחת] 

גמ' טו. � יז. 
אחותו שהיא אחות אביו ואמו חייב ג' [שמות מוחלקי� � ערות אחותו גלה,  

לרבנ� דר' יצחק (ב:) � כרת דאחותו] 
ה' ביאות בערוה א' לר"א חייב על כאו"א [רבה � עבד תרתי (משא"כ בקצר ב' בב"א מאיל� א');  

  רב יוס� � א"א לערב� (רש"י � חשיבי) משא"כ קצר וקצר; ברייתא דרשב"א � ק"ו משבת],  
לחכמי$ בה' נדות [דגר$ לה�, גופי� מוחלקי�], לרבה לר"ע לא בבהמות 



אבר המדולדל טהור, ואינו מטמאו בנתלש בכח 
משקי� בכרישה, בשער, בבגד אינ� בכי יות� [רש"י � בלועי� לא חשיבי � וזב שסחט בגדו לצד תחתו� סופ� 

ליבלע] עד שיצא 
ר"ע שאל, ר"ש, ר' יוסי בר"י, ר"א בר"ש � זבחי$ לא מחלקי� בשחוטי חו&, באכל נותר 

לר' יהושע תמחויי� (חלב יי� סלת; אברי$; עצמות; מיני קדירה; טעמי$) מחלקי� וכ"ש זבחי$ 
(וספק אי חזר) 

לר"ע ולברייתא תמחויי� מחלקי� רק במעילה [חמור � המהנה חייב, צירו� לפרוטה לזמ� מרובה] 
ב' תולדות של אב א' � לר"א חייב ב', לר"ע א' 

מלאכה א' בב' שבתות � 
רבה � בשגגת שבת לכו"ע ימי$ שבינתיי$ הויי� ידיעה לחלק, לר"ג ור"א לא בחצי שיעור  

בשגגת מלאכות לר"א שבתות כגופי�, ור"ע חולק 
לאביי לכו"ע לאו כגופי� ואי� מח' 
לרב חסדא לכו"ע כגופי� ואי� מח' 

כתב אות בב' העלמות, בב' שבתות בשגגת שבת � לר"ג ור"א חייב [אי� ידיעה לחצי שיעור] 
ובמוסי� חוט על אריג א� בשגגת מלאכות [רש"י � חשיב אגב הבגד] 

 �רבא � לר"ג רשויות לא מחלקות להוצאה, ור"א ור' יוסי חולקי
טבילת נדה הוי ידיעה לחלק כימי$ בינתיי$ 

 



פ"ד ספק אכל חלב 
גמ' יז: � יט. 

אש� תלוי:  
ידיעת ספק מחלקת 

ספק בחתיכה אחת � לרב אסי, ר' אלעזר ורבי חייב [מ צַות (א$ למסורת)] 
לחייא בר רב ורב פטור [מצו1 ת (א$ למקרא) � ב' כזיתי$; א"א לברר איסורו; לא איקבע איסורו 

(משא"כ נאכל הראשונה)] 
לר"א מתנדב 

שחוטי חו& � לר"מ חייב (ר' גרשו� � אש� תלוי), לחכמי$ פטור [לא איקבע איסורו (רש"י � שמא חולי�)] 
ידיעות ספק � לרבי מחלקות לאש$ תלוי � לרבא ור' יוחנ� ולא לחטאות חו& מטומאת מקדש לת"ק 

דר"ש [ונעל$ והוא טמא], לר' זירא ואביי ור"ל א� לחטאות חו& מלר"ש 
לר' יוסי בר"י ור"א בר"ש לא מחלקות [על שגגתו � אפי' הרבה]  

(ושהות ביו"כ כדי ידיעה = ידיעת ספק חו& מממונא/חצי שיעור) 
מקצת ידיעה ודאית (שכח שהל� בשביל ראשו�) � ת"ק לר"ש � כידיעה,  

ר"ש ב� יהודה לר"ש � לאו ידיעה 
אפי' ג' שני$ (רש"י � בהעל� א') לצירו� שוה פרוטה למעילה [תמעול מעל, יו"כ אינו מכפר על 

ממונא/חצי שיעור]  
לר' ישמעאל טומאת מקדש א"צ ידיעה בתחלה 

רש"י יז. � יח: 
לרש"י ידע שהוא ספק = מזיד הוא 

לרש"י בספק ספיקא לא מייתי אש$ תלוי 

גמ' יט. � כ: 
ספק במה חטא לר"א חייב חטאת 

לר' יהושע פטור [אשר חטא בה � עד שיוודע במה] 
לר"י אפי' מאש$ תלוי [תחטא ולא ידע � שחטא],  

לר"ש חייב אש$ תלוי [ועשה ולא ידע � במה] 
ר' יוסי � מודה ר"א בבי� השמשות [מקצת מלאכה היו$ ומקצת למחר] 

לר"ש ור"ש שזורי מודה ר' יהושע בש$ א' (רש"י � ב' אילנות ממי� א') 
   ומח' בב' שמות [רש"י � בה � שיתכוו� לחטוא בה] � באבד מלקט מלבו (שכח כוונתו הראשונה 

ונעשית בטעות) [נעשית בקשתו ולא מחשבתו] או בהקדי$ המאוחר בטעות 
לר"י מח' אפי' בש$ א' (לר' אושעיא מח' במתעסק באיסור (עלה בידו אחר) בב' מיני$),  

ור"י עצמו ס"ל חייב כר"א 
מתעסק בחלבי$ ועריות חייב [שכ� נהנה] 

מתעסק בשבת פטור [ר"נ אמר שמואל � מלאכת מחשבת, לר"א � בה] 
לרבא בנתכוו� לחתו� התלוש, לאביי בנתכוו� להגביהו, לשמואל אפי' נתכוו� לחתו� מחובר 

מתעסק בחבורה חייב אא"כ טעה בדבר מצוה לר' יהושע 
לר' יוסי לר"א חייב במוסי� ב' חוטי� על האריג [חייב על שיעור של$ ולא על גמר לבד] 

נתכוי� להדליק ואח"כ לכבות, וכיבה והדליק בנשימה אחת חייב [נהי דלא הקדי$, נמי לא איחר] 
חותה בגחלי$ (הפכ�) לת"ק חייב א', לר"א בר' צדוק ב' � מכבה עליונות ומבעיר תחתונות 

[מח': 1) בצרי� פחמי� אי מקלקל בהבערה פטור, 2) אי הבערה ללאו יצאת, 3) אי חיישינ� להקדי$ 
המאוחר, 4) באינו מתכוי� להבעיר אי פטור] 

חותה להתחמ$ הוי מלאכה שאינה צריכה לגופה 



רש"י יט: � כ: 
מתעסק לרש"י � סבור שהוא מותר ועלתה בידו חתיכה אחרת 

לרש"י ר"א לית לי' דרשת מלאכת מחשבת 
שוגג � לרש"י � נתכוי� לחתיכה זו 

חותה להתחמ$ הוי מתכוי� להבערה � לרש"י � יודע שיתבערו וע"מ כ� עשה  
 

 



פ"ה ד� שחיטה 
גמ' כ: � כב. 

כרת לד� שהנשמה יוצאה בו [רש"י � כי נפש כל בשר דמו היא] רק בבהמה חיה ועו� וכוי [כלל פרט וכלל � 
מעי� לעו� ולבהמה: 1) טומאה קלה (מחשבה מהני לצירו� פחות מכזית לכביצה; צירו� כזית 

מחופה בבצק לכביצה � משא"כ מת), 2) טומאה חמורה (משא"כ שרצי�),  
3) יש איסור שחיטה (משא"כ דגי� וחגבי�), 4) מי� בשר (משא"כ ביצי� (רש"י � של זכר; 

מוזרות))] 
לר"י בד� תמצית [כל ד�] (אבל פסול לזריקה) 

א� למ"ד כוי בריה בפנ"ע יש איסור ד�, חלב, נבלה, גיד הנשה, טומאה, שחיטה 
 �חות$ מאד� חי לכלב בעי מחשבה והכשר לאחותי טומאת אוכלי

 :�נבלת בהמה טמאה או נבלת עו� טהור בכפרי� בעי מחשבה להצטר� לכביצה אוכלי
לר' חייא פחות מכזית � ולא הכשר [דאילו מצר� לכזית נבלה מטמא טומאה חמורה] 

לרב חנניא כזית מחופה בצק � ולא הכשר [מטמא במשא] 
לאו לד� שרצי� [כבשר�], ד� אברי�; כרת לכזית ד� בחלל הלב 
מדרבנ� לד� דגי� שכינסו [רש"י � מיחל�] אא"כ יש קשקשי�  

מצות פרוש (לרש"י � פרישה בעלמא) לד� אד� שפירש 
 ח לב אשה מותר [וזה לכ� הטמא, גי' רגמ"ה � א$ את זה לא תאכלו] 

הקזה: 1) שחור, 2) אדו�, 3) מקלח, 4) שותת, 5) תמצית 
לר"א ור' יוחנ� כרת רק על 3; 

לר"ש ור"ל 2, 3, 4 (לרש"י חולי� לו. רק 4) 
ד� קילוח אינו משקה [וד� חללי� ישתה (רש"י כא� � לאחר מיתה,  

רש"י חולי� � בשעת מיתה)] 

רש"י כא. 
 חלב נבלה טהורה בעי הכשר [אי� טומאה חמורה]; שחוטה בשווקי� א"צ [הוכשר בד� שחיטה] 

בכפרי� צרי$ [הוי הכשר קוד� מחשבה] 
גמ' כב. � כג: 

ספק מעילה לר"ע אש� תלוי [וא� נפש � היקש], ובמעילה מעוטה מביא קר� וחומש ויתנה שא� מעל 
יהא ודאי, ולר"ט א� במרובה 

לחכמי� פטור [מצות מצות מחטאת � שזדונו כרת] 
ספק עולה ויורד פטור [ג"ש מחטאת � קבועה] 

אש� תלוי בכס� שקלי� [חכמי� � וא� נפש, ר"ע � זאת תורת האש� � תורה אחת, בערכ$ בערכ$] 
אש� ודאי לר"ע ור"ט א"צ ידיעה בתחלה 

חטאת ספק ונודע לפני מליקה שילדה ודאי � נאכלת 
ספק מי אכל � לר"ש מביאי� אש� ודאי \ חטאת א' ויתנה 

לר"ע ור' יוסי כ"א ספק [אי� תנאי בקרב� על חטא [ז: � או הודע]] 
 [�מח' תנאי אי מודה ר"ש בקדשי� דאיסור חל על איסור [אשר לה' � איסור טומאה חל על אימורי

 �לרבי דאי� קל חל על חמור, בקדשי� מודה [כל חלב לה' � מעילה שבמיתה בידי שמי� חל על אימורי
שבכרת] 

 



פ"ו המביא אש� 
גמ' כג: � כו: 

נודע לו לפני שחיטת אש� תלוי: לר"מ חולי�, לחכמי� (ובהפריש שני לאחריות א� לר"מ) דמיו לנדבה 
[לבו נוקפו וגמר ומקדיש] לרב יהודה ור' אלעזר חו, מהוזמו [סבר דמזמי]  

  ,(�(ורבא ור' יוחנ� חולקי
לר"א יקרב נדבה \ לשו� חטאת אחר 

    לפני שחיטת אש� ודאי � לכו"ע חולי� [רש"י � טעות] 
נודע לו משנשחט: אש� תלוי � לת"ק בשר ישר� [גמר ומקדש] (לר' אלעזר י"א יקבר), משנזרק 

יאכל [לא ידע (בשעת) ונסלח],  
לר' יוסי יזרק ויאכל [כזרוק דמי; כלי שרת מקדש] 

    אש� ודאי � יקבר [חולי� בעזרה (לר' אלעזר ורבה י"א ישר�)]  
לרב אשי לכו"ע משנזרק ישר� [מחזי כזבח שנפסל] 

    חטאת עו� � יקבר מדרבנ� [רש"י � יאמרו נהני� מחטאת עו� ספק, ומדאו' מליקת חולי� בעזרה מותר] 
משנסקל השור � מותר בהנאה; נמצא ההורג משנערפה העגלה תקבר [כיפרה ספקה] 

שור הנסקל \ עיר הנדחת והוזמו הפקר, חו, מרבע הוא שורו [יודע וטרח להזימ�] 
קיבל מתנה (רש"י � מטלטלי�) ואמר אי אפשי = הפקר, לפני שקיבל � הדרא למרה 

זיכה נכסיו והמקבל שתק ולבסו� צווח 
לת"ק = קנה והפקיר � ועבד מעוכב גט שחרור ואוכל תרומה 

לרשב"ג ליורשי הנות� [נת� אדעתא שיקבל] 
עגלה נאסרת לרב המנונא ותדב"ר ישמעאל משתרד לנחל אית� [לרש"י � משעיר המשתלח] 

לרבא ולמשנתינו מעריפה (ולר"ש או משחיטה) 
ר"א � אש� תלוי בנדבה [חטאת כשנודע]  

אמרו לו � בספק שו� עו� (לרש"י חייב) [אשר לא תעשינה] 
רבנ� � בא בחובה [להג�, עיקר בחובה כתיב] בשגגתו חטאת [מצות מצות מחלב] 

יו"כ (א� סופו) פוטר אש� תלוי [מכל חטאתיכ� לפני ה' � רק ה' מכיר] 
ולא ודאי [הוא מכיר; ואת כל פשעיה� לכל חטאת� � דלאו בני קרב� כפשעי�] 
ולא ספק יולדת מצורע נזיר סוטה [לכל חטאת� � ולא טומאת�; לאו לכפרה] 

עגלה [הורג מכיר; לא יכופר; ליוצאי מצרי� (רש"י � אע"פ שעבר יו"כ)] 
ולא חטאת דמתיידע אח"כ [או הודע (מיותר)] 

נמלקה מספק ונודע שילדה לרב נאכלת, לר' יוחנ� אסורה בהנאה [אטו ספק] 
גמ' כו: � כח. 

מעל במעות אש�, יביא אש� (הראשו�) שוה קר� וחומש [חומש בהדי גזילו ולא בהדי אש� מעילה] 
ספק א� מותר לקנות אש� (רש"י � מעילות) בכינוס חומשי� [לא טרח] 

מתכפר בשבח הקדש (לקח בסלע והוקר לב') וישלי� עד ב' סלעי� לגזבר [אטו לא שוה ב'] 
(י"ג לא יצא � אא"כ אוזיל גביה, פטמו, משלי� לגזבר) 

הוזלו טלאי� בעול� לפחות מב', לא יצא 
בע"ח נדחי� אפי' קדושת דמי� (רש"י � ופודי� עו� שנדחה בשעת הפרשה) 

 �לר"ש אינ� נדחי
לא יביא ממעות חטאת של אביו [קרבנו], ממעות לחטא אחר [על חטאתו � לש� חטאתו] 

שינה בהמה לחטא אחר לא כיפר [לא מצי מעיל],  
שינה מעות בדיעבד כיפר 

יכול לשנות מעות כשבה ושעירה, שעירה ועו�, עו� ועשירית האיפה [מחטאתו, על חטאתו] 
 (�(לרש"י � המותר חולי

קיני� מתפרשות רק בלקיחה, עשייה, הפרשת מעות 



לר' אלעזר א"ר אושעיא חו, מעולה ויורד (לר' חגא א"ר אושעיא רק מצורע) שהעשיר [לא יצא] 
 �כבש ועז, תורי� ובני יונה � שקולי

כיבוד רב מובהק > אב > א� 
הדר� על� מסכת כריתות  

 


